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1ΙΡ0Α0Γ0Σ ΤΠΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΣ.

ΐϊΑντε*Λης Ιλλειψις συγγρά(/(Λατος περ'. έλ- 
ληνιχίς άρχαιολογίβς, τοσοΰτον άναγχαίας είς 
τά σχολεία τ?,ς Έ λλάίο;, ρι,' επεισαν νά έχδώσω 
διά του τόπου τό περί αύτ/̂ ς σόγγραμρια του σε- 
6ασριίου Ρ. Β. ΙΙού).ου Μ. Λ·, πρώην συνε
ταίρου και καΟηγητοΟ έν ν1\ Όξωνείω Ακαδη
μία, τό όποιον πρό δόω περίπου ετών ειχον με
ταφράσει εκ τής πολύ βελτιωμένης δευτέρας αύ- 
τοΟ έκδόσεως, δημοσιευΟείσης κατα τό 1834. 
Μία δέ των αιτιών^ διά τάς όποιας άνέβαλον την 
τυπωσιν τήί μεταφράσεως ταύτης, ητο και τό 
δτι επεΟόαουν νά μάθω έάν έγένετο νεωτέρα 
Ιχδοσις θύτης, διά νά μεταφέρω ε·ς την μετά- 
φρασιν τάς τυχόν βελτιώσεις τής νεωτέρας έκ- 
δόσεως. Έπ'ι τουτω δέ παρεκάλεσα φίλον όπο* 
δημήσαντα είς Αονδίνον κατά τό παρελθόν έτος 
νά μέ προμηΟεύση εν άντίτυπον τής νεωτέρας 
έκδο'σεως, εάν τοιαύτη έγένετο· έλλ’ έμαΟον, 
δτι, κατά το 1851, έγένετο μέν νέα έκδοσις, 
άλλ’ άνευ τής παραμικρά; προσθήκης ή βελ- 
τιώσεως.



δ'. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙΙΣ ΜΕΤλΦΡΛΣΓΩΣ

Τό φωτισμένον κοινόν τ?,ς Ελλάδος βε
βαίως θέλει έκτ'(Λη:ει δεόντως τ/·,ν αξίαν τοΟ 
σνγγρά|/|Λατος τούτον, έν χρή^ει όντος εις τά 
σ/οΧϋΛ τί;ς Άγγ'λίας. Ά λλ ’ όταν τις λάβτι 
υπ’ όψιν τον συγγραφέα αυτόν, και τούς αρ
χαίους καΐ νεωτέοους συγγγραφεϊς, από τούς 
οποίους έπορίσΟ·/] την ύλην, ήτοι τον Πόττε- 
ρον, τον Βαχσρ.ούΟ, τον "Ηρενον, τον Βοίκχιον, 
τον Μύλλερ, τον Φυνον Κλίντωνα, χλπ., δεν 
δύναται, νορ.ίζω, νά διστάση περί τ?)ς άξιο- 
λογότητος και τής χρησ-ριότητος του συγγράμ- 
{/.ατος τούτου, τό οποίον είναι πολύ περιεκτικόν, 
καί συντεταγριένον εύμεθόδως καΐ εύκρινώς.

Περί δέ τζς μεταφράσεω; περιορίζομαι νά 
ειπω, 0τ: έπεμελήΟην νά καταστήσω αυτήν όσον 
τό δ ν̂ατ5V ευκρ'.ν?} και ακριβή. '*Οπου δ’ ένό- 
μισα άναγκαϊον, προσέΟηχα σχόλιά τινα προς 
πλειοτέραν διασάφησιν. Εις την περιγραφήν δέ 
τινών έκ των σωζομένων Ιν ΆΟήναις μνημείων 
τ-ή; άρχαιότητος έπ^νεγκον διορΟώσ-ις τινάς 
κατά τά; νεωτέρας ανακαλύψεις, κα: προσέΟη
χα τό ΙΕ' κεφάλαιον του βιβλίου δευτέρου, τοΟ 
μέρους δευτέρου, περί παιννιδίων των Ελλή
νων, τό όποιον έΟεώρησα περίεργον και χρήσι
μον, επειςή όλα οχεόον τά παιγνίδια των αρ
χαίων Ελλήνων οιόζονται καί παρά τοϊς νεω-



ΠΡ0 ΑΟΓ02 ΤΠΣ ΜΕΤΑΦΡΑ:ίΙΐΩΣ, ι '

τέροίς "Ελλησιν, άν και (χετά τροττολογιών τι- 
νών ·ίραν’σΟηνδέ αυτά κυρίως από την αρχαιο
λογίαν τίΟ μακαρίτου Γρηγορίου ΙΙαλιορίτου, 
άλλ’ έπήνεγ/ον διορθώτεις κατά τε τό λεκτικόν 
καΐ τό πραγριατικόν, ο̂ηΟηΟεΙς ώς προς τό τε- 
λευταΤον από τον Ιίολυδεύκην καί από την Ε λ 
ληνικήν αρχαιολογίαν τοΟ ’Άγγλου Σμίθ.

Είς τό τέλος δέ του βιβλίου κατέταξα καΐ 
λεξικόν των γραφών και δικών, ήτοι τών δη- 
μοο'ων καί ιδιωτικών αγωγών τών Ελλήνων, 
τών οποίων ή γνώσις είναι άναγκαιοτάτη προς 
κατάληψιν ιδίως τών Ελλήνων ρητόρων. 
ΙΙ’ρανίσΟην δ: αύτάς κατ’ έπιτομήν εχ τής Ε λ 
ληνικής αρχαιολογίας του ΣμίΟ. Έκ του λεξι
κού δέ τ-υτου Οέλουσι παρατηρήσει και οί δικά, 
στίχοι υπαΛληλο: τής Ελλάδος, δτι διάφοροι 
οροί, τούς οποίους μετεχειρίσθ/)σαν οί μετα- 
φρασταί τής δικαστικής νο;̂ οΟεσίας μας, δεν 
εχουοιν είς την άρχαίαν Ελληνικήν την έν
νοιαν, την οποίαν ούτοι άπέδωκαν είς αυτούς.

Τό βιβλίον, κατά τό οποίον Ιοωκα είς αυτό οι
κονομικόν σχήμα, ούγκειταιάπό 22 σχεδόν τυ
πογραφικά φύλλα* περιέχει δέ υληντριάκοντα καΐ 
επέκεινα τυπογραφικών φύλων τής μεγάλης 
Ελληνικής ιστορίας τού Κείτλη. Ή  έκτυπωσις 
δέ τών εικόνων επέτυχ ε̂ν άριστα, και 8έν σφάλλει
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εάν οτι είναι ζω'/ι^οτεραι παρά τάς πρωτο
τύπου;.

ΠέποιΟα, ότι οί λόγιοι το2 εΟνου; Οέλου- 
οιν εϊσθαι συγκαταβατικοί και εις τά τυχόν 
άμαρτήριατα του συ'γ'γραφεως, εις τα οποία εν
δέχεται νά ίιπέπεσεν άκολουΟών τούς πρό αύτοΰ 
συγγραφείς, και ε ϊ; τά τυχόν ά[Ααρτήαατα ττ.ς 
(ΐ,εταφράσεω;. Νορί'ζω, οτι το κοινόν τ^ς Ελ- 
λάόος δια τής ριεταφράσεως τοΰ συγγράαματος 
τούτου άπεχτησε αύγγραμμα άναγκαιότατον, 
και άπίναντι τής άποκτήοεως ταυτης τά τυχόν 
ειοχωρήσαντα λάθη οέν ούνανται νά Ιχωϊΐν 
ούοεμίαν σημασίαν.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΓ ΣϊΓΓΡΑΦΕΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ £ΚΔΟΣΕΩΣ«

^  ΙΤΝ παρούσαν εκδοσιν ηυξησα μεγάλως δι’ έ- 
πιτομώνδχι μονον έκ του Ποττέρου, και άλλων 
αρχαίων, αλλά κα’ έκτώννεωτέρων συγγραφέων 
περΙΙλληνικής άρχαιολογίαι^,οιον τοΟ ΒοχσμοΰΟ, 
του Ήρένου,του Βοικχίου, τοΰ Μυλλερ,τοΰ Φύνου 
Κλίντωνος, κλπ. Σημειώ 8έ ίοίως τά κεφάλαια 
περί «Ελληνικών Ιίολιτειώνο (τά όποια συνέ- 
τεμον έκ τής Αγγλικής μεταφράσεως του 'Πρέ- 
νου κατ’ άδειαν τοΟ έκδοτου)· περί « Δημοσίας 
Ιίροσοδου και Δαπάνης των Αθηναίων » (έκ του 
Βοικχίου,) και το κεφάλαιον περί τοΰ « Πώς οι 
Έλληνες εμέτρουν τόν */ρόνονο· εις τό χεφάλαιον 
δέ τούτο τά λάθη του αρχιεπίσκοπου Ποττέ- 
ρου, τά όποια είχον εισχωρήσει εις τήν τελευ- 
ταίαν εκδοτίνμου, διωρΟώΟησαν, κατά τήν άξιο- 
πιστον μαρτυρίαν τοΰ κυρίου Κλίντωνος

Όλοκληρον τό βιβλίον δεύτερον τοΰ μέρους 
δευτέρου (τό όποιον ελαβον κυρίως κατ’ επιτο
μήν έκ τοΰ Κράγιου περί Πολιτείας τών ϋπαρ-
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'πατών), συνεγράφη έκ νέΰυ* είς· δέ τό μέρος 
πρώτον προσετέθησαν τά κεφάλαια περί ζωγρα- 
φιχής, γλυπτικής, Αρχιτεκτονικής, μουσικής, 
και περί τής τροφής καΐ ποτού των 'Κλλήνων.

Δί ολα τά μέρη του βιβλίου τούτου έμελέ· 
τησα έπιμελώς κλασικούς συγγραφείς, καΐ 
ητοίμασα κατάλογον παραπομπών είς αυτούς, 
2ιά νά σημειωΟώσιν εις τύ κάτω μέρος έκάστης 
οελιδος* «άλλα τό σχέδιον τοΟτο παρήτησα 
κατά τήν γνώμην των έκδοτων μου, ( έπικυ- 
ρω6εΐσαν ύπο τής γνώμη; διάφορων έξοχων 
καθηγητών), οιτινες φρονούν, δτι ή ωφέλεια, 
ητις ήουνατο νά προκύ;|/Υ1 τοιαυτην προ
σθήκην εις τό βιβλίον, δεν ήθελεν αντιζυγί
σει την αυξησιν τής δαπάνης, τήν οποίαν ή 
προσθήκη ήΟελεν επιφέρει άναγκαίως.

Ό χρονολογικός πίνοξ τού καθηγητοΰ Βρε- 
^οβίου διν ύπέστη ουδεμίαν μεταβο7^ήν εις τήν 
εκδοσιν ταύτην.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α ' ;

ΠΕΡΙ ΕΑΛ.ΑΛΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Β1ΒΛ10Ν Α'.
ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κ.Τ.Λ.

ΚΕΦΛΑ. Α'.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ Σ ΪΝ Ο Γ0-

Γ^ωγραγιχ}) ι:(ς>ιγραγή τής ^Ε^^άύος.

Τμήμα 1. II Αρχαία Ελλάς περιω ί̂ζετοπρδς ίο- 
κτςν μέν άπο τά Καμβ̂ ύνια ορη, τά ίποια διεχώρίζον 
αύ-ί-ην άκο την Μακεδονίαν προς μεσημβρίαν δέ καί άν«- 
τολάς άπδ τδ Αίγαιον , καί προς δϋσμάς οπδ τδ 
Ίδνιον Πε'λαγος. Καί τδ μέν μεγιστον μτίκος αδτης 
απ’ άρκτου πρδς μεσημβρίαν ητο 220 άγγλίκών 
μιλίων, τδ δέ μέγιστον πλάτος της άπδ άνατολών 
πρδς δίΐνμάς ίτο 140 αγγλικών μιλκον. Η δε έπι· 
οάνεια αυτίς (συμπεριλαμβανομε'νης τής Ευβοίας) πε
ριείχε 8,000 σχεδόν τετραγωνικών μιλίων.

2. Ελλάς διηρείτο εις βόρειον Ελλάδα, με- 
σαίαν Ελλάδα, καί την μεσημβρινήν χερσόνησον ή 
Πελοπόννησον.

3. Βόρίίος 'ΕΛΜς. Ή βόρειος Ελλάς έξετείνετο 
άπδ των Καμβουνίων δρε'ων με'χρι του όρους τής Οί
της, μεταξύ του Άμβρακικοΰ κόλπου πρδς δυσμάς,



χοιί του Μχλιαχου κόλπου προς άνατολάς. Περιελαμ- 
βανε δέ ίυο χωράς, την μέν θετϊβλίβν προς άνατολάς, 
την 5έ ’Ήχειρον προς δυομας.

4. θξσσα ,Ιία . Η Θετσβλίαι ουτβ ευρύχωρος πείιάς, 
περιωρίζετο προς βο^ραν μέν από τον'Όλυμπον καί 
τά Καμβουνια 0ρη* προς μεσημβρίαν δέάπό την Οίτη/, 
προς άνατολάς δέ από τό ΑιγαΓον πε'λαγος, καί προς 
δυσμάς από τό ορος του Πίνδου, Μίτ^οβογ. ΔιηρεΓτβ 
ί έ  εις πέντεμοίρος, την Έττιαιωτιδα, ΪΙελασγιώτιδα, 
Δολοπίαν, Φθιώτιδα, και Μαγνησίαν. Όρη δέ αυτής 
ίσαν, ©Όλυμπος (1), ιζΌσσα, ΚΙσσαβοζ, τό Πηλιον, 
Ζα·}ορα, δ Πίνδος, και οί δυο κλάδοι αυτοΰ ό Όρ- 
6ρυς καί -ίι Οίτη, εις τό ανατολικόν άκρον της οποίας 
είναι τά στενά των Θερμοπυλών. Ποταμοί δέ, δ Πηνειός, 
Σα-ία/ιβρίάϋ, μέ τους κλάδους αυτου τον Άπιδανόν 
ί^-ίαχογιάκγη^^ ααΐ τόνΈνιπεα, Γούρα' ό Όγχηστός, 
/7αΓ/5σ, καί ό Σπερχειός,'£'.^.^άιία. Λίμνη δέ ί  Βοιβη1:ς, 
Κάρ.ία.

Πόλεις δε, ή Λάρισσα, ή Φάρσαλος, Φέ'ρσα^α, α ΐ 
Φεραί, ί  Τρίκκη, Τρίχα.Ια κ.λ.π,

5, "Ήπίΐροζ (2 ). Ή  *Ηπειρος κατά δυσμας μέν 
περιωρίζετο από τό Ίόνιον πέλαγος, κατ’ άρκτον δέ 
οπό την Ιλλυρίαν, κατ’ άνατολάς δέ οπό την Μακε
δονίαν καί Θεσσαλίαν, καί κατά μεσημβρίαν άπό τον 
Άμβρακικόν κόλπον καί την Ακαρνανίαν. ΔιηρεΓτο δέ 
εις τρεις μοίρας την Χαονίαν, καί την Θεσπρωτίαν 
προς τό παράλιον, καί την μεσόγειον Μολοσσίδα.

2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ν. Α.
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•'Ορη δέ τϋς Ήτίείρο» ΐ ιο ν  Ά»ρο/ερϊιίινια ίρη, 
Χεψά{ψα.

Ποταριο! δέ, ό Θ ίιμ ις, ΚάΛΛαιια, δ Άχερων, Σοΰ- 
,! ι, *α! δ 'Άραχίος, Άρεα-

Λίμνη δέ, ή Άχερουεία, 'ίσονχνί^α.
Πόλεις δέ, τόΒουδρωτόν, βοκρινεί)·, ί  Δωδώνη, ί  

’Λμδροίχίοι, Άμεα, ή Ναόπολις, Π ρίΙιί,α  (χτισδεϊεα 
υπό τοΰ Ανγούϊτοϋ )

6. Λ/εσοία 'ΕΑΜζ. Ή  μεεαία “Ελλάς χεριελώμ- 
6ανε πρός άρκτον μέν τά μεταξύ θετσαλιας καί Η- 
χείρου κείμενα με'ρη, χρός άνατολάς δέ τό Αϊγαΐον 
χέλαγος, χρός μεσημβρίαν τον Κορινδιακον καί Σαρω- 
νικόν κόλχον, καί χρός δοσμάς τό Ίόνιον χέλαγος. 
Σονίστατο δέ άχό έννε'α χώρας, τήν Αττικήν, Μεγα- 
ρίδα, Βοιωτίαν, Φωκίδα, Ανατολικήν καί Δοτικήν 
Αοκρίδα, τήν Δωρίδα, Αιτωλίαν καί “Ακαρνανίαν.

Τ. Ά ιηχή. 'Η Αττική ε'κειτο κατά τό βόρειον 
χαράλιον τοο Σαρωνικοο κόλχου. Περιωριζετο δέ χρός 
δοσμάς μέν άχό τήν Μεγαρίδκ, χρός βο^^αν δέ άχό 
τήν Βοιωτίαν καί τόν Εόριχον, καί χρός άνατολάς 
άχό τό Αϊγαΐον χέλαγος. "Ορη δέ αότης ησαι ό Πάρ» 
νης, Ό ξίάς, ί  Ήμηττός, Τρε.ΙΜ οϊΨΐ,·νο Πεντελικόν 
ή ΠεχτίΛη, ό Βριλησσός, ΤενρκνΰοΒη, ί  Άγ-χεσμος, 
"Αρικ Γεώργκκ, καί ό Κοροδαλός, /Ιαψγοΰοόη.

Ποταμοί δέ, έ Κηρισσός καί ό Ιλισσος;
Πόλεις δέ,αί Άδήναι, ί  Έλεοσίς, ή Δεκέλεια, χΑη- 

σίογ ζβν Βαρψχίίρχ'^  ό Μαραδων κλχ.
8. Μεγαρ'κ. Ή  Μεγαρίς ε'κειτο μεταξύ τής Α τ

τικής καί τοο ’Ισδμοο τής Κορίνδοο, καί χεριωρίξετο 
χρός δοσμάς καί άνατολάς άχό τόν Κορινδιακόν καί 
τόν Σαρωνικόν κόλχον.

Β.Λ.Κ.4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 3



Πόλεις δέ βύτί5'  ?σαν τ* Μέγαρα μί τον λιμένα 
«5τών Νίσαιαν* βί ΠηγαΙ, Ψάθ%  ̂ χτλ.

9 . Βοιωτία. Ή  Βοιωτία χεριωρίζετο προς μεσημ
βρίαν μεν από την Μεγαρίδα καί την Αττικήν, πρός 
σνατολάς δέ από τόν Ευριπον καί την νήσον Εαβοιαν, 
*ρός άρκτον από τόν Όκοόντιον κόλπον καί τούς Ό- 
ποϋντίβυς Λοκρούς, και προς δυσμός από την Φωκίδα 
καί τόν Κορινθιακόν κόλπον. Όρη δέ αύτής ήσαν, δ 
Έλικών, Πα.Ιαιο6ονη^ δ ΚιΟαιρών, Έ.Ιατειά,ς κτλ.

Ποταμοί δέ, δ Ασωπός, δ Κηβισσός,Λ/αΐ'ροπόΓο/ίο»*, 
και δ ’Ισμηνός.

Αίμναι δέ, ή Κωπα^ς, Τοπό.Ιΐ'χ, καί ή ^ϊλίκηι 
χάρι.

Πόλεις δέ, αί θήβαι, αί Πλαταιαί, ΚάκΧα^ τά 
Λεακτρα, .^ (ϋτα, οί θεσπιαί, Έρη/ιόκαστρο*·^ ή Κο· 
ρώνια (πλησίον των Κουκούρων.) ήΛεόάδεια, Α ιΰαόΐά, 
ή Χαιρώνβια, Κάττριγα' δ Όρχομενός, (πλησίον τής 
Χκριπούς), τό Αήλιον (πλησίον το3 Δράμισι.) ή 
Τανάγρα, κτλ.

10. ΦωχΙζ. ΤΙ Φωκίς περιωρίζετο άνατολικομε- 
σημβρινώςμενάπό την Βοιωτίαν, βορειοδυτικώς δέ άπό 
την Λοκρίδα, καί κατά μεσημβρίαν άπό τόν Κορινθια
κόν κόλπον. Όρος δε αύτής ήτον δ Παρνασσός, .κ/ιά- 
χορα. Ποταμός δέ δ Κηβισσός, κατά τόν προς άνατολάς 
ροΰν αύτού εις την Κωπαίδα,

Πόλεις δε, οι Δελφοί, ΚαστρΙ, ή Κρίσσα, Χρυσός 
ή Ελάτεια, Αεντα^ ή Δαολίς, ΔανΜα·  ̂ καί ή Άντί- 
κυρα, Ά σηρα  σπί/ηα.

11. Ά γατο^ιχη ΑοχρΙζ. Τ ί Ανατολική Αοκρίς έ- 
κειτο μεταξύ τής Φωκίδος κατά δοσμάς, καί τής δα- 
λσσσης κατ άνατολάς’ διηρειτο δέ προς άρκτον μέν εις

Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μ. Α.



ττ,ϊ Έ::ιιινγ;|ΐιδίαν Αοιρίδα, ^εϊνιιι,βρίαν ίέ ε ϊ ί  ττ,ν 
’Οπουντίαν Αειιρίδϋ, Όρος δέ ούτη; ίτον ί  Κντ,ιείς, 
Τ α Μ η ι, έν τ ϊ  Όποοντίοι Λοχρίδι.

Πόλεις δέ, χϋτ’άρζτον ριέν ί  Σχοίρρει» (τ-λησίον των 
Άντερων.) ί  Νίιιειτ, Ά^άγω ιιώΛ(κ· χρός (ΐείτηιεβρίαν 
δίτόθρόνιον, ή'Οποΰς, Μ πιν ίοη -ίζ^ α , χτίή  Αλόχη, 

12· ι ΐιιτ ιχη  Αοχ(Ιζ. 'ΙΙ Λντιχί; Αοχρίς ( ί  Όζο- 
λαία Λ^χρΐς ) έςετείνετβ ε ί; τρίγωνον «ατά τβ
ιςαράλιον το3 Κορίνδίαχοϊ χολποο, {χετοζιι Φωχιδοζ 
χαϊ Αιτωλίας, χαϊ περιωρίζετβ χατ άρκτον από την 
Λωρίόα.

Πόλεις δέ αυτ^ς ησαν ή Ναύπακτος, ή ’ΆίΑφιατα, 
Χά-ίωνας, κτλ.

13. χ/ωί>/ς. Ή  Λωρίς Ικειτο είς τό δορειοδυτιχέν 
μέρος της Φωκίδος, καί εις το μεσημβρινόν μέρος τ ις
Οίτης. γΤ  ι

Πόλεις δέ βυτϊ.ς ησαν το Βοιόν,ή Πίνδος, οΈρινεος,
και το Κυτίνιον, αί όποΤαι άπετέλβυν τ+,ν Λωρικην 
τετράπολιν.

14. ΑΙτω.ΙΙα. Ή  Αιτωλία περιωρίζετο πρός δο- 
σμάς μέν από τον ποταμόν Αχελώον, Ασαροηόζαμογ^ 
πρός μεσημβρίαν δε οπό την βάλασσον, πέραν τοΰ Κο
ρινθιακού κόλπου, πρός άνατβλάς δέ άπό τούς Όζόλας 
Αοχρούς καΐ άπό την Δωρίδο, και προς άρκτον άπό 
την Θεσσαλίαν.

δρη δέ αυτίς ησαν δ Κόραξ, Κόραxα^■, έκτεΐνομι- 
νος βορειβανατολικώς καί μεσημβρινοδυτικώς, δ Αρά- 
κυνθος, Ζυγίκ^  κτλ.

Ποταμοί δέ, δ ’λχελωος, καΐ δ Ευηνος, ΦΙόαρκ:»  ̂
Πόλεις δέ, ΐ  Κολυδών, τό θερμόν, δ Πλευρών, και 

ί  Χαλκίς, Γα.Ιατάζ,

Β.Α.Κ.Α. ΓΕΩΓΡΛΦ1Κ.Ι1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5
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15. ^χαρΎανία. Ή  ’Α,καρνανία πιριωρίζετο κρο; 
άρκτον μέν άπο τον ’Αμβρακίχον κόλπον, προ; δυομά; 
δέ από τό Ιόνιον πέλαγος, καΐ πρός άνατολάς από τον 
Αχελώον.

όρη δέ αότής ηοαν δ θόβμος, καί δ δλυμπος.
Ποταμοί δέ, δ Αχελώος, δ "Άναπος, ’Άκτος, και δ 

Ίναχος, «τως ΚριχέΛι,
Πόλεις δέ, τό Άμ^ιλοχικόν "Αργος, Κραΰ^σαράς, 

η δλπη, ή Στρατός, Πόγτα, τό ’̂ Ακτιον, ''Κ τα ο τ , τό 
’.Ανακτόριον, Π ο ΰ η α ,  και ή Λεύκάς επι τής χερσονή- 
σοϋ, ή μάλλον τής νηοοι» Λευκα'δος, 'λ γ ία ζ  Μαύρας.

16. Πε·Ιοπ0Ίησος. 'Π μεσημβρινή Ελλάς, ή Πε
λοπόννησος, περιεΤχεν 0κτώ χώρας, την Αρκαδίαν, 
Λακωνίαν, Μεσσηνίαν,”Ηλιδα, ’Αργολίδα, Άχαίαν, Σι- 
κυωνίαν καί Κορινθίαν.

17. ^Αρχαόία. Ή  Αρκαδία, ο5σα δρεινοτα'τη χώρα, 
περιωρίζετο κατά μεσημβρίαν μέν από την Λακωνίαν 
καί Μεσσηνίαν, κατά δυσμάς δε από την ’Ήλιδα, κατ’ 
άρκτον από την Άχαίαν, καί κατ’ άνατολάς από την 
’Αργολίδα.

"Ορη δέ «ϋτής ήσαν ή βόρειος σειρά τής Κυλλήνης, 
Ζ ύρία, τό Λυκαίον , ΤιτραγΙ^ κτλ.

Ποταμοί δέ, δ Αλφειός ('Ρουφιας) μέ τους βορείους 
καί μεσημβρινούς κλάδους του, τον Λάδωνα, Ααύόωτα, 
καί τον Ερύμανθον Α^γάναχ. Λίμνη δέ, ή Στυμβαλίς 
(πλησίον τού Ζαρακά.)

Πόλεις δέ, ή Μαντίνεια, πλησίον του Πικέρνι, ή 
Τεγεα, ΠιαΛί, ή Μεγαλόπολις, Σιγάνου^ δ Όρχομε- 
νός, Κα,ΐΛαχι, ή Ηραία, ’Αγιοζ Ίωαγγης^ κτλ.

18. Ααχωχία. Ή  Λακωνία περιωρίζετο κατ' άρ
κτον μέν από τήν Αρκαδίαν, κατά δυσμάς δέ οπό την



Μεσστινίαν, χατ’άναιολάς άπό τό ν ’Αργολιιόν ζόλ- 
ζον, ζαί «ατά (ΐειτ,μδρίοιν άτ<> τήν |Λεσόγειον βάλιαιαν.

’Όρη δέ οΟτίζ ίταν τό Ταίγετον , Π ιηα ίά χ χ υ -  
,Ινν ζαί ό θίρναξ, Γορζ&ί, πρός άν«τολάς.

Ι1οτα(είς δέ, έ Εύρώτίις, Βα.οι.1οχόχαμογ.
Πόλεις δέ, ή Χτεάρτη ΐ  Λαζεδαίρων, οί ’Αμ.6ζλ«, 

Σΐί.Ιαΰοχϋρι, ή θυρέα, ”Κ σ τρ κ , τό Άργολιζό» 
μεθόριον, αί θεράζναι, το Γόδειον, ζτλ.

19. Μ ισαηγΙα. “Η Μεοοηνία περιωρίζετο ζατ’ ά- 
νατδλάς μέν άπο την Λακωνίαν, κατ άρκτον οε άπο 
τήν Αρκαδίαν καί * Ηλιδα, κατά το άλλο δε {χερος οκό 
τήν Θάλασοον

*Όρος δέ αύτής ήτον το Κεροϋοιον. Ποταμοί δέ, δ 
Πάμισος, /7ίμ>·όίία, 6 Νέδων, κτλ·

Πόλεις δέ, ή Μεσσήνη, (έχοοσα άκροπολιν έπί τοΰ 
προσκειμένου όρους’ ΙΟώμης). Η Εΐρο (ίρεινδν ρρουρνον), 
τ, Κυπαρισσία, ή Πύλος, 'Νξόχαστρογ^ εχουσα το ^ρου- 
ριον Κορυράσιον, καί το νησίδιον Σοακτηρίαν πλησίον 
του παραλίου κείμενον, καί ή Μεθώνη.

20 ""ΠΛις. Ή  Ή λις περιωρίζετο κατ’ άρκτον μέν 
τήν’Αγαΐαν, κατ’ άνατολάς δέ άπό τήν Αρκαδίαν, 

προς μεσημβρίαν άπό τον ποταμόν Νέδαν, Βοίζτιγ, καί 
προς δυσμάς άπό τήν θάλασσαν. ΔιηρεΓτο δέ έκπαλαι 
είς τρεις γώρας τήν Τριφυλίαν, τήν Πισάτιδα καί τήν 
Κοίλην.

Όρος δέ αυτής ήτον ό Σκόλλις, Σ αγζαμ ιρ ι.
Ποταμοί δέ, ό Πηνειός, δ Αλφειός, (Τουφίάς), πη- 

γάζων εν τή Αρκαδία, κοί ή Νέδα.
Πόλεις δέ ή Ί ίλ ις , ΠαΛαιοηοΛις, ή Κυλλήνη, ΓΛα- 

ρ^γζση, ή ΓΙίσα (διαχωριζόμενη διά τοΰ ποταμού 
Ά^ Φειοΰ άπό τήν γειτονεύουσαν πεδιάδα τής Ολυμ-

Β.Α.Κ.Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡ1ΡΓΑΦΗ. 7
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χ{«ς)· ί  Τρι-ρυλςακη Πύλος, Πα.Ιαιόκαστρογ^ χτλ*
21. ΆργοΜ ζ, Ή  Άργολις περιωρίζετο κατ' άρ- 

χτον μέν άκδ τί)ν Κορινθίαν, κατά δυαμάς δέ την 
Αρκαδίαν, καί κατά μεσημβρίαν άπο την Λακωνίαν.

”Ορη δέ αοτίίς ίσαν τ· Παρβένιον, Π αρθέη, τά 
’ΑραχναΓον, κτλ.

Ποταμάς δέ, δ Ίνοχβ;, Ξηρ25ς.
Πόλεις δέ, τδ ’ Αργ·ς, αί Μυκτίναι, (πλησίον τοί» 

Χαρβατίου), ή Ναυπλία (λιμην του ’Άργοος') ή Ε π ί
δαυρος, ίΐ ίύ α υ ρ α , ή Τροιζην, ^αμαΜζ^ ή Τίρυνς, 0- 
λίγον άνατολιχώς τοδ’Άργους,και ^ζΈρμιόνη, ΚαστρΙ· 
Αί δέ νήσοι Καλαυρκια, Πόρος καί ή ^ϊδρόα, "Τόρα, 
κεΤνται ιτλησίον κατά τδ άνατολιχδν παράλιον.

22 . ^4χαία. *Η *Αχαΐα περιωρίζετο κατ’ άνατβ- 
λάς μέν άπδ τήν Σικνωνίαν, κατά δϋσμάς άπδ τδ Ίό- 
νιον πέλαγος, κατά μεσημβρίαν δέ άπδ την ’Ήλιδα καί 
Αρκαδίαν, καί κατ' άρκτον άπδ τον Κορίνβιακδν 
κόλπον.

’Όρος δΐ αδτής ίτο  τδ Παναγαικδν, Βοόιδ,ς.
Ποταμοί δέ, δ Πείρος, Καμ^γίτοΛ^ καί ί  Σελινοίίς, 

"ΒοοχΙχοολ

Πόλεις δέ, αί Πάτραι, ή Αυμη (πλησίον τής Παλαι- 
οαχαίας,) τδ ΑΓγιον, Βοσ·:ΐτοα^ ή ‘Ελίκη, ή Τριταία, 
Γ ονμιγ ίζζα , κτλ.

23. Σ ικυωτία . Ή  Σικοωνία περιωρίζετο κατ’ άρ
τον μέν άπδ τον Κορινθιακόν κόλπον, κατά δυσμάς δέ 
άπ· την Άχαίαν, κατά μεσημβρίαν άπδ την Αρκαδίαν, 
καί κατ’ άνατολάς άπδ την Κορινθίαν.

Ποταμοί, β Έλίσσων, Λί .̂^ισσος, δ Άσωπδς, Βασ*· 
Αιχά, { άμρότερβι ησαν μικροί ποταμοί).



Πόλεις 8έ?ιαν ί  Σιωών, ΒασιΜ χά, ΐ  Φλιβΰς, ίιλη- 
5ΐον τού Αγίου Γεωργίου, (αότόνο(ΐος πόλις), πτλ.

24. Κοριχθία. Ή Κορίϊίί» περιωρίζετο κατ’ ίρ- 
χτον [ΐέν άπό τόν Κορινδιαπόν κόλπον καί αλ Γερά
νεια όρη, κατά δυαριάς δέ άπό τλν Σικυωνιαν, κατά 
μειημέρίαν άπό τήν Αργολίδα, καί κατ άνατολάς 
απβ τον Σαρωνικδν κόλπον.

Πόλεις δέ ?οαν, ή Κόρινθος, εχίυοα άκρόπολιν τόν 
*ΑκροκόρινΘον, καί τους δύο λιμένας της Λε'/αιον κατά 
τόν Κορινδιακόν καί Κεγχρειάς κατά τόν Σαρωνικόν 
κόλπον.

Β.Α.Κ.Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 9



10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ.Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μ. Α.

25. 'ΕΛ.ΙηγιχαΙ γήοοι, Κ\ Έλληνικαΐ νησβί §ύ- 
νανται νά δίαιρεδώβιν «ΐ; τρεΐ; τα'εις' ητο: τάς 
προσγείους, τάς συστάδας, καί τάς πελαγίας.

1. Νη)θΐ πρ3ογΐ((ΐ. 9. Νί· 3 ΐ ίί
ΤΓ«.

ρ* το ίϋ·
Ν«9«1 

παρα τ& Νπσο! πα· Νΐβιι πα- Ντ,ίοι

αοι συ - 
β τα $ι;.

ν:ι
«(λά

τιχον π«- μίογιμ.- ρά το ά»α- ρά 1914 030· παραότ •τιινι.
ράλιον ττί 
'Έλλά^ος

6ρ(ΐον
παρά.

τολίχ̂ ·;
παράλιον.

σαλίαν. παρά-

χατά τό λιβν τϊς Μ.ν:α;
Ίίνίον ϊΐί· •Ελλά- ’Λοίχς.

λχγοί. $ος.

Χίοχυρα, Κύθπρα \ιγ·/Λ. 2χι*9θ{. Λ·ο€ο{, Κοχλά- Ή
Κ ο ρ φ ο ί. Τ  σ ι- Σαλαμιρ, 2κάπ{λο<, Μι τι»- ί · ;  χο’ι
Λι■^xα;, ρ ίγ ο ν Κ ο ύ λ ο ϋ . •Αλώνχβοί, λ τί τ 11, Σπορά- τ«χαι

•Α γ ι * ρ>». Ή λ ιο - ΧΓος. ίι« , μ«· ήκ·».
Μ α ύ ρ α . ΕίΖ»%. 3 ρ 0 μ ι α. Σχμθ{, ταξϋτών π?:ί.
Κ(φαλλΐ|- β *ίρ ιπ θ4 2χ3ρο;. Κώ;, οποίων
τ ι* . 'Ρόίο;. αιμιγα-
Ιβάχη, λήτοραι

θ  1 ά X (. θραχίχίρν
Ζάχι>ν6ί{. παράλιον 

ιίναι ί  Ια-2τροφά3ΐ{, τ Δΐλβί.
2  τ  ρ β· βρος,τι θχ- ήΠάρο;,

β ά $ 1 α. <»0{, ή Σα- ή Νοξοί
μίβράχ'/Ι, χιι ή

*ΧΙ ά Δ ί-  
μνος.

Μΐλοί.
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ΚΕΦΑΑ. Β .

Σύντομος :^€ρι,γρα<ρη τί}ς .ΊοΜτιχής Ισ τορ ία ς  
των Έ.ΙΜ}νιν.ών :τοΜτηών.

1. Βόρειος Έ .υά ς , (9ίοσα.^»α. "Ηχώραοΰτη ίτον 
ή πρώτη κατοικία των Ελλήνων, έξης διεοπάρηταν οϋ- 
τοι εις την Ελλάδα. Έπι τϊ,ο έποχίς οέ τοΰ Τρωικοί 
πολεμοϋ, α3τη περιελα'μβανε δέκα μικρά βασίλεια, κι>- 
βερνώμεναάπό διαδοχικούς ηγεμόνας, έξών οί περιφη
μότεροι η®αν δ Άχιλλεύς καί δ Φιλοκτί,της. Φαίνεται 
δέ οτι ποτέ δεν άπηλαυσεν ελευθερίαν ή θΙ^σαλία, διότι 
αί δδο πρώται πόλεις ούτης έκυβερνώντο άλληλοδιαδό- 
γως άπο τυράννους, διατηρησαντας την εξουσίαν των 
μέχρι της Μακεδονικές περιόδου. Τδ βασίλευαν δέγε'νος 
έίς Λάρισσαν ίσαν οί 'Αλευάδαι. Εις τ«ς Φεράς δέ έγι- 
νηΟη, περί τδ 380 έτος, τύραννός τις Ονομαζόμενος Ιά- 
σων, δστις ύπέταξεν ολην την Θεσσαλίαν εις την εξου
σίαν του. *0 δέ άδελ^ίς καί διάδοχ_βς αυτοί Αλέξαν
δρος έδολορόνηθη άπδ τδν Λυκό^ρονα καί Τισίφωνον, 
οιτινες έβασίλευσαν, έως ου καθηρέΟησαν άπδ Φίλιππον 
τδν Μακεδόνα.

2. ' Ηπειρος· Ή  χώρα αΰτη κατ<;ϊκεΤτο άπδ δια
φόρους φυλάς, έχάστη των δποίων εΤχεν ίδιον βασι
λέα (πλην της έν ’Αμβρακία Κορινθιακές αποικίας, 
έτις ητο πολιτεία), έως ου οί βασιλείς των Μολοσσών, 
συμμαχησαντες μετά τές Μακεδονίας, έλαβον εις τδν 
εξουσίαν των δλόκληρον την Ήπειρον καί τήν Άμβρα- 
κίαν αυτήν.

3. Μ εσαία ΈΧΛύ,ς. *Αττίχή. Αί'Αθέναι,η πρωτευ- 
ουαα τές Α ττικές, έκτίσθησαν, περί τδ 1550 Π. Χ·,
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ΟΛΟ τοϋ λίγυττίβυ Κεκίοιτοί. Ή χόλι; δε ώνομάσΙκ
Κεχροπία. «χδ τοδ θεμελιωτοί αύτΐς* μετά δέ τβοτα 
ΆΟηνβι, είς ·;ιμϊ·,ν τ ίς  ’ΑΟηνα;, ητίς, έλβοίσα ε?ς εριν 
χρβςτβν Πβϊειδώνβ, και ύχερι^χύτατα αύτοΰ, έδωχε δι- 
καιωμοτιχώί τδ δνβμά της εις την χόλιν. Έκυβερνηίη 
δέ άχδ δέκα εχτά βατιλεΓς, των δχοίων ή ίατβρια 
κατά τδ χλειττβν μέρος έΐναι μυθώδης.

'ΙΪ Σατορία των Αθηνών, ως χολιτείας, άρχεται κυ
ρίως άχδ τοΟ θηβέως, οστις διεδέξατο τδν χατέρα ' 
του Αίγέα, χέρι τδ 1300 Π. X.., άν καί τινες θε· 
αμοθεαίαι, ^ ς  ή του ’Αρείου Πάγου, ί  διαίρεαις του 
λαού είς 6ι5.τοτ^/ιϊα ,̂ γ ιω ργο ίζ, καί δημιουργούς, ε ί
ναι Γσω; οργαιότεραι, καί ούνανται ν' άποδοΟώ* 
αιν εις τί;ν άχοικιαν του Κέκροχος. Ό  θηαεδς 
δμως ίτο  με'χρι τινδς βαθμοί ο θεμελιωτής τ ίς  
χολιτείας, έχειδη αντί των τεσσάρων χδλεων, ά· 
νεζαρτητων μέγρι τουδε άχ' άλλτ,λων, συνέστησε 
τάς Αθήνας ώς την μόνην καθέδραν τ^ς κυβερ- 
νητεως.

Έ  χερίοδος δέ της βασιλικίς κυβερνησεως οιηρ- 
χεσε μέχρί του 1068 ΤΙ. X ., οτε δ τελευταίος 
βασιλεύς Κέδρος, δί έκουσίου θυσίας τής ζωής του, 
ήλευΟέρωσε την Ά ττκήν άχδ τάς έχιδρομάς των Δω· 
ριέων. Ή δέ χερίοδος άχδ του 1068. μέχρι του 752, 
ίτον ή των ισοβίων οργόντων, Ικλεγομένων εκ τοδ 
γε'νους του Κέδρου. Καί δ μέν χρώτας ητον δ Μέδων,
6 δέ τελευταίος δ Άλκμαίων. Έχί τής χεριέδου δέ 
τούτης οι *Ίωνες έμετανάστευσαν άχδ την Αττικήν 
είς την Μικράν Ασίαν.

Τρίτη χερίοδος άχδ του 752 μέχρι του 682 Π. Χ_



Κατ’ αύτί;ν ζ ττα  δεκαετεΤί άρχοντες, έκλεγίμενοι « -  
ααύτω; έκ το3 γε'νους του Κόδρου, έχυβε'ρνηααν.

*Η τέταρτη περίοδος έχτείνεταί μέχρι του 1όλ«- 
νος, άπο του 682 μέχρι τοί3 594. Κατ' ούτήν έξ- 
ελέχΟηααν εννε'α ένιαυαιοι άρχοντες. — *Εγ·ννηΟη 
τυραννίχη άριστοχρατία. — Έπεχείρησε κατά πρώ
τον έ Δράχων νά νομοθετησ·η, 622. —  Έδολορονηθη 
δ Κυλων (5 9 4 ) , χαι έχ τ?!ς δολοφονίας ταυτης οί 
ευπατρίδαι χατεντησαν ένοχοι του Κυλωνείου άγους, 
τδ όποιον οί αντίζηλοι μετεχειρίζοντο έζΐ πολυν χρό
νον ώς πρόρασιν ταραχών.

Κα τά δέ τδ 594. II.X. έχειροτονηΟη ό Σόλιον αρ
χών, χαί ταυτοχρο'νως προσεκλήθη νά νομοδετηοη 
σρμοδιώτερον πολίτευμα εις τάς ΆΟηνας. Τά δέ κε
φάλαια τ ίς  νομοθεσίας του ίααν ώς επεται. 1 )  Κα- 
τάργητις τών νόμων του Δράχοντος, πλήν των γονι
κών. 2 )  Γετραπλί) διαιρεσις του λαού, κατά λόγον 
τ^ς περιουσίας των. ( I ) Καί αί μεν πρώται τάξεις 
■ίδύναντο μόναΐ νά έχλε'γωνται εις τά αξιώματα 
τ?ς πολιτείας, ό δέ δήμος εΤχε τδ δικαίωμα νά χυρό- 
ν̂  ̂ τους νο'μους, νά συζητη ολα; τάς δημοσίους ύ- 
ποίΐέσεις, τάς παραπεμπεμε'νας εις αυτόν άπδ την βου
λήν, καί νά διανέμη τήν δικαιοσύνην. 3 )  Αυξησις 
τής εξουσίας τοΰ ’Αρείβυ Πάγου, δστις μέχρι τουδε 
έχρησίμευε μόνον ώς ίργανον εις χεΤρας τής αριστο
κρατίας. Διότι δ Σόλων άνέΟηκεν εις αύτόν τήν έρο-
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(1 ) Δΐ)λαϊί| ·1ς Μντ«ββιβμ»δ;μνβιΐί, ήτβι τί6« ϊχβντβζ ί?νιβ·* ιΝ 
ββ2η|** « '.τ κ ίβ ίβ κ  μίϊίμν»»· *1ς ί«ηιΓί, ή»β« τοίς Ιχ *»τ* ί ϊ»τρ»χβ- 
βίβιρ;· ι ΐ ;  »ΒΪς ζικγίτκί, % τοι τ ο ί ς  Ιχ ο ν τ·; τριβκββίβίς· χβΐ ιΐς τ ί ί ;  
β ίτ « ? , τδ·* τ ί  «Ιϊβϊημβ ή τ* χαιώτ»ρβν «ΟίόιηΜί » » ί ί ν ·
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ρείαν έπΙ των ηθών, και την έξέταΐίν τϊ,ς διαγωγή; 
των αργόντων μετά τά τελο; της αρχοντιάς των, 
και την δ6ναμιν το5 τροχοποιεΤν και άπο^ρίπτειν τα ; 
ύχό της βουλή; γινόμενα; ποοτάδεις.

Το χολίτευμα δέ τούτο διήρκείε μέχρι τή; τε
λείας άχελάσεως των Πειουτρατιδών, κατά το 510 
Π. X ., οτε ΚλεΐϊΟένης, ό υίος του Μεγακλέους, 
χροδέμενος να καταχαύτη τον ^ατριασμον διά νέα; 
κατατάξεως των χολιτών, ηύςητε τον μέν αριθμόν 
των ^υλών εις δέκα, τον δέ αριθμόν των μελών τής 
βουλής εΐ; 500.

Άπδ ταύτης δέ τή ; έχο·/_ής μέγ.ρι του τέλους τοί! 
Πελοχοννηοιακοϊ) χολέμου, 404 Π. X., τδ πολίτευμα 
τών Άδηνών διετέλει δημοκρατικόν, έχειοη δ δή
μο; έν γένει ώδηγειτο άχο έζοχου; ανδρας, ως τον 
θεμιστοκλε'α, τον ίίερικλέα και λοιχού;, οΓτίνες δι- 
εύδυνον τά χρα'γματα ώ ; στρατηγοί η δημαγωγοί.

Μετά τήν αλωσιν τών Αθηνών, κατά το 404 , το 
πολίτευμα μετεβλήΟη εις δλιγαρχιαν, κατά προστα
γήν του Λυσάνδρου, διορισΟέντων τριάκοντα κυβερ
νητών ή τυράννων, κατά τήν τότε ένομασίαν αυτών. 
Αλλ’ οί τύραννοι ουτοι έδιώγΟησαν υχό του Θρα
συβούλου, 403 Π. X, άχοκατέστη δέ 6 τύπος, άλλ’ 
βχι ααί τό πνεύμα του πολιτεύματος του Σολωνος. 
’Α^βυ δέ δ Θρασύβουλος ήλευΟερωσεν ουχω την πα
τρίδα του άπδ τον ζυγόν τών Λακεδαιμονίων, δ Κο· 
νων άπεδωκεν εις αυτήν τήν άρχαίαν ήγεμονίαντης 
διά λαμπρας νίκης περί τήν Κνιδον, καΟ ην κατά 
κράτος ένίκησε τόν στόλον τών Λακεδαιμονίων. Επι 
τινα δ’ έ'τη αί ΆΘήναΐ έφαίνοντο οτι ανέκτησαν τήν 
προτέραντων δόξαν, άλλα μετά τόν βάνατον του
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Έπαμινωνίου, οί 'ΑΟΐναΓδί, μη ε/οντες τ.Χζο'/ Αντί
ζηλον, ίζετρβΓηταν εις την τρυρην χαι άναλγητίβν, 
έ ; ών ώρελούμενος Φίλιππος, ί  ίατιλεύς τ ί ;  Μα
κεδονίας, ανύψωσε το βαοίλειόντον έ ; ά^ανοος χβί 
άσημου, είς βασίλειον άπάσης τ ίς  Ελλάδος κα ι’Ασίας.

Άπο της πρώτης δέ είσβολτίς του Φιλίππου, η 
τυ'^η της Έλλαοος δεν ήουνατο νά ηναι άμ^ίβολοο, 
άν καί ή ευγλωττία του ΔημοσΟενους άπέτρεψε το 
δεινόν τούτο μέχρι της δευτερας είσβολΐς, «Γτιοντίς 
οποίας υπίξρζε το κατά των Λοκρών ψήφισμα των 
Αμ^ικτυόνων. Διά της έν Χαιρωνεία δέ μάχης έ Φί
λιππος ^.αβε τελείαν υπεροχην επί των Ελληνικών 
πολιτειών αυτή δέ άνεγνωρίσΟη καί έπισημως, ώς 
ητον επόμενόν, ψηρίσΟέντος τούτου αρχιστρατήγου 
της Ελλάδος είς τον κατά των Περσών πόλεμον. 
Οι Αθηναίοι δμως άπελάμβανον είσέτι οάσμάτι 
ελευθερίας. Κατά δέ την άνάβασιν' του Αλεξάνδρου 
είς τον θρονον, οί Αθηναίοι οπεστάτησαν μεν, άλλ’ 
ευκόλως ένικηθησαν, καί έμειναν ήσυχοι μέχρι τοΰ 
θανάτου του. Τδ υπόλοιπον δέ τίίς ιστορίας των δέν 
παριστα σχεδόν, είμή σκηνάς αλληλοδιαδόχων επα
ναστάσεων, ήττων, και εσωτερικών ταραχών. Ό 
Αντίπατρος, μεταβαλών τδ είδος τοΰ πολιτεύίχατος 

συνέστησεν δλιγαρχίαν, στερησας τδ δικαίωμα τής 
ψήρου άο ολου; δσοι δέν ειχον περιουσίαν δύο χι
λιάδων δραχμών, καί καταστήσας Δημήτριον τδν 
Φαληρεα άρχοντα τής πολιτείας. Ή  μέν δημοκρατική 
κυβε'ρνησις άποκατέστη μετά ταΰτα, 6 δέ Δημήτριος δ 
Φαληρεύς άπεδιώχθη υπδ Δημητρίου τοΰΠολιορκητοΰ, 
308 II. X. Μετά τήν έν Ίσσώ δέ μάχην, 301 Π. X , 
αΐ Αθήναι έκλεισαν τάς πύλας είς τδν Δημήτριον.



’ΚγΛ !έ * ϊΐ δωτέρϊν φορόιν Ιιειεν ή τ ίλ ι; εΐί IV , 
ίζΜ (ΐί« του, δ Λίιριΐτρίί! προιηινέχΟη τΑιι^ εϋΐιενώ; 
ι ϊ ;  αΰττ,ν. Κ«τά ίέ τό 286, οί ΆίινιΓοι, ώ}ΐελθϋ|ΐε- 
ν.’  άπό τάί δε ι« ; χερκιαιείί το3 Ληρ,τρίου. «πε- 
ίίωξχν τίιν Μαχείοναχν φρουρΜ, ϊα ί χειροτοήχαντ^ 
ίργιντας, άχο»»τέσ·πυιν τ4 άρχαΐον χ;λίτεΒ!<.α. Ο 
Β ίΑ ψ ίιψ ·ς έχολιόρχησε μέν τί·,» χόλίντων, «λλχ 
αετατινχ γρίνεν χαρ^χ^ε τέ ' χολιερ/ίαν, *χι 
ιάΧιν τούί ’λδχνχίευί ίλευίέρεο;. Αί Αίϊ,ναι εχυρι- 
εΟίχιαν Η «ου ύχό Αντιγόνου τοϋ Γονχτϊ, τού 
υίο3 τού Αχιεητρίευ, ίςτις χχτα"χχ®είί 
χ)·,ν χόλιν, ίρίχεν χϊηήν εις τχς χεΤρας Χοϋ διαδο-

'̂°Πε7ί ίέ τό 232 ετοζ Μ ’Αδί,ναι ήνώδησχν μέ τί-,ν 
Άχαϊχχν ιυμχολιτείχν ( (τυμμαχίαν χι̂ χ έχ δώίεχχ 
Άνχϊχών χολιτειώϊ, «τις διελίδη μετχτίνδν I»™
μχνην, 301, χα! άνέζχιεν εις τό 2 80 ). Ο χροα- 
νχγάχ δδ τΐ,χ ςυμμχχίχν Χχί'·'Χ'' ί-ε»·» ^
Άρατες, διτις δί ίχχτόχ χενττ,χοχτ» ταλάντων χα- 
τέχειιε Διογέντιν , τόν Μαχεδίνα χυδερνήτνιν, νά 
χαραδώη τέν Πειραιά, Ήν Μευνιιχίαν, τλ,ν Σαλα
μίνα, χαί τδ Σοδνιαν εΐςτοές Άίτ,ναίοας^ (  227. Π. 
X.). Όλίγον δέ μετά τίν μεταβολτ,ν ταάτχν, ίλΟον 
[ίς ίριδας χρ4ς τόν Φίλιχχον, βααιλέα τ ις  Μαχεδς- 
νίας, δατις ί?ερεν αύτοάς εις άχραν ατενοχωρία», 
ίφδειρε τήν χώραντων, χχΐ χατέατρεψεν άλας τάς 
μεγαλοχρεχεϊς οϊχεδνμάςτων,200 Π. X. Άλλ έλβον- 
των τών 'Ρωμαίων εις δοίίειάν των, 4 Φίλιχχος 
ίναγχάαΟχ νά χαραιττ,δΐ τ ϊς  ίχιχειρί τέως του. Κατά 
ίέ τϋ 198 ετυς Π. X .. α! Άδΐναι μετά τών λοιχών 
χόλεων τ ϊς  Ελλάδος, ίχηρΊχίςσαν ΰχ4 τών 'Ρωμαιω»

16 ΠΟλΠΙΜΙ ΙΪΤΟΡΙλ. Η. λ .
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ανεξάρτητοί ίπ έ  την Μακεδονίαν τοΰτο δέ Ι'/ρηοί- 
μειίτδ μόνον είς τό νά μεταβίβάβη την ήγεμονίαν 
ττ5ς χώρας των από τ ίς  Μακεδονίας είς την 'Ρώμην. 
’Από τ?5ς έπον?5ς δέ ταότης ή ίατορία των Αθηνών 
σονδεεται στενώ; μετά τ ίς  ιστορία; τ ίς  'Ρώμης.

4 . ΜεγαρΙς, Μέχρι της Δωρικής μετοικεσίας 
ή πολιτεία οοτη υχετα'σσετο εις τάς Αθήνας. Το 
εΤδο; τή ί κυβερνήσεώς τη ; ήτο μοναρχικόν μέχρι 
τής δολοφονίας τοΰ τελειοταίου βασιλέωςτων ’Τπε· 
ρίωνος* μετά τον θάνατον δέ αύτο:3, ή χυβέρνησις 
άνετέθη εις άρχοντας χειροτονούμενους έπΙ ώρισμέ· 
νον χρόνον. Περί δέ τό 600 έτος ο Θεαγένης ήρ- 
πασε μέν την υπερτάτην εξουσίαν, άλλ’ άπεδιώ- 
χΟη, καί άποκατέστη πάλιν το δημοκρατικόν εΤδος 
τής κυβερνήσεώς.

5. Βοκύζία, Κατ άρχαιοταττν τινά περ'-οδον > 
τό γένος τοΰ Κάδμου ( μεταναστευσαντος έκ τής 
Φοινίκης) ίρχε τών θηβών, εις τάς οποίας ύπε- 
τάσσετο τό μεγαλήτερον με'ρος τής Βοιωτίας. ’£κ 
τών απογόνων δέ αντου ητον δ Λάιος, δ περίφημος 
Οίδίπους, δ Ετεοκλής, καί δ Πολυνείκης. Κατά δέ 
τό 1215 οί Βοιωτοί έδιοόχθησαν αχό θρακικάς τινας 
φυλάς εις τήν Ιν Θεσσαλία '’Αρνην, οΟεν έπανή/θον 
εις τήν άρχαίαν πατρίδατων επί τής Δωρικής με
τοικεσίας. Κατά δετό 1126, ή βασιλεία κατηργήθη 
εις τήν Βοιωτίαν, 2τε έκάστη πόλις έγενετο αυ
τόνομος πολιτεία. Φαίνεται δέ, δτΐ ή ολιγαρχική 
χυδέρνησις ήτο παραδεδεγμένη εις βλας αύτάς περί 
τήν εποχήν του Περσικού πολέμου. Αί γενίκαί δέ 
υποθέσεις τής Βοιωτίας άπεοασίξοντο εις τε'σσαρας 
συνελεύσεις, συγκροτούμενα; εις τάς τέσσαρας πο-
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λιτείοί, ε ί; τά ί όπεία; ή χώρα ϊ.το ίκρημένη· 
Αέται 8ί αί ίυνελεέοεις έχειροτόνεεν ένδεκα άρχεντα;, 
ένομ-αζομένους Βειωταρχας, οΓτινες αροέδρευεν ώς 
ΰτείρτανοι άρχοντεί καί ατραττ,γεί τϋ ί όμεαχονδίας. 
,ν; άλλαι δέ Εολιτεϊαι, ώ ; μαίνεται, έφοβοίντο παν· 
τ ίτε  τε ίς ^ιλεδέξευ; σκοπούς των βτιβών. Ίοίως δέ 
'Λ Ιΐλαταιαί κατεστραιριηταν έναντίδάμεναι ε;ς τοΰς 
σκοπίΐι; ττ5ς πολιτείας ταϋττ,ς.

6. Φωχίς. Αΰτη έκυβείνατο άπο βασιλείς (χατα- 
γοαενοΐίς, ώς λέγεται, «πο τον Φώχον, τον άρχηγέττ,ν 
Κορινθιακής τίνος αποικίας) .ίλέχρι σχεδόν τής εποχής 
τής Δωρικής μετοικεσίας, οτε το πολίτευμα αυτής 
μετεβλήΟη εις πολιτείαν. Ή  μέν Κρίσσα και οί Δελ
φοί ησαν αυτόνομοι πολιτειαι. Κατά δέ τό 590 έτος 
τ, πρώτη, κυριεοΟεΐσα από τους Άμ^υκτίονας, *ρθ“ 
σηρτήΟη εις τους Δελφούς.

7. ^ ο χ ρ ίο  Περί τής πολιτείας ταύτης όλίγα γνω· 
ρί!;ομεν. Κατά 3έ τους αρχαίους χρόνους είχε βασι
λείς, έ ; ών Αίας ό του ’Οϊλέως εξυμνείται άπό τον 
’Όμηρον. Το έιδος τής κυβερνήσεως κατέστη μετά 
ταυτα δημοκρατικόν, αί δέ τρεις φυλαι έμειναν πολι- 
τικώς διακεκριαέναι.

8. ^ωρίς. Τό μέν άρχαίον όνομα τής χώρας ταυ· 
της, κατά τόν “Ηρόδοτον, ητο Δρυοπίς* μετά ταυτα 
δ’ ώνομάοΟη Δωρίς, από τοίί Δώρου, του υΙου του *Ελη- 
ληνος, τον οποίον άπεδίωςαν έκείσε έκ τής Θεσσαλίας 
οί Καδμείοι. Ί Ι  δε μικρά αυτή χώρα ίτον η κατοι
κία τιΰν *Ηρακλ£ΐδώ» έτ:ί τ ι ;  έξορία; των έκ τής 
Ιίελοποννήσου. καί ό τόπος οπού έμελέτησαν διά ν’ ά- 
νακτήσωσι την χώραν ταύτην, οπερ και κατώρΟωσαν 
80 έτη μετά τήν πολιορκίαν τής Τρφάδος. Αί δέ
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τδϊσαοίς πόλεις τ ίς  Δωρίδος άπετέλουν μικραν τινα 
πολιτείαν.

9, ΑΙτοΛΙα. Οι Αίτωλοί ίταν άγροίχος και ά
γριος λαός, του όποιου τό πολίτευμα εΤναι άγνω
στον. Ίσως έν χαίρω πολέμου αί διάφορχι ι̂^λαι έχει- 
ροτόνουν προσωρινόν στρατηγόν η βασιλέα. (1 ) .

10. Αχα^,ναιΙα. Ή  χώρα αυτή ώνομάσΘη «πό 
του *Ακαρνανος, το!3 υίου του ’Αλκμαίωνος, Τό όέ 
εΤδος της χυβερνησεως ητο μέν ποτέ μοναρχικόν, 
άλλα πότε καί δπό ποίας περιστάσεις έγένετο δη
μοκρατικόν, είναι άγνωστον. Ιίπί του Ί’ρφϊκοΰ οέ 
πολέμου, μέρος τουλάχιστον τ^ς Χ,ώρας ταυτης 
ητον υποτεταγμένον εις την ΊΘάκην.

11. ΠεΛοκύ)Ύησθζ, ΆρχοίΗα. Ή  χώρβ βυτη 
διετέλει κυβερνωμένη υπό βασιλε'ων από των ημε
ρών τοΐ3 ’Αρκάδος, του θεμελιώσου αυτίς, μέχρι 
τ?ς  δολοφονίας Άριστοκράτους του δευτέρου, 668
II. X ., δτε ή βασιλική εξουσία χατηργηθη, η δέ 
Αρκαδία κατεκερματίσθη εις διαφόρους μικράς πο
λιτείας, τό πολίτευμα των οποίων ητο πιθανώς 
δημοκρατικόν.

12, Ααχ(ύγία, Ή  Αακεδαίμων, όνομαζομένη καί 
Σπάρτη, έκτίσθη προ άμνημονευτων χρόνων. Φαί
νεται δέ έκ του “̂ Ομηρου, οτι συνηριθμειτο μεταξύ 
των μεγίστων πόλεων οσαι υπίρχον κατά τούς άρ-

(1 )  Κκτίιότ Ειίτλη» τ ϊ  Οιναιτώλιβν , ί  γ*ν«ί οννίλιαχ;, βννη -̂ 
χδίτβ ταχτι»&ς ιΐς Θίρυον, χβτΐ τ^ν 9®*'Όϊ'<*ριν̂ ·» Ιίϊ)[Μρί*ι. Ειχ» ί Ι  
-τάνινι ϊηίλβχ^ατιχϊν χβραχνϊί^», χ»\ «ρβί?^«νιτβ άχδ ιδ» β»ρβ· 
τηγδ» ϊ  »^δίβ"τ ίρχς,τι πολιτιία(, ίβτις έχ*ιροτο«Ττβ χ»τ Ιτίξ.

Σ· Μ,
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5̂β{9·:ατ&α; αιώνας. Ί ΐ  αέν χυδερντυις των Σχα?- 
τ(ατών ητο χατ’ άργ,ας |Αθναρ'/.ίχη. Ό  δε χεώ- 
τος των 6ααιλζο)ν αύτων ών6{λά^ετ9 Λελε;, άπο 
του «ποιου οί χατοίχοί ώνομασΟτιααν Λελεγες. Οί 
απόγονο: δε αυτοΰ, δεκατρείς τον αριθμόν, έβασι- 
λευταν άλληλοδια307.ω; μετ’ αυτόν, μέχρι τ ϊς  βα
σιλεία; τών απογόνων του Όρεττου, το3 υ;ου του 
Άγαμε'μνονος, οΓτινε; έδιώχΟτ,σαν έκ τ ί ;  Πελοπον- 
νίιτου ΰπο τών Ήραχλειδών, δΟ περίπου ετη μετά 
τον Τρωικόν πόλεμον (11. X. 1104 .)· Δυο οε ετη 
μετά την εί; Πελοπόννησον εισβολήν, Εύρυσδένη; 
και Προχλίς, ο: δύο υιοί του Αριστόδημέ»» ένο; 
τών Ήραχ·λειοών, ε'χειροτονήδησαν συμβασιλεΐ; τής 
Σπάρτης, κατάτινα χρησμόν του εν ΔελροΤς μαντειευ 
μετ’ αυτούς δ’ εψη ί̂σΟη νά συμβασιλιυωσι πάντοτε 
τά δύο γένη. Κ,αΐ οι μέν διάδοχοι τοΰ Εύρυσβενους 
ώνομάζοντο Ευρυσδενίδαι, κτί μ*τά ταϋτα Άγίδαι, 
οίδετού Προκλέους, Ιϊροχλεΐδαι, χα: μετά ταΰτα 
Εύρυποντίδαι. Τό ε’ οος τούτο τής Κυβερνήσεως 
διήρχεσε μέχρι τής έποχΐς τοΰ Λυχουργου (8 8 3  
πεοίχου 11. Χ .) οστις, άν καί μή δυνάμενος, ή μή 
δελων νά καταργήστ5 την διπλήν βασιλικήν έξουσίαν, 
συνέστησε Γερουσίαν άνωτέραν τών δύο βασιλέων, 
χαί τοιουτοτρόπως ή Σπαρτιατική μοναρχία μετε- 
βλήΟη εί; πολιτείαν.

άλώσεως δέ τών Άδηνών, κατά τό 
τέλος τοΰ Πελοποννησιαχοΰ πολέμου, χρονολογείται 
ή καταστροβή τοΰ ΣπαρτιατικιΛ πολιτεύματος. Οί 
εύρεβέντες έκε? θησαυροί, μετενεχδέντες υπό τοΰ Λυ
σάνδρου εις την Σπάρτην, διεβδειραν τούς πολιτας* 
ό δε μαδητής αυτοΰ Αγησίλαος συνεπλήρωσεν ο,τΐ
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ηρξβτε 6 Λύσανδρος. 'Η δέ Σπάρτη διβτέλει πρώτη 
πολιτεία τίίς Ελλάδος 'τοΰ 371 Π. X .,
ετε οί Λαχεδαιμβνιοι, κατά την έν Λεάκτροις μ*·/ην, 
ένικήδησαν κατά κράτος υπο των Θηβαίων, στρα- 
τηγοδντος τού Έπαμινώνδοΐί,

*Η καταΟλιπτικη δύναμις ττ!ς Σπάρτης επαΟε και 
άλλην ήτταν (Π . X. 344 .) παρά τοϊ3 Φιλίππου 
βασιλέως τ^ς Μακεδονίας* μετά δεκατέσοαρα έ'τη 
άπεστάτητεν άπο τον υίόντου ’Αλεξανδρον τον Μεγαν, 
στραττ,γοίίντος του Άγίδος, ένος των βασιλέων τί|ς 
Σπάρτης, οστις νικηίίεις έρβνεύΟη άπά τον Α ντ ί
πατρον, τον στρατηγόν του Αλεξάνδρου, πέντε δέ 
χιλιάδες Λακεδαιμόνιοι άπέΟανον μετ* αύτοΰ.

Κατά δέ τδ έτος 243. Π. X ., ”Αγις 5 τρίτος, 
έκεχείρησε νά μετα^^υθμίση τδ πολίτευμα τ ι ς  Σπάρ
της, άλλα, μη επιτυχών, άπηγχονίσΟη. Κατά δέ τδ 
226. Π. X ., Κλεομένης δ τρίτος άπειράίΐσε ν’ ά- 
ποκατασίησι^ πληρέστατα τδ άρχαΤον πολίτευμα του 
Λυκούργου, έξορίζων την πολυτέλειαν και την τρυ- 
οην. ’Κρόνευσε λοιπδν τούς έρόρους, ηριν έκ τοδ 
μέσου διά δηλητηρίου τον συμβασιλέατου ΕύρυδαΓ 
μίδαν, και παρέλαβεν ως συμβασιλέα τον αδελφόν 
του Εύκλείδαν έναντίον των νόμων, οΓτινες άπηγό- 
ρευον νά μτι βασιλεύωσι δύο έκ τοδ «ύτου γένους. 'Ο 
Κλεομένης δέ έκηρνξε πόλεμον κατά των Αχαιών, 
χαΐ έπεχείρησε νά καταστρέψη την συμμαχίαντων, 
Αλλ 6 ”Αρατος, 6 στρατηγός των Αχαιών, έπεκα- 
λεσθη την συνδρομήν του Αντιγόνου* ο6εν δ Κλεομένης, 
μετά την έν Σελλασία δυστυχή μάχην, βφυγεν εις την 
Αίγυπτον, οπού μετά ταυτα εγεινεν αδτβχειρ.

Περί δέ τβ έτος 191 ΙΙ.Χ.,ό Νάβις έγείνε τύραννος



™;χμ*·λί“='ί
τόι Τω(<.αΪ5ν βτρατίίγόν, Ιζτ.ϊολοΰίηιε |Λετ ά ίιαλλαϊ- 
τοϋ ίνΟβεκ τόν πόλεμον , τόν όποιον ίπεχείρησε 
πατά τδν Αχαιών. Έπολιόρϊηαε δέ τό Γόβειον, ααι 
ένίππαε τόν Φιλοποίμενα είί ναυμαχίαν τινα. Μετ 
ο·1 πολύ όμω; ένιπίΟη παί αϋνό; άπό τούς Αχαιούς, 
απί όπιίούλως έδολοβονίβιι ένδ ιίγωνίζετο^ νά οω8? 
8ιά τ ίς  γυγ?.ς, μετά δεαατετραετή τυραννίαν. Μετά 
!έ  τούτο, έαυρίευιε ττ,ν Σπάρττ,ν ό Φιλοποίμην, ος 
τις έπί ίλίγον χρόνον πατΐργτ,αε τούς νόμους τοϋ 
Αυαούργου. Μετά τ-ήν αυρίευοιν ίέ  αύτϊς, ί  Σπάρτη 
ίγεινεν υποτελής εις τούς Αχαιούς. Άλλα πατα το 
έτος 147. Π. X ., έλαβε βοτ,δειαν άπό τήν Ρώμην 
πατά τδν Ά ναιδν, χαΐ έχτοτε ή Σπάρτη, ώς χαί τα 
άλλα εδνη τής 'Ρλλάίος, εγειναν επαρχία 'Ρωμαι'χή.

13. Μ ίοσψ ία ·  Ή  χώρα αύτη ώνομάαβη άπό 
πής Μιασήνης,τής αυζύγου τοϋ Πολυχαοντος, ενός τδν 
άρχαιοτάτων βαοιλέων τ ις  χώρας. Επι του Τριρι- 
χοΰδέ πολέμου έν μέρει μέν ητον ύπό τήν έ,ουοιαν 
τοϋ Μενελάου, έν μέρει 8έ ύπό τήν τοϋ Νέοτωρος. 
Κατά δέ τό 743. Π. X. ηρξατο δ πρδτος Μεαοη- 
νιαχός πόλεμος, δςτις έπεραιώβη, ύποδουλωΟείοτ,ς 
τής Μεοαηνίας ε!ς τούς Σπαρτιάτας χατά τό 724. 
Οί δέ Μεοοήνιοι άπεοτάτησαν έϊς δύο άχολούβους πε- 
ριατάαεις, χατά τό 685 χαί 464, χα'ι τέλος, μετά 
τήν άλωτιν τής Ίβώμης, άνΓ/_ώρηοαν άπό τήν Πελο- 
πόννηαον μέ τήν ουγχατάδεαιν τδν Σπαρτιατών, χαί 
ουνωχίοίηοαν ύπό τδν Αθηναίων εις Ναυπαχτον.

14. ’7/Λς. Κατά τήν περίοδον τοϋ Τρωϊχοϋ πολέμου 
ή χώρα αύτη περιείχε τέοααρα μιχρά βααίλεια. Έπί 
δέ τής Λωριχής είοβολΐς οί ΔιοριεΤς έχυρίευοαν μέν
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ττν Έλίδα, άλλ’ έπέτρεψαν εις άρχαίοϋς χα- 
το:χο;>ί νά μένωσίν εις την χατρίδατων. Μετ« την 
χβτίλϋτ’.ν δέ τ ίς  βασιλείας, έχειροτονοδντο υπέρτατος 
«ρχοντες (Έλλανοδίχαι), οΓτινες εΤχον ωσαύτως την 
διευθυνσιν των Όλυμζιακών αγώνων. Οί δέ άρχον
τες ουτοι κατ’ άρχάς μέν γξσαν δύο, μετά δέ ταυτα 
ηύξηΟησαν είς δέκα. 'Γπίρχεν ωσαύτως Γερουσία, 
συνισταμένη οχδ 90 άνδρας. Ή  πόλις ’Ηλις έκτίσθη 
κατα το 447. μέχρι δέ τοΰ χρόνου τούτου οί ΉλεΤοι 
κατώκουν είς διαφόρους κώμας.

1δ. ^ΑργοΜς. *Η χώρα αυτή, και προ τγ|ς Δω- 
ρικτ5ς μετοικεσίας , ητο κατακερματισμένη είς δια'* 
φορά μικρά βασίλεια, έξ ών το Άργος, αί Μυκ^ναι, 
καί ί  Τίρυνς ίσαν τά άξιολογώτιρα. Έ  μοναρχική 
δέ κυβέρνησις διήρκεσεν είς Άργος μέχρι σχεδόν του 
έτους 984 Π. X ., οτε είσηχΟη αριστοκρατικόν πο
λίτευμα.

16. Ά ^αία. Ή  χώρα αυτή εμεινεν είς χε??ας 
των απογόνων του Ιωνος (οστις έκυρίευσεν αυτήν, 
δτε έςώσθη από τάς ΆΘηνας), μέχρι τ ίς  Δωρικές 
μετοικεσίας, οτε οί Αχαιοί, οί διωχΟέντες από τό 
Αργος καί την Λακωνίαν, έκυρίευσαν την χώραν. Ή  

κυβέρνησις των ητο μοναρχική μέχρι τ ίς  βασιλείας 
του Γυγου, του δποίου η τυραννία Ιπέφερε την χα- 
τάργησίν τ?ίς μοναρχίας.

Η Άχαία δ’ έπειτα διηρέβη είς δώδεκα μικράς 
πολιτείας, έκαστη των όποίων είχε δημοκρατικόν 
πολίτευμα, καί βλαι ησον ηνωμέναι διά κοινού συνδέ
σμου.

17. ΣιχυωνΙα. Ή  πολιτεία αυτή θεωρείται έκ 
ττ5ς παραδόσεως <ας ή αρχαιότατη έν Έλλάδι* κατά
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ττ;ν Δωριχί;ν «{σβδλην, οί μεν Ίωνες έςωσδησαν, 
ί, δέ Σιχϋών χατέστιι Δωριχη πολιτεία. Μετ* τ ΐν  
χατάργητιν ίέ  τής μοναρχίας (αγνοείται δ 
τδ πολίτευμα έ̂ γεινε δημοκρατικόν.

18. ΚορΐΥ$ΐΛ. Οί Δωριείς αζεδίωξαν τους προί- 
τους κατοίκους τής πολιτείας ταυτης Ή  δέ κυβερνηίΐς 
?το μέν κατ’ άρχάς μοναρχική, άλλα μετά τοΰτα 
ϋγεινεν δλιγαρχική. 'Η δέ Κόρινθος κατέττη ταχέως 
ναυτική δύναμις* αυτή έρεΰρε τάς τριήρεις. ή δε 
άρχαιοτάτη ναυμαχία, ε ΐ οοων γνωρίζομεν, υπήρίεν ή 
μεταζυ του στόλου αυτής και του τής Κέρκυρας, 664 
Π. X. Ή  Κόρινθος άπέστειλε πολλάς αποικίας, εκ 
<τών όποιων άξιολογώτατοι ήσαν ή Έπίδαμνος, ή 
Κέρκυρα, ήΑευκάς, καΐ αΐ Συρακοΰσχι. Τό δέ έμχό- 
ρΐον τής ΚορίνΟου ήτο πολύ έχτεταμενον, χαΐ τά  
πλουτητης κατ’ άναλογίαν μεγάλα.

19. ΚνρκύΤ£ραι Ε.ΙΛηηχαΙ γτ}σθί, Ιΐί/ρχνρα. Η 
Κέρκυρα ήτον αποικία τής Κορίνθου, τής όποιας 
κατέστη άντίζηλος. Το πολίτευμα αυτής, ώς καί τό 
τής ΚορίνΟου, ήτο μέν έλιγαρχικόν, άλ>ά μετά τον 
Περσικόν πόλεμον «νεράνη δημοκρατική ρατρία, ύπο 
τής οποίας κατεστρά^η έπι τέλους ή Κέρκυρα.

20. Α ίγινα. Ή  νήσος αύτη κιτωκήΟη μετά τήν 
Δωρικήν μετοικεσίαν άπό άποίκους τή; Επίδαυρου. 
Ή  Αίγινα υπήρξε μέν έπι πολύν χρόνον άντίζη· 
λος των *Αθηνών, άλλ’ έταπεινώΟη υπό τοΐ3 θεμιςο- 
κλέους κατά τό 485, καί τέλος ύπεδουλώθη κατά 
τό 468. ΈπαΟε δέ προηγουμένως πολλά δεινά ενεκα 
των συχνών έρίδων μεταξύ τής άριστοκρατικής καί 
τής δημοκρατικής φατρίας.

21. Ενβοια. Έκαστη των πόλεων τής νήσου ταύ·
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ττ,; εΤχεν ίίΐδν πολίτευρια. Εί? τ ν  Χαλχίϊα καιτΐ;ν 
Ερέτριαν ίτον άριστοκρατιχον, οπδυ έκ^βερνων οΐ 
πλδύτίΰί (Ίπποβόται), άλλ’ εις την ίττορίαν -(Ενεταε 
λόγοζ 3ίαΐ περί τυράννων ι7,  ̂Χαλκ'.δοί· Κατα δέ τον 
ΠερΛΧδν πόλε|Χον, ή Εύβοια ε^ηρτητο απο την 
Αττικήν. Κατά δέ το 446 άποατατίσασα, υπετά- 
γη Οαδ τοΰ ΙΙεριχλέουί·

22 . Κ υχ.ίά9(ς . Λί Νίσοι ουται ώχίοθηταν όπ> 
Κρτ,τών επί της βαοιλειας τβΰ Μινωος. Επί των 
άργαιοτερων δίχρονων οΕ Κάρες εΤχον μεν κατοικήσει; 
εις αΰτάς, άλλα βαθμηδόν άπεδιώχΟηβαν από τους; 
Έλληνας. Άξιολογώταται δε όξ οδτών ίσαν η 
Δήλος καί ή Πάρος. 'Εκάίτη δε των μικρότερων νηαων 
εΤχε μίαν πόλιν όμώνυμον με την νητον αύτην.

23. Κρήΐτ.. Εις τους αρχαιότερους
Κρητη ε*χε τους βασιλείς της, έξ άν περιρημότατος 
γ.τον δ Μίνως, οττις δια του ναυτικού του έκαΟάριαε 
τό ΑίγαΤον πέλαγος από τους πειρατάς. Εις αυτόν 
αποδίδεται ωσαύτως η Κρητικη νομοθεσία, τό πρωτό
τυπον. ώς λε^εται, της υπό του Λυκούργου δοθείσης 
6ΐς την Σπάρτην. Τελευταίος δε βασιλεύς ητον δ Έ τέ- 
αργος, περί τό 800. II X ., μετά τον θάνατον τού 
οποίου κατέστη δημοκρατική κυβέρνησις. Εκαστη 
οέ πόλις εΤ-χε τό ίδιον αυτϊ!ς πολίτευμα, καί την Γε
ρουσίαν τή ;“ προεςηρ'χον δέ δέκα αρ*χοντες όνομαζο- 
μειοι Κόσμοι, έκ).εγόμενοι εκ τινων γενών.

24, Α'0Λρο<·. ΤΙ νΫ,σος αυτή, ώς καί ή Κρητη, κα· 
τωκεΤτο από μικτάς ουλάς. Μεγρι δε ττ̂ ς Περσικής 
περιόδου ραίνεται οτΐ ύτήΐρζε στενή συνάρεία μεταξύ 
τής νήσου ταύτης και των Φοινίκων. Εννέα δέ μι
κρά βασίλεια συνεστήΟησαν εις τήν νήσον, καί διήρ-
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χείβν μέχρι τουΜβγάλδυ Άλε;αν5ρ5^,μετά τίϋ» οττίίίυ 
ιζνώδηταν, χατά το 432 , χαί έχτοτε ή Κίιτρο; άζε- 
-έλεΐΓί με'ρες τ ? ;  Μ^χεδονικτίς μοναρχίαιτ. Οί Κ6- 
-χριο; ησον ποτέ ίχοτελεΐς εις τούς Α̂ ρ̂ τ̂ τ(ο’̂ ς, χαί 
μετά τοΕ̂ τα εις τους Πέροας.

25. Κ(·ριώτεραί Έ.^^η^ίxα^ αζο\χΙαι, Αί Έλλτ- 
νιχαί άποιχίαι ει: ττ,ν Μιχράν Ασίαν ήταν. ά .)Α ί 
εις .έδυτιχονπαραλ ιον ττ!ς μιχράς Άτίας, τυττχδει- 
σοι δπο των Αϊολεων, Ίώνων, χαΙ Αωρίέων. Έχ 
τούτων οί μεν Αίολεις κατεΤγον τά παράλια τ ίς  
Μυσίας χαί Καρίας, χαί τάς νήσους Λέσβον χα  ̂Τέ
νεδον. Αί άποικίαι ουται έχτίσθησαν περί το 1124 II. 
X. Οί δέ Ίωνες κατώκουν τύ μεσημβρινόν παράλιον 
τ ι ς  Λυδίας, καί τό βόρειον παράλιον τϊ!ς Καρίας, ώς 
καί τάς νήσους Σα'μον καί Χίον. Αί άποικίαι δέ βύτα: 
εχτίσδησαν, περί το 1044, υπό του Νηλε'ως καί Ά ν- 
δρόκλου, των υίών τοΰ Κο'δρου, περιρίμου βασιλε'ως 
τών Αθηνών. ΕΤχον δε κοινόν ναόν, τό Πανιώνιον 
ιερόν το5 Ποσειδώνος, κτισμένον εις Μυκάλην. ΈντβΰΟα 
δέ έτέλουν τάς έορτάς των, και συνηρχοντο διά νά 
συζητώσι τάς κοινάς υποθέσεις, άν καί έκάβτη πο
λιτεία ητον εντελώς αυτόνομος. Αί δέ Δωρικαί άποι- 
κίαι έκειντο επίτ^ς ηπείρου τ ίς  Λίικράς Ασίας, κατά 
τό μεσημβρινόν παράλιον τ ίς  Καρίας. ’Κκτίσδησαν 
δέ χαί εις τάς νήσους Κώ, καί 'Ρόδον. “Ολαι δ  ̂αύ- 
ται ησαν μεταγενέστεραι των Ιωνικών αποικιών, καί 
πιθανώς άπετελέσΟησαν ύπό άλληλοδιαδόγων μετοι- 
ί^εσιών.

26. .4.’το ιχ ία ι ί ΐς  τηχ Ίια.Η αγ χαΐ Σιχρ.ΙΙατ. Εξ 
αυτών Λωοιχης μέν καταγω'^ϊΐς ητον ό Τάρας, καί
αί άποικίαι του ή ’Πράκλεια καί τό Βρενδέσιον. Άχαϊ-



χης ζαταγωγΐ;, η Σώδϊριί, η Κρότων, ί  Ποβι- 
δωνία, X- τ. λ.. Ίωνιχη; δε καταγωγϊ'ς, ς: θ:ΰρ(οι, 
το Τ ίγίον, η Έλέβ, η Κόμη, κ«ΐ ή αποικία τη ; η 
Νεάπολι;. Εις τί;ν Σικελίαν 5ε Έλ’ληνικαι άποικίαι 
σονεστηδησαν εις την αύτην ποριοοον, χαθ ην αι τ ίς  
Μεγάλης Έλλαδος είς την Ιταλίαν. Και Δωρικής 
μεν καταγωγής ήταν, ή Μεααηνη, ί  Τονδαρις, αί 
Χυρακοΐΐϊαΐ, η "Τβλα, ή Εγεατα, η Γέλα, και η 
Αιπάρα. Ιωνικής δε καταγωγές, ή Νάξος, η 
Κατάνη, το Ταυρομένιον, καί ΐ  Ζάγχλη, Δονκμεθα 
οέ να σημειώοωμεν, οτι καί εις την Ιταλίαν καΙ εις 
τη» Σικελίαν ή χυβερνηοις εις τάς Δωριζάς πολιτείας 
έν γενεί ητον άριατοκρατικωτερα παρά ειςτας Λ λας.

27. Ά.-τοιχίαι Μ  τώ^ .ΎαραΜω^ τήζ Μ ισογ ίίο ν  
χαΐ ί ίς  τ;/κ Μα*ε<ϊο>·ί«κ καί Θράχην. Παραδείγματος 
γάριν, εις την Κόρνον [Κόρσιχαχ] ητον η Αλαρια,, 
ε ί; την Γαλλίαν η Μαοααλία, εις την Ιτπανιαν τό 
Σάγουντον, εις την Αφρικήν η Κορηνη, καί εις την 
Μακεδονίαν καί Θράκην, οί Αίγδς ποταμοί, η Ά μ- 
είπολις, η Χαλκίς, η Όλονδος, καί ή Ποτίδαια. 

,ΐΐρ ϋη -^ ις  τώγ ^ιαγόρων κΐ'<ίί/)>'??Γ<*ώκ ί'ιόώγ 
ί ΐ ζ  τάς 'ΕΛ.Ιι\ηχίί<: ηοΛικΙα^·

ΘιοσαΛία. 1). Δέκα μικρά βαοίλεια. 2). Έ ν βα- 
σίλειον όπο τον Ίασονα (Π. X. 380).

’Ί ΐη α ρο ζ , 1)  Φ!̂ λαί κυβερνώμεναι άπδ τους αρχη
γούς των. 2 ) 'Τποταστόμεναι εις τους βαοιλεΤς των 
Μολοσσών.

Άττιχή· 1) Μοναρχ ί̂α. 2). “Άρχοντες ίοοδιοι (Π. 
X. 1068). 3). Δεκαετείς άρχοντες (11. Χ· 752).
4). Ενιαύσιοι άρχοντες (ΤΙ. X. 682)· 5). Πολίτευ-
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μα των ΆΟτ,νων γενόμενον δημο/.ρατιχώτερον υτο του 
Ιόλωνο; (Π X. 594). 6} Όλιγαρχία δπο τοΰς τριά
κοντα τυράννους (ΤΤ. X. 404). 7). Δημοκρατίας άπο- 
κατάστατις. "Ολιγαρχία επί του ^Αντιπάτρου. Άπο- 
κατάττατις δημοκρατίας. Ή  Αττική υκοτάοοεται εις 
τους 'Γωμαίους (II, X. 403— 198).

ΜιγσρΙ^. 1); Μοναρχία. 2). Δημοκρατία 3). Σρ«- 
τεριτμος τής υπέρτατης άρχής υπο το3 θεαγε'νους. 
4). Άποκατάοτοτις δημοκρατίας.

Βοιωτία. 1 ) Μοναρχία. 2 ) . 'Εχάττη πόλις γίνεται 
αυτόνομος πολιτεία (Π. X. 1126). Όλιγβτρχία κα

ι εις ολας ουτάς περί την Αποχήν του Περ-

ΦωχΙς. 1). Μοναρχία. 2 ). Δημοκρατία (τίίρί 'τλ 
1104 Π .Χ .).

Αοχρίζ. 1). Μοναρχία. 2). Δημοκρατία. Σημ. Αί 
τρε?ς ©υλαί ίμενον πολιτιχώς διακεκριμε'ναι.

ΑωρΗ. Μικρά πολιτεία συγκροτούμενη από τάς 
τίοσαρας πόλεις, αΓτινες άπετέλουν τήν Δωρικήν τε- 
τράπολίν.

Αίτω.Ιία. “Αγνωστον πολίτευμα.
^Αχαρχανία. 1). Μοναρχία. 2). Δημοκρατία (άγνοί- 

στου χρονολογίας).
Ά ρχάΰία. 1); Μοναρχία. 2), Ή  χώρα διηρε'Οη είς 

μικρά; πολιτείας, τό πολίτευμα των οποίων ήτο π ι
θανώς δημοκρατικόν (II. X. 668).

Α αχωχία. 1). Μοναρχία. 2). Κυβέρνησις δυο βα- 
σιλε'ων ισοδυνάμων (Π. X. 1102). 3). Γερουσία, ανώ
τερα τών δυο βασιλέων, συστηίεΤσα υπό του Λυκουρ- 

-γου (Π. X. 888). 4). Τυραννία ^^άδιδος (Π. X 191).
5)'. Λακωνία Τ*ί.)μαΓκή επαρχία (Π. X. 147).
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Μεσβψ-ία. !)■ Μοναρχία., 2). Ί'ποδουλοϋται εις 
ττν Σΐΐάρττπν (Ϊΐ· ^

'^ ΐη κ .  1)· τέσσχρα μιχρά βασίλεια. 2). Κυβερνώ- 
|.έ„ 5,6 γέρου.·:,; «  90 ι^ελών, , , ί  άρχοντας ονο-
ααζομένους. Ελλανοδιχας· π̂  \

Ά ητιΜ ί. 1). Λ'.άτορα μ,ιζρά Ραοίλε«· -)· ο-1· 
μ.αρατία συοτηβεΐοα εις Άργος (Η. Χ· 984). ^

•Αιαία. 1). Μ.ναρ·/>. 2). 12 ρε·./.ραι ,ολςτειαι
ίνωμέναι διά αυμμαχί,ς·

Σιxι1ω^ία. 1). Μοναρχία. 2). Δτ,μοχρατια.
Α>·χάία. 1). Μοναρχία. 2). Όλεγαρχια;^
Κ/ρχνρα. 1). Όλιγαρχία οιααοαεΐοα υ,.ο οτ,μοζρα· 

τιαϊς οοτρίας μετά τόν ΙΙεραιαον πόλεμον.
1). Έριδες μεταξύ τ ις  άριοτοα.ρατια« 

χαί δν,μοχρατιχΐς βατρίας. 2). 'Υποτάαα.ται ε!ς τας
’ΑΟτ.νας (Π. X. · * ^  ·

Ενΰοία. Έκάατη χοΐ'ΐς τ ίς  νίΐίου ειχεν (διον χο-

κ Ϊ χ Μ ίκ -  Έχάιτ») νΐιος εΤχε τό πολίτευμα τας. 
Α>,·ε,. 1). Μοναρχία. 2). Έχάοτ, πόλις είχε το 

ί?ιο, αότϊ; πολίτευμα μέ τήι γερουαι,αν τςς χ «  10
Κόσρονζ. ρ ,

Αύπμος. 1). έννέα μιαρά Ραοίλεια. 2) Η Κύπρος 
ένοδται μέ το Μαχεδονιχόν Ραοιλειον (II. X. 33-^.

ΚΕΦ. Γ '.

Π ιρί τή! Άρι·αί<κ Έ 2Χηηχή<: ΠώοοΊί·
1, Οί ’ Ρ Μ ψ Κ  εαοπ

ααπ. Οί χάτοιχοι τϊ,ς Ελλάδος είτε Πελαογοι π
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"Ελληνε;, εΓτε Αωρ:*Τ;, ΑίολεΤ;, ’̂ ίωνεί, κϋΐ ΆχαίοΙ 
έχαλουντο, ίλ9^ άνεβλάττηϊαν έχ τί3  αύτοϋ χςρμοΰ, 
χ ι ΐ  εΤχον χο;νην γλώσιαν, ητίί, χρίϊβντος τον χρβ- 
νου> διέφερε κατχ του; δ(ον; των διαφόρων φυλών, 
την προ; βλληλλου; καί προ; τους ξένου; ουγχοι- 
νωνίαν, καί τήν πρόοδον αυτών ε ί; τά ; τε'χνα; χαί 
έπιατημας.

3. // ^ωριχη :τρωζύτυτ<:ος γ .ίώ σσα . Φαίνεται 
ΟΤΙ ή Δωρική ητον ή πρωτότυπο; γλώοοα των 
Πελασγών, τών κατοικούντων ι ί ;  Θεσσαλίαν, καί ότι 
μετεδληδη όλιγώτερον ε ί; ταύτην την ίρείνήν χωράν 
παρ' ε ί; τά άλλα μέρη τ ί ;  *^Εί.λάδ4;, όπου επαδε με
γάλα; αλλοιώσεις από την συρροήν τών ξένων χαί 
την πρόοδον του εμπορίου. Οτι δέ ητον ί  πρώτη 
γλώσσα ολοκλήρου ττξςγώρα; φαίνεται καί εκ τούτου, 
δτι τά αγροτικά άσματα, οι άρχαιοι ύμνοι ε ί; τιμήν 
τών δεών, καί οί χοροί τών τραγικών καί κωμικών 
ποιητών (γεγραμμένοι κατά μίμησιν τών ύμνων 
τούτων) ί̂ σαν άπαντα ε ί; Δωρικήν διάλεκτον. Γή/ 
Δωρικήν διάλεκτον ελάλουν άναμίξ μετά τή; συγ
γενούς αυτή; Αιολική; οί κάτοικοι τή ; Πελοπόν
νησου, οί Σικελιώται, οί Κρήτε;, οί 'Ρόδιοι, καί οί 
Ηπειρώται, μεταβάλλοντε; μόνον ή προσΟέτοντε; 

γράμματά τινα.

3. Αιτιχ}, ΰιά.Ιίχτοζ. Οί ΆδηναΤοι, οΓτινε; ή- 
σαν έκ τή ; Ιωνική; φ^λή;, άγόμ-νοι υπο του 
εθνικού χαρακτήρα;των, έσπούδαζον τά ; τέχνας, χαί 
τά του εξευγενισμένου βίου περισσότερον παρά του; 
πέριξ γείτονα; αυτών. Ηδέγλώσσάτων έχολλιεο- 
γεΐτο κατ* αναλογίαν. Έντευδεν έγεννήδη ιδία διάλε-
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χτος, τ .ψ ο ψ · .  ί5 “ ·'··“ · '« .
ένομζιδίΐ'® Ατν./-ϊ1· - λ

ο ; Αίίλεϊ; 5μω;, ί·.τινες είωίΟ.,σαν
ϋ κ  τών Λωρ.έων έ» τ ί ;  Πελίπονν{;5»υ «τισαντε-,
άπ ίκ ία ; χ ι ' ί  ι »  2"^«=· πορίλυν τϊ,ς Μ «ραί _̂Α·-
ιία ;, οιέ&ιαν τΐν-{λώΓίάντων εις τό μέρος τούτο

'/ώίβν , , ,
7ο)ΓΜή Ή  8έ Ίωνιχτ, ίιάλεχτος, τ ις  ότοίας ΕΓ.ε-

χροίττοεν ί  Άττεττ, ϊεάλείτος έν'Ελλάδ., δ.εττ,ρίβτ,
όιό των όιοι μετώχτ.οαν εις ττ,ν Αοίαν »αί τα ;

νίϊϊΟϋί·  ̂ '  1 ~
/■έίΐίτα/ΐίς ί ί̂«· ί̂*ι^θί σι;ίΤΓΤ.βίΓσα(. Οϋτως ίγ λ ώ ϊ-  

σα των χατοίχων τ ις  'Ελλάοο;, των νί-,των  ̂ χαί τ^ς 
Μιχ?5ς ’λσίας,διη?έδη εις ττ,ν Δωριχτ,ν. ττ,ν 'λττιχτ,ν, 
τ ΐν  Α'ίλιχην, χαΐ την Ίωνίχτ,ν Βιαλίχτους, ίίΐτινες οιε- 
χίίνοντο έν νένει άπέ δλους τούς συγγραψεΓ; των δ α̂- 
ο'όοων -/ωρών, εις τάς δποίας έχτίσδτ,σαν άχοικια:.

Κ ΕΦ . λ ' .

77ί|>ί τώκ *ι;/5ίωΓί^ων '£.λίί/ι·ω>* /οΓθ/)(*ών,
//ο/ΐϊτώί'. Φι.̂ οσό̂ ^>ω̂  ̂ Π ο.Ιιτιχώτ, 

Στρατηγώ/^ χα ΐ 'Ρητ(ίρ(·>χ·

’Ιστοριχοί·
1, Ί ]ρό ίο τΰ (. Ό  Ηρόδοτος έγενντ,Οτι ε!ς -^ν 

έν Καρία 'Αλιχαρναοοόν, τερί τό 484 ε'τος Η. Χ.̂  
Ιονέγραψεν ίοτορίαν εις ττ,ν Ίωνιχτ,ν διάλεατον, ιερ ι 
τών Λοδών, Μτ,δων, ΙΙεροών, Φο·.ν!τ.ων, Αίγοπτεεον,
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χοί ΣχϋΟώ'ί, χ ϊί τ ι ;  άποτυχούιι;; ε ΐτ ί ιλ ϊ ; των Πίε
σών « τ ά  τ ϊς  Κ λλϊίε ;. ϊό  σ ίγγρ ίμ α ιτευ  δΗίρε'έη 
ίχειτα ε ί; ίννετ Ι ιίΧ ίι, άντυτοί-^οαντα χρός τά 
ονδματα των Μουσών.

2 . )  θ ο υ χ Μ ίι,ζ . 'Ο θο'ΛίοδΙδη; ίγεννηδη εις Ά -  
«ήν«ς, χερί τδ 471 έτος Π. X. Συνέγραφεν, εί; δχτώ 
Ριδλίϊ, τήν ίοτορίον τού Πελοχοννχοιχχοϋ χολε'μου, 
εις τδν δποΤον οΐγωνΐοΘη χαί αυτός.

3 . ) ιΧίνο)ΐ0 χ. 'Ο Εενορών έγεννίι9η εις Άίήνας 
χερι το 449 έτος Π. Χ.^ χαΐ ^το χροοριλής μαΟς- 
οίΐς του ^μεγάλου Σωκρα'τους, του δχοίου τον βίον 
XXI τχ δόγματα Ιςεδηχεν είς τά "Απομνημονεύματα 
χα^ τά Οικονομικά του. Συνεχληρωτε δέ τήν ίοιορίαν 
τοϋ θουχυδίδου, ίτ ις  χροε'δη μέχρι τοδ βέρους τοΰ 
είκοττου χρώτου έτους τοΰ ΙΙελοποννηοιακοΟ πολέ
μου. Συνε'γραψεν ιόοοΰτως έιογραμίαν τοΰ μεγάλου 
Κόρου (βεωρουμένη έο'η ώς ήί.χ ίν διηγημ* μϋλλον 
ί  ώς άληίής ιστορία), καί ιστορίαν τ?ς  καταέά- 
σεως τών δέκα χιλίάδων Ελλήνων, τούς όποιους 
αότός ώδήγ,σε οΓκαδε μετά τόν βάνατον Κόρου του’  
νεωτέρου κατά τήν περί τά Κοόναξα μάχην. Τό 
ΰρος του ίεωρεΤται ιό; τό πρωτότυπον τής Αττικής 
διαλίκτοα.

4 . Πο.166ωι:. 'Ο Πολύδιος έγεννήΟη ε!ς τήν έν
Πελοποννήσω Μεγαλόπολιν, περί τό 200 έτος II X 
Ευνέγραψε καθολικήν ιστορίαν, εις τισσαράκοντα έι'- 
έλια, έκ τών όποιων πέντε μόνον οώζονται ακέραια 
Τί>3. '

5. ^ Μ α ρ ο ; δ Σ ίκ ιΛ ιύ ιτκ . Διόδωρος ό Σικελκό- 
της έγεννηί, εις τήν έν Σικελία πόλιν Άργόοιον, χερί 
τό πεντηκοστόν έτος Π. X. ΣονέγραιΙεν ιστορίαν τής
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Αίγυπτου, Π ίριία ί, Συρίας, Μηδίας, Έλλαοος,'Ρο>· 
μης και Καρ’/.ι̂ ό̂νος' ητο δέ διηρημένη εις τετοα- 
ρακοντα βιβλία, έξ ων μόνον δέκα πέντε σώζονται 
μετά όλίγων τινών άποιπασμάτων.

6. /ίιογνσιος, Ό  Διονύσιος έπωνομάσΟη 'Αλικαρ- 
νασεύς έκ του τόπΟυ τ ΐς  γεννησεως του, ΗλΟεν εις 
την *Ρώμην επί τ?.ς βασιλείας του Αύγουστου. Συνε- 
γραψε περί των “Ρωμαϊκών άργ^αιοτητων, περιλαμ- 
βανουσών διάστημα 312 ετών. Μονον δε ενοεκα έκ 
των είκοσι βιβλίων του συγγράμματος του Ειεσο)- 
δησαν.

7. *Α{>̂ ιανό(:.· Ό  Ά^^ιανός έγενντ,Οη έίς την έν 
Β ιίι^ α  Νικομήδειαν, περί το 136 Π. X. ϊυνεγρα- 
ψεν επτά βιβλία περί άναβάσεως του Αλεξάνδρου,· καί 
άλλα συγγράμματα. ΈμιμηΟη δε εύστόχως το υρος 
του Εενο^ώντος.

8. ΠΛονταρχοζ. Ό  Πλουτοργος, 6 βιογράοος καί 
^Οικολόνος, έγεννηΟη είς την έν Βοιωτία Χαιρωνειαν, 
περί το ΙΟΟ έτος Μ. X.

ίΤαηταΙ.

9 "0^/ηροζ. Ό  "Ομηρος έγεννηΟη 900 περίπου έτη 
Ιϊ. Χ. δ δέ τόπος ττίς γεννησεωςτου είναι άγνωστος. 
Έποίησεν επικόν ποίημα, όνομαζόμενον Ιλιάοα, πε- 
ριγροφον την πολιορκίαν τ'ίς Τρωάδος, καί ετερον 
ίνομαζόμενον Όδυσσειαν, εις τό δποιον μνημονεύονται 
αί περιπλανήσεις του Όδυσσεως.

10. Ί 1 Μ ο^ . ' ϋ  Ησίοδος έγεννηΟη ει; την έν Βοι
ωτία "Ασκρην, πιθανώς περί τον αυτόν χρόνον  ̂τ ις  
γεννήσεως του *̂ Ομηρου. Μον?ν δυο εκ των ποιημάτων
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τ 2̂  ττεμΐλΘδν ε-ς ίμ5ί, τά ’Έργα χ.Ά «ί Ίϊμερίΐι, χ%\ 
ή θεογδν'*, ή γένε7:ς -βν θίών.

