
τής έκτε^έσίώς των. Οί εν τω διζα?τι:ρίω δέτςύτο) 
Οίκασταί ώνίμάζοντο έοεταί, άχο το2 έοιεν*;, £χ- 
καλεΓν. 2) ϊο  επί Δίλδίνίω ητο δίκαττήρίον έν τώ 
ί·:ρω τβ3 Δελδίνίίο Απόλλωνος καΐ τής Δελ»ινί·3[ς ’Α :- 
τεμιοος. Τά δ:κα7τί;ρ-ον $έ τούτο έοίκαζεν ολςο; τούς 
βόνους, Χϊθ’ ού; ό κατηγορούμενος ώμολόγει μέν την 
πραξίν, άλλα δί-α'/υρί^ετο ότι ε̂ πραξε ταύτην δυνάμει 
των νόμων, ώς χ. ■/, είς τήν περίχτωαιν τής μοιχεία^, 
ή τής νομίμου άμύνης. 3) Το επί Πρυτανείω ητο δι- 
χο-οτήριον, τό όποιον έδίκαζε τούς προελΟόντος γόνους 
από άψυχο χράγματβ, οΤον λίβους, σίδηρον, κλ., τά ό
ποια εάν οπεδεικνυοντο ένοχα, έ^ριπτοντο χέραν των 
ορίων τής Αττικής. Το οικαστήριον τούτο εγρηοί- 
μευεν ωσαύτως ώς κοινόν κατάστημα όχου έγίνοντο 
δημόσια δεΓπνα. 4 ) Το έν ΦρεαττοΤ ητον εις τό πα
ράλιον, καί ώνομάσΟη από του ©ρεατος, διότι εκειτο 
εντός ©ρεατός τίνος. Τό δικας-ήριον τούτο έδίκαζε τούς 
Οσοι, καταοΐκασΟεντες εις έζορίαν δι ακούσιον ©όνον,, 
κατηγορούντο ςι’ ετερον εκούσιον, πριν σ^μβιβασθώ- 
σ; μέ τούς ένεργήσαντα; την εξορίαν αυτών. Οί τοι- 
ούτοΓ δέ κατηγορούμενοι δέν ήδύναντο ν’ άχοδώσιν εις 
την ςηράν, άλλ’ απελογούντο άηό τό πλοιον, καί άν 
άχεδειχνύοντο ένοχοι, χαρεδίδοντο εις την διάχρισιν, 
των άνεμων καί τών κυμάτων.

4) ΙΙΛιαία. Εξ όλων τών δικαστηρίων, τά οχοΓα 
έπελαμόάνοντο τών πολιτικών δικών, τό μέγιστον και 
πολυασχολώτατον ητο τό ονομοζόμενον Τίλιαία, Γσως 
οπό τού ήλιου, διότι ήτον υπαίθριον, καί έκτεδειμε'- 
νον εις τόν ήλιον. Οί συνεδριάζοντες εις τά δικαστή· 
ριον τούτο οικασταί ησαν τουλάχιστον πεντήκοντα* 
άλλ’ ό ουνηΟε'στερος αριθμός ήτο μέχρι 200 καί δΟΟ’

Β.Α.Κ.Η. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 277



278 ΛΐΚΑ2ΤΗΡίΑ.

"Οίεδ’ ε[/.ελλον'να5ΐϊ'.«5θώ3ί μεγάλα; δ·.χ5;, ε^υνειθιζον 
νϋ ι:ροσκαλώ5ΐ ϊιχ ϊϊτ ϊ ,  χ**! έζ άλλων οίχαττιι^ιων.

5. 'Όρχοζ τώ»· ίιχασΐ&τ· Ο’. οιχί'τχ'. 6^51 έδί- 
καζον τάς σπουδαΐίτο-τβίί τϊλιτ'.κας δ·κ«ί, χο-Ι δεν ιί- 
δνναντο ·*’ ά"θθ5ί7ίϊωϊΐ ίτριν δ|Λω7ω?ί, έττιχαλον λ̂ε’Ό*. 
ώς ιχάρτυεαί τον Α'.χ, τον Ιίοτειοώνκ χϊ; ττ,ν Δ·ί;- 
μΐτρκ.

6. 'Γρό:ΐΰζ τηζ ύια^ιχοοίαζ* Ο τοογο;  τ ί ;  διαδ'.· 
καοία; ητον δ έ;η ;. Ό κατήγορο; Γαρέδ’.δε το δνοαα 
εκείνου, τον όποιον ίΟελε νά κατηγορτ-η· εί; τον οιχα- 
ς^ν, ός·ι; εΤγε καΟίκον νά είτάγη την οι/ηνεί; τοδικα- 
^ριον, οΓου παρόαο’.αι οίχαι έδιχαζοντο. Οοε οικας·ή;, 
βεβαιωΘείς δτι ή δίκη τ,το της δικαιοδοοιας του δίχα· 
οτηρίου του, έπέτρεπεν εις τον κατήγορον νά κλητευση 
τον χατηγορού/κενον. "Οτε δέ δ κατήγορος καί δ κατη- 
γορούαενο; ηργοντο ενώπιον τοΰ ίικαοτοΰ, ουτος ήρώ- 
τα τον κατήγορον, έάν εΤχεν έτοίριου; ολας τάς }χαρ- 
τυρίαςτου, ή έχν εΤγεν ανάγκην νά κλητευοη και άλλους 
[κάρτυοας· Τούτο δέ ώνοικάζετο άκά*|>{σι;- Καί δ κα
τήγορο; δέ καί δ κατηγορούριενος ήδυναντο νά άναβά- 
λωτι την εςέτατιν της δίκης, οανυοντες οτι ή αναβο
λή ητον αναγκαία. Ή το δ’ άναγκαΤον πάοα κατηγο
ρία ν’ άργίτη έντδς πέντε ετών, άρ’ οτου τδ αδίκη
μα έπράγ̂ Οη.

7. "Ορχοζ (^ιύόμίνοζ ί ΐ ς  άμψόκρα  γΑ μιρτ\. Εάν 
δεν έίητεΓτο άναβολή, έδίδετο ορκος εις άμρότερα τά 
με'ρη* καί δ μέν κατήγορος ώμνυεν, δτι οέν ήθελε 
παραττητει ε:μή μόνον την αλήθειαν « αληθή κατη- 
γορεΤνο, δ δέ κατηγορούμενος, οτ· ή άπάντητις του 
ήΟελεν εΤοΟαι αληθής καί δίκαια « αληθή άπολογή-οεινη 
ή οτι δεν έβλαψε τον κατήγορον. Τουτου δέ γενομέ-
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νοίί, δ εϊτγ,ντ,τη; προίβαινεν ιϊ- τϊ;ν ΙΔο-^χν
τωγ δ-καίτών, -Ιίτΐί έγίνετο δ-ά ζλϊ; = :ι;· ςδτοι 2έ 
κατά τ/ιν κυρίαν /αέραν, τ̂ τοι τ},ν ττρεσδ-ωριτμεν/ν, 
τρχοντο ε:’ί  το δίχατ-.χριον καί χατελάμβανον τάς 
έδρας των* δ οέ δ/μοτίος κ/ρυς, έτϊρόοταζεν έλους, 
070{ δέν εΤχον υπόΟεαίν, νά άναχωρ/οωτι « μετά- 
στητε έ^ω ·.

8. Μγάγνωσκ: τον γ̂γρά<̂ ΌV τ̂ /̂  κατηγορίας. Ό 
δικαατης ε̂ σ?5*ρεν εττε'.τα την δίχ/ν είς τους δικαστάς, 
χαί τούς εδιδε τ/ν έζουαίαν να την δικάοωοίν. Ακο
λούθως άνεγινώακετο τδ έγγραφον τ/ς κατηγορίας 
ατό τον δημότην κχρυκα, είς τό δποΤον έαπερ:εί- 
χοντο οί λόγοΕ τ^ς κατηγορίας, ε^Εοτορουαενης τ ίς  
βλάβης, την δποίαν δ κατήγορος δίΕογυρίζετο οτε 
εταθεν.

9 . Μ.-ιόψησις. Έάν δ κατηγορούμενος δέν ένερα- 
νίζετο , εψηρίζετο άμίσως άίτόοαοΕς κατ’ ούτου* 
άλλ’ έ ίν έντίς ΐί,ερών ένερανίζετο, άτοδεικνύων 
δτΕ έμποδίοΟη από άτδένειαν, ί  άπο άλλην άναπό- 
οεΕίχτον ανάγκην, η πρώτη 07;όβααις' - κ̂υρουτο ύπό 
τον ορον του νά άρ'/,ίτη νέαν δίκην δ κατηγορούμενος

10. Προ τ ίς  ένάρςεως τ^ς δίκης, «μοότίρα τά 
μέρη ώρεΕλον νά καταΟέοωαΕ χρηματΕχήν τινά ποαδ- 
τητα, δνομαζομίνην .·τ̂ μτί!»·5?σ, εΕ’ς τάς χεΤρας το3 
δ’.καοτου, οατΕς είαηγαγεν την δίκην των εΕ*ς τά δικα- 
στηρΕον. Ή  δέ κατατΕδεμένη ποοότης ητον ανάλογος μέ 
την αξίαν τϊΐς έπΕδίκου ΰποθέσεως.

11. ^ ιττη μαρτυρ ία. Οί μορτυροΰντες έπρεπε νά 
ηναΕ άμεμπτου διαγωγγ^ς άνδρες, ελεύΟεροΕ, καί άοΕ- 
λοκερδεΤς. ^Ηοαν δέ δΕτταΙ μαρτνρίαΕ· 1) καί μαρτυ-
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οία μέν έ/.εγετί. οτε ό ομνυων ητον α:·τιπτ/;; , ί ;  
τ:;α;εω;· 2) έκμίίρτυρία ΰί, 0χε ό μαρτυς καανΟανεν 
οσα έβεβαίονεν άπ^ άλλεν, &στις ητον αϋτόπττ:. ,̂ «λλ’ 
εΤ·/εν άποΘάνει μετά ταότα, η εΤ'/.εν άζο^ημησει, ή ίς - .; 
εΤχεν έμπεοισθ7. άτϊΐ βνα-ίοεαχτον συμβεδηκος τίΟ νά 
έμοανισΟτ.. Οί μαρτυρεί ώρειλον κατά τον νόμον νά 
δί^ωτι ττν μαρτυρίαν των έγγράρω;.

12. ύιχαηχοί. ’Λφου οί μάρτυρες ώμνυον,
ό μέν κατήγορος ίοτάμενος ορίατερά του δικαστή · 
ρίου, δ δέ κατηγορούμενος δεξιά, απηγγελλον λόγους 
ύτιέρ της ιδίας αυτών ύκοΟεσεο);, η ελαμβανον δικηγο* 
ρους διά νά συνηγορηοωσίν ύκέρ αυτών. Αια να μη 
μακρηγορώοι δέ ύ“έρ τδ δέον, τεριωρίζοντο εις ώρι- 
σμένον χρόνον (διαμεμετρημμένην ημέραν), οοτις ζροο- 
οιωρί^ετο οιά τ^ς κλεψύδρας, ήτοι άμμομετρικου ωρο
λογίου, εις το οκοΓον αντί άμμου, μετεχειρίζοντο 
ύδωρ, διανεμόμενον εξίσου εις άμρότερα τά μέρη, 6πο 
άρχοντός τίνος προοδιωρισμένου έκί τούτω* ουτος .δέ 
ώνομάζετο ίψό(^ωρ.

\3. Πως ■̂̂ ·ήψιζο̂ . ’Α,ροΰ άμρότερα τά μέρη 
κατέκαυον τον λόγον, δ δημόσιος κηρυξ, κατά προ
σταγήν του προεδρεύοντας διχαστου, προσεκάλει τούς 
δικαστάς νά ψηρίσωσι. "Οτε δέ τδ έγκλημα δεν ητο 
βανάσιμον, οί δικασταί εΤχον την εξουσίαν νά μ.ετα- 
βάλωσι την σωματικήν εις χρηματικήν ποινήν. Ό  αρ
χαιότατος δέ τρόπος του ψηφίξειν ητο διά μελανών καί 
λευκών κογχυλίων, ονομαζόμενων χοιρ^^ω^, ίι διά λι· 
βαρίων, όνομαζομένων ·̂»/̂ >ωκ· μετά ταυτα δέ μετε- 
χειρίζοντο χάλκινα σραιρίδια, ένομαζόμενα σ.τοκιίε'- 
,ίονς. "Οτε δε έπαυσεν η χρΐσις αυτών, μετεχειρίζοντο 
τούς κυάμους. Ησαν δέ δύο ειδών, μελάνες καί λευ-



χοί' καί οί μεν λί ί̂κοί ?σαν σώίΐ, καί εχρτζβίμευτν 
τρος άΟώωσιν* οί δέ μελάνες ηιαν τρυττημένοι, καί 
έ·/ρηα:μβϋον είς την καταδίκτιν. Τους κ^αμοος δέ 
το6τ®;ίς έλαμβανον οί δικατταί άπο τον βωμόν, καί 
τβί»; ε^ριπτον εις δύω έκεΓ τείειμενοι^ς καδίτκους δια 
μικροί) τίνος δικτύου, δνομαζομενου χημοϋ.

14. Τρόηος χον άριθ^εϊγ τάς-^-ήψουζ. έ-
λαμδανε τ^ος ή ψηρορορία, δ δτ,μόαιος κηρυς έκη- 
ρυττεν ούτως οΈάν τις δεν εδωκε την του, άς
άνααταΟί ηδη, καίάςτλν δώιη (εΓτις άύηριττος, «νι- 
στάσΟω). ’̂ Επειτα ϊ^νοίγοντο οί καδίσκοι, καίηριθμούν- 
το βί ψί^οι ενώπιον του άρ'/οντος, δοτις Γττατο με 
ρα'βδον εις τήν '/̂ εΓρα, την έποίαν έςε'τεινεν έπι των 
κυάμων, ένω ’̂ ριΟμουντο, διά νά μη αυμδ  ̂ άπατη. Καί 
ϋ ν  μέν 6 αριθμός των μελανών κυάμων ητο μεγα- 
λητερος, δ αργών έκηρυττε τον κατηγορούμενον ένο
χον* εάν δέ οΐ λευκοί ύπερέβαινον, ί  κβΐ ησαν ίσοι 
μέ τους μελανός, έκηρυττε την άΟώωσιν, Οτε δέ δ 
κατηγορούμενος έξηλέγχετο ένοχος, δ αρχών εΤλχε μα
κράν γραμμήν επί πινακίου κηρωμένου* τούτο οέ ώνο· 
μάζετο τψ α γ  τηγ ραχράγ. Έν περιπτώτεί οέ άθωω.- 
οεω; ειλκετο βραγεΓα γραμμή.

15. Έ κτΐΛ ίσΐζ της άπο^άσΐως. Έάν δ κατηγο
ρούμενος ητον ένογος θαναοίμου εγκλήματος, παρεδί- 
δετό εις χειρας των ενδεκα, διά νά ύποστή τήν προ- 
βήχουταν ποινήν, άλλ’ έάν κατεοιχάζετο εις χρηματι
κήν ποινήν, οί ταμίαι του θεού έρρόντιζον νά τήν εί- 
•πράξωσιν* ή, έάν οέν ήδύνατο νμ τήν πληρώστ., έβιι·» 
λαχίζετο διά βίου.

10. Ό γομασΙαι τοΖ χατηγόροϋ^ κοΓηγο/)θν/ίίνοΐ', 
X. λ. Ό  μέν κατήγορος ώνομάζετο ιίιώ τ̂ωπ* ολη λ'έ ή
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δίκη, 3ίωζις, δ δε κατηγορούμενο;, (̂ ·ίύ)·ω̂ ·. Ή  κατη
γορία δέ τρο τή ; άποδείξεω; ώνομα!ίετο «ίζ/α, μετά 
την άπόδείξιν δέ, ί.Ιεγγος^ καί μετά την καταδίκην 
άδ ΐκ ιψ α . Έν ο?ω δέ ή δίκη ίμενεν εκκρεμής καί 
άναποϊάτιστος, ητον έκτεΟειμε'νη είς τά δμματα τον 
κοινοο, έγκεχαραγμενη οοτα έ“ ί πιναχίοϋ μετά το5 
όνόματσς το3 κατηγοροομένοο, καί άνηρτημενη εις τά 
άγάλματα των ΊΙρώων, επικαλούμενων επωνύμων. 
Τούτο δέ ώνομάζετο έχχεϊοθαι.

17. Τιμωρία .̂τί τ̂ ·ίΐίΐίομα̂ η·̂ /Λ. Έάν δ κατή
γορος εΤ*/ε κατηγορηοει τον άντίδικόν τοο αδίκως, 
η προοηγκγε ψεοδϊΐ μαρτυρίαν κατ’ αύτού, έτιμω- 
ρεΤτο μέ γρηματικην ποινήν. Ό ψεοδομάρτνς ετιμω- 
ρεΓτο ώοαύτως αύττηρώς, ειταγομίνης δίκης κατ’αΟτοί 
έπι ύει^δομαρτορία.

ΚΕΦ. θ'.

ΤΙι^Ι τώ»* .*ίοι»·ώ>* και άμοι6ώ>· τώ^ ^^$φ‘α^ω^.

1. ΚΐΊγώτιμαι :εοΐΥαί. Αί κοινώταταί καί μάλλον 
άςιοσημείωτοι χοιναί αί έπιδαλλόμεναι έν ΆΟηναις 
εις τούς κακούργους ησαν οί έςης. ·

Η ζημία  (χρηματίχί) ποινή)· ατιμ ία , Ταύτης δέ 
ηοαν τρεις βαθμοί* '̂ τοι 1) "Οτε δ κατάδικος οιετήρει 
μέν τά κτήματά του, έπτερ-Ττο δέ προνόμιόν τι, το 
δποΓον οί άλλοι πολΐται άπελάμβανον. 2 ) *Ότε προσ* 
καιρως έοτερειτο τά προνόμια του έλευΘέρο'υ πολίτου, 
καί τά κτήματά του έδημεύοντο. 3) "Οτε δ κατάδικος, 
μεΟ’ όλων των τέκνων καί τών απογόνων του, έστιρειτο
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διάχίίντο; ολα τα διχαίώ^ιατατων έλευθείων πολιτών 
ίερα τε χ*ί οϊΐα' ή δε πο'.ντ) αυτή έπεβχλλετο εις 
του; οσοι απεδεικνύοντο ένοχοι κλοτΓΫ,ο, ψευδομαρ
τυρία;, ί  άλλων ατιμωτικών έγκλτμάτων, Ί ΐ ΰον- 
Μ ία. Ή  δουλεία ίτό  ποινή, διά τ?.ς δποίας 6 
κατάδιχο; υπεβάλλετο εί; την κατάοταοιν του δούλου. 
Έπεβάλλετο δέ ΐϋ,όνον ε ι; τούς ατίμουο, τού; ξένους, 
καί τούς απελεύθερους δούλους, άλλ* ουδέποτε εις 
τούς ελευθέρους πολίτας. Τά στίγ^ιατα δ’ έπεδάλ· 
λοντο απανίως εις άλλους παρά εις τούς δούλους.

στή^η ητον τετράγωνος χίων, έπι του οποίου ένε- 
χαράττετο τό έγκλημα τού ενόχου. Ό  ά ισ μ ίς  ητο 
ποινή, διά τ^ς οποίας δ ένοχος κατεδικάζετο εις κ»- 
θειρξιν μέ δεαμά (1). 'Γπο την τελευταίαν δέ ταυτην 
ονομαοίαν χατατάοαονται το Ξύ.Ιογ Π επίσνριγχο^^  
το όποιο·/ ητον σανίς εχουσα πέντε τρύπας, διά των 
οποίων διεπερατο η κεραλη, αί χ/ιρες καί οί πόδες του 
ενόχου. Ο Λ'ίΙκιξ’, ^τοι πέδικλα, καί ή Σανίς, ίτ ις  
ητο τεμαχιον ξύλου, εις το όποιον δ κακούργος έδέ- 
νετο σρικτα’. Ή  γνγη^ διά της όποιας οί εις θύτην 
καταδικαζόμενοι έοτερούντο τά κτήματά των, καί 
ηναγκάζοντο νά ρυγωαιν από την πατρίδα των, 
άνεϋ έλπίδος έπιοτρορΐς. Κατά τούτο δέ διέοεοεν 
άπό τον δοτρακιτμον, οοτις κατεδίκαζεν εις δεκαετή

(Ι ) Οί ΆβιιναΓιι ίΤχον τριωκ ίίδώ·< φνλακάς· χα'ι ή («ν ιτ^ώτ^, 
χλ-Λοί'.» τ ί ί  ά*;β5α; χ·ΐ|λ5'ντ, ητι ί( *  τοο; ίφίΐλί'τας· ή ί ι  ϊ ινη 'ρ », 
ένβαιχζίμίνχ οωφ^ο<ί5τη?^βν, βί*£* ««φρονιομ^ϋ. Ή  ί *  τρίΓΛ
ίκιςτβ Μ< [«}ΐ9νω(<ιίνβν τί*4ν, χα'ι ητί «ρ',βίιωριβμίιιι ί ιά  τίϊίς ί»5· 
χ ίυ ; ίαναοίΐΜϋΜ χβκ&ΐ)ρ·ιτ!μάτωϊ. (Ήλβτων τ :ι:ι νβιιων Βιο. 10). *11 
ιτίλη, 3» 5ιά ττς βποίαί «ί Xίτά5ιx^ι ΐφίρβντο ιΐ{ ίανατβν, ώνοαάζιιβ
ΧαρωνίΓίν, « 0  Χ *ρ»ν:ί, τβΟ κοββμβιβς νίδ 'Α ίβν.
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μίνον ουγτ,ν, εί; το τέλος τίς όζοίας, οί έξοστραχι- 
ζόμεΜΟί ήοΰναντα νά έζυτρϊ'ψωοι, χαΐ νβ άτιολαό- 
σωοι τά κτήματά των, τά όποια έϊοίχάττοντο εις 
αύτοΰς ακέραια χαθ’ ολον τοίτον τόν'χρόνον. Ό  ό- 
ιοτρακιοαός έπεβάλλετο, ούχι τόιον ώς ποινί;, όιον 
ώς μέοον το3 ναάπαλλαχΟή δ δΐμος από έκείνοος, 
0701 οιά των λαμπρών χατορΟωαάτων η οιά τοϋ 
πλούτοο αυτών εΤχον διεγείρει τόν φδόνον βύτου* έςε- 
τελειτο δέ κατά τόν άχόλουδον τρόπον. 'Έκαατος λαμ- 
βάνων οστραχον, ήτοι χεραμίδιον, επί του όποιου ητον 
έγγεγραμμένον τό όνομα του έξοττρακυτέου, ερερεν 
αυτό εΓς τι μέρος τϊ,ς άγορας, περιφραγμένον επί 
τουτω μέ ξυλίνας κιγχλίδας, όπου ησαν δέκα πυλαι 
προαδιωρι-ιμε'ναι διά τάς δέκα ρλάς, έκαστη των 
οποίων εΐσηρχετο διά χωριστής πύλης. Τούτου δέ γε- 
νομένου, δ αρχών ι̂ ρίδμει όλα τά όστρακα, καί άν 
μέν ησαν όλιγώτερα των 6000, δ όστρακισμός ητον 
άκυρος, εάν δέ ησαν περισσότερα, δ όστρακισμός 
ητον έγκυρος. Έπειτα δέ, διαχωριζόμενων των όνο- 
μάτων, έκηρύττετο έςόοιστος επί δέκα ετη εκείνος, 
του όποιου το όνομα ητον έγγεγραμμένον από τούς

2. ίϋ^αΜ χαΙ ποιχαί, Ό θάνατος έπεόάλλετο 
εις τούς κακούργους κατά διαοόρους τρόπους, οί χυ- 
ριώτεροι των όποιων ησαν,

η  ς:>=;, μ  τ ί 5 « « · . ί  κατάδικος άπεκεοαλί- 
ζετο.

Ό Β ?ίχ»; (ιχο.,ίον), μί τόν ό-οϊίν έ χ μ μ ίτ ο  ί  
έπνίγετο.

'Ο χρ,,ΙΛνό;, ίτ5 ΐ χρΐμνώόηί τ0Μς, άτ.ί τόν όΐίϊ^ 
ον ;  χτχοόργο' έό ίίιτιτο  ζ»τά χετχλϊ-;.



'Γά τόμιτανχ, ·ίτ5ΐ ζ6λα, με τ ϊ  όποΤα ετύζτετο μέ- 
γρ'. θανάτου.

Ό σταυρό; ( ξύλον τιμωρτ,τ'.κον ), ε;ς τον όποιον ό 
ένοχος εκορφόνετο.

Τό βάραΘρον, βαθύ 7̂ \̂γά̂ ι̂ ι̂  ̂ ε ι; το όποιον έρρί- 
πτοντο οί κακούργοι.

Ή  λιθοβολία ?το ποινή, την οποίαν οι άρχαΤοι 
"Ι'-λληνε; έπέβαλλον συγ ν̂ά ε ί; τους μοιχούς, όσοι 
έλαμβάνοντο έπ αύτοοορω.

3. \4^οι6αί. Αί όέ κυριώτεραι άμοιβαί ηοαν αί 
έοεςης.

Ή  προεδρία, ήτοι τό προνο'μίον του εχείν την πρώ- 
την εδοαν είς όλα τά θεάματα, και εις άλλας δημο- 
«ίας συνελεύσεις.

Ή  είκών, ήτοι ί  τιμή τοΰ έγείρειν εΓςτι δημόσιον 
μέρος τϊ!ς πόλεως εικόνα τινά η ανδριάντα. Οι στέφα
νοι έψηφίζοντο ύπο του δήμου έν ταΤς έ<κλησίαις, η 
από τούς βουλευτας έν τω βουλευτηρίω αυτω, ί  από 
τάς ®υλάς ποός τά Γδια αυτών μέλη.

Ή  ατέλεια ^τον απαλλαγή παντός δημοσίου τέλους 
^όρών καί συνεισρορών, εκτός των πρός πόλεμόν 
αναγκαίων ή τιμή δέ αύτη ητο πολύ σπανία.

έν Πρυτανείω έλέγετο ή εστίασις, ητις 
ένίνετο έν τώ δημοσίω οικω πρός έκεινους, οσο'. 
εΤχον ευεργετήσει την πολιτείαν, (ιδίως οε προς τους 
πρέσβεις). 'Π πλακουντίου,
όνομαζόμενον μαζα. Τινές άπελάμβανον τό προνόμιον 
τούτο διά βίου. Ενίοτε δέ έχορηγειτο εις ολοκλήρους 
βίκογενείας, χάριν των προγόνων αυτών. Έλαμβά- 
νετο ωσαύτως Φοοντΐς περί τής διά δημοσίας δαπά
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νη; άνβτ(;οογ;ί των τέκνων, τών οποίων οί πατέρες εΤ- 
χον εύεργεττ,τει ττ,ν πολιτείαν.
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ΚΕΦ Ι'. ( 1)

τωτ άρχύΐ'τωγ, ^σθι έγησχοΛηΰντο ι,Ις ιή>- 
ΐισ^ρα^ ιγ χαϊ ίιο ίχ ιια ιγ  τώγ .τροσόόωγ 

τύγ ’Αβηγαίωγ

1· II ύιο/χησις τώγ .Ύροσόίίύ)γ ίνί.τίβτίυ'ίΓο ( ίς  
βου .Ι!ι, Ζ0Τ π ι,τακοα ία ν , ίμ,^  ί,'^

ζίιγ Λίίΐ})·. Τ/,ν μέν νομοθετικήν έ;οοοίαν έζΐ οι'χο- 
ναμιχών, ώζ και έρ όλων τών άλλων πραγμάτων, 
ειγεν ο οήμο;, ω; όπίρτατο; άρ/.ΐγός χαί χιγιοο, 
άλλ ί  βιοίζ,α,ζ έ,ει,ττείετο ε ί; τήν βουλήν τών 
πενταχοοίων, ήτι; χτον ίπεόΟυνο; εις τον οήμον. Ή  
βουλή ειχεν εογον νά πορίζεται χρήματα, νά είτ- 
ι.ρα.τγ τον ρορον, νά έπιμελήτοι τών ναυτικών πραγ'- 
μάτων, τών ναών, καί έν γ^νιι νά διαχειρίζεται τά 
οτ,μόοια χρήματα.

2. ΤγίΓε τά ( ιις  ;ΐρχ6γζαγ Η αγομιγα,γ ι ίς  τήκ 
β«ν.Ι,·,,·. Αί άρχαί αί ύκαγο'μεναι εί; τήν βουλήν ήμ- 
ποροΰν νά διαιρεΟώαιν εις τρεις τάζεις ά) Εις τάς 
αρχας, αιτινες ααρεικεύαζον όοα ?ααν άναγκαΤα χρός 
ειαπραζιν τής ϊοοαόοου, ή τήν είοεχραττον αϋταί.

(1) _·Η 5Η ,Α. «,ςχΧ,ί., ^
π · Γ ’  ά ά  τ ί Λ γ , ,μ α .  ,οΟ Βια,.Γίν,

Ρπάμ.γάΧ„ ,ά



β') Εις τ9'1ι? τα(Αίας, οΓτινες έλαμβανον τ ,̂ν πρό
σοδον εις τά ταμεΤιτων, και εδαπάνων αύτην.

Καί γ') εις έκεΐνοι»ς, οσοι εΐ·/ον καθήκον νά έξΐτα- 
ζωσι τούς απολογισμούς.

Δέν είναι ανάγκη νά εΓπωμεν πολλά περί τής πρώ
της διαιρέσεως, διότι, όταν πραγματεοθώμεν περί τής 
προσόδου, Οέλομεν Ιζετάσει έν μερει τον τρόπον τής 
είσπράξεως αύτής. "Ολα τά τακτικά τέλη έςεμισΟοΰντο 
εις τούς τελώνας. Λεν ησαν επομένως αναγκαίοι 
ίδιοι υπάλληλοι διά νά είσπράττωσι τά τέλη, αλλά 
μόνον διά νά λαμβάνωσι τά γρηματα από τούς τε
λώνας.

Πω.Ιηταί, Τό καθήκον δέ τού έκμισΟώνειν τούς 
φόρους, τά μεταλλεία, τά δημευμένα κτήματα, και 
λοιπά, ητον άνατεΟειμένον εις δέκα πωλητάς, αρ
γήν τινα, εις την οποίαν έκαστη Φυλή συνεισέρερεν 
έν μέλος, καί ήτις συνήργετο εις τόπον ονομαζόμενον 
{̂ω.ι{}τ}\ριο̂ . Μεταξύ δέ αυτών ήτο Πρυτανίς τις, 

οστίς προέδρευε. Καί τά μεν κτήματα των ναών 
έξεμισΟούντο από τούς έπιστάτας των ιερών, τά οέ 
κτήαατα των ουλών κα’ι δήμων έξεμίϊθούντο από 
αυτούς διά τών ίδιων αυτών δημάρχων ή ρυλάρχων, 
εις τούς οποίους έγίνετο καί ή πληρωμή.

3. Πράχζο^ΐζ. Αί δικαστικαι δαπάναι καΐ τά 
πρόστιμο απετέλουν έτέραν τάξιν δημοσίων προσόδων* 
Αυται οέ χατεγράοοντο από τούς προέορους τών οικα- 
στηοίων (ηγεμόνας δικαστηρίων), τά όποΓα άπερα- 
σιξον τήν δίκην, καί τό μέν μερίδιον τής πολιτείας 
έπληρόνετο εις τούς άρχοντας τούς όνομαζομένους 
:τράχτοραζ, τό δέμερίδιον τό αναλογούν εις Ίΐνα θεόν, 
ένεγειρίζετο εις τούς ταμίας τού αρμοδίου ναού.
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4. ^ ιν χ ίρ α  άηοίΐεχ'ΐαι. "Ολαι β: πρόσοδοι, 
τάς οποίας συνέλεγον οί προπαρασκευαστικοί ύπηρε'ται, 
παρεδίδοντο ά'>αγχ«ίως εί; άλλους, οΓτίνες ή διε'νεμον 
αύτάς, κατα τα ; χρείας τη; δημοσία; υπηρεσίας,  ̂
τάς έφυλαττβν. Ε ι; τάς Αθήνα; υπίρχον δέκα οπο- 
δέκται, κατά τον άριΘμδν των ουλών, Εκλεγόμενοι 
διά κλήρου. Ουτοι ει·χον του; καταλόγου; όλων, οσοι 
ώρειλον ε ι; την πολιτείαν, ίδεχοντο τά παραδιδόμενα 
ει; ουτου; χρήματα, κατέγραρον αυτά, έσηίΑείο- 
νον τα χαΟυστεροδντα, και έξήλειοον τδ όνοαα τον 
πληρώσαντο; τδ χρέος του* τέλος δέ διένεμον μετά 
τ?!; βουλί; τά λϊ,βΟέντα χρήματα, δηλ. τά άπέδιδον 
είς τά ιδιαίτερα ταμεΤα. Ειχον ώσαυτω; την εξου
σίαν νά δικάζωίΐ δίκας αναγόμενα; ε ί; πρα'γματα τί^ς 
διο'χησεώς των.