11. Αττο.Ι^ώηος ό ’Ρό^ιο^ Ά^βλλώνίος δ ’Ρο- 
δ;ος έγεννηΟη £·ς την έν Αίγδπτω Ναδκρ«τιν, τεδί 
τδ 230 Π. X. Τδ -έρί Άργοναυτιχης έχτ·:{;ατιία; 
το'.ημα τβν είνα: τδ ιχίνον δ·45ωΟέν έχ των χδίημχ- 
τ<ι)ν τοί).

12. Α)ταχρεω>·. Ο Ανακρέων, περίφημο; λορ[· 
Χ5; ποίητη;, έγεννηθη εί; τί;ν έν Ιωνία Τέων, περί 
Τ2 530 ετο; ί ΐ .  \  Τά αποδιδόμενα εί; αύτον ποιή
ματα εινα'. πληρη κομψδτητο; καί καλλονή;.

13. Πΐεύαροζ. Ό  Πίνδαρο;, λ;>ρικδ; δ)θα6τω; 
ποιητής, έγεννήθη ε ;; τας έν Βοιωτία Θήβα;, τδ 
521 έτος Π X, Έποίηοεν ωδά; πεοί των νικών, τα ; 
οποίας ένίκηϊαν είς τού; τε'αοαοας μεγίστου; αγώνα; 
των 'ϋλλήνων ήτο  ̂ του; Όλυμπι^κου;, Ίοδμικονς, 
ΙΙυθικους, καί Νεμεαίου; αγώνα;. 7 ί  ποίηοί; του βαυ- 
μαΓεται διά την σοβαρότητα καί τδ Ο'δος της.

14. Αΐσχύ^ο^. Ο Αίπ/ύλος, δ αρχαιότατος ποιη
τή ; τής Ελλάδος, έγεννήθη είς την έν τή Α ττική 
Ελευσίνα, περί τδ 525 έτος Π. X. έπληγώθη δέ 
είς τδν Μαραθώνα, Π. X. 490, καί παρευρέΟη ωσαύ
τως ε ί; την έν Σαλαμΐνι ναυμαγίαν, 480 Π. X. Έκ 
των 100 περ'που τραγωδιώναδτίυ, μόνον 17 διεσώθη 
θησαν εις ήμας. Τδ υφοςτου είναι μέν ένίοτε τρα'/υ, 
άλλα έντονον καί συχνακι; ύ-δηλόν.

15. Σογοκ^ηζ, Ο Σοροκλήί, τραγικός ποιητής, 
έγεννηθη εις τον έν τή Αττική Κολωνδν, περί τδ 497 
ετο; Π. X. Εποίησε 120 τραγωδίας, ές ων μόνον 
επτά «ω^,ονται. θαυμάζεται δ’ έν γενει περισσότεοον 
«πδ ολους του; Ελληνας τραγικούς ποιητάς.
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10. Εύ{>ιηϊι)η<.. Εύριπίδηί, τραγικός ζ5ΐτ,τί;?» 
έγεννηΟη Ρίς Σαλα[χϊνα, 4δ0 Π. X. Έπί’.ητεν 80 ορά
ματα, εξ ών μόνον 10 περιίλΟον ει; ημάς. 'ΙΙ γλώα- 
σά του εΐναι μέν συγνάκις χαΟητίκη, άλλα χληρης 
εχιτ^τηδεϋμένων αποφθεγμάτων καί ακεύεων.

17. 'Α ριατο^άνηζ. ^Αριστοφάνης, ό περιφημότα
τος έκ των κωμικών ποιητών τ?ς άρχαιότητος, έγεννηθη 
εις Αίγιναν, περί τό 4 34 έτος Π. X. Μόνον δέ ενδεκα 
έκ των πεντηκοντα κωμωδιών, τάς όποιας έποιηοε, 
περίηλΟον εις τους μεταγενεστέρους. Ολαι δέ είναι 
πολίτικα!, καί χορηγούν ε ί; ημάς άνεκτίμητον υλτ̂ ν 
περί τ^ς έοωτερικίς ίστορ'.ας των Αθηνών επί του 
Πελοποννησιακου πολέμου. Ό  Κλέο>ν, ό Ευριπίδης, καί 
δ Σωκράτης ησαν τά προσφιλή θέματα της ποιητι
κές του σατυρας.

18 Μεγαγδ(>ος Ό Μένανδρος έγεννηθη εις Αθή
νας πεοι τό 345 έτος Π. X. ^Ητον δ περιφημότατος 
ποιητής τής όνομαζομένης νέας κωμωδίας. Ές εκα
τόν δέ κωμωδιών, τάς οποίας έποίησε, μόνον ολίγα 
τεμάχια σώζονται.

19. θεόχρ ιζϋζ. Ό Θεόκριτος καί δ Μόσχος έγεν- 
νήθησαν άμφότεροι εις Συρακούσας* δ δέ Βίων, εις 
Σμίρνην* δλοι δέ ήκμαζον περί τό 300 έτος Π. Χ. 
’Εποίησαν δέ βουκολικά, είς την Δωρικήν διάλεκτον.

ΦιΛόσοψοι.

20. Σιύxράτη^. Σωκράτης, δ πατήρ των αρχαίων 
ηθικών φιλοσόφων, έγεννηθη είς τήν Α ττικήν, τό 
479 έτος Π. X. Δένάφήκε μέν ούδέν σύγγραμμα, 
άλλ’ αί γνώμαι του μνημονεύονται από τούς μαθητας 
του *ενοφών*??ι Πλάτωνα. Έθανατωθι $έ άδι-



κως «"3 Αθηναίου-, κατηγορηΟΐίς εκΐ άϊεβεία, 
είζ το 70 έτος της ηλ'χίαςτου.

21. 1Ί.1άτ<ύΥ, Ό Πλατών έγεννηΟη ε’ς την ΑΓγι- 
ναν, 430 II. X. 'Γτ.ίοζε 8έ 6 Οϊ;χελιωτης της ’Αχα- 
δημαϊκτ ;̂ αίρέοίο);, ονομ,αοθείοης οδτω, ίις τ : το 
σχολειοντου ητον είς οηαότ'.ον αύνοενδοον τόκον, ονο- 
μαζόαενον Άκαοημίαν. Τά συγγοάμματα του είναι 
δ;αλογικά.

22. Άριστοτε.ίιις. Ο Άριοτοτέλης έγεννηΟη εις 
τά έν θ^άκη Σταγε!^«ι το384 έτος Π. X. '^Γκη^ζε §έ 
ό Θεμελιωτής τής ΙΙεριπατητικίς σχολάς, όνομαοΘεί- 
σης ουτω, οίότι .τί^<ε.τάΓί^ ένω καρέοιοε τά μαθή
ματα του. Γπηο^εν ώοαύτως διοάοκαλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδοου. Εκ των 400 περίπου διαβόρων πραγ

ματειών, τάς οποίας συνεγραύε, μόνον 43 διεοώΘηοαν 
εις ήμας. Ές αυτών αί γενίκωτερον άναγινωοκόμεναι 
είναι τά ’ΙΙΟικά, τά Πολιτικά, η 'Ρητορικη και ή 
Ποιητΐκη του.

77ο.έίτικο2, Στρατιεύτιχύΐ, χαΐ Ρηχορ^ς

23. Μι.Ιτιάδτΐΐ:. Μιλτιάδης, δ υίος του Αθηναίου 
Κίμωνος, έοτρβτηγηαε τών ’Αδηναίων κατά την έν 
ΜαραΟώνι μάχην, είς την οποίαν το Περοικόν στρά
τευμα, στρατηγούμενον υπό του Δάτιδος και ’Αρτα- 
οε'ρνους, κατετροπώθη έντε?.ώς, 490 Π X. Μετά 
ταυτα δέ έβληδη εις φυλακήν υπο τών συμπολιτών 
του, καί άπεΟανεν έκ πληγής, τήν οποίαν υπεττη, πο- 
λίορκ-δν τήν Πάρον.

24. θζ^^^στοx^η^. Ο Θεμιστοκλής, περίφημος 
ΆΘηναΓος στρατηγός, έστρατηγητεν είς τήν έν Σχ- 
λαμΤνι ναυμαχίαν, οπού τά ναυτίκάν του £ίέρξου

30  ΠΟΛΙΤ. ΣΤΡΑΤ1ΩΤ. ΚΛΙ ΡΙΙΤΟΡΕ2. Μ.Α.
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κατειτραοϊ]» Π X. Έξω?τρακ(σΟη δ’ επειτα
άζο  τάς ΆΟηνας, και άπέ^ανεν εζόοιατος εις τί;ν αυ
λήν Άρταρξε'ρΕευ

25. ^^^(ύ ί̂όα^. Λεωνίδας, ο βααιλεϋ; Λάχε· 
δαίίΛονςς, άπέΟανεν εις τ«ς Θερμο“6λ«;, άοοδ μετά 
τριαχοαίων Σπαρτιατών έρώλαξεν έπΐ τρεις ημέρας τδ 
ττεναν, μαχόμενο; κατά τίδ στρατεύματος του Αερ- 
ξου, 480 Π. X.

20. Παυσανίαν. Ό  Παυσανίας, στρατηγός της 
Σπάρτης, τ ν̂δραγάΟησε μεγάλως εις την έν ΠλατοιαΤς 
μάχην. Μετά ταυτα έ’γεινε μέν αρχιστράτηγος των 
Ελληνικών δυνάμεων κατά τον Ελλήσποντον, αλλά 
καταστάς ύποπτος, οτι εΤχε προδοτικήν άλληλογρα- 
οίαν με τούς Πέρσας άνεκληΟη, καί άπεΟανεν 6πο του 
λιμού εις Σπάρτην, 409 Π. X,

27. Α̂ ιστε1 η̂< *̂ Αριστείδης, δ έπονομασΟεΙς δί
καιος, ητο συγγρονος τοΰ Θεμιστοκλέους, διά τ^ς 
ισχύος του δποίου έςωστρακίσΟη μέν επί δέκα ετη, 
άλλ’ άνεκληθη άπδ τούς Άδηναίους προ τ^ς παρε- 
λεύσεω; τών εξ. ΙΙαρευρέΟη δε εις Σαλαμίνα, καί συνε- 
στρατηγησε μετά τοΰ ΠαυσανιΟυ έν ΠλαταιαΓς.

28. ΚΙμων. Κίμων, δ υίδς Μιλτιάδου τοΰ Αθη
ναίου, ήοίστευσεν εις τον κατά τών Περσών πό
λεμόν, καί έδείχΟη μεγαλόδωρος καλλωπίσας καί 
δχυρώσας τ ά ς ’ΑΘηνας έξ ιδίας αυτού δαπάνης. ’Απέ* 
δανε δέ πολιοοκών τδ εν Κύπρω Κίτιον, 449 Π. Χ·

29. Π φιχ .ίή ί. Περικλής, δ ένδοξδτατος πολίτικος, 
πολεμικές καί ^τω ρ , έγεννηδη είς Άδηνας. Έκυ- 
βέρνησε τά πράγματα τώ ν ’Α&ηνών επί τεσσαράκοντα 
έτη, έξ ων τά δεκαπέντε έμονάρχησεν. Ά^εθεινεν δε,
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απ® λ5ΐ}Α5ν, εις τά ί Πελίποννητιαχον π ι-
λφον. ίτο ι περί το 429 έ'το; 11. X.

30. 'ΑΛχι6ίά^τ{ς.. Ό  Αλκιβιάδης, ’ΛΟηνϊϊος πο
λίτικος, πολείΛίκο;, καί ^ητωρ, κατέτευε τούς Αθη
ναίους, επί του ΙΙελοποννητιακου πολέμου, να έπ ιγ ιι- 
ρη;ω« την ολο^ρίαν κατά της Σ.χελίας έκοτρατείαν, 
καθ’ τ,ν δ Άθηναϊκδς στρατό; κατεστράρη έλεβίνβς. 
Έ·^«ροτονηΟη δέ στρατηγός ε ι; την εκστρατείαν 
ταντην, αλλά κατηγορηΟείς μετά ταυτα έπι άσεβεία. 
εουγεν εις την Σπάρτί,ν, καί διά των προσπαθειών του 
κατέπίΐσε τους Λακεδαιμονίους νά έκστρατευσωσι 
κατά τ ί ;  πατρίδος του. Καί άνεκληΟη μεν από του; 
ΑΘηναίους μετά ταυτα, αλλά πάλιν έ;ωρίσθη, καί 
επί τε'λους έδολορονηθη εις τήν Μικράν Ασίαν δπό 
του Φαρναβάζου, κατ’ αιτησίν τοΰ Λυσάνδρου, στρα
τηγού τής Σπάρτης, εις το τεσσαρακοστόν εκτον ίτο ; 
τή ; ήλικίαςτου, τό 404 έτος II. X.

31. Λΰα^γδ^ο^. *0 Λύσανδρος περίφημος στρα
τηγός τής Σπάρτης, κατετρόπο>σε τούς ’Λθηναίους εις 
Λίγος ποταμούς, καί έπεραίωσε τον Πελοποννησιακόν 
πόλεμον διά τής άλώσεως των Άδηνών, τό 404 έτος 
Π.Χ. ΆπεΟ ανε δέ μετά ταυτα μαγόμενος κατά τών 
"Αλιαρτίων.

31, Α)··τ\ΰ(Λαοΐ.. ’Αγησίλαος, δ βασιλεύς τής Σπάρ
της, έξες·ράτευσεν έπιτυχώς μεν κατά του Αρταζέρζου, 
άλλ’άνεκλήΟη'είς τά ίδια διά ν’άντιπαραταχβή εις τούς 
^Αθηναίους καί Βοιωτούς, «Γτινες ε̂ Οείρον την πα
τρίδα του. Ένίκησε δέ τούς έχΟρούς του έν Κορωνεία, 
άλλ ή άσδένειά του εμπόδισε την πρόοδον τών νικών 
του, οί δέΣπαρτιαται ένικώντο εις πασαν μάχην, ίδία,ς 
δέ εις Λεΰκτρα, πριν αναλάβι} αυτός τήν στρατηγίαν·
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*ΑπεΟα̂ ίε δέει; '̂ ο όγδίηκοοτβν ετο; τ ίς  ηλικίας τ 3'ϋ, 
το 362 ετο; Π. X.

33. Έ:ΐαμΐγώγόαΓ.. *0 Έπαμίνώνδα; ητο χ%ί[- 
οτμο; στρατηγό; των θηβών. Μετά τοο ΙΙΐλοπίδοϋ 
δέ ένίκητε τοί»; Σπαρτιάτα; ε ί; την έν Λευκτροι; χε- 
ρί®η[χον μα'χην, χερί το 371 . έτος II. X ΆχέΟανεδέ 
εις την εν Μαντινεια μάχην, κατά τό τεσσαρακοστόν 
δγδοον Ι’τος τ ί ;  ηλικία; του, 363 Π. X.

34. ΦιΛοποΙμηγ, *̂ 0 Φιλοχοίμί^ν, δ έχικληΟεις ύχο
των συμπολιτών του εαγατο<; τώ»* ητο '
περίφημος στρατηγό; ττ5; Άγαϊκ?!ς συμμαγίας. Κ υ
ρίευσα; την Σπάρτην, κατηργητε τούς νόμους του Λυ
κούργου. Μετά τ·.να δέ χρόνον, επεσεν εις τάς χ_ειρας 
τών Μεσσηνίων, (οΓτινες εΤχον άποστατησει από την 
συμμαγίαν), καί ι^ναγκάσθη νά χίτρ τό κοίνειον.

35 . Α υσίαζ. Ο ^ητωρ Λυτίας έγεννηΟη εις Συρα 
κουσας, κατά τό 400 Π. X. Έξεχαιδευδη δέ εις 
Αθήνας, καί έδοςάσΟη διά την σαφήνειαν τού υφους 
του. Έκ των λόγων του σώζονται τριάκοντα τέσ- 
σαρες.

36. Ισοκράτης. Ισοκράτης δ ΆΟηναΓο; έγεννηθη, 
περί τό 337 έτος Π. X Έδίδασκε μέν την ρητορικήν, 
αλλά ποτέ δεν ηγόρευσε δημοσίως. .Άφίίκε δέ λόγους 
τριάκοντα καί ένα τόν αριθμόν.

37. Α ίσχιγης. Αισχίνης ητον αντίζηλος του 
ΔημοσΟενους. Συνέγραύε δέ τρεις λόγους, οΓτινε; σώ· 
ζονται.

38. Αημοσθεγης. Δημοσθένης δ μέγιστος των ^η' 
τόρων κατά τε τούς άρχ^αίους καί νεωτέρους χ,ρό- 
νους, έγεννηθη εί; Αθήνας, περί τό 382 έτος Π. X. 
Ό  πατήρ του εΤχε μαγαιροποΐιΓον. Εις την μικράν δέ
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ηλ«(ον του έκλχρονό̂ Λησε «χέν πλουτίαν τερίουοιαν ά7:̂  
τον πατέρα του, αλλά μετ’ ου χολυ τί.ν κατετπατα- 
λτ.ίί, καί ε ί; το είκοοτο'ί χέμχτον ετο? τ ί ;  ήλιχία? 
του συνέγραψε ουο ίικανικού; λόγους. Οτε ηλΟον 
πρέσβεις άχο την "ΟλυνΘον διά νά ζτ,τητωσι βοηδειαν 
αχό τους Αθηναίους κατά του Φιλίππου, 0 Λημο- 
σβένης, οστις ?,τον 6 πρώτος πολιτικός, έχιμόνως 
χροέτρεψε τούς συμπβτριώτας του νά τούς βοηΟησωσι. 
Κατέστη δέ περίφημος διά τούς λόγους, τούς όποιους 
άπηγγειλεν εις ταύτην και εις άλλας περιστάσεις, προ- 
Οέμενος έν γένει ν* εξυπνίση τούς Αθηναίους διά νά 
άντισταθώσιν εις τού; πλεονεκτικούς σκοπούς του 
Φιλίππου. 'Ο περίφημος « περί Στεφάνου λόγος του » 
άπηγγέλΟη έπί των ακολούθων περιστάσεων. Προ 
τ ϊς  έν Χαιρωνεία μα'χης, 6 Κτησιοών είστ,γαγε ψήφι
σμα ίιά  νά τιμησωσι τόν ΔημοσΟε'νην μέ χρυσουν 
στέοανον. ΨηοισΟέντος δέ τοΟ στεφάνου, 6 Αισχίνης 
κατηγόρησε τό ψήφισμα ώ ; παράνομον καί ψευδόμενον. 
Κατηγόρησε δέ τόν Κτησιφώντα ζητησας νά τιμω- 
ρηΟή μέ πεντηκοντα τάλαντα. 'Η δέ κατηγορία όλί- 
γον μετά την εναρξίν της παραμεληθεΤσα, έπανεληφΟη 
μόνον επί τού Αλεξάνδρου, οτε δ Δημοσθένης έκυ· 
βερνα τά πράγματα των Αθηνών, ΟεωρηΟεΓσα ώς 
πρόχειρον μέσον του νά τόν προσβάλωσιν. Ό  Αισχί
νης καί δ Δημοσθένης ήγόρευσαν άμφότεροι εις την 
περίστασιν ταύτην, καί δ δεύτερος διά λαμπρού λό
γου κατώρθωσε την άθωωσιν τού Κτησιφώντος καί 
τήν καταδίκην τού Αισχίνου εις ββρεϊαν χρηματικήν 
ποινήν, οστις μή δυνάμενος νά την πλήρωσή, εφυγεν 
εις την 'Ρόδον. Τριάκοντα καί β’ ς έκ τών λόγων τού 
Δημοσθένους σώζονται ηδη. Εις τό εξηκοστόν δέ
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χεώτίν έ’το; ττ!; -ηλικία; ιοα εηε δηλητ/·!ρΐ5ν δίχ ν ί  
μή εμπέ^η ζών ί ΐ ;  Μακε5«νων.

ΚΕΦ. Ε .
ΠΐρΙ του *Α ιιψικτνοηκοΰ σιτί^(>ίον.

1. Σί/οτασίζ καί ΆοΜτη'(ία τορ συηύ(/ίον. Τά 
ϊεδατμίον τδΰτβ σ;;νεδριον, ουστηΟεν κατα πρώτον 
άπο ’Αιιοικτύονα, τον ΐιίον το3 ΛευχίΑΐωνος, σονΐ- 
χειτο άπο άντιπροοώπου;, οτελλομενο»; κατ’ άρχάί 
άπο .τά  ακόλουθα εΟνη, ητοί τουί ”1ωνας, Λω- 
ρΐίϊς, Πε^οα'.βοοί, Βοιωτοοί, Μαγνητας, ΦΟιωταςι 
Λοκροίις, Μ-ηλιεΓς, ΦωχεΤ;, θειοαλους, Δόλοπας καΐ 
Οίταίοϋ'. Προϊόντος δέτοΰ χρόνου, εατελλονκαί αλλαί 
πόλεις άντιπροϊώπους των εις τό αυνεδριον των Αμ· 
^ιχτοόνων. Χυντ,ργοντο δέ δίς του έτους, το μεν εαρ 
εις Δελοούς, το δέ· ^Οινόπωρον εις ΆνΟτιλτ,ν, χωρίον 
ολίγα μιλιά άπέχον των Θερμοπυλών. Σκοπός δέ 
τ?ς συνόδου αυτών ητο νά ^ιαλυωοι τας δημοσίας 
έριδας, και νά διχάζωσι τάς μεταξύ των πόλεων τγξς 
Ελλάδος διαβοράς, δτε δεν εμενεν άλλο μέσον νά τάς 
συμβιβάσωσι. Πριν άρχίσωη δέ τά ^γα  των, έΟυον 
ολοι συνάμα εις τον έν Δελ9θϊς Απόλλωνα βουν, κα- 
τατετμημένον, σημαίνοντες διά τούτου την ενωσίν 
καί συμοωνίαν των πόλεων, τάς οποίας άντεπ&οσω- 
χευον.

Αί άποοάσεις των ήταν πάντοτε σεβασται, και 
έ$ίωρουντο απαραβίαστοι, έπειδί] οί '^Ελλ/,νες ησαν 
πάντοτε πρόθυμοι νά ένωΟώσι κατ’ εκείνων, οσοί δεν 
επείΟοντο εις αύτάς, ώς κοινών εχθρών.
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2. άτο<: Τί7̂  ({-γΛσίϋζ. Έχαστη ι;5λιτ·ία άντε* 
5:ί^ωπε'^ετ5 άπΐ δύί άντ;χρ57ώι:3ΰί, ές ων 6 εΤί, 
έχλεΥ5}λεν3- διά κληδίυ, ώνοιχάζετο ^Ιερ5μντ,;χων ( I), 
κ«1 ώδει/.ε νά παιρε^ρίτκίτα; εις ζατβν βρητκεν'πχτν 
δπίΰείΐν, ίτ ις  ύζτ,νζ-.ο εις την συνέλευσιν. *0 δέ 
βλλος, ονδίεαζόμενος ΙΙ^λαγίρας, έ^ελεγειβ διά ύτ53- 
Φ«5ΐα; κατ’ έτος «ρο τ· ς̂ συνόδου τοδ 7υνεδρίου' καί 
ετειδη εν γένει ητον άνήρ ικανός, εορόντιζε τεεί των 
τολ'.τικών ή δικαϊτικών τρανμάτων δτα είτηγοντβ εις 
την τυ!ίητηϊ'.ν του συνεδρίου. Την τοοεδρείαν δέ του 
συνεδρίου εΤγε τάντοτε εΤς τών Ιεοομνημδνων, δστις 
τιθανώς έξελέγετβ διά κλήρου εις το άςίωμα τούτο.

3. Vίρό^ ηό2(μος. Έ τί του Φιλίππου, βασιλεως 
τ?ς Μακεδονίας, επειδί] οι Φωκεΐς έσυλησαν το έν 
ΛελίοΓς ιερόν, οί λοιποί *^£λληνες, κατ’ άπό^ασιν τών 
Άίχριχτυονων, είσέδαλον εις την */ώραν των, ώς ιερό
συλου καί άσεδοΰς ίδνους. Μετά δεχαεττί δέ πόλεμον, 
οπεττέρησαν αυτούς όμοϋ καΐ τούς συμμάχους των 
Λακεδαιμονίου; του δικαιώματος νά συνεδριάζωτι 
μετά τών Άμ^ικτυόνων. Τάς δέ κενά; δέσεις των 
κβτέλαβον οί Μακεδόνες, γενόμενοι δεκτοί εις αμοι
βήν τ ίς  ουνδρομίίς, την οποίαν ταρέσγον κατά τον 
Φωκικόν πόλεμον.

"(I) Ί ί ί  ιι̂ ι τ:»̂ < 'Ε/.λάίες Ιίτβρία» »̂ 3̂ Μιτ^ϊ’ίίβν, τή*· V  
ϋλ . 2;5,
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ΒΙΒΛ10Ν Β'.
ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΧ ΕΛλΗ.\Ω\.

ΚΕΦ. Α .

ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΛΟΣ-

1. ΠύθίΥ οΐ"Ε.Ι,Ιηγες ί.Ιαδογ χψ· ^ζ·η<;χ(ΐαγ 
των, Οί "Έλλί;'·£ς δέν ελαβον Γ?ω; τί;ν Οοητχΐίαν των 
άτΓΟ έθνος τι ίοίως, άλλί άπο τά διαγόρα έ^νι:, τά 
6*οϊα έπώχηταν είς την ι:ατρ(δ« των. Οΰτως οι μεν 
Θηβαίοι, έντες Φοινικική αποικία, υποτίθεται οτι 
οιετηοηταν μέγα μέρος τής Φοινικικής λατρείας* οί δέ 
ΆΟηναΓοι εδιδαχθηταν τον Θρητκείαν τής Αίγυπτου 
άπο τον θεμελιωτήν αυτών Κε'χροπα, έλΟόντα έκ ττ̂ ς 
χώρας εκείνης* οί δέ ’Αργειοι πιστεύεται ωσαύτως δτι 
έδιδαγθησαν την Αιγυπτιακήν θρησκείαν απο τον Λα- 
ναόν.

2 . Πο.Ιοθεία τω> *Ε.Ι.Ιι]γωΥ· Οί 'Έλληνες εν γένει, 
καί οί Αθηναίοι ιδίως, δέν ήρχοΰντο νά λατρευωτι 
τους 05*/α!θυς θεούς των, αλλά συχνάκις καθιέοουν 
καί άλλους, τους δποίους αυτοί επλαττον. Έκτος δέ 
τούτων, παρεδέγ οντο καί τούς θεούς όλων των εθνών, 
με τά οποία εΤ*χον συγκοινωνίαν τινά, ώστε καί 
επί τού Ησιόδου ακόμη εΤχον τριάκοντα γιλιάδας 
θεών. Τόσον δέ έ©οβουντο οί Αθηναίοι μήπως παρα- 
λίπωσί τινα, ώστε άνήγειραν βωμούς είς ά*ρ»ίύστους 
θεούς* αλλά δεν έπετοέπετο νά λατοεύωσι νέους θεούς 
άνευ τής έγκρίσεως του Άρείου Πάγου. Έντευίεν ό



Σωκρατγ;; κατεοικάτ^η εΊ; θάνατον, διότι έλάτοευε 
ξένους θεούς. ’Γ.ντευΟεν και ό άγιος ΙΙαυλος, οτε εκή* 
ρυττε τον Ίτ.τοΰν και τ4,ν άνάστατιν, προαεκλτ,Οη ν« 
έμρανισθη ένώπιον των Άρειοτεαγιτών, διζ νά δώτη 
λόγον ·περι του νέου δόγματος αυτου.

3. ΤρίΙζ Γαζίες θίώί\ Έχ των λατρευομένων υπο 
τών Ελλήνων θεών, τίνές μέν ^^ετίθετ? ότι κατω- 
χουν εις τούς ουρανούς, άλλοι δέ εις την γ^ν, και 
άλλοι εις τάς καταχθονίους 7. ,̂-®ν '̂ΟΟεν οί μέν κα- 
τοικουντες εις τον ουρανόν ΟεοΙ ώνομάζοντο Επουρα- 
νίοι, ’ΟλυμίΓίοι, Αθάνατοι. Οι δέ εις τάς καταχΟο- 
ίους χώρας, ΧΟόνιοι, Ύτοοχθόνιοι, ΚαταγΟόνιοι. Οί 
δέ κατοικουντες είς την γ?|ν, Έπιγθόνιοι. Οί δώδεκα 
χρώτοι θεοί, όνομαζόμενοι υπό τών Ελλήνων, μεγά
λοι θεοί, ησαν. Ό Ζευς, ί  Απόλλων, ί  Ποαειδών, ό 
"Ηραιττος, δ ’Άρτς, ό Έρμίς, ή "Ηρα, ί  Δημίιτηρ, 
η ΆΟηνα, -ζ *Άρτεμις, Άοροδίτη καί Εστία, 
ο ι ’λθηναίοι έϊίβοντο μεγάλως τούς δώδεκα τούτους 
θεούς, τών όποιων αί εικόνες ησαν έζωγρα^ισμέναι εις 
την στοάν του Κεραμεικού. ’ Ηγειραν ιασαύτως βω
μόν εις τιμήν αυτών, όνομαζόμενον βωμόν τών δώ
δεκα θεών.

4 . Ζιύς. Ζευς ώνομάζετο πατήρ θεών τε καί 
άνδρών, καί Ιπιστεύετο οτι έκυβερνα τούς ουρανούς, 
καί οιεύΟυνε τά στοιγεία. Εντεύθεν ώνομάζετο Βασι
λεύς, 'Ομβριος, ·ί^ε^ τήζ ραγδαίας βροχη<:,Ύί·χ\ος^ 
βρόχ ιοζ , Νεβεληγερέτης, σ\3̂ άζ<ύ̂  γο νί^η, Λστερο- 
■^τπτης.Άστοαπαιος, άσχράτιτωγ^ ΒρονταΤος, ^Ιιοκεώκ, 
Τερπικεραυνος, ϊ'^ΐΛε^εκος εις τυγ χ ιραυγότ, Έοί- 
δοντο ωσαύτως καΐ άλλα επίθετα εις αυτόν, αναγό
μενα εις τάς χρείας τών άνθροίπων, επί τών οποίων

4 4  ΘΕΟΙ 1115 ΕΛΛΑλΟϊ. Μ.Λ.
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δβετίΟίτο οτι έφώρίϋεν, οΤον Εένειοί, 3·$οζ τής ψιΛυ· 
ξβνίας^ Έτα^ρειος, - ί̂̂ < ίταιρ^ ίας, Έ^εσηο-;, 
€φορεύύ^^ ^πΐ της ^Εστίας, Φίλιος, -5·ίός τί\<: ψι21ας, 
"ΟίχίΟί, ^ίό^ των ΰρχωγ, *Ικέ?;οί, ί̂ί>  ̂ των Ιχετώγ. 
Λέγεται δέ δτΐ ίτβν υιός τβ3 Κρόνου καΐ της Τέας, 
καί γενικώς παρίοταται καθημενος Ιπ'ι έλε^αντίνου 
θρόνου, θέρων κεραυνόν καί ίχων χαρ’ έαυτώ άετόν.

5. ’ΧτάΛίω»·. Ό  ’Λπόλλων, υίος του Διος και τ ίς  
Αητούς, ητο θεός τ?ίς ιατρικής, μουσικής, χοιήσεως, 
καί Ρητορείας. Παρι'σταται δέ ώς αγένειος νεανίας, 
^έρων τόςον ή λύραν, και ίχων χερί την κε
φαλήν ακτίνας οωτός. *Έν από τά κοινότατα 
Ιχίβετά του ήτο Πύθιος, διότι κατέστρεψε τον 0φιν 
Πύθωνα με τά βέλη του. Ώνομάζετο ωσαύτως Λο
ξίας (εκ τοΰ δρόμου του ήλιου, ή ώς τίνες λέγουσιν, 
από την ασάφειαν των γρησμών του)· Άλεξίκβκος, 
σώζωγ από τό κα χ ίγ . Αποτρόπαιος, άΛομαχρνγωτ 
άΛο τής ^Μ£ης, Έκατηβόλος, ^ιαχράν εοίει>ων, Το- 
ξοοόρος, ψ^ρ^Υ τόζογ^ Παιάν (χαραγόμενον άπο του 
χαίειν, τύπτειν, ή αχό του παύειν), διότι κατέπαυε 
τάς άσθενείας.

6. Π οσειδύγ. Ό  Ποσειδών ήτον αδελφός τού 
Διός, και θεός τής θαλάσσης. Παρίσταται έν γένει 
καθήμενοί έφ’ άρματος, κατεσκευασμένου έκ κογχό
λης και άγομένου αχό θαλασσίους Γππους ή Δελφινας. 
Ή  γυνή του ώνομάζετο Αμφιτρίτη. Επειδή δέ χε- 
ριεκύκλονε τήν γήν, έπωνομάζετο Γαιήογος. Τά έχι- 
θετα Άλιμέδων, χνΰεργήτης ζής ^α,ίάσΰης^ Πόντιος, 
’Κνάλιος, ^αΜ Ισαος, "Ιπχιος, (διότι έρίζων χρός 
τήν Αθήναν έξήγαγεν ίππον εκ τής γής), έδίδοντο 
ωσαύτως εις αυτό».
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7. Ηι^<αιστοζ· Ό  'ΉρΛί'ττος έρώρίυεν επί τ ς ί 
χ^ρδί, καί ί·τον ό χροατάτης όλων των τ**/ν'.τών, τών 
βργαζβ.αέ''ων σίδηρον καί άλλα μέταλλα. Ήτον δέ 
υιός ττ*; Ηρας μό-ζης. Τ ί εργα?τηρ;5ν τοϋ βπετίΟιτο 
οτι ητον ε ί; την Σικελίαν, ύπο το οροζ την Αίτνην, 
6χ»ϋ έβοηΘεΐτο είς τάς εργασίας τοι> άπο τους Κάκλω- 
χας, μονόρΘαλμα τέρατα. Ή  Άρροδίτη τ5τβν ή γυνή 
τςυ. "Ενεκα δε της έμπειρίαςτδυ, επωνδμάζετο Κλει- 
τοτέ/^νης πίρ/^η^ο^ τ ιγγ ίτηζ .

8. ’ .ίμης. "Αρης, 5 Οεος του πολέμου, ?τον υίδς 
του Αιδς καί τίίς "Κρος. Έν γένει δέ έκαδητο έρ’ άρ
ματος, άγομένου 6πο θυμοειδών Γππων, τους οποίους 
οί ποιηταί ώνομαζον ^νγη^ καί τρόμοτ, Έπωνομάζετο 
δέ Χα'λκεος, γά.ΙχΐΥθ;^ Βαδυπόλεμος, πο.Ιε^ιχώζα·
τοζ, X. τ. λ.

9. *Ερμη(. Έ ρ μ ί', ό άγγελος των Θεών, ήτον 
υιός τον Διος καί της Μαίας. Έχομι^εν εις τάς χα- 
ταγΟονίους τ.ώρ*ί '^«ί ψυχάς των νεκρών, καί ητο 
προστάτης οχι μόνον των ρητόρων, εμπόρων, καί 
όδοεπόρων, άλλα και των κλεπτών, καί λωποδυτών 
Έν γένει δέ παρίτταται εχων εί; την κεραλήν πτερυ- 
γωτον πίλον, όνομαζόμενον II έτατον, πτερυγωτά σαν
δάλια εις τους πόδας, καί χτερυγωττ,ν ράβδον εις την 
χειρα, όνομαζομένην κηρύκιον. "Ερερεν ωσαύτως μι- 
κραν μάχαιραν δνομαζομένην άρπην. Είχε δέ πολυά- 
ριΘμα επίθετα, οιον Έμπολαίος, τροστάττίζ τοϋ έμπο- 
ρίον. Δόλιος, πανούργος^ Κυλλήν-ος, (έκ του έν 
■Αρκαδία όρους Κυλλήνης), Στροραιος, ψύ2α(: τΤις 
3-ύρύζ, άπο του στροφεύς, άλλοι όμως παράγουσιν 
αύτο άπο την στροφήν, ώς άναγόμενον εις τον πανοΰο- 
γον χορακτήιάτου. Εις τάς Αθήνας βίείκόνεςτου ήταν
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μόνδν τδτράγωνβι λίΟβ:, μέ κεββλην εγγεγλ^αμένην 
εις ττ,ν άνω άκραν αΟτών.

10. ΊΙ^α. Ή  "Ηρα ητον οδελ®η κ*ί σύζυγο;
του Δίοζ. ΙΙαρίιταται κβΟημένη εκι Θρόνοϋ, ψίζΜ ίχ 
σχίΐκτρον , £χουία ταοΐις -λη ίίίν  τη ς , καί την 
θεραπαίναν αυτίς "Ιρίν * ^^ά^ το€ ούρανίοο το- 
ίοι», δπίσΟεν αύτγ^ς. Ενίοτε μαίνεται έβ* άρμα
τος, άγομένοϋ ά^ο ταους. Έβώρευε δέ έκί το3 
γάμου καί του τοκετού, καί εντεύθεν ώνομάζετο 
Γαια'ιΜος. Ώνομάζετο ώσαύτω: Βοώπις (δρθαλμους 
βοδς έ’χουια) ενεκα των μεγάλων δρΟαλμώντης· κα: 
Τελεία έρορεύουτα ί.τι τω^γα|^ικώ^ τ(^8τώ^·

11. /ίιψήτηρ. Ή  Δημητηρ ητο θεά του τίτου καί 
τί|ς γεωργίας, καί μ^ηρ τ^ς Περτεβόνης. Έλατρε'ίε- 
το δέ ιδίως είς την έν τή Ά ττικί ΈλευτΤνα, ο“ου τά 
μυττηρία έτελουντο είς τ ’.μην αυτ?ς. Παρίατατα; δέ 
μέ στέοανον στάχυος επί κεραλίς, φέρουαα είς μέν 
την μίαν χειρα άναμμένην λαμπάδα, είς δέ την άλλην 
μηκωνα, οοτις ητο καθιερωμένος είς αύτην.

12. Άθ7ΐκα, Ή  Άδηνα η Παλλάς, (το  δεύτερον 
δνομα ποράγεται άπδ του πάλλειν, ήτοι άπο του σείειν 
την λόγχην τη ς) , έςίλΟεν ένοπλος από την κεραλην 
του Διός, την οποίαν δ "Ηραυτος ηνοίξε. Ή το δέ θεά 
τ?;ς σορίας, των τε*χνών, καί του πολέμου. Ή  Γλαυζ 
καί ό πετεινός ίταν τά πρβοριλί πτηνά της. Ή το δέ 
προττάτις τί^ς πόλεως ΆΟκνών, ητις ώνομα'ϊδη απ’ 
αύτης. Είς τά πλειατα των αγαλμάτων τη ; ραίνεται 
ρορουσα πανοπλίαν, καίέγουτα είς μέν την μίαν -χεΓ- 
ρα άτπίδα, όνομαζομε'νην αιγίδα (επί τ ίς  οποίας ητον 
ή κεραλη τ?ς Μεδουαης), είς δέ την άλλην λόγχην, 
Ώνομάζετο Γλαυκωπις, έκ των γαλανών όρθαλμών
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ττ;;. - Κλί’.δοδ/οί, ψύΑαζ τωτ νΑ αϋω γ  (1) Ευ&υ- 
σίπτδλις, :τροοτάτις τής πό ,ϊιω ς  χ.τ.λ· £ 1)^8 δέ διά- 

άλ?Λ ίιιίΟδτα, έχ των 6~δίων τίνά παδηγοντο 
απδ τους δίαρόρους ναούς είς τούς όπδίδυ; έλατρευετο, 
ώς Χαλχίδίχος, άτ:6 τον έν Σπάρτη δ'.ά γαλχίνων 
πλαχών χεριβεβλημένον ναόν αύττ5ς.

13. Ά ρτ(ΐιις . Ή  Ά ρτεμ ις ^το 6εά τίίς κυντιγε· 
σίας, καΐ άϊελ^·^ *Απόλλωνβς. ’ ίΐτον ώταυτως 
χρδττάτις τ^ς σωφροσύνης. Παρίτταταο ώς ύψηλή 
•παρθένος, «οπλισμένη μέ τόςον καί βέλη, καΐ ττα- 
ρακολδϋΟοϋμένη δπύ κονών. Ώνομαζετο ΕΐλείΟσια, 
(έκ του έλεύΟω), διότι έβσηθει ε?ς το νά ΑΟωσι παι- 
δία εις τόν κόσμον. Κυνηγέτις, χνη^γός· Ίογ^έαιρα  ̂
χα ίρονσα ιίς  ζ6 ρ{.ΎΤ(̂  ̂ 6έΑη. κ. τ . λ.

14. Αφροδίτη. *ΙΙ Αφροδίτη, ώνομαζετο ούτως 
διότι έζίλΟεν άπύ τον άφρον τ·?;ς Οαλασης. Ή το 
θεά τ ίς  ώραιότητος καί τον βρωτος. Παρίσταται 
έν γένει, μέ το ν’Έρωτά της, ετ.Ι αρματος άγομένου 
υπο περιστερών, καί άλλοτε ύπο κύκνων, καί στροι>- 
δών. ΕΤχε δέ πολλά έπώνυμα ΐχφραστικά τ?|ς χα- 
ταγωγίςτης, των κλίσεώντης, καί τ?5ς δονάμεώςτης, 
οιον Ούρανια. Ή  εν κηποις, (ψορεύοΐσα ( ίς  τοί'ζ *)/.τοι·ς. 
Πάνδημος, δημοσία, κοινή, κ. τ. λ.

15. * Ε στία, Ή  Εστία, Οογάτηρ τ?;ς Τέας καί 
του Κρονοϋ, ίξτο.Οεά τον πυρός· παρίστατο δέ οοροΰσα 
ποδηρη χιτώνα, μέ κάλυμμα επί τ^ς κεφαλής, καί 
εις μέν την μίαν χεϊρα φε'ρουσα λυχνίαν ^ δίωτον

( ΐ )  Τ ϊ φ/ριιν χλιιίιχ, ιτκρά τοΓς Έ€ρ«(οΐ{, » ; χ«ι ιι*ρ* τοΓς 
’ Ελληι» ΐ5« φρβσΐ{ ίτ ,λ ·π χ ί ίμνάμιω;. \ίι Ήταίχν, ΚΒ. ίΟ -2 2 .
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βγγεΐδν (ϊ'.ώτην), εις 3έ την άλλην άχόντιον,  ̂ ένίιίτε 
ΙΙϊλλάδιον.

16, Κατώτεροί, $·εοί. Έκ των κατωτείων θεών 
μαλλβν άξιοτημείωτοι ήταν ΤΙλοώτων, 5 ά^ελρς το5 
Διάς, καΐ βαιιλεύς των καταχθονίων χωρών· α ί 
μοΐραι, ονομαζόμενα! Κλωθώ, Λάχετις καί 'Άτρδττος* 
αί έννεα Μουτβι, κα; αί Έριννόες, ΤιμωροΙ^ αί δ- 
ποΓαι γενικώτερον ώνομάζοντο Ευμενίδες, ευμενείς  
,0-εαΙ (1)· ώνομάζοντο δέ *Αληκτώ, Μέγαιρα καί Τ υι- 
ρόνη· έκολοΰντο ώταυτω; σεμναί (^ια\^σε(άσμιοι3·εαΙ.

17. ’Πρωες. Ύπηρ*χον όοααύτως ηρωες, ονομαζό
μενοι ημίδεοι, οΤον δ Βάκχος, δ 'ίΐρ αζλ ίς , δ Κάστωρ, 
δ Πολυδεύκη:; κτλ. άνθρωποι δηλαΒη, οΓτινες διά τα ς  
έπί της γης άρετα'ς των, έγενοντο δεκτοί μετά θάνα
τον εις την κοινωνίαν των θεών.

Α.ιοτΙ.Ιεομα της 3-ρησχείας εη ΐ του Λαοΰ. α *ΙΙ 
» έ-ιόροη τηνδποίανή θρητκείατών Ελλήνων έςηοκει 
» επί τοδ ;̂ 0ίχο3 χαρακτηρος το5 λαο3 ητον Γοως 
» όλιγοίτερον επιβλαβής παρ’ οοον ΐ^^όνατό τις νά φαν- 
Β τασΟη. Αί διηγήσεις των παρεκτροπών καί τών έγ- 
» κλημάτων τών θεών ενομίζοντο βεβαίως καί άπδ 
» τον κοινόν λαόν ιος ποιητικά μάλλον πλάσματα, οί 
Β δε θεοί έδεωρουντο έν γένει <ος ανώτερα οντα, τά 
» όποια ήσπάζοντο την άριτην, καί άπεστρε^οντο, 
» ενίοτε οέ καί έτιμώροαν, τδ έ'γκλημα» (2 ) .

( 1 )  Διχ το» λο’γο» δη  ί ι »  τοδ δνδιχβτος τ;ότοι> ίνομιζο» οΐ ί,βρω - 
Λίΐ ίτ ι ί)?ύν*ντί νχ ίπίΓ^χωσι τ ί ί  «ύνοίας αύτϊβν. 2 , Μ

(2 ) "Πρίνος κίρι πολίτι:»*; ίβτορι'χς τ ί ς  άβχχίχς Έ λ λά ίος  χ»φ. Γ '.  
Δ’ίν β τβ ί δαως ν * *ι«ρι6*>λίΐ τις ίύλ^γως ίάν ό ήθιχο; ηβρχχτήρ το3 
λβςΰ ίί»  ΙδλάΐΓτιτο «ίρισβοτερο» ά·>;ό τ» ς  άχίίΓς ίιτ,γιίτίΐς «βρι τ« »  
οοριβίδηχίτων τών βιω», παρ’ ίσον ώφιλίΤτο άχο τό» σωηίρϋ» χαλι
νόν τοδ βρησχίυτιχοϋ φοβο^.
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ΚΕΦ. Β'.

ΠιρΙ γαώ>\ βωμώγ^ εικογων χα ΐ άσνΑ(ύΥ.

1. Ναοί ίια ιροίψ ίΥϋ\ (ΐζ  <ίύο ρ.^ρη, Οό ναοί δ^η-
ρΰντο εις ί05 {*̂ ?̂ > βεβηλον* καΐ το
μ-;ν Γρώτ3ν ώνίμάζετο το έ'τω ζερι^^κντηρίων, το 
δέ δείτερον το ε;ω, Τδ “εριρραντηριον τοοτο ητον άγ- 
γεΓον χληρες Ιεροο υδατοί, τδ οποϊον πιθανώς ετίθετο 
εις την Οόραν τοδ ναοί, πέραν τ ίς  δποίας δεν έπετοέ- 
πετο εις τον βείηλον να προχωρηοη,

2. Λ^αώ, Όλόκληρος η ιερά οικοδομή εκειτο εν
τός περικλειόμενου τινός τόπου, τιρέγους^  οιτις·έν γε- 
νει ητο ρυτευμε'νος μέ δε'νδρα. Όναδς αυτός ώνομα'ζετο 
καΙ ιερόν, καί περιείχε τον βωμόν, τον πρόναον, εις 
τό όποιον μόνον δ ίερεύς είτηρχετο* καί τον σηκόν, 
ητο; περίφρακτον τόπον εις τό κεντρον του ναού, οπού 
ητον ιδρυμένη η είν.ών (Ι).

3. θησανρνζ. 'Υπ?ρ7,εν ώί^ύτως τόπος των ναών, 
δνομαζόμενος άρχεΤον, εις τό όποιον έουλαττετο και ό 
θησαυρός του ναού, καί ή περιουσία των ανθρώπων, 
οσοι ήθελαν νά την άοοαλίσωοιν εις αυτόν.

4. Βωμοί. Οί βωμοί εν γένει ησαν λίθινοι. Καί οί 
μεν των έπουρανίων θεών ησαν ύ’̂ ηλότεροι ζ οί των

( Ι )  Τβίις πλιίβτους τδν ίρων τούτω·* ΐΜταχϊΐμ^&ντ*ι ίΐϊφ ίρ ω ς  ο ΐ  
διάφοροι ουγγραφιίς. Τιν»; π . χ. ί(ν  ίια»ρίνουβι τον ν*ο< άπο τό 
Ιίρίκ· «λλοι ί ΐ ,  ω ς  ο  θ8·.,κυίίίτ,ς χαΐ β Παυβχνίας, λχλονν η ιι ι  αύτΐΐίν 
ώ ; ίι« ίχρ ΐ[Λ ϊ»ω ν . Ό  οχολίββττ;; τοδ τρώτου ΐξη-^δν τό ί ιρ » , λ ίγ ιι, 
ΟΤΙ ίΐν ϊί δλ5< ί  τοίΓΟί ί  χαήΐίοωΐλίνος *ίς τ0ν Οίότ, χ * ! ίτ ι  χβός 
κν»ι τό »!*; τό Ι^βΓον ϊοτχτο I) (ΐχώ ν 5λ/'.ί π τ ΐ ;  «ο οβ ίη
βίοιρονοι τέ  άΤυτον χαι τϊν  βηχον ύς βο'-ώννα*.



έζιγείων* οΐ δέ βωμ^ί των ηρώων {δν5μαζόαενο  ̂
έτ^αραί) ήταν χαμηλότεροι έκατερων, επειδή υψοδντο 
εν βήμα μόνονάπδ ττ5ί γ ίς . Κατά τδ σχίμα δέ ηοαν 
τετράγωνοι, στρογγυλοί,  ̂ επιμηκεις, και εΤχον κέ
ρατα εις τάςτε'σσαρας γωνίας, άπο τά οποία εδίνοντο 
τα θύματα. ’Κπί του βωμού δέ ητον εγγεγλυμμένον τδ 
ονομα του θεού, εις τον όποιον ί^τον οριερωμένος. Οι 
δέ καταχθόνιοι θεοί δεν εΤχον βωμούς, επειδή αΐ Ου-' 
σίαι προ-ερε'ροντο ε?ς αυτους έντδς μικρών λάκκων 
επίτηδες κατεσκευασμενων.

5. Ά γάΙματα . Εις μεν τους αρχαιότατους γρό- 
νους τά αγάλματα ήσαν άαορρα σχήματα" μετά δέ 
ταυτα κατεσκευάζοντο εκ λίΟευ ή ξυλου, καθ’ όμοίω* 
σιν τής ανθρωπίνου μοροής (1\ καί παρίσταντο εις 
Οέσιν άντιστοιγοΰσαν πρδς την ποιητικήν περιγραβήν 
των θεών υπδ του Ομήρου ή τίνος άλλου ποιητου- 
Τινά δέ έκ των αγαλμάτων κατεσκευάζοντο έζ έλε· 
ρίαντίνου δστοΰ, καί μάλιστα ες άργυρου καί χρυσου. 
Έπί των πολιορκιών δέ οί πολιούχοι θεοί Ιδενοντο ενί
οτε διά νά μή αυτομολήσωσιν εις τούς πολιορκητάς.

6. "Λσν.Ια. Οί ναο’, οί βωμοί καί τά αγάλματα 
ένομίζοντο τόσον ιερά, ώστε πολλά ές ούτών εΤγον 
χρονόμιον νά χροστατεύωσι τούς κακούργους* επομέ
νως έάν κακούργός τις κατε'ρευγεν εις αυτά έλογίζετο 
ιεροσυλία νά τόν άποσχάσωσιν έκείθεν, καί ένόμιζον 
οτι τδ αΤμά του ήθελε πέσει επ’ έκείνων οσοι ήθελον 
άποσπάσει αύτόν. Εντεύθεν οί τόποι ούτοι ώνομάζοντο
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(1 ) Και ίντι205ν ώνοαάζβντο Β?έί>} (παρά τίϊ» ΐο«ίν*', ϊιβτΕ 
ώμιίαζίν τους άνβρβπινί). ’Ί ί ί  ’Αρυτο^άνονς Βιβλ. Ε'. 3 ΐ
χαι τϊν σχολιαατήν.
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α»υλ*ί εκ τ5υ α στερηιικίυ χαΐ συλ-ΧΜ, νυ!χνόνω.
7. "/ί^οί Λ(ρ16ο.1οι. Υπίρχον ώσιυτως αγροί

ΐίερικλεισ{χένο· χαΐ άριεοωμένοι είς θρηακευτιχάς χρείας, 
Ονομαζόμενο: τεμ,ενη ( ! ) ,  το ε:σόδγ;μα τι5ν όποιων, 
αυναγόμενον, έχρταίμεοεν εις διατρορί;ν των ίερεων,  ̂
εις άλλους θρησκευτικούς σκοπούς. Ύπηρχον δέ χαΐ 
άλση, ίτοι ίεοοί σύνδενδροι τόποι, εις τους οποίους 
δλβτρεύοντο ο: θεοί.

ΚΕΦ. Γ'.

Π/ρΙ εώ/· Αειτονργών της ·ί}·ρησχί/αζ.

1. ’.ϊρί^μός τ̂ ύ̂ ‘ ίιρέω χ άτά.Ιογος τ€>γ λατρευτών. 
Φαίνεται οτι οέν ύπίρςε ποτέ όορισμε'νος αριθμός ιερέων 
παρά τοΤς Έλλτ,σιν. Ε·ς τάς μικράς πόλεις άπασα: 
σί ίεραί λειτουργίαι έςετελοΰίτο κοινίδς ύρ’ ενός μόνου, 
οστις προσέρερε τάς Ουσίας, έπεμελεΤτο τον ναόν, 
είσε'πραττε τά εισοδήματα αύτοΐ5, καί ε:·/ε την επι- 
μέλ.ειαν και άλλ.ων πραγμάτων αναγόμενων εις την 
λατρείαν των θεών. Αλλ όπου οί λατρευταί ησαν 
πολλοί, έύηρίζοντο οιβοοροι ίερεΤς, ώς και άλ.λνθΐ ύπη- 
ρέτα: των ιερών εκτός των ιερέων.

2 . Μεγύ,,Ιη -κοίχιΜα τώγ Ιερώγ ά^ιωράταγ· Περί 
των δίκρόρων τάζεων των ιερέων εΤναι αδύνατον νά

(1 ) ύ  λ/ξ(( τ{[χ(νίς ατ[ΐ«(ν(ί χατά Ύρά{ΐ.(ιΐ« τίπον τ>νκ μ /,η ι̂-  
ομ ί«ν «π ϊ βίβτίλενε "^ρχϊΐις ( ί*  τον *ί;*νβ). *Ενί'Λ« ί ΐ  στ,μχίνκ 
χαι το τον ναόν, ΐί( ίποΓον Τατχτο η ιΐχων τβν θϋΰ.
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λαλτ,σω,αεν μετ’ άκριβείας' διότι δχι μόνον έκαστος 
θεός εΤχε διαρίρον τοίςιν ιερέων καθιερωμένων εις 
αύτδν, άλλα και ίερεΓς το3 ούτοΰ 0εο3 ί,ταν τ;ολϋ 
διάφοροι, κατά την διαροράν το3 τόπβϋ και άλλων 
περιστάσεων.

3. Ό  Ά ρχκρ ΐύ ς . Αί τάξεις όμως των ιερέων 
ησαν εν γένει ώς άκολονδως. Ο άρ*/ιερεύς, ·ίτοι 
ανώτατος ιερείς, τοο δποίου εργον ίτον νά έρορεύη επι 
των κοινών ιερέων, *αι νά τελ^ τάς ίερωτέρας τελε- 
τάς τ ις  θρησκείας (1).

4 . Οί Π αράαζοι. Οί Παράσιτοι, ονομαζόμενοι ο3·
τω , διότι έλάμβανον μερίδιον από τάς Ουσίας, ώς καέ 
ο ίερεύς. ”Εργον δέ αύτών ητο νά συλλέγωσιν άΐτβ 
τους γεωργούς τον σίτον τον προσδιωρισμένον είς οη- 
μόσίας θυσίας· Ά λλ’ είς τοίις τελευταίους γ̂ ρόνους η 
λέξις παράσιτοςέσημαινε κόλακα, δηλαδη άνθρωπον ος 
τις, τροφής, καταδεγετο νά κολακεύτ .̂

5. Οί Κι'ιροκίς, Οί Κηρυκες, οΓτινες επέταττον 
σιωπήν κατά την έναρξιν ττ,ς θυσίας, έπαναλαμβάνον- 
τες την λέξιν « εΰφημείτε » η παρομοίαν τίνά εκφρα- 
σ;ν· καί άπέλυον τον λαόν, μετά το τέλος της Ουσίας. 
Έχρησίμευον ωσαύτως ώς σφαγείς και μάγειροι εις 
τάς Ουσίας, καί ώς πρέσβεις. Είς τάς ΆΟηνας υπίρχε 
γένος τι, ίνομαζόμενον Κηρυκες, άπο του Κηρυκος, 
του υίου του Έρμου, τό όποίον ένομίζετο ιερόν.

6. Οί Νεωχόροί. Οί Νεωκόροι (όνομαζομενοι ού
τως από του νειας, ναός, και κορείν, ήτοι διατηρείν

(1 ) Π*ρα μίν «?{ ’ΟΛβοντίςι; ιΐκτ^χον ίΰο ορ-τ^αρίϊί;· ά μίν τώ-ί 
ι'πίΰρανίων βιών, & δΐ ώ̂ν α̂ιμο'νβν  ̂ήμιθίων. '£« ’λθη'>αι;
οτοζ β/.ίί ν̂ (Ιιβ{ »'/_ιν νρχ(·ρία. Οί 3» ,4*λθ6ΐ ίΐχον π»»τι «ρχιιριΐ^.
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χαΘαρον) εχοντες εργον νά κίιϊ!Αώ7; τοϋ; ναούς, καΙ ν« 
Ιχιαελώνται τά εκ'.πλα αυτών.

7. Οι Ναο^νΛαχες. Ο: Ναορύλαχες, των οποίων 
γρέος ητο να ρροντίζωα: περί των ίερών σκευών, καί 
νά έπισκίυά^ωσ( τά εχοντα χρείαν έπισκευίς.

8. Πρό.-το^οι 3·εώ>\ Ύχίρχον και άλλοι ιερείς 
ονομα^οαενοι Πρόπολοι θεών, και οΓτινες προσηύχοντο 
κατ’ αΓτησιν του λαού έν καιρώ των Ουσιών.

9. Προσόντα δ ια  τό Ιεραζεϊογ. Ούδείς έγίνετο 
δεκτός εις το ιερατικόν έπάγγελ[ΐα, έαν δεν ητον 
υγιείς, τέλειος, και άμωμίιτου ύποληόεως. Τά ένδύ- 
ριατα δέ αυτών ησαν ακηλίδωτα, και έν γένεί λαμπρό * 
τατα, αί δε κεραλαί των ησαν έστεμμέναι μέ στερά- 
νους εκ τού δένδρου, του μάλλον εύπροσδε'χτου εις τον 
θεόν, και ενίοτε μέ μάλλινους ταινίας. Το ιερατικόν 
αξίωμα ητο κληρονομικόν εις τινα γε'νη, ώς εις τούς 
Εύμολπίδας έν ’ΑΟηναις, έκ των οποίων διχαιωματικώς 
έλαμβάνοντο δ ^Ιεροράνττ,ς, και άλλοι τρεΤς τελετα'ο- 
χαν εις την τελετήν των Έλευσινίων μυστηρίων. Οί 
Χήρυχες, οί Εύπατρίδαι, και οί'Ετεοβουτάδαι έν’ΑΟη· 
ναις, καί οι ’Ακεστορίδαι έν "Αργεί εΤχον παρόμοια 
κληρονομικά δικαιώματα.

ΚΕΦ . Α'.

1Ιί{/έ τώτ Έ.ΙΑηγιχών 3·νσΐ(ύγ^ .Ύρόσ^ορωγ 
κα ί δεχάτωτ.

1. Αί θυσιαι παρα τοΓς Ελλησιν ησαν τεσσάρων 
ειδών. «) Εύκταιαι. ί  χαριστηριοι, ίτοι εύχαί ί  εκού-



Τ105 τΰί7γοραί' το·αΐ)ται δέ ηδαν αί υχυχΜού^ίναί 
εις τους Οεε̂ ς π^ό τίνος νίκης, και προ7 ε̂5θ|ΑενΒί 
μετ’ αύτη», ώς καί αί άπαργαί αί προσφερόμεναι απ^ 
τούς γεωργούς μετά το δερος. ’Ιλαατίκαί, ήτοι 
κατβπραϋντικαί ττ5ς οργίς 0εοΐ3 τίνος, εις τον έποίον 
ημαρτον. γ  ) Αίτητικαί, ήτοι παρακαλεττικαί διά την 
εκιτυγίαν έπιχειρησεώς τίνος· δ̂ ) Αί άπο μαντείας, 
ητοί οσαι έ"εβά)Λοντο  ̂ έπροστάζοντο άπο χοητμόν 
τινα ί  προρητην.

2. ^Εμ-( ·̂ϋχα δι’τα δίΊ προσίψέρονζο ώς 3·νοία 
κατ’ άρχάς. Εις τάς άργ^αίας θυοίας δεν προσερεροντο 
ούτε έμψυχα οντβ, ούτε πολύτιμα ·»ί μεγαλοπρεπή 
πράγματα* αλλά μόνον κατεχαίοντο ένώπιον των θεών 
χόρτα καί ρυτά μετά των φύλλων καί καρπών αυτών. 
"Αμα όμως ίρξοτο νά γίνεται χρί®ις τ ίς  ζωϊκης τρο
φής, αντί χόρτων καί ριζών, ήρχυαν ώααύτως νά 
θύωαιν έμψυχα εις τούς θεούς. Οί "Ελληνες όνομάζοοσι 
τάς Ουαίας καί δώρα, καί μεταχειρίζονται τά ρήματα 
Ούειν, προσφέρειν η άναφε'ρειν θυαίας, καί ποιεΤν. 0? 
δε χοιηταί μ.ετα*χειρίζονται τά ρήματα ^έζειν καί ερ- 
δειν.

3. ^’.τοκι̂ ί) ί ζ  άκρατον οο·ον. Αί πάνδημίι θυσίαι 
συνίαταντο άπο τρία πράγματα, σπονδήν, θυμίαμα 
καί ίερειον. Η σπονδή, εκ του σπένοω, χύνω έξω, 
συνίστατο από καθαρώτατον οΤνον άκρατον, καί μή 
μεμολυσμένον εκ τίνος συμβεβηκότος έν καιρώ τής 
κατασκευής του. *0 οΤνος δέ ο5τος ώνομάζετο ενσπον- 
δος, ό δέ ακάθαρτος, άσπονδος. Αί δέ σπονδοί αυται 
προσεφε'ροντο εις ποτήρια ύπερχ^ειλϊ,. Γεμίζειν δέ τό 
ποτήριον, ώνομάζετο έπιστ έφειν κρατήρα.

4· Τΐ^σαρα είδη μ ικτών απονδών. Ενίοτε όμως
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σζονδάς ες οινοΰ, καί εντεύθεν ώνομάζοντβ 
νηφάλια ιερά, Ουσίαο άνευ οΓνβυ. Α^ται δέ ησαν 
τεσσάρων ειδών, ά) Τά ύδρόσπονδα, σπο^ύαι έξ  ν ΰ α -  
τοο β ) Τά μελίσπονδα, σ.Ίο^ΰαι έχ ΐίί.Ι ιτο ζ . Τά 
γαλακτβσπονδα, σ.-τονόαΐ εκ γά.Ιαχτο(;. δ') Τά Ιλαιβ- 
απονδα, σ.τ·ο>·άαί «ς έ.Ιαίον» Τά υγρά δέ ταυτα βνε· 
μιγν'ίοντβ ενίοτε, Κλϊ σπονδαί μέν «ροσερεροντσ 
συχνάκιί άνευ θυμάτων, θύματα δμως σπανίω; προσε* 
φε'ροντο άνευ σπονδών και άλατος.

5. Αί'αίμαχζοι ι$'νσίαι, ^Υπο τδ δνομα θυμιάματα 
συμπεριλαμβανονται δλαι αι άναίμαχτοι Θυσίαι, ίσας 
προσέρερον είς τουςθεοάς. Επί τίςπροσρορας δέ τούτων 
ό Ό μ ΐρ » ; [ΛίτϊχίιρίζετΜ τό ^ΐ|ϋι Κει». Αί ιροτίοραϊ 
δϊ αυταί είς μεν τευ ; αρχαοτατίνς ^ρςγουί ητβν 
άπλώ ί χδ?τα, σΓτ3[ κλττ., δνομαζόμεναε άτο  τούς 
. Ελληνας Ονη* μετά δέ ταντα μετεχεε^ίίοντο τα 
ίαμίαμα *α! τά αρώματα. Ε:ς τήν τα'ςιν δέταύτηνανα'" 
γονται οί ςάλαγάται χα'ι οάλαί, αανιατάμεναι έξ άλατας 
χαΐ χριίίνοα άλεύραα, τά δχαϊα εχανον έπΙ ταΰ βωμαά 
ντρίν αραγί) τά θάμα. Ή τα δέ χαί εΤδας τι πλαχοαν- 
τίων εχαν χέρατα, ένομαξάμενα έχ τοά α-χηματάς των 
βίες, χαί χρααρερνμενα τανίδω; εις τάν Άπίλλωνα, 
τήν Άρτεμιν, τήν Έχάτην, χαί τήν Σελήνην.

0. Τά Ί ιρ ιίο ί· . ϊό  τρίτον χαΐ χάρυν με'ρας τής 
βααίας ήταν τά ίερεΓον, ήται Ονμα, τό όχοϊαν έχρεχε 
νά ήναι όλάχληραν, τε'λευν, χαί όγιές, άνεα χηλίδας 
χαί ελαττώματος. Τά προτρερόμενα έν γε'νει ζώα 
ηααν ό βοΟς, (τά Οασεα'ίειν δέ αάτόν ώνομάζετα βοα- 
ίατεΓν), τά χρέδατον, δ χοίρος, 5 τράγος, ά άλε'χτωρ 
χα[ ή χχν. Εχρεχε οέ οι* μεν βόες νά ήναί χε'ντε 
έτών ήλιχίας, χαί νά μή άχεδλήΟςταν χοτέ εις τά»
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ζι>γδν (άζυγες). ύ  δέ χοίρο: ίοβν ώσαότο)- τ:ενταε- 
τε ϊ; καί τά πρόβατα διετνί. Τά είδη των προτρερο— 
μενών είς ττ,ν Ουσίαν ζώων δ:ε'φερον κατά τους Οεοίις 
ε ί; τους οποίους προσεφε'ροντο, καί κατά τάς περι
στάσεις των προσεερόντων αυτά* π. *χ. εις μεν 
τους έπουρανίους θεούς προσερερον λευκά θύματα, εις 
δέ τους καταχθονίους μέλανα. Σχεδόν εις έκαστον θεόν 
ήταν άριερωμένα ζώα, χαΐ έκ τούτων προσε'βερον συ- 
χνάκίς θυσίαν. Τά ζώα δέ έςελεγοντο, κατά την διάθε- 
σ:ν των θεών, εις τους οποίους προσερε'ροντο (I). 
’̂ Εθυον ωσαύτως εις έκαστον θεόν τό ζώον, τό δποΤον 
έθεωρεΐτο ώς εχθρός ούτου* π. γ . τον χοίρον εις την 
Δημητρα, διότι έςε^^ίζονε τον σΤτον, τον τράγον εις 
τόν Βάκγον, διότι κατεστρερε τάς άμπε).ους, κ.λ,π. 
Κατά τούς αρχαιότατους δέ *χρόνους προσερέροντο 
ενίοτε από τους 'Έλληνας και Ουτίαι ανθρώπινοι· Ως 
προς τάς περιστάσεις δέ του Ουοντος, ό ποιμην ίπρε· 
πε νά θυση χρόβατον, δ βουκόλος βουν, δ αίγρβοσκος 
αΤγα κ.λ.π' γενικός δέ κανών ητο νά άνταποκρίνων- 
ται οί Ουσίαι εις την κατάστασιν καί την ποιότητα 
του προσρέροντος αύτάς. Ούτως εάν πτωχός τις δεν 
έδύνατο νά προσρερη ζώντα βουν, εΤ·χε την άδειαν νά 
προσρερη βουν κατεσκευασμένον από άλευρον. Εκ του 
Ιναντίου δέ, βαθύπλουτοι άνδρες προσερερον εκατόμ- 
βας συνισταμένας άπό εκατόν έμψυχα θύματα, καί χ ι-  
λιόμβας, εις τάς δποίας προσερεροντο χίλια ζώα. Εί< 
τάς *Αθηνας δέ έγίνετο θυσία σννισταμένη από τρία 
ζώα, δ'.αρόρων ειδών, προσρερόμενα συ'ρ/ρόνως. το 
εΤδος τούτο της θυσίας ώνομάζετο τριττυς.

([ι) π. χ. ί’ί τν  Αρ>ι» Ιβνβν αγρι* ζ«*. Σ. Μ.



7. *Iίρ6^ ΰιίωρ. 11α; τις έρχόι^ενος εις τάς ίΐαν- 
ϊ·ζ|λους Θυιίας έκαδαφετο διά το3 υδατος, το όποιον 
ητον εις άγγεΤον ονομαζόμενον περι^^αντηριον, κα'{ 
τό οποίον τ,γιαζετο, σβενομένου εις αότό δαλοο, τον 
όποιον έλαμδανον άπο τον βωμόν.

δ. Τ ρίΐς  ά .ν ,ο ί τρόποι χαθάρσίίύζ. Ένοχοι με
γάλων έγκλϊΐμζτων, ώ ; αίμομις-ας. μοιχείας, ^όνοο 
κτλ. δεν ϊ^δόναντο νά ζαρεορίοκωνται εις τα ; ίεράς τε- 
Αετας πριν χζδαρδώϊΐν' ο καθαρμός δ έγενετο κατά 
τρεις τρόπους ά. περιαγομενης περί τον ένοχον σκίλ- 
>̂̂ ς, ·ί“θΐ σ/ιλλοχρομμυο'ου, β\ περιαγομενου σκυλακός 

τίνος περί αυτόν (η τελευταία αυτή τελετί; ώνομάζετο 
περιο/.υλακ’.ομος απο του οκυλακος) καί γ  . γινόμενης 
χρηοεως ώών προς τούτον τον σκοπόν. Περιερ ί̂αινον 
ωσαύτως τρις με ύδωρ· “Ανδρωποί, οΓτινες άπροσδο- 
αήτως έπανηλδον εις την πατρίδα των, αρ̂ ΰ̂ ένομίσβη- 
σαν ώς άποδανόντες, (δευτερόποτμοι) ε’καδαιροντο τυ- 
λισσόμ;νοι μέ σπάργανα, διά νά τοιουτοτρόπως 
οτι άνεγεννήΟησαν. Οί ακάθαρτοι άνθρωποι ώνομά- 
ζοντο βέβηλοι, άλιτροί, εναγείς, ανόσιοι κτλ. Τό κα- 
βαίρειν δέ ελε'γετο καί άγνί^ειν· εκ των δύο τού
των ρημάτων παράγονται τά ονόματα καθαρμοί καί 
άγνισμοί.

9. IIροτιαρασχευαστιχαΐ τε.Ιιτα ί, Προ τ·5;ς βνάρ- 
ξεως των τελετών ό χηρυξ, η ενίοτε ό ίερεύς, μεγα- 
λορωνως προσέταττε τούς βέβηλους ν’ άναγωρησωσι* 
καιάρ ου τά πάντα ήτοιμάζοντο έρε'ροντο εντός κανι
σκιού, ονομαζομενου κανού οι ούλοχύται, μετά τ ίς  μα- 
χαιρας, και οι στερανοι δια των οποίων έκοσμείτο η 
κερβλή τού ίερεως, τά κέρατο του θύματος καί οί
βωμοί. Τό 5έ βύμα, ε'στεφανωμένον,καί Ιν̂ οντά κέρατα

5 8  0ΥΣΙΑ1, ΠΡΟ5Φ0ΡΑΙ, ΚΑΠ. Μ. Α.
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κεχρΰϊωμένα, ήλαύνετο ί  ί^ μ τ ο  ι ΐς  τ ίν 
■κχρακολοϋΟίυμενον ενίοτε άπο μουτιχούί.

10. Ιίαθαρ^οί: χα ι .τ^οίτευ -̂αΛ Ίερεόί Ε
πειτα στρέτων πρόζ τήν δεξιάν τον χείρα, χεριίρχετο 
καί έ^^α'ντιζε τσ Ονμα μέ άλευρσν καΐ ίερδν ίίδωρ· περί- 
έρ^αινεν ώταυτως τοίΐί ζεοίεττώτκς, λχμβανων δαλον 
από τον βωμίν, η χλαοον δχ'ρνγ;-. Τά 23ωρ δέ τοίϊτο 
ώνομάζετα /έρνιψ. Τα άγγεια δ’ έ/.αΟαφοντο με χοόμ.- 
μυον, ώά, καί τα  παρόμοια. Ό  κη:·οξ εζζ'.τα έκηρυττε 
μεγαλοφώνως τίς τΐδε ; τ.οΐος εΤναι εδώ ; Εις το3το δέ 
ό λαδς ά~ε·/,ρίνετο, ΙΙολλοΙ κάγαθοί. Μετά τούτο δέ 
χοοϊηόχοντο, άροο πρώτον Β ίερεος τοος προέτοεπε 
νά ένωΟώο", μετ’ αύτοϋ, λε'γων ΕύχώμετΟα, άς .Ύροσ~

Τότε ώταύτως 6 κηρυξ έπέταττε οιωπήν 
διά των ακολούθων η άλλων παρομοίων λόγων Εύ- 
ρημεΤτε* Σίγα, αί-γα, πας ε'στω λεώς.

11. 7>δ.της τοδ Ι ΐ , ι τ ά ΐ ΐ ίγ  τ'τιγ θίΛΐ]<η·, τίίκ βσ.' 
/ίάταιε·. Γενσμένης της προσεν/ής, 5 ίερενς, άροϋ έξέ- 
ταξε προηγευμένως όλα τα μέλη τσά θάματος, έδοκί- 
μαζε προσέτι έάν ητον άγιες καί έσωτερικίδς. ΓΙρός 
τοίϊτον δέ τον σκοπον ετίθετο τρορξ Ενώπιον αϋτοίϊ, καί 
άν δέν ήθελε νά «άγη, Εκρίνετο ασθενές. Γενομε'νου δέ 
τοίτου, έδοκίμαξον, Εάν τό θέμα ήθελε νά θυσιασθ·? εις 
τούς θεού! άγοντες μάχαιραν άπό τοϋ μετώπου'τοο 
μέγριτήςοάράς. Καί άν μέν Εταράττετο, άπεβάλ- 
λετο' άλλ’ εάν εμενεν ά̂ σοχον, καί Εσημαινε την σογ- 
κατάΟεσίν του διά νεύματός τίνος, εις τό όποιον τό ή- 
νάγκαξον χονοντες άδωρ εις τό ονς αύτον, ΕΟεοαρεΓτο 
εόπροσδεκτον εις τούς θεούς.

] 2 Π^οβίψατα. Μετά τούτο προσηάχοντο πα'λιν 
μετά δέ την χροοευχην, ό ίερεύς έλάμόανε ποτηρίον οί-.
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ντΰ και γευΟεί; αυτίδ, εδιδε χαΙ εις τ&̂ ς πεοίεστώτας,
το δέ υπόλοιπον έχυνε μετα'υ των κέρατων του δύμα- 
τος. Μετάδέ τούτο έοκ'>ρπίζ(το θυμίαμα έπ! του βωμού. 
Μέρος δέ των ουλών, χτοι τοίί κρίθινου αλεύρου καί του 
άλατος, έόρίπτετο τότε ε'τ:ίτώννώτ(,)ν του 6υματος, καί 
το υπολΰίπον έπιίου οωμοίϊ.^Ολα οέταυτι (λνοοιαζοντο 
προΟυματα, ώς προσοερομ-να ζρό του θύματος.

13. Τ’̂ άτοζ· Γοϋ σ^α)Ίάζη^ το άΓψα. Ό  ιερεΰς
επειτα, η ό κηρυς, καί ενίοτε, οπού δεν παρευρίτκετο 
ίερεΰς, δ έπίσ^μότατος έκ των παρόντων, το θύμα,
χοπτων τον λαιμόν αυτου μετά μαγαίρας ονομαζομέ- 
νι-ς αοαγίδος. Έάν οέ άπε'οευνε τό κτύπτ^μα ί  απέθνη- 
σκεν έν ανησυχία, έΟεωρεΐτο ('υς κακός οιωνός.

14. 'Ε^.ίτασίζ τώκ σ.τ.Λί;·ρ·ων. Άαου το θύμα 
ί^νοιγετο άπο τους κηρυκας, δ ίερευς μετά μαζρας μα- 
χαιρας άνεστρερε τά οπλα'γχνα διά νά παρατηριΐση καί 
όδηγηθή έςαΰτών εις τάς προρ’ρησεις του, (έπειοή ητον 
άνόσιον νά έγγίςη αυτά μέ τάς 7_εΤρας του ). ' ί ΐ  τε
λετή δέ αυτή ώνομάζετο σπλαν'χνοσκοπία, καί 0 τε
λών αυτήν απΧ-χγ/'ίοον.όκος. ϊο  οΤμα δέ έρυλάττετο 
εις άγγειον όνομαζόμενον σοοτ,'εΓον, καί προτερέρετο επί 
του βωμού. "Επειτα δέέχύνετο επί του πυρός οΤνος, καί 
θυμίαμα διά νά'αόςησωσι τήν αλόγα* οι δ'έ μηροί, (οΓ- 
τινε; ησαν των θεών) ετίθεντο επί του βωμοί, μετά 
μικρών τεμαχίων κρέατος οποτετμημε'νων άρ’ έκαστου 
μέρους ώς απαρχών του δλου (1 ) . Έκάλυπτον ωσαύ
τως τους μηρούς με λίπος όνομαζόμενον κνίτσαν, "Εχα· 
στον δέ των μερών, τά όποΓα προσερέροντο ώς Ουσία, 
έπάσσετο μέ λεπτόν κρίΟινον άλευρον.

(Ο ο διά τον ίτίΑΛτος άμοδίτιίϊ ('Οίίσ.
Γ'. 45β, χτ),)
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15. *'ί/ί>'θί- Ένώ το Οϋμα ε/.αίίτο, 5 ίειεΰί χαΐ δ
*3οσρέρο)ν αδτο -τροϊηίιχοντο δμο3 εΐί τον Οεον, έγο ν 
τε^ τάς βωμο2. Ενίοτε δε μουσ'.χβ
Οργανα έχροόοντο, καί ύμνοι έψαλλοντο, συνυταμενοι 
άπό τοία μέρ"»:, ίΐ3 '. α. τί;ν στροοί;·», τί;ν οποίαν 
έξαλλον φερόμενοι άπ’ ανατολών προς δοσμάς* β . την 
άντ’.'ττρ^ην, έπιττοέοοντες άπδ ι^υομας προςάνατολας* 
γ\ την επωδήν, ητις ητο το τελευταΓον μέρος το!3 
ατματος. Οί ύμνοι οϋτοι ώνομοίζοντο μέ το γενιχον 
δνου,α παιανες. Το μουσιχον δε δργανον, το όποιον γε- 
νικώτερον μετεχειρίζοντο εις τας Οαοίας ητον ό βόλος.

16. Τέ.Ιοζ τής έορτής. ΠεραιωΟείοης της θυοίας, 
6 ίερείις έλάμβανε το μερίδιόν το’ο* με'ρος όέ του θύμα
τος έλαμξανε δ ίεροΟότης εις την οικίαν του ώς καλόν 
οιωνόν τούτο δε ώνομβζετο ύγιεία, ώς συντελούν εις 
την υγείαν καί την ευδαιμονίαν. ΤΙεραιωΟείσης τ ίς  Ου
σίας, έτέλουν έν γένει εορτήν εις τον ναόν, καθ’ ην χροσ- 
έφερον τάς γλώσσας των θυμάτων εις τον Ερμην (I) 
ΜεΟ’ ολα ταυτα, ευχαριστούν τόνΟεόν διότι ηξιώΟηταν 
να μετβΓχωσι καί αυτοί του θύματος* επειτα δέ άπελύ- 
οντο δπό του κηρυκος κατά τόν έςίίς  ̂ άλλον παρό
μοιον τρόπον, ./ίαοΐς ά ψ ία ς ,

17. δ ιαφ ορά  μ ίζ α ζυ  τώτ θνσιίύν  τώι* :ΐροα<ρ(ρα- 
μίν<ύΥ ί ίς  τούς ούραγίονς χα ι ίίς  τούς χαταχ&οτίονς 
άεονς. Στ,μειωτέον δέ οτι αΐ προσ^ερόμεναι εις τούς 
κατα'/Οονίους θεούς Ουσίβι διέρερον από τάς χροσρερο- 
μένας εις τούς ουρανίους κατά τά ακόλουθα. 1). Κατά 
τΟν χρόνον* διότι εις μέν τούς ούρανίους θεούς έ'θυον 
κατά την ανατολήν τον ηλίοα, η τουλάχιστον έν χαίρω 
ίμέρας* εις δέ τούς καταχθονίους περί την δύσιν

( 1 )  Ώ ς  Οινν τ ΐ ;  ί1γλ«ττίκςι Σ , Μ.
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το3 ίλί3υ, ί  χαΐ κατά το μ:σονόκτΐ3ν. 2). Κατά τον 
{.αατυμον των ίεροΟυτών, οΓτινες, Οόοντδς είί τοο; 
κβταχδονίοα; θεού;, έρόρουν μέ>βνα ίμάτια. 3). κατά 
το χρώμα του Ουματο;, το όποιον, κατά τας  6υοίας 
τάς π :ό ; τού; καταχθονίους δεού;, ητο μελανός χρώ
ματος 4>, Κατα τον τροπον του οοάζεΕν το δυμα* οιοτ·. 
άν ή Θυοία έγίνετο ε ί; τούς ουρανίους θεούς, ό λαι
μός του ε'ατρέφετο χρός τον ουρανόν* απεναντίας οέ, 
άν έίύετο είς τούς καταχθονίους θεούς, προς τούς 
ηρωας, εο^ά,ετο εχον τον λαιμόν του έοτοαυ,μένυν 
"ροςτ^ν γϊ;ν, 5). Κατά τον τρόπον τού -/_ύνείν τό αΤμα, 
τό όποιον έπΙ των Ουτιών προς τούς κατα'/Οονίους Θε
ούς έ·/_ύνετο οχι έπί τού βωμού, άλλ’ είς λάκκον τίνα'.

18. ΜνΛθηματα. Ιΐτος τών Ουοιών, 'λταν καί άλ .̂α 
είοη δώρων, χροορερομε'νων είς τούς Θεούς, οΤον στέμ
ματα καί στερανοι, ένόύματα, χοτίρια "χρυσοΕ, κτλ. 
Ταύτα δε ώνομαζοντο κοινώς άναΘηματα, καί ενίοτε 
άνακείμενα έκ τού δτι άνε'χείντο είς τούς ναούς. "Οσοι 
οέ παρ»5τοΰντο άπο επιτήδευμά τι  ̂ επάγγελμα, άριέ- 
ρονον είς τους Θεούς τά εργαλεία τού έπιτηδεύματός 
των. Τό ίέ ια τ ίν  οέ τών έ ι τον πολέμοι; λο^όρων, χα] 
ιολλών άλλων πραγμι'των. έ3ίοετο χατά χρέος είς 
τούς Θεούς.

ΚΕΦ. Ε .

ΙΙίρΙ ζώγ Ε.υηΉχίύν ττροσΐυχών^ ίχ (σ ι^ χ
χα ι καιαρωχ.

1. Πρωϊ^Ιι κα ί ίσ κ ιρ ικ ή  .τρ οσ ινρ ί. Οί άρχοϊοι 
"ΕλΛηνες τττνίως έπεχείρονν ε'ργον τ ! ιρ ί , ίτ ,ικχ λ ί-
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σΟώσι πρώτον την βοήΟίίαν των θεών* κχΐ άν δεν εΤ- 
χον ιδίαν τίνα ^άριν ναζητηοωτιν, έιυνείθιζον όμως νά 
έπικαλώνται υπέρ έαυτών τού; δία95ροοί θεούς κατβ 
πδταν πρω'Ιαν καί έτπεραν. Α( προτευχαί δέ αυται 
ώνομαζοντο εύχαι καί δεηαεις.

2. Ί μά τ ία  χα ΐ τρό:τος των ίχ ιτώ ν. Επειδή αί 
προσευχαί των προς τούς θεούς καί αί παρακλήσεις 
των προς τούς ανθρώπους έγίνοντο ώς επι το πλεΤστον 
μέ όμοιας τελετάς, δυναμεΘα να πραγματευΟώμεν όμου 
περί άμΦοτερων. Οί ίκεται προς τε τούς θεούς καί 
προς τούς ανθρώπους έσυνείΟιζον να ίκετευωσιν οί~ 
ροντες χλωρούς κλάδους εις τάς 7,εΐρας, καί στέμματα 
επί τής κεραλής αυτών, ή στεφάνους επί των τρα·χη* 
λων των. Οί κλάδοι δέ ουτοι ησαν κοινώς έξ ελαίας 
ή δάφνης, καί ώνομάζοντο ίκετήριοι κλάδοι. Ησαν 
δέ περιτυλιγμένοι με μαλλίνην ταινίαν, αί δε μαλλι- 
ναι αυται ταινίαι ώνομάζοντο στέμματα.

3. Τρόποι της ίχ ίο ία ς . Μέ τούς κλάδους δε τού
τους, καί ενίοτε μέ τάς χειρας αυτών ήπτοντο οί 
ίκεται των γονάτων (ώς ευλύγιστων) τού αγάλματος 
ή του ανθρώπου εις τον όποιον προσήρχοντο. Καί Ιάν 
μέν εΤχον έλπίδας τινάς, ήπτοντο τής δεξιάς χ,ειρός, 
ουδέποτε όμως τής άριστεράς, επειδή αυτή έΟεωρεΐτο 
απαίσια. Έάν δέ ησαν βέβαιοι περί τής επιτυχίας, 
ήπτοντο του προσώπου ή τής κεφαλής. Ενίοτε δέ 
εφίλουν τάς χεΤρας καί τά γόνατα καί τούς πόδας, 
Ιάν εΤχον πολύν φόβον. ΕΤχον δέ καί άλλον τρόπον 
Ικεσίας, άποσπώντες τάς τρίχας τής κεφαλής των, 
καί προσφέροντες αύτάς προς εκείνον, τον όποΓον πα · 
ρεκάλουν. Ενίοτε δέ έφίλουν τάς ιδίας αυτών χεΤρας, 
καί Ιπειτα Ιξέτεινον αύτάς προς τούς θεούς, τούς



ότ.οίο^ '̂ έλάτρεϋίν. 'Π συνήθεια οέ τσΰ ι̂λεΓν ητβ 
τίσίΰτον γενική εις του; ίκέτ*;, ώστε ή λε ;ι; προσκυ- 
νεΤν, κυριολεκτικώ; σημαίνει ©ιλεΓν Συγνακι; δεήσαν 
ένδεδυμένοι ράκη, ή ευτελή ενδύματα, διά νά διεγεί- 
ρωσι συμπάθειαν (1 ).

4 . Σωματικά σ χ ψ α τα . Τά σωματικά σγήματα, 
τά  δαοΓα εσυνείΟιζον ήοαν διάοορα' διότι ποτέ μέν 
ίκέτευον ίστα'μενοι, ποτέ δέ χαΟήμενοι, έν γενει δέ 
γονατίζοντε;. Συχνάχι; δέ προτέπιπτον και ενώπιον 
των εικόνων, των βωμών, καί ενίοτε των κατωολίων 
των ναών. "Οσοι δέ ποοσηύχοντο ε ί; τού; ουρανίου; 
θεού; έξέτεινον τά ; χεΐρά; των προ; τον ουρανόν 
οτοι δέ έπεχαλουντο του; κατα'/Οονίου; θεού;, έδε'οντο, 
εχοντε; τά ; χεΤρά; των έστραμμενα; προ; τά κάτω, 
οί δέ δεόμενοι προ; του; θαλασσίου; θεού; έξετεινον 
τά ; χεΓρο; των προ; τήν θάλασσαν.

5. Μετά τού; ναού; καί τού; βωμού; ό τόπο; ο 
προσρορώτεοο; προ; ίκετευοντα; είτε θεού;, είτε αν
θρώπους, ήτον ή ισ τ ία , επειδή ήτον δ βωμό; τή ; 
Οεα; )-.στια;, και των ερεστιων θεών. "Οτε οέ κατέ- 
βευγον ε ί; τού; θεού; ζητοΰντε; άσυλον ή βοήθειαν, 
έσυνείθιζον πρώτον νά στερανόνωσι τού; βωμού; αέ 
στεράνου;, και επειτα νά ρανερόνωσι τά ; έπιΟυαία;

6 4  ΠΡΟΣΕΤΧΑΙ, ΙΚΕΣΙΑΙ, ΚΑΠ. Μ.Α.

( ι )  ο ι Μ'.λββοιν ίΤκ« β«ν « δ  1*ιτΐϋ«ν, ί^β9 ρ̂Μ ά«1> Τ̂ ν 
τρβπβν ελ«ν τώ» αλλω.» Ιβνώ · « ϊ ’ «ύτον ί ΐ  ί;:ρ « ξ«  ί  β .(ΐ,β τ»- 
Χλίς, Ιτι χ«ταίιωχώ.α·«{ άί:'ο τώς Άβ«ν*ίιι»< χβί Α «ίί«ι«ν·ςο ί, 

νά χ*7»φ·:γρ τί,ν Χ*ί.ητβν β ,π λίχ  τ ί ;  χώρ,ς 
ί»« ,ΐί Μν χ.Γρά τον τ'ίν υϋν τ«« (ίβτ,;
«ρ9«>Γ»β€ν^ςΪΓω{ ίνώΛίον των ·Ε?··τί«ν β.Λν τίδ βχ^ιλι'ωί, ί.6τ. 
4 τρ.πος τ ι ς  Ιχιβία; ήτίν ί  {ιρύηρ6{ Μρλθ9β:Γί
θ ; « .  Α. 130 . Γ . »
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των εις τοΰ; 0ίθ6ί. ’ΚτυνείΟιζον ώιαυτως νά έ*/ωίΐ 
τάςγεΐραςτων έτ:1 των βωριών.

6 .' Κ α ιά ρα ι. ’Κκ των Ελληνικών δέ κατ^ρών, αί 
φοβερώταται ήταν, δται έςεοεροντο ατ:ο γονείς, ίερεΤς, 
προϊτ,τος, ΐΐ άλλα ιερά προιωπα. ΈντεΟΘεν εαυνειΟί- 
ζετο οί ιερείς νά καταρώνται δτ ι̂χοτίως εκείνων, δσοι 
εΤχον καταδικαοδίί διά ρ·έγα τι κακουργ ι̂κα. Αί κα- 
τάραι δέ αυται ένομίζοντο τότον ίσχιιραί, δτε έξε^έ- 
ρίντο δεόντως, ώττε έκροξένουν την καταϊτροφτ,ν 0χι 
|ίόνον ξΛε|λονω}λένων ιιροσωπων, αλλά και όλοκληρων 
οικογενειών και ιτόλεων. Τας καταρας ώνορια-,ον οι 
"Ελληνες καί άράς.

ΚΕΦ. Σ Τ .

ΠίρΙ τώ̂  ̂ Έ.ΙΙηπχω*· ορχων.

1. /ίίζτη ό ια ιρ ισ ις  τω^ δρχα>γ. Ηναι πιθανόν οτι 
κατ’ άργάς μέν έτυνείΟιζον νά δρκίζωντβι μόνον εις 
σοβαρά; και σποοδαίας περιστάσεις, προϊόντος όμως 
το3 χρόνου, ώρκίζοντο οί άνθρωποι καί διά την χαρα- 
μικράν υηόθεσιν. Τούτο δ’ έδωκεν άοορμην εις ττ,ν 
διάκρισιν των όρκων, εις ορκον μέγαν διδόμενον μόνον 
εις επίσημου; περιστάσεις, καί εις ορκον μικρόν, οστίς 
έδίδετβ ενίοτε μόνον ώς συμπλήρωμα πρός άναπληρω- 
σιν άπο^άσεώς τίνος.

2. θ ίοΙ  τούς όηοΐονς ζυ γ ε η ι ωμγνογ. Ο θεός, 
όστις έρώρευεν εϊδιχώτερον επί των όρκων, ητον ο Ζευς, 
κατά την επικρατούσαν δόξαν, αν καί έ3υνεί0ι>»ον



νά ί;λνυω7ΐν ολους Οεο̂ ς η τινάί ε ; αίτών. XI 
γ^ναικε; ώανυον κοινω; ττ.ν Ηραν, ττ,ν Αρτεα'.ν, η  

ττ,ν ’Α^ρίΒίττ,ν, ί  τάς δύο θεάς (Νη τώ θεώ) δηλαδή 
την Λήμητρα καϊ τήν Περτεφόνην. Οί άνδρες εν γε- 
νει ώ|Αν:>ον τον δέον, εις τον έποΓον άνϊ,κεν ή ηροκεί- 
κεΐ|Αένηύπόβείζς ( ί ) ,  ή 6 τόπος εΙς τον δποΤον Γτταν- 
το. Ενίοτε δε, έπειγόμενοι, ώανυον άορίατως τοά των 
θεών κατά τον έςη; τρόπον, 0|Ανυ|χ: μέν τινά των θεών.

*Α.Ι.Ια π(<άγματα ιά  όττοΐα ΙΗοχί ώμγυογ.
Άλλοι δέ, νομίζοντες αθέμιτον νά μεταχειρίζωνται 
τδ όνομα θεού τίνος εις τήν παραμικράν υπόθεσιν, δεν 
έλεγον εΐμή τό> Ναι μά τόν. Ενίοτε δέ ώμνυον άψυ* 
γα  πράγματα ώς ποταμούς, πηγάς, τόν ήλιον, τήν 
σελήνην, και τούς αοτέρας. "Άλλοτε δε ώμνυον τά 
εργαλεία, τά όποΓα μετεχειρίζοντο εις τά ίδια αυτών 
έπαγγε'λματα, ώς όστρατιωτης ώμνυε τήν λόγχην του. 
Και άλλοτε ανθρώπους, ζώντα'ς τε και άποθανόντας' 
συγγενείς, παιδία, καί οίλους των* καί τούς δρθαλ- 
μούς, τήν δεξιάν χείρα, καί τήν κεφαλήν τών προ
σώπων τούτων· ή τήν σωτηρίαν, τάς δυστυγίας (άλ· 
γεα) ή τά ονόματα αυτών.

3. 7γ^̂ πο̂  Γοΰ όμγύειγ. Ενίοτε ώμνυον άνατείνοντες 
• τάς χειράς των εις τόν ούρανόν' εις τόν μέγαν δέ 

όοκον, εθετον συχνα'κις τάς χείράςτων επί τον βωμού. 
Εκτός δέ τούτον, εις δλας τάς επισήμους συμμαχίας 
καί συμφωνίας έθυον εις τούς θεούς, τούς οποίους 
ώμνυον, προσοεροντες ώς επί τό χλείστον κάπρον, 
κριόν η τράγον, έν'οτε δέ καί τά τρία, καί είς τινας
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( ί )  π  χ . οί Ι^πο^ 'Λ  ΰ,*ν»3ν τϊν '£3α ίν , :ί ·̂ (̂̂ )̂ γβ‘ι ττ,ν Λτ^^τ.τΐζ
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π ΐ3'.5τά<ϊ£'.< τα3ρν ή άρνίον. ΑΣ τελεταί δέ αΣ γενο- 
μεναί εΣί τοι^ότην περίστασιν ητ*ν αΐ έξϊΐς. 'Έ^ίπτόν· 
τιναίτρΣγας άπο την κεφαλήν του Θύματος, και εδιδο'Λ 
έξ αυτών εις ολους τους ζεριεατώτας δια να μετασχωοι 
καί ουτοι του δρκου. Μετά τούτο οε εΐϊεκαλοΰντο τους 
θεούς ώς μάρτυρας τΐ,ς συμφωνίας των, και ως τιμω- 
ρούς χαντος οστις χρώτος ·ίθελεν αθετήσει τον ορκον 
του. "Επειτα δέ ^σφαζον τα θύματα κόπτοντες τούς 
λαιμούς αυτών καί έντεΰΟεν ί  οράσις δρκια τέμνειν, 
ήτοι χοιειν συμφωνίαν τινά.

4. Σ: ο̂̂ ί7}  ̂ Μετά τούτο δε εσχενδον οΤνον, οστις 
ητο τότε κεχραμένος, σημαίνων τον συ'ί^εσμον καί 
συμφωνίαν μεταξύ τών μερών* εχειτα δέ, άφου χροτηυ- 
χοντο χάλιν εις τού; θεούς, εχυνον αύτον, δεόμενοι νά 
'̂ υθτ) παρομοίως το αΤμα η δ εγκέφαλος χαντύς 2στις 
ήθελε χαραβ/7 πρώτος τον όρκον του. Γο κρέας δε του 
θύματος δεν ετρωγον, ώςείς τας αλλας θυσίας, αλλ ε· 
Οαπτον αύτο το εό^ιπτον εις τί;ν θάλασσαν

5. ^οκ/μασία. Έκτος τών συνήθων όρκων εΤχον 
καί άλλους τρόπους νά άπολύωνται τώ^ αμαρτιών 
των* οΤον δάλλοντες τάς χεΤράςτων εις τάς φλόγας

λαμβάνοντες μέ αύτάς χεπυραχτωμενον σίδηρον 
(μύδρον), κλχ.

6 . Οί Ιχίορκοι ίδΰ ί.Ινττο'ΐο·  Ολο», οί άρχαΤοι 
Έλληνες εΤχον μεγα σέοας είς τούς όρκους των, καί 
αποστροφήν προ; τούς όσοι παρεβίαζον αυτους* ωστί η 
λέςις εύορκο; (οηλ. ό φυλάττων τους ορκους του) εση- 
μαινε κοινώς ευσεβή άνθρωπον* έκτου ενάντιον δέ, οτε
ηθελοννάπαραστησωσι διες-ραμμένονίζάποτρόπαιον άν
θρωπον, ώνόμαζον αύτον επίορκον. Έπιστευετο δέ οτι 
καί οί Οε̂ ί αυτοί, καί αυτά τά άύυγα οντα, έτιμώρουν
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την παράβατιν των 2:κων, τοί»ςόποίους οίάνΟρωποι ώ- 
μοϊϊν έν ονόμϊτι α;1ιτών. Καί βμω; ο( Έλληνες ε^ρε- 
■κον τ.ίλύ εις το νά έηιορχώσιν, ί$·ως δέ οί θεσσαλοΐ, οί 
Λοκροί, καί οί Λακεδαιμόνιοί» οΓτινε; δλοι ηοαν «αροι- 
μιακοί διά την Γοός τοο; ορκοος καταρρονηαίν των(1).

6 8  ΜΑΝΤΕΙΑ. Μ. Α.

ΚΕΦ. Ζ .

77ί^ί //ακτίί,'ας χών 'Ε.ΙΛι\ηατ ^γγ^^ίι,

1. Γε κ̂ικ// χα'ι άιεχγος μανζίΐα . Μάντεις ώνομά- 
ζοντο εχΛ̂ νοι, εις τούς δηοίβυς, κατά την κοινήν δόξαν, 
οί θεοί άχεκάλυπτον τά μέλλοντα. Ή  δέ λε'ξις μαν
τική, σημαίνει εν γε'νει δλα τά εΓδη τ ίς  μαντείας. 
ΔιαιρεΓται δέ ίχο το5 Ιΐλα’τωνος, 'Αριστοτέλονς, κλχ. 
εις δύο' καί ί  μεν όνομάζεται άτεχνος*  ̂ δέ τεχνική, 
Καί τής μέν άτεχνου μαντείας τ,σαν κάτο*χοι οσοί 
έδιδον χρησμούς καί χροέλεγον τά μέλλοντα διά τής 
έμχνευοεως, μή παραττοουντες εξωτερικά σημεία, ή 
συμβεόηκότα. δε τεχνική μαντεία ώνομάζετο ουτω 
διότι δεν άχεκτατο διά τής έμ;:νεΰσεως, άλλ’ ήτο το 
άχοτελεσμα τής χείρας καί χαρατηρήσεως, ώς ή χρόρ- 
ρητις, ή έξαρτατο κυρίως αχό την άνΟρωχίνην τέχνην, 
έρεόρεοίν, ή πανουργίαν, οΤον ή διά κλήρου μαντεία.

( 1 )  Έ  τ»09»» η ριίλ ίι και ί  ιτ#?9!(κία, θιαβαλ»» νβαι«ι*β, »τ.ΐΛ«ί. 
νου«κ π«νονργίχν κα  ̂ 6όλον· θιοσαλω» οοφΐβ|λζ, αηααίνβυ» «Ι»αν- 
τμ;  «αρ«@χ9(« τών ίι^ωτζτων συνθτ,χω» |χί τβίς βνιφάχ&υ<. 
Πΐ}ΐ τώ» Σϊϊβρτιατδ» ί ι ’ έλί·*{τ«τ, Σπά^ττ;; ϊ>6ΐχιι, ίο λ ι* ^υλιύ^ιαιβ· 
Αττικός |**ρτνς καί ΑττικΆ πίβτις οϊ!ρ.βί»ιυ«ν κζιΜ οτον μάρ·- 

τυρά, Ιϊβλοι αίατιτ. Σ. Η.
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2. ι̂ά(^>οροι τρόηοι Ικάστης. Ο; διαοοροί τρ :;ο ι, 
διά τών δπίΐων οί άνθρωποι έγνώρι!|ον «τα αίλλοντα, 
ησαν άτ€χνοι καί τεχνικοί* καί άτεχνοι μεν η- 
οαν οί χρτ.'τρ-ίί καί Οεομαντεία* τεχνικοί δέ τ, μαν
τεία ί  δί ίνείρων, βυοιών, πττ;/ών, καί άλλων ζώων, 
οΐά κλήρων, δί αίοίων λόγων καί πραγμάτων, διά 
φαινομένων είζ τοίΐζ ονρανοϋ?» και ή μαγική,

ΚΕΦ. ΙΓ.

Π ίρΙ χω>· δνω (ΐ^ών της άτ/^τον ματτεΐας^
ήτοι ηερί χύ>ν χρησ(ΐω^" χα\ τής $·εομα/τεΙας.