5. ΤαμΙαι τώγ Ιιρώγχρημάτων. Πας ναδς, όπω- 
σοΰν μεγας, εΤχε [βησαυρδν, συνιστα'μενον άπδ ανα
θήματα καί άλλα; προσόδους· τού; δησαυοού; δέ 
τουτου; έρυλαττον οί ταμίαι των ιερών χρημα'των. 
Κατά την έννενηκοστην δμω; ’Ολυμπιάδα, οί Θησαυ
ροί των διαοίρων ναών (εξαιρούμενων των Θησαυρών 
τ ί ς ’ΑΘηνδς) συνεκεντρώΟησβν εις μίαν μόνην άρ'/ην, 
ητις ώνομάζετο ταμ ία ι τΰγ  θίώγ. Ή  άρχη δέ βλων 
τούτων ητον ένιαύσιος.

6. ΤαμΙαΐ τήι: ιιοινήζ :τροσΜον. Ό λω ; 5ια=0Μ; 
ακο τδυί άρχοντας 'τϊυτϊυς ^τον δ ταριίας η επιριε-

τ ί ;  ζοί,ϊς προιόϊο!). Ή  όρχή 3' χύτ-η ίτ5ν ί  
άξίαλ,γωτατη ΛΒΕίών των άλλων τον είδους τοότον, 
ίι^ιιεενη, !χ ,  ?,ά χλήροι;, άλλτ δ ιί της χειροτονίος 
του οηαου. Η αρχή οε αυτή δέν ητον ένίαύτιος, οις 
ί  των άλλων τα[είίίν, άλλα τετραετής. "Ολα δέ τά
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χρτ,ΐΑατα έλαμίάνβντί και έοα-ανώντο, διε^^ιφί- 
ζοντο 0X0 αυτόν. Έλα,αέανε δέ τά χαρο5’δό[χενα εις 
αυτήν χρη,αατα οχδ τους άχοδέκτας, καί έγορηγεί 
τ ’ αναγκαία χρημ,ατα εις τους ιδιαιτέρους τα[Λΐας.

Ταμίας τής ό ιο ιχήο ίω ς, Εχειδη δέ ό έχιμελητή; 
της κοινίς χροτόδου ΐδαχάνα γρόματα, ώνομάζετο 
ταμίας τίίς διοικηαεως.

7. Προσίύριγοί άρχοντες ό ιά  τήν ί'κιμ^,Ιειαν των 
άρ;^ιτεκτον^κώ^ ίργω ν. Λιά τςν έχιμέλειαν τών άργι- 
τεκτονικών έργων, οΤον τ ίς  κατοτκευίίς τειχών, οδών, 
νεωρίων, καί χλοίων, καί διά την φροντίδα των Ου
σιών, ηοαν διωρυμέναι Γδιαι άρχοί, οΤον τειχοχοιοί, 
δοοχοιοί, έχιμεληταΙ τών νεωρίων, τριηροχοιοί, ίε- 
ροΓ.οΐοί, έξ ων τινες μέν διέμενον εις την αρχήν εχι 
ολδκληρον ενιαυτόν, άλλοι δέ ένηργουν μόνον ώς έχιστά- 
ται έχί δλιγώτερον χρόνον. "Ολοι δέ οί «ρ’/αί αυται 
εΤχον ίδιους ταμίας, έξαρτωμένοος αχό τόν τααίαν 
τ ίς  διοικησεως.

8. Έ .Ι.Ιηνοταμίαι. Χωριστή δε'τις άρχη ύπίρχεν 
έχί χολυν χρόνον δ ά την διαγείρισίν τών οόρων, οι 
Έλληνοταμίαι, η ταμίαι τών Ελλήνων. Ουτοι δέ 
άνέλαβον την διοίκηίΐν τών έν Δηλω χρημάτων, άρου 
αί ΆΟηναι άχηλαυσαν την ήγεμονίαν της Ελλά
δος, ενεκα τ?ίς χροδοσίας του Παυσανίου, ουα^άοης 
μετά την έν ΙΙλαταιαΐς μάχην. 'Ελληνοταμία: δέ 
έγίνοντο κατ’ άρχάς μόνον Ά5ηναΓοι· ειχον δέ κα
θήκον νά λαμβάνωσι τους ς-5?5υς, καί νά χαρακατα- 
Οέτωοιν αυτους εις τό Δήλιον ταμειον τό έν τ ί  
ίερώ του Αχόλλωνος, οχου ένίνοντο αί συνελεύσεις 
τών συμμάχων. *Η άρχη δέ αυτή δ:ετηρη$η, και 
όρου τά χρήματα μετε/.ομίσΟησαν εις τάς Αθήνας,
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£ΐ1 -Λ ^ε-(0ΐλτ-!(!5ς όϊ^ϊΛείας· α>·)Λ  ̂(εε^«
403 II. Χ· δέν γίνετιι πλέον λόγος περί -των

'Ελλτ,νοτΟίΐ'.ών.
θ . ΓραιιματιΚ:, Ι ι.ιογραιιιιατίϊί χα ΐ ά^τιτραψι<^.

Έ λ τ ϊς  πλτ,θόος τών «ρχών τοότων είναι ^προόπλον, 
8τι πό ποοόν τ ΐ ί  γραοκίς έργαοίας ήπο μεγα. 
'Γπϊρχον λοιπόν τρεις γραμματείς, ές ων ό εις εςελε- 
γετο διόι χλήρου έν τώ βοολευτπρίιρ πατα πϊοαν 
πρυτανείαν, διό νά ουλάττη τά ψηοίοματα παι αλλα 
δ,μόοια έγγραρα· ό 'δέ διότειος έξελέγετο δπό ^ ς  βου- 
λ ΐς  διά χειροτονίες, ααί ραίνεται ότι τ,τον Ο ρμομ- 
α α τ ι ίζ  τώ^ β<ιυ2εντών, πα'ι ό δτ,μόοιος άναγνωοτης 
£ν τε τώ Ρουλευτν,ρίω *«ί έν τ ϊ  έαχλτ,οία του δίμου. 
Οΰτοι δέ οί γραμματείς εΤχον ν.-ιαγρα/ψατιΐε:,  ̂ χαι 
πολλοίις τοίούτους μετε'χειριζοντο εις τά , -40ηεας, 
τινάς μέν εις άνωτε'ρας, άλλους δε εις χατωτερας 
ύπηρεοίας. 'ϊπ ΐρχον ώοαύτως ί.Ι ιγχζα ί (άντιγραρεΐς) 
έλέγχοντες τους άπολογιομούς. ^

Ούδε'ις οομπράετων όπωςδήποτε εις ττ,ν χυδερνιςοιν 
ί  τλν διοίχν,οιν' τ(5ν Άβτ,νών (έ'αιρουμένων των διχα
στών) ?τον άπτ.λλαγμένος τϊ,ς ΟποχρεΟΜίως τού νά 
δίδη λόγον τΛν δόκανών τ ΐ ί

Τρίιη  τά ζκ , είάΐ'ίοι χαί ,ΙογισζαΙ. Αί άρχα'ι δέ 
αΐ έχουοαι χαβΐχον νά ίαεμίάνωιι χαί νά έςετάζωοι 
τούς άπολογιομούς των δτ,μοοίων άργ,όντων ώνομα- 
ζοντο ίίάοι-111, ί  Λογιαζαί. Εξεταζόμενων δέ των 
κρχόντι,ον, όοοι είχον ή δέν είχον χρχμχτιχτ,ν διαχεί- 
ριοιν, οί λογιοταΐ, λαμόάνοντες τάς εύδύνας, ερερον 
τήν δίχχν εις τό διχαοτίριον, όπου έχίρυττον διά 
τον χάουχος, ότι ίοαν ε'τωμοι νά άχούοωοι παοαν 
χατχγορίαν. εΤίς κατχγορεϊν όούλεται; » έλ,εγεν ό χπ-
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ρυξ. Ό ςτις δ’ ■̂ μέλε{ να δώαη βίιθύνας, ήδ6νβτο νά 
καταδιωχθή διά τ?!ς κατηγορίας τής δνβμαζομένης ^ί- 
χης άΛογίον.

Ύττήρχον δέ δεχα λογιτταί καί ισάριθμοι ιυθϋ- 
νοι, άλλα κατά τι διε'οερον τά καθήκοντα των, δεν 
έδεβαιώθη ποτέ διακεριμένως (1 ).

ΚΕΦ. ΙΛ'.

ΠίρΙ τώγ δ ιψοσίίύΥ όα:ΐανών  τώχ· Ά ύψ ω τ,

ί .  διάφορα ι ϊ ί η  ^αxτιxώ^ δαΛαγών, ΑΙ δα-
πάναι των Αθηναίων διε'ρερον πολύ κατά διαφόροι»5 
καιρούς. ϊΐμπορούν δέ νά ύπαγ^θύοιν είς τά άκί· 
λοϋθα είδη. — Δαπάναι οικοδομών , άττυνομίας, 
τελετής Ιορτών, δωρεών πρύς τον δήμον, πληρω
μής μισθού πρ^ς τινας δημοσίας άρχάς έν καιρω 
είρηνης, διατρορής πτωχών, δημοσίων αμοιβών, καί 
προμήθειας οπλών, πλοίων, και ίχπικού εν καιρώ 
είρ^ης. Έκτακτους δε οαπάνας έπερερεν δ πόλεμος, 
περί τών όποιων θελομεν ποιήσει λόγον είς τό τέλος 
τού παρόντος κεραλαίου.

2 . ^ημόσ ια ι οίκοδομαχ. Αί δημόσιαι οίκοδομοί 
ήταν τόσον πολυδάπανοι, ώστε δέν ήούναντο νά Ιπι- 
γειρίσωσιν αδτάς άνευ τών χρημάτων, τά δποΓα συνή- 
γον από τούς ©όρους ή συντήρησίς των μονή άπητεί 
μεγάλην καί άδιάκοπον δαπάνην. II. X. ή άνέγερσις 
τού Πειραιώς, γενομένη υπό τοϋ Θεμιστοκλέους, ή ό-

( 1 )  Τ;ν1ς φρϊνίδ», βττριζϋ’ιΛίνοι ι 'ς  [Λαρτϋ^ίχς αρχαίων βνγγρ»· 
^ίβν, βίΐ «ί ίδβννβΐ η»*ν τδν λο'ΐιΐ'ϊτδν Σ. Μ.
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χύρωτις αύτοδ, ως κ«ι ίω ν άλλων λιμένων, το θεα- 
τρον, χϊΐ οι πίλυάριθμοι ν*3ί καί αί ί25αι οικοδ»· 
μ«ί έν Πειραιει, ολ* έπέ^ερον άπείίου; δαπάναί. Εις 
τά νεώρια μόνον, οπού ηοαν ήσίαλισμένα το πλοίο, 
έδαπαντ,Οηοον 1000 τάλαντα. Τά τείχη των Αθη
νών ήταν ωοαντως υπέρμετρα· εις τούτα δέ
τίθεντο έν καιρώ πολέμου, χαρακώματα, τάτροι, καί 
προχώματα προς ενίαχυτιν των τειχών, ένταυτω 
δέ και ή τεί·χισις μικρότερων τόπων έν τ? Αττική. 
Έκτος δέ τών οικοδομών τούτων, ύπαρχον αι οτοαι, 
τό πομπεΤον, το πρυτανείον, το βουλευτηριον, καί 
άλλο δημόσια καταοτηματα’ οΐ αναρίθμητοι ναοί, τό 
θέατρον, τό ώδεΤον, τά γυμνάσια, τά στάδια, τά ιπ
ποδρόμια, τά υδραγωγεία, αί κρνίναι, τά λουτρά, κλπ ., 
ώς καί αίλαμπραί οίχοδομαί κατά την ’Ακρόπολιν. Εις 
τά Προπύλαια μόνον έδαπανηθησαν 2012 τάλαντα (1).

Έκτος δέ τών δαπανών, αΓτινες ήταν άναγκαίσι 
διά τά μεγάλα τούτα έ"ργα, έγίνοντο και άλλαι δα- 
πάναι διά μικρότερο έργο, οΤον διά την άνέγερσιν 
βωμών χάριν τινών εορτών, καί διά την κατασκευήν 
καΐ έπισχευην τών οδών.

“̂ ρχογ'τες ίιορι,ΐ^.όμο-οί ί ι ά  την έ.τιμΙΛειαγ τώγ 
άημοσίωγ ίργωγ. Διά την επιμέλειαν όλων τούτων 
τών έργων ύπί5ρχόν τινες τακτικοί άργοντες, διοριζό* 
μενοι μόνον έπίτινα προσοιωρισμένον χρόνον. Π. X., 
υπτϋρχον επιμεληταί τών νεωοίων, οδοποιοί, αστυνό
μοι, πε'ντε εις την πόλιν καί πέντε εις τον Πειραια, 
οΓτινες, παρά τά άλλα καθήκοντα των, οιρειλον νά 
Φροντίζωσι καί διά την καθαριότητα τών οδών.

( ι )  ΰιβιδβα)^. 1 2 ,0 7 2 ,0 0 0 .
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^Εργο^άΰοι. Όλαί δέ αί έ|;γβσ(α: των δημοσίων 
ο'Ιχίδομών έργοδοτο^ντο από τάς αρμόδιας άρ7 *ς εις 
έργολάβο;;ς.

3. Α στυνομία, Τά μόνον είδος τ9;ς αστυνομίας, 
τό όποΓον υπίργεν ώς διακεκριμένη αργή εις τού; αρ
χαίους χρόνους, ητον η άρ-χή εκείνη, εις την οποίαν 
άνετίθειο η έκτελετίς τινων αναγκαίων υπηρεσιών, 
οΤον ή κατά τάς οδούς αστυνομία, περί τ?ίς όποιας 
ερρόντιζον οί αστυνόμοι, έν ταύτω δε καί η ττ5ς 
άγορας καί του εμπορίου, καί ιδία τις άργ/ι επι
τηρούσα την διαγωγήν των ξε'νων. Διά την διατ’ό- 
ρησιν δέ της άσραλείας καίτάξεως υπίρ'χε πολιτο- 
ουλακη συγκείμενη από δημοσίους δούλους. Ούτοι δέ 
ονομάζονται έν γένει ΤοζΙιαι^ ΣχνθΛι, έχ ττ5ς 
πατρίδος των περισσότερων. Ησαν δ’ έσκηνωμένο: 
εις την αγοράν, καί μετά ταύτα εις τον "Αρειον 
Πάγον. Ό  αριθμός δέ τών υπηρετών τούτων ηύ- 
ζη5η από 300 (οΓτίνες τ̂ γοράσΟηοαν κατά πρώτον 
μετά την έν Σαλαμΐνΐ μάχην) εις 1000. 'ϊπηρε'τουν 
ωσαύτως ώς κλητήρες, κηρυκες, κλ. Οί δ’ άρχηγοί 
των ίύνομάζοντο τνζαμχοι.