1. Χ ρησμοί. Έ ξ όλων των ειδών τ ίς  μαντεία;, 
οΐ χρηομοί εΐχον πάντοτε μεγίαττ.ν ύπόληφιν, έχειδή 
ύπετίθετο οτι χροηρχ_οντο ενΟντερον άπότού; θεούς (1). 
Τά έπιττ,μότερα δέ μαντεία ίσαν τά του Διό;, 
τοΰ Απόλλωνος, τον Τρορωνίου, καί’Αμρίαράου, έκ
το; πολλών κατωτέρων κειμένων ε ί; οιάσορα με'ρη 
τη ; Έλλάδο;.

2. Μ αντεΐον τον ^ωι^ώη/. Τόαρχαιο-
τατον μαντεΤον ττ5ς Έλλαδο; ητο το τοΰ Διο;, ει; 
την έν Θεοπρωτία Δωδώνην, οπού αί έν τώ Ιερω αλ- 
σει δρδ; καί ρ^γοί έλάλουν μέ άνΟρωπίνην ρωνην 
τό δέ Οίΰμα τούτο έξηγεΤταί ευκόλως, υποτιθεμέ
νου, δτΐ οί ίερεις έκρύπτοντο εί; τά κοιλώματα των

( ι )  Δι» ίεντβ ώνο<**ζ6ντο οί χρτ.οΛοι αυιο^ωνοι, βκ»γγ«λ- 

β̂’αινβι ία »  τοΰο 6(θύ{. Σ. Μ .



δίνδρων τδίιτων, χαι έλαλβι>ν ΙχίΤΟεν, Έρ^έβη ώταύ- 
τω ;, οτι οί έδίδοντο άπδ δύο κεριστϊράς,
και τούτο έατίρει να έ;ηγ·(;0ό ττ,ςλεζεως Π-λειά- 
δων, στ,ααινούοης εις την γλώοοαν τ^ς χο)ρας ταότη; 
βΓραΤας® ώί καί ττεριστεραν. "Η Λωδώνη ητο πε- 
ί̂^7ΐμο? διά την πηγην τη?, εί; την δποίαν ήταν άνα- 

μένα: δαδεί, καί διά τον λέβητα της, δστις άπέ-εμπε 
σονεχί ήχον, χροξενούμενον άχδ τον άνεμον ί  άλλην 
τινά αίτίαν' έντεοΟεν ή παροιμία, ΧαΛκεΐον /Ιωδω· 
γαΐαν^ έοηρμοζετο εις τον ιρλόαρον άνθρωπον. 'Γ-ηρχε 
δέ καί ίτερον Λο'λύ άρχαΓον μαντειον το3 Λιδς εις 
Κρητην, καί άλλο εις την "Έλιδα.

3. Μ αττεΐογ τον ’ΛχόΧΙωγος έγ ^ίΛψοΙς. Τά μαν
τεία τοο Απόλλωνος ήταν ό'/ι μόνον τά πολοαριΟμό- 
τατα. άλλα καί τά περιοηαότατα* ές αίιτών δέ τό πε- 
ριρημότατον ητο το έν ΑελοοΓς. Λέγεται δέ οτι άνε- 
καλόρΟη υπό τίνων αιγών, αΓτινες, έ/ώ έ'βοτκον επί 
το3 όροος Παρναττου,παρετηρηΟη οτι έκοριευοντο από 
άλλοκότους σπασμούς, ότάκις επλητίαζον εις τό στό- 
μιον τού εν τ<δ βρει σπηλαίου· Τό μαντειον δέ τοΰτο 
ητο πολύ οργαΤον, καί ηκμαζε 400 έτη καί επέκεινα 
προ του Τρωικού πολέμου. Οί χρητμοί δέ του μαν
τείου τούτου έοίδοντο υπό γυναικός τίνος, όνομαζομέ- 
νης Πυθίας, ητις, άροϋ έπλυνε τό σώμάτης» καί ιδίως 
την κόμηντης, εις πηγ-ηντινα όνομαζομένην Κας·α- 
λιαν, καί έτειε την δάρνην, ητις ητο πλησίον αυτής, 
καί έμάστα ένίοτε ρύλλα, έκάθιζεν επί ίερου τίνος 
τρίποδος, εις τον όποδον ετίθετο ίγδίον τ ι στρογγυλόν, 
όνομαζόμενον όλμος, καί έκεΤθεν έχρητμοοότει με ρω- 
ντ,ν καί τοόπον μαΐνομένου.

Τό πάλαι δέ συνεβουλεύο'/το τό μαντεΤον τοΰτο μό

7 0  ΜΑΝΤΐ:ΐΑ. Μ. Α.
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νον ενα {Α̂ να τίϋ ετοϋ̂ * μετά δέ τα'ιτα συνεβίυλευ- 
οντο μεν αιντ3 περΐϊσότε:ον, άλλ’ 5χι τ .ο ρ  συχνότερον 
ζαρ 'απ*; το3 μηνί;. Αί αποκρίσεις 3*έδίδον·;ο πάν
τοτε ελληνιστί, καί επί ζολλοίις αιώνας ε·ς εςάμετρον 
στίχον. Ή  πόλις Πι»θώ η Δελροί, ε“κειτο εις την μι 
χράν πεδιάδα,ητις περιεκόκλονι την δπην,έπΐ τ ίς  όποιας 
ητο τεθειμένος ό τρίπους. Ή  θέσις δέαυτη, κατά την 
ύπόθεσιν τών άρχαίων, ητοτό μέσον τοοκόσμοο, διότι 
δόο αετοί άφεΟέντες συγχρόνως οπό του Διός από τών 
δύω άκρων τών ουρανών, λέγεται ότι συνηντηΟησαν 
εκεί. Εντεύθεν δέ ώνομάζετο Γής όμψαΜς (1). Τό» 
δέ πρώτον ναόν, οστις είναι άγνωστον πότε έκτίσθη, 
διεδέχθη οικοδομή τις λίθινος, ητις κατά συμβεβηκός 
έπυρποληθη κατά τό πρώτον έτος της 58ης ολύμπια* 
δος, II. X. 548. Οί Άμρυκτυονες επειτα συνεφώνησαν 
νά οίκοδομηθί ετερος αντί 300 ταλάντων,ές ων το τε-
ταοτον επρεπε νά πληρώσωσινοιΔελροί. Οιδεέξ Αθη
νών Άλκμαιωνίδαι, ένω τό πρώτον συνε^ώνησαν νά κα- 
τασκευάσωσι τον ναόν μέ πώρινον λίθον, μετά ταυτα 
έκτισαν το πρόσωπον αώτου μέ Πάριον μάρμαρον, καί 
εντεύθεν ε .̂αβον, ώς λέγεται, μεγάλην ίσχυν εις τους 
Δελοους. Ό  έν Δελφοίς ναός, ητο πληρης μεγαλο
πρεπών αναθημάτων (2), δωρηΟέντων υπ’ εκείνων όσοι

( ι )  Κ»1 ΐντιϋθιν τ ϊ  ιι,αντίΐίν ίλίγίτο  μ ι« ’ιιΐφ»λον μ,ιντΜον. Σ. Μ. 

(» )  Ό^ί·γ» ί *  «ξίολο^Μτάτω'» βνίθγιμάτων ίβα» τ»  ϊξ5}{· 

1)Χ *λ«νο« ταδρβς,βταλίΐς άπϊ τεδς ΚΕ?χορ»ί--υς, 2 ;’ Εννέ* «νϊριάΜ«!. 

5ω ?τ,9ίιτι; δΐϊϊ τών Τ ιγ ίΜ ω » μ ίϊά  τι .α  νίχην χατά τδν Ααχ«ί««;“ο· 

>ί»ν. 8 )  Οΐ ά^ίρΐ6ΐνί«{ των «ρώτων Ααχίϊαίμονίων άρχΜτων, ιΓ- 

χοβι δκτώ τδν άριβμδν, ιΐτινις ήγωνίο0Γ»ιν 6Ϊ< Αίγ»; πίταμουί* 

4 )  \ίπΛ  τριΤ; άν^ριάνΐι; ίτϊ'β τιδ4'4ΐ5ίβν γι^λνμμίνϊΐ, ίω ρηβί'Τ ίί ίηδ
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χατχ δια|ιορ5!>ς καιρούς συν-βοϋλεύοντο το μαντεΓον. 
ϋ ί  περι̂ ^Η- ’̂ ί"̂ ®· Απόλλω
νος εΤναι δίους αναφέρει 5 Ήρόόοτος ώς δοΟέντας εις 
τους "Αθηναίους προ της είοδολίς του Εέοξου, εις τον 
Κροϊαον, τόν Λυκούργον, Γλαύκον τον Σπαρτιάτην κλπ. 
Λεν υπίρχεν όμως δυσκολία νά διαφΟείρητις την Πυ
θίαν δια δώρων, ϊ ό  έν ΛελφοΓς μαντεΓον άπέβαλε την 
ύπόληι ί̂ν του εις την αρχήν του χριστιανισμοί}, καί 
λέγεται οτι έπαυσεν δλοτελώς άφοΰ ό Νε'ρων, δυσαρε· 
στηθείς εις ενα των γρησμών ουτου, τό έβεβηλωσε, 
φονευτας ανθρώπους εις το στόμιον του σπηλαίου, Ικ 
του οποίου η ιερά έμπνευσις έξηργετο (1). Καί εις

τδ»  Ι9ί;ν*ί«ν  {Αΐτ» τΛν ίν Μ*5*9δνι μάχ»:»· δ) Α τ ίμ *}  ί β ί ιχ »  
ΐΓΐχΐΜ·» το ίψ ίΐ, φιρων κίσμη;*» ίτλοίον τ α ί ; ,  ί«ρκ9ι\ς ύ.·ϊ!ι τΟτ ΐ» 
Σβλα{*Γ«ι ναχτδν. Είς Τον 8ι* ηβαν διάφοροι ρςίκρΛΐ οΐχοϊοριτι, 
χρτίτιμιικυβαι ύ (  9»αχυρο^υ^άχιχ διχ^ορων <βνδ·>. έ ξ  ολ·ν τ^ν 
βίτχιΐίβρυλβχι'ω» τούτων, τδ των Κορίν9:ων ί :ο  το Λλοοίίωτχτον. 
•Ο ντ^  ΤΕίριιϊχτν »ι«ύτω « τχ  λαρ-ηρχ ίωρβ τςΰ Γυ>{βι> κ»ι τοΟ 
Κροίοου, βχοιλίιβν τ ΐ ;  Λυιίίας, οον(ιιτά|λ·νχ κπό χ ρ ^ κ  άργνρά 
ά·ρ[ΐΓ», άπο λίοντ* χρ'οβούν (βλ*;ρβ4ντ» βτ:^ τίι< ιτ·ορ·);ύλτ.οιν το3 
ίίυτί'ρου νχοΰ) χ τ ν  κτλ. ίΐ «οοοττ,ς ί ΐ  το3 9ήσανρο3, οτ» οί φ ω - 
κ»Γ; *βτίλ»6ον τΐιν νβον, ίξιτιμχτβ ιΐ ; 5/χι χιλιβίας τβλάντβν. Ί ϊ ι  

ιτιρι^γηβιν τον νιβν ’Ατχχβρβιίος ιίηο τς5 Ά ο β * Βαρ9ιλ«|Ατί, Τ ;α . 
£ '.  Κ ι?  22.

( Ι )  Πιρί το3 (χντ_ιι»{ον των ΑΑβω» ίιι?5ρχβ» γ.ωΑΤί ίιββορβι, 
Τι*^; ιβιωρουν «ντ^ ω( ΐπιτχίίΐον έττίτοϊΐ** τής τ:*νονρ^ίχ{ τών I*· 
ρίων, ητις ίΙχίν ύίΓίρυλιονβο» το'ιι. Τ^ι *ρώ|Ατ.ν 2ΐ ταύτην π β ρ ιϊι-  
χβιιοβί χχΐ «ολλο'ι τών μιτχγίνιίίρων ονγγρχφίων. Οΐ ιτρδτο» χριστι
ανοί σι»γ)’ρ*^ιΙ!;, βλίιτονπςεη  «ίς πολλά; πιριστάοιις ΐνηρ^ιΐ ίχταχτος 
τις  ίΐΛβ{ίΐς, πχρίοτων αντο ως χαταγώγιον του ίχιαονος. Ε ’;  τον,ς 
νιωτϊροϋς ί έ  χροηνς ο;1 γνώ,ααι ιίναι τά [Λίγιοτ* ίι^ρηΛίναι· Π X 
β Χοσλλν,ης ήγωνιβί/ι ν’ β?^ίίιι;1̂, οτι τό έν Διλφοίς ριαντιΤον ίκνιβόνιτο 
βΛο τ  αριστοχρατιχα γίν» τδν Λιλφων, τά όποΓ* πβρίβτχντβι ίις 
άποτιλβννταιΓίος τι ίιρορχιχτς Βοολίς 6ηι? δλχς ττ ς 'Ε λ λ ά ίίς . Έ * ν  
?Χ»1 » Γ «  το « ρ *7ρια, ί  ίν Διλφοις Βονλ^ ίτον ί  βυνιτωτάτη άπχ-
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Λίλςν δπΐρχε περίϊίημον μαντεΐίν το3 Απόλλωνός, 
εις το όποιον οι Άδηναιοι ^οτελλον χατ’ ίτος θυσίαν, 
είς μνημόουνον τ^ς γενομένης υπό του Θησέως εύχϊ'ς, 
καθ’ δν χρόνον έοταλη εις Κρητην διά νά καταραγωθί] 
από τον Μινώταυρον. Οί στελλόμενοι εις ταύτην 
την περίσταοιν άνδρες ώνομάζοντο Θεωροί, χαί τό 
πλοΤον τό όποΤον μετεβίβαζεν αυ τούς (δν τό αότό 
δπερ έκόμισε τον θησέα εις Κρητην) θεωρίς. Ύπαρχε 
οε και άλλο μαντεΓον του Απόλλωνος του Λιδυμαίου 
(ονομαοθέντος ούτως από τό διπλουν οώς, τό όποιον 
εστελλεν εις τό ανθρώπινον γε'νος, ήτοι τό από τον 
ήλιον κατ’ ευθεΤαν καί τδ από της σελήνής διά ττίςάντα- 
ναχλάσεως). Ο τόπος δέ,δπουέ'κειτο, ώνομάζετο ωσαύ
τως Λίδυμα, χσί τ5το των Μιλησίων. Όνομάζετο ώ- 
σαυτω; μαντεΓον των Βραγχιδών, από του Βράγχου, 
ϋίου, η προσφιλούς του ’Απόλλωνος. *0 ναός ουτος 
επυρποληθη μεν υπο τον Λερξου, άλλ’ άνεκαινίσΟη 
άπο τους Μιλησιους μετά την ήτταν των Περσών. 
ΜαντεΓον τον Απόλλωνός ητον ωσαύτως εις τάς 
έν τη Φωχίδ; ’Ά ΐας, εις την έν τη Ιωνία Κλάρον, 
και πολλά εις άλλους τόπους.

4. Μ%γτεΙογ του έγ ^&6αόιΙα Τρο^ωνίον. Ό 
Τρο^ωνίου έδίδετο εις υπόγειον ή σπη- 

λαιον έν Λεβαδεία, πόλει της Βοιωτίας, όπου ό Τρο- 
^ωνιος έτάρη, ως λεγεται ζών. Τό μαντεΓον δέ τουτό

β«ν Τδν άνβφί^ομ-νων ιΐς τ^ν ίβτορίβν το3 «ρχαίον )»σ,ι*βϋ. Ό  Κ)ά- 
ονζ«ν αμϋ; ΐπβίίίιι βίί»ν τινά άληβώς ίνΙργιιαν ιις τ<: Ιν Δίλφβΐς 
μ«τίΐΜ , χΒΐ τίλοι»; φρ3«Γ, οη Ϊ!?«5;;νί'τ3 μβ'νβν αϊτό άν-
βρώποΒς, Ιιτ,ργβι ,ί- πλιίΐτχς ϊπριστά«ις κατ4 ύι}>ϊ!').άς λ*1 »«- 
6»?ώ{ ήο,,ί; μβ,τίίβν Τ30
Άπαλλωνος. ν. μ .



αΓ.εκτγ;7ε τ5 πρώτον 6πόλη· ί̂ν έκ το5 οτ: τίνες Βο-.ω- 
ωτοί, οίτ’,νες ηλ&ον νά σνιμβονλδϋβώοί το εν Δίλφο{< 
μαντεΐον δ'.τ χοίιΐ>χρόν{όν τίνο: ξηρασίαν, παραγ-
γίλΘησαν βπο τον Απόλλωνα νά έπαν-'λΟωσιν εί̂  τά 
^'.α, χ«ί νά βνμβονλίοΘώσι τον έν λεβαδεία Τρο- 
οώνιον.

5. Μα/^ιΙογ τοΟ *Α^γιαγάο\} ζιΧηοΙον τον Λ- 
ρΐύ.Ύοΰ. Ίο μαντεϊον του’ Ααρ’.αράου ητο οώόεκα περί- 
τ.οΌ στάδια μακράν τοί< Ωοωποΰ, χολεως κείμενης κατα 
τά μεθόρια τΐ.ς Ά ττικ ΐς καί Βοιωτίας. Ο ναός έκτι- 
σΟη εις την θεσιν, οχον' δ Άμοιάραος, χορεοόμε- 
νος εις τδν θηβαϊκόν πόλεμον, χατεχώθη μετά 
τ ις  όμάξης και των ίππων του. Ενταύθα υπ^ρχεν 
αξιόλογος βωμός, διηρημένος εις πέντε μέρη, έ'καστον 
των οποίων ητο καΟιερωμένον εις διοοορους θεούς. 
"Όσοι ηργοντο νά συμβουλεοΟώσι τό μαντειον έκαθαί- 
ροντο ποώτον προσρέροντες θυσίας εις τον Αμριάραον 
καΐ εις ολους τους άλλους θεούς, των όποιων τά ονό
ματα ησαν εγγεγραμμένα έπΙ του βωμού. Έπειτα οέ 
προσέρερον κριόν εις τον ’Αμρ'.άραον, καί κοτακείμε- 
νοι έκοιμώντο επί του δέρματος του θύματος, καί εις 
ταύτην την στα'σιν περιέμενον άποχάλυόιιν οΓ ονεί
ρου. Πλησίον δέ του ναού ητο πηγη, εις τήν όποι
αν οσοι, κατά συμβουλήν του μαντείου άνελάμβανον 
άπό νόσον τινα, ώρειλον νά ρίψωοι νόμισμα χρυσονν η 
άργυροΰν.

6. Μαγχεΐογ τϋΰ *Αοχ.Ιΐ}ηιοΰ, Έκ των κατωτέρων 
μαντείων ίτο καί τό του ’Ασκληπιου εις την έν ΙΙελο- 
χοννησω Επίδαυρον, περίρημον διά την θεραπείαν των 
νόσο>*/, ητις άπεκαλυπτετο δι’ όνειρων.

7. Θίο^ιαγτεΐα, Τό άλλο εΤδος τ ίς  άτέγνου μαν

74 ΜΑϋίΤΕΙΑ. Μ. Α.
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τείας ητβν ή Θεδμαντεία, ητι; εΤναι σύνθετο; λέξις, 
σ'^νι5ταμενη άπο δύο μέρη, δια των ύποίων δίαιερίνε- 
τα: άπο όλα τά άλλα είδη τ?ί; μαντείας* καί ©ιά μέν 
τ?ς πρώτη; (0εο3) διαχρίνεταί άπο τ·ί;ν τεγνικήν 
μαντείαν, ητι; 8έν προέρχεται άμέοω; άπο τού; θε
ούς, ώς ουσα τό άποτε'λεσμα τ ί ;  πείρα; και παρατη- 
ρητεως'ήίε δεύτερα (μαντεία) εΤναι αντίθετος χροςτον 
χρηομον, οστι; ητο περιωριομε'νο; ε ί; χροοδιωρισμένον 
τόπον και χρόνον, ένω οι θεομάντείς ησαν έλεύΘεροι 
καί απεριόριστοι. Ύπαρχον δέ τρία είδη έξ αυτών παρά 
τ : ΐ ;  Ελλησι, διακρινόμενα άπο τού; τρεις διακεκοι- 
με'νους τρόπους, καθ’ ους ελάμβανον τί;ν Οείαν εμπνευ- 
σιν. ] )  Καί οί μέν πρώτοι έκαν^ώντο δτι εΤ·/ον έν 
εαυτοί; προρητεύοντας δαίμονας, οΓτινες έλάλουν έκ 
της κοιλία; ί  του οτί;θους των, μενόντων άλαλων των 
Οεομάντεων αυτών καθ’ ολον το διάςη^μα. Έ* τ?|ς περι- 
στάοεως δέ ταυτης ώνομάζοντο έγγαστρίμυθοι, Εύρυ- 
κλει; από τού Εύρυκλέους, του κατά πρώτον μετελΟόν- 
το ; την τέχνην ταύτην έν ’ΑΟηναις, οτερνομαντει; καί 
ΙΤυθωνες, άπο του ΓΙυθωνος, προρητεύοντο; δαίμονος.
2] . Οί δε δεύτεροι ωνομαζοντο ένΟουοιαοταί, ένθεα- 
στικοι, καί θεόπνευστοι, οΓτινε; διέβεοον από τούς 
πρώτους ως μή περιλαμβάνοντες έν έαυτοΤς τόν θεόν, 
άλλ έμπνεόμενοι μόνον καί διδασκόμενοι παρ’ αύτοϋ,
3 )  . Τρίτον τι εΤδος ώνομα'ζοντο εκστατικοί, ήτοι παοε- 
δίδοντο εις εκστάσεις, καθ’ άς ή ψυ-/ή ύπετίΟετο οτι 
άρινε τό σώμα, καί έλάμβανε παραδόξους αποκαλύψεις, 
τβς όποιας διηγούντο, άρου συνηργοντο εις εαυτούς. 
Τπο το τελευτοιον τούτο εΤδος ήμπορουν νά κατατα- 

χθώσιν καί αί προρητεΤαι, τάς όποιας οί άποθνησκοντες



έπΐϊτε^ετο οτι έλεγον, ετε ϋ ψΰχη ητ9ν εν τω άπογω- 
ρίζεϊβαι τοΰ βώματοί·
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ΚΕΦ θ '.

ΠζρΙ ΐ(ύΥ ί.*Γίά ίί’ιίώλ* τήζ τερΊχήζ ραγτιίας.

1. Τρία ίΐι)η ά.τοχα,ίι'ιίίω/ ό ΐ ο^·ΐΙρ(ύν. Α' δι*ιΣ- 
νίίρων άποκαλύύεις ήταν τ^;ών ειΒων. 1 ) δ Χοημ,α- 
τιτμί)ςι οτε οί ΟεοΙ  ̂τα πνεύματα, τσόντες την ίοίαν 
η άλλοίαν μορ^τ,ν συνδιελέγοντί μέ τ ίΐ); άνδρώποος, 
ένω έπβιμώντο. (1) 2 )  Τδ "Οραμα» κατά τδ δποΤον αί 
εικόνες των μελλόντων νά συμβώτι πραγμάτων παρί- 
αταντο εναργώςεχ©ι»σαι τδ ι3ΐ5ν αυτών α·/τμα ί  δμοιό- 
τητα. ( 2 )  3 )  Ό "Ονειρος, κατά τδν δπ̂ Τον τά μέλ- 
λδντα άπεκαλύπτβντο, διά τύπων καί άλληγεριών (3 ) . 
Οσοι προσεδόκων όνείρατα έθυαν είς τδν ^Ερμην πριν 

άπο'/^ωρτ,σωτιν εις την κλίνϊ.ν, καί αν τραΐΛερόντι καί 
άταφες ονειρον ε9αίν»τα, έτυνείΟιζδν νοοανερόνωτι τοδς 
ρόβδυςτων ε ι; τινα των θεών ( 4 ).

( ί )  Τβιοΰτοϊ ίτο  ·κ. χ . τβ ίνίΐρον το5 ’ Αγβμί;*νβνς;, χαΐ’ ο 
βίί'ς τ·ί , ι3πο ττ.ν μίρφίν τς·3 Λ'ιβϊίρβί, παραγ*(ί*λι; ι:« τ®» β « ιλ ίχ  
ΐδΜ β*«ιλίων νά βυνάψ:  ̂ ν-^ΧΆ"· * * τ »  των Τρ^αίιτώ», χι'ι ί ιβ λ * -  
•νάζί·. το βά^ροςτον [ΐ« τήν Α π ίί *  τίςνίχτκ· Σ. Μ.

(2 )  Τοί'-ΰτον ζτ» το ό’ραα*, ίιά  τοδ ίποίο» ί  Μ ίγ α ; ’Αλίξχν· 
ξβνίρος Ιρώριβίν, ϊτ ι 4 Κιββανίρος ίμ ιλλι νά τον ίολοφβνηορ. Σ . Μ .

(Η) Τοί'-δτον ζτο το δνιιρβν, χαβ’ δ τ ι Έ * * 0 Ί  ώνιιρίύβϊ, ίτ ι  ίυν- 
ίλβ€» ίχυλον ί:ι:Γ^ρβ*τωμίν^ν· το τον Κ*ίβ«ροί, χλ9’ 8 ώνκρΕύθτ, ίτ (  
Μβιμηβϊ) αιτβ μ̂ ητρος τοο, βιοτ» ΤΗονη δμιλλιν άχολούδωε νά γιίν») 
λόρ(θ{ άΐΓχβχς τή ; γ ί { ,  *βΛΪ< μτ.τρος ζάντων τ2ιν άνΟρώττων. 2 . Μ.

(< ) Τοδ; ί| ιτ*ζίντ*ς  χ»ι όρμτνυ'οντβς τά όνιίρατ» ύνδααζον 
ίι*φίρω^, ίτο ί άνιφοχρίτα;, όνιιράτων δΛβχβίτάί, ονιιροαχβπον; χαΐ 
4ν*·.ρβΓ5).5' ς̂. 2 .  Μ,



Β Β.Κ.Θ. ΜΑΝΤΕΙΑ. 7 7

2. Μ αγπ ία  ό ια  3^ναιώτ. '̂ ΙΪ διά βυσιών μαντεί-χ  ̂
ένομαζίμένν;» ίε{:ομαντεία, η ίεροίχοπία, ειχρειτο εις 
διάφορα είδιε» κατά την διαφοράν των πραγμάτων τϊδν 
χροορερομένων εις τους δέους. Και κατά πρώτον με·̂  
έλάμβανον μαντείας άκο τά έζωτερικά μέρη καΐ κι~ 
νήματα του Θύματος, εχειτα δέ άπο τά έντοοΟια 
αυτού, άποτΙ,ν ρλόγα διά της οποίας κατερλέγετο, άπ> 
τά πλακούντια Χαί το άλευρον, άπδ τον οίνον καιτά 
ύδωρ, καί άπο διάφορα άλλα πράγματα. Καί άηαίοιοε. 
μέν οιωνοί ηο*ν, δτε τδ ζώον έσύρετο διά τής βίας 
εις τον βωμόν, ή έδραπέτευε καθ’ ύοδν, ή έταράτετο 
βιαίως, καί ιδίως δτε άπέθνηοκεν οίρνίδίως, πριν ή 
αραγ^ διά τής μα·/αίρας* αιοιοι δέ, οτε το ζώον 
εραΐ'-ετο ύπεϊκον έκουοίως εις την τύχην του, 
Οί εζαγομενοι δέ άπδ την έξέτασιν των σπλάγ
χνων οιωνοί, ηοαν απαίσιοι, οτε τδ ήπαρ, ή καρδία, 
ή 0/Λότι των έντοσΟίων, οέν ητον υγιές, ή δτε ίλει- 
χε μέρος τι. Ήτον ωσαύτως κακδ^ οίωνδς εάν τά 
έντόσΘια εσπαιρον μετά την άνατομήν του θύματος. 
Εις δέ την έκ τοΰ πυράς τής Θυσίας μαντείαν έλογί- 
ζοντο καλά σημεία οτε τδ χυρ έκαιε λαμπρόν καί 
καθαρόν, άνευ καπνού, καί ταχέως κατέρλεγε τδ Θύ
μα· Έν ένί λόγω, καθ' δλας τάς περιστάσεις, εάν τά 
πράγματα έραίνοντο τέλεια καί ρυσικά, οί οιωνοί η- 
σαν αίσιοι, εάν δέ ατελή ή εναντίον τής ρύσεως, οί 
οιωνοί ήσαν απαίσιοι.

.3. Μ αγζίία  διά χΰγ πτηγωγ. Οι οιωνοί, τούς 
οποίους έλάμβανον άπδ των πτηνών, ώνομάζοντο ύπδ 
των Ελλήνων όρνιες , δρνεοσκοπικά ,  βΓσιμα , κα; 
οιωνισματα, και οσοι χαρετήρουν αυτά, δρνεοσχό- 
ποι, οίωνοπόλοι, δρνιΟομάντεις, δρνιθοσκοποι, οίω-
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νυτα ί, οΙωνςΟίτοι, χ. τ. λ. ' Ο; "Ελληνες οιωνβϊχό- 
110», ενοεδ ι̂ .̂ένοι λευκά, χαΐ γέροντες χρυσους στέ
φανους έπι της κεφαλές, Γίταντο ζρος άρκτον, εχον- 
τες ουτω τήν μέν ανατολήν δεξίά, τήν δε δυσιν α
ριστερά. (1 ) ΚαΙ τά μέν σημεΤα, τά δποϊα ^©αίνοντα 
ΐϊρος άνατολάς, ένομίζοντο οΓτια· τά δέ προς δυσμάς, 
άπαίσιβ. ( 2 ) Τινά δέ των πρηνών, ά>ς δ άετίς, καΙ 
•η περιστερά, ένομίζοντο αΓσία' άλλα δέ, ώς δ ιέραξ, 
ή χελιδων, χαΐ ή γλαύς, ήσαν απαίσια. Πολύ δ’ ε;ήρ- 
τητο και άπδ τάς θέσεις χαΟ'άς έφαίνοντο, καί άπδ τον 
τρόπον καθ’ δνπαρίσταντο εις ^ ν  0ψιν. Τά μένπτη· 
νά, των όποιων τήν πτήσιν παρετήρει 0 οίωνοσχόπος, 
ώνομάζοντο τανυπτέρυγες· οσα δέ χαρεΓχον οιωνούς 
διά τών φωνών και ωδών αυτών ώνομάζοντο «οδικά. 
Αί γλαυκές δέ, άν και ησαν πανταχου άλλου άπαί- 
σιαι, εις τάς Αθήνας όμως ησαν αίσια:, ώςουσαι :ερ«: 
τής ΆΟηνάς τής προστάτιδος τής πόλεως. Έλααδά- 
νοντο ωσαύτως οιωνοί καί από πολλά είδη ζώων κα; 
έντόμων,

4 . Κ λήροι. 'Τπήρχον δύο ειδών κλήροι έν με
γίστη χρήσει, δηλαδή ή στιχομαντεία, καί ή χλη- 
ρομαντεία. Καί ή μέν πρώτη έξ αυτών γ̂ τον είδος

(1 )  Ό ς  λ ίγ η  « ύ « υ  άϊίφιρδν, ό τι, Ιπιιίιη ί  «ρ χί ττ« χινή- 
β ι«ς  ιών ονραχΜν σω[**τ6ΐν μ η ι ϋ ί ι τ ο  χΛτά αρώτβν ιΙ$ ττ.ϊ  άνχ. 
τολϋν, τίι ϊβϋτο Ιπριπι νά βιωρ5]ται ώς το ϊ«ξιο*Τί!5 «τμ β ϋ , 
τ ϊ  ί ΐ  δυτικόν ώς άροτιρ3'<· Σ. Μ.

( 2 )  ’Ε ϊηδβιν ίπίκράτ^β* νά όνθ[ίάζω9ΐ ίίξι^ν, « ίν  αΓβκν χ»ι 
ώ τνχΙς, »βΙ βριατιρ«ν παν ίοην^.ις. Έβιώρονν ώβαύτΜς τά  ιΐς τ ίν  
άιατΛίι» φαίνοα,να βηοΐίΐα οίβι», ί» ίπ  ΐχ  τβϊί {«.(ρν̂ ς «ύτον βπςρ- 
ρί»ι τι (ΐχγάλτι αρχή τοδ φωτός χαι τής βιρίΑβττιτϊς, η η ς  ζ«3■^^τί  ̂
τόϊ χίβμβν. Σ. Μ·
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[/ .« τε ία ; .5ιά σ τ ίχ ω ν , οΓτινες έγρά'^οντο έ ζ ΐ : : ινα ·  
κ ίω ν , τά  όπ^Γα έρρίπτοντο ε ί ;  ά γ γ ε ΐ ί ν  το δέ πινοίκιον, 
το όίΓδΤον έξτ.γετο , ύτ.ετίΟετο οτι ά π εχ ά λυπ τ ί εις 
τον έ-αγαγόντα τ τ ν  τυ γη ν  τδιί. Ε νίοτε δ έλοίμβανον 
τ ά  ίτδιηματα ττο'.τ,τοϊ τίνο ς, κ α ι άνοίγοντες εν η χο ι 
τεριοοότερα μέρη, έδέγοντο τον χρώτον ά π α ντώ - 
μενον στίχον ώ ς χρό^ρησιν ( 1 ) .  Κ ληρομαντεία δε 
ητον εΤδο; μ αντείας, δί ^ς έμαντεύοντο ρ ίχτο ντες 
τοΐι; κλίροος. Έ ρριχτον δέ τους κλήρους τούτους 
ε ις άγγεϊβν τ ι ,  κα ί ά^ου χαρεκβλο-^ν τούς θεούς 
νά τους καΟοδτ,γησωσιν, έςηγον αυτούς, κ α ί, κα τά  τους 
χαραχτίράς τω ν , έμάντευον δ ,τ ι εμελλε νά  ουμ,β^ 
είς αυτούς. Οί κλήροι δέ ησαν συνήθως μελάνες 
καί λευκοί κ ύ α μ ο ι, λ ιθά ρ ια , η κύβοι, διαζρίνόμενοι 
δ ιά τ ινω ν  γαρακτηρων . 'Ό λοι δε οί κλϊ^ροι ·?,σαν ιε
ροί του Έ ρμου.

ο. ^ ΐο  ίίΰ η  οιω^ιxώ^ ηραγμά^ω>\ Οίωνικά χράγ- 
ματα ησαν δυο ειδών, α'.) Εσωτερικά, ήτοι οσα διε* 
κίνουν αυτόν τον άνθρωπον, β^) Εξωτερικά χτοι οσα 
έιροΓνοντο μόνον είς τούς άνδρώχους, αλλά δέν διεκίνουν 
αυτούς. Ύπο. τδ πρώτον εΤδος κατατάσσονται τά 
επί του σοίματος σημεία, οιον αί έρηλίδες του προ
σώπου κλπ., οί πανικοί ριόβοι ( ονομαζόμενοι ουτω 
διότι άπεδίδοντο είς τον Πάνα), οί παλμοί της καρ
διάς, τών όοΟαλμών, δ πταρμός, (2) δ βόμβος, ητο;

( ι )  Ή  αυτή «νβμάζιτο χαΐ ^αι|ι<^ομανΐτ(ί9, <ΐηό τα;
τοίΐ Ό μηρον 0 (  "£λλτιν(ε ίτίμων μογάλω; του; τ:οικτβ(, 

νομίζον««; κύτο^επροιχιομίνονς μ ίτ ο  δωρον τή ( Ο.ίας έμττνιΰσ(ο>< 
Σ .Μ .

( 2 )  *'0τ* ΐπταρνίζίτο τ κ ,  Ιοννιίβιζον νά λίγωοιν ί!< «ιΰτδν ζ·ϊ·β{, 
?. Ζιυς οώσεν, ήτί. ί  0 !^ ; νά οι φυλβςιρ, ίη ι ιίή  ίνόμιζον, βτι 6



ί  βίτ) είς το ώτίον, χλπ. Ε ι; το δεύτερον ,δέ χατα- 
ταστοντ«5 οί ώίονίδιοι λάμψεις το5 ^:ωτδς, ή Γδρωτις 
ί  χαταΓτωτις είχδνων, ο? τερατώδεις κ«{ 
τοκετοί, στ̂ μεΤα άπαν-ώμενα καθ’ οδέν (ένόδια σύμ
βολα), ώς έάν’ "̂ Οελεν απαντήσει τις ευνούχον τινα 
μαΰρβν. πηΟικ», βρίν, λαγωον διασταυρουντα την όδον 
κλπ. καί ιδίως ικτίδα διασταυροΰσαν την ίδόν, ·ίίτ;ς 
ενομίζετο τ.οί>ύ άπαισία. (1 ) Εις ταΰτα έμπορουν νά 
χροστεΟώσιν οιωνοί συμβαίνοντες έν ττί οικία, ώς ή άνα- 
τροκη αλατοδοχείου, η ειτοδος μελανός τίνος χυνος 
κλπ. Τελευταιον απαίσιοι λόγοι άπεοεύγοντο τοσου- 
τον επιμελώς ώστε, αντί δεσμωτηρίου Ιλεγον οίκημα, 
αντί νά δνομάζωσι τάς Έ^ρίνύας μέ τό δνομάτων, 
ώνόμαζον αύτάς Ευμενίδας καί Σεμνάς θεάς, αντί 
βξους, έ^.εγονμέλι, καί ούτω καθεξής εις πολλάς άλ- 
λας περιστάσεις. Ό τρο'πος ούτος τοΟ λαλεΓν έπεκρά- 
τει κυρίως εν ΆΟηναις. *0 δέ τρΛσος τοΰ ν’ οποτρίψη 
τις κακόν οιωνόν ητον, έάν β^αίνετο εις σχήμα ζώου, 
νά φονε'ύσωσιν βυτό* έάν ητον απαίσιος λόγος, ν’ άν- 
τιστρέψη αυτόν προς τόν είπόντα, λέγων, εις χεραλην 
ίο ι, ^01 νά πεση κατά τής κεραλής σου. ΈσυνείΟιζον 
πρσσε'τι νά πτύωσι τρις εις τον κόλπον των, οτε άπήντων 
άπαίσιόν τι σημεΓον (2)· καί τέλος, διέκοπτον συγνάκις 
τά έργα των^ καί ίρχιζον αυτά έκ νέου. Δέ» χρίνομεν 
άνωρελές ν« σημειώσωμεν ενταύθα, βτι τινές μέν ήμέ- 
ραιενομίζοντοαΓσιαι, άλ .̂αι δέάπαίσιαι,ητοιάπορράδες.

80 ΜΑΝΤΕΙΑ. Μ. Α.

η β ρ μ ί); ήτβ (τίμπτοιι»» άβίίνιίβ; τινο{. 'Η  σννίίδιι* β ϊτη  ΙιηχρβτίΓ 
Χα.1 ΦτμιρΜ. Σ. Η.

( ΐ )  Τ*Ο τ* ί»  ώνβμβζβντβ δ·^β*ντ^,τ*, ίνσοιώνιβτ*, χαΐ άιτβτρί- 
Μ ία β ί*α *Μ . Ζ. Μ.

(» ) Ώ  9?ι»#λγίΛτη» τίνά η Ιπιλιιπτιχον. 2 .  Μ.
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0. ΦαίγύμΒνα ί ίς  ζου ούραχό/. Φαΐν5;Αβνα ε;ς 
εις τςν ουρ ν̂ον ηιαν εΓτε άχαίσία καθ' έαϋτά, ώ ; εκ
λείπεις -52 ίλ ίίυ  και τ ίς  σελτ.νης, είτε ήταν αίτια η 
άχαΐ7ΐα κατά τάμ έρς ττί βΟ̂ ανοί), ε ί; το όχοΤον έ- 
9αίν5ντο. Ύχά το τελε’οταΓον τοίϊτο εΤοος κατατάτ- 
αονται αί άττοαχοι, τα μετεωρα κτλ. Και οι [λεν τει* 
ί|ΛθΙ ?,ίαν χάντοτ* άχαίοιοι (1)* "Ο βροντή ητον 
αΙτία οτε ^κουετο δεξιά, άχαιοία δε δτε ι^κουετο ά- 
ρυτερά.

7. Μ αντεία χαΐ επω ίαΙ. Το τελευταΤον είδος της 
τε*/νικί5ς μαντείας ητο το διά τ ις  μαγείας κα; των 
έχωδών. Τά κυριώτερα είδη τούτων ήταν, η νεκρομαν
τεία, κα9’ ην άχοκρίτεις έδίδοντο ύχο των νεκρών* ή 
ύδρομαντεία, η μαντεία διά τοϊί υδατος, καθ’ ην χα- 
ρετηρουν τάς πομφόλυγας, το χρώμα και λοιπά του 
ΰδατος* ή λεκανομαντεία, καΟ ην ρίπτοντες λίθους εί; 
λεκάνην τινά-έχεκαλουντο τον δαίμονα» οοτίς απεκρι* 
νέτο εις αύτους μέ μικράν ι̂ωνην προερχομένην έκ του 
ϋδατος* η άλεκτρυομαντεία, καθ’ ην εγραραν είς τον 
κονιορτον τά είκοοιτέσσαρα στοιχεΤα του αλφα
βήτου, καί εΟετον κόκκον σίτου ή κριΟίς είς {"χα- 
στον αυτών επειτα δέ αλέκτωρ τις, μαγικώς προτ)- 
τοιμασμενος, άφίετο μεταξύ αυτών, καί έκεινα τά 
γράμματα, έ* των δποίων ελάμβανε τούς κόκκους, ε- 
νούμενο δμου, ένβμίζοντο ώς οηλνοίίντα οσο οι άν
θρωποι έπεΟυμουν να γνωρίζωσιν* ή φαρμακεία, ητίς 
συνήθως έξετελειτο διά τινων γοητευμένων συνθέσεων 
χόρτων, μετάλλων κτλ, Είς ταυτα έμπορουν νά

(ί) Κϊτ* τίΐ'ί μαρτυρίαν τίϋ 3;ΐ6«ώ·ί«ς Έλλτν. Βιβλ· ί'. 5 
τ ί; γίε ητβ χλα?{ ς!»>β; πχρ* «Γς Λ**«ί**μ®νι:ΐί. ί . Μ·
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■Π557τίδώ7ΐν, ή βα9κανί5, καδ’ ην ί  χίκίποιά δ6να- 
μις, έκτοςεϋομενη άπο ίοΟαλμους τών^Οίνερών, 
ίιττετίδετο οτι εμόλονε τΐν άερα, καί οτε είαηρχετο 
εις τά  σώματα των ίώων. *Γπίρχον δέ καί διά- 
93:α άλλα εί^η μαγικών τεχνών, καί πολϋα'ροθμα 
αντίδοτα διά ν' άπορε6γωσι την κακοποιάν δνινα- 
μ.;ν «ύτών.

ΚΕΦ. Ι'.

ΤΙίγ\ τώγ ΈΑ.Ιι\ηχώγΈο^·:ώ>' «V γίΥΗ.

1. ΕορταΙ σνστηβ ίΐοα ι ί ι α  τεασαραί οΐΓί'ασ. Αί 
δορταί σονεστηδησαν διά τε'σσαρας αιτίας. 1) εις 
τιμήν των δεών, διότι, έκτος τ ίς  καΟημερινί̂ ς λα
τρείας, ΐίσαν ιδίως τροσδιωρισμένοι καιροί εορτών εις 
τιμήν οίιτών· 2) δι’ άτιόλαυσιν είδικίςτίνος χάριτος από 
τους θεούς, η δί αποτροπήν δεινού τίνος, ώς της 
η ίνη ς, ^ τού λοιμού· 3 ) εις μνημόσυνον τών ά- 
■ποΟανόντων ρίλων, καί τών εύεργετησα'ντων τήν 
πατρίδα των δί άξιολόγου τίνος ευεργεσίας, ι̂ τών 
αποΟανοντων εις υπεράσπισιν αυτ^ς* «4) Αί έορταί 
συνεττηΟησαν καί (ος καιροί διασκεδάσεως καί άνα- 
παύσεως τών γεωργών.

2 . Έ ο ρ τ α ι  εις τόνε μεταγεγεστερονζ γρόγονζ εΙς 
ίχ ρ ο γ  ηο.Ι\>άριθιιοι. Οί αρχαίοι εΐχον ίλίγας εορτάς, 
η δεν εΤχον άλλας παρά τάς μετά τό Οε'ρος καί το 
τρίτ'ος, άλλ εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους, οτε 6- 
πηρ*χον σχεδόν τοσοΰτοι θεοί, όσοι ήταν άνθρωποι,πολύ·



«λτ,ΟεΤς αγώνες, πομπαί, τελεταί είστ,χθηϊαν, χαϊ 
έπανηγυρίζοντο οια δημοσίων δατ.ανών. ΕίςτάςΆΟηνας 
όμως ηνάγχαζον τους έχοντας μεγαλα πλούτη νά 
ουνειίοέρωτιν εις τάς δαπανας των δημοοίων έορ-
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ΚΕΦ ΙΑ'.

ΑΙ άζιο.Ιο^'ώταται 'Ε^.ΙτιηχαΙ έο(>·ΐαΙ

1. Αί Έλληνικαΐ έορταί ήταν τότον πολί>πλη- 
βεΤς, ώττε εις τοσοίτον μικρόν σύγγραμμα, ώς το 
■χάρον, δεν δ;̂ να'μεΟα νά περιγράψωμεν, εΐμή δλίγας 
έκ των άξιολογωτάτων αυτών. Πλ·ί;ρης όμως κατά
λογος, κοτέχων σχεδόν δγδοηκοντα σελίδας εις όγ
δοον, ευρίτκετοι εις την 'Ελληνικην αρχαιολογίαν 
του Ποττέρου.

*Αγ$εστήρια. Τά άνΟεστ?/'ρια, έορτ·ί) έν ΆΟ ί̂ναις, 
έτελουντο εις τιμήν του Βάκχου, κατά τήν ενδε- 
χάτην, δωδεκάτην, καί δεκάτην τρίτην ημέραν του 
μηνος ΆνΟεστηρίώνος. Ή  χρώτη ημέρα ώνομάζετβ 
Πιθοιγία, άπδ του πίθους οΓγειν, διδτι τότε ·ηνοιγον 
τούς πίθους του οΓνου. Η δέ δεύτερα ίμέρα ώνομά- 
ζετο χόες άπδ του μέτρου χοδς, διότι {"καστος επινεν 
άπδ τδ ίδιον αυτού άγγειον. Ή  δέ τρίτη ήμερα ώνομά- 
ζετο χυτροι, άπδ τής χύτρας, ήτοι πήλινου μαγει
ρικού άγγείου, ήτις έ^έρετο εις την αγοράν πλ·ηρης 
παντοδαπών σπόρων, νομιζομένων ιερών τού κατα
χθονίου Ερμου. Κατά τάς ημέρας δέ ταύτας οι δούλοι 
ήδύναντο νά οίνοποτώτι και νά εύθυμώσι.
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2. '.ίΛατούρια^ έίρτη συστηΟειτα χ«το! χρΰτίίν έν 
Άδτναις, οΟεν διεέόθτ; εί; λαχους Ίωνα ;, έχτέ; 
Ίων έν ’Κ^ίϊω χαΐ Κολο^ώνι. ’ί1νο[Α«7θτ;το£ν δέ εκ 
ττ.ς λ έ'εω ; άπατης, είί μνημ^υνον στ ι̂ατη'^τ.μα- 
τές τίνος, διά τον οποίον δ βζσιλενς των ΆΟςνών 
ΜελανΟο:, ένίχπιε τον βχοίλεα τ^ ; Βοιωτίας Ξάνθον, 
'ΐ ΐ  Ιορτη αντη έτελεΤτο κατά τον μήνα Πνανεψιώνα, 
καί οιηρκει τρεΤς ημέρας. Καί ή μέν πρώτη ώνομάζετο 
Δορπία, έκ τον Δόρπον, δείπνου, διότι κατά ταυ- 
Τϊ,ν τήν ί;Λίραν, περί ττ,ν εσπέραν, έχάοτη φυλή αυ- 
νεχοότει συμπόαίον. 'ΙΪ δέ δεύτερα ηαε'οα ώνομάζετο 
ίν«ρρ„σ.;, άπδ το5 άνω έρυε',ν, διότι κατά τούτην 
-είν ΐιεέρπν προοεφεροντο εις τον Δία καί εις τον 
Έρμήν Ονσίαι, καθ’ ας αί χεφαλαί των Ονμάτων έ- 
οτρεφοντο προς τά άνω. Ή δέ τρίτη ήμερα ώνομά
ζετο Κουρεώτίς έκ τοίϊ Κοόρου, νέου, ή μάλλον έκ 
τής κονρας, χονρενματος, διό;ι οί νέοι, οΓτινες μέ
χρι τον “χρόνου τοντου εμενον άκοΰρευτοι, ίχοπτον 
την κόμηντων πριν χατογραφώαι πολιται.

3 . Βοηίρ^ιαα. Τά Βοηδρόμια, έορτήτις έν Άδή- 
ναις, ώνομάαδησαν από του δοηδρομεΤν (έκ του -ίρέ- 
γειν εις βοήδεια'ν τίνος) διότι συνεατηδηταν είς 
μνημόαυνον του "Ιωνος, του υίου τον £ούΟου, δατις 
ηλθεν εις βοήθειαν των Αθηναίων, 2τε Κνμολπος, 
ό υιός τον ΙΙοαειδώνος, είσέβαλεν είς την χ ώραν των, 
ή, ώς 6 Πλούταρχος λέγει, είς μνημόσυνον νίκη; τινός, 
τήν όποιαν ό θητενς ένίκηαε κατά των Αμαζόνων.

4 . ^ια|ιασζ^γωσιζ, Ή  διαμαοτίγωτις ήτον έορτή 
τις είς Σπάρτην πρός τιμήν τής Όρθιας Άρτέμιδος*, 
δνομααθειαα ούτως οκό τοί3 μαατιγουν, διότι έτυνεί- 
θιζον να μαατιγόνωαι τούς παίδας έπί του βωμού τής
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Οιας. 'Η 25//, ·η!ί συνοΟείι; τα6τής δέν γνωρίζεται 
δ'.ακεχ:ι;χίνως. Ίαως δεν εΐχεν άλλον σκοπον, εί- 
ρ.η νά σι»νε··0ίτϊ! τους νεοινς }ΐτ:αρτι«τβς εις τονβ ύ- 
π5αένω<7ΐ τούς πόνους. "Οίο; δέ άπέΟνιιΐϊκον 6πο 
την τΐΕχωρίαν ταύτην, έΟάπτοντο διά δημοαίων εξό
δων, ^'ττϊοανωμένο^.

δ, Καίσια . Τα Λιάαΐα ητον έορτλ έν Άίηναΐς, 
εις τιμήν το3 Διος, επονομαζόμενου Μειλιχίου, ·ί- 
το; ευμενοϋς. Ώνομάζετο δέ ούτως από του Διος 
καί τ ί ;  άσης ( έκ του Διός καί τ ίς  βλάβης) , 
διότι ίκετευοντετ τον Δία, έλάμβανον την προσταιιαν 
αυτοΰ κατά των κίνδυνων και τών δυστυχιών. Έτε* 
λεϊτο δέ κατά τάς τελευταίας ημέρας του μηνός 
ΆνΟεστηριώνος.

6. ^ιο)-ί·σια. Τα Διονυσία, έορταί εις τιμήν του 
Διονύσου, Βάκχου, έτελουντο είς τάς ΆΘήνας μετά 
μεγάλης λαμπρότητος. Αί εορταί αυται ησαν σχεδόν 
αναρίθμητοι εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος· Εις 
μιαν δέ τών εορτών του Οεου τούτου έν Άθήναις, 
ή πομπή ήγετο ύπο πλήθους άνδρώντε καί γυναι
κών, γορευόντων με γελοία σχήματα και βοώντων» 
εύοΓΒάκγε, ίώ Βάκγε κτλ. Μετ’ αυτούς δέ 'ίίρχοντο 
άνθρωποι γέροντες ιερά άγγιια· έ'πειτα δέ ήκολού- 
Οει εκλεκτός αριθμός εύγενών παρθένων, όνόμα- 
ζομε'νων Κανηρόρων, διότι ίρερον χρυσά κανίσκια, 
πλήρη παντοδαπών καρπών. Μετά ταδτα δέ ίτον 
ή ΙΙεριφαλλία, ήτις ήτο σύλλογος «νδρών γίξά'ί· 
των τούς φαλλούς (1) είς τήν αχραν ^αβδίων. Μετά

( ι )  Τί,Μ χία ξνλςν « *ρ ί9 τ ώ « «  τβ ί/,τ»** των γιννητιχδ» μβρίβν 
Γον 4»ίρίς. Μ·
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τίύτδϋ; δέ ήκολουθουν οί Ιθύφαλλοί, ε^δεδ^μϊ'νοί ωζ 
αΐ γυναίκες, καί μίμίυμενο; τάς χειρονομίας των 
μέθυσων. Ύπίργον ώταυτως άνθρωζοι Ονομαζόμενοι 
Αικνοφόροι, διότι έφερον τό λίκνον , μυστικόν 
καλάΟιον του Βα'κχου.

7. ΈΜνά/ρια, Τά ελευθερία, εορτή εις τιμήν του 
Ελευθερίου Διος, ήτοι του χροστατου τής ελευθερίας, 
έτελεΓτο κατά χενταετίαν εις Πλαταιάς υπό των 
άχεσταλμε'νων όλων σχεδόν των πόλεων τής Ελλά
δος, εις μνημόσυνου τής νίκνς, την όποιαν τά Ελληνικά 
στρατεύματα ένίκησαν εν ΠλαταιαΤς κατά του Μαρ- 
δονίου.

8 . 'Ε Μ νσΙηα. Τά Έλευσίνια ητον ή επισημό
τατη καί μυστικωτάτη εορτή τής Ελλάδος (1 )

( ί )  'Ε«τ'ο; τΐ< ίη α ώ ϊίϋ ί ί^ηο/ιι'ι;, οί •'Ελληνιε ιΓχίν χαι 9ρ«. 
«Μίαν των μνιυμίνων ίιαττρονμίνγιν (]{ τα μνβτή^ια, * * 'θ λ χ  τά 

τ δ *  Έλλ^ήνων, χα9' $βαν *ρ»ρίζομιν, ι1ση;^θτ.αα, «ξωβιν.
*Η ι'χ» πι^ικλανηΟϊί ίτολνν χρ«9» ίπ ι τ ί ς  ^ 5ί «^ιν γίίν^
ίικ τ ή  ίΙ< τήν ΈλιυαΓνα, χ»\ ί^ι^βή ίχιΓ νιος ιΐς αίιτήν. Αι άπ:^- 
ρτιτ9ΐ η λ ιτα ί τη ; ιΐς τά θίαμβφ^ρια, χατά τήν ίιήγηβιν τι9  ·Η- 
βι9^βν, ιΙαηχΦηβαν χατά πρώτον το9 Δαναού, ββτις {φιριν αύ· 
τάς ά«9 τήν Αίγυπτον ίΐς τήν Πέλοπ^νηβον Τά μνονηρια ΐπ»»ηργοΒν 
μιγάλως ι«ς τ^ πνινμα τοΰ ΐενονς, ?χι μο'νον τνν μυουμίνων, 
αλλά XXI τ ω  πλτθονς. λα^; ίιιτηρ ιι το «ιβας του (!ς  τά ίιρά,
χα'ι έντιΜιν Κλαβον ταϋτα ιτολιτιχήν οημχοί»». Τά μυστήρια ί ί  
τα3τα »χον μ η  ιά άνβρ^ητά των, · ίς  τά ^ποΐα μόνον όγίνοντο ί ι ·  
χτθΐ ο( μυοόμινβι, άλλ* ι'χον χχί τάς ίημοοίους πομπάς των, 
τών όποιων δλος ό λββς ητβ βιατής. * Ί ϊ ι  "Πρίνον « ιρ ί πολιτικής 
Ιστορίας τ ί ς  'Ελλάβος, Κιφχλαιον Γ '.  *0  Κχβηγπτής Ήρινος ίο -  
ξάζιι δτι, άφοϋ ^ Ό μηρο; χαΐ β 'Ησί-.ίβς παρίοτηχαν τους όοβύς ύς 
ήίιχούς όνιργοός, τά  μυστήρια ιφιυρίθησαν ως τά ρ ν α  μήχ  τού νά 
Ζιαιωνίσωσι τύν βυμβσλιχ^ν χαρακτήρα των. *'ΐσως ιις τούς μ ιτ α γ ι- 
νιςίρους χρόνον; τά  απόρρητα βο’γματά των, τά ΐι^ασχόμινα ιϊς  τά μυ· 
βτήριχ, χαττντΥιβαν άπλοΓ τύποι.



καΐ εντεύθεν ώνομάΐ^ετο συχνακις, κατ’ εξοχήν Μϋ- 
στήρ'.α· μετά τοσαότης δέ δεισιδαιμονίας έφ^όντιζον 
να κρόπτωτι τάς ίεράς τελετάς, ώστε άν τις άνε- 
κοίνοο τι έξ αυτών, έΟανατόνετο ώς δημόσιος υβριστής. 
Ή εορτή δέ αυτή έτελεϊτο κατά -κενταετίαν εις τήν έν 
τη ’Αττιχή Ελευσίνα, καί ειςτινα άλλα μέρη τής Ε λ
λάδος. ΑΙ δέ ίεραί τελεταί έγίνοντο είς τιμήν τής 
Δήμητρος καί Περσεοόνης. ΙΙάσης δέ ηλικίας άνδρες 
καί γυναίκες ησαν δεκτοί εις αύτάς, εάν εΤχον τό 
δικαίωμα τοίί πολίτου καί δέν ήιαν έστιγματισμένοι 
μέ άποτρόπαιον τινα πραξιν. Τά μυστήρια ησαν δυο 
ειδών, τά Μικρά, τά δποΤα έτελοΰντο κατά τον Άν- 
Οεττηριώνα μήνα, εις τάς Άγράς, τόπον τινά πλη
σίον του ποταμού Ίλισσου, καί τά Μεγάλα, τά όποια 
έτελουντο κατά τον Βοηδρομιώνα μήνα, εις τήν Ε 
λευσίνα, πολίγνίον τής Αττικής, έζ ής ή Λημήτηρ 
ώνομάσΟη Έλευσινία. Τά Μικρά μυστήρια έγ_ρησίμευον 
έν γένει ως προετοιμασία εις τά Μεγάλα, εις τά 
όποια οί άνθρωποι έμυαυντο μετά παρέλευβιν ενός 
έ'τους. Ό  πρώτος ίερεύς, ©στις παρευρίσκετο εις την 
μυησιν, ώνομάζετο Ιεροφάντης, ά.ΎΟχαΑύηΐ'/ιι: Ιε- 
ρωγ 7ΐραγμάχ(ύΥ, ΕΤχε δε τρεις βοηθούς, τον Δαδού
χον, τον Κήρυκα, καί Τον έπί τώ βωμώ, ήτοι τον 
ύπηρετοΰντα εις τον βωμόν. Ό  Τεροράντης ήτον, ώς 
λέγεται, δ τύπος του μεγάλου δημιουργού του παντός. 
Ό  Δαδούχος του ήλιου, καί ό Κήρυξ του Έρμου* 
καί Ό  έπί τώ βωμώ τής σελήνης. Ύηήρχ^ον ωσαύτως 
τινές δημόσιοι άρχοντες, εργον των όποιων ήτο νά 
οροντίζωσι τά πάντα νά γίνωνται κατά τήν συνήθειαν. 
Ό  πρώτος δ’ έξ αυτών ώνομάζετο Βασιλεύς, οστις 
ήτον εΤς έκ τών εννέα άρ'χόντων* έκτος δέ τούτων
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ίταν τέτία^ες έπιμεληταί, καί δε/.α ίερπ553ΐ. II ί<έ 
εορτή διηρκει 6·ν>έα ήμερας. (1)

9. ^Ηφαίστια. Τα ΊΙοαίατια ίοαν εορτή εν Ά -  
Οτ,ναΐί, εις τιριήν το5 ΤΙ^αίστου, καίΙ’ ην μετ» λαμ
πάδων εαταδιοδρο'μοϋν εις τοίκ κίχους τ ις  Άκαοημιας» 
χαί τοδτο ώνομάζετο άγων λαμπαδοοχος* εκείνος οέ 
ητο νιχίΐ-πις οοτίς ερερε την λαμπάδα άναμμένην εί; 
τδ τέλος το5 σταδίου.

( ι )  Ηίβί) πώ ; Μ^ίγοάφονται ιί ; τίι» άρχ»ΐίλ:γί*ν τον 'Ρ '.ίιν- 
σώνοΓ, τ *  τή ; |χντ,9(Μ;. *0 {ΐ07Τ»(, ίβ:«φ*ν«!Λί>θί μΙ ^*ν:- 
τ·*}  ιιβτ^^ιτθ* τ4ι« νύκτα ·1; π·;ί6»λόν τινχ (νοαβ!|ία4νίν λΐοοτιχ^ν 
ναόν, *127ρτ’ντιζι (ΐο^ρ)^9,α{νβ; νά χκβχρ^ τά ; α.(ΐράί τον α ΐ τό 
[τρίν ? ί« ρ . Π55ανΐ·2;^ιλον ί ϊ  · !?  αύτον, 2τ» έ  χαθαρμ»; ίδιος άπιοβι- 
VI ττβνί^ 4νωφι/·ί;, ίά» ί ί *  ιΓχι βνγχρο’νως χαί άγνίν ψυχχν. *Α- 
νιγίνΜΜίν ί ί  ι<ν αΰτίν τα !ιρά μυοτ:η9^α,) των ύχ«ίων ή «ολλογή 
ώνθ|**ζιΤ9 [ΐ!τρ·α α ,. ιχ  τ ίς  λι'ςιως Πάτρας, ί « ’τ( ήταν ίγγ ιγλομ· 
ρίνα · ί ;  ίύο χ ιτρζς '̂/Iύμίν»ς όμίΰ τιχ η̂ίιτωζ. Δ:« (ΐιας {φαίνοντο 
μοριχ πράγματα ^ανταττιχχ χαί τρομαχτκά. 'ύ  μΐίττηο {βλτπ· 
τίδς τιίχοΌς τον ναοί ίιαλάμκοντας άπο άκτινββίλβν φώς, το ίπβιον 
διιίΐχοντο ίύδύί πνχνίτατ» βχβτα. Ή  γη ίβιίιτο, χαί ίγχ1ν»τβ 
4τοίμΐ ν' άνοιχ,β ·̂ Ή  δρβντίι ΐβρίντ» ύπιρ τήν χίΐρχλιίν τον, ίιά  ί4  
τον άμν^ροϋ φωτ^ε των αστραπών ίβλιπ ι φαντάσματα καί δαιμόνια 
πιριχλανδμτνα ιίς ττιν οχιάν.

'Ιίον ί έ  τΐ >»γ·ι 4 Κ ιίτλζς ιίς τλν έλληντχίΐτ μυβολογίαν τον πιρί 
των μοβπηρίων τούτων. Τά μντάρια ταΰτα έτιλοΐίντο μ4 μιγίβττ,ν λαμ· 
προττ,τα, ί«ά δτιμοαίων ^απχνών, καί ύιτβ τχν ΐφορίαν των άρ ς̂ο'νταν* 
Έντιδύιν σννάγιται άναγκαίως, ?τι ίίν  πιριιΤ̂ ο̂'ν τχ άννίβικον ΐ  άσιμνον» 
Λίν Ιχομον 24 ίσχνρά (ιδάμινα νά ύηοϊίσωμιν, βτι δνιμ(Μΐος λογος 
ττιρί τής άρ) τ̂ίς των πραγμάτων χαί τ6 ι βίων 4ζ«φωνιΓτο ύπ^ τον (ι·  
ροφάντβν, τον όποιον τ '  όνομα φαίνεται μάλλον 2τι πζράγιται 4χ 
τοδ δτι ('ίιίκννι τά Ιιρά πρα'γματα (ήτοι τά παλχιά άγάλματα τής 
δτας), τά όηοΓα όφυλάττοντο ίπιμιλώς κιχαλυμμίνα, χαί ΐ2«χνν- 
οντο μόνον ιίς τά ς  όποσήμβνς τιλιτάς* Ή  άπαγγιλίχ δομοαίου λο· 
γον ήβιλιν άντιβα/νΐ{ €ιβα(ως *ίς τά Ωιμα των Ελλήνων ηιρί τήν 
λατριίαν των θ«ών αντΰν. *'£}αλλον όμως ηάντοτι {ιροδς δμνονς 
ιΐς τιατΓτ ττς β(άς· X, Μ.
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10. θΐ(τμοψ6ρια, Τά Θετμοιρόρια ήταν £ορτί) 
ε!ς τιμήν ττ;ί Ληαητροί, (πικαλουμενης θεομορόροι», 
■ήτοι νοιιοθετοϋ, διότι -πρώτη αΰτη εδίδαξε τους ά'^ 
Ορώπους την χρήτιν των νόμων Έτελιΐτο δε υπό 
γυναικών ελευθέρων έκ γενεττ5;» των όποιων οί άνδρβς 
Ρ^ορηγουν τά έ;οδα τ ίς  τελετής. Έβοηβουντο δέ άπό 
ιερέα τινα όνομαζόμενον Στερανηρόρον, διότι είχε τ·ην 
χεραλ-ην κεκοσμημένην ρ'έ στέρανον καθ’ βλην τ·ην 
διάρκειαν των θυτιών, και από τινας χαρδένους, οιτινες 
έτρέροντο μέ δημό-ια έςοδα εις τίνα τόπον όνομαζο- 
μενον θεομορορεΓον. Η εορτή ·ήρ··̂ ιζε την δεκατην 
Τετάρτην του ΙΙυανεψιώνος, καί διήρκει μέχρι τής 
δέκατης έβδομης.

11. Α’ά^κειο. Τά Κάρνει* ησαν εορτή τελούμενη 
εις τάς πλείοτας πόλεις τής Ελλάδος, άλλ’ ιδίως εις 
τ-ην Σπάρτην, εις τιμήν του Απόλλωνος, έπονομαζο· 
μενού Καρνεί^υ, έκ τίνος ωραίου νέου, όνομαζομενου 
Κάρνου, ·»5 ίτως ε“κ τίνος Κάρνου Άκαρνανος, τον όποιον 
5 ’Απόλλων έδίδαςε την τέχνην τής μαντικής. Η 
εορτή δι-ηρκει εννέα ·όμέρας, ορχομένη την δεκάτην 
τρίτην του μηνός Καρνείου, άντιστοιχοΰντος προς τον 
τών Αθηναίων Μεταγειτνιώνα. Λιά τής εορτής δέ 
ταυτης έμιμουντο τόν τρόπον του ζην και την τάζιν, 
τήν όποιαν ετυνείΟιζο.» εις τά στρατόπεδα.

12. Μ αψακτήξηα. Τά Μαιμακτήρια ηααν πάν
δημοι Θυσίαι, τάς όποιας κατά τον Μαιμακτηριώνα 
μήνα το!3 χειμώνος προσέρερον οί Αθηναίοι εις τόν 
Δία, παρακαλουντες αυτόν νά στείλη τερπνόν και 
ευκρατον καιρόν διότι συνήθως ό Ζευς υπελαμοάνετο 
άντί του άέρος ή του ουρανοΰ, και διά τούτο ένομι>,ετο 
οτι έρώρευεν επί τών ωρών του έτους.
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13. Π ι̂,̂ αθη^■αια. Τά Πβνϊδηναια ηβαν έίρτχ,
εις τίΐΑΤ,ν τί|ς λΟτ^όίς. τίς  ϊτρδστατιδβς των Άδηνών. 
Ύπίίρχον δέ 26ο εορταί δνο,ααζόμβνας ο5τω· τά Με
γάλα ΙΙαναΟ/.νοία, τά οποία έτιλοοντο άπαξ χβτά 
πενταετίαν, άρχόμεν* την είχοστίιν δευτε'ραν το3 Έ - 
κατομβαιώνος* τά 8έ άλλα, Ονομαζόμενα Μιχρά, έτε- 
λο6ντο κατά τριετίαν, η κατ’ ετοί Γιως, άρχόμενα 
την «ίχοατην πρώτην του θαργηλιώνο^. Διάοοροι α
γώνες έτελουντο κατ’ ομοοτέρας ταύτας τάς έορτάς, 
οΤον, πεζοδρόμια, καΐ ιπποδρόμια, μουσικοί αγώνες, 
καί ιδίως ό Πυ^^ίχιος χορος, τον όποιον έτέλουν νεα- 
νίαι ένδεδυμένοι μέ πανοπλίαν κατά μίμησιν ττ,ς ’Α- 
Οηνας ητις, προς θρίαμβον κατά των ήττηΟίντων υιών 
τοίϊ Τιτανος, έχόρευε κατ’ αώτόν τον τρόπον. Κατά 
τήν μεγα'λην ίορτην ό ιερός πέπλος τ ίς  'λΟηνας. -ζ- 
γετο έν πομπ^.

14. ΠοαΥί-^ια' Τά Πυανεόια ητον εορτή τών Α 
θηναίων, ίνομασΟεϊοα ούτως από του εψειν πύανα (έκ 
του βράζειν όσπρια), 8περ £πραττον κατ’ εκείνην την 
ημέραν. Ή  έορτή αυτή συνεστηΟη υπό του Θησέως 
εις μνημόσυνον τ?ς εις την πόλιν εισόδου τών νέων, 
όσοι έπβνίλθον μετ’ αυτοί σώοι έχ Κρητης. Λε'γεται 
δέ δτι η συνήθεια του βράζειν τά όσπρια ποοίλθεν 
έκ του ότι οί νε'οι ουτοι, έμβαλόντες όλα τά λείψανα 
τών τροοών αυτών εις κοινηντινα χύτραν, εοαγον όμου.

15. Σχι^οι^ό^ια. Τά Σκιροφόρια ητον ενιαύσιος 
εορτή έν Άθηναις εις τιμήν της Άθηνάς, η, ώς τίνες 
λόγουσι, τίίς Δημητρος καί ΙΙερσεοόνης. Τό όνομα παρά- 
γεται, ώς λέγεται, έκ του σκίρου (σκιαδιού), τό όποΓον 
κατά τούτον τόν χρόνον έρέρετο έν πομπί ύπό του ίε- 
ρέως του Έρεχθέως.
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ΚΕΦ. ΙΒ'.
ΤΙίρΙ Γώ>· όηιιοσί(»ν άγώ^(ύ^ τήζ Έ.ΙΙάόος^

καΐ ζώκ χνριωτ^^ωί" γψ γά σ εω ν  των αυνει^ 
θίζοιιένων ί κ  αυτούς.

1· Τάσσαρίζ :ζάνΰη{*οί ΧίΛεταΙ άγωνων εν Ε.1· 
.)άύι. 'Γπ7.27δ'' τέ»σ»:ίς πάνδτ.ίλοι βγώνες, ονοιιαζί- 
μενοι ι5ίω; ίεοοΙ, είί τδί*; ίπβίους συνε^ρεον χληΟη 
θεατών χανταχόθεν τΨ.ς ΈλλάΒδί. Δικασταί δέ τίνες 
έγειρδτονδϋντο διά νά χροεδρευίύϊΐν εις τευς αγώνας 
τούτους» και νά έχιδιχάζωοι τα βραβεία εις τούς νι
κήτας. Οί δικαοταΐ δέ ούτοι ώνομάζοντο οθλοθεται, 
καί προοέτΐ ραβδούχοι, έχτής ράβδου τί-,ν οποίαν έ
τερον εις χειρας.

2. Αί π^ντε γυΐίνάσεις α ΐ συνειβ ίζο^εναι εις τους 
άγωνας. Αί χυριώτεραι γυμναοεις, τας οποίας εου- 
νείθιζον εις αυτούς, χεριελαμβάνοντο εις την λέξιν 
χενταθλον, το δποΓον αυνίοτατο άχδ τάς Ιν τω ακο
λουθώ στίχω πέντε γυμνάοεις*

"Αλμα, ΙΙοδωκείην, δίσκον, άχοντα, πάλην. 
Ά ντ ί δέ του άκοντος, τινές μνημονεύουν τΐ;ν τ.υγμην. 
Τω δντι, το πένταΟλον μαίνεται οτι ητον ονομα κοινδν 
είς έκάττην των χεντε γυμνάσιων Ιχτελουμενων χατα 
τον αυτόν χρόνον,

3 . 'Ά.Ιμα. Τδ άλμα, ήτοι χτ,δημα, έςετέλουν 
φεροντες βάρη επί τ?1ς κεφαλής, καί των ώμων, η εις 
τάς χεφας αυτών. Καί δ μέν τόπος οθεν έπηοων, 
ώνομάζετο βατηρ* δ δέ προς τον δποΤον έπηοων, το 
έσκαμμένα, (Ι) διότι έτημειουτο διά σκαο^ς.

( ΐ )  Έν«ί39ιν «ρβΛλβι χ«ι ιή ι;»ρΜμ.ί* π·ηί?·( Οττίρ ' 
ι:ι^\ Ιχιίνων 6~:ι>ις ύπιρπτ,ίώοι ι »  δ?«*.

1
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4. ^ρόμοζ. ^0 δρόμί;, ί,χοι το τίεςιμον, έςετε- 
λδίτβ έπ; τόπου τινο; όνο,ΐλαζομένου σταδίου, δντοί 
τ?.ς αίιτης εκτάσεων [Αε τό όΐλ&)νϋμον μέτοον, το 
όποΤον -περιεγει εκατόν είκοσι ττεντε βήματα. Τό στα- 
διον ειχ« δύο οοία, ήτοι τό μεροί οδεν ηρ'/ιζε τό τρε- 
ξΐμον, καί τό μέρος οπού ετελεύτα. ΚαΙ τό μέν πρώ· 
τον ώνομαζετο, άρεσις, βαλίίί;, γραμμή, κ .τ.λ. τό 
3έ δεύτερον, τελο?, τέρμα, καί άκρα γραμμή. Ο 
ρΟάνων πρώτος εις τό τέρμα, έλάμβανεν αμοιβήν ό- 
νομαζομένην άΟλον και βραβεΤον. Ενίοτε δέ τό μήκος 
του σταδίου γ,υζάνετο, καί τότε ώνομάζετο Δόλιγος. 
ενίοτε ετρεχον ένδεδυμένοι πανοπλίαν, καί έντευδεν 
ώνομα'ζοντο όπλιτοίρόμοι.

5. α ίσχος. Ό Δίσκος ήτο στρογγυλόν πινά/ιον 
λίδινον, χάλκινον ή σιδήρινον, τό όποιον είόιπτον οι’ 
ίμα'ντος διαχερασμενου διά του με'σου αυτοί. Οί χαί- 
^οντες δέ τον αγώνα τοϊτον ώνομάζοντο δισκοδο'λοι.

6. ^ΡΙ-^ΐζ. Ί ϊ  ^Ρίψις, ήτοι άκόντισμα, έξετελεΓτο 
είτε μέ άκόντιόν τ ι, είτε με ράβδον, τήν οποίαν 
ριπτον έκ τών γυμνών γειρών των, ή δι’ ίαάντος 
τίνος δεδεμε'νοο από τό με'σον αύτοΰ* ή πβάξις δέ αυ
τή ώνομάζετο άκόντισμα. Ή  ενίοτε έξετελεΤτο με 
βέλος ή μικρόν άκόντιόν, τό όχοΤον έόριχτον άχό 
τόξου τινός, ή έ'όριπτον αυτό διά σφενδόνης· τό εργον 
οέ τούτο ώνομάζετο τοξίκή.

7. ΠάΛι\ ύΰο «ίί^ών. ' ίΐ χάλη ήτο δυο είοών, 
ήτοι όρΟία χάλ.η, καδ’τ,ν σί χολαίοντες Γσταντο όρδιοι, 
καί δστις κατέβαλλε τρις τόν αντίπαλόν του (1) έκη-

( ι )  ’Ε ί  τοιίτίο ί ϊ κ ϊ ΐ τ ί ς  ύνθ{Αάζ<τ5 τ^ιαχτιϊ: (  ^ ’ β^ύλ- 
■γ*ι»ίιιν;νϊ ι80).
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ρττετο νιχηττ,ς. Έγίνετο 3έ ει? τ3ν ξυϊτβν,  ̂ σκεπα
στήν στοάν, δπου δύο παλαισταΐ γυμνοί, οΓτινες ιή· 
λείροντο ελαίον, καί έτρίβοντο μέ κόνΐν, (Ι) ιίγωνί- 
ζοντο νά ^ίψωσίν άλλτ^Λος. Το δέ άλλο είδος ώνομά- 
ζετο άνακλινοπάλη, καθ’ ην οΕ χαλαισταί ^κου7ίως 
έκυλίοντο γαμαί, καί έμάχοντο κατά γ ίς , κνιζοντες, 
δάκνοντες, άμύσσοντες, καί κατά πάντα τρόπον βλά- 
πτοντε; άλληλους. Ό  νικώμενος δέ έδ^κνυεν οτι ΰπο· 
γώρησεν ύψόνων τον δάκτυλόν του, καί έντευθεν ή πα- 
ροιμιακίέ έ'κσραοίς « αίρε δάκτυλον « δηλσδη ομολο- 
γτισον σεαυτόν νίχημένον. # Ο θτ,σευς δ ετελειοποιησε 
ττιν γύμνασιν ταίτνιν τνίς παλν;ς. ΑΕ δε λε^είζ, τας ο* 
ποΕβς έσυνίΟείζον διά νά έκοράσωσί τό ειοος τούτο 
του άγώνος, ίσαν β.Ιίδΐΐί', καζ^ ’̂ίίϊ'» χαχα,δά^.Ιαν, 
^ήζαι^ μ ίσογ  συνέχειν^ κα ί απι.Ιαμδ(ΐ·'*'εοδ(ΐι·

8. Πογμιχι]. Ή  Πυγμίκη έςετελεΤτο άπό ανθρώ
πους εγοντας εις τας λίθινους ·?ι μολυβοι-
νους σροίοας. Αί των δε και οι βραγιονες
των ησαν πιριβεβλημένοι μέ δερμάτινους ιμάντας 
δνομαζομε'νους, βοείους Εμάντας. ΟΕ προετοιμαζόμενοι 
δέ εις την γύμνασιν ταύτην έρρόντιζον νά γίνωνται 
δσον τδ δυνατόν ευτραοεις πριν άργμσωσι τον αγώνα. 
ΟΕ πυγμάχοι διεύθυνον κυρίως τα κτυπήματά των είς 
τδ πρόσωπον τον αντιπάλου των, Γα αποτελέσματα 
δέ τών κτυπημάτων τούτων, χ, αί πληγαί, ώνομάζον- 
το ύπώπιβ. Αί δύο δέ γυμνάσεις τής πάλης και πυγ
μής ώνομάζοντο χαγχράτιον.

9. Ίεζ.χοί^ρομίαι. ’Κκτος τών αγώνων τούτων (ι- 
πήρχ̂ ον ίπποδρομίοι, έχτελούμεναι, είτε απο μεμονω-

( 1( *Εντ€ν#«ν ί  <ρρ*91« άκβνίΤΙ νΐχβ ', ίτο ί νΐ*?ν 4 «ϋ  >ϋβΧθλίΒί.
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μινίυς ίππους, ίνομαζομενους κελητας, η άπο δυο Γπ· 
ι:ους, και έπι μέν του ένο; βναβαίνοντίί διέτρεχον 
τδ βτάδιον, έπι δέ του έτερου έπηδων κατα τδ τέρμα, 
και επέττρεοον είςτον τόπον τί*; άναχωρητεως. Οί άν- 
δρε̂  δέ ουτοι ώνομαζοντο άναβαται. Τχίρχον δέ και 
άρματοδρομίαι, καδ’ α; ολοι οί Γπποι οοΌ<ιί;/.τοΓί και 
άν ησα·/, έτα'ττοντο επί της αυτϊ,ς γραμμΐς. *Η κυ· 
ριωτέρα δέ τέχνη του άρματοδρόμου ητο νά άπο- 
^ευγη τά τέρματα, εις τά όποια ενίοτε τα άρματα 
συνετρίβοντο. Ύπηργον ώταύτω; αγώνες μουοικοί, 
ποιητικοί, ιστορικοί, κ.λ.π.

10. Ο,ΙνιίΛιαχοϊ, Πυθι%ο)  ̂ Νεμι&Ιοι  ̂ χαΐ Ί οθμ ι- 
κοί ά)·ώκίς. Οί τέσσαρες ουτοι ίεροί αγώνες, εκα
λούντο Όλυμπιακοί, ΙΙυΟικοί, ΝεμεαΓοι,καί ΊσΘμικοί. 
Οί Όλυμπιακοί αγώνες ώνομάσδησαν ούτως άπδ 
του Όλυμπίου Διδς, εις τιμήν του όποιου, ώς λέγε
ται, συνεστη9ησαν κατά πρώτον ύπδ του *Ηρακλέους. 
Άρου δέ χαρημεληθησαν επί πολλά ετη, συνεστηθησαν 
έκ νέου άπδ τδν Ιφιτον, συγγρονοντου Λυκουργου,νο- 
μοδέτου τ ις  Σπάρτης, περί τδ δκταχοσιθ7δνδγδοηκος·δν 
τέταρτον έτος 11. X. Μετά την εποχήν οέ ταυτην, οί 
Ολυμπιακοί αγώνες παρημεληδησαν μέγρι του Χοροί- 
6ου, οστις ε^η τδ 776 έτος Π, X. , άο’ οτου άρχον
τα: αί Όλυμπιάδες· Ήτο δέ άπηγορευμένον εις τάς 
γυναίκας, επί ποίνί Οανα'του, νά παρευρίσκωνται είς 
τους αγώνας τουτους. Οί αγώνες ηρχιζον την £νδε- 
κα'την του Έκατομβαιώνος, καί διηρκουν πέντε ημέ
ρας. Οί δέ απόγονοι τοί3 Ίρίτου προεδρέυσαν διακό
σια έτη. Μετά δέ ταυτα έλάμόανον την προεδρίαν δυο 
άνδρες, εκλεγόμενοι διά κλήρου έκ τοίί δλου έδνους των 
Ήλείων, καί έπι τέλους έκαστη ρυλη Ηλιακή έχειρο-



τόν<ι ένα. υ ί  ό̂ 7_3·ντ=.ς οέ ο3τ5ΐ ώνομάζοντο Έλλα- 
νοδίχαι, ί  διαιτιταί τ ϊ ;  Έ λλάοί;. Οίτοι έζεϊίαα'ον 
τά  βραδεία, έπέδαλλον (ΐαιτιγώαεκ, τ, πρόιτιμεν εις 
•πάντα υποψήφιον, οατίί προβερερετο ανβρίλοττως, και 
εΤ’/ο'̂  έίουσίαν ν’ άποχλεϊωαΐν άνΟρωττο̂ ς, καί μά
λιστα ολόκληρα εδνη, άπο τούς αγώνας. ΟύδεΙς 5ε τί5ύ- 
νατο ν’ άγωνΕίδή "Ελλην το γένος (1), καί
3ένεΤ'/ε κατατρίνι ®έκα μήνας ε·ς προτεαρατκεΰαίτΕ- 
κάί γυμνάτεις. Έςδλων ίέτών αγώνων η άρματοδρομ'.α 
ίτον ή μεγαλο-ρεττες-άτη. ϊο  άρμα δέ, το δποΐον ιΐ/ ζ  δύο 
μόνον τροχούς, καί ητον ονοΕχτόν εις το έμπροσθεν 
καί δπισθεν, περιεστρερετο δωδεκάκις περί στηλην 
τινά χειμενην είς έκάσττ,ν άκραν τού σταδιοσ. και 
έπειδ·η, διά νά βυντέμοισι το απόστημα, επλησιαζον 
οοον το δυνατόν πλησιέστερον είς ταυτην την στηλην, 
τα άρματα συγνάκις άνετρεποντο καί συνετριβοντο, 
’ϋν γίνε·, δε -ηλαύνοντο ύπο τεσσάρων ίππων συνεζευγ- 
μένων. Καί τά μέν άρματα, τά συρόμενα ύπο ημιό- 
νων ώνομάζοντο άπηναι, τά δέ συρόμενα ύπο ζεύγους 
Γππων συνωοίδες. Προς διατηρησιν δέ της ευταξίας 
έ'/ειροτονούντο άπο τούς ΉΛε’ους επιμεληται τινες ονο
μαζόμενοι Άλύται (οΓτίνες ησαν οί ούτοι (ος οί ρα- 
βδοοόρ'οί των άλλων Ελλήνων). Ή  δε τάξις των πα
λαιστών προσδιωρίζετο διά κλήρων, ριπτομένων είς 
οογυρούν άγγεϊον ένομαζόμενον κάλπιν έκαστος οε 
κλΐρος έσημειουτο με εν γράμμα τού αλραβητου.

(1) Ά λ ίΐα ν ίίΐί ί 6 « ? ώ « ς , δ νΙδί « 3  'λμ^ντον,
ν ίι«  ω», ιι:ι0ύρ.ο* V ά-ίωνισδί. »1; τ ί»  Ό)^ίΑ««*ν· 0| 

ί (  διχβίτα'ι β·»ϊίίΐινΕ·# ιίς Λ-δ-τον έ « ι  λί-γω βη ί*» κτί·*
έιΐϊιΓίίιτίΐ να ΐΓ*?*νβίί ιίς -ϊονς «^ών*ί ^ωαίν ά π ( ί ι ι , «  δΤ! 

ιίλχ» ίδ «ξ Ά π *'^ ί·
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'Οσδΐ δέ έλάαβανον χλτρίΐυ; εχ β ντ* ί το αύτο γράμ
μα βντειτάλβιον* χαί εάν δ αριθμός των παλαιατών 
ητο χεριττος, ό λαβών τέν περιττόν χλίρον, άντεπά- 
λαιε μετ’ εκείνου οςτις εΓχε νικήσει τελευτοΓος’ εντεύ
θεν ώνομάζετο ερεδρος, ώς ερχόμενος μετά τους λοι
πούς. Οί νιχηταΐ δέ (ονομαζόμενοι Όλυμπιονίκαι) έ- 
λάμβανον οτεοανον εκ κοτίνου, άγρ ίί^ α ίας , οί δέ αν
δριάντες αυτών ήγείροντο εις την Ολυμπίαν, κατά 
το ίερον άλσος του Διός. Έπέοτρεοον ωσαύτως έν 
θριάμβω εις τάς πατρίδας των, αιτινες έ^όηγνυον τά 
τείχη διά νά τους δεχΟώσι διά των ρηγμάτων. Οί 
’ΟλυμπιακοΙ αγώνες έπανηγυρίζοντο κατά πενταετίαν 
πλησίον τί ς̂ έν Ήλιδι Όλυμπίας ( I).

11. ΠοθίχοΙ ά γώ ης . Οί ΙΙυΟικοι αγώνες συνε-
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(1 )  'ΤποτΜιτβί IV <ν̂ νΐ( ?τι ί  λββς Τ'(){ Π ίιτ ,ζ  (  πβλί4){ κα τ* 
τίν  ί?ΐ(7«ρ*ν ?χβτν τβ3 ’Αλ9«·ε5 χλαίνη;, !ξ  στά^»* ;ιβκράν 
τίΐ; Όλυιΐ9(βς ) , ίΤχ» τΑν χ»Τ3χΑ* τοδ ίν ’ Ολναττί* ν « 3 ,  και πρβ- 

«Ις τΑν τιλιτΑν των άγάνων άπβ « 5  βρχβιςΓκϊω χρβ.ιυ χ χ ζ  
ανβτβ^ιώς τβν, ίΜββϋ ιί Ήλιΐβι και ςί Ί ΐ3 * *λ ίΓ Ϊ* ι  ί*φ«τίρίββν;«*·< 
ΐά  ^ιχχιώαχτα αύτοδ · Δΐν Ινίίιακαν δίχως βνχνίρβς ιΐς τΑ,ν δβριν 
Τίύτίν των ΐιίχυροη'ρων *]:ΐιτόνων των, ίιβ π , λχίίνΓϊς τΑν βοηβιΐι» 
Τ3ΰ φιιίωνος, τυράννου τοϋ Χργβυς, άνίκτγιβ«ν την Όλυμκίχν, 2« 3υ 
χ ί τ *  τΑν δγίόην ’ 0λυυ.νηά^κ ΐτβνν,γύριναν κάλιν ττ,ν ίορτΑν ά\λ* 
χ»ι οί ’ΗλίΓίΐ, ).*€β'ντις βιτ.θιιχν β«δ την Σπάρτην, {ν^4««χν τον Φ ί(. 
ίβνα, και ϊξωβχν ίχ  νέου τίΐις Πΐβχτας *« ό  τΑν Ό λυμπ ίχν  ΟίίΑ 
Πιβχται την «νίκτηοαν «άλιν χχτά τΑν τριαχοοτΑν τιτάρτην Ό ·  
λυμηιάϊ*. *0  τιλίυταΓος 3 ι  ά·̂ ών ΐγίνιτβ χ»τά τν.ν τιβββρβχίβτην 
έγϊόην ’Ολυυ.πιάί'ν, 2τι 2 χ*δς τχς Πίτης, ώ ; ό Πχυβτνίας β ι-  
βίΐοΓ, βον,ίούιχινος άπ4 τους Τρίφυλλους και ίλλβς ιτλΤΒίοχώρβυς τβ'λίΐς, 
β«09τ*ηιισ*βα( άπο τήν ή λ ι ΐ» , ίκίνησ» ηβλιμον χχτά τΑ( ηολιτιίχς 
τχυττς. οί ’ίΙλιΓοι ϋμως, βοηδούμινοι άπο τής Σπάρτης, άνίί»ίχ9«- 
οαν νιχητχι, καΐ ΐπιριιωοαν 2'ιά παντός τον ά'^ωνχ, χαταοτρίψαντις 
τΑ» Π'.οαν καί τάς άλλας συμμάχους «άλιις. ’·1ί ι  Κραμίρον, πιρι· 
γρβφΑν τ!^ς »Ελλάίος, Τβμ, ί .  Σ*λ, 94 , 95 ,
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σττ,δησαν άτΛ αύτον τον Απόλλωνα, εις μνηαόοϋνον 
τ?ίς κατά τοΟ ορεως Π'νΟωνοί νίκης του’ η, ώς τίνες 
λέγοϋτιν, άπο τον Άμοίκτόονα, τον υ/ον το3 Λεοκα« 
λίωνος. Έτελοοντο δε κατ’ άρχάς ρ.έν κατά ενναετίαν, 
άλλα μίτά ταυτα κατά πενταετίαν, χλητίον τοί3 έν 
ΔνλιροΤ; ίεροίϋ. ΜουσίκαΙ δέ ά,α.ιλλαι έγίνοντο κατά 
τοί»ς αγώνας το6τοος, και πάντοτε έψάλλετο ύμνος, ο
νομαζόμενος ΠοΟ'.κός νόμος, παρακολουΟοόμενος ίιπο 
•̂ οροο, και οονυτάμενος άκό τέντε μέρη, είς τά όποΓα 
παρίοτατο η μά*/η το3 Απόλλωνος κατά τοϋ ΠόΟω* 
νος. Τά αΟλα κατ’ άρχ̂ άς μέν ήταν άργύρ-.ον η χρυ· 
οίον, άλλά μετά ταοτα μετεβληθηοκν εις στέφανον.

12 Ν ιμ ΐα ΐο ι άγώ^ε^. Οί ΝεμεαΤοι άγώνες ώνο- 
μάοδησαν οοτως από την Νέμεαν, χολίχνίον καί ούνδεν- 
δρςν τόπον μεταξό των πόλεων Κλεωνών καί ΦλιοΟν- 
τος, οπού έτελοοντο κατά τριετίαν. Α? γ^μνάοεις δέ 
ησαν άρματοδρομία, καί ολοι οι άγώνες του πεν
τάθλου. Οί πρόεδροι δ’ έλαμβάνοντο έκ τ^ς Κορίνθου, 
Αργους, καί Κλεωνών, καί εμελανορόρουν, διότι ουτοι 

ήταν επικήδειοι άγώνες εις τιμήν του Άρχεμόρου, καί 
δι' αυτόν τόν λόγον οί νικήτα; εττερανουντο μέ σέλινον, 
επειδή τό λάγ ανον τοΰτο μετεγειρίζοντο εις τάς κηδείας.

13. Ιοθμ ιχοΙ ά γώ π ζ . Οί Ίσδμικο; άγώνες ώνο- 
μάτΟηταν ούτως από τόν τόπον, οπού έτελουντο, δη
λαδή τόν Ίτθμόν τ ίς  ΚορίνΟου, δςτις συνάπτει τήν 
Πελοπόννησον μετά τής ήπείρου. Ύπό τίνος δέ συ- 
νεστήδηταν οί άγώνες ουτοι, οαίνεται άβεβαιον, καί 
διάοοροι είκατίαι άπετολμήδησαν περί τούτου. Έτε- 
λοϋντο δέ κατά τριετίαν ή μάλλον κατά πενταετίαν, 
Οί νικηταί άντημείβοντο μέ στεράνους ίχ κλάδων 
πίτυος· μετά δέ ταυτα έδίδετο είς αυτούς σελινον*

5.



9^ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΠΝ. ΓΓΡΑΤΩνΝ. Μ.Α.

άλλα χροϊόντβς του χρόνου, παρήτηαν το σέλινον, 
ΧΒ( [Αετεχ ε̂ιρίζοντο ττάλ-.ν τούς κλάϊου; τ ΐ ;  πίτυος.

ΒΙΒΑ10Χ Γ'.
Ι ΙΙ ίΡ ΙΤ Ω Ν  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν

Τ Ω Ν  Γ Α Λ Η Ν Ω Ν .

ΚΕΦ. Α'. (1 )
Πζ'ΟΐιααγίύΐιχαΙοιιιικώαίΓ. τ α ρ ίτ ο ΐ οτρατοΰ 

Τώ>· ’ Ε . Ι Ι φ Ί ύ Τ .

1. *11 τ ίχ τη  τοΰ ηοΛΐμον ττροώ^ΐυσΐΥ ύΑΐ)0Υ 
ΐ ! ς  τι)>· ΈΑΜδα. Ά ν καί η 'Γλλάς εΤχε 
πολέμους, η τέχνη του πολέμου δέ προώδευτε με- 
γίλως. Λ;ότ; ο! πολιτικοί καί άλλοι θεσμοί άντε'- 
ταττον εις τούτο μεγάλα εμπόδια* ό δέ πόλεμο; οέν 
κϊτέοτη ποτέ τακτική επιστήμη, Ιωσοΰ είσηχθησαν 
οί μόνιμοι στρατοί. ΙΙοό; άπόδειςιν δέ τούτων αρκεί 
ν’ άναγνώσωμεν την ιστορίαν. Καί υπηρΕαν μεν τινε; 
έξοχοι στρατηγοί, άλλα παν ο,τι κατώρΟωσαν, ητο 
μόνον προσωπικόν.

2. Α ίΐΐα ι. Μετά την είσαγοογην των δημοκρατι
κών πολιτευμάτων τών Ελλήνων, οί στρατοί αϊτών 
συνίσταντο κυρίως οπό εθνικά; δυνάμεις, η πολιτοφύ
λακας. Πας πολΓτης έγρεώστεί νά δπηρετηση, εκτός 
εάν ρητώς έξηρεΤτο ύπο της πολιτείας. Πας πολί-

( Ι )  Τ4 » ιφ *λιιβ ν  τοδτβ ίλ^φ^ι ( ϊ ι ’ ι 
Ιβ «?ία , τϋ : ά ?χα ί*ς ·Ε/.λάίςΓ, ί«ίςΟίίσ«ς ίιι:!) τβδ Μβτοτ,τίΟ 'Ι Ι ·  
(ίίοΜ. &{/ 3υνίί^(9χ νά ίπαίνΐΐωιιιν άΐχ,ύντω^ σχίϊιςν  Τΐν 
βΛ·>«»β·ιυ τούτον βϋίγράιχματβί.
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της λοι^όν ητο και στρατιώτης, καΐ δεν έςηίδίντα 
πάντοτε οώδέ σί παρετ:ιδη|χουντες ξένοι. 'Υκηρχο'  ̂
κρίσιριοί καιροί, καθ’ ο'ος ωπλιζον καί τους οουλους 
αυτούς, ύτοοχόμενοι συ'/ηΟως εις αυτούς την έλευ- 
δερίαντων, εάν ηΟελον εκτιληρωσε: το γ_ρεοςτων.

’Κτ.ειδη δέ αί 'Κλληνααί τολιτεΤαι ίσαν τωόντι 
πολλά μικραί. δεν ηδύνατο καμμία έξ αυτών
νά συλλεξη μεγα στράτευμα, έάν οεν κατελεγοντο 
καί οί δούλοι. Καί εκεΐ άκόριη, ο'ου όλοι οι πολΐ- 
ται έστοατεύοντο, ό αριθμός αυτών έμενε περιω- 
ρισμένος. Λιότι πλειότεροι των δέκα χιλιάδων 
Αθηναίων έπολέμησαν εις τό» Μαραδώνα.

Μίγά.Ιοι στρατοί ΰέν τ/ίέτακτο νά ο\}^Μχ$ώσι 
ακίϋ έτώσείύζ ύ ια β ρ ίύ ν  .το.έίτείώκ. Ί ο ια ΐτ α ι ό ί
ο ιψ ιια χ ία ι ί]σα) /ιονοκ τχροσαρινα), καί <̂ ά τοδΓΟ ι) 
τ^χη\ Τΰδ .το.?#/ίου ΰ ϊγ  :τροήχ&η ττο^ν ύ ι αν ιώ ν. 
Μεγάλοι στρατοί ί,δύναντο να συλλε'χδώσι μονον 
διά τ·?!ς ένώσεως πολλών πολιτειών* έκ δε των στρα
τών τούτων οι πολυαριΟμότατοι έ ; όσων ποτέ συ- 
νηΟροίσΟησαν εις την Ελλάδα έπί τ ίς  αυτονομίας 
της, ησαν οί πολεμησαντες εις την έν Ιίλαταιαΐς μά- 
*/ην. Άλλ’ αΐ έκτεταμέναι αύται συμμαχικά Τ^αν 
κοινώς προσωριναί, καί διά τοίίτο ή τέ*/_νη του πο
λέμου δεν ήδύνατο νά προαγ__δη πολύ οί αυτών. Απο 
δέ έν ΙΙλαταιαις μάχης μέχρι τ?·ς έποχίς του 
Έπαμινώνδου, δηλαδή επί τής άκμαιοτερας εποχής 
τής Ελλάδος, οέν συνηθροίσΟη ίτω; ποτέ εις ενα 
τόπον Ελληνικόν στράτευμα τριάκοντα χιλιάδων.

3. Λ/#Γά την έν ΠΑαταιαΐζ μ άχην τί> ναντιχ ι.ν  
η ίο ν  αζίο^ογωτεροίί ί} ό στρατιό τηζ 6ηρά^. Ο 
Περσικός πόλεμος ««ίνεται μεν οτι συνέτεινε περισσό-
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τιρον εις τ·τ.ν προαγωγίιν τ7,; στρατιωτικές επιστη|χ>ις, 
αλλά μετά ττ,ν εν ΠλαταιαΓ; μάχην ο- Έλληνες υκε- 
ρίσγϋον διά του ναυτικού, και οχι διά των κατά ζηράν 
δυνάμεων. Μετά την μάχην ταύτην, ουδεμία άλ).η 
αξιόλογος ουνεκοοτη6η κατά ξηράν. διότι εκτοτε δεν 
έκολεμησε «ολυάριΘμο; Έ?.ληνικος στρατός. Ή Ελ
λάς, εχουτα ττ,ν Θαλασσοκρατίαν του Αιγαίου χε- 
λάγους, διετηρει την αυτονομίαν της. ϋ ί δέ μικροί κό· 
λεμοί, τους οποίους μετά τάς κατά των ΙΙερσών 
νικάς, αί διάφοροι αολιτεΤαι εΤχον αρός άλληλας, 
Οεν ήουνζντο νβ συντελεσωσι πολΰ εις την χροαγωγην 
τής τέχνης. Αιότ; ουτοι συνίσταντο έκ μεμονωμένων 
εκστρατειών, καί άπερασίζοντο διά μεμονωμένων α
σήμαντων συμπλοκών.

4. Ο.Ιιγωτί'ρι ηρόούος ε· ε̂ιη>· έπϊ τοΟ Πε.Ιο- 
Λονγηοιαχοΰ πο.Ιερ,οα παρ οσοΥ τ^όύνατότκι γίι ίΧ· 
.τ/ον;. Δεν έδυνατο λοιπόν νά περιμείνι̂  τις μεγάλην 
προοδον μέχρι τές έποχης του ΙΙελοποννκσιακου πο
λέμου, του οποίου μετέσχον δλοΐ οί "Ε)ληνες. Επειδή 
όμως ό πόλεμος ουτος διεξήγετο μ5)Λον κατά θά
λασσαν παρά κατά ξτ,ράν, ουδεμία μεγάλη μάχη 
συν?χροτήΟη κατά ξηρόν καδ' ολην την διάρκειάντου. 
Η πολιορκητική τέχνη προώδευσεν ίσως ολίγον εις 
την κατά των Συρακουσών εκστρατείαν, άλλ’ έπειδή 
ή έκστρατεία ε).*βε τέλος, χαταστραοεντος κατά 
κράτος του στρατού, δεν ήουνοτο νά έ̂ χη μόνιμα 
αποτελέσματα.