4. Ί εΑεζί/ τώί' ίίγ<Γώ)*. Έςαιρουμένων τών θεω
ρικών, αι μεγισται οαπάναι τών έοοτών ησαν διά τάς 
Ουσίας, αγώνας καί πομπάς. Αί Ουσίαι δ’ ησαν διαφό
ρων ειδών* διότι αί άρχοΓαι καί ιερώταται προσροροί 
ώνομάζοντο ηάτρ ια ι θυσίαι^ κατ’ άντίθεσιν τών γινο
μένων εις τούς νεωτε'ρους γρόνους, αί όποΓαι ώνομά
ζοντο ί.·η'θ(τοί έο^ιταΐ. Τίνές δέ τών Ουσιών τούτων 
ησαν πολυδάπανοι* εις μίαν εκατόμβην μόνον έδαπα- 
νατο κατά μέσον όρον έν τάλαντον. Τά κατά τάς 
εορτάς συμπόσια ησαν ωσαύτως πολυδάπανα.
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Σ χηηχαΙ ηαραοτάσιι<· Οί */̂ ορο?, βΐ διακουμη- 
ίεις , αΐ μηχαναί, τά ενδύματα, κλιτ. άτιητο^ν με- 
γάλτ,ν δαπάνην γ  ρημάτων άν δέ και ή δαπανη βϋτη 
ΐγίνετο έν μέρει διά των άμεσων λειτουργιών, τών 
χορηγιών, και των γομνασιαρχιών, άπατα επι τΑους 
εξηρχετο άπο τής αυτής πυγής* διότι εΤναι ούτιωδώς 
άδιάρορον, εάν ή πολιτεία είτεπραττε τά χρήματα 
καί εδιδε συμπόσια αυτή, ή εάν οί πολΓται έδαπάνων 
διά τους αγώνας άντί νά τ.ληρόνωσι γρήματα εν ειδεε 
^όρων.

ϋραββια. Εις ταυτας δέ τος δαπάνας πρε'πει νά 
προστεδώαι τά αποδιδόμενα εις τον έν τοϊς άγώσι 
νικητήν βραδεία, εξ ών τινα μέν δεν εΤχον μεγάλην 
αξίαν, άλλα δέ ήσαν πολυδάπανα, καί έδίδοντο είτε 
είς χρήματα, είτε εις στεφάνους, εΓτε εις τρίποδας.

^ηρόσια ί ταγα ί. "Ετε'ρα δαπάνη συνδεδεμε'νη μέ 
τάς προκειμενας ητον αί δημόσιαι ταραί, αίτινες 
έγίνοντο έν καιρω πολέμου.

θίω^-έοί. 'Γπήρ'χον ωσαύτως α» ίεραί πρεσβειαι, 
ή θίωρίαι^ αιτίνες έστέλλοντο μετά τό τέλος έκάστου 
των τεσσάρων ελληνικών αγώνων εις την Δήλον, καί 
είς άλλους τόπους, χάριν εορτής. Εν μέρος δέ τής 
δαπάνης των πομπών τούτων έδίδετο από τον άρχι- 
Οέωρον, τό δέ λοιπόν από την πολιτείαν.

"Αρχα-ζες ύιαριαμέχοε (ίιά τη*· έπιαε'Μ ιαγ τύχ  
θρησκευτικών εορτών. Διά την διοίκησίν δέ καί επι
μέλειαν δλων των θρησκευτικών εορτών ήσαν διωρι- 
σμεναι τίνές άμισθοι άργαί, αιτινες κατετάττοντο 
μεταξύ των πρώτων δημοσίων αρχών. Έκ τούτων 
δέ άξιολογώτκτοι ήσαν οί άΟλοΟέται, {οΓτινες εΤ
χον ιδίαν ρροντίδα περ; των μεγάλ.ων ίΙαναΟηναίων),
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άγωνβδίταί, χοι τέλος οΐ βοώ>·α<̂  ητο; ονοραοται 
βοών, οΓτ'νες έθεωροίντο ώς μεγάλοι άρχοντες, και 
ϊξελέγοντο άτ:ο τί;ν έκκλτ,οίαν του δήμου.

5. /ίφρεαΐ ζό/ Δημότιαι δωρεαί,
διανομαί ζρδς τον δΐμον, έγίνοντο συχνάκις. ΕΙς 
τβύτας δε κττατάοΦΟνται λι διινομοιι οιτου, αι κΛτ," 
ρου·/ί«ι (1), και αί έχ τΛν μεταλλείων χροτοδοι, αι- 
τίνες^ χρο τον θεμιττοκλβοιις, διενεμοντο εις τούς χο- 
λίτας· καί τέλος τά θεωρικά χιτ,ματα, των όχοιων ή 
χρίαις είαίτ/Θη υχδ τού Περικλεούς, οοτις, βλέχων 
εαυτόν ανίκανον, έ'νεχα τ^ς αμικροτητος ττ.ς χεριουσι- 
βς του, ν’ άμιλλάτοι χρος τούς ά?ν).ους διιμοοιουςάργτ,- 
γούς καί δημαγωγούς κατά την ελευθεριότητα, ένο- 
^ιιαεν οτι ήδύνατο ν' άναχληρωση την ίοίαν αυτού 
ανικανότητα διά διανομίς τ ίς  δημοσίας χροσόοου. Η 
διανομή δ’βύτη Ααβε τ ι̂ν αρχήν της άχο το τίμημα 
τ?ς εις τό θεατρον είοόδου. Ή  ειοοδος κατ αργ_άς 
μέν ητον ελεύθερα, αλλά μετά ταυτα, διά νά άχο- 
ούγωοι την σύγχυσιν την χροξενουμένην άτο τον 
ί'/λον, άχεοάοισαν νά εκμιοθόνωοι τάς εορας διά ουο 
δβολους* άλλα, διά νά μίι άχοκλεισθώσιν οί πτωχοί, 
έδίδετο εις αύτούς το τίμημα τΤίς̂  εισόδου, το ίχοΓ- 
ον χαραδίδων εκαοτος κατελάμβανε την έοραν του. 
Τό χοονόμιον δέ τού-λαμβάνειν θεωρικά άχεκτάτο

(1 ) Οΐ χλτρβΰ/.α ί»» ν  «ολΤιαι, «Ι» « ινς  4πβίιν; 3ΐίνι>ςντο ϊιά  
χΤ̂ ιίρον αξ -ίβΓχι τώ- ν*.ϊ.[χ*νϋ>·.. Τβ ά?χα«τατον καράδιιγακ « 5  
ι ’ ί ιυ ς  «ι5τι»υ τ ίς  ίι*νοι*Τι; άίΓζ,ταΓβι ιτρο τώ ι Πιρβιχδν Πίλί(Α»ν, 
ί η  αί ·ϊϊΓ>ι των ίίτπϊβίτων ίίββτιβαν ίίς τ»93α?«ί χΛιχίαί Άβη- 
,ίίων πβλιτών, έπιιίή τά ά̂ λα χττ,ι*.*τα άφίΐ?«βκο»ν ονίχρβνως 
ι ί ;  Τίίις βίου; χαΐ · ! ;  τλν ττολιτίία». ' ΐ ί ί  Β'·®· *·
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διά τ ίς  έγγραοτ; εΐί τδ βιδλίδν των τΓολιτών (λη;ι- 
β^γικδν γδϊΐχίΛατίΤον)· ή δέ διανομή Ιγίνίτο καί χ«τά 
ν.ίοαλήν, χ*ΐ κατά φυλές, έπςιδή οί απόντες οέν 
ελάαβανον τίποτε* ένηογεΡτο δέ εις ττ,ν εχχληβίαν, 
ήτις ενίοτε έγίνετβ εις τό δε'ατρν, κυρίως δέ επί τής 
εοοτήςτών Λιονυσίων. Ή δε χρή«ς των θεωρικών έζε- 
ταθη τα*/έως, διότι χρήαατα διενεμοντβ καί εις άλ
λα ; περίττάαεις παρ’ είς τ ϊς  θεατρικά; παραττα'τε’ς, 
άν καί πάντοτε διέ τήν τελετήν εορτής τίνος* καί 
έπειδή, είτε άγώντιςή πομπήτυνεδόετο τράντοτε μέ τήν 
Ιορτήν, τά διανεμόμενα χρήματα ώνομάζοντο καί τότε 
&εωριχά, 'Τπο τήν δνομαοίαν δε θεωρικά περιελαμβά- 
νοντο ώοαυτως αί δαπκνώμεναι τ;οσότ·ήτε·ς δ·.ά τάς θυ- 
τίας καί άλλα; τελετάς. ϊ ά  πλεονάζοντα δέ-/ρήματα 
τής διοικήαεως ήααν μεν προαδιωριαμενα προ; τούτον 
τον Ίκοπο'ν* ακολούθως ζχως τά χρήματα, τά όποια 
ίποεπε νά χρηαιμεάωτιν είς τάς δαπάνα; του πολέμου, 
κατϊΐναλίοκοντο είς εορτές, ιάς ό Δημοοθεντ,ς έλεγ* 
'/ν. τούς Αθηναίους πβρί τούτου.

^{α|£ΐρισταΙ τώ»· $■£ω(ι̂ x(ύ̂ . Οί δια’χειριστα; των 
θεοιρ'.κων έςελέγοντο διά χειροτονίας, καί οαίνεται 
δτ; ή έκλο*(ά) αυτών βγίνετο κατά τήν έηο'/ήν των 
μεγάλων Διονυα'ων των εν τή πόλει. 'Ο αριθμός αυ
τών δεν μνημονεύεται μέν είς κανέν μέρος, αλλά πιθα
νώς ή-αν 10, ε’ ; έξ έκάττης φυλής

6. Μισθός όιά  ζη-ας ίιψ οσ ία ς  όρχάς εκ χαη(^> 
(ΐρ ή ιη ς . Οι μιτΟοί εν Αθήναις ήταν διαφόρων ει
δών, άλλ' οί μεγαλήτεροι ήταν οί τής εκκληοίας, τής 
βουλής, καί των δικαττών.

Μιαθιιΐ της ίχχ .ίιισ ίας. Ο: μιτθοί τής έ/.κλητί- 
βς (μ'.τθός εκκληιηαστικός) τυνίστατο κατ' ά:χάς μίν
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άπό ενα όίδλον, μετά δέ τα^τα άπΐ 3 τίτ.'^ο-
νομ£νΰ'̂ ς ε?;πάντα, ςστίί παρευι-σχετο εις τ·};ν εκκλη
σίαν το3 δόμου. Τά χρόμ^τα έπληρίνοντο ?ι; εκαττον, 
ένω εντηρχετο εις την εκκλησίαν, ύπό των θεσμοθετών, 
οΓτινες τά έλάμΙανον ά::ο τον ταμίαν της διοικητεως. 
Οσοι δέ ίοχοντο βραδέως, δέν έλάμΙανον τίποτε.

νίσ^ός Γΐ}ζ ΰοΐ'.Λ/σ Γώκ .τίΐ-ζαχοσ/ων. Ό  δέ μι- 
οΟδς έκαστου μέλους τ ίς  βουλής· των πεντακοσίων 
(μισθός βουλευτικός) ητο μία οραχμη την ημέραν, 
δσάκις η βουλή συνηρχετο.

^ιχασχίχ6ς μ ισθός. Ό  δέ μέγιστος Ιχ των μι
σθών των πληρονομένων τακτικώς έν καιρω ειρηνης, 
ητον δ δικαστικός μισθός, ί  εισαγωγή του οποίου 
αποδίδεται εις τον Περικλέα. Φαίνεται δέ αμφίβολον, 
εάν δ μισθός των εις τά διάρορα δικαστήρια δικαστών, 
τοΰς όποιους έλάμβανον έκ τοΰ πλήθους, υπερέβαινε 
τον ενα οβολόν κατά κεοαλην, η τουλάχιστον, έάν 
άνο>τερος μισθός έπληρώθη ποτέ επί μακρόν χρόνον. 
'Η πληρωμη δέ του μισθού τούτου έγίνετο εις έχάστην 
συνεδρίασιν του δικαστηρίου κατά τόν ακόλουθον τρό
πον. Έκτο; του δικαστικοί σκήπτρου, έ'καστος εισερ
χόμενος εις τό διχαστηριον έλάμβανε πινάκιόν τι όνο- 
μαζόμίνον σνμβηΑον· χατο την διάλυσιν δέ τ?|ς συνε- 
δρ'άσεως διδων αυτό εις τοΰς Πρυτάνεις έλάμβανε 
τόν μισθόν* όσο; δέ ίρχοντο βραδέως είς τό διχαστη- 
ριον, έκινδυνευον νά μη λάβωσι τίποτε. ΙΤρός πλη
ρωμήν δέ ττ5ς δαπάνης ταύτης, κατ’ άρχάς μέν ησαν 
προσδιωρισμένα τά .τρετα)·ί<ν άλλ’ επειδή άπεδείχ- 
θησαν ανεπαρκή, συνεισέρερον και οί άλλοι κλάδοι 
τής κοινής προσόδου, ιδίως δέ τά πρόστιμα, καί Γσως ί  
ρόρος κατά τοΰς αρχαίου; χρόνους.
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Μισ$6ς ιώ ν δημοσίων οΐΎηγ(''ρων, Ο μυβος των 
ίτμ,οσίων οϋνηγόρων ί  ρητόρων {μιτ^ΐς αϋ'/ηγοριχος) 
έπεοερεν ώταύτως μιχραν τινα οαπάνην εις την πο· 
λιτείαν. Οί ®έ συνηγίρδί ο5το[ ησαν 10 τέν άριθ[χον· 
ελά;Λβανβν δέ μίαν δραχ. εχαττίς κατα παταν έρ- 
γάσιμον ημέραν* φαίνεται δε οτι ίιπίρχον 300 *ί- 
ρίποι» εργάσιμοι ημέραι κατ’ £τος. Οί πρέσβεις έλκ'μ- 
βανον (ύταύτως αντιμισθίαν κατά τούς άργαίους χρό
νους. ’Κπί το2 ’Αρυτοράνου; δέ έλάμβανον 2 η 3 
δραγ̂ , την ημέραν,

Μ(σθί>ζ Γώ̂  σωψ^οΥίσχων. Οί σωβοονισται, ^τοι 
Ιροροί των εις τά σχολεία εκπαιδευόμενων νέων (οΓ- 
τινες ίσαν 10, είς ές έκάστης ©υλίς, εκλεγόμενοι, 
κατ’ ε̂ τος $ιά χειροτονίας) έλάμβανον καθημερινήν 
αντιμισθίαν 1 δραχμήν.

Λ/ισ^ός τών π(<ίσ6«ύν^ γραρματ^ων^ χηρνχαιγ, κτλ. 
χαΐ των τχ.ίηρωράτων τώ>* ίιρώ ν τριηρών. Ιΐις του- 
τας δε τάς δαπάνας προστίθεται δ μισθός των πρέ
σβεων, τών κηρυκων, των γραμματέων, των ποιη
τών (Ι) και πολλών εκατοντάδων ναυτών, εις τούς 
όποιους συμπιριλαμβάνονται καί τά πληρώματα τών 
δυω ιερών τριηρών, (τ?ς Σαλαμινίας καίτης Ιίαράλου, 
τό πλήρωμα τής οποίας, ήτοι τής τελευταίας, έλάμ- 
βανεν, ώς γνωριζομεν, 4 όβολους την ήμέοαν έκαστος), 
καί εις τους τελευταίους χρόνους τά πληρώματα καί 
άλλων Γσως τριηρών, τών όνομαζομένων Αμμωνιάδος, 
Άντιγονί'ίος, Δημητριάδος, κτλ.

(Ο ΣΛμΜΜΓίο·,, δη έ άΛ05«α?*νΜν ί*·.ι*νίη«5ί· 9ντ(*ισβί«» 
ί ΐ ν  ήίίνατβ V* λάβη μι·βόν ί<· άλλ*{ ίητι^»βίαί χ »τ» ττιν αδιήν 
Αμΐρ«. Δγιμίοβ. κ»τ» Τ(μίχρ»Τθν(.
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7 . ^ιατροφ^ των Λτωχών, Ή  διατρθ5τ) των ττο· 
λιτών εκείνων, ο^οι ενεκα σωματικών ελαττωμά
των η αδυναμιών ίααν ανίκανοι ν’ οπολαμδάνωοι 
τά προς τό ζ^ν (οί αδύνατοι) ητο σύο-τημα άξιαί- 
παινον. Το συοτημα τούτο, ώς και ή αυνηΟεια τοΰ 
οιατρεοείν τα τε/.να των άποΟανόντων έν πολεμώ, μέ
χρι τ ίς  ένηλικιώαεως αυτών, ητο ουατημα ίδιον Γ/εδόν 
μόνον τω ν ’ΛΟηνα-'ων (1).