ό .  Α ΐτίαί ^μ:xο^^ααααι χ ψ  Στάρτχ\γ ^ά ηροο- 
ύί\>στΐ ρεγά-ίως, ί«; τη^ ηο,Ιεμιχιμ· Μέχρι
τής εποχής τοΐί Έπαμινώνοου, ή Σπάρτη καί αί ’Α- 
δίναι μονον έλχυουν τήν προσοχ^ήνμας.. Ιϊίς τήν Σπάο-
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την, ΟΛβυ ί  πολίτδρΰλαχί) ώμοίαζί μόνιμον στρά- 
τευμχ» ^αίνετ^ι ςτι ί, τέχνη το3 πολέμου αδύνατο 
νά προοδεύοη όπωοοίϋν. Άλλα δύο αίτίαι εμπόδισαν 
τούτο. Καί ή μέν π:ώτη ίτον ή έπίμονοί αύ- 
τιάν άϊοίίωσι; είί ιά  παλαιά έθιμα, ητις κ»0ίς·α 
δοσκίλοι»; τοί μεταίολας χαι βελτιώτε·.;, ή δε άλ
λη ?,τον ί  άξιοπαρατηρητοί οπάνις μεγάλων στρα
τηγών. Διότι τά μεγάλα προτερήματα το3 ΙΙαυ- 
σανίου, περιορισδεντα εί; τλν ένε'ργειάν των άπο 
τού; νόμου; τ ί ;  πατρίδο;του, άπέόηααν ολέθρια ει; 
βΰτόν τούτον, γενόμενον προδότην. Ό οέ Λεωνιοβς 
ελκύει τον θαυμασμόν μας ώ ; μέγα; άνηρ, οΰχϊ δέ 
κα ίώ ςμέγα ; στρατηγό;. Και ύ τολμηρό; Βρασίδας, 
Ιττ ι; έγεννηΟη διά νά ηναι δ ηρω; έπαναστατικου 
πολε'μου, ώ ; του ΙΙελοποννησιαχοΰ, επεσεν ει; αυτήν 
τήν αρχήν του σταδίου του, και ούδεί; άζιο; διά
δοχο; αύτου έράνη μέχρι του Λυσάνδρου χαι *Αγη- 
σιλάου. ΕΤναι δέ γνωστόν, οτι δ πρώτο; των δυβ 
τούτων ηυδοκιμησε μάλλον διά του Περσικόν 7.?^" 
σιου, ή διά των ιδίων αυτου προτερημάτων.

6. Α ιζϊλι δ ί  ώ>· έμηοδκοθησαγ α ί  Αθήναι πά 
(μηιιρότίραι ίΐς  τά  στρατιιατιχά .τράγμαζα. 

Άπό τά ; Αθήνα; ήδύνατότι; νά περιμέν^ βεβαίω; 
περισσότερα. Άλλ’ ε ί; ταύτην τήν πολιτείαν, ο 
στρατό; ητο δευτέρου λόγου άζιο; άπό τό ναυτι
κόν. Αί παράλιοι πόλει; ήσαν σύμμαχ^ο; αυτών, καί 

, έδοήθουν μέ πλοία μάλλον ή μέ στρατεύματα* ή δέ 
τύχη των Αθκνών άπερασίσθη κατά θάλασσαν, εν- 
δόξω; μεν έν ΣαλαμΤνι, όλεΟρίω; δέ έν Έλλησπόντω. 
Καί τοιαυτα μέν ήσαν τά γενικά εμπόδια. Αλλα 
δέ προήργοντο άπό τόν τρόπον, καθ’ ον τά στρατιω-



102 ΠΕΓΙ ΤΩΝ ΕΛΛϋ:ΐ. ΣΤΡΑΤΩΝ.

τικα τών'Ελληνων δίίταϊτοντο. Ιίίς τας ’ΑΟηνας, χα- 
ριδίίγι^.ατος άλλα; διαοίρου; χόλει;,
δυνίμεΟα νά μντιμονεύτωμεν την χατάττατΡι» των στρα
τηγών· διότι ε:; ταότϊς τά ; τιόλει; δεν «Τχεν εΤ; την 
στρατηγίαν, αλλά διάρορο'. στρατηγοί διενεμον αυ
τήν ίτρο; βλληλύυ;, καί συνήθως διετηρουν αΰτην 
επί ολίγον χρόνον. Εις Χ5).[τείας δέ, οκού ή πολι
τοφυλακή υπάρχει, αι πολιτιχαί διαιρε'σεις είναι συ
νήθως στρατιωτικαι εις την γέητίν των. Τοιουτόν 
τι συνέβη εις τάς έν ΆΟήναις ρΆας. Διότι οί δέκα 
φυλαι εΤ'/.̂ ν έκαστη τον ίδιον αυτής αρχηγόν. Ου- 
τοι δε ήνωαένοι ήταν οί στρατηγοί, ήαρομοία τα'- 
ξις ύπήρχέ καί *ίς την Βοιωτίαν.

7. ’̂ Αλλο ετι μεγαί.ήτερον έμπόδιον ίτο το οτι 
οέν έμισΟοδοτουντο τά στρατεύματα. Προ του ΙΙελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου, ή τουλάχιστον προ τής κυ- 
βερνήσεως του Περικλεούς» οΰδεμια μισίοδοσια έδί- 
δετο εις τάς Αθήνας, ή εις άλλην "Ελληνικήν πο
λιτείαν, πλήν τής ΚορίνΟου ίσως. Άπό ταυτης τής 
περιόδου εϊσή'χΟηή συνήθεια νά πληρόνωνται τά στρα
τεύματα, αλλά μόνον οσοι ήσαν πραγματικώς εις 
εκστρατείαν, έλα'μβανον μικράν αμοιβήν. Εντεύθεν 
γίνεται πρόδηλον, οτι δ μή λαμβάνων τίπατε άπό τήν 
πολιτείαν δεν υπακούει, προθύμως εις τάς διαταγάς 
της.

8. Ετέρα αιτία }/Ζ(̂  ί'Ληρχ{^ ιΐς  Λο.Ι.Ιάζ ,Ύο./ί· 
τ€ΐας ηροιρχορίιτη ά.Ύο την- ί.ίΜ φ *· ί.Ί.τιχον. Έκτος 
των δυσκολιών Τ'-υτων υπήρχε καί άλλη εις πολλάς 
ποΑίτειας, προερχόμενη άπό τήν όλιγότητα του ιππι
κού, ή άπό τήν παντελή ελλειψ'.ν αυτοΰ. Ό "Ομηρος; 
δεν μνημονεύει τίποτε περί ιππικού. Φαίνεται δέ



&τί 21ν εϊϊΤ.χΟτί Έλλτ,ναας πολιτείας, ειμη
μετά ττ,ϊ τόιτατιν τ ίς  άριιτοποατιπϊ; /.υίεεντ,ιεως, 
οιίτι , πατά ττ,ϊ γνώμην τον ’Αριοτοτέλον; , οί 
π )50οιοι εόριοχον εις τό ίππιπον ίποατήοιζιν τίςοννά- 
μ-ώ-των, ένταοτίο δέ παί εύχαμίατη,αιν τ ί ;  πενοδοΕίας 
-οεν. Άλλ’ έάν πδλ,ς τ .; ίδύ,ατο νά εχη ί“ .«δν,
τονιο έίήρτη,το ά τ ι ττ.ν .ρδα'.ν τί,ς γώραί αης, π «  
απά ττ,ν ποοίτητα των βοοπτ.τίμων γαιών, τας ο
ποίας πατεί-/εν. Αί Ά9ΐναι, αίτινες έ'διδον μεγαλην 
ποοτονή. εί; τέ ίππ.πίν, δίν εΤγ.ον ποτέ πλειοτερον; 
τώ.γ,ιλίων ίππέοεν. Ί !  δέ ϊτάρτη ^αινεταε οτ. πμο 
τοδ ’Αγη,οιλάοο εΐγεν όλίγον; ίτπεϊ!, πα. πατ αρ'/ας 
εέν εΐνεν ίοω; διόλοο. 'ΙΙ Ιίελοπόννη,οο; δέν ητο 
τίπο.-, δπον ή,δδνατο νά -/,ρηαιμεδη 
ΊΙ 2ί βε57αλί«, η «Αδνη πολιτεία τ ίς  'Βλλαοοςι ητις 
ε’ /ε πολοάοιίμον ίππιχόν, δέν ητον έςόχω; έμπειρος 
είς την χρίτιν αότον. Όπον δέ όπΐρχεν ίτπιπέν, μέ- 
νον οί πλούσιοί πολιται ίδόναντο νά ύπηρετώαιν εις 
ούτέ, διότι ή όπηρετία ίτο  δαπανηρά-

ϋ. '0.7.ία χαΐ ίμαπσ/νδς το ΐ ιππικού, Πρό τϊίς 
Μαπεδονιπΐς έποχΐς, ή διάζρισις μεταςό το3 Ραρέως 
«α ί έλαρρον ίππιποό, ραίνεται ότι ητον αγνο)οτ=; 
τη.νΕλλάδα. Οί ιππείς τών Αθηναίων ηααν ένοεονμενοι 
σνεοόν ώς οί βωραπορόροι τών μεταγινεστέρων χρόνων, 
μέ' ίμιδωράπιον, πράνος, καί περικνημίδας, και οί ίπποι 
αότοί ίσαν έν μίρει έακεπασμένοι. Τό δέ ιππικόν των 
Θεσσαλών δέν ?τον ίοως πολύ έλαρρόν, επειδή ό Παν- 
σανίας λέγει, περί των ιππέων οΐτινες κατεπεσον 
έκ τον ίππον των, ότι δέν ήονναντο να αναοτα- 
Οώτιν.

π , μ  Γ0ί· .τείικοί. Περί δέ τον πεζικον η διαρερα
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μεταζίι των βαρεως και έλαορώς (οπλισμένων στρα
τευμάτων έπεκράτει καθ’ ολκν την 'Κλλάξα.

βαρ^α στρατίύ^ιαΐα. Τα3τα ησαν (οπλισμένα 5ια 
την έπίΟεσιν καί την έκ τοϊ3 σύστασην μαγην. Έ - 
φόρον.ν δί άλυσιδωτσν Οιόραχα και κράνσς· το §έ λοιπσν 
σώμα έπρορύλατετο διά τ ϊ ;  άσζίδος. Διά την έκίθε- 
σιν δε είχβν καί λόγχην και μάχαιραν.

σΓραΓει5^αΓ«, Τά δέ έλαρρά στρατειλμα- 
τα, απηλλαχμενα πανοπλίας, ερερσν τδ (χχόντισν, μετά 
τοζοο και βελ(ον· Τα όπλα λοιπόν ησαν τά βύτά (^  
τά έν χρί^σει έπι τβΐί Ομηρικόν αίώνος.

Τά δπΑα ύί>' (ΐ€Τίζ.ί?'ι(^ιισαν ύ^ι^ΰζ ρί'^ρι τ/7^Μα- 
*ί«^οκίκί}η έ.τ(ν}ρηη. Πολλαΐ προσχάθειαί όμω' έγειναν 
διά νά βελτιω9(δσιν ταϋτα εΐζ χολλ*, άλλα πρό τΨ' 
Λ Ι ίίε ί ίν ι, ί ;  έ π ίχ ϊί δέν γίνετα: λόγος ιιερί μετεείολίν 
δυνομε'νων νά δεόιωιε νεο. χατραχτίρα εις τό δλον.

 ̂ 10. Ταχτίχή. 'βς χρός τχν τέχνην δέ τήν κερί 
τας ίεοεις χ ιί τά στρατηγήματτ τίδν στρττών, τά ί -  
*οΐ« ολα σϋμχεριλαμβεενοντοκ 6πο τδν ορον ταχτιχήν, 
βέλομεν δννηΟί εόττο/ώτερον νά χρίνεομεν χερί τ?ς 
ιεροόδου των Ελλήνων χιρχδάλλοντες χρός άλλήλχς 
■πνάς τϋν χνρ.ωτόρων μχχών, χερί των όχοίων έχοΐ 
μ.εν άκριδεΓς γνώσεΐί.

 ̂Ί{ ίχΜ αραθωχ, /,άχχ, 498 Π. X. Εις τόν Περτε- 
χον χόλεμον, ή έν Μτραδών· νίχη ητο το χοώτον λτμ. 
Χρόν ττρχτιωτιχέν χατόρΟωμα τιο. Ελλήνων, ή μάλ
λον των Αί,,ο,,'ω,. Αί Αθήνα· έχοεεόοτονν τοότο 
εκ  τον ήρωϊομόν τον Μελτ.άδον. Οϊτος ίχλινε τήν 
χ*αττ·ρχ χαί έ.ω άχόμ, τννεζητεΤτο, εάν ε’χρεχε ν’ά 
ίεψοχενδονενσωτι τήν μάχη,  ̂ μ,-̂ . Αί γνώμη των 
ίεχα ττρατηγών, έξ <3, ήτο χαί ό Μιλτιάδης, ήταν
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δ·.ηρη[Λ5ναι, η δέ ένδίχα'τη ψί)Φθ; τδν Πολεμαρχδϋ εμελ- 
λδ ν’ άπβφασίϊη. Κατ* ταύτην λοιπδν την στιγμήν 
δ Μίλτιάδης άναστά; έλάλησε ιτρδς τβν Πσλεμαργον 
Κσλλίμαχδν, καί διά των λόγων Τ9ϋ κατέπεισεν αύ- 
τον νά παραδεχδη την γνώμην του. ΚαΙ δ Μιλτιάδης 
δ’ αυτός δεν ι^δυνατο νά προίδη πόσον κρίσιμος ητον 
ή στιγμή αΰτη. Άλλ έκτος των προτερημάτων του 
στρατηγοί), οςτις έγνώριζε πώς νά ώρεληθίί από την 
θεσιν του διά νά προρυλάςη τά κέρατα το5 στρατού, 
η νίκη ούοέν ηττον άπεφασίσθη διά της ευταξίας των 
στρατευμάτων των Αθηναίων, συνειΘισμένων νά δια- 
ττρώσι τάς τάξεις των, καί ένω έπροχώρουν δρομαίως· 
Ουτοι πρώτοι των Ελλήνων έπετέδησαν κατά του έ*/·· 
βροί) τρε'χοντες. Τά κέρατα λοιπόν τον εχθρικοί) 
στρατού κατετροπώθησαν, τό δέ όνομα του Μιλτιά- 
δου κατέστη αθάνατον.

11. 7/ έν Ι ϊ.ία τα ία ϊς  (/ά'/η, Π. X, -579. Ή  έν 
Πλαταιβίς μάχη, ητι; συνέβη ένδεκα έτη μετά ταυτα, 
εΤναι έξέκείνων περί των δποίων έχομεν άκριβεστάτος 
διηγήσεις. Τά κινήματα του στρατεύματος κατά τάς 
προλαβούσας ημέρας καθιστώσιν αυτήν άξιόλογον εις 
τόν σπουδαστήν τ ίς  τακτικές. Εις τά στρατηγήματα 
του δ στρατηγός των ΙΙερσών φαίνεται δτΐ ίτον άνώ- 
τερος από τόν στρατηγόν των Ελλήνων, διότι διέκβ- 
ψεν ολας τάς συγκοινωνίας αυτών, καί πασαν προμή
θειαν υδατος, καί ι^νάγχασεν αυτους νά μεταστρατο- 
πεδευσωσιν. Ά λλ η ανώτερα δυναμις του ιππικού 
των Περσών καθίστα παν κίνημα των Ελλήνων δυ- 
σκολον. Έκτος δέ τοντου, δ Παυσανίας εΤχε μεγαλη- 
τερας δυσκολίας νά υπερνικηση, διότι ή έξουοία του 
επι τών συμμάχων καί επί τών ιδίων αυτου Σπαρτια*
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τών ητο μίζρα. Καί δαω^ οί "ίίλληνες ενίχηταν λαμ- 
•πίάν νίκην, αλί.* αΰττι ητ© μαλλίν άκοτελεϊμα τη ; 
βκεγνωαμίνης έπ’.Οίΐϊω; τών Τεγεατών καί Σ·::*©- 
τιατών πα?’ άποτελεαμα στρατηγικής εμπειρίας.

12. *// στ^/α~ΐ(ύτιχί{ τί'χ>'η όε>· πμοώίίΐ-σί»· ίη ΐ  
χίαν Π ζ̂:̂ ικ̂ ϊ)̂  τΐπΛέμων, Περί τών μαγών, καδ α; 
δ άξιος καί βδτυγτ,; Κίμων ένίκηαε του; Περαα;, η 
ίττΰρία δέν μνημονεδει μέν τά καθέκαστα, άλλα δει
κνύει άρχοίίντως, δτι ή στρατιωτική τέγνη οέν προτ,·/- 
θη δι’ αυτών. 'Π δί προ')τη εκστρατεία του Πελοτον- 
νη,σιακου πολέμου δεικνύει άναντιρρήτως, δπ ή πολε
μική τέγνη ολίγον μόνον ειγε προοδεύσει. Τό πράγμα 
όμως ήλλαξεν, οτε, μετά τον πόλεμον τούτον, η Σπάρτη 
επβλεμει διά νβ οιατηρήση τήν υπερογήν, τήν όποιαν 
εΤνεν άποκτήσε:, άλλ’ ηναγκάσδη νά παραχώρηση τήν 
υπεροχήν ταύτην εις τά ; Θήβα;. Τότε ή άπόφασις έγε- 
νετο διά τών στρατευμάτων καί οχ ι διά του ναυτικού. 
Ι̂ΐς προς τάς πολιτείας λοιπόν ταυτας δ κατά ξηράν 

στρατό; εγρησίμευσε μεγάλως.
13. Ό Άγηαΐ.Ιαος. Ό Αγησίλαο; ήτο τό πρω

τότυπον, όχι μόνον του Σπαρτιάτου, άλλα καί του 
Έλληνος στρατηγού. Καί είς μέν τ'/;ν Σπάοτην δέν 
μετέβαλε πανταπασι τον τρόπον του πολέμου, ε ί; δί 
τούς κατά τών Περσών έν τή ’Ασία πολέμου; του, 
αώτό; πρώτο; έμόρσωσε πολυάριθμον ίππίκόν, καί ε* 
δειςεν, δτι βγνώριζε νά ώοεληΟή από αυτό.

14, Ο Έ ηαμινώείίαζ. Έπί του Έπαμινώνδου 
ηρχίσ^ν νά έννοώνται οί άνώτιροι κλάδοι τη; πο
λεμικής τέχνη;. Ο μεγα; ουτο; στρατηγό; μετά μι
κρότερα; ουνάμεως εΤχε νά πολεμήση εχθρόν δυνατώ- 
τερον. Λεν ήγνόει δρ, οτι δ̂ ν ήδυνατο νά νΐκήσή με
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ττν ζαρα5εδεγαένην ταςιν τ?!ς μα/^Τί, καθ’ τ,ν Τ5 εν 
ιτρατευμα παρεταττετο γ.'ζτα τρίτω-ον το3 άλλου. 
Δ'ά τούτο άττεοάτιτε νά έ-ιτεΟ-ί̂  μέ μέρος του οτώα· 
τευματός του κατά τ ις  μιας ιττερυγος του εχθρού, δ 
δέ οκοπός του ητο νά διατχίοη την (ρ^λαγγα αυτου. 
Κατ αύτον τον τρόπον έΟριάμβευσεν εν Λευκτροις, 
όπου επετεθη κατά της όεςιας πτερυγος των -παρ- 
τιατών.

Μάχη ^εόκτροις^ Π. X. 371. Μάχη ί> ί1/α>'· 
τιγεία^ Π. X. 363. Ά λλ’ 1·> Λευκτροις ή επιτυ'/ια 
του θηβαϊκου ιππικού πρώτου άπεράαυε την τΰ*/ην 
τ ίς  ημέρας. Έν Μαντινεία όμως κατά πρώτην ροράν 
έφηρμοοε την νέαν τακτικήν, την όποιαν περιγράρει 
είς ημάς άνηρ τις εντελώς 'ρ^ωριζων αΰηΐν. « "Ο 
Επαμινώνδας, » λέγει 0 £:νορών, « έπροχώρει 
με τδ στράτευμά του ώς τριηρης μέ απειλητικήν 
πρώραν, βέβαιος ότι εάν ήδύνατο άπαξ να όιαογίτη 
την ράλαγγα των έναντίων του, ηδελεν άκολουΘησει 
γενική ρυγη. · Ή  τέχνη λοιπόν του πολέμου, ητις κατ’ 
αυτόν τον τρόπον έρευρέθη, κατέστη άξια του 0νόμα· 
τος, καί δι’ αυτής 5 Αλέξανδρος κατώρΟωσε την εν 
Γρανικω νίκην.

15. Μισθο^άροι» 'ίΤ χρί!σις των μιοΟορορων έν 
Έλλάδι εΤναι ραίνεται αρχαιότατη. Οί τύραννοι ά- 
ναμριβόλως πρώτοι είσηγαγον αυτήν. Τό · στράτευμα 
όμως δεν συνίστατο πάντοτε από ξένους, άλλα μάλ
λον από ένοπλους πολίτας, (δίως δέ εις του; αρ
χαιότερους χρόνους.

Μισθ(ύτά σΓμαΓίϊ5̂ ΗαΓα ίχρησ ίμ ενσαγ χαζά ηρϋτογ  
είς Γ0ν ΪΙεΧοκογγπσιαχΙγ τζΰ.Ιεμογ. Αί έλληνικαΐ 
πολιτείαι άρχισαν νά μεταχειρίζωνται τά μισδωτά



στ(;χτ=ΰ[Α'Χ·:α ε ί; νεωτέ-αν τινά τ;ερδον. Δ ίίτ ίε - ;. 
ττ;ν ά;·/τ.ν τ ι ί  Πί:7;/.ί2 ττϊλψδυ, έν ΜβραΟώνι καί 
έ> ϊΐλα τα ’.αΤ;, ο^ϊΐί; λόγο; γίνεται πεοΐ αυτών. Ά λλ 
ε·; τον ΙΙελοποννΥΐ ’̂αχόν πόλεμον μετεχειρίζοντο αύ- 
τα έ'.ίοτε, χαί μετά ταυτα σγ^είόν έν γενει.

Α ιτία, Αιτία δέ τούτου έν μέρει μέν ητον ή ειταχ- 
βεΤτα μετά τον ΙΙεοοιχον πόλεμον τρυρή, ενεκα τ ί ;  
οποίας οί πλοόαιοί δέν '̂ Οελον να ύπομενωσι τάς τα
λαιπωρία; του πολε'μου, έν μέρει δέ η ουξηαις του 
άρίδμον των πτωγ_ών, προελΟουοα από τα ; πολυαρι- 
'ϋμους μεταίολα;, τά ; όποια; ό Πελοπονντισιακό; πό- 
λ.εμος έπέοερε. Καί διά μέν του ΙΙεραιχοϋ αργυρίου, 
οί ϋπαρτιάται ·ί*,δυντ,0):ταν πρώτοι νά μιοΟώσωοι στρα
τεύματα, άλλα καί οί Ιΐέοσαι μετ’ ού πολύ άρχισαν 
νά μισΟονωτι μί} παραδεχ^όμενοι άλλου; μιοΟορόρου; 
τότον εύχόλω;, οοον τού; "Ελληνα;. Δεν /̂,ομεν δέ 
χρείαν νά μνημονεύσωμεν, ε!μή τά ; δέκα χιλιάδα;, 
τάς όποιας ό Κλέαρχ_ος ερερεν ε ί; Κΰρον τον νεώ- 
τερον, καί μετά των οποίων δ Εενοφών έςετϊλεσε 
ττ,ν κατάβαοίν του, διά νά πεισδώμεν οτι πολλοί ή- 
κολούΟουν τό εΤδος τοΰτο του βίου.

Σν^^:τ{ια^ του συσΐί'}(ΐατος τούτου, Ή  ρυτίκή λοιπόν 
συνέπεια όλων τούτων ητον, δτι δ εχων περισσότε
ρα χρήματα, εΤχε καί περισσοτέραν δύνομιν· ή δέ 
'Κλλά; έμαθεν (ο,τι καί ή Καρχτ,δών έμαθε μετά λυ
πηρότερα; βεβαιότητο;) οτι η επικράτεια, ΐ ι ι ς  έμπι· 
στεύεται εις μισΘοσόρους, αναγκάζεται επί τέλου; νά 
τρέμη ενώπιον αυτών. « Έάν δεν ρροντίσωμεν » , λέ
γει ό Ισοκράτης προς τον Φίλιππον, < νά δώσωμεν 
πόρον ε ι; τούτους τούς λαούς, άποστέλλοντες έξ αυτών 
αποικίας, θέλουν γείνει ταχέως τοσουτοι κατά τό
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«ΧΫ.Οδί, ώ ιτ : Οέλίυν άποβ// φοβίοώτερι είς τ&ύς *.Ελ- 
ληναί, ΐίαρά · !; τούς βτρβάρους.» Άχο την κατβ'βασιν 
3έ τού ιΞενορώντος μανθάνομεν, 5τί ούτοί η»αν φοβεροί 
εις τούς ίδιους αυτών αρχηγούς.
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ΚΕΦ. Β'.

Π$ρΙ τω*· στρατο^ογιώ^, σιτήσΐω*", χαΐ μισβο^<ί’ 
σίαζ τώχ Έ.ιΜ\^ω^ στ{^ατ^ωτώ^.

1. Σ ιρατενσψ ος ήΑιχία χών Έ.Ι.Ιι̂ ΧίΧ̂ )*" ατρα~ 
τευράx(ύ^. Τά Ελληνικά στρατεύματα συνίσταντο 
ώς επί το πλεΤστον έζ ελευθέρων πολιτών, υπογρε- 
ουμένων άπο τούς νόμους τ ίς  χατρίδοςτων, δτε ίρ- 
γοντο εις ώρισμένην ηλικίαν, νά έμφανιζωνται ένοπλοι 
κατά χρόσκλησιν του άρχοντος, η του άντιχροσώπου 
αύτου. Εις τινα; δέ πολιτείας κατετάσσοντο εις το 
στράτευμα εις ηλικίαν νεωτέραν παρά εις άλλας. 
Εις τάς Αθήνας π. χ . οί δεκαοκταετείς νέοι διωρίζοντο 
νά ουλάττωσι τήν πόλιν καί τά φρούρια αυτής" ώνο- 
μάσΟησον δέ περίπολοι, εκ τού οτι περικρχοντο πρός 
ουλαζιν αυτών* ά)νλά δεν έστελλοντο εις ζένους πολέ
μους προ τής ηλικίας των είκοσι ετών, οί δέ Σπαρ- 
τιδται σπανίως έςήρχοντο προ τής ήλικίας των τριά
κοντα ετών.

2. ’Εξ.αιρέση^. Έξηροΰντο έκ τής στρατιωτικής 
υπηρεσίας ενεκα ήλικίας, διότι εις τάς πλειστας 
πόλεις οί πολΐτοι συνήθως άπεττρατεύοντο μετά τά 
έςήκοντα έτη, εις δέ τάς Αθήνας μετά τά τεσ
σαράκοντα, έκτος μόνον εν καιρω μεγάλου κινουνου.



Άλλοι δ’ έ;τ.2θ^ντο Ινεχα των καθτ.χίντων αύτών, 
ώς διάβοροι έ* των ί*'ρών τάζϊων, και τινες άρχοντες, 
των δχοίων ή κ'>ρ̂ ■̂ ί̂α εν τ ί  ίοΐ*! «ντων τιατρίοι ητβν 
άπολυτως άναγχαια. ϋ ν  ίτο δ έπιτετραιΧ|χενον εις 
τους δούλους καί εις τούί ξένους νά χατατάττωνται 
εις τδ στράτευμά, έκτος μόνον έν περιπτωσει κιν
δύνου.

3. Μ ισθοίοσΐα χαί σητι^Ιαο)^. Ολοι οι υτοτρε* 
τουντες κατε^ρράοοντο εις δημόσιον τι βιβλιον ονο- 
μαζόμενον καταγραοτ,ν, ί  κατάλογον , και εατι· 
ζοντο εις την ονομαζόμενα
στίγματα. ( I )  Ιίίς τούς άργ_αιοτέρους δέ ·χοονους 
ολοι οί στρατιώται έτρε'σοντο έζ ιδίων δαπανών, καί 
έΟεωρειτο άτιμον τδ νά λαμβανωσι μισδον. Οί Κ.άρες 
όμως παρε'όηταν πρώτο: την συνήθειαν ταηην, καί 
διά τούτο έθεωρουντο ποταποί καί δουλό^ρονες, ουτω 
πράττοντες* μετά δέ ταυτα ή μισθοδοσία έγενετο Ιν 
γένεί δέκτη άπδ ολα τα έΌνη της Ελλάδος. Ο δέ 
Περικλής πρώτος είσηγαγεν εϊς τάς Αθήνας την συνή
θειαν το5 μιοθοδοτεΤν τους στροτιώτας. Ή  μισθο
δοσία είχε δύο διάοορα ονόματα, ά.) Μισθδν, έκ 
του όποίου οί στρατιώται ήσαν υπόχρεοι νά προμη- 
θεύωντοι τά όπλα καί τά ένδυματά των, καί β) 
σιτηρεσιον, ( τδ δποΓον ώνομάζετο καί σιτάρκεια 
καί σίτος). Και ό μέν μισθός του οπλίτου δεν ήτο 
ποτέ δλιγώτερος των τριών δόολών την ήμέραν, 
τδ δέ σιτηρέσιον ήτο τ ΐς  αύτίίς ποσότητος. Ό  δέ ίπ-

( ι )  *Η συνηβιι» β?τκ ίι»  φβίνιΓαι ιπικρατϊβΜ » ϊτρϊ τ ί ς  ί - ο χ ίς  
τ&ν 'ΡωμΒ(«>ν αύΓΟκραΐ^^Ηΐι. Άιαφι^ιται χατα ν:ωτ«ν ά :;ς τβν 
'Ελλγ,ν* ΐατροιΐ Ά έ ϊ ΐί» , δβτις «![η ϊ ε Ι τ ί {  βαβιλίίας τιδ  ’ΙίνβτινΐΛ«δ, 

ι{ Ρωμαίοι ήαχν χύριθ( τ>ί{ *£λλά<!'ο<, ν < χαί τον λοιπον χόβμον.
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- ώ ;  έλϊ,ιιβανε μ 'ΐν  οοτ/^ι,νι - ϊ;ί ή;Λέ=ο!ν. Ό  3έ έ ί ί ;  
·;ο6 ;τ!0!·:ιώτ3ϋ ώνοαοίζετί ι:αίθιμ·.ω3ώ?, ίη χ χ  τή; 
τοιόΤΐτο! 'οϋ (>.·.<7θο3 τε■̂ , τετρωδόλου δίορ. 11α; εέ 
όπλίτι:; ί’ χεΊ (διι»;,'έτγ;ν, εχευεοίρον),
όατι; ίεεεε τά αχεύη του, τήν άιζίδα του χλι;· χ5; 
δέ ίχχεύ; τίοΐχολουΟεΡτο ώααύτω; άε:ό ένα ίηεο- 
χόαον. Όπου δέ τΛ οτράτευριι χατέί.υε, ϊγίνετο έν 
γ : « ι  αγορά τροιών, χαί οί οτρατιώται ήγίραζον -ε- 
ρίΓ,λεον οίτον, καί ίπτην χοίΟ χν.

4. Πώζ σί'ΧΧ.Ι-ΙιγΟΊ γρι'ι/ιπτιι δ ι ί  χοής σχο.τοί'Ο 
ΓοίΓο.τ. Ιίί; τάς 'Λ ίί,να; ουνέλλεγον έν γέν» τά ά- 
ναγχαϊα δί όλου; τού; (τχοπού; χρί;χαχα άπύ του; 
ρίρου; τών ϋποτεΐ.ών πόλεων, των οχ,ίΜίίων γαιδν, 
τών δαοών, τών μεταλλείοίν κλ.π. καί ϋτε τά αετχ 
τχΰτα δέν έ'χρχουν, έπέδαλλον ε'γγειον οόρον εί; ό
λου; τού; χατοίχου;· η, ε·; περιττάοεί; ριεγάλχ; ά- 
νάγχτ,;, έπέδαλλον ε"χταχτα δάρη εί; τού; πλουιιω- 
τέρου; πολίτα;. 01 αυυ.μχ·/_ιχοί δέ πόλεαοί δ'.ετχ- 
ροΰντο διά χοινϊ; συνειαρορά; όλων τών σνυ.υ.α7_ων, 
επειδή ίχχχτο; ?τον ΰπό'/ρεω; νά στεΰ.η τό έπίδά).- 
λον |χεοο; τών στρατεωτών, Ή  δέ πρώτη ειτρορά, 
τήν όποιαν οί Έλληνε; έπλήρωοαν πρό; τούτον τόν 
αχοπίν, ίτο  |χετά τήν άποδίωίιν τοΰ Βέρ'ου έχ τ ΐ ;  
Ίίλλάδο;, ότε συνερώνηταν νά είοβάλλωσεν ε ί; τήν 
•/ώραν τοΰ χοίνού αϋτ>5ν έ-/_Οροΰ, ττραττ.γούντων τών 
’λΟηναίων. Ε ί; ταΰτην οέ τήν περίαταιιν, οί χάτοί- 
χοι όλων τών πόλεων έρορολογούντο, ε'χαοτο; χατα 
λό-ρον τη ; πε;ιου<7ία;του, απότινα; τα|χία; Αθηναί
ου;, όνοααζομένου; 'Ελληνοτα[χία;, οΐτίνε; ε̂ δρευον 
εί; τό έν Λτλιο ιερόν τοΰ Άπόλλωνο;.
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ΚΕΦ. Γ '.

Ώί^\ ΐώγ 3ιαι̂ >όρ(̂ >̂" ει3ώ>' τώ>· στρΛ'

1. δ ιαγόρα  είάΐ] στρατιω■7ώ^. Τά ΕλΑηνίχα
στρίτ6ύ|Λ*τ* σΐίνεχδδτονντο άχ3 οιάρορα ειοη στρα
τιωτών* καΐ το μεν κύριον σώμα σιινιστατο συντϊθω; 
άπο αιεζιχον, οί δε λοιποί έμάχοντο, τινές μέν επί 
αμαξών, άλλοι δέ έφ’ ίππων, καί άλλοι επί έλε- 
οάντων.

*ΟπΜζαι. 0 ; πεζοί στρατιώται διεχρίνοντο εί; 
τρία είδη. 1) εις όπλίτας, οΓτινες έιρόρουν ίαρειαν 
πανοπλίαν, και έμάχοντο μέ πλατείας ασπίδας, καί 
μέ μαχράς λόγχας* 2) είς ψιλοος, ήτοι έλαρρώς ώ- 
πλισρένοιις, οΓτινες έμα'χοντο μέ βελκ, ακόντια η 
πέτρας, καί σρενδόνας, |3λα'πτοντες μέν τον έχΘρον 
μακρόΟεν, αλλά μη δυνάαενοι νά μάγωνται έκ του 
ουστάδην. Ήσαν δέ κατώτεροι κατά την αξίαν οπό 
τους βορέω; ώπλισμένους στρατιώτας* 3) εις πελ- 
τοστος, μεσαΤόν τι είδος μεταξύ των βαρέως καί 
έλαρρώς ώπλισμένων, έπειδή εΤχον μέν λόνχας καί α
σπίδας, αλλά πολύ κατωτέρας το μέγεθος από τάς 
των βαρέως ώπλισμένων στρατιωτών. ΏνομοσΟη- 
σαν δέ έχ των στενών άσπίδων των, χαλουμένων 
πελτών.

2, *^/>ματσ. Υποτίθεται γενικώς, οτι οί αρχαιό
τατοι ηρωες ηρχοντο εις τήν μάχην έπΙ αρμάτων. 
Καί τά μέν άρματα, κατά τον "ί^ηρον, έσύροντο 
οπό δύο Γππους συνεζευγμένους, ενίοτε δέ προσέΟε- 
τον καί τρίτον, οστις δεν συνεζευγνύετο μέ τούς
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άλλου; 5υο, άλλ’ ώίηγεΓτο μέ ίν(α ;, χβι ουνηΟως 
ονομάζεται ύπο του Όμηρου τορηορος. Έχαοτον 
ίέ  άρμα Ι'ρερβ δύο ά’»Θρώπους· καί εντεύθεν ώνο- 
μάζετο δίβρο;, ί;τοι οίοορο;. Καί ό μέν εΤ; ές αυτών 
ώνομάζετο ηνίοχο;, διότι έκράτε: τά ; ίνίας* 6 δέ 
άλλο; παραδάτης, οττι; εΤχε την διευδυνοιν του 
άρματος, καί έν γένει κατέδαΐνεν απ’ βυτου διά 
νά μάχεται, καί άοοδ άπεκαμνεν, έπε’ϊτρε^εν εί; 
αύτό.

3. Ιπ π ιΐς , Οί ίππεΓ; παρά τοΤ; αρχαίοι; "Ελ- 
λησ: δεν ήταν πολυάριθμοί, επειδή έγίνοντο τοιοΰτοι 
μόνον οτοι εΤχον περιουτίαν, καί ήδυναντο νά τρίφω- 
αι του; ίππου; έζ ιδίων έςόδων. Εντεύθεν καί ε ι; 
τά ; Αθήνας, καί εις την Σπάρτην, οι ίππεΤς άπετε'- 
λουν τίιν δευτέραν τάξιν ττ5ς πολιτείας. Μετά ταΰτα 
δέ οί εύποροι έτυνείθιζον μέν νά μιτθόνωτί τινα διά 
νά ύττηρετΐ άντ’ αυτών, άλνά διετηρηταν το όνομα 
ίππεΤς. Εξ όλων δέ των Ελλήνων, οί θεσταλοί ηβαν 
οί περιφημότατοι ίππεΓ;, χαΐ ε ί; ολου; του; πολέμου; 
δλεπομεν, οτι τό ίππικόν αυτών έτιμάτο περιασό- 
τερον των άλλων. (I) Καί οί μέν Αθηναίοι εΤχ;ν 
όλίγον Ιππικόν, οί δέ Λακεδαιμόνιοι ετι δλιγώ- 
τερον.

Α. Έ ζίτασ ις  χώγ Ι^ηεωγ χα ΐ τώγ ί'τ-τωκ. Ε ί; 
τά ; 'Αθηνα; καί οί ίππεΓ; καί οί ίπποι ύπεβάλλοντο

1̂) Κ ατ« τίν Χτρα^Μνα Β. 1 4 $ 38  ̂ τ'ο ίτπκχον τ&« ΚολβφΜ· 

νΐΜ* ύκιριΓ^* τββοντον «λ»*· άλλιβι, ύ } ΐι, <ίς τβί): ^«Χ9λ«β{ 
ηβλ(μ9»{, ο;τςν ιππικήν τύ « ΚβλιφυνίΗν ΐο ς^ ΐιι, (χιΓ τ& βτρά·· 
τιυ|χχ ΐνίκχ. Έ« τού̂ βν έιτιχράνησι χκΐ η παρομχ ι·ι
Κολ»ΐρ«ίν(( χηί^χχιν, 3τι ·π(τίβ«το ^{δαιβν τίλο; >'<
Σ. Μ.
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ι ί ί  βΟσττ,ραν έςεταιιν τ. ί̂ν χαταγ2ϊ?ώ7ΐ· καί δί μέν 
άνΟ^ωπδΐ έίετάζδνΐί ώς προ; την περυοιίαν και την 
σωματικήν ίτ*̂ ίιν , οί 3έ ίπποι ώ ; πρό; το Οάρρο;, 
τήν ϋγειαν καί τήν εύπείθειαν δί; τοΰ; άναβάτα; αν- 
τών. Δια νά δδκιμαβωιι δέ το Ρα^ρο; των ίππων, 
έκωδώνιζον πλητιον αύτών κώδωνά τινα. ΈντείΘεν 
το ρήμα κωδωνίζειν σημαίνιι δοκιμάζειν "Οσοι δέ ίπποι 
εΤχον έςασΟενησει εκ τη; μακρα; υπηρεσία;, έστίζοντο 
εί; ττ,ν σιαγώνα μέ σημεϊόν τι ε ί; τ/ίμπ τροχού, 
ονομαζόμενον τροχον, ίι τρυτίπ.τίον, καί άπηλλάττοντο 
πάτη; περαιτέρω εργασία;.

δ. άιάψη^,α είι'η ιππεω»·. Οί ίππεΐ; ώνομαζοντο 
με διάρορα δνόματα, τα πλεϊστα των οποίων πορη- 
γοντο άπο την δια'ρορον πανοπλίαν των, η άπό τον 
διάρορον τρόπον του μα'χεσθας· π. χ, άμριπποι ώνο- 
μάζοντο οσοι, χάριν ευκολία;, εΤχον δύο ίππου;, έπ; 
των οποίων άνεδαΐνον άλληλοδιαδόχως· Οί δε διμάχα: 
ησαν δαρέω; ώπλισμένοι, ούτως ώστε ησαν ικανοί να 
μάγωνται είτε εριπποι είτε πεζοί· καί δί αυτόν τόν 
λόγον ν.·/ζ)Ί ύπηρέτας διά νά λαμβάνωσι τού; ίππου; 
των, όσάχι; ό στρατηγό; επρόσταζεν αυτού; νμ πε* 
ζεύσωσι.

6 β αρ ίω ς  χα} ί.ίαγρώς ωη.Ιισμένοι. Οί ίππεί; 
διεκρίνοντο ώσαύτω; ε ί; καταρράκτου; καί μή κατα
ρράκτου;, ήτοι βαρέω; καί ελαρρώς ώπλισμένους, κατά 
τον αυτόν τρόπον ώ ; καί τό πεζικόν. Οί χατάρρακτοι 

; μόνον εΤ*χον περραγμενου; εαυτού; μέ πανοπλίαν, 
καί έπρορύλαττον τού; ίππου; των μέ στερεά; 

πλάκα; έκ χαλκού καί άλλων μετάλλων, αίτινε;, άπό 
τά μέλη τά ότοΓα έπρορύλαττον, έλα'μβανον διάρορα 
ονόματα, ώ; προμετωπίδια, παραπλευρίδια κτλ. Έκό·

0·/_1 μ: 
άλλα
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σ|λθϋν ώία^τωί^ τδύς Γππδ;>ς μέ κοτ̂ Λη;Λατα δνδμαζό- 
μενα οάλαρα· Αί άναβαθραί των ίππων ήταν άγνω- 
στί·.. Δ'ά τ ί ί τ ί  ο: άρχαΤίΐ Ελλτνες είτε έπηδων έπΙ 
των ίππων πχτίΟντε; εΐ; τά ; λόγγοι^ αύτών, ώς εις 
την εικόνα οαίνετκι, η άνχδαίνβντες έπΙ των νώτων 
τών δίύλων των, μεταχειριζόμενοι μικράς κλίμακας. 
Τά βίηΟηματα δέ ταντα ώνομάζοντ® άναίιλεΤς.

7. Κάμη.ίο ί »Όί ι.1 ΐψαγτις. Αί καμηλοι και οί 
έλεραντες δεν ήταν εν '/οτ,'ίΐχ πρό τ^ϊ Μεγάλου Α λε
ξάνδρου. καθ’ δν χρόνον πολυάριθμοί ελέφαντες μετε- 
κομίοΟηταν άπδ την ’Λοίαν. Ουτο; δέ ερεοον εις τήν 
μάχην μεγάλου; πυργους, εντός τών όποιων ήταν δέκα, 
δεκαπεντε, η κχΐ περιοοότεροι ττρατιώται, οίτινες 
τους μέν εχθρούς εόλαπτον διά τών οπλών των, αυτοί 
δέ ήταν άοραλείς. καί έκτος κίνδυ-ου. Τά ζώα τβυτα 
εχρησίμευον καί εις τό νά τρομάζωοι τους ίππους του 
έχθρο> καί εις το νά καταπατώοι πάντα άνΘιοτάμε- 
νον εις «ύτους. "Οτε όμως έπληγόνοντο, άπέβαινον 
άμεταχείριττοι, καί συχνάκις εατρερον ολην την λυο- 
σαν των κατά του οτρατευματος, τό όποιον τούς μετε- 
χειρίζετο, καί διά τούτο ταχέως παρήτηοαν αύτους.

ΚΕΦ Α'.

Π ΐρ ι τή^ ?τα|^.τ.ίί'ας, τώ>' ο.τ.Ιων, χαΐ τοϋ 
<7Γ|ΐαΓίωΓ/*οβ Ιματισμοί} 

τω* Έ.Ι.Ιι'ιΐ'ων^

1 Άμν*·ηχά δ.·τ.1α. Τά ελληνικά όπλα ήταν ουο 
ειδών, αμυντικά καί επιθετικά. Καί τά μέν πυριώ- 
τερα έχ τών αμυντικών οπλών ήταν τά έξής’
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Το χρανοί, ϊ1 ττε^ιχεβαλβίϊ, ητ:ς χατετκευαίζετο έχ 
χ α λκ ιΰ ,ί εκ τινας άλλου μετάλλου, καΐ ε;ς τους αο· 
γ^αιοτερους γρίνου- εκ δέρματος ζώου τίνος, τρ'.γωτοΰ, 
ενοντος δδόντας* καί διά τούτο χερ'κεβαλβ'α εΤχε 
διάφορα δνόματα· ώς, π .χ . ,  περικεφαλαία χατεσκευα- 
σμενη άπδ δέρμα κυνος ώνομάζετο κυνέη' ώνομάζετο 
ωσαύτως άλώπεκέη, λεοντέη, έκ της άλώπεκος, του 
λεοντος, κτλ. Η περιχερολαία αυτή έκοσμεΤτο μέ 
λοφον τινά, κα'ι έδένετο υπο τον πώγωνα διά τίνος 
ίμάντος ονομαζομένου δχέως.

2. Μίτρα. 11 μίτρα την δποίαν κατεσχεύαζον 
και εστρωνον με μαλλίον ερόρουν οέ αύττ,ν άαέσως 
επΙ του δέρματος, υποκάτω του αλυσιδωτού 6ώ- 
ραχος>

3. Ζαψα. Το ζώμβ, η ζωστηρ, το δποΓον συ·/νάχις 
ίτο  πεποικιλμενον. Τδ μέρος τοΰτο τοΐ3 ιματισμού 
του στρατιώτου ίτο τοσουτον ουσιώδες, ώστε ζών- 
νυσθαι ίτο  γενικός ορος σημαίνων τδ βνδυεσδα: την 
πανοπλίαν.

 ̂4 . ©ώ/)βί. Ό βώραξ συνίστατο άπδ δυο με'ρη, 
έ ; ών τδ μέν έχρησ'μευεν ε?ς προ^υλαξιν των νώτων, 
τδ δέ του στηθους' καί αΐ μέν άκραι αυτου ώνομάζοντο 
πτέρυγες, τδ δέ μέσον γυαλα. Άμρότερα δέ τά μέρη 
συνηπτοντο διά τίνος είδους κομβίων. Τδ οπλον δέ τούτο 
ητο δύο ειδών, καί τδ μέν χατεσκευάζετο άπδ στε
ρεόν μέταλλον, καΐ ώνομάζετο 6ώ^ζ στάδιος ή στα* 
τδς, διο'τι Γστατο άρ’ έαυτου, τδ δέ άπδ δέρμα ζώου, 
χβρίίεδλημένον μέ μετάλλινους πλάκας, είς σχήμα 
κρίκων ή ©ολίδων, καί έντευΟεν ώνομάζετο δώρ'ας 
αλυσιδωτό; χα! ρολιδωτδς* Ινίοτε δέ ίτο χεκοσμημένος 
μέ χρυσους ιίλους.
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5. ΊΙ^αθωράχιο*·, Το ημι9ωρακιον εχοητίμΕνιε μό
νον ε ί; ίτοορλαξιν το5 στϊ,0οϋ?.

0. Κ η ψ ίί ΐ€ . Αί κνημίδες κατετκευαζοντο έκ χαλ
κοί η άλλων μετάλλων, καί έχρη<ϊίμει;ον εις προ^ϋ- 
λαζιν των κνημών, Τά πλάγια δέ σονηρμόζοντο εν 
γένει άνω των «ττραγάλων διά κομβίων, τά δποΓα ενί
οτε ησαν γ,ρυϊδ η αργυρά.

7. Χ ειρ ίύ ιζ . Αί γ ειρίδεί έγρηοίμευον εις προρύλα- 
ξιν των γειρών.

8 . I I  ά α .τ /ς  χαΐ τά (Λερή αύτ>}<:. Ή  άαπίς κατε- 
σκευάζετο εν γενει έχ δερμάτων καί εκριτυνετο μέ με
τάλλινου; πλάκας. Τά κυριώτερα δ̂  μέρη τ ί ;  άοπί- 
δος ησαν τά έςτίς ά.) 5 άντυί, ί  ά6κλο;, ΐ  περιφέ
ρεια. β .) ό όμοαλος, έζέχων έν τώ μέσω ττ5ς άοπίδος» 
επί του οποίου ίτο  προαηλωμένον έτερον έ;έγον μέ
ρος, όνομαζόμενον έπομοάλιον* γ ’.) δ τελαμών, ήτοι 
πλατύ λωρίον, καί ενίοτε μετάλλινον ροβδίον, διατεινο- 
μενον κατά μήκος της άσπίδος. διά του δποίου έκρε- 
μ.5το άπδ τους ώμους των. Ενίοτε οέ αί άοπίδες εΤ- 
χον μιχρά δακτυλια ονομαζόμενα πόρπακας, άλλ’ επί 
τέλους οί πλεΤστοι των Ελλήνων μετεχειρίζοντο την 
λαβήν δνομαζομένην δγ_ανον η ογάνην, (εκ του εχω, 
κρατώ). Αί πλειοται δε των άοπίδων ηααν περιέργως 
κεκοτμημέναι μέ παντοειδή σγηματα πτηνών καί ζώ
ων. Τδ σχ,ημ* δέ αυτών ητο ουνηΘως στρογγυλόν. 
Ή  άσπίς έΟεωρεϊτο^δ πρώτιστον τών όπλων των, η 
δέ αποβολή αυτής ε^μίζετο μεγάλη ατιμία.

9. '̂ Α.ΙΑαι άσηΐ'^ίς. Ήταν ωσαύτως ασπίδες μι
κρότερα·. καί ετεροειδών σχηαάτων. 1) τδ γερρον. ή 
γέ^ρα, ήτο ρομβοειδές, τδ όποιον πρώτοι οί ΙΙέρσαι 
μετεχειρίσΟησαν 2 )' *0 θυρεός ήτον επιμήκης, καί
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ίυνηθως κλίνων προς τά ένδον. 3). Τ6 λαιστ,ΐον οκ(· 
νέτα: δτι εΤχε το τοο Οορεοϋ), καί κατετχευα-
ζετο άπο ΐριχωτά δεραατα. 4), Ή  πέλτη ίτο ριιχρΐ 
καΐ έλίΦρα άοπίς είς αχί-ΐ* ήμιαεληνο», η. ως τινες 
λέγοϋβ:, κιαο̂ όλλοο* μετε'/είρίοΟηοα̂  δέ αοτην πρώτα: 
α: Αιχαζονες.

10 . Έ π ιθ ΐπ χ ά  οη.Ια. Τά [Χ(ίνα επ:0ετί/.ά όπλα, 
τά δποΤα οί άό'/αΤο: 5ΛετΕ·/ε:ρίζοντο, ίταν αί πέτρα: 
καί τά ρόπαλα. Εις τοος νεωτέρους δε γρόνονις, τά 
χϋριωτερα έκ των έπι9ετ:κών οπ'λων ηααν, το έγγος, 
ί1 δόρυ (ττο: λόγγη), τό μέν οώαα το2 όποιου ητο 
ουνηΘως έκ ξύλου μελιάς· ή δε κεφαλτ, αί·/_̂ μή, έκ με
τάλλου. Ϊ*π9;ργ_εν ώααυτως εΤδος λόγ·/ΐΐίς, 0νομα!(όμε- 
νον σαυρωττ,ρ, οϊτις την μέν μίαν άκραν εΤχε χοίλην, 
δπου ετίθετο τό οπίοΟεν άκρον του δόρατος’ την δέ 
άλλην έςεϊαν, ·ίτ:ς πηγνυμένη εις την γ^ν, κατεΤ·/* 
την λο'γχην όρΘίαν, οτε ο: στρατίώτα: άνεπαυοντο 
από τούς κόπους του πολέμου.

11 . Ξΐψος. Γό ξίφος, κατά την άργαίαν συνήθειαν, 
έκρεματο μέ λωρίον τ: από τόν ώμον, Έάν δέ ίφερον 
τό ξίρος ε;ς την δεξιάν, ί  την άρ·.στεράν πλευράν, δεν 
εΐνα: άκρ:βώς γνωστόν ίσως ποτέ μεν βίς τήν αίαν, 
ποτέ δε εις την ετέραν πλευράν. Ή Οηκη δέ τοΰ ξί
φους ώνομάζετο κολεός· Πλησίον δέ του ξίρους έκρε- 
μίτο έγγειρίο:ον, καί, κατά τον "Ομηρον, μάγαιρ*.

12. Αζίίη. Ή  Ά'ίνη καί ^έλεκυς τσαν ποτέ 
μέν άμοίστομο:, ποτέ δέ μονόστόΡ:.

13 Ίύί,οιτ  ̂ ΧΛ\ Φαζιΐΐ^α, Τό Τοξον έσυγ" 
κε:το έν γενει μεν από ξύλον, τό πάλα: δέ «πό κέρα- 
τον και εντευδεν ώνομάζετο κέοας. Ή γορδη δέ του 
τοξου, ονομαζόμενη νευρά, έπλέχετο από τρίγας του
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ΪΓ.7Μ· '-ί δέ άί'ΛτίτοΊ  μ ίρ ; τοΰ τό;ο!), ή γ.0}ά\τ., 
ϊτ ίν  έ·; γένεί χρυιεύν. ϊ ά  βέλει 8έ, τά ίειοΓα ώνεμα- 
ζοντο ϊ ί ί  δίίτοί χ ϊί ίοΙ, χεί( τοξεύ^ατα, χοίταιιευα- 
ζόμενα συνίΟως άπό έλαορόν ξύλον, εΐχον ιι?»ρ2ν |εύ- 
την ίϊεντωτήν, χαΙ ιτερτ, ώ ; ιαρέχοντα μεγαλητέραν 
ϊύνιμιν χα· ταχύτητει. Έρερίν ίέ  «ύτά ε ? τί,ν μά
χην ' έντίρ βήηη; ·ε»ί=, εΟε ί.ο/»ίΓ/ι«ε, τήν 6^οίτν 
μετά το3 τόξευ έτερον εί; τοόε ιομοο,- τότών. Το- 
ξεόοντες ϊέ ε'τυρον τήν χοροήν ιερός τό άριοτερόν 
μέρος το3 οτήίοος. ΙίΤχον δέ διάβορα είδη άκοντίων, 
έ ί τβν ίεεοίων τ'.νά ε^ριπτον δι’ ίμάντος τινός, τόν ό- 
εεοΐον εΐχον διαπεροομένον χατά τό μέτον τίόν άκον- 
τίων, κα; οόνόμτ-ον άγκόλην. Λϊετεχεερίζοντο ώοκο- 
τως μεγάλας πέτρας, ίδ·ω; οέ εις τούς ήρωϊκου;

" 14. Σφ ίίύύγη. 'Ι! ορενδόνη κίΓεακευάζετο έν γό
νε·. άπό δέρμα ζώου, καί είς μέν τό μέοον ητο εελατε'.α, 
εις δέ τά ; άκρας έοτένευεν είς δύω ιμάντας, τούς ό
ποιους έζρίτουν μέ τήν γεΤρα. Λιά τής σρενοόνης 
οέ ε'ρριπτον βέλη, πέτρας, καί μολυδδι'νους οραέρας, 
όνομαζομένας μοΛυβδίδας. Έετενδόνιζον δέ ττρέ.οντες 
τήν ορενδόνην δίς ή τρις περί τήν κεραλήν, καί ρίττον- 
τ£: οϋίτω την σ(ρ«Ϊ5«ν.

15. Πυρογόρα βέ.Ιη. Τά πυροοίοα βέλη, ένοαα- 
ζόμενιζ καί σκυτάλία, ήταν ώταύτως έν γρηαει, κατα-

τϊλυμέναι μέ σιϊηρδ ·άρτ:άγΐα. ί)τ.ο τά ότ.'ΑΤ, ετίΟετ» 
κανν'άβίον, π-ΤΓα, κλτ:. άροΟ §έ έ'βαλλον π0? είς αάτά, 
τά ε'ρ̂ ιτττον τ:ρός τον Τ6 8έ τίδηροΰν άρττά-
γιον, άοτιάζον ο,τι δηχοτε άπ' ν̂το: κάθοδον, κατέολεγε 
παν το τ:5θοτι»χόν.



16. Στρατιωτιχνς ΐματισμ^ζ χ·.1.π. Περί μέν το"! 
στοατίωτικοΰ ίμβτισμο» τών Έλλκ’νων πολλά ολίγα 
γνωρίζομεν. Οί Ααχεδαιμόνιοι δέ όπεχρεουντο ύπο 
το3 νόαου νά ίνδόωνται ερυθρά έν^νιματα, ΐ7ω; οιά 
νά κρύπτωσι τά στίγματα του αΓματος, καί έμάγον- 
10 ?·/βντες τί;ν κόμην των έπιμελώς κτενισμεντ,ν, καί 
ε̂ όρουν στεφάνους επί τη; κεραλης αυτών.

Οί στρατιώται συνηθω; ίκόμίζον τβς ιδίας αυτών 
τροράς, «Γτινες συνίσταντο ώς επί το πλεΓστον άπο 
τεταριχευμένον κρέας, τυρόν, έ)Λίας, κρόμμυα κ.λ.π. 
Προς τούτον δέ τον σκοπόν έκαστος εΐχεν άγγεϊον 
πλεγμένον ές ιτέας, όνομαζόμενον γύλιον.
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ΚΕΦ Ε.

ΠιρΙ των αρχό^ταχ χώγ στρατ/υμάίω^· τώ*· 
Άθη'ίΐιΙων *οί /ίαχι^αιμοΐΐωγ.

1. Οί βασιΛεΙς ϊ)σακ α/>̂ ίσΓ|)άη/̂ ·θί εις χου€ 
^ρώτονζ οίώκας. ϋίς του; πρώτους αιώνας, οτε τά 
χλεΓστα κράτη έχυβερνώντο από βασιλείς, ουτοι εΤγον, 
ώς ητον επόμενον, την ύπερτάτην στρατηγίαν· καί όμως, 
δτε βασιλεύς τις είτε από ανανδρίαν, είτε από άλλην 
τινά αδυναμίαν, έΟεωρεϊτο ανίκανος νά ύπερασπίση 
τον λαόν του, έσυνείΟιζον νά άποστατώσιν από αυτόν, 
καί νά άντιχαθιστώσι καλητερον. ϋίς τίνας όμως πε
ριστάσεις ό βασιλεύς αδύνατο νά διορίση άνορα εζβ'/ον 
καΙ άνδρείον ώς πολέμαρχον, ί, στρατηγόν αυτου, ό- 
στις η έστρατηγει ύπό τον βασιλέα, ί .  ότε άλλοι υ
ποθέσεις άπητουν την απουσίαν τούτου, άνεπληοοι 
αυτόν.



2. Στρατ7)γοι χειροτο>·οίψα·οι μεχά τανχα άψ ί -  
χάστηζ τώκ έ»· Άβήναις γυ.Ιώΐ'. Ά )Χ  δτε ή χυ6έρ- 
νησις των Άθ/ίνών ( 1) περίίλθεν εις τον δΐμον, εκά- 
στη ^νλη έγειροτονει στρατηγόν έχ των ιδίων βότΐς 
μελών. Οοϊεις δ’ έχηροτονείτο στρατηγός εάν δέν εΤ- 
γε τέκνα και κτήματα εντός τίς ΆττιχΫ,ς. Ταυτα 
δέ ελογίζοντο ώς έχέγγοα αρός την πολιτείαν.

3. ΧίΐροζοκΙα χα ΐ xαθήxο^τα τ&Υ στρατηγ&γ. 
Ή  γειροτονία των στρατηγών έγίνετο εις την εκκλη
σίαν τοο δηαον συνεργομένοο εις την Πνύκα· οί «ύτοί δέ 
άνδρες έγειροτονοδντο σι γ̂νά/.ις έκ νέου. Πριν αργι- 
σωσι οέ τά έργα των, έδιδον τον ορκον τ^ς ζίστεως 
είς τήν πολιτείαν* εις τον ορκον δέ τούτον ύπΐργ_εν 
άζιοσηαείωτός τις ορος, δηλοδη οτι ωρειλον να είσ* 
βάλλωσι δίς κατ’ έτος είς τλ,ν Μεγαρικην (2). ’Έπειτα 
άνελάμβανον την στρατηγίαν δλων των ουναμεων, 
τάς οποίας ήουναντο νά μεταχειρισΟώσίν ώς έκρινον 
εύλογβν; εννοούμενου ομ<<)ς, οτι μετά το τέλος τ?ς 
στρατηγίας των ώοειλον νά δώσωσι λο'γον τ?ίς δίοιχί,- 
σεώς τω ν μόνον δέ εις τινας εκτάκτους περιστάσεις 
άπηλλάττοντο της ύπογρεώσειος ταύτης, καί τότε ώ- 
νομάζοντο αύτοκράτορες· Ούτοι δέ οί στρατηγοί ησαν 
δέκα, κατά τον αριθμόν των έν ΑΟηνοις φυλών, περι- 
βεζληαένοι μέ ίσκν δύναμιν, καί συ*/_νάκις έστέλλοντο
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(1} Έ ιτΕΐίί ίΐ9ίλ·ν ΑωΟϊΐ άτίλίύτητβν ν’ άΐΓ*?ιβ{Αη(ΐ»̂ <.** τβ 5·β- 

φορά βτρατιωτιχ» άζιώ;Αατ» όλων τώ» 1β<ών τής Ελλ*?0{, ήχολονΟηοβ- 

ΐΑ·» το οχίίιο» τοΟ άοχίίπΙίκίΛΟϋ Ποττίρον, ίτ«» '*  βν»φίρω(Λ*ν 
(ίο'νβν τ» αξιώαβτ* των »τρ»τίυΐΑ*των τδν ’Αδίΐνβίων χβι Στ*ρτ!*τών  ̂

(ο) *0 ορος β»»ί ««τίχωρτ,βη χ«τ’ »ρχ*< «ΐ< τ̂ ν ορχβν (Τιοτι οί 
Μ«γβρ»ΐ< Ιφο’ν*ν<τβν ΐ«{6οίλω< τον’Α»0*μ.ο'χρ»Γθν, χηρυχχ Αβτ,ναΓον, 

π»ρς τ-ήν άρχήν τ*5 ΠίλοΐΡβννιιβιβχοϊ «ολίιΐβΜ.
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όλο; όίλοϋ ϊ ! ;  τά ; ίΛΕγάλος ίχοτρτείας, όπου εΐχο»
τήν υΐϊεοτάτΐ'ί οτραττ,γίαν «λ>.τ;λοδ;αόόχως, ΐτοΕ^εχα- 
,το ; Μτό πϋια» ί|εέ?ϊν. Λιό νά μή έιιοέο;; όμως 
^?ίι5όττ·,τα εις τά ίογα των ή ϊοοψτ,ϊία εις τάς 5;ο;μ- 
Μΐόπτοομένο; όχοΟέοε;ς, *ίοοι;ί;εντο χαί^^ίνϊόχατος 
στραττ,γόζί όνο[;.!χζόίλ '̂'  ̂ ποΧψι^-'/ος, τ ίΰ  όκοίου ή 
ψίρο; ητον άποοασί^τικη. ^0 στρατηγός δε ουτος 
εΤχε δααιω[/.ατιχώς την στρατηγίαν τοΰ άριστεροϊ κέ- 
ρατος το3 στρατεν|ν.ατος.

4. Τ ιι- ίς  ιώ»· σζρατηγύ^ ί^ιεγον είς την αόΛ^^’ 

Μεταταΰτα όμως ΙνομίσΟη περιττόν νά στελλωνται 
εςω τβτοϋτβι στρατηγοί δμο5. Επομένως τινέ; μέν 
έξ αυτών εμενον εις την πόλιν, καί ώνομάζβντο οί επί 
τ ίς  δίοαητεως, οί δέ άλλοι άπηρχοντο με το στρα- 
τευαΧ) καί ώνομάζοντο οι επ: των οπλών, ΚαΙ οί μεν 
πρώτοι ές αυτών οιευθυνον ολα τα στρατιωτικά πράγ
ματα εις την πολίν, οι δε δεύτεροι κατεγραρον καί 
άπέ)ευον στρατιώτας, άναλνγως τ ίς  ανάγκης» καί εΐ- 
γσν ολην την διευΟυνσιν του πολέμου εν όσω διετέλουν 
εις το άςίωμα τοΰτο, τδ όποιον οε» διηρκει, ως Φαίνεται  ̂
πολυν χρόνον, επειδή οί έν τ^ πόλει μένοντες στρατηγοί 
έ^ ν̂ε{θιζον νά υπηρετώτι καί αυτοί εις τον πόλεμον.

5. Τα ξία ρ ιο ι.  Οί Ταςίαρχο; ήταν ωσαύτως δέκα, 
(επειδή έκαστη φυλή εΤχε τό δικαίωμα νά χειροτονη 
έ'να), καί ήταν ακόλουθοι κατά την τάςιν μετά τούς 
στρατηγούς. Είχον δέ τήν οροντίδα νά έπιθεωρώσι το 
στράτευμα, ( 1 )  καί διέταττον τάς στρατιωτιχάς

( I )  ·ίίβ1 τι λίγΜ ί  Πολ· ί̂»ύ*·ης «*?ι τβν ϊ?γβν τ«6κν τών ταξι
αρχών. Οί ταξιάρχαι, ίχοντ·; »ατ*·{ΐγ?ααμίνςυ; τ*?ις οτρααιάϊβΐ, 
ίατΐ|«Ιονον αλνηίβν τοδ βνβματίΐ αύτών τς&{ 
τιντο ώνβααζίΓβ ΐϊ*ραβ«ζ«ιν, ί τ : ι  αί[Μΐ9ν·ΐν ·*λΐ)»ίίν. ϊ .  Μ.



κίντ,σει;, χαι χίτας τροράς ώρειλβν «α υτο ί στρατιώ - 
Της νά εχη |ΐε6’ έ·»υτο5. Ειχβν ωσαύτως την έςοιυίαν 
ν’ άπαβάλλωσι πάντα καινόν στρατιώτην εάν έξηλέγ·» 
χετο κακνίς διαγωγής, ' ί ΐ  δικαιοδοσία των δε ητο 
ρ.όνον έηι τοΰ πεζικοί!.

6. "Ιχ.-χαρί'οι. Οι "Ιππαρχοι ησαν δύο μόνον τον 
αριθμόν, καί εΤχον την πρώτην οτρτηγίαν το5 ίππΐκο3, 
διατελοοντες όπο τούς στρατηγούς.

7. Φΰ.Ιαρχοί, Οί Φύλαρχοι ησαν δέκα, χειροτονού
μενοι ές εκάστης των δ:κα ρολών, ’ ΐΐσαν δέ άρχον
τες ύπαγόμενοι εις τούς ιππάρχους, καί εΐχον την 
έςοασίαν νά άπαλλάττωσι τ ίς  ύπηρεσίας τούς ιππείς, 
καΐ ν’ άναπληρώσι τ*  κενά, άναλόγως τί|ς παοοιισι- 
αζομενης άνα’γκης.

Οί δέ κατώτεροι άρχοντες έλάμβανον την ονομα
σίαν των ε'κ τη; ίλης, έκ τον αριθμού των άνδρών, 
ώς λοχαγοί, χιλίαρχοι, εκατόνταρχοι κτλ.

8. Εϊζ μόνοζ άρχιστράτηγος ητο^ ι ΐς  τη>· Σχάρ·^ 
την. Εις την Χπάρτην εΤς μόνος ε?χε την υπερτάτην 
στρατηγίαν, χλην των έκτακτων περιστάσεων, καδ’ άς 
Ικάτερος των βασιλέων έλάμδανε την στρατηγίαν του 
στρατεύματος, Τοιαυται όμως περιστάσεις ίσαν σπα- 
νιώταται, επειδή οί Σπαρτιαται από τών άρχανοτάτων 
χρόνων έγνώρισαν έκ πείρας τό άτοπον τοΐί νά εχωσι 
ουο στρατηγούς.

9. 'ΟΐΌΐιασΐα, ζ α ΐ ίζονσ ία  τοΰ στρατηγού. Ό 
στρατηγός ώνομάζιτο βαγός, άν καί τινες διϊσχυρί- 
ζωνται δτΐ ί  ονομασία αδτη ητον κοινή εις όλους τούς 
στρατιωτικούς άρχοντας, ’ ίΐτο  δέ συνήθως στρατη
γός δ ετερος τών βασιλε'ων τ ις  Σπάρτης* άλλ’, έν 
περιπτώσει ανάγκης, ώς έπι ττ“,ς άνηλικιότητος του
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βαί'.λεΜς, άντ’:ίαΟίστχτο έπίτρίΤΓο; τις η βντιβατιλεύς» 
ον5|Αα̂ όι/.ενος τζρό ι̂χος, διά νά διεΰβίντ; τά στρβτΐ»- 
τιχα, ώς καί τά πολιτίχά ιτράγίΛατα. Ή  εξουσία του 
βατιλέως, άν καί ζολΰ μεγάλη, ιτεοιωρίζετο μέχρι 
τίνος άπο την ααρουαίαν τινών Έοόρων, οΓτίνες ταρη- 
ν.οΑούδίυν αυτόν εις τ.δταν έκατρατεΐαν ώς συμδοο- 
λοε. Κ:ς τούτου; δέ αρβοετίΟεντο καί άλλοι σύμβου- 
δουλο: εΓ; τινας περιττάτεις.

10 2ωματο^ν.Ιαχ/ζ τοΰ στρατηγού τήζ Σ.τάρτηζ. 
Ό  στραττίγός έουλάττετο άπο τριακοϊίευς άνορείους 
Σκαρτιάτας, ονομαζομένους ίτπεις, οΓτινες έμάχοντο 
τ:ερΙ αυτόν. Ποό αύτου δε έμάχοντο, δοοι εΤχον λάβει 
βραβεία εις τούς ίεοούς αγώνας. Α3τη5έ η Οέοι; ένομί- 
ζζ-ο  η έντίμοτάτη των Οέτεων του στρατεύματος.

Ό χρώτος ε'κ των δευτεοευόντων αρχόντων ώνομά- 
ζετο χολέμαρχος. Τά ονόματα δέ των λοιζών ιταρτ;- 
γοντο αχό τάς ύχό τ/,ν άργβντίαν των μοίρας των 
στρατιωτών· οΤον, λοχαγοί, χινττχοοτίρες, ένωματτρ- 
χαι κτλ.
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ΚΕΦ. Σ Τ .

π ,, , ι  των διάφορων μτρών χαΐ σχψ^άϊων χον 
Ε2.1ηηχον σΓ̂ οΓΟν.

1. Μΐρη ΓοΟ στρατού. Ολόκληρος ό στρατός» 
κείμενος αχό τό ίπχι/.όν καί τό χεζικόν, ώνομάζετο 
στρατιά* τό ε̂ μιτροτΟεν 2έ αότου, μέτωχον η πρώτος 
ζυ*(̂ ς· πρωτοστάτης δέ ώνομάζετο ό ίστάμενος πρώ
τος κατά τό δεξιόν με'ρος του πρώτου ζυγόν. Τά έ/.α-



τίρωΟεν δ’ άχρα ώνοίλάζδντο κέρατα, αΐ δ’ εν αύτεΓς 
«τρατίώται, καρασταται, καί υί κατά τάς μεταία; 
τάξε·; έκιίτάτα!. Τδ οπίτΟεν δέ τΰ5 ατρατ^ί ώνδμά- 
ζετ ί ετχατδ; ζυγδ;, δύρά. Ό  δέ αρχών αύτ?.; <ον»- 
μκζετο ούρογο; η έκιτθορδλα;.

2. Π ί(ίπάς  Ί Ι  πεμπάί συνέκειτα άκδ “έντε στεα·· 
τίώτας* ί  οργών δέ «υττ; ώναμάζετο ΐεμκάδαργο;. 
'Η δεκά; αυνέκειτο οπδ δέκα* ό άργ^ηγο; δέ οδτης 
ώνβμάζετο δεκάδαρχο;, καί β3τω «ερί των λοιπών.

3. (̂ί|·<5ί. 'Ο μέν λόγ^ο; συνίατατο έν γένει άπδ 
•ε'κα ες άνδρο?, καί ενίοτε Γεω̂  άπδ είκοη τέοτβρας 
ί  είκοϊΐ πέντε* δ δέ αργιών αύτοδ ώνομάζετβ λογαγός. 
Διμοιρία, ίμιλογία, ητον ίμιτυς λόγο;* δ δέ σργ,ων 
ούτο5 ώνομάζετ® Διμοιρίτης» ίι ήμιλοχίτης.

4 . 2'̂ >σ̂ οσί̂ . "11 σύσταυις συνεκειτο άπο ο6ο λό
γους, ίζτοι 32 άνδρας.

5. ΠδΥτηχο>·ταρι·{α. "Η πεντηκοντορχίο, ον χα; 
τδ ονομα σημαίν55 αρχηγίαν πεντηκοντα, ητον εν 
γένει διπλτ5 ούοτοσ'.ς, οανιοταμένη άπδ τέοσαρας 
λό*χους, ίτοι 64 άνδρας. Ό «ρχων δέ αυτής δέν ώνο- 
μάζετο μόνον πεντηκόνταργος, ολλ» καί τετρα’ργ̂ ης.

6. *Ε χατοντάριία . "Η Έκοτονταρ'χία, ονομαζόμε
νη ενίοτε τάξις, ουνίο'^το άπδ δύο πεντηκονταογίας, 
περιέγουτα 128 άνδρας. "Ο αρχών δέ αύτίς, τδ πά
λαι μέν ώνομα’ζετο τοξίαρχος, μετά ταυτα δέ εκα
τόνταρχος. £ίς έκκστην δέ εκατονταρχίαν ίσον προσ* 
ηρτημένοι πόντε αναγκαίοι άργοντες ονομαζόμενο: 
έκτακτοι, επειδή δέν κατελογίζοντο εις τάς τάξεις 
των στρατιωτών. Ούτοι δέ ήσαν 1) 6 Στρατοκήρυς, 
οστις διά τής οωνής μετεβίβαζε την προφορικήν προσ
ταγήν* 2) ό Σημειοϊόρος, οστις μετεβίβαζε διά οη-
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μειων τας ιτρ ιτα γ ΐς  ιώ ν άρ·/όντων εις τβύς στΰατιώ- 
τβς* έχργίϊίΐΛϊυε δέ οτε ό Οόρυδδς το3 τϊίλεμοϋ έπνι
γε ττ.ν φωνήν τβδ Στρϊτοκήρυζβς* 3) δ Σαλπιγκτής, 
δ ίτις ήτον άναγκαΓίς τίιον διά νά φανερόν  ̂εις τούς 
στρατιωτας ττ,ν Οεληϊΐν των στραττ,γών των, οτε δ 
κονιορτδς καΟίατα τούς δύο πρώτοϋς άχρήττους, όίον 
και διά νά έι*όΐ)χονη και ένία^ρύνη αύτούς* I) 6 Υ πη 
ρέτης, οϊτιςπαρηκολουθίΐ τούς (ΐτρκτιώτας, διά να χοο- 
(Ληδευη εις βυτοος τ« αναγκαία. Οί τέασαρες δέ οϋτοι 
έτάττοντο άμέϊ<ι>; μετά τήν πρώτην τάζιν* 5) 6 Ούρα- 
γός, δττις γ̂ ρχι τής ούρας, καΐ έορόντιζε νά μή μείνι̂  
άπιαω ή νά λειποτακτήαη βύδείς των οτρατιωτων.

 ̂7. Συηα)'//α. Το Σύ<τοτ]̂ μα συνεπληρούτο άπο 
δυο τβςεις, ήτοι διακόσιοι  ̂πεντηκοντ* εζ άνδρας. Ό  
αρχών οέ ώνβμβζετο σονταγματάρχης.

8. Π ιπαχοσ ιαρχ ία. Ή  πεντακοαιαρχία περιετ/ι 
δυο συντάγματα, ήιτοι πεντακοσίους δώδεκα άνδρας, 
Ο αρχών δέ αυτής ώνομβζβτο πεντακοσια'ρχης,

9 .  ̂ΧχΛιαρχίΛ. Η χιλιαρχία ήτο διπλή πενακο- 
σιαρχία, και συνιστατο άπά 1024 α’νδρας, Ό  δέ αρ
χών ώνομά!^ετο χιλίαρχος.

10. Μεραρχία. Ή  Μεραρχία, δνθμ*!;ομίνη ίπο' 
τινων τέλος, χεριεΓχε δύο χαιαρχίας, δηλαδή2048 δίν- 
δρας. Ό άρχων δέ ώνομαζετο μεράρχης, ή τελάρχης.

11. ΦαΛαγγαρχΙα. II φ^λ^γγαρχία, δνομαζομέ- 
νη ένιοτε μέρος, άποτομή κέρατος, καΐ ύπά των πα
λαιών στρατηγία, ^συνεκειτο από δύο τέλη, καί περιεί
χε 4096 ανορας. Ο δέ άρ*χων ώνομάζετο φαλαγγάρ
χης καί στρατηγός.

12. ΜψαΛαγγία. Ή  Διφα?.αγγία, Ονομαζόμενη χέ- 
ρχί ή έχίταγμα, ίτο  σχεδόν διπλασία τής ραλαγ-ραρ-

120  ΜΕΡϋΚΑΙ ΙΧΙΙΜ.ΤΟΪΪΤΡΛΤΟΓ. Η Α .



ί ι ίτ ι ϊϋνί7Τ«·Ε0 άχο 8132 άντρας, Ό αρχών δέ 
ώνομαζετο κεραρχτ.ί.

13. Τίτραψα,ΙαγγαρχΙα. Ή Τετρ*®αλαγγαρχ(9- 
•ΒεριεΤχι χερίχου δύί διβαλαγγία; ήτοι, 16,384 άν- 
δρας. Ό αργών δε ώνομάζετο τετραοαλαγγαρχη;.

14. Φά.ΙαγΕ. Ή φάλαγξ έίλαμβανεται ποτέ μεν 
όντί 28 άνδρδν, χοτέ δε άντί δχτώ χιλιάδων άλ̂ .α 
τ.λγιρτ,; οαλγαξ είναι, ώί λέγεται» ή «ύτή μέ την τε· 
τραραλαγγαργίαν. Διάφοροι δέ άλλοι άριθμοΐ έχφράζον 
ται διά του δνόματος τουτου, επειδή εκλαμβάνονται 
συγνάκις αντί τον δλου οώματο; του πεζικού, η αντί 
λογου τινδ' τών στρατιωτών. 1) Μΐ\κο<; 51ά.έαγγο  ̂
ητο τδ μάκρος ί] ή πρώτη τάξις τ ίς  βάλαγγο<, 
εκτεινόμενη άπδ την άπωτάτην άχραν τ ίς  μιας 
χτέρυγος μ̂ γρ* άλλης. ΕΤναι δέ συν<όνυμος 
μέ τδ μέτωπον, στόμα, ζυγδν κτλ. Αί όπισθεν 
δέ τάζεις ώνομάζοντο, κατά τί)ν σειράν αϊτών, δεύ· 
τεοος ζυγός, τρίτος, κτλ. 2) Βάθοζ *η ίτά|·ος ρά- 
λαγγος, όνομαζόμενον Ινίοτε τοΤχος, ητο τδ βάθος, 
ουνίστάμενον έκ του άριδμοΰ των τάζεων, άπδ τβυ 
μετο>που μέχρι τ ίς  ούρας· 3) ΖνγοΙ ψά.Ια)ηΌ<; ησαν οί 
κατά τδ μίχος τ ίς  γάλ*γγος τάξεις. 4) Στ(γο^  ̂ ή

?7αν οί σεεραί, οί μετρουμεναι κατά τδ 
βάθος. 5) ^ιχοτημΐα ψά.Ια' '̂γοζ, ητον ή διαίρεσις τ^ς 
οάλαγγος εις δύο μέρη, τά δποΓα ώνομάζοντο 
πλευραί  ̂ κέρατα, ^τοι πτε'ουγες. &)'Άραρος^ συνο
χή ^άΛαγγοζ, ητο τδ σώμα “ίτοι τδ μεσαίων μέρος τδ 
μεταξύ των πτερύγων. 'Η φάλαγξ εΤχε ΙιοΦορα ονό
ματα έκ του αγήματος τίίς μάγης, κατά τδ όποιον οί 
στρατιώτοι ετάττοντο. Ούτως άναγινώσκομεν έπικαμ- 
ττέν βάλαγγο, ίτοι ράλαγγο εις ^.ίμ« ίμισελήνου’
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.τ.ίί>'̂ <ο»', *ίτοι στράτευμα παρατεταγμενον εΙ; σχ?μ* 
ιςλίνΟοϋ, ήτοι κεραμίοο;, κ.λ π.

15. 2’μαΐίωτ/*α^ ΰ ια ιρ ί'ακ ; τώ^ Ααχ\̂ αΐ{{θΐΊ<ύ>·. 
Αί στρατιωτικαι διαιρέσει; των Λακεδαιμονίων εΤγον 
ίδια ονόματα. Καί τό μέν δλον του στρατευματο; διν,- 
.ρειτο εί; μοίρα;, ήτοι τάγματα. Πόσος δέ αριθμό; 
στρατιωτών κατεττάτετο εί; έκάστΐν εΤναι οοεβαιον, 
<σω; άτ:ο 400 -  700. Ό αρχών δέ ώνομάζετο πολε'- 
μαρχος' 5 μετ αύτδν δέ βυμ^ςρεύ;.

16. Αόχοζ. 'Ο λόγος ητο το τέταρτον τ?,; 
μοίρας.

17. Ώεγτι\κοσχ{)ζ. *Η τεεντηχοστυς ητο το τέταρ
τον, ΐ̂ , ώς άλλοι λεγουσ», τό ίμισυ του λόχου, καί 
«εριεϊχε πεντηκοντα άνδρας.

18. Έγωμοτία. Ή  Ενωμοτία ητο τό τέταρτον, ή, 
κατ’ άλλους, τό ημισυ τ ? ; πεντηκοστυος* ώνομάζετο δέ 
ουτω διότι ολβι βί έν αύτοΓς στριτιώται ίσαν ένώ- 
αοτοι διά σραγίων, ίτοι ώρκισμένοι δι* θυσίας νά ^νας 
σιιστοί εις την κατρίδα των. Ό  αρχών δ’ ώνομάζετο
νωμότοργος η ενωμοτάρχης.

19. Κ ιγήσης τώγ οτρατιωζώγ, Αί κινήσεις των 
στρατιωτών, κατά προσταγήν των αρχόντων αυτών,
6)νομάζοντβ κλίσεις. Ούτως έλεγβν χΜσις όύρο^ 
ήτοι κίνησις πρός τά δεξιά, διότι μετεχειρίζοντο τάς 
λόγχας των μέ τάς δεξιάς αυτών χείρας* χΜσις Μ  
άσηίύα^ ήτοι κινηοις προς τ ’ αριστερά, διότι ερερον 
την ασπίδα μέ την αριστερόν γεΤρα, κλπ.

20. ΑιίάσχαΛοί της τακακής. Σημειωτέον εν
ταύθα, οτι οί Ελληνες ήσον εμπειρότατοι εις τά στρα
τιωτικά κινήματα, καί ειχον δημοσίους διδασκάλους, 
όνομαζομένου; τακτικοί);, (έκ του τάττειν), οΓτινες έγό-
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ι̂νβζον τουί νίΰυς είς την τέχνην ταύτην, χαι κ«0ί- 
στων αύτοίι; έμχε(ρου; εις ολα τ« σχήματα τ?ί; αα- 
χης, χρϊν ριψοκινδιινεύίωδίν εις αύτην.

Β.ΓΛ.Ζ. ΠΡΒ2ΒΕΙΣ, ΣΪΜΦΩΝΙΑΙ, Κ.Α.Π, 129

ΚΕΦ. Ζ'.

Πωζ έηοΐόυγ ζ^τ ίΐρήγηγ, ίχήρυζχοΥ τ6υ .ύο·  
Αίμογ, π ιρ ί τωγ πρ^σδιωγ χ.Μ:ϊ .

1. ^ ια τ ιπ ώ σ ιις  τηρούμιναι .τρό τής ίγάρζέας  
του ηοΛΐμοΌ. Π ;̂ίν άρχίίωϊΐ τον πόλεμον, οί "Ελλη
νες έουνείθιζον νά δημοσιεόωοΐ προζηουζιν χέρι των 
άοικιών τάς όποιας Ι'παβον, καΐ νά ζητώσιν ίκανο- 
«οίητιν διά πρέοβεων. Ειοβολα'ι δέ άνεϋ προηγουμε'νης 
αγγελίας ενομίζοντο' μάλλον ώς ληστειαι ή ώς νόμιμοι 
πόλεμοι.

2. Π ρίσβεις, Οι πρέσβεις ί  έστέλλοντο με πε- 
ριωρισμένην έξουτίαν, την όποιαν δέν ι^δύναντο νά ό- 
περβώσι, μέ πληρη εξοϋσίαν να ένεργώσι όπως 
έκρινον εύλογώτερον, και έντεΰΟεν ώνομάζοντο πρέ
σβεις αύτοκράτορες, ·ίίτοι χληρεζουσιοι.

3. Τρία ίϊ()η σνμψ(ί>Υίώγ, Αι σομ^ωνίαι των ησαν 
τριών ειδών ά.) ίπονδη, συνθηκη  ̂ είρηνη, δι’ ης «μ- 
οότερα τά με'ρη δπεχρεοίντο νά παυσωσιν από πασαν 
έχθροχραζίαν, καί ούτε άλληλους, ούτε τους συμμάχους 
οδτών νά βλα'πτωσι’ β .) Έπιμαχία, δι’ ^ς δπεχρεουν- 
το νά βοηΟώσιν άλλ·^λους έν χεριπτώσει καθ’ ^ν ό εχ
θρός ηθελεν εισβάλει εις την γώραν τω ν γ\) 2ΐ)μ- 
μαχ ί̂α, βι’ ης συνεοώνουν νά βοηΟώσιν άλληλους, τό
σον οτε είσέβαλλον εις την χώραν άλλων, οσον καί



ίτε  ο; άλλί'. είτέδαλλον ε;, ; αύτών χώραν,
χαΐ νά νομίζωτι τούς αύτούς -«νους καί εχθρούς. Όλ*{ 
οέ αύταζ αί επεδεδαιούντο κανθημως &(’ α
μοιβαίων όρκων, καί ένεγλύροντο εις στηλας, τβς 
οποίας άν/ίγείρον εις τόπους συχναζομενους παρά πολ
λών. ’̂ Αλλοι δέ άντγ;λλαο(7ον οημεΓά τ:νβ, όνομοζόμε- 
να σύμβολα, τά όποΓα ϊ55ύνβντο νά προσάξωσιν εις 
πασαν περίστασιν προς άπόδειξιν τ ίς  συμρωνίας των. 
Αί ούτω πως ενούμεναι άμοιβαίως πολιτεΤαι έτονείθι- 
ζον ωσαύτως νά στέλλωσι πρέσβεις, οΓτίνες εις *ροσ- 
οιωρισμένην ημέραν, ώριιλον νά άνανεόνωσ; δημο
σίως, καί, δι’ αμοιβαίας συναΐνέσεως, νά κυρόνωαι την 
πρώτην συνΟηχην των.

4 . /7ώς· ίκ^ρνΐτο^· τύ#· .'ΐΰ.^(μο^. Ότε ηθελον νά 
μιηρύζωτι τον πόλεμον, ά^ου έςιλέουν τούς θεούς, ε· 
στελλον χηρυκα, οστις άνηγγ-λλεν εις τούς άδικησαν- 
τας νά έτοιμασΟώσιν εις την εισβολήν, ένίοτε δε, εις 
σημεΤον προχλησεως, ε^ριπτον λόγγην χροςβύτούς (1 ). 
Ο κηρυξ εφερεν έν γένει το κηρύχειον, τό όπορν ίτο 
ευΟεϊά τις ράβδος πείίτυλιγμένη μέ δύο οτεις, αντι
προσώπους προς άλλήλους»

5. Ο ί Έ7.έη>·ίθ ^ζί<^τράτενο^ (ΐάτοτ χατα ζάς αί- 

οΐαζ ήμί'ραζ. Οί “'Κλληνες όμως ουδέποτε εξεστρά- 
τευον, είμή κατά τάς νομιζομένας ύπ’ αυτών αίσιας 
ημέρας. II. X. ο; μέν ΆθηναΓοι δέν άπεοοίσιζον 
ποτέ νά εκστρατευσωσιν ίίίφί?/ς, ητδι προ τής 
εβδόμης ημέρας του μηνός’ οί δέ Λακεδαιμόνιοι πρέ 
τής πανσέληνου, επειδή τούτο ήτογ άπηγορευμένον
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( ι )  Τίΐις μι* κη?υ*α< μιτιχκρίζοντβ I* χαιρδ « λ ίμ ίν ,  τιίι; Η  
π^ιοβίΐί Ιν χαιρΰ ίί^ίνης- ΐ ί»  βχόλ«» ιί« θεΐί*. Β;βλ, Α'. Κι?· 2» .



ύπο "τών νόμων. Έ χλειύίί τ ΐ ;  «λί;ντ.ς ^ α)̂ ι̂  ̂- ε 
άκαίσιον -Μμβεβηκός ?τον (κανόν νά τού; άκοτρεψη 
νχ έκστρχτεύοωοΕ.
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ΚΕΦ ΪΓ.

ΠιρΙ τώγ σΓ{3ηΓίΐπί̂ <1ω>*, τώκ ίψεριγζίν^ κα ΐ γν~ 
χη ρ ιγφ γ  γυΛαχώγ^ χαΐ π(ρΙ τοΰ στρατιω - 

ηχοΰ  β ίου  τΰίΥ *ΕΧΙφ·(ύΥ.

1. Κατασχενι\ τοΟ ΕΜ Ιηηχοΰ οτραζοηίόον, ΟΟ- 
δέν βέβαιον γνωρί^ομεν περί τοί3 σχήματος τών 'Ελ- 
λϊ;νικών στρατοπέδων έν γένει, αν χαΐ λέγεται 2τι «  
νόμοι των Λακεδαιμονίων έπίταττον αυτούς νά τά 
κατασκευάζωσι σφαιροειδή, ώς άρμοδιώτατα προς άμυ
ναν. Οί μεν άνδρειότατοι στρατιώται έτάττοντο εις 
τά άκρα του στρατοπέδου, οί δέ λοιποί εν τω μέσφ. 
Ό τε δε έσχόπευον νά μείνωσι πολύν χρόνον εις τά 
στρατόπεδά των, ευρισκον τόπον, οπού ήγειρον βωμούς 
είς τούς θεούς, και έτέλουν ταχτικώς την Οείαν ιερουρ
γίαν. Έάν δέ έ^οβουντο προσβολήν έξωθεν, ώγύρο- 
νον (οσαύτως τύ στρατόπεδόν των μέ τάφρον και τείχη, 
και εΤχον πυργίδια, έκ των όποιων εβλαπτον τους 
έγ̂ θρους μέ βέλη.

2. Φν^αχαΙ. Αί ρυλακαί δύνανται νά διαχριθώσιν 
εις φύλακας ήμερινάς καΐ νυκτερινα'ς. ΚαΙ αί μέν 
πρώταί έξετέλουν το γρέος των την ήμέραν, αΐ δέ 
βλλαι την νύκτα. Εις διαρόρους δέ ώρας τής νυκτος, 
άργοντές τινες, ονομαζόμενοι πεοίπολοι, περιήρχοντο 
τύ στρατόπεδόν, καΐ επ«σχ5πτοντο τάς ^υλαχάς, ε̂'-



132 ΜΑΧλΙ, Κ. Μ. Α.

ρ ντε ; μιΟ’ εαυτών μ·χρον χωίων®, εις τον τοΰ
ό-κοί'Μ 0! στοατιώταί ωυιιλον ν’ /ι τοκρ-.θώα'.ν. Οί 5έ
λαχΕοαιμ^^ιοι εΐχον ο6ο ουλαχας- την μεν εντός του 
στρατοπέδου των, ?:« νά παρατηρώ τους συμμάχου; 
των, την δέ έτ.ί υψώματος τίνος δι* να έπιτηρί τά 
κινήματα των έχΟρών των. ΚαΙ αί μέν νυκτορυλακαϊ 
αυτών δέν εΤχον την αδειαν να φέρωσι τας άαπιδας 
των, ώττε, μη ουναμεναι να υπερασπίβωτίν εαυτας, 
νά προβέγμοτι περίβτότερον διά νά μη κοιμηθώσι. Ο* 
δέ λοίπο; στρατιώται έζοιμώντο μέ τήν πανοπλίαν 
των. Δέν είναι δέ ·γνωστόν ποσάκις αί ρυλακαι ηλλάσ- 
σοντο.

3. ΙΙως ίζω ν. Ό τρόπος του ζ?ν έν τοις στρατο- 
πεδοις Ιξηρτητο από την διάβείΐν των στρατηγών* 
εν γένει δμως οιίίγον βιον μάλλον ανετον παρ εις την 
•πατρίδα των. Καί αυτοί δέ οί Λακεδαιμόνιοι, άν καί 
δεν ίταν έκδοτοι εις την άσωτείαν, ώς οί λοιποί Ελλη
νες, ^χον όμως περισσοτεραν έλευΟεριαν, *αι έ ,̂ων 
καλλίτερα εις το στρατόπεδον παρ’ εις την πόλίν. 
Ήδυνοντο ωσαύτως να εχωσι πολύτιμα όπλα και 
λαμπρά ενδύματα, καί συχνάκις ήλείφοντο μέ αρώμα
τα, καί έόοστρυχιζον την κόμην των.

ΚΕΦ. θ'.
ΙΤίρΙ //α̂ ώ)*, ύηαηγοριώί’ των σΓραπ?νώ»·, όυοιώ^, 

^ίονσιχήζ^ σημείων, σ' .̂μαιω ,̂ συν&ψατος, χαΐ 
. ηερί τοντρό.^οο τοΰ δια^όε^^ τό>*.τό·

^εμον (ίίά μοτομαχίας. %χΛ,

1. Γό στράτευμα παρετάττετο εις μέΓ«.το>·. Πριν



Β.Β.Κ.®· &1Α\ΑΙ, Κ.Λ.Π. 133

ίργίτωτι ττ,ν οΐ ϊτρατιώται άνελαμβανον
«αν'τοτε τά^ 5:>νάμίΐ; των, τρώγοντες χχΐ χίνοντες 
άφΟόνως. Τ56τ3  ̂ 5έ γενομένου, οΐ ορχΰντες χορέτατ- 
τον εις μα/ην το στράτευμα τάττοντες ολτ.ν την δυ- 
ναμιν είς το μετωπον, αντί να εχωτιν, ώς οί Ρω
μαίοι, τρεις διαχεχριμενουί στίχου;. Τότε δε δ στρα
τηγό; έξεοώνει λδγον εί; του; στρατιώτα;. παρορμών 
αύτους να οανώσιν άνδρες γενναίοι κατά του έχΟρβΰ.

2. θ νσ ία ι, ηα ιϋγεζ  κτλ. Επειτα δέ χροσέρ^ρον 
βυσία; εί; τοϋ; θεού;, τϋ δέ θύματα εξετάζοντο ύπδ 
των μάντεων* έψάλ?>ετο δε καί ύμνο; ε ί; τον Αρην, 
δνομαζόμενο; παιαν εμβατήριο;. Παιάν δ έπινικιο; 
ώνομάζετο δ ψαλλόμενο; εί; τιμηγ  τοϋ Άχόλλωνο; 
μετά την νίκην. 0· δέ Λακεδαιμόνιοι εΤχον ιδίαν συν
ήθειαν νά Θύωσίν ε ί; τάς Μούσα;. Οί στρατιώταί 
Έλληνε; ούδέχοτε ίρχιζον τλ,ν μάχην χρίν οί οιωνοί 
ΦΦνωσιν αίσιοι.

3 . ^ύο Μ ν  αι\μιί<ύτ. Τ »  ™·< Έ λ λ ΐνω ν
δι,ροδντο χοινδί εΪ! 'ώ ι, εί; σΰ^ελα « ι ί  εί; <ηΐ|ΐεϊ!>. 
1) Τά σύ[ε6ολα ?ϊαν δύω είδδν, είτε ϊΜνητίίά, δηλα
δή ιεροφερδμενι διά τή ; οωνή;, είτε όρϊττ, δηλαδή 
βλειιόμενα διά τοϋ δ]ίΟα).μοϋ. Καί τά μέν πρώτα ώ- 
νομάίοττο αονδήματα, τά δέ δεύτερα χαραουτδτ,μα- 
τα. Τό σύνδημα δ’ έδίδετο από τίν στρατηγό» εις τούς 
πατωτέρου; 'άρ'/,οντας, χαί δι'αότών εί; όλον τό 
στράτεσαα, ώ ; διαχριτιχό» σημεΐον τοϋ γνωρίζει» τούς 
ίίλοος άπό τούς έχδρούς. Τόώ»9ημαδε περιείχε ̂ συν
ήθως αίσιό» τι»α οιωνό», ως είναι X λεζις νιχη. V 
λομα Οεοϋ τίνος, ώ; Ζεύς σωτήρ, χλπ. Τό παρα
σύνθημα δέ ήτον όρατόν τι διαχριτιχόν ση̂ μεϊον, ως 
τό νεϋμα τής χε^αλής, ή χίνχίΐ; " "“"ί'
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χροϋπ; των όπλων πτλ. 2) Στ;{ΑεΓα δέ ησαν, αί ση
μαία:, τά ί δποίας υύονίν δίά νά δωσωσ: τδ σημεΓσν 
τ?1ς μά'/,π?. και τα ; βζίίας πατεδίβαζον διά νά δώ- 
σωσι τδ σημείδν τ ί ;  άποχωρησεως. Διάροροι δέ άπδ 
τάς σημαίας ταύτας εοερδν σχήματα ζώων ί  άλλην 
τινά είχδνα ίδια'ζοασαν εις Ιχάστην των ίτδλεων. 05τω 
X. χ. οι μέν ΆθηναΤδΐ εΤχον επί των σημαιών 
βδτών νλαΰκα, οί σε θηδαΓίΐ σρίγγα χτλ. ση
μαία δέ ητσ συ·χνάαις ΰφασμα πδρφυρο3ν άνηρτη- 
μένον εις τδ άχρδν λδγ/̂ ης τινός. Οί άρχαισι ΈίΛη- 
νες, άντί των σημείων τούτων, μετεχειρίζοντδ δαδας 
οναμμενας, τάς οποίας ερερον εις άμρότερα τά στρα
τεύματα άνδρες, οιτινες ώνομάζοντο Πορφόροι, καί 
ησαν ίερεΓς τοΰ "Αρεος.

4. 'Όρ)'ατα μ ονα χά , τά 6ποΐα μΐτίχιιρΙΧ,ογζο είς 
χ^γ χο.Ιεμογ, Τά μουσικά όργανα, τά όποΓα μετεγει- 

“Γίν πόλεμον ίταν ή σάλχιγξ. 5̂ άποία 
ειχεν ε ; η περισσότερα διάρορα σχήματα, οί αΰλοί, 
ή πηκτίς, ·»ίτοι ή λύρα, κτλ. ΚαΙ ο; μέν Λακεδαιμό
νιοι προέβαινον μέ βΐμα σταδερδν κατά των εχθρών, 
άκολουθοΰντες τον ήχον τών αΰλών οί δ# λοιχοί "Ελ
ληνες ερώρμων ώς μαΐνόμενοι, καί εις τήν αρχήν τής 
έρόδοΐί των άπε'πεμπον γενικήν βοήν αδτη δέ ώνο- 
μάζετο άλαλαγμδς, έκ τοΰ οτι οί στρατιώται έπα- 
νελάμβανον τδ άλαλα. Τοσουτσν δέ αναγκαία ήτον 
ή βοή αΰτη εις τήν μάχην, ώστε οί ποιητοί μετα
χειρίζονται συχνάχις τήν άϋτήν καί βοήν ώς σονωνύ- 
μους λεςείς τής μάχης. Τδ αώτδ ϊργανον έχρησί- 
μευε συνήθως είς τδ νά σημαίνη τδ, άνακλτιτήοιίν καί 
ίλλας προσταγάς, ώς καί τήν ε>οδον. Οί δέ Λακεδαι
μόνιοι δεν ήδύναντο κατά νόμον νά καταδιώχωσι τδν
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φίϋγοντα έχθράν εις μεγάλην άΐΕ ϊ̂τασ^ν, διά ν’ άπο- 
^ευγωΐί την αταξίαν, είς την ίκοίαν τα στρατεύματα 
των ητον ενδεχόμενον νά έμπέσωσι.

5. Λ/β»Ό/ία̂ α̂. Οί άρ’/αιοι "Ελληνες έσυνείΐιζον 
νά άναθέτωτι την έίκοασιν του πολέμου εις μονομα
χίαν, χαι νά οποΦατίξωσι τάς διαφοράς των διά δύο 
ή περισσότερων μονομάγων έξ έκατέρου μεροας.

ΚΕΦ Ι'.

ΙΙί^Ι Μ.Ιιο^τικ&τ χα ΐ στρατιωτιχώ/^

1. Σ αγηηύε ίχ - "Οτε ο( αρχαίοι Ελληνες έπε- 
•/είρουν νά χυριευσωσι πόλιν τινά ί] ορούριον, Ισυνεί- 
θιζον κατά «ρδτον νά ίπιχειρώσι την άλωσιν αίιτοΰ 
έξ έφόδου, περικυκλουντες αυτ'ίιν μεΟ’ ολου το3 στρα
τεύματος των, καί προσβάλλοντες οδτην καθ 5λα τά 
μέρη συγχρόνως· τούτο δέ ώνομάζετο σαγηνεύειν, 
^τοι περιόάλλειν μέ δίκτυον. Έάν δέ άπιτύγχανεν ή 
έπΓχείιησις, τότε ή παρητβυντο α6τ?!ς, ή ήτοιμά· 
ζβντο εις πολιορκίαν.

2 . Π ιριτεΐχίσμόζ. "Οτε άπεράσιζον να άποκλεί- 
σωσι πόλιν τινά, έπεχείρουν κατά χρβτον τον άπο- 
τεΐ'/ισμόν,  ̂ περιτειχισμόν, οστις ενίοτε συνίστατο 
άπο διπλοΰν τείχος ή γαράκωμα* καί διά μέν του 
εσωτερικού χαρακώματος σκοπόν εΤχ̂ ον νά τρολαμδά- 
νωσιν αιφνίδιους καί απροσδόκητους εξορμήσεις από 
τί)ν πόλιν, διά δέ του εξωτερικού νά προφυλάττωνται 
από τους έξωτερικούς εχθρούς, οΓτινες ίτον ενδεχό
μενον νά ίλθωσιν εις βοηβειαν των πολιορκουμόνων.
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3. Μϊ)γΛΥΛί. Τά κυρκάτίοί ειοη των μηχανών 
ίααν τά εξίς* ά.) ή Χελώνη, μηχανη τ·ς σχεπαστηρίος, 
ένομασθεΤτα ουτω; έκ το3 βΐΐ έϊκίπαζε χαΐ έχροφ»- 
λαττβ τού^ ατρατίώτκς, ώς ή Χελώνη σκεπάζεται 
ά*ο το ίστρακόν της. ’Ητο δέ εΤδος πολεμικής μη
χανής, χρησιμϊοον εις το να προΦολάττη τους ττρο- 
τιώτας, ενώ εγεμιζον τϊ'φρους, άνηγειρον χώματα, 
δπίίχαπτον τείχη, καί έκίνουν τον Κριόν. Γπήρχεν 
ώταότως ετερόν τι εΤδος, ίνομαζόμενον χελώνη στρα
τιωτών, σχτ,ματιζόμενον άπδ τάς ασπίδας τών στρα
τιωτών, οΓτινες Γσταντο συμπεπυχνωμένοι, ( αί τελευ- 
ταΐαι δέ τάξεις εκυ-τον), καί εΟετον τας ασπίδας των 
ύπεράνω τής κεραλής αυτών ούτως, ώστε νά σχηματί- 
ζωσικεκλιμενην στέγην. Την μηχανήν δέ ταύτην μετε- 
χειρίζοντομένεις τά πεδία τής μάχης, αλλά συχνότερον 
εις τό νά κοριευωσιν αιρνιδιως πόλεις, πριν οί πολιορ- 
κβόμενοι προετοιμοσδώσιν είς άμυναν* μετεχειρίζοντο 
προσέτι αυτήν εις τό νά προρυλα'ττη τοΰς πολιορκη- 
τάς,ένώ έπλησίαζον είς τά τείχη, β’.) Τά Γέ^ρα, ήτοι 
πλέγματα έξ ιτέας, τά όποια οί στρατιώται ερερον 
έπι τής κεραλης των διά νά προρυλάττωσιν αυτήν* 
γ .) Τό Χώμα, τά οποίον άνηγείρετο τοσοΰτον υψηλά, 
ώστε νά έξισουται, άν ίχ ι νά ύπερβαίνη, την κορυρήν 
τών πολιορκουμένων τειχών. Αί πλευραί δ’ έτειχίζον- 
το μέ πλίνθους ή πέτρας, ή έστηρίζοντο μέ μακράς 
δοκιδας δια νά έμποδιζωσι την κατάπτωσιν αυτών* 
το δ έμπροσθεν μέρος αυτοΰ, έπειδή έπρεπε νά προ- 
βαινη βαθμηδόν πλητιέστερον προς τά τείχη, έμενε 
γυμνόν. Το γέμισμα δέ αυτό συνίστατο από πδν εΤβος 
ύλης, οΤον χώματος, ξυλείας, θάμνων, χ.λ π. δ'.) Οί 
Πύργοι, κατασκευαζβ'μενοι από ξΰλα, έτίθεντο συνήθως
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έπΙ το3 γώματο;· έρέ(-οντο δέ έπ; τροχών, οΓτινίς η- 
σαν όποχάτω κεκρο{Α[/.έν5ΐ διά νά 
τον εχθρόν, Τδ μετωπον δέ τών ΙΙδργων έ7χ6Βάζετο 
οκνηΟω; μέ κεραμίδια, αί δε οτέγαι μέ διφΟέρας καί 
άλλα; ΰλας, δια νά χρο^^ιλάττωνται άπδ πι>ρίνα; 
α^οίρα;, καί άχο βέλη, έ.) Ό Α'ριο; ητο μηχανη με 
σιδηράν κεφολην, δνομαζομένην εμβολήν, 'βμοίαζε δε 
την κεφαλήν κριού, μέ την όχοίαν ζροσεβαλλον τά 
τείχη. 'Ηταν δ* τρία είδη αύτή;' καί το μεν χρώ- 
τον ητο μαχρά δοΧο; μέ σιδηράν κεφαλήν, την όχοίαν 
οί οτρατιώτα: ώΘοον μετά πολλής δ^νάμεως κατά τοδ 
τεί/ους· τδ δέ δεύτερον ήτον έξηρτημένον μέ σχοινιά 
οπδ άλλην δοκδν, διά μέσο» τών όχοίων ώΟοι>ν αδτήν 
εί; τά πρόσω μέ πολύ μεγαλητέραν οόναμίν. Τδ τρί
τον δέ διέφερεν άπδ τοΰ πρώτου, μόνον διότι έσκεχά- 
ζετο μέ χελώνην, διά νά προφυλάττητους στρατιωτας. 
Ή  δοκός εΤχεν ενίοτε μήκος εκατόν είκοσι πβδών, καί 
ητο χεριβεβλημένη μέ σιδηρά; πλάκας, δια νά προφυ· 
λάττωσιν αυτήν άπδ τδ πυρ. ς·\) 0 [ Καταπέλται ησαν 
μηχαναί, διά τών όποιων έςηκοντίζοντο ενίοτε μετά 
τεραστίου δυνάμεω; βέλη, μεγάλοι πετραι, υπερμε
γέθη τεμάχια ξύλων, κτλ.

4 ) Φρυχζοί, Ένώ έπλησίαζεν ό εχθρός, οί πολιορ- 
κουμενοι άνήγγελλον τούτο εις τούς συ'μμάχους των 
διά νά σζεύσωσιν εις βοήδειάν των. Τούτο δέ ε'πρατ- 
τον την μέν ημέραν διά χολλοΰ καπνού, την δέ νύκτα 
διά πυρών ή αναμμένων δάδων, ονομαζόμενων φρυκτών 
καί φρυκτωριών. Αυται δέ αί δάδες ώνομάζοντο ορυ
κτοί πολέμιοι, διά νά διακρίνωνται εκ τών φρυκτών, 
οΤτινε; έκαιον οτε έπλησιαζον οί φίλοι.

Πώζ ά/τώ&ον*· τονς ::ο.ίιορχητάς. Τά τεΐ'χη ερυ-
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λαττον-ϊο στρϊπωτών, οΓτίνε; ε[ί̂ πΕτ5ν βροχτιίον 
«ίτ&α; χαΐ ·χαντ5*ιξί αλτήρα ίβγανα χατά τών ·Χ9- 
λιορχητών. Τβ’̂ ς δέ Καταχέλτας βΤχδν Ιτοίμβυς δίά 
νά τούς {χεταχιιοίίτΟώϊΐ -*ρος αμ^'/(η αύτων. Κα( οΐ 
μέν ύxόνο|̂ ο̂  των χοΑιορχητών έματαιβύντο §̂ ’ άνθ;̂ - 
πονόμων, τά δέ χώματα των έκρημ’/ίί̂ οντο, 6χοσχα- 
πτομίνων των θεμελίων βύτών* «I μηχαναί των έ· 
χαίοντο δ'ά πΰίίνων σβαιρών « ί κεοαλαΐ των χρ·.ών 
αύτών χατατυνετρίδοντο ύπο μεγάλων «ετρών, ρ{πτο- 
μένων άπο τά τείχν:, ύχερμεγέΟεις δοχο:, εςτρτη- 
μένο: δι’ άλυσεων, ίδίίπτοντο χοτ’ αύτών η τα σχοι
νί*, διά των 6·χοίων οί Κριοί διευδυνοντο, ικόητοντο 
διά μακρών δρέπανων. Οί πβλιοβχημίνο; τίμυ-̂ οντο 
ωσαύτως μέ δέρματα, στιβάδας μαλλιών, καί άλλα 
■πράγματα, διινχμενα νά ιτρορυλάξωσίν άπύ πέτρας 
καί άλλα άρετ^ια ίργανα. Έάν δεν ίίμενεν ελπίς 
νά ύπερασπίσωσι τά τείχη των, άνηγειρον έντος άλλα 
νέα μέ πύργους.

5. Τρόποζ τοΰ (ίΐταΐί/ρίζ$σ$αι )̂)̂  ι̂xημ^^η^ 
χύ^ίΥ, *Οτε πόλις τις έκυριεύ*τσ, οί νιχηταί ποτέ μέν 
έθανάτονον οσους εδρισκον εις τά όπλα, τούς δέ λοι
πούς έ;ηνδραποδιζον, καί κατεδάρι^ον τά τείχη καί 
τχς οικοδομάς* ποτέ δέ άοίνον τούς κατοίκους αβλα
βείς επί τώ «ρω νά πληρόνωσι ^όρον. Ο; δέ ’ΑΟηνβΓοι 
εΤχον έθος ν« στίλλωσιν αποικίας διά νά κατοικίσωσι 
τάς πόλεις, τάς οποίας εΤχον έκπορΟησει.
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ΚΕΦ. ΪΑ’.
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ΠιρΙ Γώ** ηχρώ γ  χαΙ τής χί/( ί̂/ας αίτωκ.

1. Ό  / ·̂τα<ρίασμ('ς τΰ^ ηχρώ>· /χο/ίίζετο ίερ^χ 
χα&ήχοχ. *Α.ν XXI εις τοΰ; αρχαιότατους αιώνα:, οί 
"Κλληνες έαυνείΟιζον να ύδρίζ<>>?ι τούς νεκρούς των 
ΙχΟρών των (1 ) , οτε όμως έπολιτίίΟηααν περισίότε- 
ρον, ένίμιζον μεγίοτην άτέδίΐαν το νά μη ειητρέ- 
όωαιν εις νενικημένον έχΟρίν νά ενταβια'οη τους νε
κρούς του. Τοαοΰτον 5έ ίερον ένόμιζον τύ κοΘϊίκον 
τούτο, ώοτε τά στράτευμα, το όίεοΐον απωΟεΤτο έκ 
του κεδίου τ?*ς μάχης, εττελλε πάντοτε κηρυκας εις 
τά άλλο, ζητο3ν ανακωχήν διά νά έντα^ιάση τούς νε
κρούς του, άν και διά του τρόπου τούτου άπέβαλλε 
π5τ«ν άντιποίητιν τίίς νίκης.

2. Α'/ίάίί'α, ^ρηχω^οΐ, £Λΐ̂ ·ραιρ>) χτ.ί. '^Ολοι ο? 
στοατιώται παοηκολουθουν την έπικηδειον τελετήν, 
Ιχοντες τά όπλα ανεστραμμένα. Οί δε τά^οι των νε
κρών εκοομουντο μέ έπιγραφάς δεικνυούτας τά Ονό
ματα αυτών, και ενίοτε τους συγγενεΤς καί τά κατορ- 
δώματάτω*. Τά όπλα των ετίθεντο ώοαύτως επί των 
τά^ων τω ν  οί δέ Σκαρτιαται έκομίζοντο επί τών 
ασπίδων εις την πατρίδα των, καί εντεύθεν προ- 
ίλΟεν ί  περιβόητος προτταγί) τ^ς Λακαίνης μητρός 
εις τον υίόν της, Ή  τάν, η επί τάν' (2), δηλ ή νά ρε'ρης 
αυτήν την ασπίδα, ί  νά σε ξέρουν επ’ αυτίς.

3. δ η μ ό σ ιο ι. χ η ί ΐ ϊα ι  ί ίς  * Αθήνας, ο ί *Αθηναϊοΐ

(1 ) Διιλ. ήΐίρωίτ.^ίΛζβϊ ω » τοίις ίη ίφ ιίον νίας Λλτγάς. 2Νί.
( 2 )  Τ ί  «ιήβχμα τιίτο  ίτο» ίγ·[»γ ,̂ΐΛ/*·νβν ΐ * ι  [λΐ«; τ»ν  ( Ι ,μμυ 

οι;(λΖ(Δν ι ί(  τ9ΐι τιλινταίεν ίλλτινίΗΐιν ιπχνχικζσιν.
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έτυνβίθιζίν νά άποΟέτωσι τ&ύί νε/.εδύί των ε ί; σχηνά; 
τρεις Τ[Α£?αί τ,οο τής χηοείας. Ί'ήν τεταρττ;ν δέ ηαε- 
ραν εττέλλετο κιβώτιίν χΰττζρίτσ'.νον, αρ ’εχαττης φυ
λής διά νά |Χ£ταχ3μίτ)) τά δττα των φυλετών αυτής. 
Μετ’ αυτί δέ ηκολοΟΟίΐ βχεζαστή πένθιμος άμαζα, 
εις μν/,μόσυνον των νεκρών, τούς οποίους δέν ηδυνή- 
θηταν νά εύρωτι. 'Όλοι δε ουτοι εκομίζοντο εις τβ 
δημο'οιον νεχροταφεΤον, δνομαζόμενον Κεραμεικον, και 
ίχεΓ έθάπτοντο. ΈςεφωνεΤτο οέ και επιτάφιος λόγος 
«οος έπαινον όλων. Τά δέ μνήματα αυτών έχοαμοΰντο 
μέ στήλας, έπιγραφάς καί άλλα έντιμα κοαμήματα (1).

4. Εις τούς καταλόγους τά ονόματα των στρατί· 
ωτών εσημενοΰντο μέ το γράμμα θ . ,  επειδή έϊνβ; το 
αρκτικόν στοιχεΓον τών θανόντων* τών δέ τών ζών- 
των μέ τό Τ, τό πρώτον γράμμα τής λέςεως, τηρού
μενων, ήτοι σωθεντων.

ΚΕΦ. ΙΒ'.

ΠίρΙ της ίχ  Γοβ πο.ϋμον ^ ίίας , ητρί της 9νχΛ· 
ρ ιστ ΐας :τρός ιονς θ ίο ν ς  μετά τηγγιχηγ^ 

ηερϊ τώγ τροεταίωγ χτΛ.

1. άΰο ει^η .Ιαψύρ<ύΥ. Τ ί λεία συνίστατο οπό αιχ
μαλώτους, τούς οποίους ώνόμαζον και δορυαλώτους. 
ΚαΙ οΐ μεν αίχμαλωτοι, οσοι δέν ήδύνβντο νά δώσωσ; 
τά προς έςαγοράν λύτρα, έγίνοντο δούλοι, καί έχρη-

• ( ι )  Οί «Λ.-β*νΜτις τ'#» Καραΐδνα 'Αίη»αΓί« ίτάγκοχ» « ;  τ'ί* 
τίιιβγ, δ»5» ί:ιιβ4ν, ίι»  »ά ι̂«ι«̂ ;9ββι τΆν α»ηα*» τι* »ί»ιΐί τβύηις.
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σίμεϋδν εις ιίιν ύπΕρεσί«ν τών νικητών, ί] επωλδϊντο. 
Τά δέ λαριιρβ διεχρίνοντο δια δύο δνοματων, έπειδη 
η έλαμβανβν αυτά άπο τΰυς νεκρούς, καί τ ίτε ώνβ- 
μαζοντί 5χ3λα, -ί άπο τούς ζώντας, καί ώνομαζοντο 
λαρυρα.

2. Ά.·χα[.γαΐ. Πριν διανείμωτι τά λβευρβ, *ρο- 
σεοερον έξ «ύτών εις τούς θεούς. Τά χρύς ταύτην 
δέ τί;ν -/ρητιν χωριζόμενα ώνομαζοντο άκροθίνια ( π ι
θανώς άζ’ άκροί) του θινος, διότι έλαμβάνοντο άπο 
την κορυρην του σωρού), καί άρίεροΰντο εις τους Οίους, 
ιΓτε καιόμενα, εΓτε άναρτώμενα εις τούς διαβόρους 
ναούς. Μεγα δέ μέρος ί \  αυτών των λαρυρων ελάμθανε 
συνηθ6)ς ό στρατηγός, τά δε λοιτεά διενεμοντο εις 
τούς στρατ'.ώτας.

3. Θυσίαι %αί θρΙαηΟπι. ΈσυνείΟιζον ωσαύτως »ά 
■κροσσέρωσι Ουσίας εις τούς θεούς μετά την νίκη/. 
Οί "£λληνες εΤχον καί εθιμόν τι όμοιάζον τον Ρω
μαϊκόν Ορίαμδον διότι οί νικηταΐ έσυνείθιζον νά άγωσι 
οίομπην τινα διά τ55ς πόλεως, έστερανωμενο: με άνθη, 
(Ι/άλ}.οντες ύμνους, καί σείοντες τάς λόγ/_ας των* ερε- 
ρον ωσαύτως τούς οίγ^μαλώτου: μεθ’ εαυτών, και 
2λα τά λά^υοά των έτεδείχνυον εις τό κοινόν, καί τούτο 
ώνομάζετο Οεατρίζειν.

4. Τρόπαια. Τά τρόπαια ώνομαζοντο από τού- 
άρ·/αίους Αθηναίους τροπαϊα, χαΐ εις τούς ακολούθους 
αιώνας τρόπαια. ’Αοιερούντο δέ εις-τινας των θεών, 
ιδίως δέ εις τον Δία, έπικαλούμενον ΤροπαΤον, και 
εις την Τίραν, έπικαλονμένην Τροπαίαν. Γό τρόπαιον, 
συνχείμενον άπο ολα τά είδη των οπλών τά ληρΟεντα 
παρά τού εχθρού, έκρεματο άπό τον κορμόν δένδρο» 
τινό; (η, εις τούς νεωτερους χρόνους, άπό στηλην τινα
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μΐ Ιπιγραδτ,ν τ5 ίνομα του Οεου ε;;
τον έποΤον άοιεοουτο, το ίνομα των νιχητών, τον άοι- 
Ομον των ν[χτ;Οεντων, χτλ. Ένομίζετο δέ άνόσιον νά 
χαΟαιρέοη τ{; τρόταζον, χζι ίΤδο; [ίροτυλίας* άλλ’ ενο- 
μίζετο ίυγχρόνω; καχον νά βνορΟώοη αυτό, εζειδί] 
διά τοΟ μέσου τούτου η άνάμντ:πς τών βρ*/αίων εχθρό» 
τ;αΟε(ων έδιαιωνίζετο.

ΚΕΦ. ΙΓ .

Πιρ'ί στραηωτικώ/ .τοίνώκ χαΐ άμοίβώχ, χαΐ 
ΛίρΙ τοΰ τρό.'ίου του .τ/μ.τεί>* άγ·\·(.1ίας.

I. Ποί^η τζ^  ̂ αύτορίό.Ιωγ χΧ·κ. Οί "Ελληνε; δέν 
είχον ώρισμενον τρόπον τοΰ τιμωρεΓν τού; στρατιώτα;, 
άλλ άρίνον τούτο εί; τ·ίν δ:*χρισ:ν τών στρατηγών 
αυτών* μόνον δέ ε?; ίλίγας χερίστάσεις έΐιρονόουν οΓ 
νομοί* π . χ ., οί αύτόμολοί, ίτοι ο; λειποτακτουντε; οπό 
τό ίδιον αυτών στράτευμα καί μεταβαίνοντεί εις τό 
έχδρικον, έτιμωρουντο μέ δάνατον. Οι δέ αστράτευτο;, 
•ίτοί οσοι δεν ιηβελον νά υπηρετώσιν έν πολεμώ, οι λει 
ποτάκται, ήτοι όσο: έγκατέλειπον τάς τάζεις των, ο: 
δειλοί, ·ίτοι δσοι έδείκνυον σημεΤα ανανδρίας, βί |5ι- 
γασπιοες, ·ίτοι οσοι απέδαλλον τάς ασπίδας των, δεν 
ι^ουναντο εις τάς Αδηνας ούτε νά στεοανόνωνται, 
ούτε εις τους δημοσίους ναονς νά εισέρχωνται ( 1) .

( ι )  Νβ'(Χίς τ ί{  « 3  Χ*ρώ ϊίβ» χχτιΐίχαζ« τβ ϊ; αχτρατίύτββς νά * * -  
βΛντχίτρηςίλίχλτΙρβιΐί .̂ (ΐ,'ρβς ,ΐς φ  ννν*ι«** ββείιχ».
ιΛ. 2 Μ.



καί π?55Ξτι ύττεχρεδίντο να παρίϊτανται εις το δ;κα- 
στηριον τϊίς Ηλιαίας, οπεο έτιμωροΠντο με χρτματι- 
κην ί  άλλην «οινην. Εις τήν Λακεδοίμονα δε ετιμω- 
ροΰντο μέ μεγαλΐ)τεραν ποινήν* ιδίως δέ το όνειδος 
τί|ς ά-οβολής τ ίς  άοπίδος ητο τέοον μ ;γ« , ώιτε μη
τέρες πο?Λάκις εΟανάτωσαν δΓ εγχειριδίου τους υιούς 
των άπαντη^αοαι αυτούς επιοτρεριοντας έκ τίίς μάχης, 
άνευ του μέρους τούτου τ ίς  πανοπλίας των.

2. ΆμοιβαΙ ά ν ί^ ΐία ς . "Η άνδρεία άντημείβετο 
διά προβιβασμόν, διά δώρων, (ένίοτε στεράνων έχον- 
των έγγεγραμμένοο το βνομα του νικητοΟ), δι’ άδειας 
του ά ι̂ερόνειν ατηλας εις τούς θεούς μετ’ επιγραφών 
δηλουσών τάς νίκας των κ.λ.π. Οί ’ΑθηνοΓοι προσέ^ε- 
ρον και άλλα; τιμάς εις τούς ανδρείους, άναΟέτοντες 
τά όπλα των εις την άκρόπολιν, καί δνομάζοντες 
αυτούς Κεκροπίδις. ΕΓς τινας δέ έχάριζον πανοπλίαν, 
και εις άλλους Ιψαλλον θριαμβευτικούς υμνους. Οί 
άκρωτηριαοΟέντες δέ εις τον πόλεμον, οΓτινες ώνομά- 
ζοντο αδύνατοι, διετρέφοντο μέ δημόσια εςοδα, εάν 
δεν εΤχον ετήσιον εισόδημα τριών αττικών μνών (1). 
Τό ί,μερησιον δέ σιτηρέσιόν των διέ ι̂ερε κατά τάς πε
ριστάσεις άπο ενα εως δύο άβολους. Τά τέκνα δέ των 
πεσόντων εις την μάχην άνετρέ^οντο με δημόσια ε$ο- 
δα, και οτε έγίνοντο ενήλικα, έδωρεΓτο εις αυτά τελεία 
πανοπλία. Εΐχον δέ καί την τιμήν τ ΐς  προεδρίας, ίτοι 
πρωτοκαθεδρίας εί; τά θεάματα κ λ.π. Ή  πολιτεία 
επρονόει ωσαύτως καί περί των γονέων των άποθα- 
νόντων.
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( ι )  Ή  ’ ΑΤΤΛΤΙ ι*ν« Ιβοίι>ν·α€ΐ |ΐ« «ΧΜ Ϊντέβίβρϊς ίρ*χ{ΐά<οτ[ίΐρι- 
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ί α ΣΤΡλΊΙΩΤΙΚΑΙ ΠΟΙΓΪΑΐ. Μ. Α.

3. 7/ ΰχντά.Ιη. Κχον 8έ ϊιαοόροΰί του
•ζΐ'^χικ'ί αγγελία;, καί μιτεχειρίζοντο διαίορα εΓ5η 
διαγγελεών. Τοιοδτοι ζ . χ. οι ηαεροδρόμοι,
οΓτίνες ?,ίον έλββρώ; ώπλιομε'νοι μέ το;α καί βέλη. 
Ή  πεβι®ημ5τατη ομω; έοευρεαις ίτον ί  ακυταλη των 
Λακεδαιμονίων, ητι; ίίτο λευκή ταινία πάπυρου περι- 
τυλι'γμένη ει; μέλαν τι ξολον* ίτο  δέ τέοσαρα; πε
ρίπου πή·/εΐ; τδ μήκος, καί ώνομαζετο ουτω; άπδ 
τοΰ ακύτους, ήτοι δέρματος. Ό τε οι άρχοντες ήθελον 
να δώτωοι παραγγελίαν είς τινα στρατηγόν ή ναύαρ
χον, Ιλάμβανον δυο στρογγυλά τεμα'χια ξύλου Γτα 
προς άλληλα, καί τδ μέν έ; αυτών έδίδετο είς τόν 
στοατηγον, καί οτε εΤχον σπουδαΐίν τι νά κοινοποιή- 
σωοιν, εκοπτον μακράν στενήν ταινίαν πάπυρου, καί 
τυλίστοντες αυτήν περί το ίδιον αυτών ξύλον, άνευ δια- 
λείμματόςτινος, έγραβον επ’αυτής τήν υτόΟεσιν 'έ'πειτα 
δ̂  άραιροΰντες ούτήν, τήν εστελλον εις τον στρατη
γόν, οττις έρήρμοζεν αυτήν είς τδ ίδιον αυτοΰ ξύλον 
ούτως, ώστε αί διπλόαι νά συμπίπτωσιν άκριίώ; προς 
άλλτ,λας, ώς κατά τήν πρώτην γραρήν* τέτε δέ τά 
γράμματα, τά όποια πρίν περιτυλι '̂Οή ή ταινία, ησαν 
συγκεχυμένως διακεχωρισμένα καί ακατάληπτα, έραί* 
νοντο πολύ καΘαοά,
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ΒΙΒΛΙΟ» ί.
ΚΕΦ. Α '. (1 )

Πγθ(ιοαγΐΛγιχαΙ (τημαώοίΐζ :ιιρ Ι  τοο 
'Ε.Ι.Ιηγιχοΰ γαυτίχοΌ.

1. Τ6 £^^ιι ι̂χο^ τανζιχόχ ητογ άχωτιρογ χϋΰ 
ϋζραζοΰ. Οί Έλλχνεί έθεώ(»υν τά ν(χι»τικόν άνώτερον 
τβϋϊ στρατδί. ’'£κπα:λαι δέ έγίνετο διαχρισι; των πβ· 
λεμίχών αΓ5 των έμπίριχών πλδίων' σϋνέηεια οέ τού
τοι) ητον, δτι, έπειδί) τά άτρωτα η?αν τής τ.ολιτείβς, 
η ναυπηγία καί ό έροπλισμος αύτών έγίνετο ολως 
διά δημοσία; δαπάνη;.

Αΐτίαζ τηζ βραδείας :τροόύον τ?7̂  >’αυτιχ{}ζ ί>£- 
σ τψ η ς . Καί ομω; διά νά κρίνωμεν έρθω; περί τή; 
κατατταϊιω ; καί τή ; προοοου τή ; ναυτικής έπιστή— 
μη; παρά τοΤ; £λλη?ι, δεν πρεπει νά λησμονκσωμεν, 
ότι το στάοιον τή ; ένεργεία; των ατόλων των ητο 
πάντοτε περιωρισμενον ε ;; το ΑίγαΓον καί το Ίόνιον 
πέλαγος.

ΙΙρωτη α ΐτ ία ’ Ή  κατά των Συρακουσών εκστοβ- 
τεια είναι ή μάλλον μεμακρυσμένη, τήν οποίαν 
ποτέ έπεχείρηαε πολιτεία τ ι ;  τή ; κυρία; '£λλάδο;· 
ποια δε η έχβασι; αυτής, εΤναι γνωστόν εις πάντα;. 
Καί εις αυτόν τδν Ευξεΐνον Πόντον, άν καί συχναζό- 
μενον από εμπορικά πλοία, δεν ε'πλεον πολεμικά

( 1 )  ’ Κχ τ ί ς  ιτΛιτικίΙς Ιβτ£{ΐί*{ τρ5 «Ηρί«ν «ιρΐ «ρχ·ία { * Ιλ -



ιιλοϊα, 5ιότι 8έν τ.ιοέιτη χοτέ άναγιη. Αί δέ̂ 0̂ λ̂ ϊ5- 
ΜΙ, τά; όχιία; Εχλίον, ίσιν χλί=£·.ς ν ΐιω ν  δέν ητον 
έποιίένω; δΰίίολον νά ίδρίιϊωιΐϊ όρι»=υ; «αί λιΐΛίν»;, 
οί δέ δαλίιιιοι χλοϊ δέν ?7αν σχεδίν εψή δυχορβ- 
μεύτεις. ^

/ίιυΐί'ρα αιτία. Έκτο; δέ τουτο-̂  ή Ελλά;, ίδιω; 
δέ τδ μάλλον πολιτίϊμένον ανατολικόν με̂ ιο; αύτ?,;, 
δέν εΤγε πολλτν ξυλείαν άν δέ καί τινε; *τ:ο τάς δυ
τικά; ή μβτογείου; '^ώοα;, ω; η λκαρναν.α κ«ι ή 
Άοκαδία, - είγ_ον τ.εριαϊοτέοον ξυλείαν, οί τοταμοι 
αίτών, ι;ΐ δ-.α'οέρονΓε; σχεδόν άηδ δρεινά ποτάμια, ί -  
χρτ.σίμευον μόνον ολίγον ε·; την μεταχόμισιν τ ΐ ;  ξυ
λεία;. Αί πόλεις λοιπόν αί ναυπηγοΰσαι στόλους ^ναγ- 
κάζοντο νά ζητώσι την ξυλείαν εί; μεμακρυσμενα; 
•/ώρας. Αί ΆΡήναι. ώς γνωρίζομεν, μετεχόμιξον αυ
τήν από τ^ν ϊίακεδονίαν χαί Οραχην. Ή δαπάνη 
λοιπόν ητον άναγ/.αίω; μεγάλη, ώστε μόνον αί πλου- 
σιώταται πόλεις ήδυναντο νά ρέρωσιν αυτήν.

Τρίπ] αίτια. Τέλος Οπίργ,ον μεγάλαι δυσκολία·, 
νά ευοίτκωσι πληρώματα διά τους στόλους. Λυω δέ 
είδη «νδρών, ήτοι ναυτας καί κωπηλάτας, μετεχει- 
ρίζοντο ?ίς τούτο. Καί οί μέν πρώτοι ήταν πολϊταΐ. 
καί άπετε'λουν μέρος τίς πολιτορυλακΐς* κατά τάς άρ- 
χαιοτέρας όμως διατέξεις,οί πολιται δεν ησανδπόχρεοι 
νά υπηρετώσιν εις τά πλοΤα’ άλλ "ί·, πολιτεία μετεγ ειρι- 
ζετο έν μέρει δουλους, ιδίως δέ εις την κωπηλασίαν, 
καί έμίσδονε ξένους. Ίίσαν λοιπόν πολυδάπανα τά 
πληρώματα των πλοίων. Είναι οε γνωστόν εκ του 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, δτι άνευ τ ίς  συμμαχίας καί 
του αργυρίου τ ίς  Περσίας, η Σπάρτη δεν ήδΰνατο ν’ άν- 
6έξη εις τάς ναυτικά; δαπάνα;.
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2. Πρ^ο^οζ xώ^ναυτικώ^ ::ραγμάτωγ. “Ηδη δέ 
βέλομεν έςετάσει τάς δ:αρ5ροΐίς έποχάς τ ί ;  x^οσδο  ̂
των νίϋτ'.κών ιτραγμ«των.

Έχ το3 Όιιηρου χ«1 τΛν Άργοναυτικών ποιητών 
μανΘάνί{Αίν,οτι οί "Ελληνεζ, χαί επι τον ηρωϊκβΰ ακό
μη αιώνο;, εΤ·/ον πλοΓα επιτήδεια εις μεμακρίίτμενονς 
πλονς. Διότι οί άνθρωποι ήναγχάζοντο ύπό τής πει· 
ρατείας, ήτις προ τ ίς  περίοδοι) ταότης ητον τόοο 
κοινή, νά ναυπηγώτι πλοία 0/ι μόνον διά νά μετακο- 
μίζωσι βάρη, αλλά χαϊ δια νά πολεμώσι.

.\ίαχρά ,χ.Ιοΐα. ΤαΟτα δέ τά πλοία ώνομάζοντο 
[ιαχρά, διά νά διακοίνωνται άπο τά αρχαιότερα οτρογ- 
γόλα, τά όποΓα έχρηαίμευον μόνον εις μετακόμισιν 
εμπορευμάτων, ον και ηναι βέβαιον οτι τά μοχρά 
πλοία έ*/ρητ(μευον καί εις εμπορικούς σκοπούς, Έναυ- 
πηγουντο δέ ούτως, ώστε όλοι οί κ6>πηλάτοι έκάΟην· 
το εις μίαν γραμμήν. Διότι, οτε δέν υπάρχει άσρ>ά- 
λεια, ή ταχυπλοΐα είναι τό πρώτον προτέρημα του 
πλοίου, είτε δι’ έπίΟεσιν, είτε διά ργήν. Ή  ίδιότης 
δέ αΰτη εύρίσκεται βεβαίως περισσότερον εις τά μα- 
κρά πλοΓα, τόσον διά τό σχϊμα αυτό, όσον καί διά 
την πληΟύν τΔν κωπηλατών, οΓτινες βαθμηδόν ηυ- 
ξήθησαν από είκοσιν εως πεντήκοντα, καί ετι περισ
σοτέρους. Εντεύθεν έλαβε τήν γένεσιν εΤδόςτι πλοίων, 
αί πεντηχότοροι, οπερ ώνομάσΟη έκ τής περιστάσεως 
ταύτης.

3· Τ ριήρας £^ι\ίρ(θ{1σαι εό 700 ίτος Προ Χρι·. 
<ηοΰ. ’Αλλ’ ή λαμπροτέρα εποχή τής ιστορίας τ ίς  ναυ
τικής αρχιτεκτονικής των Ελλήνων, είναι ή έρεύβεσις 
των τρίηρών. Διεκρίνοντο δε έκ τής τριπλής τάξεως 
τών εδωλίων, τεταγμένων βντων επ’ άλλήλων. Καί αΐ



μίγ Ιίρκται τριΫ.ί'.ι; έναυπιιγίι9ί''ίν ε ί; Κερινίεν, 
τ ψ  τό 700 ε 'το ί κρό Χ?··>«5· εγεινεν ϊ|εωί 
•έρΟύ; γενι*τι «υνήβεια ή »«υι«γία τοιούιων τρίτ,ρών-
ίιότι (εί·/?· Ιίερειεεί Γ.οΙψ^'^ ί
,.ρώγ ιιλίίωγ μ ! τώ» ιιενειιίοντόεων ϊτο  χοινοτιίτιι·
τεεί ταύεεν δέ τΐ;γ έπεχήν οϊ Συρακουϊίοι εΐ Κερ-
κεραΰΐ πρώτει βπέΛτγ)73!Υ ετόλευς έχ τριηρών. Είς
τ ις  τριίρει: 5έ ταέτας, «ν « ι ί  ε'γε'.ν*ν ίσως ιεολλιι
ΐεερεχιί ίελτιώ ιεις, ίύ3ε[εία 5]χω; ούτιώεχς |χετα6ίλ)ι
εγένετο.

4) Έ λ ^ών προηγίυαένων γίνεται δίλον, οτι οι 
"Ελληνες είχον λόγ^ν να βελτιώαωτι τ« ναυτικά περυ- 
σότερονιειράτά ςτρχτιωπχά. Χ·εχ''“« '’
*ά (ειχωνται χατά στόλων, άνωτίρων τών ίδιχών των 
όχι [χόνσν χ«τά τόν άριΟ{Χον, «λλ* χ ιι χβτά την χοι- 
ότητα των πλσίων. Διότι ίν χαίρω τον ΙΙερσιχον 
χολέριοο, οί στόλοι των Φοινίχων οταρεταττοντο 
χατ' αντών.

Ά{>χΛίοτάτη ηχνμαχία μβταζίι τώχ Αο/ιιχίι'ωχ 
χαΐ Α'ερισραόωχ. 'Η (ΐέν αρχαιότατη ναομ,αχία, χερί 
?ς γίνεται ρινείεε, σννεχροτήΟη |εετα'ν των Κορινβίων 
-χαϊ Κεοχοραίων, χερί το 640 ίτος χρό ΧριττοΟ, άλλ 
{, χρώτ^ι, χερί τ ϊ ;  όχοίας ε’χομεν λεχτοιεερείας τινάς, 
εΤναι ί  ναυμαχία ή γενομένη χλησίον τ ίς  νήσου 
Λόδης, χαρά τήν Μίλητον μεταξύ τοϋ Ίωνιχοϋ στο- 
λ.ου καί του είς τήν ύχηρετίαν τής Περσίας Φοινικικού.

όίιίχμόχχίάι'μ, .τεμί εό498 /Τ.Χ. Το ναυτικόν των 
Ιώνων, ιροηγμένον τότε εις μεγίστην έντέίαιαν, ουν- 
ίστατο άχό. τριαχοσίας χεντν,χοντα τριήρεις, το δί των 
Φοινίχων ητο σχεδόν διχλείσιον. Γνωρίξομεν δέ.̂  ότι 

-κατά τή» χαραμονήν τής μάχης τό ναυτικόν τών Ίώ-
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νων εΤ·/ε πα^αταχΟϊ! τεχνηέντως* διότι εις τά ; διαιρ:· 
56ΐς της πρώτης γρβιχμΐς όπηρχον διχττηριατα, δίά 
των όπ9ΐο>ν τά τ ίς  3>ϋτέρ«ς ήδύναντΰ νά πλέωτι. 
’Αλλ’ ή |ε«7,η «^"η ίέν εΤναι διδακτική, διότι οί Πίρ- 
σα: κατώρΘωταν να διαιρέτωτι πρότερον τον στόλον 
των σΐ)α|χαγων.

5. /»* ’.ίρ τ ίιη σ ίω  χαΐ Σα.1<ιυΐη. 'Ότε β
3ϊρξης ειαεδαλεν εις τήν Έλλαδα, ό θεμιττοκλ^ς 
έλαόε την 3όςαν να γείνη δ σωτήρ της πατρίδος τον 
δια Οαλίίτσης. Καί δίς μέν βπετόλμησε νά άντιπαρβ- 
ταχΟί εις το ΐτχυροτερον ναυτικόν τών ΙΙερσών, πρώ
τον έν Άρτεμισίω, δεύτερον έν Σαλαμινι, αλλά 
καί εις τάς δυο περιττάσεις βνεπληοωαε το έλιγά- 
ριΟμον τθ5 Ελληνικοί στόλου, ίχ ι  τόσον δι’ ε’πιττ,- 
δείων διεκπλων, οσον δι έχλογίς καταλλήλου Οε'οεωςι 
λεν “ίδύνβτο βεβαίως ν* άντιπ«βατα*/Οΐ κατά του 
απειραρίθμου Περσικοί στόλου εις τό «έλ,αγος, οπού 
τά κε'ρατα του εχθρικού στόλου ηΟελον έχταθί} άνα- 
πορευκτως πέραν τοδ ίδιχου του. Έντεΰβεν έξελέ- 
ξατο τίίν πρώτην δέσίν του κατά τήν βόρειον είσοδον 
τον πορθμού ττ̂ ς Ευββίας, καί μτετά τάς αμφιβόλους 
ναυμαγίοι’ς έν Άρτεμισίω, άπέπλευσε διά του πορθμού 
τούτου εις τον Σαρβονικόν κόλπον  ̂δπου οί στενοί πορ
θμοί μεταξύ ΆττικίΙς καί τί|ς νήσου Λίγίνης καθίστων 
την Οέτιν του ετι άσΦαλεστε'ραν.

0. Πρώζη να ιψ αχ ία  ια χ α ζν  τίύτ Κορΐγθί<ύν *λΙ 
Κΐρχυραίων^ τιρ6 Χριαχον 031. Περί των ναυμα
χιών δέ, αΓτινες εγείναν εις τό δια'στημα του πολέμου 
τούτου, εχομεν μόνον γενικάς έςιστορήσεις. Οί Ελ-
λη*νες ένίκησαν πολύ ευκόλως τούς Τ1έ(ρσας. "Οταν
εχθρός τις χαταρρονίται, δεν εΤναι δυνατόν νά πρβο-



δ=6σο πολί) ή τέχνη τοΟ τ:ολέ[Λ3υ. ΧΙε?ϊ δί τ ΐ ;  ναυ- 
μα·/ίο; τϊςγενίμένη ; Κεοκυραίων χαΐ Κο-
ρίνΟ'ίων, χατά τήν άρχην τοί Πελοπονντ.^ίαχαΰ πο- 
ιψ ν ^ ,  άχίίδεί; διτ,γησε·.;- (Λετά τήν συΐΑ-
ιιλίχην δέ τχύτην άμρδτίρ* τα {λέρη ε ιτη ίίν  τ ρ -  
•παιον. Καί ό μέν ττόλ^; των ΚίρινΟίων οπετέ- 
λί^ μ ίτ ί γρααιχην, παρατεταγιχενος εις δύο μοίρας, 
βλλ’ ό ίστοριχ'δς μνημονεύει, οτι δεν εγειναν ναυτιχά 
στρατηγήματα, άλλα τά πλοία, καταλβίοντα άμεαω; 
άλληλα δι’άρπαγίων, έμονομάγουν «λβΐον προς πλοιον. 
"Οτα δε άναγινώτχομεν περί το5 ΚερχυραϊχοΟ στό
λου, δεν μας δίδουν υψηλτ,ν ιδέαν πιρν τΫ.ς εμπει
ρίας του εις τά ναυτικά.

^ ε ν τ ^ ρ α  γ α ν μ α χ ί α .  Εις δευτέραν δέ τινα ναυμα
χίαν κατά των Πελοποννησίων, οί Κερκυραΐοΐ ίοειζαν 
έη  όλιγωτέραν έπιτηδειότητα, καί ·ί9ελον καταττ?αρ?| 
βεδαίως, εάν ή μοΤρ* των ΆΘηναίων δεν έίοήθει τον 
άποπλουν των.

7 . Ναυτικά σΓραΓ>/)'/|ματα )·»'ωστά ΐ ΐ ζ  τους Ε·1· 
Λτ γ̂ας. Ή  ναυτική τακτικ-ίι, την όποιαν οί "Έλληνες 
έγνώριζον, συνίστατο κυρίως εις τδ νά περιπλέωσι και 
νά διεκπλέωσι διά τϊίς έχΟρικί,ς γραμμίΐς. Ό  σκοπός 
δέ τής πρώτη; πράξεως ητο νά έκτείνωσι την γραμ
μήν πέραν τών άντιδετων πτερύγων* τής Οε δευτερας 
νάδια^^ηγνίιωσι την έ/Θριχήν γραμμήν. Διά να εμπο
διστή δέ τούτο, ό ετερος στόλος παρετάττετο εις δυο 
γραμμάς, καί άρινε διαστήματα ούτως, ώττε οί μοΐριι 
τής δευτερας γραμμής νά δυνανται νά διεκπλέωσι διά 
των διαστημάτων τής πρώτης, καί ουτω νά δοηδώσιν 
αυτήν έν καιρω ανάγκης. Την τάζιν δέ ταυτην έννόουν 
ιδίως οί ’λθηναιοι, οΓτινες παρεδε-χΟησαν ωσαύτως
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άλλδν τρόπον προτβολτ;; ο/κ |αΙ την πρώραν, άλλα λο· 
ξώί έχ τ ΐ ;  πλενιρας’ ώστε τά κωπνα το5 έ'/Ορικοΰ 
πλοίον» σονετρίδοντο, καί το πλοΓον καΘίιτατο οϋτω:; 
άχρηστον.

Οί ^ΑΘΐ}Υαΐοι ^σο.^ ^πίί^ο* Εις τά πράγ
ματα δέ το ίτα οί ΆθηναΤοι ησαν ανώτεροι όχι μό
νον των Σπαρτιατών, άλλα καί τών Σορακουοίων.

8. Ν αυμαχία μ€ζαζΰ τώ*· ^Λαμπαζώί' χα ΐ Αβ'\· 
ναΐων^ η,Ιηαίον τν^ Αΐοβον^ 17. X* 404. Τά δοο 
τελει*ταϊα έτη τοϊί 1Ιελοπονησιακο5 πολέμοί) ησαν ιοί- 
ως άςιόλογα διά τοδς ναοτικονς πολέμους* άλλ ή 
ναυμαχία μεταςυ τών ύπό τον Καλλικρατίοαν Σπαρ
τιατών, και τών Άδηναίων. πλησίον τ ίς  Λέσδου, είναι 
μόνη άςία σημειώσεως προς γνώσιν της ταχτικής* 
διότι μας χορηγεί παράδειγμα, δτι παρετά*χθη στόλος 
εις διπλήν γραμμήν. Ό  τών Αθηναίων στόλος ητο 
παρατεταγμένος είς ?άο γραμμάς, καί κατά την άρι- 
στεράν καί κατά την δεξιάν πτέρυγα. Έκαστη δέ πτέ- 
ρυξ συνίστατο από δυο μοίρας, και έκαστη μοίρα από 
πέντε πλοία* έβοηδείτο δε από ίσας μοίρας, κατά 
την δευτέραν γραμμήν* τό δέ κέντρον συνίστατο 
από μίαν μόνην γραμμήν. « Την τάξιν ταυτην έξελέ- 
ξαντο, λέγει ο Δενορ(Γ>ν, διά νά μή δυνηθώσιν οί εχθροί 
νά διαρρήςωσι τόν στόλον κ . ’Ες εναντίας δέ ό στόλος 
τών Σπαρτιατών άπετέλει μόνον μίαν γραμμήν, παρε- 
σχευασμένος διά νά περιπλέη και νά διεχπλέη διά του 
Ιχβρικοΰ στόλου. Και ή μέν μάγ̂ η ήτο πεισματώδης, 
οί δέ Άδηναίο; δέν ένίκησον είμή μετά τον θάνατον το5 
Καλλιχρατίδου.

<9ά>·αΓος ιο ί Κα,ΙΛιχ^^ο,τχϋου, Πρό της μα'/̂ ης οέ 
ό κυβερνήτης του Καλλιχρατίδου συνεβουλευσεναυτόννά



άπθ7ωρίιιΐ! ί ώ  ττ,ν (Λϊγώϊν ύ ιερ ίγ ΐν « 3  στόλου των 
Άβηναίων· « Έσν άποδανω, ίΐσεν, « ί  ϊ τ .σ ρ τ ι ;  δυ- 
νατβι νά ύπαρξη καί άνδι» ίμού ».

2’υμπ^ρασ^α. Συμπεραίνων τον λόγον δύναμί'. να 
ειπω, οτι βί νααμαχία; των παλαιών, άν χαί χατώ- 
τερβι χβτ4 τά πβλύκλοκα'στρατηγηαατα από τας ση- 
μερινάς, δέν ηοαν παντάπαοίν άοημαντοι ιό< πρόί τάς 
σονεπείαςτων. Λι* αύτών άπείασίζοντο ί^χνότεοον 
βί πόλεμοι εις τους άργαίους παρ’ εις τούς νεωτερους 
'/̂ ρόνους* χαΐ άν λάβωμεν προ όρ&αλμών τόν Οανατον 
των άνΟρώπων, ουνάμεβα ευκόλως ν’ ίχοδεΐξωμεν, 
3τι διά μιας ναυμαχίας τών αρχαίων άπεθνησκον 
περυαότεροι άνδρες, παρά διά τριών ή χαΐ τεατάρων 
έπΙ τών ιίμερών μας.
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ΚΕΦ. Β'.

ΠιρΙ τώ»· ύια^■όρα^ ί^^ώ^ τωγ τΐΛοΙ<ύΥ.

1. Π Λ ο Ι λ  χ ύ γ  άρχαΙωτ θ α Α α σ σ ο Λ ό ρ α γ ,  Τά πλοία 
τών ορχαιβτα'των δαλαααβπόρων τ)®αν μόνον κορμοί 
δένδρων, έοχαμμένοι εις τχήμα σχα’οης, χαί έντεύθεν 
ώνομαζοντο οκάρη, εκ του σχα'πτεοΟαι. Επλε'χοντο δέ 
ενίοτε χαί αχό ιτέαν, περιχαλυπτόμενα μέ δέρματα. 
*Αρο3 δέ μετά ταυτα έχολιτίσδηταν περιτβότερον, οί 
"Ελληνες χατετκεύαταν τριών ειδών κυρίως πλοία, 
ρορτηγά, πολεμικά καί επιβατικά.

Φορτηγά, ηΑοΙα. Τά ρορτηγα ώνομάξοντο δλκά- 
δες, ρορτηγοί, και πλοία. ’Ησαν δέαυ'.^0ω; οτρογγύλα, 
εχοντα εύρύγωρα κοιλώματα διά νά άχοτίΟενται αί



η ά)νλα άναγχαια [αε τα όζδΤα ίο:>ύ·:ο·̂ α·)·:·ί' 
εντεύθεν ώνομα^οντο ένίΰτε στρογγόλα, ώ ; απ’ ε
ναντία;, τά ·πολεμ·.χά πλοΤα ώνομαζεντο μαχρά. 
Τά οορτηγά πλοΤα έκνοΐιντί συνηΟω; δι' ίατίων.

2. ΠοΑίαιχ^ π.Ιοΐα. Τά πολεμικά πλοΓα ησαν 
έπιμτ,κη, χαί άν και εΤχον ίατία, διευΟυνοντο κυρίως 
διά των κωπών, επειδή παρειχον ταΰτα μεγαλητε'ραν 
βεβαιότητα εί; τά ; κινήσει; αυτών έν καιρώ τ ί ;  μά- 
'/η;· έντενθεν τά πολεμικά πλοΤα ώνομα'ζοντο έπί- 
κωπα καί κωπηρη. Οί κωπηλάιαι δέ έκάΟήντο έπι 
εδωλίων άνυύουμενων βαθμηδόν ω ; κλαμαχε;. Σειραι οέ 
εδωλίων τοιούτων ηα*ν τρει;, τεσσαρε;» και πεντε. Εν
τεύθεν απαντωμεν συχνάκι; ε ί; τούς συγγράφει; νηα; 
τριηρει;. τετρτρεις,καί πεντηρει;· πλοΓα δηλαδη μέ τρεις, 
τεσσαρας, καί πέντε τάξει; κωπίων, τά όπβΤα ύπερε'- 
βαλλον ολληλα κατά μίαν τάξιν κωπίων, καί έπομέ^ 
νω ; εναυπηγουντο υψηλότερα, καί έκωπηλ.ατουντο με 
μεγαλ^τέραν δύναμιν. Τά δέ εχοντα μίαν μόνην τάξιν 
κωπίων ώνομάζοντο μονήρεις, καί ό αριθμός των 
κωπίων από τά όποια ή τάξις αύτη συνίστατο, έξε- 
οοάξετο διά των λέξεων πεντηκοντόρων, έκατοντόρων, 
κ,τ.λ. κατά τά ; περιστάσεις.

3. ΈτηΰαχικΆ ηΛοΧα. Τά επιβατικά κλοΐα εΤχον 
διάβοοα ονόματα, τά όποΤα έλάμβανβν οπό τά φορ
τία των, διότι, όσα έχρτ,σίμευον είς μετακόμισιν αν
θρώπων ώνομάζοντο μέ τό γενικόν ίνομα πόρια καί 
έπιβάδες* ή οτε ήσαν πλήρη ενόπλων άνδρών, ώνβ- 
μάζοντο όπλιταγωγοί καί στρατιώτιδες* οσα οέ 
μετεκόμιζον ίππους ώνομάζοντο ίππαγωγοί. Είχον δέ 
έν γένει σγΐμα μικτόν μεταξύ των φορτηγών καί 
πολίμικών ΐϊλοίων, όντα μακρύτερα μεν παρά τά πρώ-
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δεύτερέ. Τέ μ:χρον 
δέ ϊχάρίζ, το όποιον παριτχολαυΟϊΐ πλοϊόν τι» ώνβμα- 
ζιτο χίλγιτιον, οποχοριοτίχόν του χόλητο;, ητο: έλα- 
φροϋ Ιτιπέως.
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ΚΕΦ. Γ'.

Τΐι^Ι χω/μΐ^-ωΐ', χοσιιηιιάτ(ύΥ χαΐ ο.τ.Ιισ(ί(Ζ>' τΰ}’
.τ.?ο/ω)·, χαΐ ΛίρΙ χώχ ηοΑηΐ'χ^'^ όργά>·ω>·, 

τά ύ.ΎνΤα μεζί̂ | !̂ ρ̂ί ο̂ x̂ο £ΐζ αιτα.

1 . Μ ρ̂τ} τοζ π.ίοίον. Τά χυριΛ [ΐεριΐ, ά^β τά δ- 
ποΓίί τδ ίίβλίΐ συνίσταντο τά πλοΓοι» τ)<ι*ν τρ ιί’ δτ,λ*- 
ίή τα σώμτ, ί  πρώρα και τ, πρύμνη. Εις τδ αώμα δέ 
4| τδ μέαον του πλοίου ητον ·ί\ τρόπις, δνομαζομένη 
άκδ την ιαχύν καί στερεότητα της στειρη. Περί την 
τρόπιδα δέ ίσαν τεθειμένα τεμάχια ξύλων διά νά 
προουλάττωαιν αυτήν άπδ πασαν βλάβην» χοί ταυτα 
ώνομάζοντο χελυαματα. *Αμετως δε μ’.τα την τρό
πιδα, ητον η φάλκις, έντδς τ ις  οποίας πιρίείχετο ή 
αντλία» μετ’ αύττ,ν δ' ίτον ή δευτέρα τρόπις, τεθει
μένη ουσα ύπδ τήν αντλίαν, χαΐ δνομαζομένη λέββιον, 
ααλχηνη, χλειτοπόδιβν. Τπεράνω δέ τ ίς  αντλίας ητβ 
κοΓλός τις τόπος, ονομαζόμενος κοίλη* ώνομάζετο δέ 
και κύτος, και γάστρα, (διότι ητο μεγάλη καί χωρη
τική έ'γοοσα <Γ(9ίμα άγγείου ή κοιλίας). Αύτη δέ 
περιεχϋχλουτο άπδ πλάγια ξύλα, τά όποια δψοΰν- 
το άπδ την τρόπιδα πρδς τά άνω, και ώνομα- 
ζοντο νομεΓς και έγχοίλια ( επειδή ή κοιλία του 
πλοίου περιεί*/ετο έντδς αυτών)· έπ’ αυτών δέ ηοαν
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τεΟ:·μένβ·, σαν·5ε; τ ιν ::, ονίμαΐ^όμενϊΐ ίη ιζ ί' ΐν .ν . η 
έντίρ'.ωνί$α. Αί τλευραί δέ συνεχίεντο άτ:δ -α'-ναλας 
σανίδα; έχτείνομένας άτια τ!·; ζρώρα; ·τ"7;  ^36-
μνη;, καί δνομαζόμεναι ύποζώματα, ζωστ^ιε;, καί 
ζωμευματα, δς*ίτι δι’ αίτών όλόκλτιρδν ^3 κατα
σκεύασμα έΐΐ̂ ώννυτα καί περίεκυκλοϊτο (1). Εις αν.- 
οστε'ρας δε τας πλευράς οί κωπτλάται εΤγσν τάς έ^ρας 
των, δνομαζομενας τ«:χους, Ιδωλια, τεΟείμενας έπα\- 
ληλας. Και η μεν κατωτάτ/ι σειρά των εδωλίων των 
κωπηλατών ώνομά^ετο Θάλαμος, καί ο: χαΟκμενοι επ’ 
αύτίς Θαλα'μιοι* η μεταία δβ ζυγά, καί ο\ κωπη- 
λάτα: ζόγ-ο:* ή δέ ανώτατη θρα'νοι, καί οί κωπη- 
λα'ται ΘρανΤται. Τά διαστήματα δέ, εις τά δποΓα ον 
κωπηλα’ταί εβαλλον τά κωπία των, ώνομάζοντο τρύ- 
ματα, καί τρυπήματα, καί ενίβτε δρθαλμοί, ώς δμοιά- 
ζοντα τους δίΘαλμούς. Αί πλϊυραί δέ τών τρυπημά
των τούτων έκαλύπτοντο μέ δέρμα ονομαζόμενον ά· 
σκωμα. Τά δέ Ικατε'ρωθεν πλάγια του πλοίου ώνο- 
μ«ζθ'/το τοΓγοι.

2. Πρώρα. Ή  πρώρα, ονομαζόμενη ενίοτε με'τοι- 
πον, έχοσμεΓτο μέ Τ,ρυτάν, καί ποικίλα χρώματα* τά 
κοσαηματα δέ έξεικάνιζον σχήματα θεών, ζώων, 
κ.λ.π. Εις τούς πρώτους δέ χρόνους το ερυΘροΰν

( ι )  Αϋττι φ«ίν4τιι ^ ιπ4χνο9τί-Γη έίτίγτβις ΚΖ. Ι 7.  ί χ  
τ{,ν πράξιιβν των Ά^τοστολων, Ι κ ί ν  ^Ιιλα μιταφράβιι τΑν )('ζιν 
β«τ.θιί«(, λιητχς βκν($χ(, τά  ̂ ίπςίχς ίχάρφωναν ιΐς τάς π λ » ;ά ς  
« 0  ίτλίόν ίιά  V* ίϋρβώβωίί τΑν βλχβιτν, τήν ί«ί·ί*ν Α βάλββα* 
η χ *  ιτρ'.;{νΑ«ιι ιΐς τοίις ζωχτΑρας. Π Ά λ» Οπθ>λνηαχτιβτα( 
φρονβΐΐτιν, 2τ( Α φράτις βηιχίί'νίΐ ίίνιιν τάς κλιν^άς τον ηλο(:υ άαον 
^[ά χαμΑλων, άλνβοων ν.λ.π. (βοτ,9{ΐώι'', αΐ όπιΤχι ΐπι^ώντο άτιβ· 
χάτω τ ις  τ^ίττι^ος. Π *ρ*β. 'Ο α. Ό ίν ο . α '.  « I.



156 ΜΕΗ1, Κ.Α,Π. το ν  ΠΛΟΙΟΥ. Μ.Α.

χίώ.Λα ητο μαλλβν έν “/ργιίίΐ, χ«ι έντεϋίΟϊν α ΐ Όμη- 
^ίχα; ν ίε ; ώνομάζςντο χο:ν<3ς, χαριν μεγαλοτιοε- 
πείας, Μιλτί-κάρηιι καί Φοίνίκοΐίαρηίί. Μετεγειοίζοντο 
6έ ουγνακις καί τέ κυανοΟν, καί έντεϋΟεν οί ν^»; 
ίικο {λέν του Όμβρου ώνομαζοντο κυανέποωροι, ύπο ίέ 
του Αοίίτοο^τ^ους κυανεμοολοί. Αί κλευραί δέ της 
ϊ^ρώραί ώνομαζοντβ τϊτερά καί **9€(ΐ, ί  μδλλον ζβ - 
ρειαί. Ή  άκρα δέ αυτών, ώς καί τ ί ί  π:υμνη-, ώνο- 
μάζετο παρεζείρετ'.α, δίοτι δεν εΤγε κωκηλάτας.

3. // Λρόμγη. Ή  κρυμνη (ονομαζομένη ίνίβτε ού
ρα) ητον υψηλότερα τ ί ;  τ.ρώρ«ί, καί «τρογγυλωτίβα. 
Κκ αύτ?;ς δέ ιττατο ύ ·κηδαλΐου·/ος. Εις το άκρον 
δέ τ?ίς πρύμνης, ως άλλο; διϊτχυρίζοντβ!, εις το 
άκρον τ ίς  πρώρας, ί[το κόσμημά τ; δνομοζομενον 
χηνιοκος εκ του χηνος, τύ σ̂ _?!μα του οποίου ώ
μο ίαζεν. Είς το χόομημα δε τούτο λεγεται, δτι εδε- 
νετο κάμίλβς, δτε ί  άγκυρα ίρ^ίπτετο είς την βά- 
λαίίαν, Γπίίρχον ώοαύτω; τά άρλαττα, τά οποί* 
ησαν πιθανώς το κεκοτμημένον άκρον τίίς πρύμνης. 
Άνολβγον δέ κόσμημα «ίς το άκρον τ^ς πρώρας, ώ· 
νομάζετο άκροττόλια, το όποιον ^«ίνετα; δτι ητο το 
άκρον μακράς τίνος σβνίδος δνομαζομενης στόλου, έγ- 
γΓ^λυμμενης, είς σχήμα περικεφαλαίας, ΐμψύχςυ 
τίνός όντας, Έπί τ ΐς  πρώρας 3$ του πλοίου έτίδε'το 
στρογγυλόν τεμάχιον ζύλου, όνομαζόμενον πτυχίς, καί 
νίοτε οφθαλμός, ητο: όρβαλμος του πλοίου. ’Επ’ βύ- 
·ο3 δέ ητον έγγεγραμμένον τό όνομα του πλοίου, τό 

όποΓον συνιόδως έλαμδάνετο από τό σημείβν, τό όποιον 
ύπίίρχεν εις τήν σημαίαν ( 1) .

(1 )  Αΐ βτ(ΐ.*Γ*ι ί ί  ί'ί«9νιζ>» η τίγ*« -,, «^ λ λ β η  τκ?(!9ν, χρό» *



4. Σημαία^ πι\ϋά.Ιίθτ, άγχυρα χτ.Ι. Ιίαραίημδν 
ητον ή σημαία η τεΟίιμένη εΐί ττ,ν πρώραν του πλοίου. 
Έπ'.τροπτ) δέ τδ τχίμα £νο; των 0«ών τεΟειμενον εις 
την πρύανην. Τ'.νά τών μεγάλων πλοίων εϊχον έω; 
τέτσαοα πηδάλια. '^Εκαιτον δέ πλοΓον ειγ_ε διαφόρους 
άγκυρας, μία τών όποιων, ύπερέχουσα όλαςτβς ολλας 
κατά το μέγεθος καί τί;ν ίσχνιν, ώνομάΙίβτο ιερά, καί 

’ έ'/ρτ,σίμευε μόνον έν καιρω μεγάλου κίνδυνου. Τό έρμα, 
\ το όποιον ώνομά^ετο θεμέλιος καί ερευμα, συνίστατο 

κοινώς από άμμον. Ή  βολίς, δνομαίίομένη από τόν 
Ηρόδοτον καταπειρητηρίη, ητο μβλυβδινος σραΤρα, διά 
τ?ς οποίας έξέταζον τό βάθος τών ύδάτων. 01 κοντοί, 
όντες μεγάλοι ράβδοι, έγ^ρητίμευον εις τό νά έξετά^ωσι 
τά άβαΟτίυδατα,καινά άπομακρυνωσι τό πλοϊον από τους 
σκοπέλους, λίάποβάθραι, έπιβάθραι,ί κλίμακες, εχρη- 
σίμευον είς τό νά ένόνωσι την ζηραν με τά πλοΤα, η 
τά πλοία προς «λληλα. Πείσματα ήταν αί χάμιλοι. 

* 'Ρυματα δέ, όλκοί, ί  σπεΤραι, ησαν σχοινιά,γρησιμεύοντα 
είς ρυμουλκίαν. Απόγεια τίσαν σχοινιά, διά τών όποιων 
τά πλοΓα έδένοντο από δακτυλίους λελαςευμένους εις πέ
τρας κατάτό παράλιον, λ ί κώπαι,ητοικωπία,τών όποιων 
τό πλατύ μέρ^ί» πλάτη, η ταρσός όνομαζόμενον, περιε- 
βάλλοντοσυνήθωςμέχαλκόν διάνα ώθώσι μέ μεγαλητέ- 
ραν δυναμίν τά κύματα, και νά διαρκώσι περισσότερον 
χρόνον. Σκαλμοί ελέγοντο κυλινδροειδί τεμάχια ξύλου, 
από τά όποια οί κωπ-ηλάται έκρέμων τά κωπία των. 
Οί τρόποι ησαν ιμάντες, με τΟυς οποίου; τα χωπικ 
έκρεμώντο από τούς σκαλμούς.

Β.Δ.Κ.Γ. ΜΚΡΠ, Κ.Α.Π. ΤΟΤ ΠΛΟΙΟΓ. 1ό7

τίγρι·*, τοδ; 4π«ι«« βί *ίΐ«τιι παριστάνουν *ί*ψνχ* ««* Ρ·*“ 
ταβιροντ* τρξις κρυβ;, ί  τ«< άρ*ί*ί }ΐί*ν ιΙ( ίλλιιν χ«·;αν· ϊ ·  Μ.
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Τά δ^ργανα, τά δποια μετεχείρί^οντο προς
ηϊαν τά ιστία, τά όποια ώνομάζοντο άοτεμων, (ητ&ι 
ιτανίον, τό όποιον έδένετο εί; το ΰψος του ίοτου)* ά- 
κάτια (τά μεγάλα πβνία). δόλων (το μικρόν πανίον, 
το όποιον ετίθετο ιίς τό εμπροοθεν τ ίς  πρυμνπ;· 
έπίδοομος (τό ει; τκν πρύμνην του πλοίου κρεμάμενον 
πανίον). Τά κέρατα ή κεραΓαι (αί άντένναι). Ό  ίοτο; 
(κατάρτι), μέρη του όποιου ησαν η πτέρνα, ό λινό;, 
η τράγηλο;, (ήτοι το μέρος, δπου έδενετο τό σ·/οΐνί®<Α.- 
τό καργησιον (ήτοι τό άκρον του ίατοΰ, όπου οτε- 
ρεοΰται η κεραία)· η μεοόδμη, ήτοι η όπη εις την ό· 
ποίαν ετίθετο ό ιστός. Τά σγοινία του πλοίου ώνο- 
μάζοντο με τό γενικόν όνομα όπλα, σχοινιά και κάλω, 
ίΙπίτονοι δέ ησκν τά σχοινιά, διά των όποιων έδενον 
τάς κεραίας εις τάν ιστόν πόόες 0έ, τά σχοινιά τά κι- 
νουντα τάς κεραίας. Πρότονοι ©έ τά εις την πρώραν 
καί πρύμνην σχοινί*, διά των όποιων διετηρεΓτο ό ιστός 
στερεός καί ακίνητος.

5. Ϊ1ΐ-Λ(μ(χά δμγανα. Τά είς τά πλοία πολεμικά- 
όργανα τ,σαν, τό εμβολον,-ήτοι ξύλινον ρόγχος, πεοι- 
βεβλημένον με χαλκόν, κοίτεΟειμένον είς την πρώραν, 
διά νά τρύπα τά έχβρικά πλοΓα. Αί ε'πωτίδες δέ τ,σαν 
τεμα'χια ξύλων, τεδειμένβ είς Ιχατερβν πλευράν τ?ς 
πρώρα; διά νά προρυλάττωσίν αύτ/.ν από τά έχΘρ-χ* 
έμίολα. Τά καταστρώματα, καταρράγματα, ·ίτοι 
σανιδώματα, κατεσχευάζοντο επίτηδες διά νά δόνανται 
οί στρατιώτβι νά Γστανταί έπ’ αυτών έν κβιρώ τ·?;ς 
μάχης (1 ) . Ό  δελρίν ητο μεγος όγκος μβλύόδου ϋ

( ι )  Μβγάλϊΐ βνζτίτ7!βΐ{ ίγίνιτο τ« <»νο«Γί "Ομτρο; μ ϊ τβ «»ρί« 
ν*^;. ί )  αί ? ίρ *ι τδν χωπηλβτώ»),
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ίΐδτ.δου εις ?χΐμα δελϊ?νο< έξηρτηαενί; με -γο-νία 
καί τροχαλία; άτ.ο τά ; κεραίας, άρ' ων έί^ίΓτίτο'ν.ετα 
μεγάλτς δυναμεως εις τά έχβρίχά πλοία. Τά δό- 
ρατα ναύμαχα, τά όποΓα η?αν λόγχα: μαχραί. Το 
δρε'πανον ητον είδος δρεπάνου, τιΘεμενον εις την άχραν 
μαχράς ράβοου, και έχρηαιμευεν είς το νά κοπτη τά 
άρμενα τοο έχθροΰ. Λί χεραΓαι, οΓτ·.νες ήταν μηχα- 
ναί, οΓ ων έ^^-πτον πέτρας. 'Η χειρ ή σιδηρά, τήν δ- 
ποιαν έ^δριπτον άπδ μηχανης τίνος εις τδ εχθρικόν 
πλοιον. Οί αρπαγές, βΓτινες ησαν μεγας ?*'χος σίδη
ρου, δεδεμένος με «λύσεις εις τον ίστδν, και ρι- 
πτομενος μετά μεγάλης δυνάμεως εις τδ εχθρικόν 
πλοΤον. Ό τρόπος δέ, τον όποιον μ.ετεγειριζοντο διά 
να ματαιονωσι τδ αποτέλεσμα των μηγανών τούτων 
ητο νά σκεχάζωσ: τά πλοΤα μέ δέρματα, τά όποια 
όπέκρουον η έςησθένιζον την δύναμιν του κτυπήματος. 
Τινές δέ έκ των ναυτικών ελληνικών ©οα'σεων ησαν 
ώς ακολούθως. Τής χώπης έπιλαβέσΟαι, Χαμβάνίΐγ· 
<̂ ίά Χ7}ζ γ$»ρ?><: Γό χ(ύηίο!τ' τροπουσθαι, χρ ίμαγ  τά 
*6λΤία άπ̂ ό τούς οχαΛμοΗ διά μέσου του τροποΟ, ί·  
ράνχοζ' έρέσσειν, *ο)Λτ;;^αΓί?ν· έοεί()ειν, χνητε ιτ εη\ 
της αώ.της* ελαΰνειν, ίΛ χείγ  τ ά  χ ω π ία ' σχασβι, χ ι π ΐ ν  
τά κ ω η ία ' δρθοΟσθαι, ύύόνειν τον ίστόν’ άπλονν ιστία, 
χετδν ιστία, ά ν ο ίγ η γ  τά Ισχ ία · στέλλειν ιστία καί συ- 
στέλλειν ίττια, μαζβύειγ  τά η α γ ία ’ πρύμνην κρούε- 
σθαι, πα.Ιΐγάρομ !ΐγ  <)ίά τώ>* χωπί<ΔΥ’ δρμίζειν, (ύπα· 
κουομένης τής εις προθέσεως) βέρειν πλοΤον προς τον 
λιμένα, ώς πράττει ό πρωράτης* έρμίζεσθαι, άγχυ· 
ροίοΧεΐγ,

Άφβί) ολόκληρον τδ πλβιον έπεραιοδτο, ήλείβετο 
μέ πίσσαν διά νά πορ^υλάττη τδ ξύλον άπδ τδ ύδωρ.



καί ίντευθεν δ "Οίλη^β; δίοΣι ιις  τχ  πλοία το έπί6ε· 
τον μ ί.Ιανα. Άο«3 δέ το πλοΓο» εοτολ'.ζετο αέ ττε- 
οάνοος κα\ άνΟτ, κ«Ι οί ναΰται εκοσμοοντο ώοαδτω; 
μέ στεβάνουί, έ^ίίιετετο εις ττν δάλατταν, κβΙκβΟαο· 
δεν υπβ το3 ίεοεωί μέ άναμμένην ο5οα, ώον, και 
θειον, άφιίοοντο είς τον Οεον, το3 όκονου την εικόνα

1 6 0  Λ Α Υ Τ Α ! ,  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Α Ι,  Κ .Α  Π  Μ .Α,

ΚΕΦ Ι '.

Π(ρΙ νανιων^ ητρατιωτώγ και ναυτι· 

κώκ άρι·'ί^ΐω^.

1. Τρία ιίιίη  γαιτϋ}·. Παρά τοΐς άργαίο:; δεν υ- 
κίρ·/ον διάφοροι τα;εις ναΐίτών, άλλ' οΐ αύτοι άν- 
δρες έχρηοίμεοον ε ί; τό νά μ^/ωνται καί ε(; τό να 
κωπηλατώτιν. Ουτοι δέ ώνομάζοντβ αότερεται. Εις 
τούς νείι)τέρου; γρόνο·̂ ς 2μως τα πολεμικά πλοΤα 
των Έλ)^ηνων εΤχον τρία είδη άνδρών, ώς άχολοόΟωί' 
1) Έρέταε, κωπηλατας, οΓτινίς συχναχις ησαν κατά- 
δικοι κακοδργοι καί δοολοι* ηααν δε τρκον είδών, 
βρανΓται, ζόγιοι, καί θαλάμιοι. 2) ναύτας, οΓτινες 
δΐν ήταν μέν ύπόγ.ρεοί να κωπηλατώοιν, άλλ' ε;ε- 
τέλουν δλα τά άλλα έργα εις το κλοΐον* διά ν άπο- 
ρόγωαι δέ τί;ν τόγχιισιν εκαοτος εΤ’/,βν εργον,
έκειδη ό μέν ένητ^ολεϊτο εί; το νά βρΟόνη τον ίατόν, 
άλλος δέ εις τό νά άνελκη τά ίοτία, κ λ.κ. 'Γπήρχε δέ 
είδος τι άνδρών, κατώτερον των πρώτων, καί βνομα- 
ζόμενον μεσοναδται, οΓτινε; δεν εΐχον ώρυμένβν έ'ρ- 
γον, άλλ’ ίοαν έτοιμοι εις 2λ*ς τάς περιστάσεις νά
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-Γδΐι; λίίποϋί* 3) επίβϊτα;, ίτ5{ στρατ;ώ-
τ ϊ ί ,  οΓτινες 6πι:ρέτο:^ν κατά βαλατιαν. "Ίΐ^βν δέ ώ- 
«λυ^ιένοι *αδ 3ν ΐρ^ϊϊίν οι χρδϊδ(ωρ'Τ{Λενοι δια την 
υπηρεσίαν ττίς ξηρα^* φαίνεται δέ μόνον βτί ίτο πάν
τοτε μεγαλητεροί αριθμός βαρεως ώπλισμενοίν, 2σος 
ένομί^ετο αναγκαίος διά ξηρα’ν. Το δλον τών άνδρων 
■πλοίου τινδς ώνομάζετο πλ·ηρωμα. Τ3 τακτικόν δέ 
πλήρωμα τ ΐς  τρίωρους λεγεται οτι συνίστατο άπό 
διαχοσίους άνδρας. Ιίκ τούτων δέ δυνάμεβα νά υπο· 
λογίσωμεν Ικατόν τεσσαράκοντα κωπηλάτας, εικοσιν 
άλλους ναύτας καΙ τεσσαράκοντα έπιδάτας (1). Εις την 
ναυμαχίαν, οτε μέν ί^σαν μακράν τά πλοία, οί έπιβάται 
μετεχειριζοντο βε'λη καί άκόντια, 2τε δέ ίσαν πλη
σίον, λίγχας καί μαχαίρας. Οί κωπηλάται εκτύ- 
πουν τούς εναντίους των μέ τά κωπία των, άν καί 
πιδανώς εΤχον άλλα δπλα, τά δποΓα δεν τούς έχορη- 
γουν μέν ταχτικώς, άλλ' έκαστος άνηρ έπορίζετο αυ
τά καδ’ δϊον ·ίδύνατο. Ήσαν λοιπόν συχνάκις (κανοί 
νά μάχωνται καί κατά ξηράν.

2. ^όο ίΐ^ η̂ άρι·ό^ζω^ .̂ Εις ολους τούς στόλους 
δπίρχβν δυο είδη άρχόντων, καί οί μέν έκυδερνων τά 
πλοία καί τούς ναύτας^ ο( δέ ίίσαν πεοιβεδλημένοι μέ 
τί ν̂ στρατηγίαν έπί τών στρατιωτών, άλλ εΤχον έπί- 
σης εξουσίαν έπί τών πλοιάρχων καί τών πληρωμά
των αυτών οί τελευταίοι δέ ςυτοι άρχοντες ησαν 
1 ) 0  στρατηγός ί  στόλαρ*χβς, τό εργον του οποίου έξε-

(1 ) 'Ο ο3ΐο; «ηι^ίζιναι χυρί«< ιι< «1χ94ί·ν* Εΐ: Σι·
λχ|λΓ<ίΐχ {»ϊ'νΜ !ί*α. ο*τ« ά ν ίρ «  ΐι<,«)̂ 9ντο έι;1 τβί *«»οτρώ{ίΛτ«ί 

τριχρ&ν τεΐν 'Λ)«νχί!ύ«' Πβλ. οίχβν. 'λβνινΰν ιί:7̂  Βϋχηίον 
Τ ψ . Α'. Ι ιλ . 3 ; ; .
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τελείτο τοτέ μεν άπο εν* μόνον, ποτέ οέ χαί βπο 
άλλου; ένωμενους μετ' αυτοΰ* 2] Ό έπιττολεΰ;, ^τος 
άντυτολαρχο;· 3) 5 τρίτιρίΐ^χο;, - τ̂οι αρχηγός τ ί ;  
τριηοου;, όττις έτροοταζεν ολους τους ά}.λους οτρα- 
τιώτας τους εν βύτΙξι.

3. "Α ^ζοπίς ίχοντις τη^ ^̂ >[■ο̂ ζ̂ίι̂ α τον πλοίου. 
Οί εχοντες την φροντίδα τών πλοίων άρχοντες ηοβν 
Οί αχολουΟθ(’ 1) Οί άρχιχυδερνίίταί, οΓτινες εΤχον τήν 
^ροντιοζ χαι επίμελειζν όλων των νζυτιχών υποθέ
σεων νά προνοώσι περί καταλλήλων λιμένων· νζ δ:ευ- 
Ουνωιι τον πλουν του στόλου, κ*ί νζ ίιζτάττωσιν 
ολχΖ οσα ανερεροντο εις αυτόν, πλην των αναγόμενων 
εις τ^ν πόλεμόν. 2) Ο κυβερνήτης είχε την φροντίδα 
του πλοίου, καί την χυβερνησιν όλων των εν αύτω ναυ
τικών, χαί εχα'θητο εις την πρύμνην διά νζ κυβερν^.
3 ) Ο κελευστης, όστις εΤχεν εργον νά κοινοποΐη την 
προρορικην διαταγήν εις τους χωπηλάτας, χαί νά διζ- 
νέμη εις ολον τό πλήρωμα την ίμερησίαν τρορην του.
4) Ό τριηραυλης, ήτοι μουσικός, ος-ις διά της αρμονία; 
τ ίς  ^ωνης του καί του μουσικού όργάνου ε'-ειόυχονε 
τους κωπηλάτας, οτε οπεκαμνον οπό τόν κόπον. Ή  
μουσική αυτή ώνομάζετο νίγλορος, 5 ) Οί δίοποι, νου- 
ρυλακες, οΓτίνες ησαν υπο'χρεο: νά προσεχωσ: διά νά 
μη βλαρθί τό πλοιον κτυπουν επί σκοπέλων ή άλ
λως πως. Προς τούτο δέ έςεταζον, ιδίως την νύκτα, 
ρέ μακρας ρζβοους. Υπίίρχον δέ οιάροροι κατώτεροι 
άρχοντες, των οποίων τα έργα δεν εΤναι τόσον 
γνωστά.

4. Μ ισ ϋ ζ  τοΖ ναύτου. Ό  μισθός του ναύτου ητο 
πιθανώς δ α^τός ως 0 του πεζού στρατιώτου, ^τοι δύο 
ςβολοι την ημέραν ώς μισθός, χαί δυο γαριν τροον[ς,
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"Οτε δε η τρορη έγορηγείτο εις είδος, ώς; συνέδαινεν
έν γένει, οΛ τριήραρχοι έλάμβανον τό σιτηρέσιον, καί
έγ.ορηγονν εί; τους ανθρώπους κρίΟινον άΐ•,ευρον (άλ-
οιτα), τυρίον, κοόμμυα ΐ  σκόροδον, τά δποία έρέροντο
εις δίκτυα. Ή  μάζα δέ συνέκειτο από κρίίδινον άλευ-
ρον μεμιγμένον μεΟ’ ύοιτος καί ελαίου, προστιδεμένου
ενίοτε καί οίνου.

ΚΕΦ . Ε .

77<̂ ί .τ.?ώ)'ι χα ΐ γαυμαχιώγ,

. 1. ΤΙώζ έζέη.Ιεόγ. "Οτε 5 στόλχρχδς £δ;Β; τ ί  
σηαεϊ&ν τϊίς Ικπλεύιεως, οί ναυται είλκ^ον εις -.τ.ν δά- 
λαιταν τά ευρ:7χόαενα εις “τιν ζτ;ραν πλοία. Πριν οε 
έπ;δώ?;ν, έκό?|Αθϋν τά πλοία (χέ άνβη καί στεοανους, 
καΐ επικαλούντο την προστασίαν των δεών. Τούτου 5ε 
δέ γενομενου, άπέλυονπ εριστεράν, (ίσως ώ ; οιωνόν ασφα
λούς έπιστροΦίς,) και άφοΰ έδίδετο τό σημεΤον δια 
σάλπιγγος. φωνίς, ΐ  έν καίριο νυκτός, διά φωτός εκ 
ττ,ς ναυαργίδος» άνηγοντο εις την Οαλασσαν, και τά 
μέν έ).αορότερα πλοία πρώτον, έπειτα δέ τά πολεμικά, 
οδηγούμενα ύπό του οτολαργου, και τελευταΐον τα 
φορτηγά.

2. /7ώο ίίοέί^.ΙίΟΥ ί'·ί Λψιγο·· Οτε ηργοντο εις 
λιμένα τινά, δπου έσκόπευον ν’ άποβώσι, εστρεφον, 
καί εισέπλεον εις τον λιμένα εχοντες τήν πρύμνην 
εστραμμμένην προς τό παράλιον, λφοΰ οε άπέβαινον, 
έξεπληρουν τάς πρός τού; δέους εύ*/_άς των, καί έν 
γένει ποοσέρερον Ουσίαν, όνομαζομένην άποβατηριον.



3. δ ια γ ό ρα  ρ/ρη ζοΰ .ίψ ή - ίκ . Οί λιρίϊνϊί ήταν
ί  βΤΓίχτΐ, ή τεχνίχοί. Καί οί μέν τεγνιχοί ίτα ν  εΰ· 
ροχωοα ζεριοραγματχ ε'χ παττάλων, η τωροΐ -^ώμα- 
το ; η ί)Χιύ·ι ύλών, ίύωμε'νχ είς βχΐϊμα ΐμικνχλίου, 
μετά δραχ'.τνων ίχτεινομένων ε ί; ττ,ν Οχλατταν ο5το! 
ίέ  ώνομάζοντο χηλαί, έχ τ ϊς  όμοίότχτοί ιίτΟ ν μέ 
τούς χό5α; τών χαρα5ίοων. Έχί άμοττε'ρων δέ τώ* 
ιλευρών τών χηλών ίααν δυνατοί πύργοι, μυλαττό- 
μενοι από ττρατιώταρ. Ύπΐρχεν ώααύτως οΓχημα, 
όπου έχα'.ε πϋρ ττ,ν νύχτα, ίνομαζόμενον ράρορ. Τό 
δεύτερον δέ μέρος τοϋ λ',μένος ώνομάζετο ττόμα, τό δέ 
ενδότατον μέρος, τό πληκέττερον εις τόν αίγιαλόν, 
όπου ί ια ν  τά νεώρια, ώνομάζετο μυχός. Τό δλον δέ 
ίμοϋ ώνομάζετο ναύτταδμος. Ή  δέ ^ρός άνάπαυαιν 
δ-αιχευή, ϊτβν τόίον άδιάρορβς, ώιτε οί ανδρωποι έν 
τώ πλοίω οΰδε'ποτε ε’χοιμώντο είς αδτό, ίνιϋ ίταν εις τόν 
Ιεμένα, άλλ’ έν γενεε χατεαχεύαζον ατρατο'πείον είς 
τόν αίγιάλόν, όπου παρεαχεύαζον ώααύτως χαί ε'τρω- 
γον τάς τροράς των.

4.  ̂ Π ροχΐρα ίχ ιν ί, , ! (  χαυοογ·/αχ· Ένώ δέ παρε- 
αχευάζαντο είς ναυμαχίαν, τό πρώτον ίργον ίτον νά 
έλαρροίιωαί τ ί  πλοΓα, ^ίπτοντες είς τήν βάλααααν 
όλα τά περιττά πράγματα, έπειτα δέ χατεδίδχζον 
τους ίττούς χαί τά ίατία, μεταχίιριζο'μενοι μόνον τά 
πωπία. Ή  παράταξες είς μάχηΟ μετεόάλλ,ετο χατά 
τας περιατάτεις, επειδή ποτέ μεν ίτο  μηνοειδής, ένίο- 
τε δε είχε τό αχίμα V. Πριν δέ άρχίτωτι τήν μά- 
χχν, αμρότερα τά μέρη έπεχαλοδντο τούς δεοός, οί 
δε ατοΛχρχο; πλέοντες έπί τών έλαοροτέρων αχααών, 
μ.τε ««νον άζό  κλδίδν πλίΓδν, Γίροεαώντεί τά 
*λ>;ρΜρ.βτ«.
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ό. Πως -^ρχιζογ τηγ μάχηγ . Ό τε τά πάντα χσαν 
έτοιμα, έδίδετο σημειον Οί’ εξαρτήτεως επί χρι>το3 
άσπίοοί π έρυδρα; αημαία; έκ του πλοίου του στολάρ
χου. Τούτο δέ ώνομάζετο «Γρειν σημεϊα, ή οέ μάχη 
οιηοκεί εω; ου χατεβιβάζοντο. Έσάλπ-.ζον ωσαύτως 
α; σάλπιγγες, καί οί στρατιώτα; προ τ ίς  μάχης μέν 
εύαλλον παιανα εις τον "Άρην, μετά την μάχην δέ 
ετερον εις τον Άπο'λλωνα. Η μάχη ηρ'χιζεν έν γόνε; 
άπο το πλοιον του στολάρχου* ι̂ κολουΟουν δέ τά 
άλλα πλοία ποοσπαΟουντα νά καταβάλλωσι καί νά 
καταδυΟίσωσ'.ν άλληλα διά τών εμβόλων τω ν  οί δέ 
στρατιώται εβλαπτον τους έχΟρους μέ δόρατα καί σρεν- 
δόνας. *Ότε δέ τά πλοία συνελαμβάνοντο διά τών σι- 
δηοών χειρών, οί στρατιώται εμάχοντο μέ μαχαίρας 
καί λόγχας.

6. Πώζ έπο.Ιιόρχονγ λοΜυ τ ιγά  ι^ιά βαΜ ασηζ. 
'^Οτε πόλις τις έπολιορκεΤτο διά θαλάσσης, έσυνείθι- 
ζον νά περικυκλόνωσι τά τείγη καί τον λιμένα της 
μέ πλοΤα τεταγμένα άπο την μίαν άκραν του παρα
λίου εως εις *Εήν άλλην, καί συνδεδεμένα μέ άλύσεις 
καί γεουρας, επί τών οποίων ησαν τεταγμένοι ίνοπλοι 
ονδρβς. Οί δέ πολιορκουμενοι υπεράσπιζαν εαυτούς 
μέ ακόντια,πέτρας,πυροβόλους, λίθους, κτλ. •..ενίοτε δέ 
άπεστελλαν πυρρόρα πλοία έν τώ με'σω του πολιβρ- 
κούντβς στόλου.

Β.Λ.Κ.ΣΤ. ΛΑΦΥΡΑ, Κ.Λ.Π. 10:>

ΚΕΦ. ΪΤ  .

77ί̂ 1 ^αγνρωΥ) ναυτιχώγ αμοίδώγ, τΐοιγώγ χ.λ.π.

1. 'Ε^άΥοίος χωγ τιχητάγ» Μετά την νίκην, οι
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νιχηταί ηγειρον “τροτζαιον, καί επέίτρεοίν εις τά ίδια 
^υμ5υλχ3:>ντε; τά καταίταθεντα αχρηϊ'α ττλδΤα τοΰ 
εχΟροΟ. Τλ ίοια 3έ αυτών πλςΤα εκόίμουν μέ στερά- 
ν3υς, και προτηρτων εις «υτο τά νοϋάκια τών κοτα- 
στραρέντων εις την μάχην κλοιών. Ταυτα 3έ ωνομα- 
ζοντο ακρωτήρια. Κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον έπε· 
οτρεφον άλαλάζοντες, έπευοημουντες και ίμνοΰντες. 
Άποβάντες 3έ εί; την πόλιν, ·ίρ·χοντο άμετως εις 
τους ναού; τών θεών, δπου άριέρονον τό εκλεκτό- 
τατον μέρος τών λιρυρων. Τά δε λοιπά ανετιΟεντο 
εις διάρορα μέρη ττ*ς πόλεως προς άνάμνητιν τ ίς  νί
κης. Οί νικηται έτιμώντο ώταυτως με άνοριαντας, 
έπιγραράς, κτλ.

2. Ποιγ'αί, 'ΙΙ κυοίωτερα τών ποινών ητον ή μα- 
στίγωοις διά σχοινιών, τήν οποίαν ένίοτε έπείαλλον 
εις τους ενόχους, έ'χοντας τά μέν κατώτερα μέλη 
αυτών εντός του πλοίου, τάς δέ κεοαλάς αύτών έ^ω 
άποτά ανοίγματα του πλοίου, καί κρεμαμένους εις την 
βάλαοοαν, Ένίοτε δέ έδένοντο μέ τχοινία άπο τό 
πλοϊον, καΐ έουροντο εις την θάλασσαν εως ου έπνί- 
γοντο.

Οί άναυμαχοΐ, ίτοι όσοι δέν ηθελον νά υτπίρετησω- 
σι κατά θάλασσαν, άρου προσεζαλουντο νομίμως, κα- 
τεδικά![οντο εις Αθήνας, αυτοί τε καί οί απόγονοί 
των εις ατιμίαν.

Οί Λειποναυται, ίτοι οί λειποτάκται, 0·/ι μόνον 
εδεσμευοντο μέ σχοινιά καί έμαστιγουντο, αλλά καί 
αί χεΤρες αυτών άπεκόπτοντο.
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ΒΙΒΛ10Ν Ε'·
Λ1ΑΦΟΡΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΚΕΦ. Α'.

Πί^Ι ιώγ γ<ψαν, ί5ιαΚνγί<ύΥ

1. Ό  γάμοζ ίζ ψ ά ΐο  μεγάΛ(ύ<; έγ Ε.Ι.Ιάύι· Οί 
Ίοιίίΐ των πλείτ^ων έκ των Έλλγ^νικών πβλιτείών έ· 
τίιχων πολύ τον γάμον* εις ττ,ν Λακεδαίμονα δε ίοίως 
ετιμώροϋν τοιι; άγαμους με διαφόρους ποίνσς, καί 
μετε* (̂ ε̂φίίοντο αυτούς μετά χερυρρονήσεως καί έμ· 
χαιγμού. Είς ΆΟηνα; ώααυτως δεν τξδύνοτο νά λάβη 
άςιόλογον δτ,[Α0σίον άρ*χάν, οστις δεν ητον έγγα
μος, καί δεν εΐχε τέκνα καί κτήματα. Η ηλικία οέ, 
κατά την όποιαν ήδυναντο νά νυμρευΘώβιν, ητο διάφο
ρος εις πασαν ατ/εδον πολιτείαν. Έν γένει όμως αι 
γυναίκες ένυμφεύοντο εις μικροτέραν ηλικίαν χαοά 
τούς άνδρας.

2. ΆρμοΛιώτατοι χα/ροί :τροζ γά(ΐο>\ Οί καιροί, 
η ώραι του ενιαυτού, αί εις γάμον άρμοδιώτατοι, η- 
σαν, κατά τούς Ά9ηναίί-υς, τινες έκ των μηνών τού 
γειμώνος, ιδίως δέ ό ιανουα'ριος, οατις δι’ αύτον τον 
λόγον ώνομάζετο γαμήλιων. Ή  άρμοδιωτάτη δέχαϊών 
των ωρών ητον οτε έγίνετο βυνοδος τού ήλιου κα; 
τίίς σελήνής.

3. Ούδ(^^ 'Αβηναΐοζ ηοΛΐτι^ί: ήόνγα ΐο  να  γυμ - 
φ ιυ ίή  ίίν ψ '·  Εί; τάς τιλίίιτας των έλλτ;νιν.ών
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χολ(7£!ών ΰί χ&λΐται Βε4 ή^ύναντο να νυ{ιι̂ εI;̂ ώσ̂ ν 
χίλ'.τιδας* εις Άθ/ΐνας δέ, εάν ζένος έζηλέγχετο 
νυμβευδεί; χολίτιδα, κβτεδίχάζετο είς άίδίον 05ΐ;λείαν. 
Τά τέκνα έπίϊης τά έκ τοίβύτων γάμων εγίνοντ® 
δούλοι. Εάν δέ ΆδηναΤος πολίτης ένι>μφεύετο ξένην, 
κατεοικα,ετο ε'·ς “ρόττιμβν γιλίων δραγμων.

4. ϋΤίίπος τής (^γηστεύσιως. Αί παρδένβι δεν ή- 
οοναντο νά ν’αμρευδώΛν άνε;; τ ί ;  συναινεαεω; των 
γονέων των* η, εάν οί γονεΤς εΤγον άχοδάνει, των ά· 
οελφών αδτων, ί·,, έαν δεν ετ^ον άδελρούίι πληοιε- 
στάτων συγγενών. Έάν δέ δεν εΤχον διόλου συγγε
νείς, παρεδ’.δοντο είς την οροντίδα των λεγομένων 
επίτροπων η χυριων. Ό  συνηδης δε τύπος του ανη- 
στευειν ( I )  ητο το νά οίδη 6 πατήρ την θυγατέρα 
τσυ είς τον μέλλοντα σύ^υγο'ν της, ααι ενίοτε νά μνη
μονεύω τί;ν προΓκα, την όποιαν έσκόπευε νά δώση είς 
αυτήν* ώμνοον δέ «μοιόαιαν π-στιν ριλουντες άλλη- 
λους, ί  δίδοντες τάς δεξιάς των */εΓρβς.

5. ΠροΙζ. Εις τους πρώτου; αίώνας η νύμ- 
οη οχι μόνον δεν ει·/_ιν ιδίαν προίκα, α?Λά καί 
ίγοράζετο άπο τον γϊμδρόν· άλλα μετά ταυτα 
ή συνηδεια του προιχίζειν τάς γυναίκας ε'γεινε το- 
σουτον κοινή, ω?τε 0 Λυκούργος έστογάτΟη άναγ- 
καΓον διά νά μή μένωσιν άγαμοι είς Σπάρτην,

(1) «ο ίίίι«  τίι. »ννβ„>» ηυ ,̂ί̂ *βν Μ γη  Ϊ7Γ«*’.

Σιια. Ό *β·«Λ<9»«τ!ε Λ τ4*β; τ ϊ; ρΜτηίοΐ(*( ί  ίξ^·
η«ί*.. τώ» ·ρνβί«, ίίί« .̂{ « , τίι, ♦-
9 « ,  οι ί ί ί -  την β«γβτί?* τβιίτκγ, «τις ι(γκι έ^Ηΐί |«ν, « Ι  »  τβ3 
ϋ ίη  (λον κζίΛΐιτο;·



Β.ΕΛ  Α. ΓΑΜΟΙ, ΜΑΖΤΓΙΑ, Κ.Α.Π. 1 69

ί ια ι δεν ιΤχον τ:ρ&ϊχ*ς, ν4 κατάργηση δια 
την σ;̂ νηΟεοαν τβ5 προικίζειν τάς γυναΤχα;. Ή  
πρτίξ ώνομάΤετσ ένίστε και εδνα ( ί;τ&ι ηδανα) 
παρά τοδ ηδειν, ίτο ι ήδιίνιιν. Ενίοτε δέ ώνομά- 
ζετ3 φερνή έκ τβ5 φέρειν' διότι ή γυνή εφερεν 
αυτήν ε?; τον άνδρα της. "Οτε ή γυνή είχε τρόικα, 
ό άνήρ εν γίνει έξησράλιζεν αυτήν δι’ βποΟήκης 
χτημάτων άναλόγου άςίας, ή δέ ασφαλεία αΰτη 
ώνομάζετο άποτίμημα. "Οτε δέ εί; τάς Αθήνας υπήρ- 
χεν ορφανή τις παρθένος άκτήμων ( ήτις έλέγετο 
6ήσσα) , δ πλησιέστατος συγγενής ώφειλε νά τήν 
νυμφευΟΐ, ή νά τήν προικίση κατά τήν κατάστα- 
σίν του" ήτοι ό μέν πεντακοσιομέδιμνος νά χορνιγή" 
ση προίκα πέντε μνών, ήτοι πεντακοσίων δραχμών* 
ύ ίππευς τριακοσίας. και ό ζευγίτησ εκατόν πεντή- 
κοντα. Ά λλ’ έάν ή ορφανή αυτή εΤχε πολλούς συγ
γενείς του αύτου βαθμού, ολοι συνεισέφερον άνα- 
λόγως διά νά συμπληρώσωσι τήν ποσότητα ταυτην.

6. Ύ ί.Ιΐχάί τοΤ' γ ά μ ο ο  Προ τής τελετής του 
γάμου, συνεβουλευοντο τους θεούς, (ιδίως δέ τήν 
^Αρτεμίν) , τήν προστάτιδα τής παρθενίας, οΐ δέ 
αάντεις έςέτα ί̂ον τά σπλάγχνα των προσφερομέ- 
νων εις Ουσίαν θυμάτων, άφου πρώτον άφηρουν 
τήν χολήν ώς έδραν τής όργής καί κακίας, και 
έ’ρριπτον αυτήν όπίσω τον βωμού. Ό  γαμβρός δέ και 
ή νύμφη ήσοιν ένοεδυμένοι λαμπρά ενδύματα, καί 
κεκοσμημένοι μέ στεφάνους χόρτων καί άνΟέων, 
ως και ή οικία, οπού έτελουντο οί γάμοι. Η νύμφη 
αυτή ίφερεν ωσαύτως πήλινον άγγεΤον (φρύγετον), εις 
τό όποιον ήτον όπτή χριΟή, σημαίνουσα τήν ύποχρέωσίν 
της νά ένα^χολήται εις τά ίργα τής οικογένειας ττ,ς.
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7. /7ώ̂  εψ!^ον τήκ ν\̂ μψτ(τ ξΐς χηγ οιχΐαν τον 
γα^α^ρον. Ή  νύμβη εφερετο συνήθως έσ’ ά;α,ϊξτ;ς άπσ 
'τί,ν οικίαν του χατρος εις την του άνϊρος α·’ΛΨ,ζ 
το εσχέρας, διότι τότε >̂ δύνατο νά καλύύη ττ,ν αιδώ 
αυτές. Και αυτή μέν έχαθητο εν τω με'σω, δ δέ άνηρ 
αυτής έκ του ενός μέρους, καί εΤς των έπιστηδιωτα- 
των ρίλων έκ του άλλου, οττις διά τούτο ώνομά- 
ζετο ποίροχος. 'Ο αυτό; δΐ ώνομάζετο καί νυμοευ- 
της και παράνομρος, άν καί συνειΟίζεται χεοισσότε- 
ρον εις θηλυκόν γένος, και σημαίνει την γυναίκα 
εκείνην, ητις παρεχάθητο εις την νυμοην, όνου.αζο- 
μενην ενίοτε νυμβευτριαν. ΙΙοό της νύμοης δέ ερε· 
ρον λαμπάδας, καί ενίοτε προηγούντο μουσικοί καΐ 
^ορευται. Τό δέ ρέρειν γυναίκα τινα εις την οικίαν 
του άνδρόςτης ώνομάζετο δόμον άνάγειν,οΤκον άγεσΟαι, 
άγεσθαι γαμέτην, άγετΟα: γυναΓκα, και εις οικίαν.

8. Γαιιή.ίιοτ συιι:ίόσ(0Υ. νυμοη άΦίκνουμένη εις 
την οικίαν του άνδρός, ΙκάΟητο εις πολυτελές συα- 
χόσιον, όνομαζόμενον γάαον. Διαοκοίϊντος δέ του 
συμχοσίου, έύάλλοντο ύμνοι, δνομαζόμενοι υαέναιοι, 
η ύμενες, έκ του οτι έπεκαλονντο συ;/νάκις τέν 
Γμε'ναιον, '»·ον θεόν του γα'μυο.

9. ·// η ψ ρ ί  ί̂ ΐίμίΓΟ, ί ίς  τηγ ννυγιχ'ηγ χΜγί/γ. 
Βϊετά τά άσματα καί τούς χορούς, ή νυμρη καί δ 
γαμβρός έβε'ροντο εις την νυμρικην κλίνην, ητις 
ητο συνήθως έσκεχασμένη μέ χορρύραν, καί έστρω- 
μένη μέ άνθη. Ή νύμρη εχειτα έλουε τούς πό- 
δαςτης μέ ύδωρ, τό όποιον έν ’Αθηναις έρερε πάν
τοτε απο την Κ,αλλιρόην πηγην παιδίον τι έκ των 
χλητιεστάτων συγγενών ενός των νεονύίλφων , καί 
ώνομάζετο εντεύθεν λουτοοοόβον.
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10. *Η τα ιν ία  τή^ χόμης έτυΜσσετο ΐ ις  μ/αν των 
^αμτΐάόων. Μετά ίέ  ταίΐτα -ή νυμφ-η έ^έρετο εις ττ,ν 
χλίνην μέ οναμμένας λαμπάδας, εις μ(αν των 5ποίων 
ή μ^τηρ τής νύμρης έτύλιστε τβ τρίχαπτον χάλιιμ- 
μά της, το ίποιον προς το3το άψτ^μι άτ.6 την χε· 
ραλην της. 0 ; συγγενείς των νεονόμρων παρευρίσκον- 
το εις τήν τελετήν.