Εις τούς αρχαίους δέ χρόνους αί ΆΟίναι ■^δύναν 
το %ά σεμνυνωνται, οτι δέν εΐχον ούδένα πολίτην 
στερουμενον τών αναγκαίων του βίου, ούτε κατήτχη- 
νε ποτέ τις τό έθνος επαιτών· άλλα μετά τον ΤΙε- 
λοποννηαιακόν πόλεμον, ή πτιοχ^εία έγένετο παντα- 
χου καταοανης. Ούκ ολίγοι δέ, ϊντες αδύνατοι ή 
ανάπηροι, εΐχον ανάγκην βοήθειας. *Η χορηγία δε 
αυτή περιωρίοθη διά νόμου εις τους οαοι εΤγον πε
ριουσίαν κάτω τών τριών μνών. ΚαΙ έδίδετο μέν διά 
ψηοίτματος του δήμου, ολλ οί υπο’̂ ηδίοι έξετάζοντο 
από την βουλήν τών πεντοκοσιων. *Η ποός τούς α
δυνάτους δέ βοήθεια ουδέποτε ίτο  περισσότερα τών δύω 
ουδέ όλιγώτερα του ενός όβολοΰ την ήμέραν (2).

( ι )  Αίγω ριονΜ, ίυ 'τ ι β *Α?ΐ9τβτίλιις, Πολ, βίδ. Β . 5 ,  *νβ-
δτι ΐ(( ίόν χίΐρ5» « υ  τιλίοτβΓβν τβ·3το βνβτίμ» ώττίρκ*

και ι ΐ ;  άλλαε ι;βλ(τ((α( έχτ^ς τών *Α9ν;νδν.
(2 ) *ΤΐΓί?χον ώ»*ιίτω; φιλίχκι έτίΐιριΓκι «ρο* βί^^ίιιβν τών ΐτί(ώ ν 

«ΐλ ιτ νν , βκβιν Ι,^ΐυααι την άρχήν τή: ά|ΐ.βι2>!α( βί»$<ί>;* *Οα« 
ί'ι τών μηλών ίλχμβανον β^ηβϋχν, ώφηιλίν ν’ άπβί'ώβυ» τά λτι· 
ιρ<ί(·/ΐχ γρτ,υ,Λτα, ΛΐίΛ ίδίλτιβίτβ ίι κβτχοτχτίς των. Α ί ίτχιρίΓβι 

βυται ύνεακζβντο Ιρχνβι, χ«ι η^αν βυοττ,μηναι προ{ ίιαιρΐ'ρφυς 
οχηπώι, κκ'ι άνωτίρω μνηαΐνιοθιντχ. Π. X. ηχν τιντε
^(λ»ι ίβιλβν νά βυαπβσΐϊοωβιν, η ϊύλλβγβί τί{ ν* ίώ ϊ») ονμπό· 
βιιν, ί  νά ίνιτνίτρ νά ίπιτύ;^ιι βΑβίΤ9>τιν;{ ί ιά  3ωρβ5ίκι»<, ή ί · -  
ιιάνΛ χβτιβάλλίτβ ίρίνην.
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δ. ι̂ ι̂^4σ^αι άι/οι^ηΐ. Ή  πολιτεία έοαπανα [ΐι- 
χρν τ'να ποτόττ,τα διά τάς δτ,;Λ3σ;ας σιτηοείζ κα: 
ά^αοιδάς. 'ϊ'πο την ονομασίαν 3έ ταίιτην κατέταττον τά 
οημόοια δ-ίπνα (^'τη7ι; ένπρυταν-ίω) , τάόποια πολλοί 
άλλοι, έκτος τών πεντηκοντα 11{:υτανεων, κοίί τινων 
κατωτεοίύν άργόντων, έλάμβαν',ν ώς σημειον διτκοί- 
σεως, καί εις τά όποια η πολιτεία έοαποίνα ιτως 
δόω η τρία τάλαντα κατ έτος. Έσκν-ίΟι^ον ώααύτω; 
νά δωοώο; χρυοοΟς οτε^άνοος εις τοός βοιολεοτάς, 
πολίτας, καί εις άλλα έθνη. Ανηγ-ιρον έπίαης αν
δριάντας εις άνδρας εύερ· γετήοαντας την πολιτείαν. 
Γ.νς τινας δέ περυτάοεις έγορηνουν καί •/ρηματι
κά; άμοιίάς οΕ ΑΟηναΓοι. Είο τάς θυγατέρας τοϊί 
Άριοτείδου ε'οωκαν 3000 δραχμών. Ταο5 έχορί,- 
γουν ά ι ί ί ίβ ί ;  διά ττ,ν «ναχχλυύ:ν τύ ν  χακοδργων 
(μνυτρα).

9. ,τ.έϋίΛ, χαΐ ί.χ.7/χό>· (»· ΧΊ/ρω !/ρι}η)^.
Ά ν και οί πλουσιοότατοι πολίται όπλίζοντο ές ιδίων 
δαπανών, δέν είναι άμριβολία, ότι ή πολιτεία των 
’Α^ηνών ήναγκάζετο νά προβλέπη όπλα καί έν και- 
ρώ πολέμου καί έν καιρώ εΐρ-Λνγ;;, δ.ά ν ϊ δδνατα:, 
έν π£ριζτώ(ΐίΐ ά ή γ κ ,  νά όιλί^η όχι [Λίνον τού; 
ιοολίτο·;, ότοι ν ΐία ζ  τ ϊ ;  τ.τα-ΐί'.ζ; των δέν ήδίναντο 
ν’ όγοράτωτιν όιτλτ, άλλά ζαί το ί; [Λίτοίχοο; χαί 
τούς δούλους οότούς. Εις τόν Πειρτιά ητον * ν«ο- 
τ'.χή άπούςχη, περιέχοντα ίττίτ, σχο'.νία, δεραατί- 
νοος ίάχχους διά τά ίοόδια, χωπίχ, χχί άλλα είδς, 
διά τόν όχλιτμόν τών πλοίων- έναυπονοϋντο δέ άδια- 
χοπως χαΐ πολεμιχά πλοΓα, χαΐ έν είρη-ζη χαΐ έν 
πολίμω. Ετερο'Λ δέ μέρος της ατρατιωτ'.χης δυνά- 
μεως, ο;ά τά όποιον έδαπάνων οί ΆΟςνα: 1/ χαι-
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ρώ είρτ,νη', ητο το ίττπΐ'.όν. Ή  δε β-νυλη των ::ίν- 
τϊκοσίων εΤ/εν ίδίω^ τήν έπαελειαν τοο σώματο; 
τούτου, χβ{ έςετϊζβ τούς ΓΓ.πους καί τούς ίκ^εϊς. 
Οί πλούσιοι ώιειλον νά ύπτι^ετώοιν εις το ιππικόν. 
Ιίκϊϊτος δέ ίππεύς ιλκμίανεν Γ-ως μίκν δοαγμην 

την ιζαίοαν έν κκιρω είοηνγ;;, κκί έτεραν δραχμήν 
έν εβει ^ιτ^ρε :̂ο’̂  έν χαίρω πολέμου, <0 μιοΟος 
δε αύτών έν κα;ρω ειρήνης ώνομα1[ετο χατάστασίζ. 
Ίο ιππικόν δέ συνεχροτεΤτο από τςν τάζιν των ιπ
πέων, άλλ ώς στρατιωτική ούναμις ηνζηΟη κατά 
πρώτον βραδέο)ς· εις τϊ;ν αργήν ήταν 100, έπειτα300, 
μετά δέ ταΰτα 600, καί έπί τού θουκυδίδου 1200 (1).

9. Π($αη) ποσότη^ τΓ)ζ ί>· κα/ρω (ίρήΐ'ηζ ΰα.τά·
}Ί]ς των '/^βιίΓαίωχ. "Ολαι αύται αί δαπαναι, ύπο- 
λογιζόμεναι κατά τον έλάγιττον ορον, συνεποτοΰντο 
κατ’ έτος εις 400 τάλαντα (περίπου 96,066 λίρας 
ττεολίνας)· εάν δέ εις ταύτας προσετίθεντο τα με
γάλα οικοδομικά έργα, αί έκτακτοι διανομαί των 
γρτμάτων, καί αί μεγάλαι δαπάναι διά τάς εορτάς, 
ή πολιτεία ήδύνατο εύκόλως νά δαπανά 1000 τά
λαντα κατ’ έτος, καί πόλεμον, τού
οποίου οί δαπάναι ησαν βπροσδιόριττοι.

10. ^α^τά^'η του Λο.ϋμον. Λαλήσαντες ήδη περί 
τού μιτθου, κτλ. των οτρατιωτών καί ναυτών έν και- 
ρώ πολέμου, έν τοις χεραλαίοις περί τοΰ Ελληνικού 
στρατού καί ναυτικού, Οέλομεν μνημονεύσει μόνον έ ν

(1) <0 Αρίΐτοφίνγι; (ίπβ«Γ(. 923) ά^ιβμίΓ ΐΑΐνον ΙΟΟΟ ίτ<;«Γ;* 
ί  ί ΐ  Δ/μοοΟίϊΛί ("*?̂  άι*φιγ«ι *4τ&ν τονη·» τίν βριί-
αιν. Π^ΐΛΐιλίΐτϊν *ά βϋα«!:άνωμΐ'*, 5τ» ί  ουαττιριλβίΑ-
ίάιΜ ΐΐίι; 200 Ιτπϊτϊξίίβί, '.ϊτίνις ή3«,ν Ιλαφρβ’, χ»ι ’τως μιβΟωτ'.ί.
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ταυΟα, οτι τβ χρην.Ίτα τώνδακανών
«Γοδ τολέμ^υ έλαμβάνοντϊ, έ - ΐ’.ρουμίΐ-ων τινών φόρων, 
από 8υοι;ηγά<, αιτίνες όμω; ήταν άμφότεραι λίαν αβέ
βαιοι. Κατά του; αρχαίους νόμου; τά τ.λεονάζβντα χρή
ματα τ ίς  διοιχητεως επ6ϊ«ν έν χαιρώ πολέμου να χρη- 
αιμεύωαιν εις τόν ττρατόν’ ά)νλ’ ο δΐμο; ανοτ,τιώς 
«πήτητε τά πλεονάζοντα γρηαατα νά χρητιμευωτι 
πάντοτε ε ί; τ+,ν διανοα ν̂ τών Οεωριχών) χαί μάλιστα 
εψτ,φ*·̂  ̂ νόμον, οτι εάν τ ι; 'ίΟελε προτείνει νά χρτ.^ΐ- 
μευσωσι τά Θεωρικά ει; τον πόλιμον, νά τιμωρίται 
μέ θάνατον. ’ Ητο προσέτι προσοιωρισμένο; εις τά ; 
δαπάνα; του πολέμου και δ εκτατό; φόρος επί ττ5ς 
περιουσία; (εισφορά)· ολλ’ έπειδί) 6 φόρος ουτος έπλη- 
ρόνετο άχουσίως, τά ταμεία έν γένει ήταν κενά.

ΚΕΦ ΙΒ .

ΪΪΒρΙ τώκ ταxτιxώ^ ηροσόόωκ τών 'Α&ηνών,

1. Ταχΐιχ ίύ  πρόσοδοι χών Άθηγών άνα'^όμΐναι 
ΐ ΐ ζ  τόσσαρας τάζεις. "Ολα; τά; ταχτικά; προσόδου; 
τών Αθηνών δυνάμεθα νά άναγάγωμεν εις τέσσαρα; 
τάξεις* 1) είς τέλη προερχόμενα; τομέν, από τά δημό
σια κτηματοι, συμπεριλαμβανομένων καΐ τών μεταλ
λείων" τό δέ, από τά τελώνια καί του; δατμου;, καί από 
τινας φορου; ε'πί τ ί ;  εργασία; (γειρωνάξιον) καί έπί 
τών προσώπων τών ξένων καί δουλών (έπικεφάλαιον)· 
2) εί; πρόστιμα (τιμήματα), όμου καί δικαστικά 
δικαιώματα, καί ε ί; τά ; προσόδους τών δημευόμενων
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κτηριατων (οκμιόπρατα)· 3) εις φόρους, πλ ι̂ρονομέ- 
νευς άχ3 τοΰί ιυμι α̂'/,οι ζ̂ υπηκόου;* 4) εις τα
χτικά; ύπερευίας προ; την πολιτείαν ( λειτουργία; 
εγκυκλίου; ).

2. Τ ΙΙη. 'Γπ^ τον ορον τέλος συμπεριλαμβάνον- 
ται ολαι βί πρότοδοι « ί προερ7,<5μ®''®' 
μοοίαν περιουοίαν, από τού; φόρους των λιμένων και 
άγορας, καΐ από τόν κεβαλικον καί επί τή; έργαοίας 
^όρον. Ί1 οέ δημοσία περιουσία συνίστατο άπο Ιο- 
σκάς, δάση,. (  επί των όποιων ^ταν ίφοροι ονομα,ο- 
μενοι Ύλωροί), γεωργησί^/ους γαίας, οικίας, άλικος, 
μετολλεΓα, κτλ. Έκ των μεταλλείων 0έ (μετάλλων) 
των ’ΑΟηναίων τινά μεν ησον εΙ; την Αττικήν, άλλα 
δέ εις ζένας γώρας. Ταυτ* δε ουδέποτε έμετολλευ- 
οντο από την πολιτείαν, άλλ έζεμισΟοΰντο εί; χερ- 
δοσκόπους.

^ιχαιώυ'χτα τω^ Λι^ιΐτωγ χα ΐ όασμο'ι τή^ αγορα^. 
Τά τελώνια δέ συνίστοντο, τό μέν, άπό λιμενικά 
δικαιώματα (1), τό δέ, από τέλη τ ί ;  άγορας (απ’ ίμ- 
πορίου καί άγορας) . Τπό την πρώτην δέ ονομα
σίαν συμπεριλαμβανβνται τά τέλη έπί των έμπορευ- 
μάτων των διά Θαλάσσ/;; είσαγομένων, τά υπό ξέ
νων πλοίων πληρονόμενα, κλπ. Εις την αγοράν οέ έσυ- 
χναζον γωρικοί καί μικρέμποροι (αγοραίοι και κάπη- 
λοι), οί δέ δασμοί έπληρόνοντο μετ* την πώλησιν τών 
επιτοπίω; αναλισκόμενων έμπορευμα'των, ώς έπληρό
νοντο καί τέλη διά τό δικαίωμα του πωλεϊν καί άγο-

(ι) Τεί*δτ» λΐϋΐ,ίνικα ?ικ*ιώ(**τ* ίυλτρ6νονϊθ τα «λοΓϊ, 

έβάχις ινοίίτΛ*ίν «ξίπλίίν από Τ9ν λΐ|*ίν*, ί'» τή»

5ια|*9ντ,ν αύχων τιό ).ΐ(*ι·<βί·
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ραζείν έν τή άγο<5α, τά ίποΓα έπλόίδνον μ&νον ;ί
ζένο!.

Τ ί.ϊοζ  2 0|0 «.■:< Γω>· ίίνα^'ο^ίί/ίωί' χαι ('ζα^ο·
ι̂̂ >̂ ω̂ . Έ/.το; τούτων, έπληρίνετ& τέλος 2 0[{) (πεν 
ττ,χοστη) Ιπί «Αων των είταγομίνων καί εξαγομένων. 
Έπληρόνετο ωσχότως και λιμενικόν τέλος* (έλλιμέ· 
νΙΟν) ( I ) ,

Τε.Ιοζ ^̂ ί1ζ (ικοοτοό ίη ι  ο.Ιων x5̂  ̂ ίζαγο^ιΐ-' 
γωγ χαΐ είσαγοβήωγ (ΐι::ορ(νμάτωγ ίΐζ  τάζ πο.?<- 
τ ίΐ ι ΐς  τ&γ σΐ'ΐιμιχγαν. ΙΙρός αυςηίΐν τών τακτικών 
τούτων τελών οί’ΑΘτιναΤο·, περί ττ.ν’0>αιμπιαδα 91. 2, 
αντικατείττ,τβν αντί των φόρων, τέλος ένςς εικοστού 
(ειχοοτίς) επί όλων των εξαγομένων καί είσαγομένων 
διά ίαλάααϊ;; εΐςτε τβς οομμάχοο; καί ύπτ̂ χόονς πολι
τείας αύτών, Τά τέλη δέ ταΰτα εμισΘοδντο από άν·τ 
Ορωποι»ς όνομαξομένοος ΐΐχοστο2όγου<:.