11. Τά γαμ ιχα  άσματα χα ΐ ά2Λα εθη. Άροί? 
οι νεόνυμροί έκλείοντο εις τον δάλααον, ώρειλον, κατά 
τούς νόμους των Αθηναίων, νά ράγωσι κυδώνιον, 
οπερ έσημαινεν, οτι ή πρώτη των συνομιλία επρεπε νά 
ηναι ευάρεστος. Οί δέ νέοι καί αί νέαι Γσταντο έκ
τος τής θύρας χορευοντες καΐ αδοντες άσματα, 
ονομαζόμενα έπιΟαλάμια, έκ του θαλάμου, ήτοι 
νυμρικου θαλάμου. Τό πρωί δέ πάλιν έπιστρέρον» 
τες, έχαιρε'των τούς νεονύμρους, και Ι'ψσλλον έπι- 
ίαλάμια έγερτικά, δνομαζόμενα ούτω διότι δι’ αυ
τών ήγειρον, ήτοι έςύπνουν, τον γαμβρόν καΐ 
την νύμρην. Ή  τελετή δέ διήρκει πολλάς ήμέρας. 
Εις μίαν δέ αυτών ή νύμρη καί ό γαμβρός έσυνεί- 
θιζον νά δίοωσι δώρα προς άλλήλους, καί νά δε'γων- 
ται τοιαυτα από τούς ρίλουςτων.

12. Γάμοζ των Σηαμτκατων. Εις τήν Σπάρτην 
έ γαμβρός ώρειλε νά έ’ργεται κρυρίως εις τήν σύ
ζυγόν του, ήτις ήτον ένδεδυμένη ανδρικά τότε ενδύ
ματα· καί άρου έ’μενεν όλίγον χρόνον μετ* αύτής, 
έπέστρερεν εις τά συσσίτια. Αί τοιαυται δέ κρύριαι 
συνεντεύξεις έγίνοντο συχνάκις επί έ'τη' έπειδή δ 
Λυκούργος ένόμιζεν, δτι δ νόμος ούτος ήδύνατο νά 
διατηρή ζωηράν τήν αγάπην των συζύγων.

13. ^ ιαζύγ ιον . Οί περί διαζυγίων νόμοι των
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Ελλήνων ?»αν δια9βρ9ΐ· δίίτι τινέ^ ίπετρεπον 
ν’ άΐΕοπέμπωίΐ τάς »ι»ζύγθϋ? των δι’ σίτ,μάντβυς 
«ίτίας. Οί μεν ’ΑΟηναΤβι τάς άπεπεμπίν διά χαρα· 
μιχράς άρορμος* ά^λ’ έάν τ9 άχοχεμρΟέν με'ρος 
τ«ρεχονεΤτο ε?9 τον άρχοντα, τά διαζυγιον δέν 
εΤχε κ3ρος ίαν δέν ένεχρίνετο ύπ* αΟτου δι’ άχο- 
^άτεως διαλαμδανούίης τόν λόγον ττ|ί διαζεύξεων 
Οί δέ Σπαρτιαται βπανίωί άχέπεμπον τάς συζύ
γους των. Έν τοίτοις, οσον ευκόλως ό άνήρ ήδύ- 
νατο ν’ άποχέμψτ] ττ,ν σύζυγόν τσυ, τόσον άτιμον 
ένομίζετο νά καταλείπνι ή γυνή τον σύζυγόν της, 
αν και ιΐς  Άβήνας οί νόμοι καιά τούτο ίσαν 0πωσ- 
ουν ευνοϊκώτεροζ είς την σύζυγον. "Οσοι Βέ εις τάς 
Αθήνας άπεπεμπον τάς συζύγους των, ήσαν δπόχρεοι 
ν’ άχοδίδωσι τάς χροΐκα'ς των, ειδεμή, ώρειλον νά 
χληρόνωσιν είς αώτάς έννεα όβολούς τόν μήνα δι’ ε- 
χάστην μν5ν τής προικός, χρός διατροφήν των, δ 
έστί δε’κα όχτώ τοις Ιχατόν κατ’ έτος. Δέν ήτο δέ 
άσύνηθες τό νά διαλύεται ό γάμος διά τής συναι- 
νέσεως άμοοτέρων των μερών τούτου δέ γενο
μενου, ήσαν ελεύθερα τά μέρη νά συννέλθωσιν είς 
δεύτερον γα'μον.

14. Μ υιχία, Αί έπιδαλλόμεναι εις τούς μοι
χούς ποιναί ίσαν διαρόρων ειδών, οΤον ή λιθοβο
λία, ή έξόρυξις των όρθαλμών, κ τλ .. Είς τάς Αθήνας 
βί τιμωρίαι ήταν αυθαίρετοι, ορινόμεναι είς τήν 
διάχρισίν του ύχερτάτου άρχοντος. Και αί μέν τι- 
μωριαι των πτωγών, οσοι έμοίχευον ήσαν συχνάκις 
όδυνηραί καί δυσάρεστοι. Άλλ’ εί πλούσιοι ήδύ- 
ναντο V* άπαλλαχΟώσσι τής τιμωρίας , πληρόνον- 
τες πρόστιμον, όνομαζόμενον μοιχάγριαν. Τάς μοί-
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χαλ'Ββς ίέ  μϊτεχειρίζοντο μέ μεγάλην αδίτηρότητ»· 
Αδται ίέν ήδόναντο εις τδ έξης νά ένδύωντβι 
λαμπρά φορέματα, ούτε νά εΐφέ^χωνται ε!ς τους 
ναούς* καί οττις συνελάμβανεν αύτάς πραττούϊας το 
εναντίον, ήδύνατο νά τάς κτυπη̂ ^̂  Και οΐ σύζυ
γοι δέ αυτών δεν -δούναντο, καί άν ■ίΟελον, νά δε- 
χΟώσιν οίιτάς πάλιν εις την οικίαν των, έπί ποιν^ 
ατιμίας.

15, /7ο.ϋα*/ιίες *αί εΓβΤ^αί. Παρά τοΓς *̂ Ελ· 
λησι φαίνεται δτι δεν ΐλογίζετο άτιμον νά δχη 
ό άνηρ οσας εταίρας τ19ελεν. Αί δέ έταΐραι διεχρί- 
νοντο εν γένει ώς φορουσαι ίίιάζοντα ενδύματα. 
Ιϊί^τάς’ΑΟηνας έούχ,ναζον κυρίως εις τον Κεραμεικδν, 
και εις την παλαιάν στοάν, εις την δποίαν έχειτο 
ναός τίίς Πάνδημου Αφροδίτης, οπού δ Σόλων έπέ- 
τρεψεν είς αύτάς νά πορνεύωνται (I).

ΚΕΦ. Β'.

ΠίρΙ ζον ηιριορισμοΰ χάϊ τώ/ ϋργαν τύτ  
γν>'αιχωτ,

1. Α'ί ί.ΙΜ'ΊχοΙ ^ΙχΙαι ί^ι^ρονηο (Ις ύύο μ̂ ρτ}. 
κ ι  Έλληνίδες δέν έφαίνοντό ποτέ είς μΐχτάς συνανα- 
στροφάς, ολλ’ ίσαν περιωρισμέναι εις τά ένδότατα 
•μέρη τ?ς οικίας. Πρόςτούτο δετό τέλος, αί οΙχίαι δ ιν

(1 ) λΙ Ιταΐίρ» τ ΐί  Κορί>4βν Ι!«αν «ιρίφΐ)ΐλαι (ια ί>>ραι̂ ττ,> 
τ:( ΤΜν, κ »  (πώλβυν κχριβί τά; χαριτά; ΤΜν. ΈΊΤενΟιν 1̂ ρ̂ ξλ1 ιγ 
«(α̂ ιΐ{χί«, ιύ «λπί( ηλιΓ) «1( Κβρίνβςν̂  Χ· 1(>



ρβΰντο έν γενει βίς §63 μέρη* τ3 μέν διά το6ς άνδρας, 
το όκοΓον ώνομάζετο άνδρών ί, άνδρωνΓτις* το δέ διά 
τάς γννοϊιιας, το όποιον ώνομαζετο γοναιχών η *Λίνα{- 
κωνιτις.

2. Αΐ ηα^βέΐ'Οί χαΐ α ί χήρο ι ησαγ αΰστηρώς η ι -  
ρ ιω ρισμ ίτα ι. Αί γοναΓχες περιωρίζοντο βϋστ»:ρώί 
εις τάς οικίας τω>, ιδίως δέ οοαι δέν εΤχον άνδρας, 
είτε παρθένοι ίσαν, είτε χίραι* και αί νεόνυμφοι 
δε πριν γεννηοωοι τό πρώτον τέχνον, όπεδάλλοντο 
•ίς περιορισμόν οΟδέν ίττον αύσττ,ρόν. Ό τε δέ έξ^ρ- 
χοντο, ί  έφαίνοντο είς τό κοινόν, εΤχον κεκκ- 
λυμμένα τα πρόοωπα με καλυπτρας.

3. *Εργα τώχ γυγαικώ>\ Τά κοινότατα έργα των 
γυναικών ίσαν τό νηΟειν, τό υραίνειν, χοί τό ποι- 
κίλλειν, ^τοι κενταν' εις αύτάς δέ άνετιΘετο συν
ήθως καί δλη ή ρροντίς τ ίς  διοικήσεως τής 
οικίας.

4. Μ εταχειρισίζ των γυναικών έν Α αχ ίία ίμ ο η , 
Εις Λακεδαίμον* μετεχ_ειρ’.ζοντο τας γυναίκας πολύ 
διαΦορως από τάς λοιπά; Έλληνίδας, Διότι αί 
μεν παρθένοι έςήρχοντο ασκεπείς τό πρόσωπον, αί 
δέ έγγαμοι γυναίκες έσχεπάζοντο μέ καλυπτρας. 
Αί παρθένοι ωσαύτως έσυνειθιζον νά ένασχολών- 
ται εις επίπονους γυμνάσεις, καί νά ^αίνωνται γυ
μνοί είς τους δημοσίους αγώνας , οπού οί άνδρες 
ησαν θεαται Αν δε και υπήργεν ή ^αινομενη αυτπ 
άσχημοσυνη, ή ασέλγεια καί ή διαρθορά ησαν πολύ 
σπα'νια.

174 Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ ,  Κ .Α  Π .Τ Ω Ν  Γ Τ Ν Α ΙΚ Ω Ν .  Μ.Α.
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ΚΕΦ. Γ'.

175

Π ίρϊ της ΒΛίμε.Ιάας τώ>* * ΐ̂ΐ^γε^^ήτ(ύ^ χέχν(ύτ\ 

τώχ όχομάτω/' αί)τώ>·, χτ.Ι.

1 . Έ π ιμ έ .Ι ΐΐα  τώ ν παΛϊων ύμεοχύς μ ετά  τητ γε*·· 
νησί*· των. "Αμα τά πβιδία έγεννώντο, έλουοντο μέ 
ύδωρ, κα; τυλισσίμενα μέ πανΙα, Ονομαζόμενα σπάρ
γανα, ετίθεντο έπι άσπί'ίος, η, εΓς τινας πόλεις, έπΙ 
ενός των λίκμων, τά όποια μετεχεφίζοντο διά νά 
λιχαίζωσι τον σίτον τοΰτο δέ οίωνίζετο την μέλλοο- 
σαν εύτυγίαν των. Ε!ς τας Αθήνας δε, τό πανιον 
μέ τό όποιον έτύλισσον αυτά, ε*^εν έντετυπωμενην 
την κεΦαλϊΐν τ?,ς Γοργόνας, έπειδή ή κεφαλή αυτή 
παρίβτατο εις την άσπίδα τής ΆΟηνας, τ ις  προστά- 
τιδος τής πόλεως. (1)

2. Ε πιμέλεια , τών βρεφών έν Σηάρζ^. Εις τήν
Χπα'ρτην, αντί υδατος, ελουον τά βρέφη μέ οίνον, διά 
νά δοκιμα'σωσι τήν ίσγ̂ όν τοδ όργανισμοδ των. Έάν δέ 
ύπε'πιπτον εις σπασμούς, ή έφαίνοντο άλλως φιλά
σθενα ή δύσμορφα, κατά τούς σκληρούς νόμους τής 
Σπάρτης, ό πατήρ δεν ήδύνατο νά τήν ζωήν
τού τε'κνου του, αλλά τό βρέφος έ^ρίπτετο εις βαθύ 
σπήλαιον, πλησίον του ορούς Ταΰγετου. Έάν δέ, έξ 
έναντίας, τά παιδίαέκηρύττοντο υγιή ύπότινωνάρχόν- 
των, εις των όποιων τήν έξέτασιν ύπεβάλλοντο ολα τά 
βρέοη, ή κυβέρνησις ε"διδε παραγγελίας διά τήν άνα-

( ι )  Έιτιβτίύιτο ί» , ΟΤΙ τοιοΐίτοτρο'ιτως Μίτο» βιιτά ύηο τι»  «ρο· 
«ταβίαν τ ί ;  6ίά?, » * ι  ίΐίβίδβίον <1{ ττ.>* βΟτών ιΆν ίύ-ΐί-ίΐ

*αι -γίΤΥΛίαν ίρ|Α7ΐϊ αΟτής. Σ. Μ.
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τρβ^ην των, καί Ιχορτιγει εί; βύτά μερίοιίν τ ι άγρδ 
προς διατ^ο^ην των. Ττ;ν σκληράν δε σανχΟείαν τοδ 
έκΟέτειν η ©ονεύειν τά φιλβ'ίΘενα τέκνα άνεΐχοντβ, εάν 
δεν ένεΟά^ρυνον, οι νά|Χ3ί των πλείστων πολιτειών, 
έξαιρ5ν|Αενων των θΓ,βών, οπού ή τοιαύτη πραζις 
ένομίζετο χεραλιχον άμάρτημα· διότι, δαοι δέν 
ιίδϋναντο V άναΟρέψωτι τ« τέκνα των, ώρειλον νά 
δώιωτίν βιίτά είί τούς ίργοντας, οΓτινες έρρόντιζον 
V ανατραρώτιν υπό τον δρον τοδ νά πλτ;ρώ®ωτι τά 
γενόμεν* δι’ βίιτά εςοδα, ύπτ,ρετοδντα ('ν; δοΟλοι.

3 . Ο·οματοθίοία. Ττ,ν πέμπττ,ν ημέραν μετά 
την γέννηβιν. η τρορδς περιτ,ρ*/ετο την εστίαν εχουσα 
το βρέρος εις τάς χεφάς της, και διά τοδ τρόποα 
τουτοϋ εθετεν αδτο υπό την προστασίαν των Έρε- 
στίων Θε<0ν. Την ε'βδο'μην, όγοόην, ι̂ και δεκοτην 
ημέραν, Ιδίδετο τό όνομα εις τό βρέρος, έπΙ παροϋ- 
βια πολλών ριλων. Ό 8ε πατήρ τοδ βρέροος σονή- 
ίως ώνόμαζεν αδτδ μέ τό όνομα, τό όποιον συγνα'κις 
ίτον ένδόξοϋ τινός προπάτορος, ή ενίοτε έλαμόα'νετο 
οπό τι κατόρθωμα των γονέων, ή άπό σοαβεόη- 
κός τι άναρερόμενον είς τό παιδιον. Οδτως ώνο- 
μάσΘή Οίδίποιχ; διά τό οίδειν τους πόδας, (διότι οΐ τό -  
δες τοο ήσαν πριαμένοι).

4 . '// τρο/ ί̂ίζ. II τρορός ώνομα'ζετο μαία, τίτΟη, 
τιΟηνη, κτλ. Εις τάς όδούς δέ έσυνείΟι ε̂ νά ρέρη 
σπόγγον βρεγμένον είς τό μέλι, μέ τόν όποΤον ημέ- 
ρον* το νηπιον οτε εκλαιεν. Α2τη εψαλλεν ωσαύτως 
τά λαλά, βαοκαλαν, διά νά κοιμίοη τό παιδίον* τά 
δέ ασματα τη; ώνομαζοντο βαυκαλήσεις καί νύννία. 
Ενίοτε δέ, διάνα τό καταπραύνη, ή τρορός μετε'/ειρίτ 
ζετο τό μορμολύκειον.
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5, Ά>·ΛΤιΐοψ  ̂ 'ώ*· Α/.?ιτ>·ι*ώ>· .ταί<»αι>·. Καί τά ί ( -  
μνα χαΐ τά βίλεα έεϋνειβίζονεε ιρωίαω; ε ϊίτεν χίχεν. 
Κϋΐ τά Ιΐέν Οίλεα έϊλείοντε ε!ί τήν ο«ίαν, χαί εν 
γένει ίνητχ,ολ'.ϋντο ιΐ', ·ν4 νήβειν μαλλίον. Τά δέ 
ί^^ενα, τί. δϋοϊα είχον γονείς χΑουε^υς, Μρεδίδοντ» 
εις διδχοχόλους, δνομαζομένοος ποιοαγωγοόί ί  ΜΙ- 
δοτρίβας. Οί "Ελληνες, έξοιροομένων τών Λαχεδα.μο- 
νίων, δδίδιοχον τά ιε«ιδί^ των τρία χυρίως ιράγματ», 
γράμματα, γυμναοτιχτ,ν, χαί μοοοίχήν.

ΚΕ*1« Λ .

Π>(1 ίιαψ6ι·ωγ εΜώχ τώχ τ*χωχ, εϋχ ίίΛ- 
Οί/χώχ, τώχ χ./ημοχομ(ώχ, τωΧ

παίδω^  .τμδς εοί’ε ρ'οχείε ε“Χ, χε·?·

1. ΓρΊώχ είίώχ ζε'χχο. 'Τχϊ,ρχον τρία διάρορα 
είδη τεχνών ά. γνήοια, ίτοι έχ νομίμου γάμου 
γεννηδέντα· 6'. νόδα. ΐ τ ί ΐ  γεννηδέντα τ̂.  ̂ παλλαχίδας 
ί  ίταίρας χαί, γ '. θετά, ίτοι υίοίετηβέντα.

Νύιιοα ιώχ ',άίηχα/ωχ πεμ) χ.ίομοχο/ίίας. Πρό τ ις  
ίχοχίς τού Σίλωνος. όιοι δέν ε'χον νομίμους υίοΰς 
ιόφειλον, χατά τούς Άττιχούς νόμους, ν’ άρίνωιι τήν 
ιεεριουιίαν των ε!ς τάς δυματερας των. "Οιοι δέ δέν 
εΤχον νόμιμα τέχνα, ήδΰναντο νά υίοδετί,τωο'.ν όχοίον 
ίδελον, είτε δηλ. τούς ρυιιχούς υιούς των,  ̂ ί^χατά 
ουγχατοδειιϊ τί5ν γονέων αυτών ) τούς υιούς άλλων. 
"Οσοι δέ δέν εΤχον ούτε ρυοικα, ούτε θετά τέχνα, 
έχληρονομοΰντο άχό τούς χληιιεττάτους ουγγενείς 
βΰτών. ’Αλλά, χατά τινα νόμον τού Σόλωνος, οί χο-
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λΓτ«! ηίυναντο ν' άρητω^ι τί;ν ΐϊερί'ίϋσίαν των 
οι« δι*Θί;κγ,; εις δπίΐίν ηίελον, 6γο τούς άκολού- 
Οοϋς χεαοοιτίΑούς. 1) Ο: δίαθετοΊ δεν επρετε νά 
ίνα ι ούτε δούλοι ούτε ζενοι, επειδή εις τοιάτην τήν 
■περίιτατιν, δλη ή περιουσία των έδημεύετο προς 
Οφελος του δημοσίου. 2) ’̂ Επρεπε νά ηναι είκο- 
σαετεΤς τ^ν ηλικίαν. 3 ) Δέν άπρεπε νά ηναι 
ιιίοΟετκμενοι, έπειδή ή περιουσία των ϋ{οΟετη|/.ένων 
τέκνων έπε'στρεφεν εις τούς συγγενείς τού υιοΟετή- 
σαντος αυτά. 4) Έπρεπε νά εχωσιν ίδια άρρενα 
τέκνα (1). 5) Επρεπε νά εχωσι σώας τάς φρένας. 
6) Δεν έπρεπε νά ηναι εις δεσριά ή ύπο βίαν, 7 ) Δεν 
έπρεπε νά πεισΟώσιν εις τούτο οπο τά Οέλνητοα 
και τήν απάτην γυναικδς τίνος.

3. άιαθ']χα,ι. Αί διαδήκαι υπεγράροντο συνήθως 
Ενώπιον διαρορων μαρτύρων, οΓτινες εΟετον εις αύτάς 
σρραγίδας προς επικνρωσίν, καί έπειτα τάς παρέδι- 
δον εις τάς χ-:Γρας των Οεματορυλάκων, δνομαζομέ-' 
νων επιμελητών.

4. Χρίϊ\ τώ̂ · τίχπύΫ  .τρδς τούς γοΓδίς. Τά παι· 
δία εΐ·/_ον 7_ρέος νά ποοσρέρωσι μέγιστον σέβας προς 
τού; γονείς, νά τούς γηροχομώσι, κτλ. Εις τάς’Αδήνας 
όμως ί  ^ολων άπήλλαττεν άπδ το καθήκον τής γηοο- 
κομισεως τα παιδία, όσων οί γονείς δεν έρρόντισαν 
να τα διδαζωσι τέχνην τίνά, ή οσα δεν έγεννήδησαν 
άπδ νόμιμον γάμον.

5. Α»Ί*( Υ̂0ί ϋανθύγύίαι τάς ΙόΙας αόιώ ν ν·
ποθίοΗ ς ήόΰγαγζο κά χατΐ]γορηθωσι^ κα ΐ ηατ^ρεζ 
ύϋΥαγχο γ άποχ.Ιι\ρ(1ισ(ύσι χα ζΐχγο. τω>*. 'Οσάκίς

(ι) Λωη «ΐίά Ϋβίΐβν ίκλ/ιρΜίΐΑίν» τ«3ι* ν·1; γςνιΓί τμυ! £.Μ.
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τίς, εΓτε εκ βλαχία;, εετε έ ; άλλων νοερών άίϋναίΛιών, 
ίτον άνίχανο; νά δςαχειρίζεταί την χερίοϋϊίαν τοΰ, δ 
ϋΐδς τοκ η56νατο νά χατηγορηαη αύτον ενώπιον των άν- 
δρών τή; ίδία; αύτοΰ ρ’̂ λη; (^ρατόρων), οΓτίνε; εΤ- 
χον τ·};ν έζουοίαν νά καταστητωτι τον υΙον είς την 
πατρικήν τοο περιοϋοίαν. Και οί πατέρες •'̂ δυναντο 
ν’ άποκληρώτωτι τά παιδία των, άλλ εις τά ; Αθήνας 
ητον οναγκαιον νά έπικυρωθη  ̂πρδξις α2τη δπό τ ι- 
νων άρ/^όντων. Μετά την έπιχθρωαιν ταυτην, δ 
δημόσιο; χήρος έχηρυττεν, ότι δ δεΤνα άπιχηρυττε τον 
ενθ)τον υιόν του (τον δποΓον ώνόμαζε τότε). Τοοτο δέ 
έλέγετο άποχηρόξαι τον οΐόν (I).

ΚΕΦ. Ε .

Τρο^η τω^ Έ.Ι.Ιτμ'ωΥ·

1. "Αρτος. Έ  κοριωτέρα τρορη των Ελλήνων 
ητον δ άρτο;, καί έντεοΟεν η λέξι; αυτή εκλαμβάνεται 
ενίοτε αντί τροΦίς εν γένει. Εις τον "Ομηρον, καί άλ
λου; συγγράφει;, δ άρτος ώνομάζετο κατά μετωνομίαν 
οΤτος. Ό άρτο; έφέρετο συνήθως εις κάνιστρα έξ 
ιτέα; ονομαζόμενα χανα. Οί άρτοι έι^ηνοντο εΓτε εις 
την άνΟρακιάν, ότε ώνομάζοντο σποδΓται άρτοι, εΓτε 
εις φοΰρνόν τίνα, (κρίβανον,) καί τότε ώνομάζοντο κρι- 
βανιται.

(1 )  Τό άπβχίΐρϋϊΜββκ ί ί  ίλίγιτο χαι ϊκπίιττίΐν τοΰ «(ίνβνε' τβ 
ΐι«ίί;(,ιββχι Τ3Υ άπ«χήρυττ^{«ινβν, άν3λ«|Α^χ«ω0αι ι!(  Ίΐνος.
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Οί £λλνν''5ί 6ΐχ®'< είερον ίΤίο; άρτοο όνομα^όμενον 
μβζα, κατατκβυβζόμίνον άχο άλευρον, άλας καί νερον, 
εις τά δποϊα χροαετίθετο ενίυτε καί ελαιον. ΕΤ/ον 
ώααύτως εις μεγάλων χρήτιν τά κρίΟίνον άλευρον 
(άλφιτα).

2. ^ιά^ορα ιίό η  πΛαχονντΙων. Τό βρϊον χτο 
χλακοίΐ'/τιόν τι συγκείμενον άχο βουτυρον, ώά, μέλι 
καί άλ-υρον. περιτυλιγμένον μέ |»υλλ5ν συκίίς, «ξ ου 
ελαδε και το δνομά τοιί. Τά 3ε μυττωτάν τ(το ρκγητον 
τι συ*ρκειμενον αχο τυράν, σκδρο3ον, ώα, καί διάρορα 
άλλα ει$ ,̂. Οί πτωχοί εσυνείΟιζον νά κοιλαίνωσι τον 
άρτον των, και νά μεταχε<ρίζωνται αύτον ώς κοχλια'- 
ριον' τούτο ίέ  ώνομάζετο μιστυλλη, καΐ εντεύθεν τό 
ρίμα μιστυλλασίαί. Οί Έλληνες ειχον καί ϊιάρορα 
άλλα είδη πλακουντίων, ήτοι τον ηυραμουντα, (πλα- 
κουντιον τι κατβοκευαζόμενον από έ'^ημενον σίτον και 
με'λι)* τον σησαμουντα, (πλακονντιον κατβσκευαζο'με- 
νον με σησάμιον) · τον «μύλον (πλακούντιον «πο 
πολύ λεπτόν σίτινον άλευρον, έκ του α καί μύλη, 
ήτοι μύλον · τήν ΐτρίαν, (λεπτόν τι πλακούντιον 
κατασκευαζόμενον άπο σησάμιον καί μέλι)· τήν μελιτ- 
τουταν, (πλακούντιον κατασκευαζόμενον μέ μέλι)· τήν 
ο-νουτταν, (πλακούντιον κατασκευαζόμενον μέ οίνον), 
κ.τ λ.

3. Κρέατα χα ί Ιχθνς. Οί Έλληνες έν γένει ε- 
τρωγον τά κρέας των ζώων όπτόν, χαΐ πολλά σπο- 
νίως βραστόν. Παρά 3έ τοίς Λαχεδαιμονιοίς οί μέν 
ν&οι ε”τρωγον κρέας, οί 3έ γέροντες ετρέ^οντο μέ τον 
μ=.λανα ζωμόν. Εις 3έ τάς Αθήνας οί πτωχότερο: 
Ιτρέ^οντβ ώς έπι τά πλιΓστον μέ σκόροδον καί χρόμ- 
μυα. Οί αρχαίοι Έλληνες Αγαπών πολύ τούς ίχδύας,
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ΐϊίως τάς έγχελεΐί, τα ; δποίας παρεσ«6αζον μέ 
τεδτλβ, χ«1 τά'; ώνόμαζον έγχιλείς έντετίατλανωμε- 
ν*ς. Συχνάχις δ' ετρωγον καΐ τεταριχευμενοος ίχβύβς, 
έκ των δποίων έκροτίμων τον σβλομον χ«ι 
χίδα. Μετεχειρίζοντο δέ εις τίιν δευτέραν τράπεζαν 
γλοκα, οπώρας, τα δποΐα ώνομάζοντο τραγηματα, 
τρωκτά, έπιδορπίαμκτα, και πεμματα. ’£ν γε'νει δέ 
μετεχειρίζοντο τό άλας.

Τελειόνοντες δέδανάμεΟανά αημειώσωμεν, δτι βίμέν 
Α^ϊίναι ηααν περίριιμοι δια τά ζυμαρικά των. ή δέ 
Καππαδοκία δι’εΤδόςτι άρτου χαταακευαζομε'νου έκ γα'- 
λαχτος, ελαίου, άλατος, καί οιτίνου άλεύρου' ί  Βοιω
τία διά τάς έγχέλεις της' η Σαλαμίς διά τάς νηοαας 
της* ή Εύβοια διά τά μίλα ττ̂ ς’ ή Φοινίκη διά τούς 
βοίνι#ας της· ή Κόρινθος διά τά κυδωνιά τη;, καί -ί) 
Νάξος διά τ ’ αμύγδαλά της.

ΚΕΦ. 2 Τ ’.

Ποτά χ^ι\σίί «α^ά  τοις 'ΈΑ.Ιί\σι,

1. ΟΪ)Όΐ. Εις τους άρ/αίους χρόνους οί "Ελληνες 
ίπινον μόνον ύδωρ, μετά δέ ταυτα έμίγνυον (έκεράν- 
νυντο) τόν οίνον (1) μέ ύδωρ, χαΐ έντεΰβεν ή λέξις 
κρατηρ, ήτοι άγγείον οπού έγίνετο ί  κρίοις. Ενίοτε 
δέ έσυνείθιζον νά άρωματίζωοι τον οΤνον. 0( δέ Λα
κεδαιμόνιοι έουνείΘιζον νά βράζωοι το γλευκός των

(1 )  0 (  οΓνο* ηυ«ν ό θλ9ΐο$, 3 έ Κρήή
4 ΧΓο;, ό 'Ρ^^ιο;, ί  Μχ9(ύττΐ(, χ .τ.λ .
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επί τοΰ πυρος, εω; οτου ?μενβ το πε'μπτον με'ρβ;, 
χαι έπειτα, άφοΰ παρίιρχοντο τέυσαρα έτη, ηρχιζον 
νά τον κίνωσιν. Ειχον δέ τδν οίνον των εις πήλινα 
άγγεϊα (κεράμους), ή εις ασκούς, ώς τον έχουσιν οΕ 
Ισπανοί σήμερον. Οι αρχαίοι "Ελληνες «ραίνεται μέν 
οτι έπινον με κε'ρατα βόεια, άλλ’ εις τοίις νεωτέρους 
■χρόνους μετεχειρίζοντο ποτ·?ιρια κατεσκευασμένα από 
πηλόν, ξυλον, ύαλον, σίδηρον, χρυσόν και άργυρον.

Ποτήρια. Τό ποτηριον ώνομάζετο καί ^ιάλη, κύλιΕ, 
δέπας, κύπιλλον, «μρικύπελλον, σκάφος, κυμβίον, κώ
δων, κ.τ.λ. Καί τινα μεν των όνομάτων παρήγοντο 
άπό τό σ*χ?ίμα του ποτηριού, άλλα 8έ έκτϊΐς ΰλης, από 
την οποίαν ησαν κατεσκευασμένα. Εις τα συμπόσια 
δέ τά ποτήρια ίσαν περιεστεμμένα με στεφάνους, και 
πληρη με'χρι των χειλε'ων. ·

ΚΕΦ. Ζ'.

Π ιρϊ ζώγ ψαγτ)ΐώτ τώ)* τώπ σ ιμ ·
,τοσέων, π ιρ ϊ του τρόπον του ίσ τ ια τ  

τούς ^(^ους, χ.τ.Μ

1. Οί''Έ..όΑηγες ετρωγοτ χρ]ς τής ημέρας. Υ πο 
τίθεται εν γε'νει δτι οί άρχαίοι "Ελληνες έτρωγον τρις 
τϊίς ίμέρας* 1) τό άκράτισμα, ·ητοΐ τό πρωινόν φαγη- 
τόν’ ώνομάζετο δέ ουτω διότι έσυνείδιζον τότε νά 
τρώγωσιν άρτον βρεγμένον εις άκρατον οίνον. Τό φα- 
γητόν δε τούτο όνομάζεται ωσαύτως οριστον άπό τον 
Ομηρον* 2) τό δείπνον, ήτοι φαγητόν περί την μεσημ- 

έρίαν, η γεύμα* καί, 3) δ δόρπος, -ίτοι τό εσπερινόν
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Φαγητίν, ητοιδεΓπνον. Φαίνεται ομω; πιθανόν, οτιπαρά 
τ ί ΐ ί  νεωτερδί; "Ελλησιν δ δόρπος καί το δεΓπνον έση- 
μαινον το αύτο φαγητόν. Είί ταότην δέ τ/ϊν περίστα- 
σιν το άκράτυμα καΐ το άριστον ίίααν ίτω; δόο δια
κεκριμένα φαγητά. "Ωοτε τά τρία φαγητά ίοαν* το 
άκράτιαμα, το άρυτον, καΐ τδ δειπνον. Το τελευ- 
ταΓον οέ τούτων ητο τό κοριώτερον, επειδή έγίνετο 
μετά τους κόπους τ ίς  ήμερας, καί διότι εις αυτό προο- 
εκαλουντο καί οί ζένοι.

2. Οί 'ΈΜΙηηζ ίϊ^ ογ  δύο €ΐδη αυμποσίο^τ, Οί 
Ελληνες ιΐχον δύο είδη βυμποαίων, την είλαπίνην, 

ή ευωχίαν, ήτις έγίνετο διά δαπάνης ένός· και τον 
έρανον, δοτις έγένετο διά δαπάνη* όλων των πα
ρόντων, *Όοοι δε παρευρυκόμενοι εις τόν έρανον δέν 
βυνευέρερον, ώνομάζοντο άούμβολοι, -καί τοιοϊϋτοι 
ησαν οί ποιηται, καί άλλοι δοοι ήρχοντο προς διαοκε- 
δαοιν τώ» ουμποτών.

3. ^7(μόσιαι Γ/ιά.τί^αί ί/ς ΑαχεδαΙμονα. Οί λι- 
τώτατοι εις τό τρώγειν ήταν οίΛακεδαιμόνιοι, οΓτινες 
εις τά συοσίτιά των, ή δημόαια συμπόσια, ετρωγον 
μόνον άπλούστατον φαγΌτον, του οποίου το κυριώτε- 
ρον μέρος άπετέλει δ μέλας ζωμός. Ήτο δέ περι^ 
ωρίσμενη καί ή ποσότης του οαγητοΰ. Μετά δέτους 
Λακεδαιμονίους οί ΆθηναΤοι ήταν οί έγκρατε'στεροι. 
Άλλ’ εις τας άλλας πόλεις τής Ελλάδος, κατά τούς 
νεωτερους χρόνους, δ τρόπος του ζ?ν ήτο τρυ^ηλό- 
τε'ρος.

4* Ύδ δίΐτΐγογ. Τό κυριώτερον ραγητόν (τό δει· 
πνον) διηρεΤτο εις τρία διακεκριμένα με'ρη Ι)ε?ς δείπνου 
προίμιον, τό όποιον συνίατατο από κραμβολάχονον, 
ώά, όστρύδ'.α, οίνόμελι (μίγμα οίνου καί μέλιτος,)
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χα; άπο άλλα πδαγαατα νομ'.Ι ί̂μενα ίκανβι να δίεγε:- 
ρωσι τήν ίρεΗιν 2) ιί:. ίείπνον, "ΐ6 όποιον ττεριεΤχεν 
ά'φδονωτέρα·/καί ^τερ^ωτϊ;αν τρορην* καΐ, 3 ) εις δευ- 
τεραν τράπεζαν, ηπς σ«νΐ7:ατ9άπό παντοδαπά γλυκβ, 
δνομαζίιχενα τραγτματα.

5. 77ώς ίχ.ά.θιζοΥ ιΐς  τό σνμπΛσιογ, Οί «ρχαΓοε 
Ελληνες έκάΟηντο, ενώ ετρωγβν (1)· άλλ’ οτε ε*’γειναν 

τρυρηλίτεροι, ειαηγθτ,ίαν χλίναι βπο των ίποίων έχλί- 
νοντί. Ό τρόπο; δε, χατά τον όποιον έκάΟιζον εις τά 
σομπότια ητον 6 έ;ΐς· ή τράπεζα ετίθετο έν τω 
[λέοω, περί βύτην ίέ ^ταν α( κλίναι έσκεπασμε'ναι ’μέ 
δρασμα ί  τάπητα, κατα τ^ν κατάττοοιν τοΰ οίκοδε- 
οποτονι. Γά σκεπάτμοτα δε των κλινών ώνομάζοντο 
Γτρώματα, Επί τούτων δέ εκάΟηντο οί ξένοι, έρείδό̂  
μενοι έπε των άριττερών βραχιόνων των, έγοντες τ·?ιν 
κεραλην ύψωμε'νην, και τά νώτα ενίοτε εττηρνγμένα 
εις προτκεράλαια. Έάν δέ διάρορα πρότωπα έκάδηντβ 
επί της αύτϊΐς κλίνης, τότε ί  πρώτος ίκάθητο εις το 
άνώτοτον μέρος, έ’χων απλωμένοι»; τούς πόδας τοίί 
όπίοω των νώτων τον δεύτεροι», το5 δευτέοου δε ή 
κεραλή εχειτο κάτω τοΟ οτηΟονς τοδ πρώτου, οί δέ 
πόδι; αύτοδ ετίθεντο όπίσω των νώτων του τρίτου. 
Κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον έχάβητο ό τρίτος, ότε'ταρτος, 
6 πέμπτος, καί ουτω καβεξΐ!;* διότι οί Έλληνες, μή 
ίμοιάζοντες κατά τούτο τούς Τωμαίους, έκάθηντο 
ενίοτε πεντε, καί περισοβτεροι, εις την Λυτήν κλίνην.

(Ι) <0 Οιχηροΐ «ν«γί̂ ΐ( τρί* »Ιί« *ββιβμ*τβ¥* τδν }·φρβν, χ»· 
ρ«τ«4ν ίύο άν9?ώτων· τ4<« β?(;.β>, Ιπ1 τβ} ίΛα'ςν ίκάβηντο ίρβίΐι, 
Ιχβντις τβίιί «β ίβ ; τ«» »κ( τΐνβ< δηβηςίωυ, 4.0{χβ!;!>|ΐί«υ Ορηνυρς* 
ι4ν*λιισ}χ4,, ίκ\ Τίδ ί π ί ί η  »λ ί«ντΐ{  4λ{γί» τρ ,ς τ *  4»ίβ».
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Τοζ^ώτίνδέ κχΟυμαητίντο έντιριότατον. Ή  5έ τρα- 
ζεζα έίτηρίΤετο κοινώς εις τρεΓς πόοκς, χα'ι ί τ̂ο πολ
λά άπλί· άλλ’ αί τράπε![α’. των πλουσίων ήταν ένί· 
οτε περιβεδλημέναι μέ χρυσόν και άργυρον, και Γσταν- 
το επί ενός πο5ός έλεραντίνου, καί έγγεγλυμμένου εις 
σχ?ίμα λέοντος η άλλου ζώου.

0. Ιματ ισμός χα ΐ τρό.τος τώ^ Εις τα
συμπόσια οι ζενοι ήταν ένόέουμένοι ενδύματα λευκου, ί  
άλλου τίνος λαμπρού χρώματος, έττι^ανωμένοι μέ 
στερανους ανΟεων, καί έχοντες ιδίως νϊλειμμένχν 
την κεοαλήν μέ αρωματικά έλαια* έτυνείΟιζον ωσαύ
τως, πριν καδιτωσι, νά πλύνωσι καί νά μυρίζωσι τάς 
χεΓρας καί τούς πόδας των, καί νά πλύνωσι τάς 
χειράς των μετ» έχάστην τρα'πεζαν, καί μετά τό 
δεΐηνον. Πριν δ άρχ̂ ίση το συμπάσιον, προαέρερον 
εκ των επί τϊ5ς τραπεζης ώς βυσίαν είς την Εστίαν, 
την πρώτην των έρεστίων θεών* μετά δε ταύτα 
προσερερον καί είς άλλους τινάς θεούς, καί επί τέλους 
προσέρερον σπονδήν είς την Εστίαν.

7. Ι ΐ ύ ς  / λ ι »·ο»*. Ό άρχων του συμποσίου έπινε 
πρώτος αύτδς έχ του ποτηριού, καί έπειτα έδιδεν 
αυτό είς τον έπισημότατον των ξε'νων, λε'γων είς αυτόν, 
τό χ α̂ΐρε, η προπίνο) σοι καλώς, είς τό οποΤον ο δε
χόμενος τό ποτηριον άπεκρίνετο, λαμβάνω από σου 
ήδέως. Ό  τρόπος του πίνειν όμως δέν ητον δ αυ
τός είς ολας τάς πόλεις, διότι οί μέν Χιοι καί ο; 
θάσιοι έπινον μέ μεγάλα ποτήρια, τά όποΤα μετε'- 
διδον είς τους καθημένονς δεξιά. Οί δέ Αθηναίοι 
μέ μικρά ποτήρια μεταδίδοντες αυτά επίσης πρός 
τά δεξιά. Είς δέ την Λακεδαίμονα έκαστος είχεν 
ίδιον ποτηριον, τό όποιον υπηρέτης τις έγέμιζεν,
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αμα εκενί^το· ετανε ίΟιζον ώτϊύτω ; Γροπίνωσ'.ν 
6πέρ των άτοντων, καί εις τΐ|Λτ;ν των θεών, γυνοντες 
οΤνον ε ί; την γτ^ν, ότακ:; έικνηΐΛ0νευον ϊνοαοτι, καί 
•κίνοντες δι’ εκαττον εν  ̂ χερισαοτερα χοτηεια 
οΓνοΰ (1). Ενίοτε δέ ήαιλλώντο χο?ο; νά τίτ, χεείϊ- 
σότερον. Απαντα δε τά ελληνικά έθνη φαίνεται, οτι 
τ,ααν έκδοτα εις τ·ί)ν πολυποσίαν, πλην τών Σπαρ
τιατών, οΓτινες ήταν ι^ναγκαταε'νοι νά έ|Λ|Λένωσιν 
εντός τών δρων τής νηφαλιότητος, κατά νόμον τινά 
τοΟ Λυκούργου, δττις διέταττεν απαντας νά έπιστρέ- 
φωτιν άπο τά συμπόσια βνευ λαμπάδες διικνυούτης 
εις αυτούς την όδόν. Εί; τάς Αθήνας δέ, Ιάν οργών 
τις έζηλέγχετο μεΟυων, έθανατοδτο κατά τους νόμους 
του Σόλωνος.

8, Το Λ αίγηον δ χότταβοζ. Μετά τό τέλος του 
συμποσίου προσέφερον σπονδήν οίνου μετά προσευχής, 
καί ε'ψαλλον ύμνον εις τιμήν τών θεών. Οί συνδαι· 
τυμόνες έπειτα ηδον καί έχόρευον, καί έπαιζον διάφορά 
παιγνίδια, έχ τών οποίων τό οξιολογώτατον ίζτον ό 
Κότταβος. *0 τρόπος δέ ητον ο έξής' ράβδος τις 
ητο πεπηγμένη έν τή γή, καί έτερα επί τής κορυ
φής αυτή; όριζοντίως κειμε'νη, ε*'̂ ουσα δύο πλάστιγγας, 
εςηρτημένας άφ' έκατέρας άχρας, ώς επί τής ζυγοΰ 
(ζυγαριάς). 'Υποκάτω δέ τών πλαστίγ* ΐ̂£ν ήσαν δύω

(1) Τ,:ίι « :τ ί? ια  Ιφίρογτβ »!; τ'β ϊιΓηνοι· «* ΐ το *ρ5το^ 
ήτβν >φ(<ρ«ιιί«ςν »£ς τόν τό ί ΐ  ίίΰτί?ον »1ί τόν Χζρίβιον,
ίιι·νυ^ον το5 Αιόο, Ικ τιδ χ*?ι< παρ*·γ6(ΐ*νον· ιό ί ί  τρίτον ιϊ; τον 
9ΐΐ7)]ρα Δί*. Μ»γ«  δ« τό ίίΓιτνον *ιριη·[ίτο ηβτιίριβν βχράτον οΤνοο, 
ά «  τό όποΓον Ιηινον Λ «ι ι ί  ξίνοι· τιί3?ο ύνομζζίτβ άγαβοδ ίζ ί·  
μονος κ ρ ιτ ί ί , ήτοι πβτηριον χ*λοί ίαιμβνίοο, δτττρ έιτιαοινν» τόν 
Βιίχ^βν, τόν ί^ινριττ.ν τοϋ οίνον.
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κρατίίρίς πληρείί υδατοί, οπδ δε τδ οδωρ ητον ον- 
δριά; ώς έπί ·<δ πλεΓστον χαλκούς. Ιΐας δέ των παι- 
ζόντων άνι'στατο έ̂ χων χοτηριον άκρατου οίνου, ί] 
υδατος, καί ίοτάμενο; μακρόδεν επεμπε τον οίνον 
άνά μίαν σταγόνα εις την πλάστιγγα, όπως βαρυν- 
δεΐσα διά του οίνου κατελΟη και κρούση την κεφα
λήν του ύπδ την πλάστιγγα άνδριάντος. "Ος-ις δέ ήδυ- 
νατο να χύση όλιγώτερον εκ του οίνου ή του υδατος 
του, καϊ νά κρούση μέ μεγίστην δύνομιν διά τής 
πλάστιγγο<ς τον ανδριάντα, έλογίζετο νικητής. Γ- 
τ.ήρχε δέ καί ετερον είδος κοττάβου, κατά τδ όποιον, 
εγβντες κενάς φιάλας εις λεκάνην πλήρη υδατος, ή- 
γωνίζοντο νά τάς βυΟίσωη, χύνοντες από τά ποτήρια 
των εις αύτάς. Ί ΐτο  προσε'τι τρίτον είδος, τό όποΤον 
έ’παιζον μέ κύβους. Έπεδίδοντο ωσαύτως εις συνδια
λέξεις, αινίγματα, γρίφους καί ολλας διασκεδάσεις. 
Μετά τό τέλος δέ του συμποσίου, έκαστος των ξε'νων 
άπήρχετο εις την ίδιαν αύιου οικίαν, καί τούτο ώνομά- 
ζετο γίνεσδαι έκ δείπνου, άναλύεΐν Ικ συμποσίου, κ τ.λ.

9. "Αρχογζΐζ χαΐ ί'Ληρέται ιώ»* σνρπσσίΐύν. Οι 
άρχοντες καί οί ύπηρέται των συμποσίων ήσαν ώς α 
κολούθως. 1) Ό  συμποσίαρχος, ήτοι 0 πρώτος έπιμε- 
μελητής τού συμποσίου, δστις έν γενει ήτον 5 προσκο-' 
λών εις τό συμπόσιον, ή, εις τά έ$ εράνου συμπόσια, 
έξελέγετο διά κλήρου, ή διά τής ψήφου των συμποτών. 
2) Ό βασιλεύς, εργον τού όποιου ήτο νά βέτη τούς νό
μους των συμποτών, καί νά παρατηρή εάν έκαστος 
έπινε την αναλογίαν του· 3) Ο δαιτρός, ήτοι οστις 
έχώριζε καί διένεμεν εις έκαστον συμπότην τό με- 
ρίδιόντου. 4) Οί οίνοχόοι, οΓτινε; ήταν έν γενει 
ωραίοι νέοι.



10. Νΰ^/οι τής φι.1υζίγ1α<:. Οίνόμδΐ το3 προσχολεΐν 
ε;ς συμπόσια ξέ>ίους ησαν αΐ αυτοί, ώς καΙοί του προσχα- 
λεΓν ^ίλβυς* ή μόνη 5ε διαρορ* ητον £τ{ ετίθετο έν 
γενε; άλα; ενώπιον των ζενων πριν άργίσωσι το γεΰμα* 
τούτο δ’ εσημαινεν οτι, χαθώ; τό άλας προφυλάττει 
από την φθοράν, ουτω καί ί  άρχομένη κατ’ αυτόν 
τον τρόπον ριλία πρεπει νά ηναι σταθερά καί μόνιμος. 
Η οχεσις δε, την οποίαν συνε'δεβν διά τής φιλοξενίας, 
ώνομάζετο προξενιά, καί ενομίζετο (ερα'. Τοιαυτας 
ογ,ίίεις συνεδεον ενίοτε ίδιώται μεθ’ ολοκλήρων εθνών. 
Ούτως ό Νικίας ώνομάσθη πρόξενος των Λαχεδαι- 
μονίων^

18 9  ΚΠ&ΕΙΛΙ. Μ λ .

ΚΕΦ Η’.

ΙΤτρΙ τώ^ ίΛXτ\γ̂ κω̂  χι\$ίΐίύΥ*

1. Ο ί ''Ε .υ η η ς  ί^ρόι-τιζοΗ {κγ ά  ίως Λ ίρ Ι τύκ  

ιτιιχηδξίίύγ τεΧετώγ τώ»- ^ΙΧωγ. Οί "Ελληνες, δβξά- 
ζοντες δτι αί ψυγαΐ δεν ήουναντο νά γείνωσι δεκταί εις 
τά Ήλυτιχ πεδία, άλλ’ ήναγχάζοντο νά πεοιπλανών- 
ται επί εκατόν ετη, εάν τά σώματα' των δεν έθάπτοντο, 
έορόντιξον μεγα'λως, ώς ητον επόμενον, περί των έπι- 
κηδειών τελετών τών άποΟανόντων φίλων των· οσοι 
δέ ήμέλουν τό χρε'ος τούτο ένουίζοντο κατηραμίνοι.

2. Τό ώτο()!)ΐάίίί>' και χα'ιτιγ χά σάκιαζα ίΐσαγ 
άιιφότερα (ίς  χρήσιν. Εις τους αρχαιότατους χρό
νους ίτο φαίνεται συνήθεια νά ενταφιάίωσ: τους 
νεκρούς· αλλά παρά τοΓς νεωτεροις "Ελλησιν ?τον 
έν χρήσΐΐ καί τό καίειν καί τό ενταοιάζειν τά σώ-
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μ«τα, άνχαι η τδλδυτβία συνηΟΐΐα ητο κο'.νοτεοα* 
Ε ίςτινβ; 5μωί νεκρούς ήταν άπηγορευμενκί αΐ συνή
θεις έπιχή5εΐ3{ τελεται, ώς π. χ ., εις τους αυτοκτόνους, 
τους άνκξιοχρέους ό^ειλετας, τούς Ιερόσυλους, τούς 
^τσυοωΟεντας κακούργους, και τούς εκ του κεραυνοί 
^ονευδεντας. Οί τελευταίοι δε οδτοι, νομιζόμενοι βδε- 
λυχτοί παρά των Θεών, έθάπτοντο χωριστά διά νά 
μη δεβηλώσωσι τά λείψανα άλλων άνβρω-ων. Και 
τά νί/πια άνευ οδόντων έθάχτοντο άχαυστα.

3. Τί^εταΙ γ^^όμ^^αι ι ΐς '  τούς άηυθη\σ%ο%’ταζ. 
'Ότε έ'πνεέ τις τά λοίσδια, βί πλησιέστατοι συγγενείς 
ίρρόντίζον νά δεχΟώσι την τελευταίαν αναπνοήν του 
εις τά στόματά των. 'Άμα δέ έξεπνεεν, εκλειον τούς 
δρΟαλμούς του, καί τούτο ώνομάίετο χαΘοιρεΓν, συν- 
ορμόττειν, συγκλείειν τούς δρΟαλμούς, καί έσχεποζον 
το πρόσωπόν του μέ ΰρασμά τι. ’Έχειτα δέ εταττον 
εύσχημωο τά μέλη του, το δέ σώμα του έπλυνον καί 
ηλεΐίον' έτυλισσον δέ μέ μανδύαν αύτο, καί πλούσιον 
ένδυμα, εν γένει λευκόν, έ’̂ όιπτον επ’ αυτού. Μετά 
ταύτα δέ τό πτώμα ετίθετο επί ρ^ρετρου έστρωμένου 
μέ άνθη, καί έξετίΟετο εις την είσοδον τ?,ς οικίας, 
έ̂ χον τούς πόδας προς τλν Ούοαν. Όλίγον δέ προ του 
ενταφιασμού, εθετον νόμισμά τι εις το στόμα τού 
νεκρού, το ύποΓον έθεωρείτο ώς ναύλος τού Χάρωνος 
διά νά μετακόμιση την ψυγτ,ν διά τ ίς  Άχερουσία; 
λίμνης. Έκτος δέ τούτου, εθετον εις τό στόμα τού νε
κρού πλακούντιόν τι συγκείμενον από άλ-υρον, μελι,κλ., 
χα» όνομαζόαενον εντεύθεν μελιττούταν, διά νά κοτα- 
πραύνη την μανίαν τού Κερθερου, τού πυλωρού του 
αδου. Κατά την διάρκειαν δέ της έχθέσεως τού νε· 
κρού, ί  κόμη αυτού ίμενε κρεμαμένη έχΐ ττίς θυρας,
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χαι το3το οτι ή βίκίγενεια ίτον ε ί; πενίο-,
ΆγγεΤονδέ ΰοα-ϊος ητβν έ'μπρβσΟεν τής Ούρας, διά νά 
χαθαιρωνται νιπτόμενοι οσοι ηζτοντο το3 νεκροΰ. 
Το3το δέ ώνομίζετο λούεαΟαι άκδ το5 νεκροί.

4. Ε η ιχήίίίιοζ έχ<ι>ορά. ^0 νεκρός, κείμενος επί 
του ^ερέτρου του, η, εις την Λακεδαίμονα, επί τ ίς  ά- 
σπιδος, εςερε'ρετο άπδ την οικίαν έν καιρώ ίμε'ρας, 
έκτος όταν οί άποΟανόντες νέοι ?ταν εις την ακμήν 
τής ήλικίας των* διότι ουτοι έθάπτοντο κατά τήν αυ
γήν, έπειδή ένομίζετο σχεδόν άνόσιον τό νά άποκαλύ· 
ψωσι τόσον οτυνήθη καί δδυνηράν δυστυχίαν εις τον 
ήλιον. Οί δέ συγγενείς έβάδιζον αμέσως μετά τον 
νεκρόν, πσρηκολουθουν δέ όλίγον μακράν οί λοιποί 
πενΟουντες, Εις τάς στρατιωτικάς δέ κηδείας, οί 
στρατιώται ήκολουβουν τον νεκρόν έ'χοντες τά όπλο 
των ανεστραμμένα* επίσης δέ εις τάς κηδεία; των 
αρχ όντων, τά σημεία της αρχής των ήσαν ανεστραμ
μένα. Το έκρέρειν δέ τον νεκρόν ώνομάζετο έκρορά 
καί έχκομιδή.

5 Έ.τιχί}ι)ίΐοί Πυραί. Οί σωροί των ξύλων, επί 
των οποίων εκαιον τους νεκρούς, ώνομάζοντο πυραί. 
Φαίνεται δε οτι δέν κατετκευάζοντο κατά σχήμα στα- 
Οερόν, ή ότι δέν συνίσταντο πάντοτε έκ τής αυτής 
ΰλης. Ο νεκρός δέ ετίθετο επί τής κορυφής τής -πυράς, 
καί, όχι σπανίως, διάφορα είδη ξο>ων· ενίοτε δέ καί 
δούλοι ή αιχμάλωτοι, έκαίοντο μετά του νεκρού. 
Έχυνοντο ωσαύτως είς τάς φλόγας παντοδαπά πολύ
τιμα έλαια, και αρώματα· Τά ένδυματα δε του ά- 
ποΟανόντος καί τά όπλα του, εάν ήτον στρατιωτικός, 
έκαίοντο συνήθως μετ’ ουτοΰ.

ΰ. Πώς ί/,αιο^ χαΐ έσύ^αζογ π/λ· τ^γραγ· Εις



ττ,ν εδαλλον ττ ί̂ οί πλγίϊΐέϊτεροι ^^γγενεΤί, ί
φίλοι το5 νεκροΰ, οΓτινες χ«ρεκ«λουν τού- άνέ(ΐθ'>- νά 
βοηΟησωίΐ τάς φλόγας, §ιά νά καταφλεχΟΐ ταχέως 
6 νεκρός. Εις τάς κηδείας των στρατηγών οί στρα- 
τιώται χεριέτρεχον τρις την πυράν έν πομικΐ. Έν 
Οίω δε ή πυρά εκαιεν, οί φίλοι του άποΟανόντος Γσταν. 
το πλησίον, χυνοντες σπονδάς οΓνου, καί καλοΰντες 
κατ’ ονοίχχ τον νεκρόν. Άφου δε η πυρά ε'καιετο, και 
αί φλόγες έπαυον, εσβυνον τό πυρ ριε οίνον, και έ’χει- 
τα συνάζοντες την τέφραν καί τά όστα, έΟετον αύτ» 
εις κάλπας, ξυλίνους, λίθινους, πήλινους, άογυρας, ί  
χρυτας (κατά την αξίαν του άποΟανόντος), οΓτινες 
άπετίΟεντο μετά ταυτα εις τήν γην.

7. ^Υδ^^οιαφδίο. "Οϊε οί νεκροί έθάπτοντο άκαυ- 
στοι, ετίθεντο εις κιβώτιον, εχοντες το πρόσωπον 
προς τά άνω, καί βλέποντες προς την ανατολήν του 
ήλιου. Οί στενοί συγγενείς, καί οί επιστήθιοι φίλοι έΟκ- 
πτοντο κοινώς εις τον αυτόν τάφον, Τά νεκροταφεία 
των ^Ελλήνων ήταν έν γένει εντός των πόλεων, καί 
κυρίως παρά τάς δημοσίας όδους. Οί Λακεδαιμόνιοι 
δαος εΟαπτον τούς νεκρούς εντός τής πόλεως. ΙΙα- 
σα δέ επίσημος οικογένεια είχε τό ίδιον αυτής ταφεϊον. 
Τά κοσμήματα δέ, μέ τά όποΤα οί τάίροι έστολιζοντο, 
ησαν διάφορα. Τά κοινότατα δέ ήσαν στήλαι, επί των 
όποιων ένε-ζαράττετο τό όνομα το  ̂ άποΟανόντος, καί 
σύντομός τις παραίνεσι; προς τούς ζώντας. Έχσος 
δέ τούτου, προσέΟετον έν γένει τήν εικόνα του νεκρού, η 
κατάλληλόν τι έμβλημα, ή τά έργαλεια τά όποια με- 
τεχειρίζετο ζών. Τα μνημεία δέ ταυτα ώνομάζοντο 
καί σήματα, ζ.λ.π. ’ εις τούς μεταγενεστέρους δε χρονους 
ήσαν τοσοΰτον δαπανηρά, ώστε δ Σόλων ένομισεν αναγ-
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καΤίν ν« π?ρϊββ{σιρ δια νόμίυ τήν σπατάλην τούτην 
εις τάς Ά0ην«ί.

8. /ίνο ίΐόώ γ  χίγοτά^ια. ΜνημεΓα ήγείροντο ώσ- 
αντως εις {ενηριην τών άποθανίντων, ολλα δεν κε- 
ριεΤχον ούδέν των λειψάνων βύτών, χαΐ έντεδθεν ώνβ- 
μάζβντβ χενίτιρι* και κενηριο, Ήσαν δέ δύο ειδών 
καί το /Αεν ι*γείρετο εις τού; οσοι λξίώθησαν Ιηχηδείων 
τελετών εις άλλον τ ίπον το δ; ι^γείρετο ύπέρ των μή 
λοδόντων ηοτέ νδμιμον κηδείαν (I). "Ολοι δέ οί τάβο: 
ενομίζοντο ιεροί, καί ή άκρωτηοίασις, η ή καθ’ όποιον- 
δήποτε τρόπον ποραόίατις αυτών, έλογίζετο ίεοοτυλίο.

9. Ε:ΐίχή{^ιιοζ Λόγος καί ά)ώ»·ίς. Πριν άναγω- 
ρησωτιν Ικ τού τάρου οί παρακολουθηταντες τον νε
κρόν, έςερωνεΤτο ενίοτε πανηγυρικός λόγος επί του τά- 
ρου του άποθανόντος. Εις τούς άποθνητκοντας δ’ εν 
πολεαω *Αθηναίους έ^ερωνεΓτο Ιπιτάριος λόγος υπό 
ρητορος επί τουτω προοδιωρισμενου, δατις έπανελαμ- 
δάνετο πάντοτε κατ* τΙ,ν έπετειον ίμερον Έτελουντο 
ώταύτως αγώνες, εί; τας κηδεία;. Έ-ειδη δέ οί παρευ- 
ρεθέντες είς την κηδείαν κ«ί εις την οικίαν τού άπο
θανόντος ένομίζοντο βέβηλοι, ώρειλον νά χαΟαρθώοι.

10. ΤιμαΙ άποίιόόμ ιγα,ι εις τηγ μγ^μηγ τώγ ά.τσ· 
άαγόγτωγ, Λίετά τό τέλος τ^ς κηδείας, οί συνοδευ- 
οαντες τον νεκρόν αυνηρχοντο είς την οικίαν των πλη- 
οιεοτατων ουγγενών ταΰ αποθχνόντος, οπού ετρωγον 
τό λεγόμενον νεκρόόειπνον. Ο: τάροι δ' έκοσμοΰντο μέ 
άνθη καί χόρτα, έκ των όποιων τό τέλινον ητο κυ
ρίως έν χρητει. Εθυμιάζοντο ώ-αύτως τυχνάχις μέ

( Ι )  Τ^ιβ^τ^1 η β ϊν  κυρί» ; ο! Λνιγί»τις, τδ-ι ίη ς ί« ν  τ *  β ύ { ΐ« «  
Λ τ  ά'.»ν:έίτ,Μ·», Σ. Μ.



εύώ?η αρώματα. Προτε^ερον Ιπίσης Οϋσίας εί< τίιν 
αχιάν τβυ άποθανόντοζ, συνισταμενας ένίοτε μέν άτΛ 
μέλαναί ίαμαλεις, ί  ολο μέλαν πρββοτον άλλ’ έν γε'- 
νε{ αροαέφερον μόνον οπονδάς αΓματος, μέλιτος, οί
νου, γάλακτος, ΰδατος, κ.λ π. Τάς τιμάς δε ταυτας 
άπεδιδον κατά την έννα'την και τριακοσττ,ν ίμέραν 
μετά την κηδείαν, καί έπανελάμβανον αύτάς εις ολας 
τάς άλλας χεριατάσ-ις, καθ’ άς οί έπιζώντες συγγε
νείς των άποΟαν&ντων άπητεϊτο νά τους μνημςνευσω- 
σιν’ ίοιως δε τινες ήμε'ραι του μηνος ΆνΟεστηριώνος 
ησαν μαίνεται χροσδιωρισμεναι διά τάς τελετάς ταυ- 
τας κατά τάς διαφόρους πόλεις τΐ!ς Ελλάδος. 'Εωρ- 
ταζετο ωσαύτως ή έπετειος *δμεοα του θανάτου.

11. Πίγβοζ, Ώς προς τό πένθος δέ αυτό οί συνει- 
Οε'οτατοι τρόποι του έχφράζειν την Ολίψιν υπέρ των 
βποδανόντων ξΐίλων ησαν οί ακόλουθοι. 1) ΆπεΓχον 
οπό τά συμπόσια καί από τάς διασκεδάσεις, καί άπε- 
μακρύνοντο από πασαν συναναστροφήν. 2) Άπεκδυό- 
μενοι τά πολύτιμα κοσμήματα καί ένδύματά των 
ερόρουν μέλανα  ̂ ραιά ενδύματα. 3) Έμάδων, ύπο
πτον, καί ένίοτε έξύριζον την κόμην των, την ο
ποίαν συχνάκις εβαλλον εις την έπικηδειον πυράν, γ| 
έ^^ιπτον εις τον τά^ον. 4) Πίπτοντες κατά γ ίν  έκυ- 
λίοντο εις τον κονίορτόν. 5) Έκάλυπτον την κεφα
λήν των μέ στάχτην. 6) "Οτε έςηρ^̂ οντο, εΤχον κε- 
καλυμμένηί την κεφαλήν των. 7) 'Έτυπτον τά στηθη 
καί τούς μηρούς των, καί έσπάραττον τάς σάρκας των. 
8) Έμέμφοντο καί έχαταρωντο τούς θεούς. 9) ΕΤχον 
θρηνωδούς καί μουσικούς διά νά καθιστώσι θλιόερωτέ- 
ραν την τελετήν τούτους δέ ώνόμαζον θρήνων έξάρ- 
χους. Έψαλλον δέ άσματα είς τάς κηδείας, όνομαζό-
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μ ίνα  όλορρψΙΛύ;, λίνο’ος, κ.λ.π. Οί αύλοΐ δέ, τούς ό- 
χοίίϋς μετεχείρίζοντο εις τάς κηδείας, ίταν έν γενει 
τον Φρυγίο^ είδο^ς, οί ίχοι των δποίων ηοαν ίδίως 
λυπηροί.

"Οτε δέ άπεΟνηακον δημόσιοι άρχεντες, η ένοχοι 
άνδρες, η βυνέβαινε δημοσία τις δυστυχία, ολαι αί 
δημόσιοι συνελεύσεις διεκόπτοντο' τά σχολεΤα, τά λου· 
τρά, τά εργαστήρια καί λοιπά έκλείοντο, καί ολό
κληρος ή πόλις παρίστατο πενθούσα.

12. ’^.ταισίΟί Λύγοί άπε(^,εΰγο^το Τελειόνοντες 
τό κεράλαιον τούτο, σημειουμεν οτι ό θάνατος καί 
δλα τά αναγόμενα εις αυτόν ήταν λέ'εις άπαίσιαι, 
καί διά τούτο συχνάκις έςερράζοντο μέ εύρημα ονό
ματα* Ιπειδη τό άποθνησκειν κοινώς ώνομάζετο άπο- 
γίνεσθαι, οΓχεσθαι, οί δε άποΟανόντες οί'χόμενοι. Τό 
προρερειν δε λόγους απαίσιους οινομάίετο ^λασοημεΓν.

ΚΕΦ θ '.

Ί/ιατισαόζ τώ^ Έ.Ι.Ιηγωγ.

1) Κοσ{4ηματα τής χ€γα.ίής. Οί αρχαίοι "Ελληνες 
ειχον γυμνήν την χεραλήν, αλλά μετά ταΰτα μετε- 
χειρίζοντο εΤοός τΐ καλύμματος όνομαζόμενον πίλους, 
πιλία, καί πιλίδια.

Αί γυναίκες όμως εΤχον πα'ντοτε κεκαλομμένην 
τήν κεραλήν. Τά κοσμήματα δέ, τά όποια ερερον 
εις την κεραλήν ησαν ή χαλύπτρα, ήτοι βέλον, δ άμπυξ, 
ήτοι δεσμός τις μέ τον δποΤον έδενον την κόμην. Το 
κρήδεμνον, ήτοι κάλυμμά τι, τό οποίον κατέβαινεν «πο
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τϊίς κεφαλί; των ώμων* δ κεκρδβαλος, ί{τοι
ϊίκτυδν εις το δποΓον χεριέκλειον την κίμ·»ΐν· ή 
μίτρα, ταινία τις, μέ την δποίαν αί βάρβαροι γοναικες 
^ενον τί;ν κδμην των* ή δπΐϊΟοσρενίόνη, αλλόκοτόν τς 
είδος διχτδου, με το δηοϊον οί κε^αλαί τινων γυναι
κών εκοσμουντο, καί τβϋ οποίου δ σκοπος ητο νά διε-
γειρη γέλωτα.

2) Οι άρχαΐο ι ^ άηνα ΐο ι (̂̂ )(̂ ρον̂  χρυοοΰς τ^ ΐτιγας. 
Οί αρχαίοι Αθηναίοι ε^ερον ε?ς την κδμην χρυ
σούς τέττιγας, διά νά δείξωοίν οτι ησαν ουτόχθονες, 
:̂ τοι γεννηΟέντες έκ τ ίς  γ ΐς  αύττίς. Αί έπίσημοι δέ 
γυναίκες έ'ρερον εις τΊ-,ν κεφαλήν εΤδδς τι διαδή
ματος, ή τιάρας, δνομαζόμενον στεφάνην ύόηλην. Εις 
τά ώτά των δέ έφερον κρεμαοτίρας, δνομαζομε'νους 
έρματα, ενώτια, καί έλικας. Ειχον δε και χεριτρα* 
χηλιον, δνομαζόμενον ορμον καί περιδέ^ραιον.

3) ΚάΛυμ^ια τον σώματος. Τδ κάλυμμα του σώμα
τος ώνομάζετο διά τών γενικών ορών εσβης, έσΟημα, 
εοθητις> καί δπδ τών ποιητών εΤμα. Τδ έσωτερικδν δ’ 
ένδυμα τών άνδρών καί γυναικών ητον δ χιτών (1), 
χιτών δρβοστάδιος, ήτοι πλατύ τι ένδυμα. Τδ ^ίίμα 
ένδύεσθαι σημαίνει τδ φορεϊν τδ έοωτερικον τούτο 
ένδυμα. Αί γυναίκες του νεωτερισμού, άντί νά έχωσι 
τάς χειρίδας έδ(^αμμένας, έσυνείΘιζον νά έγκομβόνω- 
σιν ούτάς μέ σειράν τινα ήλων εκτεινόμενων άπδ τών 
ώμων μέχρι τ ις  χειρός. Οί ήλοι δέ βυτοι ^σαν έκ 
χρυσου  ̂άργύρου, καί ώνομάζοντο περώναΐ καί πόρπα- 
χες. Ειχον ωσαύτως είδος τι χιτώνος, δνομοζόμενον

( 1 )  Σννίχίΐτο ϋ  άτιβ ίύβ τμτίακτ*. τ»τρ*γ»ν» ί  ίηίρ.'ί*'η τ * ιρ ·-  
τά ίτοΐα  έίί^οντβ Ινίοτι μΙ·» »̂β»βν κ » τ *  τι^< 4/^ν;, «νιβτι ϋ  

κ«ι χ » τ«  τκν ρβΛ».
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ίγχ,ύκλιον χιτώνιβν, ίγκοκλβν* άλλ’ έ«ν εφίρβυν 
αύτο ωζ έσωτεραον 'ί; ώς έςωτίραον εν8υμα, τοϋτο 8έν 
εΤνβι άχριβώί γνωττόν.

4. διάφορα (ίύη ^^9υιιάτ(ι)^. Το (<Αατ(ον, ονομα-* 
ζόμενον ενίοτε γΛ(θζ, ^το τό έζωτεριχον έ'ν§ομ% των 
βνδρών παρά τοίς "Ελληοιν, ώς γ} τηβενοί ητο παρά 
τοΓ< Τωμαίοις. Αί λεξε^;, τάς όποιας μετεχειρίζοντο 
διά νά έκρράσωοιν δτι ένδόονται τό ίνδομα τοΰτο, 
είναι περιβάλλεοΟαι, και άνοβάλλεσθαι. ’Λναγινώσκομεν 
ώάκύτως άναβάλλεοθαι ίμάτιον έπ' άριττερά, ^ έπι 
δεζιά, ίτο ι βάλλομεν τό ένδυμα έπΙ το!5 δεξιού η άρι- 
στεροΰ ώμου, ώς οΐ νεώτεροι 'Ρωμαΐοι ΓονειΟίζουοι. 
Εντεύθεν παράγονται τά ούοιαστικά άναβόλαιον, πε- 
ριδόλαιον, καί άμπεχόνη»

Ή χλαινα ητβ παχύ έξωτιριχόν ιμάτιον, τό δποΤον 
έρόρουν έν χαίρω ψύχους.

Ό ραινόλης καί ραιλώνης γ̂ τον έ’νδυμα άνευ χει
ριδών , σχεδόν στρογγυλόν, τό οποίον έρόρουν έν 
χαίρω βροχής ή ψύχους.

Αήδος, ληδοριον, ήτον ένδυμά τι κοινόν εις άμ®β- 
τερα τά γένη,

Έρεστρίς, ιΐδος πλατε'ος μανδυου κατεσκευασμέ- 
νου έκ τριχών αίγός.

Τριβών, ή τριβώνιον, ήτο τό έπανωδόριον, τό όποΓον 
ερόρουν οί ριλόσοροι καί βί πτωχοί, καί τό όποιον ητο 
χατατετριμμένον καί έλαρρόν.

Χλαμυς* στρατιωτικόν φόρεμα, τό όποιον έρόρουν 
έπί του χιτώνος, τοΟ δώραχος, κ.τ λ.

Έξωμίς ήτο δουλικόν φόρεμα, τό δποΤον εΤχε μόνον 
μίαν χειρίδα, καί τό όποΓον έχρησίμευε καί ώς χιτών 
καί ώς έπανωφόριον.
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Ό πέπλος ?τον έζωτερίΛον ένδυμα, τδ ίποΤον έφό- 
ρουν αΐ γυναΓχες.

Έπωμίς ίτον είδος γϋνα^Xδίου ενδύματος, τδ δ- 
«οΤον Ι’̂ ρ’.πτον έπΙ των ώμων.

Των γυναικών ώταύτως ίτο  τδ ζώϊτρον, ζών»;, 
τδ στρόριον, τδ όποιον ητο στρογγυλή ζώνη, }. δεσμός, 
με τον όποιαν αι γυναΤκες ^ενον τά στηΘη των, χαι 
τδ ψελλιον, ·ητοι βρανιόλιον, μέ τδ όποΓον οί Έλληνί- 
δες έκόσμουν τάς γ,ειρας καί τούς βραγ^ονάς των.

Στολή, μακρύ δνδυμα, τδ όποΤον κατέβαινε μέχρι
των πτεονων.

Κατωναχη, δουλικόν ίνδυμα, πεποιχιλμένον εις τδ 
χατω μέρος με εριον.
\ Βαίτη, διρθέρα, ίτον ένδυμα άπδ δέρμα προβάτου, 
τδ όποιον έρόρουν οί ποιμένες.

Έγκόμβωμα ?τον ίμάτίον, τδ όποιον ερόρουν οί 
ποιμένες, αί νέαι, παι οί δούλοι.

Ή  χλανίς ίτο  λαμπρόν ίνδυμα.
Ό κροκωτός καί χροχώτιον, δνδυμα βχον τδ χρώμα 

του κρόκου, τδ όποιον έ^όρουν « ί γυναΤκες, δ Βάκχος, 
καί ό 'ΐίρακλίς, δτε ίτον εις την υπηρεσίαν τ ίς  Όμ- 
^ολης.

Συμμετρία· γυναικεΤον 90ρεμα, τδ όποΤον κατέβαινε 
μέχρι των ποδών.

θέριστρον, ή Οερίστριον, λεπτόν τι ένδυμα, τδ ό
ποιον έ^όρουν έν καιρώ τού θέρους.

5. Σχΐτίάσματα  εώκ Λοδώ>\ 7’ά σκεπάσματα των 
ποδών ώνομάζοντο με τδ γενικόν όνομα ύποδημοίτα, τα 
όποια έδένοντο υπό τά πέλματα τού ποδός μέ ιμαντας 
η σχοινιά. Τδ βάλλειν δέ τά υποδήματα ώνομάζετο υπο· 
δεΤν* τδ έκβάλλειν δέ αυτά, λύειν καί όπβλύειν. Τά
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ύΓοδηαατα ώνομάζαντο πέδιλα άπο τ3Ϊΐί π ίιήτάί.
ΛιαβαΟρα ή τα ν  υπο δήμ ατά  κ ί ΐ ν α  ε ις  τ ε  τ ά ς  γ ι» - 

να ϊκ α ς  κ α ι  ε ις  το ίις  άνδ^ας.

Σ ά νδ α λα  δέ ή τα ν ύ π ίδ η α α τ α , τ α  ο π ί ϊα  το  π ά λ α ι 

έφόρουν ίδ ίω ; α ί ίρ ω ιδ ε ς , κ α ι α ί π λ ο ό τ ια ΐ κ α ι έ π ι -  

δ ε ικ τ ικ α ί γοναΓκες.
Κ ρηπίδες ή τα ν  είδος υ π ο δ η μ ά τω ν , τ ά  έποΓα έ -  

φδρουν, ώ ς  λ έ γ ε τ α ι,  ο ΐ τ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί .

Π ερ τ ιχα ϊ ή τα ν  γυναΐκεΤα υπο δ ή μ α τα  λευκό χρ ο α , 

τ ά  δπο ια  υπο θέτ^ υτ ί τ ίν ε ς  ο τ ι έρόρουν ο ί π α λ λ α κ ίδ ες .

Α α κω ν ικα Ι κ α ι άμ υκλα ΐδ ες ί τ α ν  Σ π α ρ τ ια τ ικ ά  υπ ο 

δ ή μ α τα , έρυθρόχροα.

Έ μ β ά τ α ι  ή τα ν  υπο δ ή μ α τα , τ ά  δπο ϊα  μ ε τ εχ ε ιρ ίζο ν -  
το  ο ΐ κ ω μ ω δ ο ί.

Κ ο'θορνοι, ή τα ν  ιίπο δημ ατα  ύ ψ η λ ά ,  τ ά  οπο ί*  
Αφορούν ο ί τρ α γω δ ο ί.

6 .  “Ύ Μ ι. Τ ο λ ινα ρ ιο ν, ^ α μ δ α κ ιο ν  χ α ΐ  μ α λ λ ίο ν  

ή τα ν  ί  υλη ε*κ τ?|ς δ π ο ία ς  κα τεβ κ ευά ζο ντο  σ υ ν τ ,ίω ς  

τ ά  ενδ ύμ α τα  τ ω ν  μ ε τα γ ε ν ε τ τ έ ρ ω ν  Α θ η ν α ίω ν . Τ ά  έν- 

■δυματα τ ω ν  π λο υσ ίω ν  έβάροντο μέ δ ιάρορα γ ρ ώ μ α *  

•τα , έκ  τω ν  δπο ίω ν έΤδος τ ι  πορρυρας η το  τό  πο λύ· 
τ ιμ ό τ α τ ο ν . Κ αι το  μέν θέρος έρόρουν π ολύ  έλαρ ρ ά  

φορέματα* εν κ α ιρ ω  δέ χ ε ιμ ώ νό ς  τ ιν ε ς  έρόρουν π λ α 

τ έ α  ρο ρέμ α τα  είταχΟ έντα  άπο τ ά ς  Σ άρδεις. ΕΤχον 

ω σ α ύ τω ς  ό ρ ά σ μ α τα  χρυτο χ έντη το , κα ί ά λ λ α  π ε π ο ι-  

κ ιλμ ενα  με άνθη . Α λλά  τ α ν τ α  μ ε τεχ ε ιρ ίζο ντο  μό" 

νβ ν  ε ίς  το  νά  σ χ ε π ά ζ ω τ ι τ ά  ά γ ά λ μ α τ α  τ ω ν  θ ε ώ ν , ' ί  
ώ ς  ενδύμ ατα  τ ω ν  ύπο χρ ιτώ ν  του  θεάτρου.

7 . Ί μ α τ ιο μ ^ ζ  τ&γ Ά β ψ α ίω γ  γ υ ν α ιχ ύ γ ,  Ό  συ

νήθης ίμ α τ ιτ μ ο ς  τ ώ ν ’Α θη να ίω ν  γ υ να ικ ώ ν  ητο* 1 ) λευχός 

χ ιτ ώ ν ,  το ν  οποίον προσηρμοζυν έπΙ του  ώ μο υ μ έ κομ.-
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ζ'ια χαί τΐν ότ:9Ϊ5ν £5ενον υπο το σττ,θος ο.έ πλα
τείαν ζώνην. 2) ΐλίκρδν ίματιον, ζωννόμενον περί 
ττ,ν μέσην μέ πλατείαν ταινίαν, καΐ παρυβοομένον 
ίΐ^την άκραν μέ παρυρην τ.ςλϋχροίματον καί,3),ίμά- 
·Π3ν τι, το όποιον ποτέ μέν έοόρουν άναοηχωμένον 
ώς έπωμίδιον, άλλοτε δέ άρίνον αύτό άπλονόμενον 
χα9’ ολον το σώμα. ’ΈβαΦον ωσαύτως τάς βορύας των 
μελαίνας, καί τά; παρειάς των έρυΟράς.

8. *Ιματισιιός ΐώ»· Σ,^αρτ^ατ^ΰω^. Ο ιματισμός 
των Σπαρτιατίδων σονίστατο απο “χιτώνα τινα, ήτοι 
είδος τΐ μίκ'ροδ υποκαμίσοο, καί ά”ό εν ίματιον, το 
όποιον κατέοαινε μέχρι των πτερνών αύτών. Αί 
παρθένοι δέ, αΓτινες οδιακόπως ένησχολοδντο εις γυ
μνάσεις, έϊόρουν κοινώς έλχφρόν ένδυμα ανευ χειρι
δών, τό όποιον επροσηλονον επί των ωμων μέ χερω- 
νην, καί έζώννυον περί την μεσην μέ ^ωνην.

9. ΊματισμΙζ τώ^ Θ^ι5αιω^ γν>^αιxώ .̂ Αί γυ
ναίκες των θηβών εκρυπτον τά πρόσωπά των, οτε 
έραίνοντο εις το δημόσιον, καί ειχον άσκεπΐ μόνα τχ 
όμματά των πλεχουσαι δέ την κόμην των άνύψονον 
αυτήν επί της κεφαλής των, του; δέ πόδας των έοε- 
νον μέ πορφύρας ταινίας τόσον μικρας» ώστε οΐ πο- 
δες των ησαν σχεδόν ολόγυμνοι.

10. Ιμ ατ ισμ ός  τώγ Σπαμτιαχώτ. Έν γένει οί 
**Ελληνες ευχαριστούντο νά βάλλωσιν , έπι του χΐτώ- 
νος, οστις κατέβαινε μέχρι του μέσου της κνημης» 
μανδύαν τινά, οςτις έσκεπαζεν αυτούς σχεδόν δλο χ̂ε- 
ρώς. Παρά τοΐς Σπαρτιάταΐς δέ, οί βασιλείς, οί άρ
χοντες καί ό κατώτερος λαός, δέΗδύναντο νά δία- 
κριθώσι διά της εζωτερικίς όψεως. Έφόρουν δέ πολλά 
μικρόν καί π^χυν χιτώνα μάλλινον, επί του όποιου
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εδαλλον [Λανδύαν τινά, ήτοι μικοον έχοινωρόριον. Εις 
τους τίοας των δέ έ̂ όροον σανδάλια ί  υποδήματα, 
έρυΟρόχροα έν γένει. Εις δέ την χεραλην έβόοουν ωσ
αύτως πίλους εις νχημα ημιαυγοειδές, μιμούμενοι 
τον Κάστορα καί ΙΙοία^δεύκην, οΓτινες, ώς έλέγετο, 
ε9ερον τοιούτους πίλους εις άνάμνητιν των ώών, απβ 
τά όποΓα εγεννηΟησαν (1).

ΚΕΦ. Ι'.

Μονσιχ·^.

1. Παραγωγίι τής Α^ζζως. 'Η λέςις μουσική 
παράγετβι, κατά τινας μέν συγγραρεΓς, άπβ τάς έν- 
νέα μούσας, κατ’ άλλους δέ άπο την έβρα κ̂ήν λέξιν 
μοσαί, ηης σημαίνει τέχνην, επιστήμην.

2. Ε.ττά μουσικά σημαία. Ύπαρχον επτά μου
σικά σημεία, έκαστον των ίποίων τίτυν α^ιερωμέ· 
νον εις ενα των επτά πλανητών. 1) Ή  υπάτη, είς την 
Σελήνήν* 2 ) ή παρυπάτη, είς τδν Λία' 3) ή λί/ανος, 
είς τον Έρμήν 4) ή μέση, εις τον "Ηλιον* 5) ή πα- 
ραμε'ση, είς τδν "Αρην 6) ή τρίτη είς την Άρροδίτην*
7) καί ί  νητη είς τον Κρδνον. *0 τόνος δέ, καθ’ δν 
οι μουσικοί επαΐζον κ«ί έψαλλον, ?[τον είτε βαρύς είτε 
δξυς, καί ώνομάζετο νόμος* εκ των τρόπων δε τούτων 
ύπήρχον τέσσαρες διάροροι. 1) ό Φρύγιος, 2) ό Λυ-

(1 )  τιλίϋτβήν ηαιΐϋ « 3  Μ ^λαίο» «ότβυ ίλήφίιΐ » * ί *  » « -  
τψΑ* 4χ< τϊ ΐΓ·ρ» έΧληνίχδν άρχιιίΓΑΤΜν ούγ-γρα|ψκ το3 “Ρβ&ν-
«διο;, ίπβΓυν βυν(ατ»>*«ν ταμά!1ι·τ< ι ΐ ; χο)ς |ΐ£λΧιν ι:ρβ»δ'ιυμ<ν·»ς 
·α»4ΐΜτά(.



Β.ΕΛ.Ι. ΜΟΪΧΙΙίΠ. 2 0 1

ίιος, 3) 5 Λιόριο,-, 4) 6 Ίωνκόί, εΐί τοίς όιΐίίους 
τινές προϊΟετουσι πέ[επτον τόν Αίολιχδν.

Τα χαραατεριιτιαά 8έ ίκαατοϋ τών τρίιων τούτων 
?ο ιν  ώς έρεξίς. Ό  Φρόγιο; ητο βρητκεοτιιόί, ό 
Αόδιος [εελαγχολιχος, δ Αώρεος πολερ-ΐκύ;  ̂ δ Ιω
νικός ονδηρδς, δ δέ Αϊολικδς απλούς. 'Ο ήχος οέ, 
τδν δποΐον μετεχειρίζοντο διά να ίμψοχδνωσι τούς 
έν τδ  πεδίιρ τ ίς  μάχης πολεμιιτάς, ίλε'γετο ίρίιος. 
Εις τούς νεωτερους δέ χρόνοος δ λεξις νομος εοημαινεν 
ύμνους, τούς δποίους ειύαλλον κατ αύτους τους τρόπους.

3. Μουσικά ίμχακο ιΐύο ίίάώκ ίριπκευστά κα! ίκ- 
τατά. 'Η μοοοική τδν Ελλήνων ?τον ί  ρωνητικΐ, 
ή δργανική. Καί τά μέν μουσικά δργανα ίοαν είτε 
ίμπνευστά, δηλαδή δργανα διά τ ϊς  πνοής, είτε εν- 
τατά, δ,λ. δργανα διά τδν χορδδν. Έκ τδν δργανων 
δέ, τά δποΤα μετεχειρίζοντο οί άρχαϊοι, τά κυριωτερα 
?σαν ή λύρα, δ αύλός, καί ί  ούριγζ. Έ κ τούτων δε 
τά περιφημδτατα ίοαν ί  λύρα, δνομαζομενη κιδαρα 
καί ρδρμιγξ, διά τής δποίας ίψαλλον τά κατορθώ
ματα τδν ίριίων καί τά έρωτικά ίοματα. Αί χορ- 
δαί κατ’ άρχάς μέν ήταν από νήμα λινόν, μετά βε 
ταΰτα άπό ε’ντερα. Τό πάλαι μεν αί χορδαί ίοαν τρεις, 
έζ έύν ή λύρα ώνομάζετο τρίχορδος’ ^μετά δέ ταυτα 
προοετέίηοαν ετι τέοοαρες, καΐ έντεϋδεν έπωνομα- 
ο8η έπταχορδος, έπτάρδογγος, καί έπτάγλωοοος. Ια ς 
χορδάς δέ ταύτας έκρουον μέ πλήκτρον ί  μέ μονά τα 
δάκτυλα. Τό κρούειν δέ τήν κιίάοαν ώνομάζετο κιθά
ριζε», κρούειν πλήκτριο, διώχειν, δακτυλίοις κρουειν, 
χ«ί ψάλλειν.

4 . Ό  α Μ .  Ό  «ύλές  ^το ίΐερι?»ΐμον δργανον, 

τδν δϊϊΟΪον μετεχειρίζοντο ζΐς τας πρδ; τοδί
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βοϊίβί, είί τά* δι#5χεδα!7ίΐί, τά ίομπότι», χαΐ τά ; 
κηδείας. Ό  έφευρετηί δέ το5 αύλοΰ ητον 6 ’Ιουδάλ, ον 
και οί Ελληνες άΐϊοδίδωϊΐ την έρεύρετιν εις τβν "Γ- 
ογνιν, Φρυγα τό γένος, δςτις έζη εις τον καιρόν το3 
/Ιοβουα. Τούς βύλού; δέ κατεσκεύαζον οκο τά οστά 
των ημιδνων, η των νιδρών, καί έντείίθεν το έκίΟετον 
νέδρειοι βολοί* χατεσκεόαζον δέ αύτους καί άπο τά 
οστά των όνων καί έλεραντων, άπο καλάμους, καί βπά 
κοΓλον ξύλον,

5. Η Σύ^ιγ^. Ή  Σύριγξ διέφερΐν άπο τον αυλόν 
διότι εΤχε λεπτόν όξόν ήχον, (καί εντεύθεν τό έπίΟετον 
λεπταλεα)' ένω 0 ί*χος του αυλοϋ ητο πληρης 
καί βαρύς, και εντεύθεν ώνομάζετο βαρύορομος.

Οι Ελληνες άπέδιδον εις την μουσικήν μεγάλην 
ούναμιν, δχΐ μόνον επί των πνευμα'των, άλλα καί 
όπί τών σωμάτων των ανθρώπων, πιστεύοντες οτι 
διάφοροι άσθένειαι έΟεραπεύοντο δι* αύτ^ς. Ή  διδα
σκαλία δέ τ ίς  μουσικές άπετέλει κύριον μέρος ττ̂ ς 
άνατροφίΐς τών τέκνων των.

ΚΕΦ. ΙΑ’.

Ζωγραρηή,

1. Γένΐτ,^κ ια ί  πρΜ οι; τή^ τέχη ,(. Ή  ζωγρα- 
51̂ x̂| άκτέλει ένί.τε μέρο; τ ϊς  έλλην.χίς τ , ι ι^ ι ί ι ; .  
Τήν τέχνη, 8έ τώτην, ίτ ,ς  ώνομαζετο 
το  ̂ί ,μ α τ ίς  γρ^,ε,,, ηαί προιέτι ζωγραρία, ίμαθο, 
*ι5ιινώς «ατά πρώτον άτ,ό τού{ Αϊγοπτίοος. Εις τήν 
νηπιίτητ-ιί της 8έ ίτο  τίτον ατελής, ώοτε οϊ ζωγράφοι
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ήναγκάζοντο νά έπιγρβοω^ιν ε ι; τά κα-τω ττ.ς είκόνος 
το δνομα του υποκείμενου, το δποΓον ·ηθελον νά πα- 
ρασττ,τωσι (1). ΚαΙ κατ’ άρχάς μεν μετεχειρίζοντβ 
εν μίνον χρώμα, ίπειτ* δε πέντε, και άκολουΟως πε- 
ριστοτερα.

2. ΈργαΛεΙα, ζά όττοία /<ίΤί̂ εί/’/̂ ο̂ ■̂ ο είζ τ»)/ 
ζωγραφικήν. Τά έργαλεΤα, τά ίποια μετεχειρίζοντο 
εις την ζωγραφικήν ήταν 6 δκρίβας και καλύβας, 
(ήτοι το κλιμακωτόν βάθρον έφ’ οδ έττήριζον την ει
κόνα την όποιαν έζωγροφιζον)* οι πίνακες καΐ τα πι
νάκια, ήτοι μικρά σανίδια ή καννάβινον ύφασμα προς 
ζωγραφιάν* αί λήκυθοι, ήτοι μικραι Οηκαι, εις τάς 
οποίας έφυλαττον τά χρώματά τω ν 5 κηρός* τά χρώ
ματα, ήτοι τά απαρασκεύαστα χ_ρώματα* τά φάρ
μακα, ήτοι τά πορεσκευασμένα γρώματα* ή γραφίς, 
ήτοι τό κονδυλιον τών ζωγράφων* τό άνεπεζεργαστον 
δέ σχέδιον ώνομάζετο υποτύπωσις, υπογραφή, σκιά, 
και σκιαγραφία. Ή ζωγραφία δέ τελειοποιηθεΤσα ώ- 
νοίλάζετο είκών ή πίναξ.

ΚΕΦ. Ι Β .

Γλυπτική.

1. Λ',πιΛί/Γ Γφ'ΊΓ. Ή  άρχαιοτίτη ΰλη, 
τήν οποίαν μιτεχειρίζοντο εις τ«ν τέχνην ταίτην,

(1 ) 'η ί  ϊύνατβι ν» παραττρκιβΐ τ* -ιυ·;*ίράμΗΛ·τί ίχ τδν
Αρχβίβτβτων μίταγίΊΐβτίρων ζοί^ράφ^ν* ΐί·ρ. χβρ**» · '*  Π ί-
,ρον Π.^^β«ΐίν*ν, ί.ϊ.βκάλον « ϋ  >Ρ*φ*ήλ«»' ί τ «  ΐιτ»7Ρ*γον ββΐ3ς, 
Τ*#βί, ί*ν5ρο>, χλπ.
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ητο τό ξύλον, εις το όποιον εγλϋ^ον άτέχνοος εικόνας 
τοϋ ανθρωπίνου σχήματος. Αί δέ κεβαλα; κ«: «ί 
χειρες πολλών έξ αυτών των είπόνων ησαν λίθιναι, 
χαι τά πρόσωπα έρυδρόχροα.

Σχή^ιατα ΙίύΜ»·η χαΐ πηΜ^α. ΕΓς τινας 5έ έξ 
αυτών (ώς εις τούς Έρμας έν ΆΘηναις) ό γλύπ^^ις 
δεν έπεχειρει νά παρβστητιρ άλλο μέρος έκτος της 
κεραλίίς, διότι τό ύπόλοιπον μέρος τοΰ άγάλμα- 
τος ίτο μόνον άχατέργαστος λίθος. Ό  Παυσανίας 
λέγει, δτΐ είδε χολλας ξυλίνας εικόνας (ξόανα), 
τά όποια βεβαίως έξετελέο9ηταν εις την πρώτην 
νηπιότητα τ7,ς τέχνης ( Ι ) . Κατά δλ την δεκά- 
την χέμπτην Ολυμπιάδα έγεινεν έθος νά χερικά·· 
λύπτωσι τάς εικόνας μέ χρυσόν, άργυρον, η έλεγαν* 
τινον όστουν, καί πιθανώς κατά τήν αυτήν εποχήν 
ηρχισαν νά γλυ^ωσι τλν επιφάνειαν του ξύλου μέ με- 
γαλί^τέραν ακρίβειαν διά του τόρνου. Λί πηλιναι δέ 
εικόνες, είτε έξηραμε'ναι είς τόν ήλιον, είτε έψημέ· 
ναι εις τόν ροΰρνον, ησαν έπίσης πολλά κοιναί. Αέγε· 
ται δέ, ότι μετεχειρίσβησαν αύτάς κατά πρώτον είς 
την Κόρινθον, και οτι είσηχΟησαν πιθανώς κατά άρ- 
χαίαν τινά περίοδον είς τάς ΆΘηνας, επειδή ό Κερα- 
μειχός ώνομάσδη έκ του οτι είς τόν τόπον τούτον κατεσ· 
κευάζοντο πήλινα αγάλματα καί άγγεΓα (2).

(I) *ΐϊι Πινβαιίβν, βιβλ. Δ'. 33.
ί2 ) Β'ν«{ ιηί*ν«ν, ίτ» τά ΐχ ζ·3μγι« (Τ)ί.ηα*τβ τδν ζ»Μ«, τά 1«βΓχ 

βΐ χτΜχβι ίΐς χίζ βι>βί«<, ίίπιγίρι«β»ν χ*τά ηρωτον τχν
Ιί»*ν τ ϋ ί γλίίχτιχίς. Ί ί «  Β*χσρ5ί «ιρ ί ίλληνίχΟτ άρχαςιπίτΜ»,
τβ(ίο» τίταρτβν, ηλ· 3 3 ι. Βύχ«ρίοτ·»< μχ>εάν(β δτι άγγλι«·ά (μτκ- 

τ»δ β·5λΐίΐ) τοότβν (βπβ τβ βΛίΓβν ρκγάλην βοηΐιιαν)
ιν>κ( (V τ «  ^χμοβιεν'ίαθχι.
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2. Ηίχο,ΧΧογ. Το μέταλλον, άροδ ήπαλόνετο δε
όντως ε ι; τδ πδρ, έσφορχλατεΤτο χατ* άρχάς εις λε- 
χτ«ς χλάχχς, καί ετίθετο έπί του ξύλου. Τδ άρχοιό - 
τατον δέ άγαλμα του είδους τούτου ητον ό έν Σκάρ- 
τη Ζευς, Ιργον τοδ εχ Τχγίου Λεάρχου. Ό  δ' έν 
Όλυαπία Ζευς, δωρηθείς ύπδ του Κυψέλλοο, ητον 
εργον ταρόμοίον, ώς ίτον καί τδ άγαλμα τ?|ς ’ΑΟτ.- 
νας επί τίίς δν ’ΑΟηναις άκροπόλεως. Ή  -ίε'χνη δε του 
χωνεύειν τδ μέταλλον έρευρέΟη κατ *ρχάς εις την 
Χίον, ί  εις την Σάμον, άκδ Σάμιόν τινα δνομοζόμενον 
'ΡοΓκον, κατά την δγδόην εκατονταετηρίδα αρδ Χρί
στου. ’Έκτβτε δε τά χάλκινο αγάλματα χυνόμενο 
ολόκληρα άντιχατεστάθησαν άντί των κατασχευα.,0- 
με'νων εκ ξύλου καί μετάλλινων αλαχών. Κατά τον 
αύτδν δέ χρόνον Γλαΰχος ό Χίος, η Σάμιος, ίρεδρε 
την μέθοδον του κολλάν τον σίδηρον.

3 Μάρμαρο^ Αί τιρώται ευτυχείς άπόπείραι του 
έργάζεσθαι τδ μάρμαρον Ι'γειναν απδ τούς Κρίτας 
Αίποινον καί Σκύλλιν κατά τίιν δεκάτην κέμκτην Ό- 
λυακιάδα. *Α®οΰ δέ είργάσθησαν εις Αθήνας, τ,λθον 
εις την Σ'.κυώνο, καί συνέστηιαν έχει σχολεΐον. Έκ 
των πολλών δέ έξοχων γλυπτών, τούς όποιους ή ^Ελ
λάς έγέννησεν εις τούς άκολούθους /ρόνους, ό έξοχώ- 
τατος ?τον δ Φειδίας, οςτις ηχμασε περί τήν έπο*χην 
του Πελοποννησιακου πολέμου.



Κ 1Γ .

Πΐ^Ι τη  ̂Έ^^η^ιxη^ άριΊτεκτοηχής·

1. δω ρική . Αί τα'ξείί τ ίς  άρχιτεκτβνιχίς (1) αΐ
έρευρεθεΤσαι 6πβ τών Ελλήνων ήιαν ή Δωρική, ή 
’Ιωνική, καί ή ΚορινΘι«κή. Ή  πρώτη δε οικοδομή 
τοϋ είδους τουτου, τδ όποιον ακολούθως ώνομβίοθη 
Δωρικόν, ήτο, κατά τον Βιτρουβιον δ ναός τής **Ηρος 
εν "̂ Αργεί·, κτιοθεΐς υπό του Δώρου, του υιου του Ελ
ληνας. ’Επειδή δέ είναι ή άρχαιοτάτη πασών των 
τάξεων, όμοιάζει σγεδόν περισσότερον παρά πασαν άλ
λην έχείνας τάς άτεγ_νους χαλνβας, οί όποϊαι υπο
τίθενται οτι υπηγόρευσαν κατ’ άρχά; τήν ιδέαν τής 
αρχιτεκτονικής. (2).
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(1 ) *Ε«ά9τη τά ξι; σννίβτατχΕ 9ύ> χ ύ ρ ι»  μ('ριι, τιν χίίνοι ια ί 
τβ» ί  μ·» {ιηβ^ιαιριΓτχι «<4λΕν ι ί ;  τί»  βχοιν, ήτβ» τβ
χατώτχτον μίρβς· ιΐς τήν στιίλην, ήτίΐ το μΜϊΓιν μί?βς· χαΐ 6ΐ{ τβ χι- 
«νβχρανβν, ήτβι άνότατον μίρβ(. Κχι τό μέν ανββ μίρβ( α νηδ &νβμά- 
ζιται χορνφή τβν χιονςχρίνβ.»* τ^ ί ΐ  βιαίλον τής βαβτως ηλίνΟβς, 
•Ο βρίγγο; βύγχιιταί ^βα^τκς βκ'ο τρί* μέρτι* τ ΐ  {πιττΛιον, ήτοι τ^ 
χατότιρον μίρα;, (το όκοΐβν «τηρίζΐται άμίτοις {χ ι τοΐ κιβνοχρχνβυ)* 
τλ ίιάζΜμβ, ήτοι τ^ μισχ'ίν μερβς,χαΙ τ ΐ  γιΓβον, ήτοι το άνώτιρον μ<ροΐ· 
Ό  προ'μοχββς ίο  ι{ς τήν Δωρικήν τίξιν, χαϊ ή προΦορις χχΐ ί  οϊβ&ς (ΐς  
τχν Ί·νιχήν χαΐ Κορινβιχκήν (Τν» χοβμτ'αατκ |{ς το γιΓβον, τ χ  6 ια\ *  
υποτίβιται οτι πβρίατων τας όίχρκς τ&ν ίοχδν, αΤτινις ι^τβοτιίριζον τήν 
βτόγτ,ν των άρχιιοτχτων χαλυβών, α !  βτχλαι 21 ϊιχιρβρουν ία β  τούς 
κίονας &ς ο3οαι τιτρά*/ο>νοι άντ\ «τρούλω ν. & λττιχή τάζις ιιναι 
βιιραι αττιλών, μΐ τα -^ιιτα αύτ3ν, ττθιιμί*αι 1«ι τής κορυφής τοϋ 
οικοδομήματος, 2ιά να χρΰπτωοι τήν ατίγην. Δ̂ ν ηρ^χιι 2 ΐ νά ϋ ιη ρ· 
βαίνωοι ποτέ χατα τ  ̂νψος τό τρίτον τοϋ ίίψονς τή ς άρχιτοχτονιχή; 
τάξιως έηΐ τής ΟΛοίας τίίΓ/ται.

(ο) *’0 η  οί χνβρΜποί ήρχιβαν νά ί*{{ίρΗθΐ οτιριας οΐχοΒομάς, ΐμ ΐ· 
μτ.9τ,βαν τά διάφορα μιρι< των πρώτων χαλυβών. Και ί  μβν Δχατ·ρ·
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Ό  Δωρικοί κίων εΤναι μικρός και πα7,' '̂? (0  
τάς άρχαΐήτατας οικοδομάς δέν έ̂ χει ούδεμίαν βάοιν* 
ή δέ οτηλΐ) εΤνκι ενίοτε ραβδωτή. Καί τδ μέν γεϊοον 
εΤναι κεκοομτ,μένον μέ τρίγλυφα ( τριπλάς ραβδώ
σεις, έκ του τρις καί γλύφω, οκαλίζω). Τά μεταξύ 
08 αυτών διαοτηματα ώνομάζοντο μετώπαι, διότι εΤχον 
ουνηβως εγγεγλυμμενην εικόνα Ιοείων κεφαλών.

2. Ίωπ)ίη . Ή  Ιωνική τάξις λέγεται, οτι έφευ- 
ρέθη από τον ’̂ Ιωνα, τόν ανεψιόν του Δώρου. Έ  τά- 
ξις δέ αΰτη είναι λεπτότερα παρά τήν Δωρικήν. Ό  δέ 
κίων είναι υψηλότερος κατ’ αναλογίαν τής οιαμε- 
τρου του. Ή  στήλη δέ αύτοΰ εΤναι ή απλή, ή ραβδω
τή μέ είκοοιτέσσαρας ράβδους. Τό κιονόκρανον δε εί
ναι κεκοσμημένον μέ έλικας ή βοστρυχήαατα* ή 
ιδέα αΰτη ύπηγορευδη πιβανώς έκ του τροπου μέ τον 
όποιον δ φλοιός, οςτίς άπογυμνοΰται έν μέρει έκ το·

•γΜτβ; κ5?μ.β{ τβΰ ϊίνίρου, οίτις ίϊτιβτβριζι ττιν ο ΐ«ϊς« ,ίιν , ή:ον 4 
*?Χ  ̂ τι3 χίβνο;· ί  ϋ  λίβοί, ί  ύΛοχάτω τιβίίχινί; Ιι* ν* π^ϊφολί ττ·  ̂
τήν χΜΜτί^αν άχρίΐν άπβ τήν (τήψιν, ?γΐίν»ν ή 6*οΐ{,  ̂ί ΐ  λιίίς  δβτις 
ϊ«τ«το ΐη\ τ55ς χοροφίς ί ' »  το χονόχρονον αΐ δ* άχρχι των δβχων 
ήτχν τβτρί-γλνφκ· το δϊ χιρχμωτβ», ί  «λλνΐ ό'λνι, τήν ίιτβ·« «οολλβν 
δ ι» να «νχΐΓλτί?ώσωο( τ?ι διάβττιιι» τ^ μιτβξο των αχρων τβν δια- 
φο'ρων δοχβν ΐΓίρήγ**{ΐ το ίπιβτύλιον, τδ διάζω[Λ«, χβί τδ γοΓοον.

( ι )  Αί άν*λ6·}ί«ι τβϋ άρχιτιχτονιχοδ χίονοε |*·τροί3ντ« δ»άτο5 (χ*· 
τρου τού δνορι*ζθ[<.*νβϋ Ιριβάτον, Ιχββτος των διιοίων »ίν«ί ΐνγινι» 
Γοος {Λ* τήν 4{*ίοιιαν διάο.»τρον τής βίο«ως. 'Ο ίμδβτίς ίποδικιριΓ- 
ται * Λ ιν  ί1; «ξήχοντ* (ή  Ινίοτ» τριάχοντ») (ΐίρη. Οντω, πβραδίίγ- 
|ΐ«τος χ«ρ»ν, τδ οψος τον Δωριχοδ χίονβς «νβι δ ίχ *  ·ς «μβϊτων, ήτοι, 
έχταχλάτιον ττς  διβμίτρον τή< βάβιωί. & δ ι βρ{-(^δ{ αδηΟ τιββχρων 
Ιμδα τω ν τδ δδ οψθ{ χ'Ζ Ίωνιχοί; χίονος *’ν*ι δ ίχ * δχτώ ίμδχτων, ί  
δδ βριγιδί αύτοδ ΤΜΟβρων χ ιι  ήαίσ*ωί δμβατών. Το νψοί δδ τοο Κο· 
ρςνβιχχον χίονος ι ’ναι ιίχίβιν έμβχτώ ϊ, 4  δδ 0? ι·π «  **···^*

{{λβιτων.
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δβττρϋχοίται *ερΙ τίιν άν»τέρ*ν βυτοδ άχρβν, 
Τά κοσμήματα δέ τή ; ταξβω^ ταυτης είνα* *»λϋ άχλβ.

3. Κ οριγθ ιαχψ  Ή  Κορινβιακ-ί] ταξίς έ ι̂ευρέβη 
«ερίοδον χρόνίΐί πολύ μεταγενεφτέραν τών δύο

άλλων. Η ιδέα δέ αύτ?ί ύπηγορεύΟη εις τδν άγαλμα-το*· 
ποιον Καλλίμαχον άπο εν κάνιοτρον εακεπασμένον με 
τετράγωνον πλίνθον, περί τίιν δποίαν εΤχε δλββτησεί ή 
άχανθοΐ, χαί περιτυλίγει μέ τά ψυΧλα τιις. Γά μέρη οέ 

τάξεως ταύτη; εΤναι εις άχρον χεχοσμημενα. Ό 
χίων εΤναι ύψηλότερος χατ’ άναλογίαν τίίς διαμέ
τρου του παρά τον κίονα έχάαττ,ς των άλλων τάξεων. 
Ή  Οΐηλη δε τοδ κίονος εΤναι ένίοτε ^αβδωτη. Το δέ κι- 
ονόχρανον εΤναι πλουτιομένον άπο ε)Λχας, και άπά 
τά ρύλλα τ?5ς ελαίας, ί  τ ίς  άκανθου· ή δέ κορυρίι του 
κιονόκρανου έχε* τάς τε'σσαρας πλευράς της πλεξιδω- 
τάς εις το ένδον, καΐ χεχοσμημένας έν τω μέοω μέ 
θ̂δον τί άλλο άνθος ( !] .

4 . ΙδιωτιχαΙ οίχΙαι τωχ Έ.ΙΛ·̂ γ<ύΥ* Αί ίδιωτικαί 
οικίαι των Ελλήνων αυνίτταντο άπδ δύο ούλάς. Καί 
ί  μεν πρώτη, ίτοι ή μικρότερα αυλή, εΤχεν είςτάς τρεΓς 
πλευράςστοος, υπδ τάς δποίας ήταν θάλαμοι προς έστί- 
βσιν και άλλα; κοινάς χρείας. Ή  δέ τέταρτη πλευ-- 
ρά περιείχε καταλύματα διά τούς ύπηρέτας καί υπηρέ- 
τιδας. Απέναντι δέ τ ίς  εισόδου ήτο δίοδός τις ήτίς 
ίγεν είς τήν δευτέραν,-ίτοι την μεγαλητε'ραν αύλήν. Περί 
την ούλήν δέ ταυτην ήααν τέσοαρες οτοαί. Δυο δέ πλεο- 
ραι τής αύλής ταύτης ή?αν προίδιωριομέναι διά τους

(ι) ϋ  ίιίο τ * ; ι ΐ {  νίΐς «ρ;(ΐ«€Χτον(χτί; *Τϊ«ι ίι βύ>β«τ·{.
ίτι« ιΝβι «ριιλιχταώε ;ιΛβ» ιΤ*ίς τί; Κβρινίιχχτς· χ·1 ή Τ · ^  
»»ΐ, Ϋτις ιΐ,ϊΐ , ί̂βς έγ*ώί«*{ Δ»ριχή<·



ξένου;· ό δέ ιιοτΕΪ·/_ε τήν τρίτην, χαί ή
τέταρτη ητο προοδιωριτμένη διά τά ; γυναίκας.
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ΚΕΦ. ΙΑ'.

Ιίώ ζ ίμέτροΐΎ  τέτ χ ί’ό̂ ί̂  ̂ ο<· Ε./.ΐγχίς.

Ι ' ’νΙρ '̂Οίαί ό ια ιρ ίσ ίκ : της φυσικής ημέρας, Ε;; 
τους ήρωϊχοΰ; αιώνας τά έτη ήριΟ,αοΰντο αχό τήν 
επάνοδον το’ο σπορητου χαϊ τοϋ θέρους, καί άπο τας 
ώρας τοΰ κόπου καί τ ί  ς άναπαΰοεως. Ή  ήμερα τότε δέν 
διηρεΤτο εις ώριιμένα καί ίαα μέρη τοϋ -χρόνου· αλλ έ- 
μετρεϊτο άπο την παρουοίαν καί άπουτίαν τοϋ ήλιου. 
Εντεύθεν οί ά'ρ-χαιότεροι Έλληνες διήρουν τήν ρυοι- 
κήνήμέραν, δηλαδή τόν χρόνον άπό τής ανατολής μεχ,ρι 
τής δύιεως τοΰ ήλιου, είς τρία μέρη, έκ τών οποίων τό 
πρώτον ώνομάζετο ήώς, ήτοι πρωία’ τό δεύτερον, μεοον 
ήμαρ, ήτοι τό μέοον τής ημέρας, καί τό τρίτον δειλή, 
ήτοι' έαπέρα. Ή  δέ δείλη πάλιν ύποδιηοείτο είς δει
λήν πρωίαν, ήτοι τό πρώτον μέρος τής έιπερας· καί εις 
δειλήν όψίαν, ήτοι τό τελευταϊον μέρος τής ειπερας. 
Καί ή μέϊ πρώτη ητον ό μετά τό γεϋμα Χρένος, οτε 
ό ήλιος ήοχίε νά έκκλίνιρ· ή δέ δεύτερα 'ήτον ο περί 
τήν δύιιν τοϋ ήλιου χρόνος. Οί Έλληνες δεν ήταν 
άκριδέοτεροι καί ώς πρίς τήν διάκρυιν τών διαφό
ρων μερών τοϋ χρόνου, έωοοΰ έ'μαθον τήν/,ρήιιν -τοϋ 
ήλιακοϋ ωρολογίου, τόν πόλον, καί τά δώδεκα μέρη 
τής ήμέρας άπό τούς Βαόυλωνίους.

2. ϊ ’ρόπος εοϊ ήσοΛογΙζίσθαι του χράποπ πο.ϊυ 
άεεάής μ έχρκ  ο5 μτζ ιρροβμ ϊσ ίη  ύ α ί ζαϋ Μ ιταγυς. 
Ό  ελληνικός τρόπος τοϋ δπολογίζειθαι τόν χρονβν
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δ'.ετέλίΐ τολύ άτελτ,; |χε7.?' *:;-ιε5ών το2 Μετω-
νο; (1), οίτις τ:αραη;:ίσ*; οτΐ οί κ’.νησείς τ;3  ηλίί:> 
καί τί*; σελ·/,νη; 5έν χ^νερώνουν πρΐς άλληλα; κατα 
τιναί ώρας, καί ότ: ί  άί;^αρωνία αυτή, άν καί κβτ’ βρ- 
γ α ; ολίγον ΙταιτΟι^τί;, ηίελε μεταβάλλει όλοτελως 
τάς ώρα; τοΰ έτους ε'.ς τό διάστημα ολίγων ετών, 
έφίΰρε χόχλον οεκα έννεα ετών, τον δποΤον ώνόμασεν 
έννεαχαΐδεκαετηρίδ*. Έπειοή δέ εις τδ τέλος του δια
στήματος τουτου δ ήλιος έπεοαίονε την οεκαεννεαετί; 
περίοδόν του, καί ή σελήνη την διακοσιοστήν τριακο- 
στήν -πέμπτην, άμρότεροι επανήργοντο εις τήν αυτήν 
ίέσιν, εις τήν όχοίαν ησαν προ δέκα εννέα ετών.

3. Κύχ.Ι^ς τοΓ Λ//τωνος. Κατα τό 432 πρό Χρί
στου, 'δ Μ ε'των ήρςατο του κυκλου του οπό τ/ίς νέας 
σελήνης αμέσως μετά τό Θερινόν ήλιοστάσιον. ’Αλλ'ή 
νεα αυτή σελήνη συνέπεσε μέ τήν δεκάτην τρίτην 
ήμεραν του Σκιροφοριώνος, ώστε ή άταξια, τήν όποιαν 
ό ΛΙέτων έπεχείρησε νά διόρθωση, ητον δσον ήδυνατο 
μεγάλη, βφ’ ου ή νέα σελήνη συνέπιπτε μέ την δεκάτην 
τρίτην ημέραν τοΐ5 πολίτικου μηνός.

Ή  έννεακαιδεκαετηρις του Μέτωνος πβρενέβαλλεν 
επτά μήνας εις εννέα ετη. Τά δέ έτη, τά όποια έδέ- 
χοντο τους εμβόλιμους μήνας ήσαν τα̂ τ̂α‘ τό 3. 5.
8. 11. 13. 1β. 19. Επομένως τά δέκα έννέα αυτου 
έτη περιεΤχον 235 μήνας, ίκ 30 ήμερών, ήτοι 7 ,050

(■*) Γ ί Αττι*!)·. Ιτβί (Μ τλτίν τίδ Σέλωνβ{ (?««{  ί * μ * ζ ι
»ρ» Χρί?τίδ 5 9 ; )  ίτο  οιλϊΐνι»«ίν, έ« >54 Α ί ίΙ  3βΟ ή^ί?«ι
«^ίΜ^ίβίτ.βΛν »Ϊ4 τβ 9ΐ).*νι*»4. ίτ4{ «ιραλίιφβίΐού·. *ξ ά*·
τ*υ; Ι ;  μί]ν3ς. Τά £ί βιλβνΐιχα ταδτ» ίτη ου«(δι@χιθν.9ϊν  |μ  ιβ* 
ίρομβ» τβ3 ίλίβυ ί ( «  τινβς Ιμβολίμβ!» μην4;, Π ίβιιϊιώ νο;, ίκ -  
διλλβμΑίν ιίί τβ τΛ βί ίΛάβηι; ίιιτ ι« ί . Ί ί »  «Ηρβίβιβν Β«δ. β'. 4.
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ίΐΛ'ραί. 'ΑΙλ’ έ-ει5τ, 19 <λια«ά έτ» πε:·.εϊχον 6,940
ί μ $ ρ ϋ 5 χ α τ ά  τ ί ν  ό χ ο λ ο γ ιυ μ ίν  τ ο ύ  Μ έ τ ω ν ο ; ,  Ο πϊρ'/,ε 

τ ψ υ σ εα μ α  1 1 0  ή μ ε ρ ω ν ,  τ ό  ό π ο ϊε ν  έ π ρ ε π ε  ν α  έ ξ α -  

λε ιφΟ π ά π ο  τ ο ν  χ ό χ λ ο ν  τ ο ν .  Η  μ,εδοοός το ο  λ ο ιπ ό ν  

ί τ ο  ν '  ά ρ α ι ρ ϊ  ί χ α α τ η ν  Ε ξτ ,χο ο τή ν τ ρ ί τ ί ν  ή μ ό ρ α ν , χαΟ' 

5 λ η ν  τ ί , ν  π ε ρ ίο δ ο ν  τ β ν  2 3 5  ρ . ν ώ ν ,  ϊ τ ο ι  7,050 
η μ ε ρ ώ ν  ( 1 ) .  ,  ^
' Αόται δέ ο! έξαιρέιιμοι ΐμέραι άοτ,ροόντο ά̂ ί ί·  

χάττοιι μηνοί εναλλάξ, έν οοω ό κιιχλο; ιο5 Μετωνοί 
ητον έν χρίσει ('2).

4. ίΤιί*.ίοί Γοό Α'α.ί.ίί.τ.τοι> «α1 Ρ.τ.τί/ΐ);οε·· 
Μετων έπέρερε μέν μεγάλος βελτιώσεις εις τσός ο- 
πολογιομοίΐς των προχατόχων του" άλλ η οιαοσρά με
ταξύ το5 υπολογισμού του χαί τού αληθούς χρονου 
ϊτο ν  εϊσέτι μεγάλη. Λιότι εις τό ηλιαχόν του ε'τος 
ύπίρνε πλεόνασμα 30 λεπτών. Εντεύθεν τά οέχα εννέα 
ίτη του, συμποσοόμενα εις 6 ,940 ίμέρας, ύπερε6α»ον 
τόν άλ.ηΟί ίλιαχόν χρόνον έννέα περίπου ώρας χαΐ η- 
μίσειαν. Λιά,νά διορδώση δέ τούτο ό Κάλλιππος, έρεΰ-

(1) 8«τά ι«ν  π«Χ»·«> μ·>·>·' "= ίφ>ν(·ϊ· Ρ ·"  ήΐ“0 « ’  · » '  '· * -
„ . ν ί ν . ; λ 4  μ , ,ν - . ι , ί τ ο η  ν · 'ί« =  >»’ '·■ '« .  ά ϊΟ ίνύ·"
τβί ϊΐοντοι, Ιπ ι ώ ί  19 X  6 =  *11 ·

(2 ) Είναι >νο>π»ν ! · ι ϋ χ . ? 1 · « >  μ « '· !  4 .» μ * ν τ > .  « ■ ? ·
μ ο ίί .ε  τ4ν Πίτν.}=ν « · : λ ί Ι  μ ϋ ν Κ ,  «>1 >5 " I · ·  Ρ”’ «

π Χ έ ρ ΐ ' !  μ ή · * ! ·  Π α [«» ·ίΐμ σ > «  Χ ' ί "  1
ΐΜ ίτρ ώ ν , χ ώ  ί  ΓχμϊιΧιύν, άν»ρμί>Γ«( 4„μίζ-.ν ν «  μ»ν·! =0 V · -  

,ώ . ,  1 σ ..ί1  4 μίν Μ .ια ν ··™ ·» , π«Ρ«*· Ι · ί ' · ·  Ο *> * ·  “ ·
10 11 12 1'ν, 18, χώ 18 ί*® Ρ ί '  ιιμ<ρι*ν β
ί4 '·Ε χ ά „ α 6 · ,4 ν  π * κ ,  5 Β,ν.ίρομιίιν, 4 π«...ί<ί··,_4 ίλ « ί« 6 Λ “ » . 

βν,υάζ,ννχ, ά .*ρ μ 4ο ΐ"ε  πλόρίΐΐ' ϊίβ'ο *ΐϊ ν * 4 ^  τ®® ■
6  8 . 10 . 11 . 1 *  11· 8x1 1®· 1 ίχΛτβμδαιών ,ιχ ι μίνον 29  ημιρβε. 

■ ιίι Ε λί.ιυ νο ! Έ ίλ η ν ™  Χρννι««, « μ «>  Χ '· " 1 ·  34»· ί · » " ! * ·  

ΐΛ̂ ββίν-
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ρε νβον κύκλον 76 ετών, οοτι; έπι ·τ?ς «ργβντι-
α ί του Άοιστοδώντος, 33011. X. Ό  Κάλλίϊϊπος όμως 
ύπελογίσατο, οτι το λάθος τοϋ Μέτωνος ί?το μία ίμέρβ 
μόνον εις -το 76 έ'ττ), ένω ίτον άληβώς 38 ώρκς. 
Ό  "Ιππαρχος λοιπόν έφεδρε άλλον κύκλον, οοτις πε
ριείχε·/ τεοσαρας κύκλους έξ εκείνων, τούς οποίους 
ό Κάλλιππος έτχημάτισεν.

5. *Αxχικ>̂ γ /εος. Οί ΆδηναΓοι διήρουν τό πολι
τικόν έτος εις δέκα πρυτανείας, οντυτοιχούαας προς 
τον αριθμόν των δέκα ουλών αυτών, ίκάατην ικ 35 
ημερών. Ήρχιααν δέ τό ?τος των άοου τό ·ίμερολό- 
γιόν των μετεόίυΟαίτΟη υπό του Μέτωνος, κατά την 
πρώτην νέαν σελήνήν μετά τό βερινόν ήλιοστάσιον.

’ΟγόρατΛ τώγ^Αττιχώγ μηγωγ. Τά όνόματα και 
η τάςις τών Αττικών μηνών ησαν ώς έριξες· 1) 6 
Εκατομδαιών, οστις ώνομάσΟη ούτως εκ τών πολλών 
εκατομβών, τας οποίας προαε'ρερον κατά τόν μ?ΐνβ 
τούτον. Κατ* αυτόν 8’ έτελοδντο τά μεγα'λα Πανα- 
δηναια, και προσέτι τά Κρόνεια, ·?{τοι έορτή του Κρό· 
νου. 2 ) ό Μεταγειτνιιον, όνομασθεις ούτως έκτί5ς ίβρ- 
τ?.ς του Μεταγειτνίου ’λπόλλωνος, τελούμενης κατά 
τούτον τόν χρόνον. 3) Ό Βοηδρομιών, όνομασΘεις ού
τως άπο την εορτήν Βοηδρόμία. (ιδε Βιβ. Β. Κερ. II ) . 
4 ) ο ΙΙυανεύιων (1^ , είς τόν όποΤον έτελουντο τά 
πυανέ’Ιια (Γόε Βιβ. Β. Κερ. 11). 5 ) δ Μαιμακτηριών,

(Ι^ *0 μην 5̂Γ̂  ̂»ΐ,*( ί *ί»πτ«ς »ί{ τ)» *«ίλογο» το3 Π&ττίρβν 
χαι άλΧίβν, βλλ’ ή«βλοϋί/,ϊ* η ,  τάξιν τβί κΐρίον Κλίντ«νος, έ « ι ί ή  
•Ι λίγοι ί ί ΐ  τ ώ {  βίΓοίους μιτίβολι τ/ιν θίην τούτοι» χ«ι αίλλοιν μχνδν 
μί γ*ί«βντβ· δα«αώτ*το·.. .  Ί ί ί  ]1λ·ντ*»νςί 'Ελληνίχβ Χ^ονιχΐ Τόμ. 
«̂ ΜΤ9ν Οΐλ, 334,



ίνομισΟεις ο3τως αζο  τβν Δία τβν Μαιμάκτην, ίτοι 
χειμέριον ί  Ουελώοη, έτειδή η εορτή έτελεϊτο εις τήν 
«ρ·/ήν τοΰ χειμώνος. 0) δ ΙΙοοειδεων , εις τον ό
ποιον Ιτελοοντο ταΠοτειδωνε'.α> ήτοι εορτή τοΰΐΐοοει· 
δώνος ( !) . 7) ό Γαμήλιων άριερωμε'νος εις τήν γα- 
μήλιον "Ηραν, ήτοι τήν Οεαν το5 γάμου. 8) δ Αν$ί- 
βτηριών, το παλαΐ ονομαζόμενος Ληνοιών. Τά ΆνΘε- 
στήρια (ί§ε Βίβλ. Β. Κ19. 11.) έτελουντο τήν ενδε/.α'- 
την, δωδεκατην, χαί δεκαττν τρίττ,ν ημέραν του μηνός 
τούτου. 9) 6 Έλα^ηβολιών , δοτις ελαβε το όνομά 
του οΐϊό τήν εορτήν ΈλαΦηβολια. Γά μεγάλα Διονυ
σία, ήτοι τά έν άστει έτελουντο κατά τούτον τον μήνα. 
10) δ Μουνυγιών, δνομαοΘείς ούτως άπό τήν έορτήν 
τής Μουνυγίας Άρτέμιδος. 11) δ θαργηλιών, οστις 
ώνομάίΟη άπό τήν εορτήν θαργήλια. (ιδε Βιβλ. Β. 
Κερ. 11.) Κατά τον μήνα τούτον έτελουντο τά μικρά 
ΠαναΘήναια. 12) δ Σχιροδοριών, οοτ-.ς ώνομάσΟη ού
τως άπδ τήνέορτήν οκιρθ9δρια.(βε Βιβλ. Β. ΚεΦ.ΙΙ).
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(1 ) Κ ατ' «νίον ι Ι ί ίπ ίΐϊΑ  ϊιιο »Γ/.ι  τβν (* *ιχ?βτά·{τι·. ήμίρχν 
τΛ  ίτβι>; ί|*«τ?β3ν·ίο »{ άναλί^ίχι τ ΐ ;  χ>Λψύί?*ς. Ί ϊ *  Κλιντωνο;
*Ελλ'ίΐνΐκ» Χϊονιχα Τ«μ. Α'. βιλ. 3 3 ι .

Σηα. ·Η Κλιψ νί?*, ( ΐπ ς  τς»ράν«τβι άίτο τβ»3 χλίΛΜίν κι ί̂ νίωρ, 

ίπ..ίί| Χ .τ ’ ά?χάί άγγΛ ν ίχον *Σς
ί ι *  τδνβποίβίν το «ρυχόμινον «5ώ? ϊοιΟΊ· τροπον τιν*λαβραι*ΐ{;, 

«νχρονον χχδ’ ϋλον τΗ το ;·  τ:ρώ«ν ί . « ι  το 

« « ρ  ίτρ*χ«^ άτιοτήν χλ.ψύίραν «οτ* μΐ/ ταχίτίρο», ποτέ δ* βραίο- 
,ιρβν,χχτά  τίχ  ίιάφίροτ ίίρ[Αθχρ*αίχ» τοό ?ί«το«· ίιοτ»ρον, τ .  
μίχβί τδν ώ?δν τϊ< ν » Ρ *<  μ *τ ι6 *> λ ι«  χ *τ«  τ «  ίι*φ ο ρ « ί 
το3 ίτοος· Αι* ν* βιρχπιόοωβι δΐ τδ 8ιότ·?βν τοότο ·λάττι-(**. «»Ί-
ρ,νβ. τδ ίϊίο ι. τ ί ;  *λ»ψό5ρ*ς τών ρχρο«ρ»ν
5 , ,  αΐ 4α<ρ«ι Ιγ»ο«ο μ ·γα )ή «ί« , 3 «ρόί βχ»μι»3δν «·■

λιν. Σ . Μ.



Μα%!ίοηχα)^ ΠοιωτιχοΙ χα\ Σ.'xα^\τιατ^xοι / ιηπζ, 
.ΊαραβαΜΙόμετοί πρύζ τούς Άζτιχονς.
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Άττιχοί Ιίοιωτιχοί Σπαρτ^ατ
1  Έ4ΧΤ6α6χιών Ιο Λο9(
3 Μίτα*ι»ιτΊώ'
3 ϊΐΤ̂ ρβαιών
4 ΓυχνιψίΜν
6 ΜζιρακτΥΐίΐΜ 
β Πί9ΐι^(ά^
7 Γ«μκλίώ'.ι
8 ’Ανίίίττιριώϊ
β *Β»»φ«δ»λιώ\ 
0̂ Μίυνκ·/_ιΑ)ν 

1ί Θιρ*̂ /Λιώ»
1* 5*ιροφ»̂ »Μ·(

Γ*̂ . , ^
12 'ϊτιρδιριτΛίις
1 ΔΓ9(
2 ’ΑΛίλΧαΓβς
3 Αύ̂ ΒνιΓ;(
4 Πίρι’̂ ιβς
5 Δ’̂ ιτιβ;
6 ΐχιβίκο;
7 ’Α?τ»|Λίβί9ς
8 Δ«ϊοιβ;
0 1]ίν(ο.«;

7
8 Πάνΐ|Μ{
9

Ιο  Λψζτριβ< 
ΐ 1  'Αλαλχοκίνιο; 
12

I £9υζάτιθ(
4 *Ε5Λα«?
8 Πρβ?»Γήρΐίί

Κ«ρν«ιο«

Ούδένα τέλειον /ατάλογον τώνόνομάτων τόίν μτ,νών 
βλληι; πολιτείας εχομεν πλλν των Αθηνών χαι τ ΐ '  
Μβκεδβνιζς, Παρά τούς δύο δέ Σπαρτιατικούς μϊ|νας 
τούς καταχωρημένοος εις τόν πίνακα, τρεις άλλοι (ό 
Τεράστιος, ό Φλυάστιος, καί 6 ΈκατοριδαΓος) μνημο
νεύονται, άλλα δεν δυναμεθα να γνωρίσωμεν προς 
ποιον απο τους Αττικούς μίνας άνυτοΓ^ουσιν. Ά -  
παντώνται ωσαύτως εις τούς συγγράφεις τρεις μίνες 
τών’Ηλείων,ίτοι (ό’Απολλώνίος, Ιίαρθένιος, καί Έλα- 
«ιοί), εΤς Κιρίνβιος {Πήεμος), εΤ; ΆρνεΓίί (ΈεμΜο;), 
χτλ. χτλ. ( I )  ^

(1 )  ΈίχάτΜς 1»ιχάλ«ψ,ν «κό τά ς ίπϊ ώτίω, , 5 ,  άΐ4·βρ/ων 
•ΐΓίγρζφβί,^τβς «ίριβιί»*; ί, Ά λ ίξ ζ ,ίρ ίί ,, τβι»{ άχβλούίβιίί μϋ^β; τμι 
*Ρ4ίί«ν, βιτινι; σνμτιραίίΐτβί; ί η  ο»μ»ί,ττ6υσ» ό ; Ιφ ,ζίς 
*χμ·ρινο&{ μτνα{. ^

23 Ε™ι,(,ίρ,·ι„.
>1 Ό <™ ί,ίο„.

• Α ,μ ά .,.ι 21

η . ί « , ι ί ™ , ,  21 Λι.ιμβρίο».
ϊ · · ν , “ΐ·( ι9  ·Ι.,.„ ,ρ ί,„ .
■Α(»»μ('ιι« ,1  φ .5ρ ,2^ ι,,„ .



6. ^ ια ιρέσ ικ : χαΐ τ/κ'ραι ίχάστβυ μηνος. Εχα- 
στδ; μην δ̂ η5εΓτ̂  ε-; τ^-α δεχηαερα,· ήτοι τρεις δεκά
δας ημερών, .Κ «ί τλ μεν -πρώτον έλέγετο μηνδς άρ- 
•/ομενου, ή '^ταμένου* τδ δέ δεύτερον μηνδς μεσοϋντος* 
τδ τρίτον μηνδς φΟίνοντος α)' Και η μέν τιρώτη -ημέ
ρα τ ίς  πρώτης δεκάδος ώνομαζετο νεομηνία, επειδή 
σιινέπιπτε μέ την νέαν σελ-ηνην' -ή δέ δεύτερα ήμερα, 
δεύτερα ίιταμένου, καί οΰτω καθεξής* β; Ί1 οέ πρώτη 
ήμερα τής δευτερας δεκάδος ώνομαζετο ή πρώτη 
μεαοϋντος, ή πρώτη επί δέκα* ή δεντερα, οευτερο με” 
σοΰντος, καί ο5τω καθεξής μέ*/_ρι τής είκαδος, ήτοι 
είκοατής γ^) Ί ί  πρώτη ήμερα τής τρίτης οεκαοος 
ώνοαάζετο πρώτη επί εικάδι* ή δεύτερα, δεύτερα έπι 
είκάδι, καί οδτω καθεξής μ^γ ρΐ τής τριακάδος, τρίακο- 
στής (1). Διότι, καί άν μή-;ές τινες εΤχον 29 μονον 
ή'ίέοας, έορόντιζον νά οΐίλάττωσιν την τριακοστήν, 
άποτιωπώντες μίαν των άλλων ήμερων, την 22 η τήν 
25. Ή  τριακοττή δέ ήμερα ώνομαζετο ώααδτως 
ενη καί νέα, -ήτοι ή παλαια καί ή νέα* διότι τδ πρώ
τον μέρος αύτής ήτο τής παλαιας αελήνης, τδ δέ Τϊ.- 
λευταΤον τής νέας.
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Θυ$<χί9ί0( 19
Λάλίΐί 
•Τιχίνβυς
2;Αίν#«ς »6
Κίρνιιβς 
Πιν3μ:(
Πίν«;Αος ίίϋ π ρ ις  ’Κα&6λιαοί.

δ« Οίΐ ή π?ίί»τ> ΙΛΙ » (*« ϊι ύ»8αάζ«τ0 ο

Μαρτίου.
Άπρίλίοϋ.
Μαίβυ.
Ιουνίου.
Ιουλίου.
Αΰ"[θΰ»τοβ.

Σ. Μ.

(ι) Σ«υ.«ι«τ=·" ■'· ..........- ................  > -
φ«ίνοντβί| ή διυτόρ» ίί=ί ιρβίνοντος, ή τρίπΐ '
έβίομνι φίίνβντο;, κ«ί β?τ« κχί.'ΐί μίχρι «« ίιυτ*?ας *9ί 
Σ Μ .

■*άϊι,
ιοντος.
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7. 0.ίι;//̂ {̂ί£(ίί̂ . Ή  χρονολογία των συμβείη- 
χότων τής Έλλ^νίκτίι; ιστορία; σημειοΰται διά των 
Ολυμπιάδων, αιτινε; χσαν τετραετεΤ; περίοδοι, βρχό- 
μεναι άιεο τδ ετο; 776 Π. X. Ύπελογίζοντο 5έ άπο 
τ ί ;  ένδεχάτη; ιξμερας το5 Έκατομβαιώνος, οστι; χο- 
χ ιζε την πρωτην νέαν σελήνήν μετά το Θερινόν ήλιο- 
στασιον. Ή διά των Ολυμπιάδων δέ χρονολογία επαυσεν 
επί τή; βασιλείας του Θεοδοσίου, 395 Μ. X. Ή  293 
λοιπον Όλυμπιάς Φαίνεται δτι ητον ή τελευταία.

Δια των ακολουθών κανόνων ό σπουδαστή; δύναται 
νά εύρίτκη την Όλυμπιάδα, δοθέντος το!3 Οτου; προ 
Χρίστου ίι μετά Χριστόν, και άντιστρόοως, ίτοι νά 
εύρίσχη το Οτος προ Χρίστου η μετά Χριστόν, δοθεί- 
®>!ί τ ί ί  ’Ολυμπιάδος.

Κ αγόπ ζ  χον ίί'ρ ίσκαν  τ/)»· Κανών
πρώτος. Δοθεντο; του έτους προ Χρίστου, διά νά εύ
ρη; τήν Όλυμπιάδα, άραίρεσον άπΟ τον αριθμόν 
776 ( τάν χρονολογίαν τ^ς πρώτης Όλυμπιάοος ) 
τον αριθμόν του δοθέντος έτους* διαίρεσον επειτα τό 
υπόλοιπον διά του 4, καί πρόσΟες εν διά τήν Όλυμ
πιάδα και εν διά τό έτος* το δέ εξαγόμενον εΤναι 
ή ζητούμενη Όλυμπιάς.

Ιίαραδείγματα.
Προς ποΓον έτος ποίας Όλυαπιάδος 

τό έτος 434. ΓΙ. X ;
από του 776 

άοαίρεσον 434 
_4_1 ^ 2

85, 2
1 1

86, 3 έτος

αντιστοιχεί



Άπίχρισις Τ9 τρίτον ετοί τ/̂ ς 80 *Ολϋ(λ-ιαδος. 
Προς ΐΕΟίον έ̂ τος ζοίας Όλυριπιάδο; άντυτοι*/ει
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773 1 λριστοϋ ;
έχ το5 776 

άραίρεσον 773

~ Τ  [4ο^«(ρε7ον

1 4 έ'τος
Άπόκριηςτο τέταρτον ^τος τ-ίς πρώτηςΌλυμπια'δος.
Λ'α>'ώ>' ίίίΐ;Γί/:ος, Δίδείσης τ ις  Όλυμπιαδος, νά 

εΰριρς το έτος προ Χρυτοί3. Πολλαπλασίατον τον 
αριθμόν τίίς Όλυμπιάδος μέ 4, και οραίρεσον τό γι
νόμενον άπο το5 776* έ'πειτα άραίρεσον τά περιττά 
Ιτη, (μειον ενός), καΐ χρόσΟες 4. Τό δ’ εξαγόμενον 
εΤναι τό ζητουμενον έ'τος.

Παραδείγματα,
ΠοΤον έτος προ Χριστοΰ άντιατοΐ)'__ε? προς τό 3 

έτος τ ις  80 Όλΐίμπιάδος ;
80

4
^2δ~~

Έκ το2 770 
άραίρεοον 320

Άραίρεοον
456

περιττά ε'τη 3— 1 = 2
454

Πρόσδες 4

Άπόκριοις τό έτος 458 Π. X.
458
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Κανών τρίτοζ. Αοθεντο; το5 έτους μετά Χρυτον, 
Πδότθες το δοθένεύρη; ^Ολυμχίίδα.

έτο; ε ί; το 776’ επειτα διαίρετον διά του 4 , χαΐ 
ιερόοΟες 1 εΙ; την “Ολυμπιάδα.

Παράδειγμα. Π?ό; ποιον ετο; ποια; Όλυμπιάδο; 
άντιοτοΐ'/ε; τδ 14 ετο; Μ. X. ;

776
14

790

1

ΙΛ_
2
Ο

196 2
'Λπόκρυι;, τό δεύτερον ετο; τη ; 198 Όλυμπιάδ»;.
Ί’ίΐαρζοζ Κανών. ΔοΘείοη; ττ}; Όλυμπιάδος, νάεΰ- 

•ρη; το ετο; μετάΧρις-όν παρατηρητεονοτι ενετό; μετά 
Χρίστον ίτο τδ πρώτον ετο; ττ?; 195 Όλυμπιάδο;.

’Αοαίρεοον τδ 195 άζδ τον αριθμόν τη ; δοθείοη; 
Όλυμπιάδο;. πολλαπλασίασον διά του 4, και πρόσΟε; 
τά περιττά ετη.

Παράδειγμα. Ποιον ε̂ τος μετά 
δεύτερον ετο; τη; 198 Όλυμπιάδο;

Χοιττδν

’Απδ 
’Αοαίρεσον

198
195

Πρίτίε; τα πεοιττα ετη
12
2

14
Άπόχρισι; μετά Χρυτδν !4 .



Β Η.Κ ΙΕ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΣΤΑΘΜΑ, Κ.Λ.Π. ^ 1 9

ΚΚΦ. ΙΕ ’.

γομΐο^ιατα^ σταθμά χαΐ μέτρα.

1. Ό άκόλοϋΟδ; τ:ίνα^ δειχν^ει ττ.ν αξίαν το2 νο
μίσματος παρά τοΓς Έλλησι·

Λεπτόν

Χιλχο;

44

28

56

112

224

336

672

4344

1680

Λίχαλχος

Ημιοβό̂ ιον

Όβθλθ{

3

4

6

12

24

30

Τετράβολον

Δραχμή

3

4

Δίίραχμον 
Τετρά 
οραχμον

 ̂,ΙΠεντά
' Ιδρα/̂ μον

α*̂  λεπτόν.
ζ'. 7 λεπτά άποτελοΰσιν ενα χαλκόν 1.
·/. 2 χαλκοί, ενα οίχαλκον
δ'. 2 δίχαλκοι, εν ήμιοδόλίον.
ε'. 2 ήμίοβόλία, ενα 06ολόν.



ς .  6 δίδλ^ί, ι ί̂αν δραχμήν. (I) 
ζ'. 2 δραγμαί, ενβ δίδραχμον.
•ί). 100 δραγμαί, μΕΐν μναν.
6'. 00 μν2ί, εν ταλαντίν (2).

Τά μ'.κρίτερα νίμίτμϊ·:*, ώς το λετττδν, δ χαλ/.ος, 
κ-λ.τΓ- ηοχν έν γενε- χάλκ-να, τλην τ ίς  δραχμή; κ*4 
δ;δρά·/μο«, τά ό-3?χ ίταν άργυρϊ. Ύπίρχεν ώοαό·· 
τως τετράδραχμον, όνίμα^όμενον γλχύ;, διδτί εΤ*/ε 
το πτηνον τοοτο έ~ί τοο ένος ι:ροοώ“θθ| χχΐ την κε*· 
(ραλην τ ις  ΆΘηνάς έζί του ετεροο. Ό ττατήρ ητο 
■/ρυσοον χοιε αργοροον νδμιτμα, άλλα κοίνοτερον άρ- 
γυρο’ον. Είχε δε δίαρορα βάρη καΐ ένόματ», κατά τάς 
δίΐριόρους ζολιτείας, ύζο των όζοίων έκόζτετο. Ό  
χροτοος στατηρ ε^ύγ{ζε 8όο Άττ-κάς δρα*/μάς, καΙ 
ίτοδονβμεί με μιαν λίραν στερλίναν καί τοο οελινίοο. 
Όδέ στατηρ δ Κϋζιχηνδς,.ο Φιλίζζίκος, κ « ίί Άλεζαν- 
δρινός ί7οδ;>ν«μεί ε-χαστος μέ 18σελ:ν(α καίγ| τοο σελί- 
νίοο. Ο δεΔαρ-ίκο;, καί ό στατ-^ρ τοο Κροίοοο ίτοδονα'- 
μιί έκαστος μέ μιαν λιρα,ν) 12 σελίνια και τρία ημυο 
δωοεκατα τοο σελινίρο. Σημειωτέον δέοτι, όταν η λέ- 
ξις άργύριον ευρίσίίεται ίνωμένη μέ Αριθμόν τινα 
ζρε'ζει ν« ένναωνται δραχμαί.

(Ο '■{ «8 άί χβΐ 6 β;,
ί(ΧΤβρ* ί ΐ  (*ίρη τί< <£\νίί»« η^»ν ίΐάφ,ρβι ί?*χ>ςβί, ή Αΐγί- 
ντ.ς, « . χ . ,  15«5το ίο  ίδο^βί; ’Αττκβνς,  ̂ ϋ  όξί» ττ ί 'ΐ ίδ 'ΐν -  
β ιικϋ ί ί?*χίΑΪ|ς «ί··»» Ιγνοίτος.

(»} η  _τ»λχν«. ,ν,μαίν» *0^.ώ; .1; τόν 'Ό .̂κρον *λ* ,::ν νχ · 
,α · ,; «ψ * { ,»  ί  α.χβμ« ί  ^ « έ τ η τ . τ.ν* χ ρ ψ * τ « ν   ̂

ί .  χ ν «  ίΜ ,,ρ , Η ,:. ί,,φ ,.ρ ,,.
*ν χρτβ„. τ .  τχλ.ντον τ ί ;  ΑΪ^'^ΐί « ? ι « χ ι  5ίΚ«χΔιάίχί Ά ττ ι^ ίν  
β?*χαων. Εηρβνίέ « λ » ν , « ,  ,βλώ ίρ^ζχο'τιρο», « , ί  μ«ροτι>*ς ά -  

ξ!·ς «αρ» Γ«Γ*, ί ο  χί λίγοαίνον >Ομτρ« ν̂ χρνίοΟν τάλχντον, 
19 ίπ ί ΐ ϊ ϊ  δζϊίϊΓβνίί τ ιν ίί 5η {«}«**»« μχ 24 ϊψ*/ιιάί.

2 2 0  ^01I1Σ.\IΑΤΑ, ΪΤΑΘΜΑ, Κ.Α.Π. Μ. Α.
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2. Τά ακόλουθα εΤνα: τα ίταΟμά τών ^Κλληνων*
Δδαγμγ;,
Μνϊ Άττ'.κη Χδΐντ;.
δ ίνϊ ’Αττικτ, αϊααία.
Ταλαιτίν Άττίκαν χδίνόν.

Τί^επεί δε ν’ άναχαλέτωμεν εις την μνημην μας, 
οτι (χαατη μνα -χεριεχει πάντοτε ίζατόν δο«*/μάς, 
και εχαατον ταλαντον έζηκοντα μνδς. Τά τάλαντα 
λοιπον ίια^ε'ροϋν χΛτά τό διαρορον β̂ α'ρός τ ί ;  μνας 
καί δραχμίς.

3. Τά Ελληνικά μέτρα του μηκόϋς εΤ'ίαι τά δκό- 
λτ-Λα*

Δα'χτολος, δάρον, ^χμ^» λιχάί, ορίόδωρον, τπι- 
^μττ, πούς, ιίυγμη, ·πυγών, *ίχι>ς, έργοίά, στίδιον, 
ιππικόν, καό μίλιον. Τεαααρες δέ δάκτυλοι άποτεΛοΰοίν 
£ν δώρον ί  δοχμην, δυο και ημιου δώρα, μίαν λιχάδα’ 
μία λιχβς και εν δεχατον, εν όρΟόδωρον' έν όρΘόδωρον 
καί εν ένδέκατον, μίαν σπιδαμην' μία σπιθαμή καί 
ενα πόδα. ΕΤς πούί καί μίαν πυγμήν· μία πυγμή 
καί , ένα πυγόνα’ εις ζυγών καί ενα πήχυν' 4 πη- 
'/εις, μίαν οργυιάν. Εκατόν όργυιαί, εν στάδιον τέβ- 
σαρα στάδια, εν ίππικόν’ δυο ιππικά, εν μίλιον.

Τά ελληνικά τετράγωνα μέτρα ηοαν τό πλεθρον, 
περιέχον 1444, ώςτινες λέγουν, η, ώς άλλοι, 10,000 
τετραγωνικούς πόδας* καί ή άρουρα, ήτις ήιο τό ήμι- 
συ του πλέθρου.

4. Τά ’Αττικά μέτρα γωρητικότητος διά τά υγρά 
είναι τά ακόλουθα*

Ό  μετρητής, δ χοΰς, δ ζέστης, ή κοτύλη, τό 
τέταρτον, τό όξυβαφον, δ χυαθος, ή Χ̂ γ’/̂ η, τό μυ- 
στρον, ή χζμη, τό χογλιάριον.
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' ΰ  μετρτ,της (1) περιεΤγε δωοιχα χδ*ί’ ό ίέ  7,β5;, 
<ς ζέστας· ί  ζέστης, δύο κοτύλας' ή δε κοτύλη, δύο 
^τέταρτα· το τέταρτον, δύο οζύδαοα· τδ δζύζαρον, ένα 
ααΐ ηαισυν χύαΟον 6 κύαΟος, δύο κόγγος* ή κόγχη 
ίύο μύοτρ»· το μύστρον, μίαν καί ίμίοειαν χημην* ή 
•χημη, δύο χογλίαρια.

!>. ’Αττικά δέ μέτρα χωοητίχότητος δ;ά τά στερεά 
είναι τά ακόλουθα*

Μέδιμνος, τριτεύς, έκτεύς, ημίεκτον, χοΓνιξ, ζέ
στης, κοτύλη, δζύβαφον, κύαθος, κο-χλιάριον.

'Ο Μέδιμνος (2 ) περιειγε τρεις τριτείς* ό τριτεύς, 
3ύβ έκτείς· δ (κτεύς, δύο ήμίεκτα' τδ ημίεκτον, τέσσα- 
ρας γοίνιχας* δ χοϊνιζ, δύο ζέστας· δ ζέστης, δύο κο- 
τύλας· ή κοτύλη, τέσσσρα δζύδαρα* τδ δζύδαρον, έν« 
καί ημισυν κύαίον δ δέ κύαθος, ίέκα κοχλιάριά.

(Ο 'Ο ίκ«?ι« *»?ίπβ« θχχία:. ϊ. Μ.
(» )  *0 {«?ΐ(4·«ς πΐ;ι«Γχ,( 36 *ίμ»ο« δ « ίί» ( . Σ. Μ.



ΜΕΡΟΣ Β
ΠΕΡΙ Α.ΘΠΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΤΗΕ.

Β1ΒΑ10Ν Α'.
ΠΕΡΙ ΑΘΗΝΩΝ.

ΚΕ«Ρ. Α '.

Γ((ύγραγ/α '^ιτικΤίζ, ΦνΑαΙ, άΐψο<^
Ααύριον^ ΙΙΐγχίΛ^ζόν.

1. ■'β’χΓΟίΤίί χαΐ όρια τής Ά ττιχής. Ή  ’\·τ·:ι*τ, 
•/«εσόνητος ο3ϊ », χεΤται απέναντι τΐςΆργολίχϊ,ς 7/?' 
Ο̂'/τ,ιI0ϋ, (χωε’.ζοαένη άπο αύτην δ:ά τοϋ) Σαρων.χου 

χέλπου) · έχτείνεται δέ [χεττμβρινοανατολίχώς 63 πε- 
βίπο;> (Αίλια εις το ΑΐγοΤον πέλαγος· Το δε μεγ'.ϊτί'ί 
πλάτος τη; εΤνα·. ώς εγγιοτα 25 μ'.λίων' άλλα στενεύει 
επί μάλλον χαΐ μάλλον π:ος μεσημβρίαν έωσοΰ λή
γει εις τδ βραγώδες άχρωτηριον τοΰ Σουνίου (χάβο 
κολώνας), επί τ ίς  κορυρίς το!3 οποίου Γστατο ό ναός 
τ ις  ’Α&ην3ς. (1)

2. ΙΤροϊόγτα καί ηηγαΙ του πλούτου. Η μέν γ?. 
της Αττικής ουδέποτε παρ?!γε σίτον ίχανον πρός 
τροοην των κατοίκων της, άλλα τό μορμαρον τοΰ 
ΤΙεντελικου, τά άργυρα μεταλλεία του Λαυρίου, καν

( ΐ )  Κ χ’ι ί  ΙΙμ εΑ »»  έλ*τρ«6«τβ <κ»ί, ΐΑΛίβχΊοα*·* *πο τβ» ’Αρι· 

ςτςίράΐϊ,ν. ·1πι;ιΓ;. 0 5 ; .



ιτρί πίντων ΐ  χ Μ ιψ μ ιχ  τ ί ; έλιίας, χαί Ι ρ ,„ .  
ρκά πλεινεχτή^ιχτα, τά ίχοΓχ οΕ χάτειχοι άπελχαβχ- 
νδν έχ τ ίς  βεεεως τϊ;ς χωρχς των, παρείχαν εις τον 
λαόν πλοντον Εχανόν εΕ; χρο|ίϊ.Οειαν όλων των άναν- 
χαΕων, χαΐ τιολλοτα'των ίχ των τχ ; τρντί; χραγμί- 
των τοΰ β{30. Ολόχλχ|:ο; δε ή επιφάνεια τχ ; '/ώ ρ ; 
πεειεχεί σχεδόν 730 πεσίποο τετραγωνιχά μιλιά, εάν 
ΟΜλσγυΟί χοΕ τό λίαν όρεινόν τχ; χώρας.

3. Π.Ιηΰυαμύς. Όλος δ πλχΟοσμός τ'ϊς Ά ττ ιχ ΐς , 
χατα το 3 17 χρό Χρ στοό, ότε έγε'νετο χ ίχαρΕδμχσις 
υπό ΔχμχτρΕοί) τοοΦαλχρόως, εδρέίχ .328 χιλιάδων.

τοϋτοο οΕ μεν αολίται. ίτο ι δτοι εΤχον ψαρούς εις 
τλνέχχλχσίαν το5 δήμον, σανεποσονντο εις 21,000.(1). 
Οι δό μέτοιχοί, χτοι οί άχοχαταστχμε'νοι εις τχν χόλιν 
ξε'νοι, ίσο, ετλήρονον μέν ρο'ρονς, δέν εΤχον δέ ψήρον, 
Χίαν &χα χώιάοες, χαί βί δοόλοι 400,000. Έάν δΐ 
προσΟεσωμεν τόν άνα'λογον άριδμόν τών γνναιχών χαϊ 
χαιοων των έλενΟέρων χολιτών, άχοτελοίνται οΕ άνω 
μνχμονενβόντες 528 χιλωδες ψνχών (2 ).

(Ι) 0^1 ί ,  1  ιίρΛ,Λν! εντός 81, ήϊν'νχτς ,Α ον.νιτιριλΛμβί,η χ̂ 'ς
Τ.ς ,4 ά,ςί,,χ,ί,,ν, Ι,οργΟ, .,.,4
Χλι.τ»,. ιΐς .τ,μ,ω.,, χ,
Χρττι.», η». £,1 , ί ;  ς, , 3 ,, ^
Χ-.ν 1τ« τρ,,,ρς,, ί  όρ,Ι,,ςς , 5 ,  19,000, ίΜςν,.
ϊφ.νω »τ. ίλ.Λί,,ν ,,ν τλ,Ι,.,,,5 ,4, ,χ

ιΖΊΓ" ’■·■■'· *'■
ά ί . ! . ·’.  ”ί̂ ’· *·?·λ"·(*> " ΐ  ϊ « -
ί  Λ .., *«ρ>«.ΧΜχ,„,„ι, ,4, ,5, λ ' 4,.Χο.

2 2 4  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΐΤΙΕΗΣ, Κ.Λ.Π, Μ, β .
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4. "Ορη χα ΐ ποταμοί. Τά ίρη τη ; Ά ττ ικ ΐί 
συνέχεια των ίρεων τ?,; Βοιωτίας. Το δέ προς άρκτον 
όύΐζλο'τατον μέρος αΟτίςώνομάζετοΠαρνης. Κατωτέρω 
δέ αυτού είναι το Πιντελικον, περίρ,μον το παλαι οια 
τά μαρμαροί του. Σειρά δέ τις ονομαζόμενη μεν σή
μερον Τουρκοβουνι, το πάλαι δέ Βριλτ,σσος συνδέει το 
Πεντελικδν μέ τον ’Άγχεσμον. Αί δέ δύο κορυβαί 
του Ήμηττου ( ί )  βποτελουσι τδ μεσημβρινόν μέρος 
τ?ς συνεχείας τοξότης των δρέων, ητις παρατείνεται 
μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Σουνίου. 'Ο δέ άηρ της Ά ττ ι-  
κί;ς είναι καβαρώτατος.

5 Φν.ΙαΙ. *Άπασα ή Αττική διηρεΓτο επί τοΰ 
Κέκροπος ακόμη εις τέσσαρας Φυλάς, άλλ' ουται 
ηυξηνθησαν μετά ταδτα (προ Χρίστου 5 1 0 ) υ«δ 
τοΰ Κλεισδένους εις δέκα· έκαστη δέ αυτών έλαβεν 
ίδιον όνομα άπό ηρωά τινα ΑΘηναιον, οστις βνομί- 
ζετο δ άγαδδς δαίμων, καί θείος αρχηγός ή άρχ,η- 
γέτης αυτίς. Έκαστη δέ φυλή είχεν ωσαύτως τον 
πρόεδρον η αρχηγόν της, δνομαζόμενον ρύλαρ'χον. Οί 
^ύλαρ'χοι δέ ουτοι ίσαν καΐ στρατηγοί του ιππικού. 
Αί φυλαί δέ αυτα: ώνομάζοντο ώς ίρεζίς' ά.) Έρε- 
χθηΐς, όνομασθεΓσα άπό τον ’Ερε'χΟέα· β'. Αίγηίς, άπό 
τον Αίγέα, τον πατέρα τοΰ Θησέως* γ '. Πανδιονίς, άτϊο 
τον Πανδίωνα, τον υίόν του Έρεχδέως' δ'. Λεοντίς, 
άπό τάς τρεις θυγατέρας τοΰ Λέω, αΓτινες, ιος λέγε
ται, έίΝυσιάσδησαν διά νά άποτρέψωσι λοιμόν τινα άπό 
την πατρίδα των' %. Άκαμαντίς, άπό τον Ακάμαντα, 
τον υίόν τοΰ Θησέως* ζ'. Οίνηΐς, άπό τον Οίνέα, τον 
εγγονον τοΰ Κάδμου* η\ ΚεκροπΙς, άπό τον Κέκροπα'

( ? )  Ό Ίί^ηττ^ί ήτο «ιρίφ»ΐ(*βς ίν «  τα ά,ίη καί ν ΐ  (Αίλι τον.
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6'. Ίπΐ'.θωονίί,*, άπά 'ΙπττίΘώδντα. ·:3μ ϋίον 
ΙΙοΐίζδώνοί καΙ τ ις  Αλωη;;· 9. Αίαντΐς, άπδ τ5ν Α’.-
α ντί, τον υίον του Τελβμώνος’ ί. Άντιο*/_Ις> α.%η τον 
Ά·/τίο'/ον, τον υίον του 'ΐΐροίχλίοϋς· Κ ατΐ οε τό 306 
Π. X., οτε δ ’Αντίνονοί κιί ό Δτ)μιητριος ι^λευβερωτιν 
τους Άδγιναίους άκο τον Μακεδονικόν ζυγόν, ποοοετε· 
θήταν δυο ετεοαι ουλαΐ, ένοαασΘεΤται άΐϊδ των δνορ.*- 
των αυτδν. Αί ουλαι δέ αυταί μετά ιαΰτα ώνομά- 
τθτταν Άτταλίς καί Κτολεμαίς, είς^πμτ,ντών βατι- 
λεων Άττάλου καί Πτολεμαίου, του υίου του Αάγου.

6. ^ι'ιιιοί· Έκάττιο ουλλ τών Αθηναίων υκοοι- 
ηοεϊτο πάλιν εί; δήμους ήτοι κώμας, 0 άρχτγδς 
όποιων ώνομάζετο Δημαρ/_ος. ΠΙ υποδιαιρετις δέ αυτή 
υπό τινων αέν αποδίδεται είς τον !^όλωνα, υπο τινων 
οζ ειςτόνΚλειτθε'νην. Ό αριθμός δέ των δήμων τούτων 
ητον 174, έχ τών όποιων άςιολογώτατοι ήταν αΐ 
Άχαρναί (Μενίδι\ επτά τχεδόν μίλια προς βορράν 
τών Αθηνών. Ουτος ητον ό μέγίττος τών δήμων 
τών Αθηναίων, καΐίπίτου Πελοποννησιακου πολέμου 
έχορηγει τρεις γμλιάδας όπλιτών ή Δεκέλεια, 14 περί
που μίλια προς άρκτον η 'Ραμνους (Βεδόκαττρον), 
κατά τό παράλιον, πρός άνατολάς ττίς Δεκελείας* δ 
Μαοαθών, 60 στάδια πρός μετημβρίον τ?,ς 'Ραμνουν- 
τος’ δ Βραυρών (πλητίον τ ίς  Παλαιοδραώνας), προς 
τό μείτημβρινώτατον μέρος του Μαροθώνος κατά το 
παράλιον ή Έλευτίς, κατά τό βορειοδυτικόν μέρος 
τών ’Αθηνών, περίοημος διά τον ναόν ττ*; ’Δημητρος, 
πρός ίορράν του θριατίου πεδίου. ^0 δε δήμος Κολω· 
νός, περίφημος διά την σχηνην του ένΚολωνώ Οίδίποδος 
τού Ιο^οκλέους, ε“κειτο δέκα στάδια βορειοδυτικώς τών 
’Αθηνών.



7 ^ανριογ. Το Λ«6:'.ον, πΐ3{̂ Υΐ;Αθν δια τ» α&- 
''υεα ^Λεταλλεΐά τοο, ίτο οε:̂ ;ά δρεων, εκτεινόμενη 
μέ“/ρΐ το3 άκρωτη^ίοϋ Σουνίον, καί έκεΙΟεν εις το; 
πλησιόχωρα των αρχαίων Πρασιών (Πορτορά?τη), 
κατα το ανατολικόν παράλιον. Ό  Ηρόδοτος λεγει, 
οτι τό προϊόν των μεταλλείων τούτων διενεμετο εις 
τούς Αθηναίους, έκαστος των οποίων έλάμβανε 
οε'κχ δραχμα:* άλλα δεν μας λεγει, εάν η διανομή 
αΰτη έγίνετο κατ’ έτος. Ό Θεμιστοκλής όμως, εν 
καιρω πολέμου τίνός κατά τ?ίς Αίγίνης, συνεβουλευ- 
σε τους Αθηναίους νά χροσδιορίσωσι το άργύριον 
τούτο εις κατασκευήν διακοσίων τριηρών, ή δέ ποά- 
ξις αύτη συνετέλεσε μεγχλως εις την ναυτικήν υπερο
χήν τών Αθηναίων. Τό προϊόν δέ των μεταλλείων 
τούτων εΤχεν έλαττωθή μεγάλως επί του Εενο^ώντος^ 
από την διήγησιν του όποιου συμπεραίνομεν, δτε 
εμισΟοΟντο τότε υπό ιδιωτών, οΓτινες έπλήρονον ώρι- 
σμένον ποσόν εις την πολιτείαν, άναλόγως τής ποσό- 
τητος τοΰ εξαγομένου μετάλλου. Ταυτα δέ τά ίδι- 
αίτεοα καταστήματα ώνομάζοντο (ργασνήρια έκ τοΐς 
άργνρίοΐζ4 Αέγεται δέ οτι 6 Νικίας ένησχολει ποτέ 
■/ελίους δούλους εις τά μεταλλεία. *Ίγ νη δέ τών αρ
γυρών μεταλλείων παρετηρήθησαν υπό τοΰ κυρίου 
Χώνκινς δχιπολύ πέραν τής Κερατίάς. « Έ  θέσις τών 
χωνευτηρίων, λέγει, καταβαίνεται πρός μεσημβρίαν 
τοΰ θορικοΰ εις τό διάστημά τίνων μιλίων, επειδή 
άπαντώνται έκεΐ άπειραι ποσότητες σκωριών. » Πλη
σίον δέ τοΰ Λαυρίου ήσαν δύο άλλαι θέσεις συνεχόμε- 
ναι ωσαύτως με τά μεταλλεία, όνομαζόμεναι Αυλών 
και θράσσυλον.

8. Π ίΥΐΐ.Ιικότ. Τό Πρ/τελικόν» περί^μον διά
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λατο;χεΐά τςυ διατώζει είσετί Τ3 
όνοαα του. Ό Παυιανίχ^ οίτιγεΓτα:, ότ; ε;;ί τ ίς  κο- 
ρυοίς «ύτοΰ ιοτατο αγαλ·χα τ τ ; Αδτ,να;. Κοτχ 
τον κΰρ’.ον δέ Π. Γίλην, τδ |Α*γ2 λατομεϊον άκεχει 
τεοσαράκοντα έν Αεΐ;τον άτδ του Μονβστηοίου τ^ς 
ΙΙεντέλτ,ο, καί παρέχει ευρυχο>ροτατΊ)ν δίαν άπο του 
Κίδαίρώνος με'χρί τον Σουνίου. 'Γκίίβ·/ε δε δήμο; τις 
τ ίς  Άντιο'^ίδος Φυλής, ονομαζόμενος ΙΙεντε'λη, οττις 
εχειτο Γτως εις τους τιρόποδας τον 6 ν̂ :̂  ̂πληίίον των 
λατομείων.

ΚΕΦ. Β '.

1/?ρ'ί Γ(5»· 'Α$ι}^ω ,̂ τειί'ύτ·, .τιι./ώ)·, ύόύΐ', 
οΐχοΰομων αντώγ, χτ.Ι,

1. Περί εώ#· Άάηνών, Κατχ τον θουχυδίδι;ν 
έίνοχλτιρος γ) περιφίρ^ί» ΆΟηνων, συμπεριλαμβα
νομένων χαι του Πειραιώς, τίίς Μοανυχίας, χαϊ των 
μακρών τειγών, ητον 178 στάδια, ·ζτοι ίιπερ τά 17 
Αγγλικά μίλια. Οί κάτοικοι δέ ώνόμαζβν τα ; Αθή
νας βιτυ και πόλιν, επειδή ίτον ή πρώττ: 
πόλεων.

2. 7/ ξνω κα ι κάτω ηό.Ιΐζ. Ή  άρχαία πόλις, ή 
νπο του Κεκροπος χτισΟεΓσα, καί όνοαασδείσα υπ’ 
αυτου Κεκροπία, εχειτο έπΐ τί;ς κορυρίς δψηλοΰ ιβρά· 
χου ανυψωμένου έκ τ ίς  πεδιάδβς, ητις προς τό με- 
σν,μβρινοδυτικδν μέρος εξετείνετο τέσσαρα περίπου 
μίλια προς την δάλασοαν καί τους λιμε'νας’ βλίνά 
κατά τά άλλα με'ρη περιεκλείετο από ορη. Μετά δέ 
ταυχα, οτε ό «ριΘμος των αατβίχων ηυξηΘη, άπβσα
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ίζ πεβίά; έπλη|ϊώθη άζο οΐκίδοιιάς, αΓτίνδ' ώνομβί- 
σΟίσαν έκ τ ί?  Οέϊεώς των ή κάτω ·πόλις' ή δε Κε- 
κ^^^ί« ώνομάσΟη τ&τε ή ανω πέλις, ί] Άκρόπδλις.

3 // Άχ^ό.Ίο^ίς καΐ τά ΐΐίχ^} αύιης. Ή  κερρη 
τδ3 βράχβΰ περιεΓχεν επίπεδον 4,800 περίπου πεδών 
Τ5 μί^κο;, και τετραπλάσιον τβ πλάτος. Αί πλειιραι δε 
αύτο3 ησαν κρτιμνώδεις, έςαιρουμενης τ ίς  προς δϋσμάς, 
έκ τ ίς  όπο'ία; μοντ.ς ίζτο προσιτή η Άκρόπολις. Απασα 
δέ ί  Άκρόπολις περιεκυκλοοτο άπό τείγη ανυψωμένα 
έπ; τοϊί φυσικου βράχου, έκ του όποιου ολόκληρος δ 
λόρος συγκεΐται. Τό άρχαιότατον δέ μέρος των τει
χών τούτων, όνομαζόμενον Πελασγικόν, ίκτίσδη άπο 
τούς Τυ^ρηνούς Πελασγούς, οΓτινες έπ; των μετοι
κεσιών αυτών συνωχίοδησαν εις την Αττικήν. Τό τεϊ- 
'/ος δέ, το όποιον άνηγέρδη, μνημονεύεται συχνα'κις εις 
την ιστορίαν των Αθηνών ύπο τό όνομα Πελασγικόν, 
τό όποιον περιελάμδανεν ωσαύτως με'ρος του εοάβους 
τού υπό τό τεΓχος τ9|ς ’Ακροπόλεως. Τούτο δέ εΤχον 
εις την έςουσιαν των οί Πελασγοί, ένόσω κατώχουν 
εν Άδηναις. Μετά δέ την φυγήν αυτών, «πηγορεύΟη ή 
ένοίκησις και ή καλλιέργια τού μέρους τούτου (1). ’ ίΐτο  
δέ πρός τό βόρειον μέρος τ·?!ς Άκροπόλεως, επηδή το 
νότιον τεϊ/_ος έκτίσθη από τόν Κίμωνα, έξού ώνομά-; 
οΰη Κιμώνειον. Άλλο μέρος φαίνεται έκ τού Θου- 
κυδίδου, οτι έκτίσθη έπί τού Θεμιστοκλέους. Καί σή
μερον ακόμη γίνεται κατάδηλος ή ταχυτης, μέ τήν 
οποίαν ό ιστορικός περιγράφει οτι εξίτελέσθη τό έ'ργον 
τούτο, μετά τά τέλος τού Πελοποννησιακού πολέμου.

( » )  Λ!« λί·{ίν οτι ιΐ Πιλβσ^α ι’ίχίν ουνωμίϊΐι κ *τ *  τώ·* 

Ά·κν9.(*»ν. Σ Μ,



4. Τά ΠξΌΧν.Ιαια. Ί ί  μίνη όδο; ·ζ ε;< την Άχοό- 
Λολιν άγοϋσα, Ι?ε?εν εις τά Προχίιλαΐϊ, τά ότοίχ  
ωοδομηθητίν ύπο το5 Ιίερικλείκς. ΤάΗρ5^^λ*^«, 
χυρίως εΐΐϊεΐν, ήταν εΓτίδτ; εις την ’Ακρόζτλίν, καί 
άριττερόθεν μέν ητον οικοδομή κεκοτμημένη μέ γραράς 
το3 Πολυγνώτου (γραπτόν οίκημα)· δεςιόΟεν δέ ο ναός 
τής ’Λπτέρου Νίκης. Μετά δέ την εις τά Προπύλαια 
άνχγουταν κλίμακα, υψουται Δώριον εςάοτυλον πρό- 
βτυλον, του δποίου τά διάοτυλα εΤναι διάρορα κατά 
τας άντιατοιγούσας εις αυτά πύλας. Οί δέ μεααίτα- 
τοι Δώριοι κίονες άντιοτοί·/̂ ουν ζρδς τούς αταβμούς 
τής άντικειμένης πύλης. Μεταξύ δέ έχατέρου τού 
στάθμου κάΐ των Δωρίων κιόνων παρετείνετο Ιώνιος 
κιονοττιχία. Ή  μοναδική δέ αύτη ενωαις δύο κό
σμων, τοίουτον διαρο'ρων κατά τον χαρακτήρα, εχει 
λόγον' Ι)αΙοβητικόν, διότΐτόσεμνόν,καίμεγαλότε^νον 
τού προστύλου, μέρους οντος του τείχους τής Άκρο- 
πόλεως, διαδέχεται δ κομι̂ -ός καί γλαρυρός Ίώνιος 
κόσμος 2), λόγον στατικόν,· διότι, εάν αντί των ’Ιω- 
νίων ήταν Δούριοι κίονες, υψηλότεροι τών τού ποο
στύλου, καΟό ονέγοντες εγκεκλιμένον τένος, ήΟελον 
εΤσδαι καδ’ ύπβρδολήν ογκώδεις κβΙ άχρηστοι. Εις 
μόνην δετήν Ελληνικήν μεγαλορυίαν άπε'κειτο νά λύ
ση το με'γα τούτο πρόβλημα, συντάττουσα τόν Ίώνιον 
μετά τού Δωρίο’υ κόσμου.

Μετά τήν Ίώνιον δέ κιονοστιχίαν ύύούτα: τοίχος, 
εις τόν όποιοι ύπάρχουσι πε'ντε πύλαι. Τούτων ή μέν 
μεσαία (1) είναι μεγαλοπρεπής, ό·}ηλή και πλατεία·

(1) ή  |ΐίββίι πιίλ*, |Αίτρι»ί»Ρι» * ι ό  τϊ» χ ίρ ί«  Δόίδελ, ιίρέ»») 
ϊτ» ίι» ι  ·ί*6βι πβίδν τ4 ?ψβ< *» ι ?ξ ί*>τύ?.Μ,, μ » βχ«ίβ»

230 ΑΘΠΝΛ1. Μ .Β .



αΐ 5’ έκατέδωΟίν τετυβρες έλαττοδντβι χ-ϊτα ανα
λογίας, χαθοτον άρίστανται τα6της. Μετά 5έ τον 
τοίχον το3τον υψοοταί έτερον έςαατυλον πρόστυλον, 
οϋ,ΟΕον τοΟ άποτελουντος τάένώπια των Προπυλαίων.

Τά Προπύλαια εΤναι έραμιλλα του ΠαρΟενώνος 
χατα ττ·,ν καλλονήν καί το μέγεθος. ΏχοδομηΟνίίαν

8ι* υπέρογκου δαπάνης (1), επτακόσια πεντηκοντα 
πέντε πεοίπου έτη μετά τό Πελασγικόν τείχος. 0 
Παυσανίας λέγει, οτι τά Προπύλαια ίσαν κεκοσμη- 
μ-ενα μέ έρίππους ανδριάντας. Φαίνεται δέ, οτι υπΐρ- 
χον εξ βαθμίδες, έκαστη των οποίων εΤχεν υ-̂ ος με- 
γαλητερον του ενός ποδός.

5. Παρθ(τώ}·. "Ανοδός τ ις ,  ήρέμα άνωοερης, 
άγει από τά Προπύλαια εις τόν Παρθενώνα, ·ίτοι 
ναόν τ?ις παρθένου Άθηνδς, κείμενον ούγ__1 «ντικρύ 
των Προπυλαίων, αλλά δεξιόΟεν εκ πλαγίου. Διά 
οέ τ?.ς διαθέσεως ταυτης ό Παρθένων αμέσως κατχ- 
βαίνεται κατά τάς δύω δμου ουτοΰ πλευράς εις 
τόν είσερχόμενον εις την *Ακρόπολιν. Η δε απο- 

τριακοσίων περίπου ποδών, 'Η με
γαλοπρεπής αΰτη οικοδομή έκτίσΟη υπό του Περι
κλεούς ολως έκ Πεντελικου μαρμάρου. Συνεκειτο 
δέ έκ του σηκού, τόν όποίον περιθεει τό πτέρωμα, 
συγκείμενον κατά μέν τά δύω πρόστυλα έξ οκτώ
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5ί« *τισ β »ρ »ν  πο!ώ« τό «λάτβ{ χ α τ* τ ί ,, βάβιν. Τό ? ί ΐΛ*?βν?β'' 

,Τ,βίίοχός μϊ?α *?»β < , ίζ  ί»”
τίβ-.ά?ων ί *  ιιοίών τό ττάχτ«, χ»ι τ?ι«ν « ·ίώ · . * » ι  τ^δ·. ίβχτύ- 
λ«ν τό ιτλάτοί. * Υ « τ ίβ .τ .ι  ίό , 2τΐ Ιχ η  3*Ρ®< τβύλάχ.βτον ιΪΛβοι 

ίύβ τ9ν«». -  *
(1 )  1 ί«τ* τόν ΒοίκχίΜ ίώ ϊίχ »  1**τβϋΐαι»?ι« ορ*χμ«ν ιίαττανη-

♦τ,σα» ι ΐ ;  τη» τδν Π?οιτνλβίβν. Σ. Μ.
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Δωρίων κιόνων, κατά δέ τ»ς ιιλαγίας ζλ$ϋράς, ίχ 
δίκα έπτά.

Οι κίονε? δί βυτοι Γτταντο βκί στερε^ίατοϋ, εις 
τον όποιον ϋχίρχεν άνάβκσι; τριών βαθμιδών. Καί τό 
μέν όλι/.όν υψο; τοδ ναόν ητον 65 ποδών οπό 
το2 έοο^ους, τό δέ μίίχος 228 ποδών, και τό 
πλάτος 102. Ια βναγλο^α δέ, τα όποΓα εκόίμοιίν 
τον αετόν του κατά την εΓοοδον χροττόλου ά η ^ ί-  
ροντο εις τήν γενεοιν τ ίς  Αθήνας, τά δέ οπιοθεν εις 
την περί τ?5ς Άττικτίς εριν τϊίς θ·2ς χρός τόν Ποοει- 
δώνα. Τό δέ εν τώ σηκω άγαλμα τ^ς ’Αθηνας ητο 
ες έλέραντος καί χρυτου. Έπί δέ τ9ίς περικεοαλαίας 
ίττατο ορίγξ ί·/_ουοα εκατέρωθεν γρΰπας. Τό δέ 
άγαλμα, 3ν ορθόν, παριστα την θεάν ροροίνσαν ποδηοη 
χιτώνα, επί το3 όποιου ητον ίμάτιον μεγαλόπτυχον. 
'Κπί δέ του οτηθου; ητον ή κεραλή της Μεδοότης, 
κατεοκευαιμενη έ ; έλέραντβ;, καί άγαλμα τ^ς Νίκης 
π^ ΐ τους τίοσοιρας π^χείς τό υύος. Ε7χε οέ δόρυ εις 
.τ,ν χεΓρα, και αοπίς εκειτβ εις τους πόδας αντίς , 
καί πληοίον τον οορατος ητο Δράκων. Τό δέ άγαλμα 
τ ίς  ^Αθηνα; ίτον εΐ'κοοι έ ; πηχεων τό υύος. Τό ολον 
*έ έςείργάίΟη  ̂υπό τον Φειδίου, οατις κατώρΟωσεν, ό 

Κέ τόν όποΓον τό άγαλμα ητο πεοιχεκαλυμ- 
μένον, νά ^ναι περιαιριτό;. Ό Ιίβρθενών πεοιεΐχε 
τοσαντα κοομηματα, οοων ή Δωρικί; τά 'ις  εΤναι' επι
δεκτική. ̂ Αν καί σήμερον ειτέρχωνται εις τά έρείπια 
διά του δυτικοί προστύλου, ή είσοδο; δμως ήχον οπό 
του ανατολικού. Ό δέ ναός ώνομάζετο* πρό τής έλ- 
ληνικίς άναγεννήσεως εκκλησία τής Αγίας Σορίας, ή 
τής Παναγίας. Έδλάρθη δέ πολύ έπί τής πολιορ- 
ζικς τής Ακροπρλεως υπό των Ενετών, κατά τό 1687,



κϋί άπεγυ;ανώδη έπί των ίί^ίρων μας 6πο τοδ λ4ρ- 
δίυ ’ϋλγίνοϋ.

6. Ίίρυν τής Πο,ΙιΜος Α θήνας. Κατά τίιν βό
ρειόν δδ «λευράν τ ίς  Άχροπίλεω; χειται Τ5 ΐίρβν τϊίς 
ϋ^λιαδ^; ’Αθηνδί, συγχείμινον έχ το5 Ίωνιχίδ νοοϋ 
τ ί ;  ΙΙίλιάδο; ΆΟηνα ,̂ ΟΛονέτηρεΤτο ·ΐ5 πάγχυ*5ςελαία, 
και ό δίχοκρίζ ο^ι;. Κατά δέ τά δυτικόν πίόστυλβν 
ε^ειτο άλλο ίερον, Πανδρότειον καλβυμενον, είς τιμήν 
Πανδρίαου, τη ; Ουγατρο; τοδ Κέκροι:ος. Καί άριττε- 
ρόδεν μέν ύπίρχε πρόττατι; ίερ» τον Έρεχβέω; Πο- 
σειοωνο;, καλούμενη Ερεχθειον, εν ^ ήτον ή 'Ερεχ- 
θηί; δάλαοτα, ητι; άνέβλυοεν Ιχ τ ί ;  γη; διά τή ; πλη- 
ξεω; τ ί ;  τριαίνη; εν χαίρω τ ί ;  εριδβ; του Ποσειδώνο; 
ΐϊρος την Αδηναν, και το Γχ̂ νο; τί ς̂ τριαίνη;. Δε ΐ̂' δ̂εν 
δε υπ?,ρχε έτερα πρόσταβι;, δ δριγχό; τ ίί; οποίας 
ανειχετο υπό εζ γυναικείων αγημάτων, ονομαζο· 
μενών Καρυατιδών, ήτοι άνδριάντων δουλών των Κα
ρύων. Τά λεγόμενον λοιπον ιερόν τΐ5; Πολ’.άδο; Άδη· 
να; είναι περιληπτικόν οικοδόμημα, τέίααρα περιέγον 
ΐερα. Περιείχε δε λάρυρά τίνα των Μηδων, ώς τόν 
«ργυρο'πουν δρόνον του Αε'ρςου, τό ξί«ος του Μαρδο- 
νιου, καί τόν δώρακα του Μακιοτίου. Τό ιερόν δέ τούτο 
είναι άρχαιότατον, επειδή μνημονεύεται από τόν 
Όμηρον. Έπυρπολήδη δέ από τού; Πέροα;, άλλ’ άνε- 
σκευα'ϊΟη μετά ταυτα.

δημόσ ιος θησΛνρύς. Ή  Άκρόπολι; περιειχεν ώ- 
ααυτω; τό δημόοιον ταμεΤον, όνομασδέν έκ τη; Οε'τεώς 
του όπιοδεν τού ΙΙαρβενώνο;, όπιοδόδομον. Εί; τό 
ταμειον δέ τούτο, έκτο; άλλων δημοσίων χρημάτων, 
ύπήργον άποτεταμιευμένα καί χίλια τάλαντα, διά νά 
χρητιμευτωσιν εν χαίρω κατεπειγουοη; ανάγκης. Ε ί;

β.Λ,Κ.Β. ΑΘΠΝΑΙ. 233



αύτ3 δέ ί ϊα ν  έ-ρ^ιγραμμίνα τ ΐ  ένίμ ϊτα ττίΟ’̂  δεεί/.ε- 
τών τ ΐ ί  χδλιτεία;. Ί1 οίχϊδϊμτ, δ αυτή ητον άβιε- 
ρωμίνη εις τ ίν  λία τδν }-/ύείρα χαι τέν Πλούτον, 
ήτοι τον Οεον του πλουτου. 'Γπΐρχον ώοαϋτω^ εις τί;ν 
’Α.κρό"ολιν νοίδια άβιερωμένα εΐς^τον Δία τον Σωτϊ.ρα, 
εις τλν ’Αθίίναν την Ιώτειραν, καί την Άοοοδίτην την 
Πππολύτειαν.

7. ΟίκοΰομαΙ τήζ χά ίο  πόΜωζ. Ή  κάτω ΐτολις, 
■κεριέχουσα δλας τάς οικοδομάς τάς περί την Άχρό- 
τιολιν, μετά του τείχους τ?ίς Μουνυχίος, και των λιμέ
νων του Φάληρου καί του Πειραιώς, ητο χερικυκλωμενη 
άχο τείχη δχι εχίτης δγ̂ υρά, έχειδή έκτίιθηταν εις 
διαφόρους καιρούς, χαί υχδ διαφόρων χειρών.

λ ίαχρά  χίίχ'η. Τά χυριώτερα δέ μέρη αυτών ίοαν 
τά Μακρά Τείχη, τά όποΓα συνίπτον τόν λιμένα του 
Πειραιώς μέ την πόλίν, χαί ^οαν 40 σταδίων (πέντε 
περίπου μίλια), ήτοι δκτώ βασιλικών σταδίων κατά το 
μ?κβς. Τά τείχη δέ ταυτα εσχεδίασε κατά πρώτον 
χαΗρχισεν δ Θεμιστοκλής μετά τον Περσικόν χό· 
λεμον. Ό σκοπό; του άναμριβόλως ητο νά έμπο- 
δίση παν εχθρικόν στράτευμα νά διακόψη την κοι
νωνίαν μεταξύ τϊ5ς πόλεως καί του Πειραιώς* αλλά 
δέν έ^ητε διάνα περαιώση τό μέγα τούτο επιχείρημα, 
το όποιον έςηκολουδησεν 6 Κίμων μετά τον θάνατόν 
του, χαί άπεπεράτωσεν επί τέλους ό Περικλής. Ενίο
τε δέ τά τείχη ταυτα ονομάζονται Σκέλη. Καί το 
μέν ές αυτών ώνομάζετο Πίΐρα'ίχόν, χαί ενίοτε βό
ρειον τείχος, χαί εΐχε μίκος τεσσαράκοντα σταδίων. 
Ιο οέ ώνομάζετο Φα/.ηρικόν, νότιον τεΐ/ος, εχον 
μί.χος 35 σταδίων.

Πίΐραΐί'νΓ^ Φή.Ιιιρο>·, χαί Μθϋ}·νιία, Ό Πειραιευς,
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ώ; κ ιί το Φαληρον, άπετέλουν ιο ίϊ; πβλίχνα;, μετά 
των δτ̂ μοτίων πλατειών αυτών, τών ναών, μετά δη
μοσίων αγορών, κτλ. ^0 λιμχν δε του Πειραιώς, ών 
άτραλχς, χαί Γ/ων άποβί;κι;, ητο χωρητικός κατά 
τας τρεις αύτου διαιρετείς (1 ) περίπου τετρακοσίων 
τριηρών, ενώ το Φάληρον καΐ ή δίουνυχια έ'/̂ ώρει 
εχαστον μόνον πεντηκοντα περίπου ΚαΙ οί τρεις, οέ 
λιαενες άκετελοΰντο ουοιχώς άπο τους κόλπους του 
παραλίου* άλλ’ ό Πειραιεΰς υπεριΓγε τών άλλων, 0χι 
μόνον κατά την εκτασιν, αλλά και κατά τήν άσβά- 
λειαν. Και δ μένλιμήν του Πειραιώς ώνομάζετο προ 
τ ίς  έπαναστάσεως Δράκος (2)* ό τ^ς Μουνυχίας Μετ- 
σία, καί δ του Φάληρου Φανάρι.

8. Πύ.Ιαι. Ό  αριθμός τών πυλών τών αρχαίων 
Άβηνών είναι μεν αβέβαιος, άλλ’ ί  υπαρζις εννέα 
πυλών εδεβαιώθη από κλασικούς συγγραφείς. "Ονο
μάζονται δε Δίπυλον, (όνομαζόμενον ωσαύτως βριά- 
σιαι, ίεραί και ίσως Κεραμεικαί), Διόμειαι, Διοχάρους, 
Μηλιτίδες. Πειραϊκαι, ’Αχαρνικαί, Ιτόνιαΐ, Ίππά- 
δες, Ήρίαι,

Μικρά δέ τις κοιλάς, Κοίλη, εκειτο μεταξύ τ ίς  
Άκοοπδλεως καί το5 λόφου επί του οποίου έσυνεδρία· 
ζεν δ Άρειος Πάγος ,  καί έτέρα πάλιν μεταξύ 
αΰτου καί τού λόφου τί ς̂ Πνυκός, οπού δ δ?μος συν
ερχόμενος άπεφάσιζε περί τών δημοσίων προγμά-

(1 )  Αί τ?ιΓς ίιβ ιρ ίΐ» ; το5 Πίΐραιώς ώνοαάζβντβ Κάνβαροε. ’Α - 
φρβίίβίΜ » *ι Ζ ί* . Ί Ι  «?«τΐ| ί ί  1χρτ,βί}<4ν*» ώ« νιώριΜ ί ί *  *» *  
τΜΧΕ« '̂ ΐί*1 Ιη·.α**Μ·ίΐ'* * « ' «λ ίμΕ ίδ» πλοίων,

( ϊ )  Έ κ  των λιΟίνων λίβντων, αην»<"βτ»ντβ ιΐς  « ν  >ι«*ν* τβντιν,
* * ί  τονς ίπίίονς λίπτάιανί»; οΐ 'Ε ν ιτίΐ Ιβτίββν ιις το προπνιλχιον 

τ«ν νι« ;̂<9ΐ* τϋ ; ^Ενίΐίβ;. £  Μ,
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των. Ό 'Αρδίος πάγο; χεΓτα'. όλίγχ; έκοτοντάοχ; 
πο5ών προ; δυτμά; τής Άχροπόλεως. Συνίοτοιτίϊ'. 
δέ άπο μεμιονωαένην πε'τρχν, άπόκρηρον, χαί τε- 
Θραϋ«;Λένΐίΐν προς νοτον' χατά την βόρειον δέ πλ-:ι>- 
ράν καταχλίνει ήρεμ* προ; τον ναόν τοΡ θηοεως, χαί 
εΤνοι χαμηλοτέρα τή; Άχροπόλεως.

9 . Ό ίοΙ, Αιδδοιτων ’Α.θηνών ηοαν μεν πολυά
ριθμοι, άλλα δεν ηοχν ομοιόμορφοι ή ώραιαι, τά οέ 
όνόματβ των πλείοτων εξ αυτών οπωλέοθτταν έλο- 
τελώ;. Τβ άξιολογώτατα δέ κτίρια τής κάτω πό- 
λεως ήταν ίεραί οίχοδομαί, στοαι, ογοραι, γυμνά
σια και θέατρα.

Γνμνάσια χαΐ βίαΓ^ία.

Ναόζ της Ούραχίας '^ψροόίτης. Αί κυριώτερα: 
ίερβι οικοδομαι ήσαν, ά. ό ναός τής Ουρανίας Άρρο- 
δ'της, ήτίς έρώρευεν επί τής σωρροσυνης καί του άγΜου 
ίρωτος. Εις τον νάον δέ τούτον ητον άγαλμα τής 
θεάς έκ Παρίου μαρμάρου, εργον του Φειδίου. Ί1 
οικοδομή δ’ ίκειτο πιθανώς προς τήν δυτικήν άκραν 
του λόφου του ’Αρείου Πάγου,

β . Να6ς του θηοΐΐύς. Όλίγας εκατοντάδας ορ- 
γυιών προς άρκτον του ’Αρείου Πάγου κεΓται όναδς του 
Θησέως, ανεγιρθεις εις τον "Ηρώα τούτον μετά τήν έν 
Λίαραθώνι μάχην, οτε 6 Κίμων σταλείς εις Σκόρον 
«κόμισε τ» οστά του έκ ταύτης τής νήσου. Ώκοδομήθη 
δε περί το 465 II. X, υπό τήν διευθυνοιν του Κίμω- 
νος. Η σεμνή δε βύτη οικοδομή ε’χρησίμεϋτεν Γσως 
ώς κανών του Δωρίου είδους. Πίτο δέ κεκοσμημένος 
με τοιχογραριας, έςεικονι![ουσας τά κατορθώματα του 
θϊΐσεως, τήν μάχην αυτόν κατά τών ’Αμαζόνιον καί



την ταυρομαχίαν. Τά άναγλυοα δέ τά έπΙ των με
τωπών του δ^αζώματο;, επί μέν του προοτύλου τίς 
κυρίας εισόδου έξεικόνίζον τούς δέκα άθλους του 'Η- 
ρακλέους' έπί δέ των εκατέρωθεν πλευρών, τούς τέσοα- 
ρας ά&λους του Θησέως. Ό ναός δέ ουτος, οοτίς 
έβλα'ρΘη δλίγον μόνον από τον χρόνον, μετεβληθη είς 
χριστιανικήν έκχλησίαν. ΈκτίσΟη δε ολως έχ Πεντε- 
λικοΰ μαρμάρου, καί Γτταται επί στερεοβάτου πώρινου.

γ '. Το Αγάχΐίοτ· Τό Άνάχειον, ήτοι 6 ναός του 
Κάστορος καί Πολυδευχους, των όνομαζομένων ’Ανά- 
κων. Εις τον τόπον δέ τούτον έςετίΟεντο οί πωλούμε· 
νοι δούλοι. Ητο δέ αρχαιότατη οικοδομή καί περιείχε 
ζωγραοίας, έ'ργα τού Πολυγνώτου καί Μίκωνος.

ο . Ο.Ημηιοτ. Τό Όλύμπιον, ·ί̂  Όλυμπίειον, ήτοι 
ναός έγερδείς είς τιμήν τού Ολυμπίου Διός* ητο δέ 
μεγαλοπρεπέστατη οικοδομή τών Άδηνών, έχουσα» ώς 
κατεσκευάσΟη επί τού Άδριανού, περιφέρειαν μετά 
τον περιβόλου αυτού δυο χιλιάδας τριαχοσίους δυο 
πόδας άγγλικους' Κατα την δέσιν δέ ταυτην, επί του 
ΙΙβίσιστράτου, ηρξατο οικοδομή τις Όλυμπιείου, πι
θανώς Δωρική, ουδέποτε χεραιωθεΤσα. Είς την αυ
τήν δέ δέσιν, άρςάμενος επί τού Άντιόχου, έτελε- 
σιουργήδη επί τού Αδριανού ο πολ).ώ ευρύτερος οί' 
κοδομηδείς ναός, τού οποίου σώζονται τινες κίονες 
μέχρι τής σήμερον.

ε'. ΙΙάνδεον, ναός αφιερωμένος είς πάντας τούς 
δέους. Ητο δέ μεγαλοπρεπέστατη οικοδομή, στηριζο- 
μένη υπό 120 κιόνων έκ Φρυγίου μαρμάρου. Έν 
αύτώ δέ ήσαν δλαι αί ίστορίαι τών θεών, περιέργω.ί 
έγγεγλυμέναι ύπο τού Ιΐραζιτέλους.

ς·̂ . Κ .ί ί ’̂ -νΐ^^α τον Ά τύρογίχον ΓΟδ Κνρρήστον
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Ή Κλε'^ύίία αοτη ητο πύργος Οχτάγωνος έκ μπρμα· 
ρου εχων το 3νομα ενός άνεμου έγκεγοραγμενον εβ’ 
έκάττης των πλευρών ουτου, κατά την δεοιν έξ ης 
Επνεε· ΈπΙ τ ίς  κορυρίς 8έ του πυργου ητο μικρά 
άκοάνδευ,ος έκ μαρμάρου, εις την κορυ®·ί;ν τ?,ς δποιας 
ιττατο γάλκινος τρίτων, Ι’·/ων ^αβδίον εις την δεξι
άν του χεΐρα, με τδ δποΓον περιστρεοόμίνος, έδείκνυε 
τον άνεμον, βοτις τότε έπνεε. 'Όλοι δέ οί άνεμοι 
■καοιοτώντο διά σγημάτων άντιττοιγούντων προς την 
Φυοιν αυτών ύπεράνο) δέ αυτών ^ταν εγγεγραμμένα 
τά ονόματα αυτών διά μεγάλων Ελληνικών χαρακτή
ρων τίτοι, Εύρος, δηλ. νοτιοανατολικός, Άπηλιωτης, 
ανατολικός, Καικίας, βορειοανατολικός, Βοόρέας, άο* 
χτικός, Σχείρων, βορειοδυτικός, Ζέβυρος, δυτικός, 
Νότιος, μεσημβρινός, Λίψ, μεσημβρινοδυτικός.

10. ΣτοαΙ. Αίστοαί ήταν μέν πολλαί, άλλ’ η ά- 
ξιολογωτα’τη ώνομα'ζετο Ποικίλη, έχ τί;ς ποικιλίας 
τών διαφόρων εικόνων, τάς όποιας περιειχεν. Αί εικό
νες δέ αυται έζωγραρηθηταν από τόν Πολύγνωτον, 
τόν Μίκωνα, καΐ τόν ΙΙάμ^υλον, τους περίϊημοτάτους 
τών ζωγράρων Ελλήνων, καί έξεικονίζον τάς μάγας 
του Θησέως κατά τών Άμαί^όνων, την έν Μαραδωνι 
μάγην, και άλλα κατορδώματα τών *Αδηναί«ν. Έν- 
ταδδα ίταν άνηρτημέναι αί ασπίδες τών Λακε
δαιμονίων, τάς όποιας οι ΆδηναΓο: έλαδον εις τήν 
νίσον Σφακτηρίαν. Ένταυδα ό Ζήνων έδίδασκε τήν 
βιλοσορίαν, και συνέστησε εκείνην τήν αιοεσιν, ήτις 
Ααβετό όνομά της έκ του τόπου τουτου, όνουιασδεΐσα 
Στωϊκή.

1ί.  Λ ί̂ίο>·. Τό ωδεΐον ^το μουσικόν περιφερές 
δέατρον, κτισδέν υπό τοδ Περικλεούς. ’Έγον δέ κατά



τά κεντρον την τχηνην, εττηρί^ετο έχί των ιτερίκει- 
μένων κιβνων. Ιίερ'.εκυκλοον δέ α^την βαθρα κυκλο- 
τεοώς διατεθειμένα. *Η οικοδομή οέ «ϋτη, και διάφορα 
βεατοα, ν«οι, ττοαΐ, κτλ. εκεΐντο εις τον Κεραμειχον, 
τον εντός τής τ.όλεοίς.

Κ$ραιιει*όζ. "Γπήρχε δέ καί άλλος Κεραμεικος εις 
τα ποοάττειαι οοτις ίτο  τό δημόαιον νεκροταβειον, 
καί περιείχε την Ακαδημίαν, καί πολλάς άλλας οι
κοδομάς. Τό όνομα δέ παράγετοι ^πό τοδ Κεράμου, 
του υίοΰ του Βάκχου καί τής Αριάδνης, ή από τά 
κεραμουργει* τά είς έ̂ να των τόπων τούτων κείμενα. 
Ό  Κεραμεικος δέ (ώς υποτίθεται) έκειτο εντελώς κατά 
την δυτικήν πλευράν τής ’Ακροπόλεως. 'Ο Πλούταρχος 
λε'γει, δτι ή συγκοινωνία από του ένός Κεραμεΐκοΰ εις 
τον άλλον εγίνετο διά τής πύλης τής ονομαζομένης 
Διπυλου

12. ΆγοραΙ. Αί άγοραί των Αθηναίων ήσαν 
πολυάριθμοι· άλλ’ αί άξιολογώτατοι αυτών ήσαν ή 
αρχαία καί ή νέα αγορά* ή πρώτη δέ τούτων έκειτβ 
εις τον εντός τής πόλεως Κεραμεικόν (1). Είς αυτήν 
δέ εγίνοντο αί εκκληοίαι του δήμου, αλλ ό κύριος 
σκοπός αυτής ήτο τό νά συνε'ρχωνται αγοραστοί καί 
πωληταί, καί διά τούτο διηρεϊτο είς διάοορα μέρη, 
κατά τά εμπορεύματα τά πρός πώλησιν εκτεθειμένα- 
Ενίοτε δέ ώνομάζοντο αί άγοραί μόνον διά των 
όνοαάτων των πωλουμένων είς αύτάς πραγμάτων* ως
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( ι )  Ή  «-{βρ» {ΑΜίτΐΙιι (*ίτ4 ταντ» ιίς ίλλ» μίρβς κολίωΐ, 
10  ίποΓον, *ατά τον Στράβων*, ήτβ «ρότίρβν τον ίήμβυ Ερ«ρ«*ς. 
Α.·*5ϊτ*ι ϊ ΐ  9ΤΪ «* μίταγιντοτιρβί *Αί«ν*Γϋ ίχίνβι τή» »χορ«·< τ»ν 
ιίς τον *4τον τ ίπ ιν .



οΤν9;, η βγορχ το3 οίνου, όλβιον, ή αγορά του ελαίου, 
κτλ. Ό 7 ρον®ς 5ε, κατά τον όποιον τά πραγξίατα έξε· 
τίδεντο εις ττώλτιτιν , ώνομάζετο ·κλ·ί;δουοβ αγορά, 
Λ.ίήρηζ αγοράς ίχ  το5 πλήθους των ανθρώπων, οΓτινις 
αυνηρχοντο εις τοιούτους καιρούς. Παρά τους τόπους 
δέ τούτους «  έμποροι εΤχον ώταυτως τά βουλευτη- 
ριά των, ^τοι κοινούς οΓκους, εις τούς όποιους εκαοτος 
αυλλογος συνηργετο, καί συνεβουλεύετο περί των 
ύποθεαεών του.

13. Γν|^^άσ(α. Τά γυμνάοια ήταν οδροιομα οι
κοδομών, δυναμε'νων νά χωρτ,αωτι πο).λάς χιλιάδας 
άνδρών. Συνίτταντο δε από τά ές?,ς κυρία μέρη.

ά. Στοάς, οπού οί ι̂λόσο^οι, οί ρήτορες, και α).λοι 
διδάτκκλοι έδίδατκον.

$ . Ύο έρηδεΓον, προτδιωριτμένον εις τάς συνεν
τεύξεις των έρήδων.

γ'. Το άποδυτηριον, δπου άπε'Οετον τά ενδύ
ματα.

δ . Τό έλαιοβέτιον, άλειπτηριον, οηου ^λείροντο μέ 
ελαιον έπιστρέρβντες από την πάλην ή από τό λουτρόν.

ε. Τό κονιστηριον, κονίττρα, περιεΤγε την κόνΐν, 
μέ τήν οποίαν έπάττοντο, άρου ι^λείροντο μέ ελαιον.

ς - . Την παλαιττραν, ητις ενίοτε μέν ε'σημαινε τά 
γυμνάσια όλοκληρα, άλλ* κυριολεκτικώς τό μέρος 
τό προσδιωρυμένον εις τάς γυμνάσεις τού πεντάθλου 
καί παγκρατίου.

ζ - Τό σραιριττηριον, τόπον άριερωμένον εις διά- 
ρορα παιγνιΟια, αλλ ιδίως εις την σραιρομαγίαν.

περιστυλιον άπετέλει τετράγωνον έπίμηκες» 
εν τω μεσω του γυμνασίου, καί ητο προσδιωρισμένον 
διά τον περίπατον, τό πη '̂ημα, καί την δισκοβολίαν.

2 4 0  Α .® ϋ Ν Λ ΐ. Μ . Β.
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θ’. Τ&ί»; οΓτινες η?αν τόποι έστεγ«?[Αένοι,
και πδοαδιωειτίλένδΐ εις τούς παλαυτάς, οτε ό καφές 
δεν έπετρεπε ν ’ άγωνί![ωνται έν υπαίΟοω. Τά δέ ξυατα, 

περιδρομίδες, ίίααν ασκεπείς στοαί, οπον ^γωνίζον- 
το ολοι οΰτοι κατά τάς τερπνοτε'ρας ώρας τοΐ3 έτους.

ί. Τά λουτρά, οπού ευρίσκετο θερμόν καί ψυχρέν- 
υδωρ διαφόρου Ρ ,9 ρ 3 , ησαν ό τόπος οπού οΐ "Ελληνες 
άνεπαυοντο μετά τους πολλούς αγώνας τω ν.

ιά. Το στάδιον, άμφιθέατι-ον, πλήρες βάθρων ύψου- 
μενών επ' άλληλων, καί (κανών νά χωρησωσι τους πο
λυαρίθμους θεατάς, οΓτίνες ηρ'/οντο νά Οεωρώσιν ολους 
τους αγώνας.

^ νχε ιο ν . Οί ’ΑΟηναιοι ίχο ν  γυμνάσια, έκ
των όποιων τρία ηοαντάά'ίολογεότατα· α) ΤέΑυκειον, 
κείμενον παρά τώ Ίλισσώ, ητον άφιερωμενον εις τον 
Λΰχειον ’Απόλλωνα, καί περίφημο-/ διά την έκεΐ σγολήν 
του Άριστοτέλους. β) Το Κυνόοαργες ητο τόπος τις 
εις τά προάστεια, πλησίον του Λυκείου (κείμενον π ιθα
νώς εις την υπώρειαν του’Αγγ^εσμου), ονομασθέν ούτως 
άπο λευκόν, -ίτο: τιχύπουν κυνα, (ελληνιστί κυνα αργόν) 
οστίς. οτε δ Δίομος εθυε·/ εις τον Ήρακλεα, ηρπασε 
μέρο; του θύματος. ΙΙεριεΐ·/_ε δέ γυμνάσιόν τ ι, εις το 
όποιον οί ξένοι, καί δτοι εΤγον αόνον ενα των γονέων 
Άθηναΐον, ιΐναγκάζοντο νά γυμνά^ωνται. γ )  ΤΙ Ακα
δημία, κείμενη εις τόπον, όσης ητο μέν ελώδης, ολλ ά- 
πεζηράνθη ίιπΐ τοδ Κίμωνος "Ό τόπος δε ουτος ητο συν- 
δενδρος,καίέσυ'^νάζετούποτών ά/.ροατώντουίΐλάτωνος.