Φόροι: ι.ΊΐτίύΥμεταΐχωγ ΧΟΛ ά.ταΛεν$ίρ(ίΎ. Έχτών 
«μέσων καί προσωπικών οόρων ητον ό έπί των μετοί- 
κων (μετοίχιον). Εις τάς Άβχνας έκαστος μέτοικος έ- 
πλτρονε 12 δραχ. κατ’ έτος. Αί δε γοναικες, δσαι δέν 
εΤχον ούτε συζύγους ούτε νοΘον υιόν, έπληοονον 6 
δροχμάς. 0| δ’απελεύθεροι έπληρονον 12 ορα·/. καί
3 δ^ολούς.

Οι ί:χιιρορτισμΐγοί ε^κ ό ια γ ε ίρ ια γ  τώκ τί.ίώκ. 
Τριών ειδών άνθρωποι ένη̂ ο̂Αο̂ ·ντο εις την ο:α“ 
χείριτιν έκαστου τέλους- 1) 0 ί μυΟωταί {τελωναι, 
πριάμενοι,  ̂ ώνούμενοι το τέλος) 2) οί έγγυτ.ταί (εγ- 
γυοί) * 3) οί συλλογείς {εκλογείς).

( ΐ )  Τβ »λλΐ(.ί,(ς,, ί : „  Χια,,ιχ^ν άπ'ο τ-Λι ίπ ι-
ρχτχε *ρ1ν ΐπ ιδδϊζ « 5  πλςίιυ, Μ.
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3. ^ιχασηχΛ τέ.Ιη *α< :τρόστΐ(/α. Έ  δει τ̂έρα τά- 
των δ^μ97ίων προβόδων ϊυνίστατο οπο δικίκττιχα 

τ«λ·/| χ«ϊ ;τ50ϊτι;αα (τ:[χγ;ριατα)· τβϋτα 8έ ηοαν τεσ- 
σαιων ειδών* .τ ρ υ ΐα π ΐα , :ταςάσιασ ις , :ιαραχαζα6ο.ίη 
και (.Ύωδί.Ιία.

Ι Ιρνταη ΐα . Τά τρυτανεΐα ητο παδίτη; τι* 
μάτων ίίλτρενομενων εις τ3 δ'.κατττριον ύπ’ άρι^βτε- 
ρων των |εϊρών πρδ τ ί ί  εναρςεω; τη ; δίκη;.

Παράαζασίζ. Στενήν σγετιν Γρ:ς τοντα εΤχεν ή 
ηοράσταο ις η ζζαραχατάοζααΐζ, ητι; ητβ ^ικρα 7!3· 
σ ίτη ;, την έχοίαν παρεκατέΘετον πρδ τ ίί; κβτηγορία; 
ε ι; τού; θε?}Α9θετβ; ( I). Ά|χρότερα δε τά τέλη τβδτα 
έ*/ρησίαεν3ν είς πληρωαηντών διαρέρων δικαττών.

Παραχαζα^ο.Ιή. Έ  παρακατιβολη ητο χρημα
τική Γ.3τ3τη; τιαρακατχτιΟεμίνη ίιτι’ εκείνων, δσίΐ 
είτε άπήτουν άπο την πολιτείαν δημευμένα κτήματα, 
ή εζήτουν νά λάδωτι ηερι:υ®ίαν άπδ πολίτα;. Έαν δ’ 
δ ζαοακαταΟέτων ήττατο εί; την δίκην, τά χρήματα 
έδ/,μεύοντο.

'£.τωβί.έ/α. Περί τη; έττωβελία; πολλά δλίγα γνω- 
ρίζομεν. Φαίνεται δέ, δτι ήτο μαλί.ον πρόατιμον έπι- 
δαλλόμενον ε ί; έκιΓνον, δ ;τ ι; ήττήΟη εί; χρηματικήν 
τ;να δίκην, καί τό όποιον έλάμβανεν ό νικήτα;, ή 
τέλο; τι του οποίου μετείχε καί ή πολιτεία (2 ) .

^1) Κι'ι 2 ιιιιβίς τ ΐ ν  ίο ι-η τω ν  ύν«μϋ[ιτβ το ιντ^ όνβμ», 
«'/λ’ ΐΛλτ.ρονιτβ««( τοίις ίιβ ιττ,τ ίς  αύτοίί<, * «  βύχι ·ΐί τίιν πολιτιίαν.

(2 ) ' ΐ ί ιν  τ:ώς *;/.γιΓ ό ■Ρ;[ΛΤΠ'*οώ’( ττ,ν λίξι» έπωδιλίΛν, Η ίιτ« · 
β ιλ ίι  ίτβ  «ροοτίϋον ΐίΕΐβ»λλο'(*ινον %1ζ τον< οββι ίι»  ήΤύ»ι*το κ’ «το - 
ίιίξ«ιβι τΆ» χβτκ'^Ορί*·»· ύ·οΐΛάζ»^ο ί ·  ουτ» ίιο’τι βΓ*τ»λι» τ^ 
^Λτοτ τ ί ?  τ»*>ί; το3 ΐΛίΒίου τ:ιάγι»»τβ<, ίκ λ. ίπλτ.ρονιτβ ί ί *  
ιτάβΛ·. ίρβχιιτιν ·Τ& ίδ ί λ ί ΐ ,  5 ο π ; ν ι  ιβ Γ'.τον τ?}ς ίρβχα,ΐς. Ι .  Μ,
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Τψ)\ΐιαια, Ή  ΐϊβσότι^; των χρδ^τίμων (τιμη[λχ^ 
των) καθ’ ΰλας τχ ; δίχχί, έςαιρβυμξνης τ ίς  ιιροτω- 
πιχής πρ»τ$&λίίί, ίτο  π5370ΐωρυ[χέν·ή διά νίμονι. Οσοι 
δέν ίδελον νά -κληρώτωτι τά δρειλό|ΐ£νζ πρίστιμα 
είίττ.ν ·πολι·:6'αν, ένεγράροντο εις το6; δηαοτίους οβει- 
λέτας (τους τω δτμίσίω δοείλδνταί), καί έτιμωροδντο 
μέ άτιαίαν ουλάκυιν, έωτδΰ έτλϊ;ρόνετο.
Τέλος μιγάλαι ποοοττιτες έλαμβα'νοντο άχο τά δ»;- 
μευόμενα κτήματα τών καταδικαζόμενων εις ψο'̂ τ,ν̂  
δουλείαν, καί θάνατον. Τά '/ρηματα δμως τών έςο- 
βτραχι^ομένων δεν έονιμεύοντο.

4. Φόροι, Οί ίόροι τών συμμάχων συνεποσουντο 
κατά την πρώτην σΰστασιν αυτών, ητο; κατά την 77''·'* 
3 Όλυμηάδα, εις 460 τάλαντα κατ’ έτος. Καί 
κατ’ άρχάς μέν ητον εκούσια πληρωμή γινόμενη άπο 
τάς άνισχυροτερας εις τάς ίσχυροτέρας πολιτείας, 
χάριν προστασίας, άλλ’ οτε οι σύμμαχοι υπετάγησαν 
όλοτελώς εις τους Αθηναίους, ή πλ.ηρωμή τοί3 φόρου 
έςεόιάζετο αύστηρώς, καί πολλάκις σχληρώς.

ΤέΛοζ είχοστοο ά^^ικαταπταθ^^τος ά ν τ ί τώ^ 
5>όρω>·. Περί την 91’'·'2 Όλυμπιάδα, οί φόροι κατηρ- 
γηθησαν, καί τέλος ένος εικοστού επί τών είσαγομενων 
καί εςαγομενων αντικατέστη άντ αυτών, (ώς ειδομεν 
εις τό δεύτερον τμήμα).

5, Ο.Ιιχη ττοσύτης των ταχτιχών ηροαιΊ^ων τών 
^^ηνών, ολική ποσότης τών προσόδων τών *Αθηνών 
(εςαιρουμΐνων τών λειτουργιών) διεοερεν, ώς φαίνεται, 
από 1200 -400  τάλα·/τα κατ’ έτος. Κατά τούς άρ- 
χαιους οε χρονους το περίσσευμα τών προσόδων άπε- 
τελει τον δημόσιον θησαυρόν, όστις ήτο παοακατατε- 
Οίίμενος εις τον οπισθόδομον του έν τή Άχροπόλει
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ναοΰ τ9;ί Άθηναί. Το κεράλιιον δέ τούτο κατ’ άρχάς 
μέν έχρη οίΐΛ ευεν  ολον, μετά δέ ταδτα κατά μέγα μέ- 
ρο?, ε ί; τάς τοί3 πολεμοϋ. Ε;ς την άρχί;ν 8έ
το5 Πελοτ:οννησιακο2 πολέμου (κατά τήν βεβαίωσιν 
τοΰ ΪΙερικλέοϋΰ βουκυδ. β:1Β. 13.), ε?ί την Άκρόπο- 
λιν ύπηρχον 6,000 ταλαντα ένοημου άργυρου, έκτος 
όοημου αργύρου καί χρυοου, αυνίοταμενου άχο τά 8η- 
μόαια και ιδιωτικά αναθήματα, ιερά αγγεία, Περσικά 
λάρυρα και λοιπά, συμποσούμενα εις 500 τάλαντα, 
ϊο  8έ άγαλμα τής 'θεας είχε 40 ταλάντων γνήσιον 
χρυσόν, οστις ητον περιαιρετός.

6. 7|)ΐών £̂ όώ̂  ταχτιχαΙ ΧειχουργΙαι. Εκτος 
των δημοσίων προσόδων, ή πολιτεία απελαμβανεν 
ωσαύτως μεγάλην ώοέλειαν άπο τας υσιηρεσιας 
(λειτουργίας), αΓτινες άπήλλαττον την πολιτείαν άζά 
μεγάλας δαπάνας. Αί μέγισται 8ε των λειτουργιών 
τούτων ησαν ή χορητ^°·^ ί  γυμγασιαρχία^  και ή 
ίσ τ ία σ ίζ . Αυται δε ώνομάζοντο έγχΰχΛιοι Λητουρ- 
γ ία ι. 'Όλοι, οσοι εΤχον περιουσίαν τριών ταλάντων 
καί έπέκεινα, υπέκειντο εις το βάρος τών λειτουργιών 
τούτων, εάν διωρί(οντο προς τούτο από τ/,ν ουλήν των. 
Ούδείς δε ήδυνατο νά προσκληΟή νά υπηρέτηση είς δύω 
κατά συνέχειαν ετη, ουδέ ήδύνατο νά έπιβληθή τό 
βάρος τών λειτουργιών είς τά όρρανά. εάν δέν εΤχον 
συαπληοωίλένον τό πρώτον έτος μετά την ενηλικιό
τητά των.

Ενίοτε δέ ή απαλλαγή από τάς εγκυκλίους λει
τουργίας έδίδετο ώς αμοιβή είς τούς εύεργέτας τής 
πατρίδος. ^

Ή  μεγίστη δε τών εγκυκλίων λειτουργιών ητον ή
χορηγία.
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Χ οίηγ ία . Τό 7 ρέο; τίϋ χίρηγοί: ϊ τ ιν  νά κατα- 
δά/.λί τά ά ν ιγ ϊα ΐι  ίξοια ι ί; Γ.::ιΐΓ;ιιΐ5ΐαίαν το5 8ιά τός
τραγ,οϊία; καί ϊωΐΛωίκ; χορ=3, χ ιί πρ<7:τ! τών 
χειμένων έ ' ανδρών χαί χιίδων λ^ιζώ* χορών, των 
πυρρίχιων πχί ζυζλίων χορουτών ζχί οόλιρτών (χο- 
ρηγι'.ν άνορατιν, ή «νοριχοΐ; χυρυΤ;, παίδιζοΓ; χυροΤ;, 
π υ ίίιχ ι-ττ ϊ;, χυζλίω χορώ, ούλητ.Γ; άνδρατ:)!

Γψ γα σ ια ρχ ία . Οί Γυμντοιαρχαί ώροιλον νά διτ- 
τρίρωοι ζαί νά πλχρόνωοι τού; όσο: προχτοιμί^ον- 
το ν’ ίγωνιτβώΐ'. χιτά τά ; δΐμοτίι; έορτά;, χτ! 
προτίτι νά προμ,ίείωτ» Εί,αιον, ,α ί νά ττολίζωο. τον 
τόπον του άγώνο;.

Έ αΐΜ οκ. Ή  ί-τ ία τ ι; τών ρυλών δγίνιτο δι’ 
ίςόδων τινών άνδρών, έχλεγομόνων άπύ ττ,ν ουλήν. 
"Οοοι δϊ τοιουτοτροπω; ουνίττων το ιυ,ΐΛΓ,όϋον,' ώνο- 
μάζοντο ίυ τ,άτο ιι^ . Τό εΓδο; τούτο τ ί ;  λειτουργίι; 
συνέί3;νε πολλά οπινίω;.

ΚΕΦ ϋ ' .

Πι/ιΙ τώ^ ίκτίχζΜ - .■^ροΜα^ ,ώχ υ'/Λ/ι ώ»-.

1. Κκΐακζοι ψιΐ̂ ίϋΐ νόμιμοι μ αύβζι/μζζΰζ Αί εχ* 
τοχτοι πρίιοδοι τ ί ;  πολιτείτ; τών ΆΟχνών εΓτε ουνν;. 
γο.το, όοάχι; ί  χρεία το εχάλει, α ,τ ί  τ ιν ι νόμον ί  
ίδιμον, π ε’λβμδάνοντο αό9οί[ρέτω;.

Λύ;»,/,;,, δεω εί,ίώπ. 'ϋ ;
τών ουο τούτων τρόπων, ο! ρόρο. ίταν δύο ειδών] δηλ. 
«ιτε άμεοο; βόρο;, ε.τε δημόοιαι λειτουργία,.

2. I 3 όπα,τούμενα χρίματα δ,ά τά ; δ ιπάν»; τοϋ
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υβλίμδυ (εχτ&ζ “'ίών πλδοναζόντων χρημάτων τ?ς 3ι- 
οικητεω;) τι ν̂ηγοντο δι’ ίκτάκτου εγγείου οόρου (εΐοΦΟ- 
ρα;). Ή  είτρορΐ δ’ άνελογίζετο κατά τον ακόλουθον 
τρόπον.

'ΑίΌ.ΙογισμοΙ χαθ ' οιίζ (π.Ιη(<6ητο ό (γγειο^ ψό  ̂
ροΓ. Ό  μεν πεντακοσιομέδιμνος έρορολογεΐτο κατά την 
τληρη άςίαν τής εγγείου περιουοίας του, δ δέ ίππευς 
κατά τά πέντε έκτα, καί οί ζευγιται κατά τά πέντε 
έννατα.

Έάν λο'.π^ν υποΟέτωμεν οτι ή πολιτεία έγρειάζετο 
το δΟο* τής όλικής έκτιμηαεως τής περιουσίας, ή διβί- 
ρεσις ήθελε γείνει κατά τον ακόλουθον πίνακα.

Τάςις
Ε-οο-
δήμα*
τα.

Κτήματα.
Φορολογητέον

χεφάλαιον.

Φόρος 
του 
όΟ*δ 1

,Πεντακο-
σιομέδι· 500 6000 8ραχ. 6000 δραχ. 120

μνοι·

Ιππείς. 300 3600 » 3000 . 1 60

Ζευγΐται.
ι _

15011800 · 1000 .  1 20

Ή  τέταρτη τάήις άπ-ηλλάτετο από τήν π).ηρωμήν 
των φόρων (Ι).