14. θΐατ^ ίον  τοί Βάχχ'»:. Γο θέατρον τοΰ Βακ- 
χου (1) εκειτο εις την νοτιοανατολικήν πλευράν

( ι )  Δι* να λί?»ι «/.ριβίατέρας γ '.ώ ϊης 4 άνα*ρ'ώίΓ>){, πβρ»Λΐ
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τ ίΰ  τ η  έττε|Λ[Λεν5ΰ άκο τ ϊ ς  μεγαλίττοΕτζεΓ;
οίΐΜ?ο;ιίς τ ΐ ί  ’λχεοιιέλεωί. Άχό τ ίς  έχιρανι»; 2έ 
τ ? ; ζίΐΒ ίος ή!Λΐχϋχλ;χί» τι 6α5μη35ν άν^-
ύοίτο |λ4·/:ι τ ϊ ;  χλίτεω; τ=5 λίτοϊ. ΙΙώιξ 2έ -οΟ 
•/οίλ}ϋ, ητ«ν 6α«5ί οιά τ?ιαχοντίΐ χ.λΐίί3α? όεττών τ·- 
τ ιγμ ίν ι ίιί/λϋλα· τέ ίλον 3’ ϊ-εττεοετρ χτί Γ.εριε- 
χλείε·» ίι5  ί4ιι),ΐς ς-οάς (1 ) , χεχοαμψ ίη .ς μ ί  άγαλ- 
μχΓΐ, χχί έ'/ίύεχ,; χιγχΧι3ο)τέν όιεριοεν. Αέ τεεραί 35 
τώ.ράΟί^ν διτ,?ο3χτο εί; 33ο ή τρεΓ; χλατεϊ; ζω- 
εττίρας, δια οεοδων ονοραζοιεενων ύκι^ωμάτων |2]· 
διχρευντο 8έ τΛΧιι εί: σρχ,οειδεϊ; χχρό5ους, ένο(ί«;ο- 
(εένου; χίρ,χΜα: (3) 3ιχ δ'.αρίρω, 6αί[ι;3ο,ν τ . ρ ίκ -  
νουσών χρός τά ί,ω  άχ3 τ ί ;  χάτω έχ;37.νεί«ς μεγρι 
ί .ω  στεχ;. Ί'πειδχ 3έ τ» χατ,ότερι β^0„ ί,,ν 'άρα:-
ί.ώ ιερχχρδ; τ3 ΟεωρεΓ. χ«ί άχ,ύε,,, ίνεμίζ^ντ:'ΐν- 
τιμςτερα, χχι εεά τοΠτο χτχν πρετειωριεμενεε εί; 
τ:κς άϊωτε'ρ:ϋί άρχοντο;, τού; ιερεΓ; χ,| χ^ν βοο-
;.ίν. Ίο με'ρο; 3έ τ:5το ώνομΐ'ετο /5<ο7«τ-χό,. 
ο ; 3έ νε'οί έχάΟχνιο χιοριττά εί; μέρο; όνομαζόμε- 
χον ί^,ηί,χό)- ηοιν ώοιύτω; Οχοει; ι:ροο3ιωρ·.τοιεϊο; 
Οϋ! τού; μετοίχοο; χχί ξένου;.

Αωοεχχ βέ ι:ο33; ύχοχατω τχ ; χχτώτχ'τχ; οεεοχ- 
τώ , βάθρων εχ«ιτο εζίτεοίς τί^ τί~οί ενΟμαζόιε'νο' 
ό ρ ΐ’Ι " ^  (4). Έν τώ μέοω 3έ τον άϊο:χτο5 τούτον 
ετεχεύον έ'χεετο μιχρύ, τι βί,μχ τετράγωνον χχί ολίγον

ίΐί τδ Θίβτρίν ' 
ττ.·* «ιρίγρϊφί,ν ϊϊύττ„ <« 

( ι )  Ση_(ΐΜω}Α*.»:{ Α . Λ . Λ.
(? )  ΪΛίΑίίωαίνων I. I. I. ί .  ι .

0 ) · ••««ίνος Η. Δ. Γ. Β- Γ. Ε. II.



ύ^ηλέν, ονοααζόμινον θόμεΜι {\)  ̂ ηης έ“̂ρησί|Αευε 
κ«ι ώς βω{Α:? διά τάς Οι>ϊίχς, βΓτίνες κρςηγίίντβ τ?ίς 
πκραστάσεωί, καί ώ ; κεντρικόν μέρος, εις τό δποΤον 
άνε^έροντο ολα τ* τοΐί ^ορου κινήματα. Εκείνο δέ τδ 
μέρος τ ίς  δρχηοτρας, τδ ό-οΓον εκεΐτο έίω το5 χοίλοΐί 
των βάθρων, καί εςετείνετο έκατέρωθεν με*χρ: το3 μεθο
ρίου ϊοίγοίί το3 θεάτρου ώνομά^ετο όρ<̂ μο<ί (2). Αί δέ 
πτέρυγες, θ’"τως ειπ-ην, του δρόμου τουτου, ώνομάζον- 
το πάμ^ίοι. (3), καί τά εμβάσματα τά δτεοΐα εοερον εις 
αΰτάς διά του μεθορίου τοίχου ώνομάζοντο ίίσί/ίίοί (4).

// σχη>'η χαΐ η ί <ίίπί̂ .#σ#ίο οιτ;}ο. Ιΐρος τδ με'ρος 
της δρ'/ηστρας απέναντι του αμφιθεάτρου των βά
θρων (5 )  καί επί έπιρανείας τίνος ακριβώς ισόπεδου με 
την κατωτάτην σειράν των βάθρων (0; εκειτο ή σχηγή, 
συγκοινωνοΰσκ με τον δρόμον διά διπλίς χλίαακος. 
Ή  σκηνη δέ διεκόπτετο κατά πλάτος εις δύο διαιρέ
σεις. Καί ί  μέν κατ» τδ έμπροσθεν μέρος κείμενη, δνο- 
μαζομένη .ίογεΐο*· (7) ητο στενόν παραλληλόγραμμον, 
προκυπτον εις την ορχήστραν. Ενταύθα δέ Γσταντο γε
νικώς οι ύποχριταί οτε έλάλουν, καί διά τοθτο ητο 
χατεσκευασμένον άπδ (ύλον έπιτηδειάτατον εις τδ 
ν’ αντανακλά την οω-ην. Ί'δ ποόσωπον δέ καί αί πλευ- 
ραί του λογείου, δωδικα ποδών τδ ύψος, κεκοσμημένα
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( ι )  Σχιΐ£ΐβΐ)'ί''9ν ο. θινμιλη ΐ'.ΐ'.ιτι παρίατα 4>; ιίς
Πίρσα; Χ>ΐ Χβ/ιφί'ρίνΐ Τίΰ Αίβ̂ τν/ου.

( 2 )  Σ»ια(ΐω_ι*ίθς Π. Λ. Γ .  Ο. Γ . Ε. Η.
(3 )  ΣίριίϊίχρμΕΌΐ Γ .  Δ. II. Ζ - Γ .  Ε II. Ζ.
(&) Δ. χαΐ Ε·
(5; θ . ζ. (Λ. V. θ . ζ·
(6) X. 0. V. 0.

( ? ;  μ . Ζ. Ζ.  μ .
ί ΐ·
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) α υ τώ ν , ωνομίντα μ,ε κίονας χαΐ άγαλ|λατι* μεταξύ ί 
ζοντο_ ύ.Ίοσχήγια.

Τό προσ■Λή ι̂ο .̂ Τδ μέρος 5ε τής σκηνής το δπ'.οΟεν 
του λογείου ώνομαζετο .τροσχήηο»· (1), και ητο λι6ό· 
χτιστον, δια νά άνί'χεται την έαρείαν σκηνογραφίαν καί 
τάς διακοσμήσεις, αιτίνες ετίθεντο έκεΓ. ^Οπισθεν δέ 
και κατά τάς πλευράς του προσκηνίου ΐ .α ν  ί ψ ,λ «  
λιθόκτιστοι οίκοδομαί, παριστωσαι ε',ωτερικώς οΐκον 
βασιλικόν, καί περιέγουσαι έντος δωμάτια (2) διά τους 
υποκριτάς, καί άποθηκας διά τάς μηχανάς τής σκη
νής (3). Εις την κεντρικήν δέ οικοδομήν ήταν τρεις ε ί
σοδοι εις το προσκήνιον (4), αιτίνες κατά τήν καθιερω- 
|λενην συνήθειαν κατεσκευάσΟηοαν διά νά σημαίνωσι τήν 
τάξιν των είσερχομε'νων προσώπων, επειδή ή μεσαία 
<υρα ή εις άκρον κεκοσμημε'νη, εχουσα τον βωμόν του 
Απόλλωνος προς τά δεξιά, ώνομάξετο βασίίεω ς^  καί 
■δΓ αυτής είσήρχοντο τά πρώτα του θεάτρου πρόσωπα, 
■αΐ δέ πλάγιαι είσοδοι ήταν προσδιωρισμεναι εις πρόσω
πα κατωτέρας αξίας. Παρομοίως, οσοι είσήρχοντο διά 
τής εισόδου τής κατά το δεξιόν μέρος τής σκηνής, 
έννοεϊτο οτι ήργοντο έκ των χωρίων οί δέ εισερχό
μενοι αριστερόθεν υπετίθετο οτι ήρχοντο από τήν 
πόλιν.

7ο Π αρασκήηα. Εις έκάστην δέ πλευοάν του 
προσκηνίου καί των οικοδομημάτων αΰτου ήσαν τά 
παραοχήχια  (5), ήτοι υΐηλαί σειραί οικοδομών έ-/ουσών

ί
) τ. θ. θ, ζ .
) Ν. Ν αι'^*λη ί^βν;*. Ο. Ο. ά«»-ίΐ/ττ;?ίϊ. 

(3 }  Π. Π. (Λ γ«!ν ω ν9ί«ς 3 ( *  φ  φ,
ί^) Α *Η ?ί9ί>,ίίίί ττύλΐ. 9 β.
(&, Ζ. 1!. Τ , Τ . - Ζ .  Η. Τ . Τ .



ττρίίωΐΕ* βρχίτίκτονικώ? έζειργαίμενβ, αΓτινες παρεΓ- 
*/5ν εύρυ·/ώρ5ΐ>ς διόδους (1) προ; τό θεατρον από τοδ 
ε'ω  μέρους και αυνεκοινόνουν, τό μέν μέ τί;ν βκτ,νην καΐ 
τα συνεχόμενα μ αυττ,ν οιδήματα, τό δέ, διά δυω 
ίωμα'των, μέ τας παρόδους τής όρχήστρας, καίμε 
την ιττοάν, ήτις περιέΟεε την υψηλοτάτην σειράν των 
βα’δρων. ’ΌπισΟεν δέ του ολου αθροίσματος των σκη
νικών οικοδομημάτων ητον ανοικτός τόπος πλήρης 
•χλόης, καί φυτιυμένος μέ δένδρα. Περί αυτόν 8έ ητο 
στοά Ονομαζόμενη Ευμένειος, περιέχουσα έτοιμον κα- 
ταβυγιον εις τους θεοτάς έν καιρω αιφνίδιου γειμώνος.

Τοιαυτη ητον ή διακόσμησις του έν Άθήναις με
γάλου θεάτρου. Ή  εκτβσις δέ αύτοδ ήτο βεβαίως 
απέραντος. Έάν, ώς βεβαιουμεθα, τριάκοντα χιλιάδες 
ανθρώπων ήδυναντο νβ καΟίσωτιν εις τά βάθρα του, 
τό μήκος τοΰ δρόμου δεν ήδυνατο νά ηναι όλιγώτερον 
των τετρακοσίων ποδών, καί 5 έν τω κεντρικω μέρεε 
τής άνωτάτης σειράς θεατής άπεΐχε βεβαίως τριακο- 
σίους πόδας μακράν από τον έν τω λογείω δποκριτήν,

Ή σκηνογραφία δέ τής έν Άθήναις σκηνής άντε^οίγ_ει 
οναμοιβόλως προς την μεγαλοπρέπειαν τοΰ θεάτρου.

Μ ηχαναϊ τήζ σχηη)ς. Αί μηχαναί τής σκηνής 
Φαίνεται οτι περιελάμβανον παν δ,τι ή νεωτέρα εύ- 
ευ£α έπενόησεν. Επειδή ή συγκοινωνία μεταζύ τής 
γής καί τοΰ ούρανου ητο πολλά συννή εις τά μυθολο
γικά δράματα των Ελλήνων, έ αριθμός των έναερίων 
μηχανών ητον άναλόγως μέγας. Έπρόκειτο νά παρας·α·
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βώτνν οί Οεο: σ’̂ ν5Ε1λ£γ3μ5ν55 εν τώ α ί <̂.; ύπτ!ρ*/ε το 
θεοΛο)·ίΐι >·, ΟΙωμίτι. περιχυκλωμενον και κεκαλυμμέ- 
ν&ν άπο ν(ρη. Έπρόχειτο νά παρατταΟώιιν οί θεοί η οί 
ίρωες δ·.ίρ·/όμενύΐ δια τοϋ στερεώματο;;  άπίρχον αί 
αίώ|<«<, ιοναρμολογία τις αχοίνίων, τά δποϊα, έξηρηι- 
μένα «Γ.ο τδ άνώτερον μέρος τοδ προτκηνικοδ οίκο-· 
δομκματος, εχρησίμεϋον εις το νά ^ερωοι και μετββι* 
ίίζωτι τά ουράνιο οντα.

ιιάλινητον είδος γερανού πιριττρερόμενον 
έκί σ'ρίριγγος καί δεδεμένον διά κρεμαοτίρος* ίτο  δέ 
τεθειμένη εις την δεξιάν ιτλευράν της σκηνές, και έχρη- 
βίμευεν είς τδ νά έςακοντίζη θεόν τινα η ηρώα προ των 
δοθαλμΰν των θεατών, καί νά ρε'ρη αυτόν περιπλανώ- 
μενον εις τον οε'ρα, έως οτου βξιτέλει τό έργον του, καε 
τότε άπέουρεν αυτόν αΐρνιδίως.

Γπίρχε περιπλέον τό ^^>ογτ$ΐογ  ̂ μηχανη τις εν 
τώ προακηνίω, ίτοι θαλάμω, υποκάτω τοί> λογείοα, 
οκού άτκοΐ πλήρεις λιθαρίων έχυλίοντο έπι χαλκωμά
των διά νά προξενώτι κρότον ομοιον τίίς βροντ?ίί. Τά 
δέ *ίραυ»·οσχο.τ4ίο»· τ̂ το τόπος τις επί τ ις  κορυρίς των 
οικοδομημάτων τ9ίς οκηντίς, οθεν η τεχνητη άοτραπί  ̂

τα δποΓα έκάλυπτον τοντο οια των ^κραινε-
τεχνουργουντα αυτήν- "Οτε τό δραμα έγίνετο απλώς 
επί τής γής, υπίίρχόν τινα κατασχευοοματα, οΤον ή 
σκοπη, τό τείχος, ό πύργος, καί τό ριυκτοόριον. Και ή 
μέν σκοπη ητο κατεσκευασμένη διά τούς κατασκόπους, 
ί  τούς άλλ,ους, οσοι έστε^Λοντο διά νά κατασκοπευσωσι* 
τό οέ τεΓχος καί 5 πύργος, διά νά βλέπωσιν ώς από 
ύψος· τό δέ ρρυκτώριον, διά νά οίδωτι στ,μεϊον διά τον 
πυρσού. ΤαΟτα δέ ησαν κατεσκευασμένα γωριστά οπό 
τά ακίνητα υψώματα το5 προσκηνίου, ή ησαν συνημ-
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μ»ν2 ουτωί, (Οϊτε να “αρί·/{ύ;ιν ει̂  αύτά 5ΐά τ ί ;  κανα- 
βίνου ϊχηνΐς -τ,ν καταλλτ;λ&ν ού;ν.

ΤΰιαΟται ·τ]7*ν τινε; έκ των
ρϊν-.α καί γήϊνκ Θεα;κατα· άλλ’ έι;ειθΐ οΕ %̂χοΧ-Λ δρα- 
ματοΓ.ιι:! ;Λετεκ·';α,ζ5ντς ζολλάκις τά ζρίεωΓα αυ· 
τών ά-ό τον Ταοταρον, ά)^αί ζαραικευαι ησαν άναγ- 
χ«ϊα·. δι* τί;ν άπα'.τ̂ ·̂ ;̂ :έντ,ν έίΛοά-ησίν των. ΚΕς τ-ί-,ν τε· 
ΛΣ;»τ2 Εαν δε σειράν των εδρών ΰτ.ο τά; κλίμακα.:, αί'- 
τινε; ηγον ε·; αυτά; ά-δ τ?.; ορ7_»;ϊτρα;, -λτο Ού
ρα τι; άνοίγουσα προ; τΐ-,ν ορχήστραν από καμάρας τί
νος κειμέν·/:; δπ’ αυτήν πλησίον κλ’.αάκων τινών,
ονομαζομίνων ^ ■ α ρ ω η ' ω ί ' τ ή ;  Ούρας
δέ ταύτης είσήργοντο καί έ*ρνοντο άραντο: αί σκιαι. 
τών νεκρών. ’Ολίγ^ν έ'μπραοΟεν της Ούρα; ταύτη; καί 
των κλιμάκων ήτον άλλη συγκοινωνία διά καταπακτής 
Ουρίδος μέ τήν υποκάτω καμάραν, δνομαΐομενην άι α- 
:ΐΙεσμα' διά του άναπιεοματος δέ τούτου έγίνετο 
αιρνιδίατι; έμράνίο:;, ώς ή τώνΈριννύων. Δεύτε
ρον δέ άναπίεσμα περιείχετο εί; τδ σανίδωμα του 
λογείου κατά τήν δεξιάν πλευράν, οΟεν Εδίο); άνε- 
βαινον Οαλάσιο: ή ποτάμιοι θεοί, οτε τδ έκάλει ή χρεί ·̂ 

Καί εί; μέν τήν τραγωδίαν σπανίο); μετεβάλλετο 
ή οκηνή, εί; τήν κωμωδίαν δμως τούτο έγίνετο συχνά- 
κ;ς. Διά νά καλυρΟή δέ ή σκηνή κατά τδ δράμα τού
το, παραπέτασμά τι, αύΑ αία. όνομαζόμενον, περ’.τυλσ- 
σόμενον εί; κύλινδρον υποκάτω του σανιδώματο; άνε:λ· 
κετο διά χτσμής τινο; μεταξύ τού λογείου καί τού 
προσκηνίου.

' ΟΕ Οεαταί εσπευδον εί; τδ Οέατρον περί τδν 
ορΟρον διά νά προκαταλάβωσι τά ; άςιολογωτέρας 
ε'δρας, επειδή αί παραστάσει; ήρχ-Μδ”* πολλά πρωί.
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Μδτα το τίλο; τίί; τρώτηί κβραστάσεω;, οι 
ΟεαταΙ άπεχοιρουν έκ ολίγον, εως ου ηρχίζεν -η 
ίευτέοα. Εις το ίιαττκριχ 8έ της ή.αέρας έγίνοντο 
τρεις ΐ  τέτοαρες τοιαδται τταρτοτάιεες, διαχοπτόμεναε 
ουτω §'.« βραχέων ίίαοτηαάτων. Εν καιρφ δέ της πα- 
ραοτασ-ως, ί  λαός έύυχαγωγειτο πίνων οΤνον καΐ τρύ
γων γλυχίαματα. Έσυνείδιζον δέ να έκβραζωοί καε 
την έπιδοκιριατίαν καί την άποδοκίμααίαν των μέ 
τρόπον θορυδωδεατατον.

'λ'ποκριταί. "Ο αριθμός των υποκριτών δεν υπε- 
ρεδαίνέ ποτέ τους τρεις· εντεύθεν οτε ητον άναγ- 
καϊον να είσίτ^άγωί', τέταρτον πρόιωπον, εις τών 
τριών ί^ναγκάζετο νά αναχώρηση χαΐ νά άλλάξη τον 
ιματισμόν του. Ό ποιητης όμως ι5δυνατο νά είαα- 
γα'γι) όσα κωρά πρόσωπα ϊίδελεν, οΤον ρυλακας, βερα'- 
ποντας, χλπ. Οί υποκριταί δε ώνομάζοντο και άγω- 
νισται.

Χοριίζ. Ό  αριδμσς τών χορευτών ίτον ίσως κατ’ 
ίρχάς αόριστος. Μετά δέ ταυτα ώρισδη διά νόμου εις 
δεκαπέντε μίν Ιν τ·ί\ τραγωδία, εις εικοσιτέσσαρας δε 
έν τη κωμωδία. Ή  προσδιωρυμένη δ' εις τον χορόν 
Οέσις ίτον ί  όρχηστρα, από την οποίαν συνέπραττεν είς 
τό δρα'μα, προστιθέμενος είς τον διάλογον διά το·3 όοη- 
γοΰ αυτών, όνομαζομε’νου κορν^αίον. Ενίοτε δέ ό χο
ρός διηρεΤτβ είς δυω μέρη, εχον έκαστον ενα κορυ^αιον. 
Ενώ δ’ ένησχολουντο ύα'λλοντες τέ  χορικά των άσματα 

προς τον ήχον τών αυλών, οί χορευταί έχόρευον ωσαύ
τως, κατά τό με'τρον τ ις  μουσικές, διερχόμενοι, εν 
χαίρω μέν ττ|ς στρορής,διά τηςόρχηστρας άπό τά δεξιά 
ει; τά αριστερα' κατά δέ την αντιστροφήν, οίπισΟ»· 
δρόμουν άπό τά αριστερά είς τά δεξιά, καί έττρε'Βοντο



Β Α.Κ.Β. Α ® Ι1 Ν \Ι. 24 9

χατα την έπωοην χρ ί' τούί θίχτα^. "Εκαϊτον εΤοος 
Τ2ϋ δοαμιατο; ε·χεν βιον τρόπον όρχητεως σύαφωνον 
-ΓΟβ; τον γβρακτίρά του. Και δ αεν της τρ*γωοίας 
ώνομαΙ ε̂το έμμ ίΜ ια , δ δέ τ^ς κωμωδίας, χόρΟαζ^ καί 
δ του σατυρικού δράματος, σ ΐκ ιγπ ς .

Μουσική· Ή  μουσική ητο ποικίλη, κατά την 
ουσιν τ ίς  περιστάσεω; ή κατά τήν οιλοκαλίαν του 
ποίητου. Τό Λώριον, το Λυδιον καί τδ Ίώνιον μέλος 
ησαν πρόσρορα ποδς την τραγωδίαν. Καί ό μέν Σο
φοκλής είσηγαγε πρώτος τδ Λυδιον, δ δέ Ευριπίδης 
τάς καινοτομίας του Τιμοθέου, διά τάς δποίας τον 
κατέκρίνεν δ Άριστοράνης.

Ιματισμός τώρ" όηοχριζώΐ'. Κατά τδνπρώτον αιώ
να του δράματος οί άτεχνοι υποκριταί μετεμόρρωνον 
τά πρόσωπα αυτών μέ τρυγίαν οίνου, δνομαίίομένην 
βατρά'/ιον. Ό Αισχύλος είσηγαγε τήν προσωπίδα, 
ήτ’.ς κατ’ άρχάς μέν ώνομάζετο πρόσ<ύ:το/·, ακολούθως 
δέ ίτροσωηίϊοί'· Τά προσωπεία δέ ταΰτα ησαν πολυειδή, 
παριστώντα πασαν ηλικίαν, γένος, καί κατάστασιν.

κόθορνος ητο τδ άρχαΓον κυνηγετικόν υπόδημα 
των Κρητών. Διά τήν τραγικήν δέ χρήσίν εΤχεν ύπε- 
ραμμένου; διαρόρους δόμους ρελλοΰ τριών δακτύλων τδ 
πάχος. Κατά τδ έμπροσθεν δέ μέρος ήτο κομβωμένος 
μέχ_ρι του γαστροκνημίου. Ενίοτε δέ οί τραγικοί 
έρόρουν τδ σάνδαλον, δνομαίίόμενον εμβατον. Αί γυ
ναίκες καί δ χορός εΤχον ωσαύτως τδν κόθορνον, 
άλλ’ δ του χορού ειχ̂ ε μόνον εν σύνηθες πέλμα. Οί 
κόθορνοι ουτοι εΤχον διάρορα χρώματα, καί τδ μέν 
λευκόν χ^ρώμα ήτο κοινώς διά τάς γυναίκας, τδ δέ 
ερυθροΰν διά τους πολεμιστάς. Οί του Βάκχου οέ 
ησαν προρυροί. Οί δέ δούλοι έρόρουν το χαμηλόν
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ε ε  ϊ τ ι ν  Ι φ ο ρ ι -  ό : 7 ί χ ’
του; ίοωε; χα; τοό; γέροντα;* ητο οε χαί αιχροτερο; 
τι; 3ιά τον; ζνντγού;, ίοοικίρο»;, νέον; »αί ζολεν; 
ΐΓτα;. Ύί σήο ιτ  οέ ί  οιγοτί; ΐτο μαχοά ζορρνρί 
έοΰτ,; οιά τα; ^ναιλίοτα; καί τά; βννατέρα; αντών. 
η οέ κόοτίο τ,τον ε'οος μικρο3 ίαατ'.ον; αέ χειριία; 
<Γθ;ο;'- έπ: τοο τοδγιρου; “π.τώνος. Οί δοολο: έρο- 
ρο'ον τ  ̂ ί/ίΐίΓίί.κ, ΐ  είδός τι οαλίου, ΐ  τί-,ν έ;ωμ:3κ, 

“/;τ<όνα μέ μίαν μόνην /ειρίδα είί τον δε'ΐον βρα
χίονα·. Ο' βουχΜοί καί οί  ̂ Γο:|>ΐΞνίς ένιόόοντο τήν 

ειοοί χίτώνο? ε/. δερματο; α.'γβ', άνεο 
Ο: κυνηγοί εΤχον το -μάτιον καί εΤδό; 

τι ί-ηοτικοΰ μανδόου μελανός χρώματος. Αί οίκο- 
ο’ 7ΐ:οινα' έοόρουν τον .τί.τ.̂ ο»·, ίΐλατεΓαν έτδνίτα ά”3 
έζαίρετον υραομα ·ΠΕκοικιλμίνον. Ό ίματίϊμός των 
Οίών ητον ιδίως )αυ·κρός. 'Γα κωμίχότ ενδύματα ήταν 
(ος τα το5 αονίΟοο; βίοο κυρίως, έκτος τ̂̂  ;:αρ{ίτα';ον 
γελοίας καραττα'ίεις, δτε έρόρουν τραγίκά' ενδύματα.

'/./^σσοο 'ΰ  Ίλίοτός, 'ού ώδρεύοντο κυρίως αί 
ΆΟίίναΐ, είναι ποτοίμιον, το οποίον εΤγε τήν πηγην 
του «ίς το βορειοανατολικόν τ ίς  πόλεως μερο>·, καί 
άρου διετρε-χεν δλίγα μιλιά, έχύνετο είς τά ελη τά 
προς νότον τ^ς τίόλεως.

' Δ■α./̂ ρρο'̂ ,. ΊΙ Καλιό^η πηγί,, ί  Έ'/νεάκραυνος, 
ητο το μόνον πηγαίον ύδωρ, τό δ̂ οΓον εηνον οί "Αθη
ναίοι, επειδή $λα τά «λλα ήταν άλιιορά Ζ,αί όιαλ*

050 ΑβΗΝΑΙ. Μ. Β.
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ώττε δεν •/'δύναντο νά χρητιιχεύίωτι ε 'ί τούτον 
τον σκοπόν. Ό Θουκι»οί·3τ]; λεγει, οτι εχειτο εις την 
νότιον πλευράν της πόλεως, πλησίον των ναών του 
Βάκχου χαι του ’Ολυαπίου Διός,

Κ ΕΦ . Γ '.

Πίρ'ι ίω ν  ^Αθψ’αΙίύΥ πΌ./ίΓω^', «ίτο/Λ:ω>·, 
κα ί (ίού.ίωκ.

1. Τ/ΐίΓζ τά£ί(ζ χατοίχωγ εν ζ?ι Αττική. Οί κά· 
τοιζοι της Αττικής διηρουντο εις τρεΓς τάςεις ά) εις 
πολίτας, εις ριετοίκους και γ̂ ) εις δούλους. Και 
6 (λέν άριΟιΑος των άνηκόντων εις τήν πρώτην τάζίν 
δέν ύπερέβη ποτέ τάς είκοσι χιλιάδας* οί δέ μέτοικοι, 
κατά την έπογην Δηαητρίου τού Φαληρέως, ήσαν δέκα 
χιλιάδες, καί οί δούλοι τετρακόσιαι χιλιάδες.

Ο Θουκυδίδης απαριθμεί ώς ές^ς τάς στρατιω- 
τικάς δυνάμεις των ’ΑΘηνών.

'Ο π λ ίτ α ς .......................................  13,000
Ι π π ε ί ς .......................................  1,200

Τούς έν τοΓς φρί^ρί^ις
14,200
10,300
30,500

1,000
ΤΤοόσθες και τους τοζότας, των 

ίποίων το μεγαλήτερον μέρος ^σαν 
βάρβαροι μισθωτοί τ ις  πολιτείας )

32,100 ”
Αί δέ δεκατεσσαρες "χιλιάδες διακόσιοι δπλΤται καί 

ίππεΤς εΤ·χον ήλιχίαν άπο 2 0 —60 ετών. Καί οί μέν



νεώ τιτ ίΐ ίταν οί ά ή  15—20 έ'ών ψ ,ζί·.· οί 5:
•ΚίΕΐξΰτατοΕ ο! υτίΕϊά'^ω των 60 ετών (υτε^σΓεατεΰ- 
τι'ιεοΟ· Α'· τ ε λ ε ν τ α Τ τ ; τάξει; (εετά των
ρ , έ τ ο ί ιω ν ,  0Τ5·. ί ο α ν  ό ι λ ϊ τ ϊ ΐ ,  ε ά ν ;| ε ά ζ ε ν τ 5  ο ί ί^ τοϊο 
^ρονρίοιο.

2 . ^ ιά ψ σ ι^  μ !χαζΰ τώΐ' έχ ;·ί*·ίπκ (Αιν0ί'ρω>· 
ΆΒΐ]^αί(ύΥ χαΐ τ(ύΥ δσοι ("ιρογ ει α μό>οΥ γοη 'α  ^θη- 
γαϊΟΥ. Έ χ  γ ε ν ε τ ή ;  ελεύθερο·, Ά δ η ν α Γ ο ί  ί τ α ν ^  ο τ ο ; 

είχαν ταν ί·>ι η χ.ιΐ ά;Αρ5Τΐ?α·ας ταυ; γονεϊ; το>ν Αδν;- 
ν ϊ ί ο υ ; .  ' ΰ  ν ά ιεο : ο ε α υ τ ό ;  ή λ υ ρ ώ δ η  κ α τ ’  ε ΐ ϊ ϊ ί γ η τ ' . ν  τ α υ  

ΙΙεαιζλεαυ;, άλλα έ/υαώθη πάλιν κατά παοτροπλν αύ- 
του,άίού άτέΟανον ολατάγντ.τια τέκνα ταυ. Ό νόαο; 
ουτα; 'έτραπαπαιτ,θη πάλιν, ώττε εγίνετα διάκρκϊΐς με- 
τα 'ϋ  των ο̂ ταί εΤ/αν άααοτεραυ; ταύ; γανεΤ; Αδη- 
ναίαυ;, και τών ατοί εΤχον μοναν ενα έλεύΟεαον γανεα. 
11*ρ. -χάριν, αααι είχαν μάναν ε"να τίόν γονέων ΆΟη- 
ναΓαν δεν ή'^υναντα νά γυμνάζωνται ε ι; τι των Ιυμνα- 
οίων, τά δπαΐα έαυγνάζοντο άπά τού; οσαι ε'.'χον άμ$ο· 
τέραυ; τού; γανεΐ; Άδηναίου;, άλλα μάναν εΐ; τά Κυ- 
νόαοργε;, τάπαν έκτο; τή ; πάλεως. Ει; τον ούτάν οέ 
τόπον ύπήρ7.ε διχααττ,ριόν τ ι, δπαυ κατηγααοΰντο ολοι 
0701 ηαον ύποπτοι οτι δολίω; ειτεβουοαν ε ι; τον 
άριβμον και τά προνόμια των πολιτών. Αύτη δε ή 
κατηγορία ώνοαάζετο ϋχ η  ίίη 'ο ;.

3. Εγγραψή. Α-ά νά προλτ,ρδή δ’ εί; τά μέλλον πα; 
τοιοΰτο; δόλος, όλοι οί πατέρες ώρειλον νά έγγράοω- 
σι του; υιούς των εί; τό βιβλϊον τής ιδίας αυτών Φυ
λής, (χοινον γραμματεΐον), ίοω; οτεησαν τριετεΤς η τε
τραετείς την ηλικίαν. Τπήρχον ώοαύτω; δύο άλλοι 
καιροί, κατά τούς οποίους οί νέοι ένεγράροντο> οηλαοή 
εις την ηλικίαν των 18 και 20 ετών. Καί διά μεν

2 ό 2  Π0Λ1ΤΑΙ ΑβΙΙΝ λΙΟΙ,Κ .Λ.Π , Μ. Π,
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τη; πρώτη; των έγγραϊών τούτων κατεταττοντο ει; 
τού; έδηζου;· διά δε τίί; δεύτερα; ενεγράβοντο ει; τού; 
άνδρα; (έ; άνδρα; έγγράοεοΟαι) · έγίνοντο εκτοτε 
ούτεξούτιοι.

4. Μ ίτοιχο). Ή  δεύτερα ταξί; των κατοίκων ο>- 
νομάζοντο μέτο ιχ ιη ’ διά τ ί ;  λέ;εως δέ ταύτη; έτημαι- 
νον τού; οίοι ηρχοντο ές άλλοδααί; και κατώκοϋν εί; 
τήν Αττικήν γίνδμενοι δεκτοί άκδ τήν Βουλ/ΐν τού 
’Αρείου Πάγου, καί έγγραρόμενοί ε ί; δημόσιδν τι ^ι- 
βλίον. Διέρερον δέ άπο τού; πολιτα;, διότι δεν τίταν 
ελεύθεροι πολΤται ’ΑΟηναίοι, άλλ’ είτε Ηρχοντο έ ; άλ
λη; ίοόλεω; αυτοί ουτοι, η κατηγοντο άπο τού; οσοι 
εΤγον έλθει πρότερον’ διέρερον προτέτι καί άπο τού; 
ξένου;, διότι ουτοι κατωκουν μόνον έπί ολίγον χρό
νον, ενώ οί μέτοικοι εΤχον ώριομένα; κατοικία;, και 
σταΟεοώ; κατωκουν εί; τον τόπον, οπού ειχον μετοικη- 
οει. ’ ΐΐτον δ* έπιτετραμμένον ε ί; αύτου; νά κατοικώ- 
σιν έν τ?ι πόλει, καί νά μετέρχωνται τά ίδια αυτών 
έργα άνενοχίνίτω;* άλλά δεν ήδύναντο νά λάβωοι οη· 
μοοίαν τινά άργην, νά ψηροδορώοίν ε ί; τα ; έκκληβια; 
του δήμου, η νά συμπράττωτιν δπωοδήποτε εί; την 
κυδίρνησιν. Α ντί δέ τ?,; χορηγούμενη; ε ί; αυτού; 
ποοαταοία;, υπεβάλλοντο εί; διάοορα χρέη, ει με’̂  
όνδρε; έπλήρονον κατ* ετο; 12 δραχμών φόρον, αί δε 
γυναϊκε;, οααι δεν είγον υίον, εξ δρα·χμών. Εν καιρώ 
δέ πολέμου οί μέτοικοι προοε'ρερον μέν άξιολόγου; 
Οπηρεοία;, άλλά δεν υπηρετούν ε ί; τό ιππικόν.

5 . '/ίμοι6α\ ά ιο ό ιό όμ ίγ α ι ι ις  αυτούς, Εί; άμοί* 
βίιν έξοχων υπηρεσιών, οί μέτοικοι κατεττατοντο εί; 
τού; πολίτα;, δτε ?ταν αίρέτιμοι εί; ολα; τά ; δημο
σίου; έξαιρουμένη; τ?!; Ιερωσύνη; και τΫ.;
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*Αε·/5ντία;. Κϋϋ5τί|;ον ομω; β::ίΑ«,αβανον ατέλειάν 
απο -α ν τ ί; χαι απο άλλων τελών, έκτος τών
όια ώ=ειλι.ν νά'ι=λ<;(ίνω!,. ίί Ά κίυ(ο, ποΧΐτΜ. "Οσοι
οέ ϊ·;'.ουντο τ ΐς τ '.μ ΐ; ταό:τ;ς, ώνοαά^^οντο ίσοτελείς,
Ο’.άτι έπλτξϋνοϊ μόνον ·τα μέ το«; πολίτας, ισα  τί^(1κ 
τοΖζ άσ ιο ίς .

6. Οί οοϋλοι διτ,εοϋντο είς δύο τάζε:;· καί ΐ̂ 
μέν πρώτο: ηοαν οτοι δ:α πτωχείαν, άν καί ελεύ
θεροι πολΓτα:, ι5ναγκάζοντο νά.ύπίοετώοιν έπΙ μ;αΟω· 
οοτο; δέ ώνομάζοντο Θ?.τε;. Ί Ι  δεύτερα δέ τάζ:ς 
ήταν δούλοι, οΓτινε; υπεκίΐντο εντελώς εί; τάς προτ- 
ταγάς των χορίων των, δοναμένων νά τιμωρώσιν 
αύτού; καί με θάνατον. "Οτοι δέ κατηγ3·»τ3 άπο την 
τάςιν ταύτην έγίνοντο κτίμα τοο χορίου των ομα

7. ο ι  έν ΆΟίναις δούλοι ήταν πολύ έ;οο-
Οενημένοί, διότι δέν έπετρε'πετο ε ί; αύτού; νά ένίύ- 
ωνται ώ ; οί έλεύδεροι(Ι), καί ηναγκάζοντο νά κειοων- 
ται δια^οροτρόπω;, 5 δέ τρόπο; οϋτος ώνομάζετο 
θρΙζ ί̂ ι'(>ρα.το̂ ώ(̂ ^̂ · ’Απεχλείοντο ώοαότω; από την 
λατρείαν τινών Θεοτήτων, ώ ; Π. X ., την των Ινύμε· 
νίδων έν ΆΟηναι;. Έν νένει δέ εύρίτκοντο εί; κατά- 
στατιν κτηνώδους άμαΟεία; Τά ονόματα των ήταν 
ωσαύτως ίιώορα ά ι ί  τά τών έλευίέρων, σχα-
νίωί συνίσταντο από πλειοτε'ρας των δύο συλλαβών* 
οΓον Γε'τα Δάβος. Επί πάτ; δέ τοντοις εΦρόντιζον 
ίδίως νά μη «ε'ρωσιν οί δ»3λ« ό,).α, άν καί έν χαίρω

( Ι )  Ό  χίτύν τ2 »  ΐΓίλ-.τϋν ί ' ΐ ί  ίΟβ η ιιρίίβς, τ ΐίίΐ»»·3ΐί ί·.9α* βύ■̂ ΰ̂ »ρφΐ(ίάαχβλβ<, β ίΐ ;ώ·< ίούλβν μί»ν μΐΐνην 
χ ι ΐ ί » * ,  *νβμ#;όμινίς έτιρβμάα/.αλβς. X . Μ,
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μίγάλου κινδύνου ωπλίζοντο διά νά ύπεραοπισωτι τού; 
κυρίου; των και εαυτού;. Οί δούλοι δέ ειργάζοντο είτε 
προς δρελο; του κυρίου των, είτε προ; ίδιον ουτΛν 
ίϊελο ;, πλ’ίΐρόνοντε; ώριαμέντιν ποσότητα εί; τον 
κύριον αυτών, ·ίι εμίοΟουντο είτε οιά τά μεταλλεία, 
είτε διά παν α/.λο ειδο; έργου, καί μάλιστα εις ξένα 
εργαστήρια, παρεγωρούντο ώς δούλοι επί πληρωμή 
(άπορορά). ΙΙαοομοίαν πληρωμήν ελάμόανον άπαντες οί 
κύριοι άπο τού; δούλου; αυτών τού; ύπηρετούντα; εί; 
τον στόλον.

8. ΠΰΐναΙ 6αι6α.1.ί<^μΐναι ί ΐζ  ζονς ίού.Ιονς» 
Τβ κοινότατα κακουργημ.ατα, τά όποια επραττον οί 
δούλοι, ησαν ί  αυτομόλησι; ε ί; τον εχθρόν εν καιρώ 
πολέμου, καί ή κλοπή. Ή δέ κοινή τιμωρία κατά 
τών εγκλημάτων τούτων ησαν ή μαστιγωσις, ητι; 
έγίν-το μετά μεγάλη; αυστηρότατο;, επειδή ό ένο
χο; ητο δεδεμένο; εί; τροχόν ή στήλην έν χαίρω τή ; 
τιμωρίας. '̂ Οσοι οέ βπεδεικνύοντο ένοχοι μεγά).οιε 
τινό; κακουργήματος κατεδικάζοντο νά αΛηΟωσιν εί; 
τον μύλον. ΈσυνείΟιζον όισαύτω; νά τού; στίγματϊ- 
ζωσιν, όχι μόνον προ; τιμωρίαν τών εγκλημάτων, 
αυτών, ά/,λά καί διά νά τού; διαχρίνωσίν εάν ποτέ 
απεδίδρασκον από τού; κυρίου; αυτών.

9. ^ ιαψορά μ ΐζα ζο  τώ*'οιxίτώ^ χα ί ύον.Ιαν. Οί 
δούλοι, έν 3σω ησαν υπό ττ,ν διοίκη,σιν τών- κυρίων 
αυτών, ώνομάζοντο οίκέταΐ’ άλλ’ άφοΰ ήλευΟερουντο, 
ώνοαάζοντο έν γένει δούλοι, διότι δεν ησαν πλέον, 
ώ ; οί χοώτοι κτήμα· τού κυρίου αυτών, άλλ’ ήναγ- 
κάζοντο μόνον νά τιμώσι τού; κυρίου; των και ν« 
παρέχωσιν ε ί; αυτού; μικρά; τίνα; ώ^ελεία;, Ιπα- 
ν.ίυ>; οαως «πελάμβανον πλήρε; τό δικαίωμα τού πο->
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λίτοα. Οί άπελείιΟίροι ώ^ειλίν νά ζλτ,εόνωι; κβτ' 
ετοί 12 Χραχ. ΦέροΝ» καί τριών έδίλών, ^τοι τρεΤ; 
οβολούς πεοιατότερον καρά τάν οόρον, τον δκβΐον 
έπλτ.ρονον οΐ «ιίτοικοί. ^Ωοε'.λον ωσαύτως νά εκλε- 
γωσι κροττάτην, οττις εαρίκε νά ?ναι ό κύριος, άπο 
την ϊουλείαν τοΰ όποιου ακηλλάχΟηοαν.

10. Βάσανοι. Συχνα'κις έβατάνιζον τους δούλους 
διά νά τους οναγκάτωτιν εις μαρτυρίαν τινχ* αλλ 
οστ»ς έζητει νά βαοανιτο άλλότριον δοΰλον (1), ώρει- 
λε ν« δώτη έγγύηαΐν, οτΐ η9ελε πληρώσει την τιμήν 
αυτοΰ, εάν άπέΟνησκεν υπό τήν βάσανον.

11. τώί'ιΙοι5.?ω»·. Έ ν ’Αθήναις ηααν προτ- 
διωριαμένοι διάροροι τόποι εις τήν αγοράν τών δού
λων* κατά τήν πρώτην δέ ημέραν έκάττου μηνός οί 
εμποβοι (άνδραποδοκα'πηλοι) τούς ε'ρερον εις τήν αγο
ράν, καί έζεδετον αυτούς εις πώληοιν, ό δέ κήρυο 
βνεβαινεν επί λίθου τινό--, εατημε'νου επί τούτω, καί 
δνομαζομενου πρατήρος λίθου, καί συνεχα'λει τον λαόν. 
Ή  δ’ αγοραία τιμή τών δούλων, έςαιρουμένων τών με
ταβολών τών προεργομένων άτ.δ τήν μεγαλητέραν ή 
μικροτέραν ζήτητιν καί αφθονίαν, ήτο πολύ διάφορος 
κατά τήν ήλικίαν, υγείαν, ίτχύν, καλλονήν, φυσικά 
ποοτερήματα, μηχανικήν εύονίαν, καί ήθικά πλεονε
κτήματα αυτών. Οί δούλοι δέ, τους οποίους μετεχειρί- 
ζοντο εις τους μύλους καί εις τά μιταλλεΓα, ήταν 
άναμφιβόλως οί τής κατωτάτης τάζεως. Ό δέ μέοος 
ορος τής τιμής ενός ές αυτών δέν ήτον, ώς οαίνεται. 
μεγαλήτερος τής μνας. Οί δ’ έμπειροι περί τινα τέχ
νην δ&υλοι έπωλουντο συχνάκις αντί πέντε μνών.

(1) ό  «ΐν»4ΐ( ανιΐ} ώνβ(λαζ»το κρ·'χλτ;«<{. Μ·
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01 δέ εύνουχοί, αι γανβΤκε;, Ζιαι έχιδαριζον, καί άλλοι 
δοΟλςι, έπωλοδντο συνηΘως αντί 20 ί  30 

μνών. Οί δοδλοι ήδάναντο νά δοΘώαιν ή να ληβ^ώβιν 
ως δνεχυρα, ως καί παν άλλο κτίίμα. "Οτβ δ’ έβερετο 
κατϊ πρώτον δουλός τις εις την οικίαν, εΤ'̂ ον έτοιμον 
γε3μα, διά νά τον υποδεχΟώτιν εις την νέΐν τοο 6πη- 
ρεαιαν, και τίνα πλακοόντια εχόνοντο επί τ ις  κεοχ- 
λης αάτοΰ, ονομαζόμενα χαζα^^ύσ^ιατα.

ΚΕΦ . Α .

ίΐ/ ρ ΐ τώ>· Αθηναίων άρι ό̂ '̂τύ»■.

Ι. ίΤ ροσόηα τής άρχοντίας. Κατά το5ς δεαμούς 
του Σόλωνος, ο5δείς ήδόνατο νά γείνη αρχών, εάν δέ> 
ητο κάτοχο; μεγάλης περιουοίας· άν δε καί ι̂ κυρώΟη 
μετά ταΰτα ό νόμος ουτος υπο του Άριατείδου, δ 
κοινός λαός μετριο^ρονών άνέθετεν δΐίέτι άπατας τάς 
πρώτας άρχάς εις τους έζόχους άνδρας.

Τρεις τάζεις  άρχ όηω ν . Οί άρχοντες διαιρούνται 
ε ί; τρεις τάςεις κατά τους διαφόρους τρόπους τ^ςεκλο· 
γης αυτών, ά. Καί χειροτονητοί μέν ηααν οοοιέλάμδα- 
νον τήνάρχην από τόν οί,μον, συνηγμενον είς κυρίαν έκ- 
κληοίαν, ητις είς ταυτην τηνπερίττατιν συνηρχετο είς 
την ΙΙνυκα* ώνομάζοντο δ ούτως εκ του τρόπου της 
έκλογϊίς των, καδ' ην ό λαός έψτ-οιζεν άνατείνων τάς 
χεΐράς του. ί ' . Κληρωτοί δε ήταν όσοι έςελε’γοντο διά 
κλήοων, τους οποίους έξήγαγον οί βεομοδέται είς τό 
θηαεΓον. Είςουδένα όμως έπετρέπετο νά δοκιμάοη την 
τύχην του διά του κλήρου, εάν δεν ένεκρίνετο κατά
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πρώτον ϋπό τοΟ «ίριον. Ό τρόπο; 8έ το5 ψποί'ειν 
3ιί χλίρου ίτον ό ί;·ί;· άοοί τό ίνομα έίάοτου όπο-
ύηοίου'ένεγράτετο ίπί χΛ ίνου πντχίοο, ϊο : έόρί-
χτετο εϊ; χίλχιιν τινό, μετά ζιιάμων Αεοχών καί μέ
λινων, έιίημίζοντο ίκεΓνοίι των οποίων τ «  πινάκιά 
έ'ίτγοντβ ιΐΣτά λευκών κυ«αων. Έάν §έ τις έο^ιπτε 
πεοιοβίτεοον του ένος πινακίου εις τλν κάλπην, έτιμω· 
ρΐϊτο μέδχνατον. γ'. Αιρετό: ϊέ  ησαν έκτακτο: 
τες, Εκλεγόμενοι από τα; Βία; αυτών ρυλάς-ί δήμου; 
διάνα επιμελώνται υποίεοεώ; τινο;, οΤον νά έπιατατώ- 
σιν εί; δημότια έργα, κτλ. ΈτιμωρεΤτο δε μέ Θάνατον 
οττίς άνεδεχετο άργ,ή-' ητον ανίκανο; να
άποτίοη τά χρέη του.

2. 'ΗΟελε» εΤαδαι αδύνατον εις ημα; νά άταρίδ- 
μητωμιν ε ί; τόοον μικρόν βιβλίον, ώ; τό παρόν,ολα τά 
διάοορα εΓδη των ΆΘτ,ναίων αρχόντων* πρε'πει λοιπόν 
νά περίοριαδώμεν ε ί; ολίγα τινά έκ των κυοιωτε'ρων,

"Αρχοντις. Οί πρώτοι άρχοντες τών Αθηνών 
ήταν οί έννέα άρχοντες, οΓτινες έςελε'γοντο μέν διά 
κλήρου, αλλά δεν άνελάμξανον τά καθήκοντα των πριν 
η υποττώσι διπλήν έξέτασιν την μεν εις τό βουλευ- 
τήριον, δνομαζομένην ανΐιχ^ ιαγ' την δέ εις την αγοράν, 
όνομαζομένην $ο»ψα<^.αγ. Έςετάζοντο δέ κυρίως έάν 
κατηγοντο από προπάτορας, οΓτινες υπήρξαν πολιται 
’ΑΟηναΓοι έκ τριγονίας· κοία ητον η ουλή καί οί συγ- 
γενεΓ; των* έάν ήταν εύπειΟεΓς εί; τους γονεί; τω ν  
έάν εΤχον άρκουταν περιουτίαν καί άν ήταν τέλειο; 
καθ’ ολα των τά μέλη (άοελεΐς)· "Ίόπειτα δέ ώμνυον 
(εί; την αγοράν καί εί; τήν 'Ακρόπολιν) δτι ήΟελον 
διανέμει άδεκάττω; την δικαιοτύνην, καί έάν οπεδει- 

ένοχοι δωροδοκίας, οτι -ξΟελον προσφέρει
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άγαλμα ΐτοδαρές μέ το ίώμά των ε ι; τον έν Λελοοις 
*Απόλλωνα. 'Όλοι δέ εΤγον ττ,ν έ’ ονιαίαν νά τιμω- 
ρώϊ( τούς κακούργους μέ θάνατον, καί άιυαντες έτε
ρον στερανους έκ μύρτου. κοινον καθίχον
νά έςετάζωσ'. την διαγωγήν των άλλων άο'/όντων, 
καί νά καθαιρώτι τούς οσοι έκηρύττοντο διά των 
ψίρων του δήμου άνάςιο'. τής έμπιστευθείαης εις 
αυτούς άρχη;· 'ίλί άμοιδήν 8έ τδν κύπων των, ήταν 
άπηλλαγμένοι άπύ ολους τους οόρους καί ουνειαφοράς, 
τούς όποιους οί άλλοι πολϊται έπλήρονον διά την ναυ
πηγίαν τριήρεων. Εάν δε τις ύβριζεν αυτούς έτιμω- 
ρεΓτβ μέ ατιμίαν.

'Ο^όματα τώ>* τριΰ*· :τρώτα»' *Αρ^ο>'τωγ Οι 
τρεις πρώτοι άργ.δντε; ώνομάζοντο 1) Αρχών, και ε
νίοτε επώνυμος, διότι τό έτος ώνομάζετο άπό αύτον. 
*Η διχαιοδοοία του εζετείνετο εΓςτε τά θρησκευτικά καί 
τά πολιτικά. ΕΤχε δέ καθήκον νά άπο^ασίζη περί όλων 
των μεταξύ συζύγων διενέξεων, περί των διαθηκών, 
των κληροδοσιών, των όροΛνών καί λοιπών, και να 
τιμωρή την μέΟην· Το δικαστήριό·/ του δ' ήτον εις το 
Ώδεΐον, οπού άπεοάσιζέ περί τών δικών των αναγό
μενων εις τά τρόοιμα καί άλλα αναγκαία. 2) Βασι
λεύς. Ό  Βασιλεύς εΤχε δικαστήριον εις την βασιλικήν 
στοάν, οπού άπεφάσιζε περί όλων τών μεταξύ ιερέων 
διενέξεων. Έδίχαζεν ωσαύτως περί όλων οσοι κατηγο- 
ρουντο επί άσεβεία, βεξηλώσει τίνος τών μυστηρίων, 
ναών ή άλλων ιερών πραγμάτ6ϊν. ΕΤχεν ωσαύτως εργον 
νά εξετάζη τάς περί υόνου κατηγορίας, καί νά είσ- 
άγη σύτάς εις τούς Άρειοχαγίτας, μεταξύ τών όποι
ων εΤχε μεν δικαίωμα ύηρου, άλλ ωοειλε να αποθέ
τη τον στέφανόν του έν καιρώ τής δίκης. 3 ) Πόλε-
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μζ̂ *̂ 0ς· Ουτοί έ^ρό·ντιζε περί δλων των έν Άδηναις 
ζ^νων χαΐ μκτοίχων, χαΙ ί;τ)7κε( τ ^  αυτήν έζουσίζν 
*ρ ϊί οΰτδΰς, οΓαν 6 «ρχω» ιι?3ς τούί χολίτας. Ουτοι 
δέ οί τρεις άργ^βντε; έξέλεγον εκαττος συνήθως δύο 
χαρέδρου;, οιτινες εχαθηντο μετ’ ούτών επί της 
έδρας» χαί έέοηθουν αυτούς, χαθ’ δσον ή τδ έχα· 
λε;. 0{ εξ δέ λοιποί άρχοντες ώνομάζοντο μέ εν χοι- 
νον δνομα θεσμοθέται.

θ ίσμοθέτα ι. Ούτοι έδέ'^οντο εισαγγελίας κατά 
διαβόλων, συχοραντών, δωρολνιπτών καί ασεβών* 
συνεβίβαζον διαροράς μεταξύ των πολιτών και ξένων, 
των μετοίχων, των δούλων, χτλ. Συνέλεγον ωσαύτως 
τάς ψηρους εις τάς έκκλησίας, και έφρόντι^ον νά μπ 
εισα'γωνται άλλοι νόμο; παρ οσοι συνετέλβυν εις την 
σωτηρίαν χαί ευημερίαν ττίς πολιτείας.

3. Οί ε^δίχα. Οί ενδεχ* ώνομα'ζοντο ούτως έχ του 
αριθμού αυτών* έκαστη δέ ^υλη εξέλεγεν ενα, λαμ- 
βάνουσα αυτόν έκ τον πλήθους, κ^ί προσετίθετο καί 
εΤ; γραμματεύς είς αυτούς. Καθί.χον δέ αυτών 
ητο νά παρευρίσκωνται είς την έκτέλεσιν τ?ς θανα
τικές ποινής των κακούργων, καί έπεμελοΰντο τών εν 
δεσμωτηρίω* εΤχον ωσαύτως την εξουσίαν νά συλοα- 
βάνωσ;ν υπόπτους έπί κλοπή καί ληστεία* καί, άν ου- 
τοί ώμολόγουν την πραξιν, νά τούς θανατόνωσιν* είδε 
μη, ώρειλον νά καταδιώχωτιν αϋτου-ς δικαστικώς.

4  Νομο^ύ.Ιαχίς. Οί νομορύλακες ησαν άργοντες 
/ρ·/ον ε̂ χοντες νά προσέχωσι διά νά μη είσάγωσι 
καινοτομίας είς τους νόμους μήτε οί άρχοντες μήτε 
δ δήμος, καί νά τιμωρώσι τούς αυθαδεις καί ά· 
πειΟεΓς.

δ. Ν οιιοθίται. Οί νομοθέται ησαν 1000 τόν
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άριΘ.αον, οΓτινδς έξελέγοντβ κοίνώ; §5« εκ τών
δικαττοίν τ>5ς Ή λαίας. Καθήκον δέ αώτων ητο νά 
έπιθεωρώα'. τούς αρχαίους νόμους καί νά Εν6ργώ'ϊ̂  διά 
του δήμου την κιτάργητ:ν των «χρτ,ττων. ’ϋφρόντι- 
ζον ώοαύτως νά μή γδωργή τις ή σκάητη τάφρους 
έντος του ΙΙελαογικου τείχους.

6. δήμ αρχ ο ι χαΐ ΦρατρΙαρχοι. Οί Δήμαρχοι προ- 
ΐαταντο των δήμων, ■των οποίων διεχειρίζοντο τά 
είοοδήματα, καί έπληρονον τά'/ρέη, τά όποια ώοει- 
λον εις τήν πολιτείαν ή εις άλλους. Συνήγαγον δέ τον 
λαόν εις τους υπό τήν διοίχησίν των δήμους, καίποο- 
έορευον εις τήν έκλογ-ην τών βουλευτών καί άλλων 
αρχόντων. Οί Φρατρίβρχοι εΤχον τήν αυτήν εξουσίαν 
εις τάς διαφόρους ^ρατρίας.

7. Ο ί Τ(σααράχο*·τα· Οί Τεσσαράκοντα ήσαν 
τεσσαράκοντα άνδρες, οΓτινες περιήρχοντο τους δια
φόρους δήμους, καί έδίκαζον περί όλων των χρηματι
κών οιαίορών, δτε ή ποσότης δέν υπερέβαΐνε τάς 10 
δραχμάς. Άπεράσιζον ωσαύτως περί δικών άρθρω
σών έπιΘεσεις καί αίκίας.

^ ια ιζ ιμ α ι άνυ εη^όίχ. Οί Διαιτηταί ήσαν δύο ει
δών 1). κληρωτοί, οΓτινες ήσαν 44 άνορες είς Ικάστην 
ρυλήν επέκεινα των βΟ ετών, ή ιοως των 50 , εκλε
γόμενοι διά κλήρου, διά νά άπορασίζωσι περί χρη
ματικών διαφορών είς τήν ιδίαν αυτών ρυλήν, οσά
κις ή ποσότης ύπερέβαινε τάς 10 δραχ. Αί άπορά- 
σεις των δέ ήδύναντο νά εκκληΟώσιν είς τά ανώ
τατα δικαστήρια, "ίϊ υπηρεσία των δέ ήτον ενιαύσιος. 
2) Διαλλακτήριοι, οίτινες διωριΐίοντο άπό τούς διαρε- 
ρομένονς διά νά άπορασίζωσι περί διβρορας τίνος 
μεταξύ αυτών. Οί διαρερόμενο:, διοριζοντες διχιτητάς,
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ϋΐΐο τδϋ νό|ε5υ νά οε'/,Οώσι την άης-

ΚΕΦ Ε'.

ΠιρΙ ίκκΛραιώι· τί,γ ■^ίη^αιω^, ψ ο ι  ύηιιοσίωί· 
σΐϋ’(,ί(νσί<ιη\

1. ^ύο εΐ,^η ίχχ.ίησιών, 'Π έ/.κλτ;7ία ητο συν- 
ϊλ ιυ ϊ ΐ ; τοϋ 2τ:[Χ5« τονίοχομένον), κατ* τδν νομον,^βί* 
νά βί'αλεύηται πΞρΙ τιϋ
Χυνεχ33τ£Ϊτο δ: 2λων των έλευΟέοων ’λθηνϊίων.
εΐοΕρυμένων μίνον των άτιμων, των ζιυλων, των ζε- 
νων, των γυναίχών καί των παίοων Ήτο δε δυβ ει
δών χνρία  καί σνγχΜ/το€.

2. Κ νρία  ίχχ .ΐησία . Μ ίχνΧτ.σίχι ων^μάζοντο 
κν;-[αι άτ.ίι του κυρεΐν τά'^ηϊ'.ίμϊτο!, ' ι̂ τ̂ι είί·οΰ- 
τά ; ό δίμ3; έπεβεβαίδ  ̂ χαΐ έτεεκί^ου τά
τ ίς  βουλτ,ς. Χυντΐ7_5ντο δε τετράκις κατά 35 ημέ
ρας. Καί ί  μεν πρώτη εκκλησία ε!'/,εν έργσν νά έπί- 
δσκ:μάζΐ5 ΐ  «“οδοκιμάί̂ ι; τεϋς άρ7.ο''''“ί '  ['/η^^-ο'/ν.-ί 
καί άπί/εΐίοτίνείν)· νά άχδύ·/! ττρδτάϊειςτ-ερί το5 κοι
νού καλοί, κτλ. Ί ί  δε δεύτερα έρρόντιζε καί χερί 
το5 κοινοί συμφέροντος καί περί τών ιδιωτικών, καί 
ητον έτΓίτετραμμένον εις έκαστον νά ζηττ,στ, χαριν 
τινά χαρά τοί δήμου, ί  νά έκορα’ση την γνώμην του 
χέρι τών δημοσίων καί ιδιωτικών χραγμάτων. Κις οέ 
την Τρίτην 1̂ xροά̂ οντο του; πρέοβεις τών ξένων χο- 
λιτειών. Ή  τέταρτη τε'λος ένητ7_ολε.'το χέρι τών 
ιερών καί όσιων.
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3. Σν^'χ.ΐηΐοι ίχχ,Ιηαίαι. Αί ίόγχλτιτοί έκκλη*
σίαι ο̂ νδαο̂ ον-Γί οίίτως άπο τ^Ζ σ:>γκαλ5Ϊν, ί ιό τ ι ί  ί ΐ -  
μοί εκαλείτο ομο3, ενώ εί; τά ί κορίας ουνηργετο 
αο0θ3μί:τω;, μη τ.οοτκαλοόμενοί άτ.6 τους οί̂ '/ο'/- 
τας. Οί οογκαλουντες δέ τον δίμον ηοαν οί ατρατη- 
γοΐ, ό τολέμαογ^ος, καί οί κηρυκε;.* 'Ο κηρυξ οαίνετα: 
οτι αυνεκάλεί οΰτον οίς τ^ΰλάγιττον. ^

Κ αζίχχ .Ιησ ία ι δ’ ήταν συνελεότει; ουνεο'/,&μεναι 
δ:α σπουδαίαν καί κατεπείγουταν ύττόΟετίν· είς ταυ- 
τας δέ ουνεκάλουν ο'/ι μόνον του; έν τη τ:όλε( διαμέ- 
νοντας ζολίτας, άλλα καί του; εκ των άγρών και του; 
έν τοί; τιλοίο»;, οτα ήταν -οοτωρμίομενα εί; τον λιμένα.

4, Οί τό“θΐ δέ» όπου αί έκκλητίαι συνηρ'/̂ οντο ήταν,
1) ή άνοοά' δεν τυνηρ'/οντο δέ μόνον οί Αθηναίοι
ε ί; την άνοοάν, άλλα καί αί πλεϊτται άλλα: ζόλει; 
συντρχοντο δημοτίως εί; τά ; άγοοά; αυτών έν- 
τευΟιν αί εκκλησία: αύταί ώνομάζοντο άγοραί'
2) η ΓΙνΰ', ητι; ητο τόπο; τ ι ; πλησίον τνί; ’λκρο- 
πόλεω;» ονομασΟϊίσα οϋτο) διά τό πεπυκνώσΟαι, 
διότι εΐ·/ε πλΐ,δο; εδρών, η διότι πληΟη ανθρώπων 
συνηργοντο έ/ί?. Ή το δέ αξιοσημείωτο; οια την ευ
τέλειαν τών οικοδομών α υτί;, οί όποΓχΐ έμενον έπι 
πολλοί»; αιώνα; όο; μνημεΤον τη ; αρχαία; άπ^Λτη* 
το; (1). Ιόί; 'Γδά; τελευταίου; δέ χρόνου; το Οέατρον

( 1 )  Τ (3 ιτί ί̂ί>τ,ο,βν βτμ», ά::ο τό έίτίΐίν οί ^ήτιρίί ΐίιια τγόϊινν , 
ητ6ν Λκλβνν ί ί  α^ΐι.μ%  ).ίβίν·,'', ·\ ί-οΤίν κα τ* υρωτβν ι;»·» ίολ»τ7ΐν 

τ»;·. βάλαββαν, άλ).* ίπ’ι ·ιδ·< τΜ »κιντ« τυράννων «»τράφτι ίτρΐς 
τ *  «νδιν τ?)ς χ · ? ’ ί  (Αριοτο®. Ε ΐ ; .  Ίχ ν η  τινά τε3 άρχβίου
τοΰτβυ «ργί» φ«ί»ονται ίί« τ ι  έπι λόφίυ τίνος, ΐι βίβι; χβι τκ  χα- 
ρα»τ»ρΐϊτι/ά τβΰ όβοί-υ άντι»τιιχ(.ΰν χαό’ ο λ ι πρός δ ϊ*  άν*{ρ{'ροντβ·. 
ίτ:ό άρχϊί«ν βυ’ΐ’γρΛβ^ων ι«ρ'ι τ ί ;  Π<υκό;. Τιπβ·νρτφι* *Α^/,νών νπό 

τον βυντα'5μ^βτ*?η*ο Αίί». β«λ. άΟ.
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•ίδΙϊ Βακ*/_οϋ ίτον 5 συνηΟι-ί τοπδί, οΐίοΜ έγ(νοντ5 αί 
έχχληαίαι. Είς έκτακτοι;; 5έ πεουτασβι;, αί έκκλη- 
αίαι ίέν περιωΰίζοντο εί; Γ5ιόν τίνα τόπον, διότι 
ένίοτε συνεκροτο2ντο εί; τον Πειοαια, ή εις άλλον 
τινά τόπον άποχρώντως εύρύχωρον διά νά σι;νερ·/εται 
6 λαός.

?χογτ$ζ τηγ ίΐΐύθνΥΟ ίΥ ζώγ εχχ.ίη· 
σιώγ. Οι άρχοντες, οτοι εΤχον την οροντίδα καί διεό· 
βυνον τάς έκκληϊία; τούτα;, ίσαν οί Πρι;τάνεις, οί 
•πρόεδροι, καί δ έπιοτάτης, 1) Οί Πρύτανεις συνεχά- 
Αουν ενίοτε τον δίΙαον, κα: πάντοτε προ της σονελεύ- 
αεως αύτοδ άνεατ-τ,λονον εις τόπον, οπού τδ πλήθος 
συνέ(ίρίεν έν γένει, πρόγραμιχα, το όποιον περιελάμ- 
6ανβ τάς προτάτεις, οΓτίνες έμελλον να συ^ηττ,9·2ί?ΐν 
εις την ακόλουθον έ/κλησίαν. 2) Οί χρόεδοοι, οΓτι- 
νες ώνοιεάζ̂ οντο ούτως από τάς πρώτας έδρας, τάς 
όποιας εΤχον είς τάς έκκληοίας. Έν οαω αί ςυλαι 
τών Άβηναίων ηααν μόνον δέκα, οί πρόεδροι ηααν 
έ'/νια τον αριθμόν, εκλεγόμενοι διά κλήρου έκ τών 
εννέα φυλών, αιτινες τότε ήταν άπηλλαγμένοι από 
την πρυτανείαν. Τό έργον δέ αυτών ητο* νά π:ο- 
τεινωτίν είς τόν δϊ;μον τάς ΰποθέσ-ις έπί των οποίων 
έμελλε νά βουλευΟί- Ή δέ αρχή αυτών έπαυε, αμα 
άπελύετο η εκκλησία. Οί νομοούλακες έσυνείθιζον είς 
ολας τάς εκκλησίας νά συγκάθηνται μετά τών προέδρων 
παι νά έμποδί,'ωσ: τον δήμον του νά ψηοίση τι εναντίον 
του κοινού συμφέροντος. 3) Ό επιστάτης, η>®ι δ πρόε
δρος τής εκκλησίας, έξελέγετο διά κλήρου έκ τών προέ
δρων. Γο κύριον δέ αΰτοΰ καθήκον ήτον, ιος φαίνεται, 
νά έπιτρεπη είς τον δήμον να όηφηφορή, οπερ δέν ήδύνατο 
νά πράςη, εάν πρώτον δέν έδιδετο τό σημεΤον υπ’ αϋτου.
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6. Πώς ή^ά^^xαζο^ το>* ^ά /ρ^-ίται ι ις
τά^ ίχχ.Ιησίας. Έ*ν ο δήμος ήμέλβο νά ?λΘΐ| εις 
την εκκλησίαν, οί άρχοντες κατεβαλλον κασαν ζρο- 
«κά9ε:αν διά νά τον άναγκάσωοιν εις τοδτο. Έάν δέ 
επε'μενβ, δόο έκ των τοζοτών έστελλοντο είς τήν αγο
ράν με σχβίνίον μεμιλτωμένον, καί άροϋ δ μέν ίάτα- 
το εις το εν άκρον, δ δέ εις τδ ετερον,^δίωκον ολοιις 
οϊοος ευρισχον εκεί, καί έσημείονον μέ τδ σγοινίον 
όσους κατελάμβανον, οΓτινες έτίμωρουντο μέ χρόσ- 
τιαον άκαντες. Αλλά χάριν χαρακινήσεως, έδιδον 
τρεΤς άδολους έκ του δημοσίου ταμείου εις οσους ή'ρ-̂ ον- 
το εγκαίρως εις τδν χροσδιωρισμένον διά τήν εκκλησίαν

7. *Ε^.(.Ιί(ύτιχαΙ τε.1(ταί. Έάν συνέοαινεν άνε
μος ή αιφνίδια δροχή, ή σεισμός, ή άκαίσιόν τι ση- 
μεΐον έφαίνετο, ή εκκλησία άνεβάλλετο αμέσως. Άλλ'. 
εάν δεν συνέδαινε τοιουτόν τ ι, ηρχιίον κατά τδν άχό- 
λουδον τρόπον* 1) δ τόπος, οπού ητο προσδι<.)ρισμέ- 
νον νά συνε'λθωσι, έκαΟαίρετο διά θυσίας χοιριδίων, 
τά δποΓα χεριήγοντο εντδς αύτοΰ* εζω δέ του τόχου 
τούτου δεν έχετρέχετο εις ουδε'να νά σταθή, διότι ο· 
ε'̂ ςω τόχοΐ έλογίζοντο βέβληλοι καί ακάθαρτο:.

8. Προσευχή· Άοου έτελουντο αί έξιλεωτικαί 
τελεταί, δ δημόσιος κήρυ; χροσηύχετο σεμνοχρεχώς 
διά την ευτυχίαν τής πολιτείας, καί την καλήν έχ- 
δασιν των βουλών καΐ επιγειρήσεών της. “Εχειτα δέ έςε- 
βο)νει κατάραν κατ’ εκείνων, όσοι ήθελον προβάλει τι 
εις την εκκλησίαν ταυτην χρδς βλάβην της πολι
τείας.

9. Άνκ^ρες ηροσχα.ίούμεγοι >α ίίημηγηρήσωσιγ 
ί ΐς  τή>· ίχχ.Ιησίατ, Ό κήρυξ εχειτα, κατά χαρα·/-



γιλίαν των ^ρ&εορων, άνεγίνωσκε τό ζροβοϋλε^μβ, 
ίτ3 ΐ ψ ΐιιίτμ ϊ ττ.ς βο^λϊ;, επί τ ίϋ  οποίου ή εκχλη- 
οία εποεπε τότε να βουλευδ̂ . Τούτου ϊέ  γινομένου, ό 
κτ.ρξ έχτ.ρυττε μεγάλη τή οωνή «Ποιος εχων ήλιχίαν 
υπέρ τα πεντηκοντα ετη θέλει νά άγορευεη»; Τότε ο; 
γέροντες έπρότείνον ό,τιέοτοχάζοντβκαλόν. Μετοτούτο 
ο κηου;, διά |έυτέρχς κτ,ούξεως ε^ιδεν ε ί; αύτοΰ; νά 
έννοτ,τωοιν, οτι, « Πας Άδηναΐος ιίδύνατο νά άγβ· 
ρείιτη, εάν δεν έμποδίζετο από τούς νόμους *. Ουδεις 
δμως ήδύνατο νά έχβράοη την γνώμην του, οςτις ητο 
κατωτέρω των 30 ετών, η ειγ̂ ε καταδικαϊδη δι* 
βποτρόπαιόν έγκλημα, η εΤχεν εγκαταλείπει την 
σημαίαν του, η οςτις ώοενλεν εις την πολιτείαν.

10. ι/ώ^ ί^Ί/ρζοκ Άοου κατεπαύοντο αί συ
ζητήσεις, 6 χηους, κατά προσταγήν των 
■̂ ρώτα τον δήμον, « εάν παρεδέχετο το 
μα ». Ό δε συνηΟης τρόπος τοΰ ώησίζειν ητο ν' 
άνατείνωσι τάς τούτο ώνόμαζον
τον τρόπον τοίντον χειροτονίαν. Έ.Ϊ; τινας δμο)ς περι
στάσεις, καί ιδίως δτε άπεχειροτόνουν τούς άρχοντας 
διά την κακήν διοίκηοίν των, έψη^ιζον κρυείως. 
Ό τρόπος δέ του ύηοί^ειν άπορρητως ητο νά ρί- 
πτωσι ψηρους εις αγγεία (κάδους), τα όποια οι Πρύ
τανεις ώρειλον νά δέτωσιν επί τούτω εις την εκ
κλησίαν. ΙΙρό τ ίς  χρησεως δέ των ύη^ων, έί̂ ίτιριζον 
μ ί κυάμους. "Αμα δέ έτελείονεν ό δήμος την ψηρο- 
^ορίαν, οί πρόεδροι, ορού ηρίΟμουν επιμελως τάς 
ψηρους, εκηρυττον ότι το ύηρισμα επεκυρώθη η 
οπεδρίρδη, καδ'όσον ή πλειούηρία ένέκρινεν η άπέρ- 
ριπτεν αυτό. Δέν ητο δ’ έπιτετραμμένον υπό των 
νόμων εις τού; Πρυτάνεις νά προτείνωσί τι εις την

2 0α  ΕΚΚΛΠΣΙΛΙ. Μ. Π.
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«ύτην εχχλϊϊτΙαν. ΠείαιωΟέντος δέ του ίργοϋ, οί 
Πρυτάν-ις άπίλϋον την έχχληοίαν.

ΚΕΦ. Ϊ Τ '.

Π (ξιΙ ττ}(: β ο υ β ή ς  χζ)γ η ΐγ ζα ιιοο ίω γ .

1. Γ ίΥ ΐσ ις  της βον.^ης τώγ .τίτταχοσίωγ. Διά 
ΤΟΪ3 χολιτεύματος του Σόλωνος, ολη ή εξουσία κα; 
ί  διίυθυνσις των ζραγ(ΐ,άτων άνετέΟη εις τον δ ί-  
μον* άλλα διχ νά άπορυγη τους κίνδυνους, τούς 
δυνβμενους νά χροκύψωσιν άπδ τάς εσζευομένας άχο- 
ράτεις του άχ-ρισκε-του χληΟους, ε .̂ρινεν άκολύτως 
άναγκαΓον, χρος συντηοησιν τϊΐς πολιτείας, νά συστηοη 
μέγα συμβούλιον, συνιστάμενον άπά άνδρας έκ των έςβ- 
χωτάτων καί αρίστων της πόλεως, έ'ργον τοΰ οποίου 
ητο νά έξετάζη ολας τάς υποθέσεις, πριν η προτα- 
δώσιν εις τον δήμον. Εις την ε’ποχην δέ του Σόλωνος 
η εκκλησία αΰτη συνεκειτο βπο 400 μόνον αελη, ήτοι 
100 άρ’ έκα'στης συλίς, (επειδή τότε ησαν μόνοί^^ν 
σαρες ρ^λαί). Μετά 86 δ’ έτη, έπειδη δ αριθμός των 
ρυλών ηύξήΟη εις δέκα, χροσετέΟησαν 100 μέλη είς 
την |3 ουλήν.

2. Τζό.τος τ 'κ  ίχ^,ογης. Οί βουλευταί έςελεγοντο 
διά κληρβυ, κατά τόν ακόλουθον τρόπον είς ώρι- 
ομένην ημέραν, προ της ένάρξεως τουΈκατομβαιώνος 
μηνος, ό πρόεδρος εκάστης ρυλ^ς παρέδιοε τά όνόματα 
όλων όσοι είς την περιφέρειαν τής ουλής των ησαν 
άξιοι τ ις  τιμ ίς ταύτης, καί ηΘελον νά τεΟώσιν υποψη- 
βιοι, Ταυτα δέ, έγχαρατόμενα είς χάλκινα πινάκια, ϋ ·
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ρίπτβντο βίς άγγεΤον ειτίη;5εί τεΟειίΑενίν έχεΓ.
ετερον δέ άγγεϊον Ιδ ί̂^τοντο ί^^ριΟίΛίΐ κυααοι, ές ων 
50 μεν ηίαν λευ/.ίί, ολο: δέ οι λοιποί μέλανεί. ’Έ - 
πειτ* δέ έ^ηγοντο άνα εν τά ονόματα των ύποψτ,φίων, 
χαΐ οί κύαμοι· καί όσων τά ονόματα ε;τ)γοντο μετά 
των λευκών κυάμων, έςελεγοντο βουλευταί τ55ς βυλη- 
ταύτης.

3, Πώς ί^ξΑιγογ τους προζίρτύσοντας τηγ β ο υ -  
,ί^γ άρχογτας. Μετά την έκλογην των βουλευτών, 
■προέόαινον είε την εκλογήν των προεορευσοντων την 
βουλήν, οΓτίνες ώνομάζοντο Πρύτανεις. Οί Πρύτανεις 
εξελεγοντο υπό τής βουλής των 500 κατά τον ακό
λουθον τρόπον* άρου τά όνόματα των ρυλών έρριπτον- 
το εις εν άγγεΓον μετά έννεα μελανών κυάμων, καί 
έρ^ίπτετο εις άλλο άγγεΓον εΤς λευκός κύαμος, ή φυλ.ή, 
ητις κατά τύγην έξήγετο μετά τοΰ λευκου κυάμου, 
■προέδρευε πρώτη, α: δέλοιπαί, κατά την τάξιν καΟ 
ήν έξήγοντο από τό άγγεΤον, διότι έκαστη ©υλ-η προέ
δρευε κατά σειοάν, καί δι* τοΰτο, κατά τον αριθμόν 
των ^υλών, τό Αττικόν ετο; διηρεΤτο εις 10 μέρη, 
καί^Ι^μέν πρώτκ 4 μέρη αυτοΰ συνίσταντο έκαστον 
έκ 36 ημερών, τά δΙ Ες τελευταΤα έκ 35 -ημερών. 
Μετά δέ ταίτα, δτε αί ουλαί ηύςήθησαν είς δώδεκα, 
έκαστη αυτών προέδρευε κατα μήνα εις την βουλήν. 
Η δέ χρονική περίοδος, καΟ’ ήν διήρκουν τά έργα των 

ΙΓρυτάνεων, ώνομάζετο Πρυτανεία, κατά τό διάστημα 
τής οποίας ήταν έ^ηρημένοι από ολα τ ΐ  άλλα δημόσια 
καθήκοντα. Ό αριθμός των Πρύτανεων, οττις ητο 
50 εις έκάττην ουλήν, διηρειτο εις πέντε μέρη, εκα- 
στ-.ν των οποίων συνίττατο από 10 άνδρας, οιτινες 
προέδρευον μίαν εδδομάδα, εις τό διάστημα τής
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οποίας ο)νομαζοντο Πρόεοροι. Έιε τούτων δί εις, τον 
όποΓον έςελεγον διά χλί;ροϋ, προεδρε ε̂ν έπΐ των λοιπών 
εις έχάττϊΐν των επτά ημερών* ώοτε έχ τών 10 Προέ
δρων, τρεις άπεκλείοντο άπδ την προεδρίαν. Οϊτος δ ό 
ποόεδίος τών προέδρων ώνομάζετο ι.·νστάτης. Έον- 
λαττε δέ την δημοσίαν σφραγίδα, καί τάς κλεΤς της 
Άκροπόλεως καί το5 δημοσίου ταμείου. Επειδή λοι
πόν ή άρ'/ή αυτή ητο τόσον μεγάλης εμπιστοσύνης 
καί εςουσίας, ο ί νόμοι δέν έπέτρεπον εις ούοένα νά 
διαμείνη εις αυτήν υπέρ τήν μίαν ημέραν, ουδέ νά 
έκλεχθή καί δεύτερον. 2ημειωτέον δέ δτι ουτοι ήσαν 
διάφοροι άπδ τον επιστάτην καί τούς προέορους τών_; 
εκκλησιών του δήμου.
. 4, Έ:ΐΐΛαχόγχις. Έκτος τών βουλευτών, έχειρο- 

τονούντο βοηθοί, οΓτινες έν περιπτώσει θανάτου ή 
έζώσεως βουλευτού τίνος, ήδύναντο ν’ άναπληρωσωσιν 
αυτούς αμέσως. Ουτοι δε ώνομάζοντο /πι.δα;^ονΓίς*

Έ  βουλή δέ συνεκαλεΤτο καθ’ ημέραν, (εξαιρούμενων 
μόνον τών εορτών), καί ·χρεία? καλούσης, συχνότερον, 
από τούς Πρύτανεις, οΓτινες διά νά ηναι προσιτοί εις 
ολους, οσοι εΐγόν τι νά χροτείνωσι περί τής πολι
τείας, συνήρ'/οντο πάντοτε εις δημόσιόν τινα οικον 
πλησίον τού βουλευτηρίου» όνομαζόμενον Πρυτονεΐον, 
όπου προσέεερον Ουσίας, καί συνεσιτίζοντο. Όσάκις δ’ ή 
βουλή συνήογετο, προσεσέροντο Ουσίαι είς τον Βου- 
λαΐον Λία καί είς τήν Βουλαίαν Αθήναν, οΓτινες εΤχον 
ναΐδιον πλησίον τού βουλευτηρίου. Τούτο δε ώνομά- 
ζετο, εισ ιτήρ ια  ΘΪή υ .

δ. Πώς εγίγετο ή ίγαρζ ις  σν^ζρχο(ιί^η< ζής/ίου.Ιής. 
Έάν τις έπρότεινί πρότασιν αξίαν σκέ'Αεως, ένεχάρατ- 
τον αυτήν επί πινακίων, διά νά ούνανται οι βουλευτα;
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ν« γνωρίζωβιν ο,τι ειχελλε να σ;;ζ·/:τηδ·7, εΐί την ττρδσ- 
βχί συνΐδρίχτιν, εις τί)ν ό;;3ίαν, αοΛ ο\ Πρι>τανεις 
εί3ΐ5γ9ν την υηίΟετιν, εκαχτίς ητίν ελεύθερος νά 
δώοη ττ,ν γνώμην του. Πεοαίωθΐίσης δέ ττ̂ ς συζη- 
τησεως, το πεοτοθ^ί ψηοιτμα έγοαρετο άχο ενα των 
ΠρυτάνεϊΛν, ■ οι δέ βουλευταί ίρ*^ιζον τί;ν όηοοοοοίαν 
ριπτοντ»; κυάμους εις άγγεΤον επι τούτω χροητοιμα- 
ομένον. Οί κύαμοι δε ηοαν δύο ειδών, μελάνες καΙ λευ
κοί* και αν μέν 6 αοιδμδς των χοώτων ευριοκετο μεγα- 
λητερος, η χροταοι; άκε^ριχτετο* εαν δε των δευτέ
ρων, η χροταοις εγινετο ύηρισμα, τδ δηοΓον ώνομά- 

^ετο και και εττελλιτο εις την έκκλη-
«ιαν του δήμου χρδς έπικύρωοιν.

0. "Ετιρα χαθήχοντα τής βου.Ιής, Ή βουλή 
εΤχε χολλά άλλα χαΘήκοντα* οΓον νά έςιτάζη τούς 
βχολογυμους των αρχόντων, νά βροντιζη χβρ| τών 
χτωχών τών διατρερομένων διά δημοσίων δαπανών, 
νά διορίι,η τους εχιστατος τών δεσμωτηρίων, νά 
έκιμελίται του στάλου, καί λοιπών. Ιίρίν άναλαβωσι δέ 
τά καθήκοντα των. οί βουλευταί έςετάζοντο αύστη- 
ρώς, και ώμνυον ωσαύτως οτι Οελ.οον έκτελεΓχιστώς 
τά καθήκοντα των.

7. Πώς άχΐύι^ογ τονς άποΛογισρο^ις αύτώγ. 
Μίτά ·π,νλίξιν τ ί ;  άρχϊςτων, {ά- τ ί  τίλος τοΰ 
έ ι̂τ τ̂ο^ ,̂ οτε αι βαυλεΐίτ.ί, χαΐ £λοί σ-̂ εδόν οί άλλοι 
ά ιχο ϊτεί άπετίίιντο τήν έςοοιίαν τ ω ν ) ο ί  βοιιλιυ- 
ταί Ω ιϊοϊ λόγο» τ ις  ίιιχ εφ ίκ ώ ,--ω » . Π ϋ; βου- 
λευτής έλά,ΐΛίανε μίτ» ίροχτ,ν τή» ίμόοτν ζρ ίς δια- 
τροιί» τοο. Έά» 3’ ένιυπηγεϊτο τολε’μιίιό» τι ιιλοϊον, 
έτί τ ίς  ϊιτρχείας τ ίς  άρχΐς τω», ϊ  ϊίμος έ» ε*- 
ιιληεί^ έψίοιζε »ά ιτερανωΟώιι». 'Η άνωτάτη δέ -/ρτ;-



ματικη τ:;·.ντ;, την ίποίαν η βουΛη -̂ οόνατο νά έκιβίλ- 
λη ε[; πλταμεληταντας, ητβ πρόϊτιμον 500 δραχμών.
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ΚΕΦ Ζ'.

ΠιρΙ ?̂7̂  Βου.ΐήζ χαί τον ύιχαστηρίου τον 
'^^ιείον Πάγον.

1. ΈτνμοΛογία. Τδ ονομα τϊίς βουλής ταυτης 
έληρΟτ, άπδ τον τόπον, εις τον οποϊον σανηρχετο, επει· 
δη ητο λόρ^ςτις οχι μακράν τής Άκροπόλεως, δνομα- 
ζόμενος ’Άρειος Πάγος, ήτοε λό^ος του ’Άρεως. Πότε 
δέ τδ δικαττήριον τούτο συνεττηΟη κατά πρώτον είναι 
άβέδαιον. Διότι άλλοι μέν φρονουσιν, Ζτι συνεττήβη 
έπι του Κέκροπος, άλλοι δέ έχι του Σόλωνος.

2 . Προσόντα τώχ· Ά ρείοκαγιτων. Οί αυγγρα- 
ε̂Τς δεν συμρωνουσιν ώς προς τον άριΟμδν των άν- 

δρών, εξ ών συνεκροτείτο τδ σεβάσμιον τούτο δικα- 
στηριον. "Ολοι δέ οί ’'Αρ*/οντες, μετά τδ τέλος τής 
αρχοντιάς των, ήταν δεκτοί εις αυτδ, εάν εΤχον εκ
πληρώσει καλώς τδ καθήκον των, καί άρου έ;ετά- 
ζοντο αύστηοώς ύπδ των Λογιστώχ, έκηρύττοντο υπ’ 
αυτών άςιοι του νά καταταχΟώσιν εις τους Αρειο- 
παγίτας. Έγίνοντο δέ δεκτοί εις αύτδ καί πολλοί άλλοι 
έξοχοι άνδρες, ώστε κατά την δίκην του Σωκράτους, 
βλέπομεν οτι 281 ’Αρειοπαγϊται έψήρισαν κατ’ αυτου, 
έκτος των ψηρισάντων υπέρ αυτού.

3. δ ικα ιοδοσ ία  αύτων. Ό  ’Άρειος Πάγος λέγε
ται, δτι έδίκασε πρώτος περί ζωής καί θανάτου. "Ολοι 
οί έμπρησταί, οί διαδρασιπολΐται, οί τραυματίσαντες



«κ προνδ'α;, και οί έϊικάζβντο άπβ τους
Άδΐ'.οτζαγίταί, και αν έςηλεγχοντο ένογοι, έτιμωρο2ντί 
μί θάνατον. Έαν δέ κατείίκαζον ε ι; ύζεραετρον η «δι
κόν ποινήν, τ,ααν καϊ δϋτοι ύπεύΟυνοι, ώ ί καί οί Λο- 
γ^στα^, (δέκα άρχοντε;» οΓτινες β;έταζον του; απολογι
σμοί»; των αρχόντων, και έλάμδανον άπο αύτοίι; λογον 
ττ5; διαχειρίαεώ; των κατά τήν διάρκειαν τ ί ;  άρχίς 
των)· εΤχον ώσαύτω; έργον νά έοορώτι κκί νά φυλα'τ- 
τωσι τού; νομούς, νά. διαχειριζωνται τά δημόαια 
γρτ,ματα, νά χηδεμονεόωοι τού; νέους, νά τίμω· 
ρώσι την διαρΟοράν, την αργίαν, καί προ πάντων 

την δλασρ-ίψι'.αν προς ττ,ν καβεστώσιν Ορηϊκβίαν. Οί 
ΆρειοπαγΤται βπανίω; άνεμιγνύοντο εις τά δηαοοια 
■πράγματα, έκτος μόνον έν καιρω μεγάλου καί επι
κειμένου κινδύνου, οτε ί  πολιτεία κατέρευγε συνή
θως εις αυτούς^ ώς εις το έσχατον καί βσ9«λέστατο.ν 
καταρυγιον.

4. Λ'μί/ί'βς *ηί Γ̂ ό.τος ζη<: α ν π Α ε ν σ κ έ ζ  α ύ ζ ώ > · ,

Οί ’ΑρειοπαγΓται συνήρχοντο τρις του μηνος, ·ητοΐ, 
τήν 27·"*, , καί 29« αύτοΰ. Άλλ’ έάν συνέδαινε
σπουδαία τις υπόΘεσις, έσυνείθιζον νά συνε'ρχωνται 
εις τήν βασιλικήν στοάν, την όποιαν περιεκλειον μέ 
σχοινίον διά να έμποδίζωσι το πληδος νά συμπυκνβυ- 
ται περί αυτούς.

5. ^νό άξ,ι^σημιίωζα πράγμαζα ίί’;  τάς ύΐηαζ  
αύζώ^. Δυο πράγματα ησαν πολύ αξιοσημείωτα εις τάς 
^;κας αυτών· 1) δτι έσ·υνεδρίαξον υπαιΘροι’ (Γιως διότι έν 
περιπτωσει Φονου, ήτον άσυ*;ρχώρητον εις τόν κατήγο
ρον καΐ τον κατηγορούμενον νάηναι ύπβ τήν αυτήν όρο · 
^τν) καί 2̂  ΟΤΙ ι κ̂ουον και απεβάσιζον περί όλων των 
δικών έν καιρώ νυχτός, καί έν τω σκότει, διά νά μή
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>7. έπηρεαζωνταί ά~ο τον κατήγορον η τον 
κατ-ηγορούΐλίνον, βλέκοντες αϋιτο6;.

β. Ό Ιϊασι.ΙεΙ'ΐ: εσυνίΐ^^ιίαζίΥ ι ις  τί> διχασ-.ιΐξ·ιιη·. 
Αί ττερί ©όνο;» κατηγορίκι εΐ5τ;γοντο εί̂  τον ’ Λρειον 
Πάγον άπο τον Ιϊαοιλέα, οττι; τ,ούνατο νά ουνεοριά̂ η̂ 
μετά των Αρειοτταγιτών, άποΟέτ(ι)ν το στέμμα του, το 
ίκοΓον ίτον %Ί των σημε'ων τ·?,ς άργ τ̂ί; του.

7 . Τ^ύπυς τί]ς όιαδιχασΐαζ. Ό συνηΘτς τρό~ο:
τις  ο'.αοικαοέας ητον 5 άρου το δίκαοτ/ρίον
συνηργετο καί άζεμακρυνετο ? λαός άζο αύτο, δ;η- 
ρεΓτο εΙς ο'.αρόρου; έπ'τροζά:, έκά-τη των όζοίων 
ηκροάζετο κα! άζεράσιζε ζερι δ'.κών χωριστά, εάν τδ 
κατεπεΤγον τής υζοΘε'σεως ητο τοίουτ^ν, ώστε το δ:κα- 
στήριον ολον δεν ήδυναιο νά δικάσω. Αί δ’ έπιτροζαΐ 
αυται, (ύς καί αί δίκα;, τάς οποίας εμελλον νά δικά- 
σωσι, χροσδίωρί^οντο δ[ά κλήρου· έ τ̂τε, εζειογ; ούδεΙ; 
Άρειοπαγίτης έγνώρίζε, πριν είσελΟι; εις το δικασττ;- 
ριον, την δίκην, την οποίαν έ'μελί,ε νά οικάση, η δωρο
δοκία καθίστατο αδύνατος.

8. "Ο^ιχοι, έρωτήσεΐζ, χαΐ σννηγορία ι. Προ τ ίς  
ένάρξεως τ?!ς δίκης, ο κατηγορίζ καί δ κατηγορούμε
νος ώμνυον εχοντες τάς χεφάς των επί των δρχεων 
τράγου, κρίοϊϊ, η ταύρου, οτι θέλουν εΓπει την αλή
θειαν, καί έπεκαλνουντο τάς Ινύμενίδας νά τιμωρησωσι/ 
αυτούς εάν ώμνυον ψευδώς. Έν περιπτώσει δέ ©όνου, 
ό κατήγορος ώρειλε νά έμώση, οτι ητο συγγενής του 
Φονίυθέντος, (διότι ούδείς άλλος εΐμή ο[ χλησιέστερο: 
συγγενείς εΤχον το δικαίωμα νά κατηγορησωσι τον ρο
νέα). "Επειτα άμοότερα τά μέρη έκάθηντο επί δυο 
αργυρών εδρών (αργυρών λίθων}· καί ό μέν κατήγο
ρος έκάθητο Ιπί της έ'δρας τ ίς  ί>̂ ρε(ύ̂ , ό δέ κατηγο*
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; επί είρα; τ ί ;  ά»·αιι)(ία<:. Ό  κατηγορο- 
ο3τω κκΟηαενο;, άζίύΟϋνξ τοϊΓ; έρωττ,τί:; ε ι; τ ΐν  
καττγ3ςού;α.£ν5ν· 1) ένοχος του οο'νου τουτου; β
είςτουτο άπεχ.ρίνετο, βενοχος»  ̂«;αη ένοχος® 2) «ΙΙώς 
ε'ποαξας τον βόνον τοΟτον;» 3} αΤίνες ·ς·3αν ε- τυνε- 
νο'χοί 7ου ε?ς τ/,ν προίςιν ταυτην;» ΆχεΛουΟεος δέ τά 
μέρη ηρχιζον τοϋς οιχαν-χους λο'γους, καί 5 κατη
γορούμενος ·ϊ1οόνα·:ο νά υπεραοπίτη έαυτον 2ιά ουεο 
Λόγων. Κατά τον πρώτον δέ λόγον τ?,ς υπεραοπιτεως 
ε;χε τό δ'χα-ωμα νά σώοη τήν ζωήν του δ;’ έκουοίας 
έξορ'.α:, οτε τά κτήματά του έδημευοντο από τούς 
Ιίωλητάς, δέκα άρχοντας, οΓτίνες εΤχον καθήκον νά 
έκμιτΟόνωοΈ τάτέλη,νά πωλώοι τά δημευμένα κτήμα
τα, καί λοιπά. Κατά τούς πρώτους δέ χρόνους άμϊότε· 
ρα τά μέρη έλάλουν μόνα, άλλ’ ε;ς τούς τελευταίου; 
χρο'νους ^δύναντο νά εχωοί συμόουλον οιά νά συνηγο
ρώ ύπερ αυτών. Άλλ’ οττις κ»ί άν ητον ό λαλών, υπε- 
χρεοΰτο νά παριττα γυμνήν τΐ;ν άληΟε-αν ανευ όητορι- 
χώς τίνος τέχνης.

9. ^Ίτίόγασις. Αφού ώ^ουοντο ομρότερα 
χαΟ Ιν χεριχτωΊΐν ό ζ!ΐη:γορο4[Λΐνο; άχεβαιιζϊ νά ίΐΓ.ο- 
στί την ο'.ν,ην, οι δι/,ασται χροόδαινον νά άποοασίοωοι, 
όπερ ίτοαττον μέ β,Ουτάτην σοίαρίτητα χαί σιωχήν. 
Ό δέ τρόιΐίς τοό άποίχοΕζ.,ν ητον δ ίϊ^·. Εί; τό δι- 
χαοιηριον ήτχν τείειμένοι δόί χχδίσχοι, χαί ό μέν 
ητο χαλχινοη, χχ( ώνομά^ετο ό ψ.τροσβεν^ έκ τοΰ 
τίχοο ίχοο ε'χειτο· «ί'μιοη, διότι ο· ^'οβεϊοχ, είίαϋτόν 
ψδοοι άπερχίνοντο τήν κατηγορίχν έγκυρον καί 6α- 
νάτον , διότι έψήριζον τόν.δκ'νατον τοΰ ύχοδίκου. 
Ό δέ δείτερο; καδίικο,- ήτο ξύλινο;, τεθειμένο; ίκ ί- 
Μ  τοΰ πρώτου- . ί ;  χΰτόν δέ εγό-.πτον τά ;
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των οΰοι ·ί(βελον νά άβωώτωτι τ :ν  κ«τηγ2ρ 6μ$νον* 
εντεύθεν ών3(Λ«ζετ5 δ ό.'ίΐσω, 0 άχνρο€^ καί δ ί^έον.

10 . Μ γχψισθία των ^ρειοπαγιτων. Οί Άεειο- 
χαγΓται οΟδεποτε άντεμείβοντο μέ στεράνους οίά τ&ί»ί 
κδπευς των, επειδή δεν έπετρέπετο νά τεδς ρέεωσιν, 
ολλ’ εΤχον αντιμισθίαν τινά (δνομαζομένην */5ί'ας) 
σιτρ.ειμένην έκ τριών οβολών, ώς λεγουσι, οι’ έκα- 
σττ,ν οίκτον, περί τ ι ς  οποίας εδίκαζον.

ίτχΰς που δικαστηρίου τούτου διετηρηθη ακέ
ραια με'/νΡ̂  Περικλεούς, οστις μη δυ-
νάμενος νά γείνη Άρειοπαγίτης (διότι ουδέποτε ητον 
άργων). μετεχειρίσθη ολην την παρά τώ δτ,μω ίσχύν 
του διά νά ελάττωση την δύναμιν του δικαστηοίου 
τούτου. Εκτοτε οί ΑΟηναΤοι, άπαλλαγθέντες άπο 
τον σωτήριον αυτόν χαλινόν, -^ρξαντο έπαισθητώς νά 
έκτρέπωνται τίίς αρχαίας αυτών αρετής.

Κ ΕΦ  Η'.

Ώ ΐρΙχίγωγ &.1.1ων όικαστηρίωγ, π/ρϊ τ ή ζ ί ια -  
διχασίαζ αύ·τωγ, χαΐ .ίο/.τώκ.

1. ^ιχαστα ί Λαμβανόμιγοι ίχ  των ποΛιτώγ. Οί 
ϊικασταί έλαμβάνοντο έκ των πολιτών άνευ διακρίσεως 
τάξεως, διότι καί οί αγενέστατοι, κατά το πολίτευμα 
τοΰ Σόλωνος, •^δύναντο νά ψηρορορώσιν εις την εκ
κλησίαν του δήμου, καί νά άπορασίζωσΐ περί δικών, 
εάν μόνον ?σαν τριακονταετείς την ηλικίαν, καί οέν 
ειγον καταδικασθί δι’ ατιμωτικόν έ γ̂κλημα.

2, ίΟ /ίιχαστήρια. Εκτός τον Άρείου Πάγου
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ίτΛν 10 ο'./ίαιτίίΐχ. ΚαΙ τά μεν τέισαρα έξ αύτών 
έδίκαζςν τάς περί φίνου δίκαί (έπΙ οονικών πραγμά
των)· τα οέ λοεπα ε ; τάς πίλιτικάς δίχας , (έπί δγ;- 
μίτικών). Τά δέκα δέ ταυτα δικαατηριο ηααν δλα χε- 
•/ρωαατυμένα, και εί̂  εχαοτβν αύτών ητον εγχεγα- 
ραγμένον εν έχ τών πρώτων δέκα γραμμάτων τί3 
αλφαβήτου.

'Όαοι δέ έκ τών 'λΟτ,ναίων εΤχον ευκαιρίαν να ά- 
κούωτ; και νά άποβατίζωτι δί*α;, ζαρέδιδον τά ονό
ματα των, όμοΰ και τά δνόματα του πατρος και τοΰ 
δημβυ των, έγγεγραμμενα επι πινακίου, ει; τοΰ; θε- 
ομοΘέτα;, οΓτινες το έπεατρεΦον εί; αύτοΰ; μέ άλλ« 
πίνάκιον, επί του οποίου ίτον έγγεγραμμένον το γράμ» 
μα ενοζ τών δικαττκοιων, ω ; ειγε προοοιοριτΟί̂  δια 
τοΰ χλΐ)3ου. Τά πινάκια δέ ταΰτα εΦερον εΐο τον 
κτ,ρυκα τών διαφόρων δααττηρίων, οαυ; εδιοεν εί; 
εκαοτον πολίτην πινα'κίον, οπού ητον έγγεγραμμε'νον 
τό ίδιον αυτού όνομα, καί το όνομα τοΰ διχαατηρίου, 
τό όποιον ελα·/_εν εις αυτόν, ενταυτω δέ καί σκήπτρον, 
το όποιον οί οικασται έπεστρερον εις τους Πρύτανεις, 
άρου ηκουον τάς οίκας, τάς οποίας ηααν διωριομένοι 
νά δικάσωοιν. Οΰδεί; δέ ήδύνατο νά ουνεδριάαη εις 
δύω δικαοτηοια την αυτήν ημέραν. Ο-οι δέ τών δι« 
καατών εκηρύττοντο ενογοί δωροδοκίας, έτιμωροΰντο 
με '/ρηματικήν ποινήν.

3. Τΐοίπκά δικαστήρια. Ποινικά δικαατήρια ησαν 
1 ) Τό επί Παλλαδίω, δικαστηριον (σχυρότερον καί 
του Άρείου Πάγου» προ τ)!ς έπογίς Σόλωνος, 
οττις περιώρισε την δικαιοδοσίαν του εις δίκας άνΒρο· 
οονίας, ακουσίου ρ?όνου, καί, ώς τινες λέγουσι, συνω
μοσιών κατά τί ς̂ ζο)τ!ς τών πολιτών, άνακαλυοθεισών