(1) Ό  Σ»λ·»  ̂ ί«λοιίβ«τ(5 τ ΐ  *β;»5λβγΒτ·! 
«ίω; 3000 ίρ»χ., »» »·ν·ί'
λότβ», δτ« δ ·0Μ τ«  «βι»ίτν«·»

V* ίν*ι ή άναλογ

'φβλκ(9ν νβΰ
0 0 0 , ίιβ  « ♦  ιι«λλ4 ίοχνρ’ » 

μίχρότίρ·, τοβο» δλιγωτίρ* 
χ»;β  ττ,ν 4*6 ί« άρΐϋζίΐ «  φίρ5λβ·^ωντ«
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Νέα έκτίμησίζ .̂τ1 τ̂ ί̂  το5 Ν αυσινΙ·
κου. Έπί τ ις  άργοντίβς τοΰ Ναοτινίκου, Π. X. 378, 
έγένετβ νέα έχτίμησι; των κτημάτων, καθ’ ην διε- 
τηρηθη ή άρχη τοδ Σόλωνβς εις τρία τίνά, ητοί είς 
ττ,ν έκτίμητι» ττίς ίδωκτηαίις αύτής, (ουαίας), εις το 
φορολογητεον μέρος αύτης (τίμημα) , καί είς τόν ©ό
ρον τον κατά την έκτίμητιν χροίδιωρυμένον (είαφοράν), 
ΚαΙ το μέν ρ>ορ5λογητεον κεράλαιον εις την χρώτην 
τάξιν ίτο  τό χέμκτον μέρος τ ίς  αξίας των κτημάτων 
των ύχαγομένων είς την τάξιν ταύτην, εις δέ τάς άλλας 
ί  το μικρότερον. Ή νεα δέ αΰτη έκτίμησις δεν χεριωρίξετο 
εις γαίας, άλλα χεοιελάμβανε περιουοίον παντός είδους.

Συ^ψο^ίαι. Έπι της αύτϊ,ς άρχοντίας είοηγΟησαν 
οί συ}ΐμορΙαι. Δεν γνωρίξομεν άλλο τι ογεδδν χέρι 
αύτών ειμη, οτι πιθανώς ήταν έταιρειαιχλοοτίων καί 
χτωχών, εις τάς όποιας οί πρώτοι ηναγκάζοντο νά 
φε'ρωιι τό κύριον με'ρος του βα'ρους του έγγειου ρόρου, 
και νά έπιμελώνται των πραγμάτων όλοκληρου τϊ5ς 
συμμορίας.

3. Τ^ιι\ραρχία. Πρώτον (ιδοζ  της τριηραρχίας  ̂
τριηραρχία τών πυ.Ιιτών. ”Πδη Θέλομεν ξετάσεί την 
ίκταχτον δημοσίαν υπηρεσίαν (λειτουργίαν), ονομαζομέ- 
νην τριηραρχίαν. Ό σκοπός δέ τ ίς  λειτουργίας ταυτης 
ίτο  νά χσρηγηση τάς αναγκαίας δαπάνας τών πολεμι
κών πλοίων. Και ή μέ πολιτεία έχ^ρηγει τό σκάρος του

ί«ο  τής»·λ(τιια( οΐ * ο).Γγ«(, ί ι « ι  ίχ«το{ π^λίΓκςπρίπίΐ ■»* πο^ίζιται 
ί« β  ιΐβ';ίτ;Η« τ6» (4ΚΛ «δ  ρίβν» βίτίΰ τ» κβΐ « ΐς  οΐχίγιΐΜ- 
€( V », ί·4η  β ι»τ·χο·τ·ρο< Ιιη€ιρύν»τ*ι χ{ ι̂β99Τΐρ»ν, *ν φβρβλβ.

««·'* « »  «δτήν βναλο-;!*-., Κίΐ κ ,τ β  τβς »ύτά« βάβιΐΓ, ώ «*βΙ 
δ κλν^9ΐ«τιρ»( ·Λ ίι*νΐ(ΑΥ;τζ)ςόν λβιαιν τβΰτο βύβτημ» τοδ φιλβιβρώ* 

ΣβλΜνος ιίνχι όκιράνω « » ; « (  έπκίνου Σ Μ.
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πλοίου, δ δε πολίτης, οττίςδιωρίζετο άπδ τους στρατη
γούς, * *αί ώνο|Λαζετο τριήραρχος, ίοώπλιζεναύτδ, έπρο- 
μηΟευε τδ άναγκαιον πλήρωμα, καί ηρχεν αύτοΰ. Αρ
χοντες δε τινες (άποατολεϊς) δίωρίζοντο διανά επιταχυ· 
νωσι την ίκπλευιιν του οτόλου, οί δ’ άρχοντες ούτοι 
εΤ·/ον την εξουσίαν νά τριηράρχους
εκείνους, οσοι καθυστερούν τον Ιβοπλισμδν των πλοίων 
των. Κατά τδν νόμον ή λειτουργία ' του τριηράρχου 
χεριωρίζετο εις εν έτος.

Τά κτήματα των επικλήρων ήταν απαλλαγμένα 
τ ις  λειτουργίας ταύτης (I) * επίσης καί τά δρφανι- 
«  (2 ) , τά κληρουχικά , (3 ) και τά κοινωνικά (4), 
ηοαν άπηλλαγμένα των αυτών λειτουργιών.

^εόΐΒ('θ»" ίί(ίοο τη^ τριηραρχίας, η ονντρι·ίιραρχοι. 
"Οτε δέ δ άοιΟμιος των πλοίων έγένετο τοαούτος, ώστε 
δεν ητο πλέον δυνατόν νά εύρεθώοιν πολΤται δυνα- 
μενοι ν’ άναλάβωσιν ολόκληρον την οαπανην, ήου-

( Ι )  Έ:ϊί>ι>·τ?6< ίλίγϊτβ τ  μϊνογι·*^; βυγαττρ, κ τ ΐ{  ίχληρον^μ» 
ολη» τλν «ϊίρνκίΐ'» ΐΓίρΐ4υιί*·<· βιβ*ίως ♦) ά τίλ ίΐ* τ«»  χτηΐλάιω» 
β>τΐς ίιη 3Χϊ« μίχριβοδ ινι>μ«ρίύιτβ, 6 βντ5; ίφ«?« 
τά τΰ» κτν.[λΜων η ι;. Σ. Μ.

( » )  Οΐ 9?φ*ν« ητ*·* άιττ.Χλβγμίνοι η€ΐιω* των λ«τίνργνών ΐτ;{ 
τ ί ;  άντλικιίττ,τός των, **'ι ϊν Ιτ » ; μ*τά τΑν ίννιλιχίότκτ* των. Σ. Μ.

( * )  Κλΐρ^υχικά *ννο^>τ«ι τά  »τΑ,·Λατβ των χλτιρίύχων των τίς  
«β λ ιτιίίί «πο»τ«>.λ6μ*νων Ιξω , β"ην*(, ως άπο^Γαοίντις, ί*ν ήίόνκντο 
«ά ««(λπράττωυιν »ίς τά ίτ.μόσΐϊ ηρά γμα τ*, %χ\ ν* ίχπλχρίβι τ> 
Χ*9ϊ<ον ττς τρ4Λρ»?χί*«· Ε*ν*( 5μω ί 1ϊΐίαν»ν ο η  μίν»ν Τβ μίρος τ9;€ 
Γ*ρι8'^βί*ί των, Τ9 έίΤϊΓβν »λ*μβ*νον μ*θ’ ία»τδ·', ητίν άκηλλΛ-γμίνΜ 

«κό τά ί«μ 9β ι»β *ρ κ · Σ. Μ.
(4 )  Κοινωνίκά ί *  * τ τ μ *τ «  ίννββ5νται Λΐβ»νώτ*τα τά μΑ ίίτν ιμ υ . 

• ί .τ . . ί . ί τ .  Ι * .τ .ξ ί  ™< « 5 .1 ,5 ν 1 . . ί . · ν ,  . 8 .  ! « ; « .  ί  » * · -  
. «  φ ί ( ,  Λ  6> Ρ ·! ™ ·  ) .· 'ϊ ·» Ρ Τ 8 .,  ί . »  . - . . . « ς  . 5 τ » .  

ή ίύ ι .τ ο  ν« 1™Χτ,ρ»·5 ' ·  Ι ϊ> · ί  Τ ί.» ϊ«?χ !» !·  Σ· Μ·
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ναντί δυο «ολιται δμου ίνωμΐ'νοΕ (ουντρίΥϊρβρχοι, »υν- 
τρίηραρχουντες) νά έκπληρώοωσι τδ χρέος τ?|ς τριη
ραρχίας, και ηρχον τού πλοίου εναλλάξ (I ) .

Τ/)έτο»' ίίΐίος τί}ζ ^ριηραρχ^α^. 2’ι;>τε./ίίαί χαΐ 
συ̂ /<ορ<αί. Κατά δέ την 105. 3 Όλυ^επιάδα, έκρίΟη 
άναγκαιον νά διορ'.σΟώαι 120 μέτοχοι (ουντελεΐς), 
διηρημένοι εις συμμορίας, αΓτινες ώοειλον ν’ άνολα'· 
€ωίΐ τα χρέη τ ίς  τριηραρχίας. 'Γϊτήρχον δέ 20 
έκ τούτων τών συμμοριών, εν αΓς αριθμός τις μελών 
ουνενοΟτο διά νά έοοπλίση εν πλοΐον. Αί συνενώσεις 
δ' αυται (συντελειοι) συνέκειντο συγνάκις άπο 5 ή 
6 ανδρας, ώστε μία συμμορία ήδυνατο νά δώση 10 τί 
12 πλοία.

Τί'ταριοκ ί«ίος τριηραρχίας χατ^ τί>· νόμο^ ζοϋ 
^ηί·οσ0ΐγους. Επειδή δ’ αί συμμορίαι αυται δέν επέ
τυχαν του σχοπου των, ένεκα τών συμ^ασών εις 
«ύτάς αταξιών, άπεχρουσθησαν αυται από τόν Δημο- 
σθενήν (Όλυμπιάς 110. I), δστις εισήγαγε νόμον 
διαλαμβάνοντα, δτι δ κα'το·/ος περιουσίας IΟ ταλάν
των νά δίδη μίαν τριήρη· δτο; δέ εΐχον άνωτε'ραν πο
σότητα, ωρειλον να δίοωσι δυο τριήρεις καί εν βοηθη
τικόν πλοιον (υπηρετικόν), καί όσοι εΤχον όλιγώτερα 
τών 10 ταλάντων, ώοειλον ν’ άναπληρώνωσι την πο
σότητα ταότην ένουμενοι εις συντέλειας. Ό όργανι- 
σμος δέ ουτος ραίνεται οτι έπε'τυ·/εν άοιστα’ διότι 
καθ' δλον τόν πόλεμον, ουδείς τριήραρ'/ος έδλήθη εις 
τήν ρυλακην, η προσεπεσεν εις το έ̂ .εος του οήμ.ου, 
ή κατερυγεν εις τον έν τή Μουνυγία ναόν της Άρτε-

( ! )  Δηλ. ϊξ  |*ίν*ς ,5.3  ̂ ^
ϊ .  Μ.
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μ·.5θί (δπερ ι?56ναντο νά πραττωϊΐν οί μή δυνβμενοι νά 
έκζληεώσωσι το χρέος τη; τριηραρχία;), ούτε πλοΤόν 
τι άπωλεσεν ή πολιτεία (1).

Αί δαπαναι της τριηραρχίας διέρερον πιθανώς άπο 
40 μνών μέγρι Ινος τάλαντου.

4 . ΑΧΙα έκτακτα μέσα τον άργνρο.ίογε^^. Έκτος 
των άλλων μέσων του άργυρολογεΤν, τά όποΐα εϊχεν 
ή πολιτεία, δυνάμεθα νά καταριβμησωμεν τά λάρυρα 
του πολέμου, τά λύτρα των αιχμαλώτων, τάς έπΐ- 
δαλλομένας χρηματικά; ποίνάς εις τάς ύπηκέους πο
λιτείας (2), τάς εκούσιας συνεισροράς (επιδόσεις), τά 
εκούσια και βίαια δάνεια, ή έκτύπωσις κίβδηλων νο
μισμάτων, ή μεταχείρισις των ιερών χρημάτων εις 
τάς χρείας τής πολιτείας, κτλ.

( Ι )  Λίν {(κινι ίγιλ. ίί{ τό ναυτττγίΓίν τιοβϋτβν χρ4νβ», δβη ν«
*χτ*βτα6·5 άχρτ,βτβ» πλο3ν, ώ« ουνίβχινι προτιρον, Κη «ί 
ητωχβι ήίιίνχηο ν» έπαρχί-ιωβιν ίίς τά Γ ξίί» τί< τριτιραρ- 
χίβί. Σ. Μ.

(2) Εΐ< «ια ύτα ς ιτοίνά; κβτείιχάοβη ί  Πάρβς μιτβ τή* ίν Μβ- 
ρα»ώνι ριάχϊί», ώ« ρηίίβασα, ί  Μήλος χαι ί  Τήνος, ί ι 6π  Ι3ίχ9η· 
ΟΧΙ «κρατάς, χτλ. Σ. Μ·
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Β 1 Β . 1 Ι 0 Ν  Β' .

ΙΙΕΡί ΤΙΙΣ ΣΠΆΡΤΗΣ.

ΚΕΦ. Α'.

Γί(ύγ(ΐαγΙα τήζ ^αχωγίας^ χαΐ π(ριγ(>α^η τήζ 
:ΐόΜωζ Ααχα^αΙ^οϊος η ΣΆά^-τηζ,

1. ΑαχωγΙα. "Εχταίΐ;. Ί Ι  Αα/ω^ία, ί  μεγίστιιι 
(τως εν Πελοποννητω -πολιτεία, ητο 06 γεωγραΦίαίΰν 
[Λίλίων το ίλήποί, χαί 3^ "ϊ® τ.λατο;’ ή οε έπιοα- 
νεια αυτί; 1800 τετραγ. ^ιιλίων.

Ποταμοί. Ό π:ώτ;ατο; ποτααο; αύτης εΐναι δ Εύ- 
ρώτα<, οττίί εχει τά ; π/;γά? τοο εις την Αρκαδίαν* 
μετά μιχρδν δέ διάστημά γίνεται άραντοί, και ραίνεται 
τ,άλινείί τά μεθόρια τ-ϊίς Λακωνίας 'Κτ.ίΐτα δέ διαρ
ρέει την χ\α/.ωνΐχήν, καί διέρ/εται τλησίον τϊ;ς Σπάρ
της, προβαίνων μέχρι τ-ης πόλεως Έλοος, ττλητίον 
της όποιας εκβάλλει εις την βάλασταν. "Ενεκα δέ 
τΫ,ς ανωμάλου και δρεινίς ρύσεως της, -ή Λακωνία 
ητον άρορος και δυσχαλλιεργητος, ώς ητον Ιπόμενον. 
Έσεμνύνετο όμως ποτέ διά τάς εκατόν πόλεις της, 
άλλ' αί πλεΤτται τούτων ησαν Γσως, ώς οί δ?μοι τ?ίς 
Αττικής, δηλ. 0χΐ μεγαλήτεραι κωμών.

Πληθυσμός. 'Ολόκληρ-̂ ς δ πληθυσμός τ ΐς  χ ώ 
ρας, συμπεριλαμβανομένων καΐ των Ειλωτων, οιτι- 
ν·ς άναμριβόλως άπετελουν την πολυαρίβμοτάτην 
τ ίξ ιν  (επειδή η αναλογία ούτών προς τον άλλον πλη
θυσμόν ητο πέντε πρό; ενα,) ύπελογίζετο εις 270 ,000 
ώυχχ:;·/.



β .β.κ .α . γεωγραφία αακωνται, κ . λ .π , 315

“Ορια. 'Ο ηί-ΐαρ,Η  Πο<ν·ΐ’ =? (Πιρνατ!!!!,) χα! 5 
ΤϋΟγέτο;, ίπετέλιυν τά Λαχωνίχά όρ'.α πρόί τχ-' 
Μεσηνίχν. Π ρί; ίέ  τ)·,̂  Άρχχϊίαν τά ίρ '.ι έ,η^ειοίν- 
το δ;ά τ ϊς  σειρά; τών ίρέω», πρδ; τ)·,ν ρδρειον τ.λεο- 
ράν των όπσίων ί-/ει τά ; εετγά; τοσ δ Άλρειό;, χαί 
τρ=; τήν ρ^εσχαδρίνίν ό Εέρώτ»;. ΣυνΙχεετ 8έ τωναΟ- 
των δρέων 8ιε-/_ώριζε ττ,ν/ώρχν τϊ;Σχάρττ,ς ί χ ;  ττ,ν 
μ,εχράν χώρτν τ ϊ :  Κσν:»ρία;, ητι; έξ άρ'/ϊ; 
ητο τώ ν ’Αργείων, άλλα μετά ταΰτα εγεινεν άεια- 
χοττε; αιτία διενέξεων μεταξύ τών δύο χολιτειών.^

2. Γ/ό.ίίιι;. Αί χρώτιτται χόλει; τ ί ;  Λαχωνία; 
?σαν ή Σχάρτχ, «ί βέράχναι (τά Χρύσαρα), χατά τό 
μετΓ,μβρινοανοτολιχάν μέρο; τ ΐ ;  Σχάρττ,;, χαΐ αι Αμύ- 
χλαι. Κατά τό παράλιον δέ τού Λαχωνιχού χόλχου, 
είχοιι εννέα μιλιά μαχράν τ ΐ ;  Ιχάρτχ;, ητο τό ΓόΟειον 
(Παλαιίχολι;), ί  λιμήν (Έχίνε.ον) τ ϊ ;  χείρα; ταύτη;. 
Β ί; δέ τί,ν Ρορειοανατολιχήν άχραν τή ; χούρα; χατά 
τόν ’Λργολιχόν χόλχον ητον άλλο; λιμήν αί Πραιιαί 
(ό 'Α-ρ. Άνδρέα;).

Ά χ ρ ιύ τ ι ' ιρ ια ,  Τό Ταιναρον (Κάδο Ματαχά;) α.νε- 
τέλει τό μεοημδρινιότατον άχρωτν'ριον τ ί ;  Πελοχον- 
νήσοο. Ενταύθα ητο τό χερίρημον ιερόν τού Ποτει- 
δώνο;, τ ί  άδυτον τού όχοίου έλογίζετο άιυλον άχα- 
ραδίαστον. Τό χερίρημον άχροτήριον Μολέα; (Κάδο 
Μ αλίά;), τό δχοΓον άχοτελεΐ τό ε’οχατον άχροντή; 
Πελοχοννήτοο χρό; τό μεοημδρινοανατολιχόν μέρο;, 
διενώοιζε τόν Λαχωνιχόν αχό τόν Άργολιχόν χόλχον.

Κύβιιρα. 'Η νϊ,οο; Κύθηρα (οήμερον Τοιρίγον) χεϊ- 
ται σχεδόν άντιχρύ τή ; χερσονήσου Όνουγνάβου χαί 
τού χόλχου τών Βοιών. 'ΙΙ χρώτη δέ χόλι; αύτή; 
εόνομάξετο ώσαύτω; Κύίηρα, ό δέ λιμήν α ύτ ί; Χχάν-



β·:ια. Ή  νϋϊο ; α3τη τ,τον 6̂ :ί>χε̂ ιλ5ν·η είς τήν Σπάρτην, 
ί τ ΐ ί  κατετα-.τε τούς κατοίκους αύτϊ^ς εις τήν αυτήν 
με τούς Περίοικους τζςιν, καΙ εοτελλεν έκεϊτε άρχοντα 
καλούμενον ΚυΟτιοοοίκην διά νκ οιανέμη τήν δίκαιο- 
ούντ<ν.

Μ^ίο.Ιογύιηα αύτί)ζ. Ή  κατοχή τής νήτου ταύ- 
της ητον ώρελιμωτάτη, Ιπειδή οι λιμε'νες αυτής 
έ/ρη«ίρΐ-·>3̂  ώς καταούγιον εις τούς Σπαρτιατικούς 
στόλους. ΈπΙ του Πελοποννητιακοΰ δέ πολέμου, στό
λο; ’Α,Οηναίων, στρατηγούμενος υπό του Νικιου» έκυ· 
ρίευσεν αυτήν άπεδόθη όμως εί; τήν Σπάρττ.ν διά 
τής συνθήκης τής συνωμολο*(η9είσης μετά τήν εν 
Άμοιπόλει μάχην· αλλά καί πάλιν έκυριεύδη άπο 
τον Κόνωνα, οτε ενίχτ,σε τον Σπαρτιατικόν στόλον 
περί τήν Κνίοον.

3. Σπάρτη" θί'σις αύτήζ. Ή  πόλις Σπάρτη ό'χειτο 
εις μικράν πεδιάδα, περιοριζομένην έζ ενός μέν άπο 
τον Ταΰγετον, έξ άλλου δέ από τήν ολιγώτερον 6ψη· 
λήν σειράν του ορούς θόρνακος. Ή  πόλις δέ εκειτο 
εις τήν δυτικήν όγΟτ,ν *ου Ευρώτα. Εις τον αιώνα 
δέ του Θουκιδίδου ητον άσημος πόλις, άνευ τειγών, 
παρίστώσα μάλλον τήν δεαν οδροίσματος κωμών (κατά 
κώμας) χαρά τακτικώς έσχεδιασμενης, και καλώς 
ώκοδομημενης πόλεως. Αί δημόσιαι οίκοδομαί ήσαν 
ωσαύτως όλίγαι, καί αυτβΐ δεν ήσβν περίφημοι, 
διά τό μεγεδος, ούτε διά τήν αρχιτεκτονικήν καλλονήν 
αυτών. 1̂1 πόλις διετέλει ατείχιστος κατά τήν λαμπρο- 
τάτην περίοδον τής ιστορίας τής Σπάρτης, έπειδή ό 
Λυκούργος έδίδαξε τούς συμπολίτας του, οτι άρι- 
στη ύπεράσπισις ητον ή ανδρεία των πολιτών της. 
Άρου όμως ή Σπάρτη ύπεκυψεν εις τυράννους, ίτε ι-
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γίιΟη, τά ϋ - τ ά χ η  ο ίτ ϊς  χατέσττ,ιαν ττ,ν τ,ίΧ'.Ί « α -  
ντ,ν μ’ άντέχη εί; τα χ τ ιιίϊ χολιορχίαν. Κατ’ εκείνον 
ίέ  τόν γρννον ηΰξηδη ■[κεγάλως, έπειί^ή ειχ_ε τ:ερΕ9ε- 
ρειαν18'«τα3·ων. Ή  Χπόρτη 8έν εΤχε μέν άκρόπο- 
λιν περίεημον διά τό ΰψος της» άλλ επειδή υπΐργ^ον 
8ιά«οροι λίοοι έντός τ ϊς  περιιερείτς τ ΐ ;  πόλεως, 5 
ύύτ,λίτερος αντων ώνομάζετο βκρόπολις.

Έ ρίίπ ιχ  ^ής πα^αιάς  .τό.ίεως. Τά ερείπια τής 
Σπάρτης εΤναι 8άω περίπου μίλια μακράν τής νεω- 
τε'ρας πίλεως Μιατρά. Περιλαμδάνουαι 8έ μεγαλο- 
χρεπέε 5έατρον 418 ποδών κατά ττ,ν μακροτάτην αϋ- 
τοΰ διάμετρον, εχον άρχΐιοτραν 114 ποοών τΰ πλά
τος. Εις τό δέατρον δέ πρίακιινται δυο παράλληλα 
τείχη, τά δποΐα είναι περίπου εν οτάδιβν κατά το μή'· 
κος.' Όλδκληρος δέ 4 πόλις μαίνεται, ότι ητον εν μί- 
λιον περίπου τό μήκος, περιελάμδανε δέ πέντε λόρους, 
έξ ώντινες εχουαιν έρείπια έπί των κορυφών αυτών.

4. ΟίΧο^ομαΧ τής αγοράς. Η αγορά τής Σπάρ
της περιελάμδανε τά άρχεΤα τών Έυόρων, των Νομο
φυλάκων καί τών Βειδιαίων» άλλά 4 περιφανεοτάτη 
οικοδομή εις τούτο τό μέρος τής πόλεως ήτον 4 Περ- 
οική οτοά, όνομααΟεΐαα οΰτω διότι έκτίοίη από τά 
λάφυρα τών Περαών. 'ϊπεράνω δέ τού περιοτυλιου 
Γσταντο οϊ ανδριάντες τών Περοών στρατηγών ( εν 
οΤς καί ό άνδριάς τού Μαρδονίου), έκ λευκού μαρμά
ρου- καί προσέτι 5 άνδριάς τής Αρτεμίσιας, Ρασι- 
λίστης τής Αλικαρνασσού. Ή  αγοράς ήτον ωσαύτως 
κεκοσμημένη μέ ά-ράλματα τού Πυδίου Απόλλωνός, 
τής ’Αρτέμιδος καί τής Αητούς.  ̂ _

Τ άγο ί τωκ Ειγυπωπηάώπ βασί.ίί'ων. Είς την α- 
πόαν δέ τής οδού Αφετών, ήτις ηγεν έξω τής ·γο-
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ρ«; ησαν οΐ τάφοι των βασιλέων έκ το5 γένους τών 
Ε^ρυπωντι^ών.

ΟίχούομαΙ ηροζ μίσψ^<ς>ίαγ της άγορ&ς. Προς 
μεοτ,μ,βρίαν δέ τ?,ς άγορας αί χρώται οικνδομ,βι ησαν 
το κενβτάφιον τοδ Βραοίδου, εν Οεκτρον έκ λευκοδ 
μαρμάρου, καί αντίκρυ βυτοΟ ο τάφος του Ιίαυτανίου, 
οοτις έοτροτηγει έν ΙΙλαταιαΓς, καί δ τοΰ Λεωνίοου, 
του οποίου τά δοτά μετεκομίσδτ,ααν έκειοε άπδ τάς 
θερμοπόλας 40 Ιτη μετά τον θάνατόν του. Ε ν
ταύθα έςεφωνουντο κατ’ έτος επιτάφιοι λόγοι, καί 
έτελοΰντο αγώνες, είς τους όποιους μόνοι οί Σπαρτιά- 
ται ήδύναντο ν’ άγωησδώδι. Τά δέ ονόματα τών 
πεοόντων εις τάς Θερμοπυλας τ,σαν εγγεγραμμένα 
επί τίνος στίλας πληοίον του μν>;μείου. 'Ο τόπος δέ 
δ ονομαζόμενος Λίμναιον περιεΓ/ε τό ίερον τ?ς Όρ
βίας Αρτέμιδος.

Ίίρϋγ της ^α^χίΟίχον */ί$η>'ας, Έπί τ>ίς άχροπό” 
λεως 8’ εκειτο τό ίερον τ ίς  Χαλκιοίχου ΆΟηνας, περί· 
«τ,μον είς τήνίττορίαν δια τον θάνατον τοΰ ΙΙαυοανίου, 
καταφυγόντος είς οίκημά τι εντός του Ιερού περιβό
λου, Βο' ου άν-καλυφθη ή προδοοία του, καί άποΟα- 
νόντος υπό του λιμού. Ί1 οικοδομή δέ αυτή ητο 
•πλουτίως χεκοομημένη μέ χάλκινα αγάλματα παρι- 
ατώντα τους άΟλους του Τϊρακλέους, τά έργα τών 
Τυνδαοιοών, τά κατορθώματα του ΙΙεροέως, καί την 
γένεσιν της Αθήνας.

Ποιχΐ.Ιη οιΐ'ά· Είς τήν Σπάρτην δέ, ώς και είς 
τάς Αθήνας, υπήρχε βτοά δνομαζομένη ίΙοικΟ.η.

5. δρόμος» Ό δρόμος, ήτοι τόπος, οπού έτρεχ_ον, 
περιειχ_ε δυο γυμνάοια. Τά αγάλματα δέ τών Διοοχου- 
ρων, τών έττονομαζομένων Αφετηριών, Γοταντο πλη



σίον τ ίς  ά36τν;ρίας του δρίμου· ολίγον δέ περκιτίρ), 
|*ντίαεΐόν τι τοΰ’Άλχωνος, καί ίερν το5 ΙΙοαειδώνος.

υ ,Ια τά η σ το ί.  Φυτεία δέ πλατάνων έχρτ.σίΐΛευεν 
ώς εΓοοοος είς τον ανοικτόν τόπον, δποϋ οι ερτβοι 
Σπαρτιαται έγυ<χνάζοντο. Ό ΙΙλατανιατος δε πεοι· 
εκυκλουτο από υδωο' ηργοντο δέ εις αυτόν διά δύο γε- 
9υρών. Καί επί [χέν τ·?;ς μιας Γοτατο άγαλμα το3 
’Ηρακλεους, ήτοι τγ|ς ίβχύος, ητίς χαταδαμάζει τό 
παν, επί οέ της άλλης τό του Λυκούργου, ήτοι τού 
νομού, δστις κανονίζει το πάντα.

7/ γ^ψνς>α Βάβυχαζ. ’Κπί ποταμίου δέ τίνος όνο- 
μαζομένου Κνακίωνος (ίοως δ νυν Παντελεημων) η*ον 
ή γέφυρα Βάδυκας.
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Κ ΕΦ  Β'.

Π ιρι των τΐο.Ιιτων^ ψν2ίύ^^ χ.Ι.η,

1. ^ ίάχρ ισ ις  μ ιτα ζ ύ  τώτ ^^αχ(όαιμοχί(ύΥ τώκ «V 
ιή  πόΛη χαΐ ζω/· ίΐ' τρ ^ώρα. Κατά τον Ηρόδοτον 
καί τον Αενοιρώντα υπήρχε διάκρυις μεταξύ των Λα- 
κεδαιαονιων των έν τ·| πόλει καί τών έν τή χ,ωρα' 
διότι οί μέν πρώτοι, (οΓτινες ηοαν εκ Δωρικής καταγω
γής) ώνομάζοντο Σπαρτιαται, οί δέ δεύτεροι Λαχε- 
δαιαόνιοι. Οί κά-^οιχοι δέ τών περιχώρων εκαλούντο 
Λίρ^οίχοι, καί κατήγοντο κυρίως από τούς Αχαιούς, 
τούς οποίους κατεκυρίευσαν οί Δωριείς. Ηοαν δε 
πολιτιχώς κατώτεροι οπό τους έν τή πρωτευουοη 
Σπαρτιάτας· π. χ. δέν ήδύναντο νά βυμπραττωοιν 
εις την γενικήν κυβέρνηαιν , ύπηρέτουν όμως εις



τον χόλεμον μετά των λοιπών, χτί φβινεται 2τι 
έζητχοιιν άϊτοκά διχοιωμχτα εις τας ιοιας αντών 
πόλεις. *Αλλ’ άν χαΐ οί χχταχτηται Αω^ίΐιίς άπεβαλον 
ούτως εςω τής πόλεως τό πλεϊοτον μέρος των άρ- 
χαίων κατοίκων, έμειναν όμως γένη τινά, τά όποια 
κατώκοϋν εις την πόλιν μετά των Σπαρτιατών, και 
άπελαμβανον ίτην μέ αύτούς ύπόληψιν. Παράδειγμα 
δέ τούτου ησαν ο{ Ταλδυβιάδαι (οίτίνες ειχον κληρονο
μικήν την αρχήν του κήρυχος).

2. Πο.Ιΐται δύο ίΐδών, Π ο.Ιΐΐαι έ% γ εη τή ζ . Οί 
πολϊταιήααν δυοειδών' 1®"* δτοι έγεννώντο πολίταΓ καί 
2®·* οαοι προσεκτώντο το δικαίωμα το3 πολίτου. Οί 
πρώτοι δΐ ήοαν οί γνήσιοι άπόγονοι γονέωνι οΓτινες 
υπήρξαν πολιται.

^̂ >Ότρο ι̂) τώί' ΐΑενθ^ρωΥ παίδωγ. "Αμα τό βρέ
φος έγεννίτο, έρέρετο υπό του πατρός αυτου εις τό
πον όνομαζόμενον Αε'αχην, όπου έξετάξετο άπο τούς 
γέροντας τής φυλής του. Καί άν μέν τό βρέφος έφαί- 
νετο ^ωμαλαΓον και υγιές, παρήγγελον να άνατραφή, 
και προοδιώριζον εις αυτό ένα έχ των 9,000 κλήρων 
τών άγρών. Ά λλ έαν έφαινετο αδύνατον ή δύαμοροον, 
παρήγγελλον νά ι̂φΟή εις βάραΟρόν τι πλησίον του 
ορούς Ταΰγετου, ΆποΟέτας χαλούμενον. Τό παιδίον, 
γενόμενον έπταετές, κατετάττετο εις μίαν τών αγελών, 
ίτο ι τα'ςεων, μέ την συγκατάθεσιν τών γονέων αύτου. 
Μετά τό δωδέκατον ο’ έτος, ή βνατροοή τών παίδων 
ητο πολύ αύστηροτέρα. Κατά τό 16®'' δέ ή 17®'',τά 
παιδία ώνομάζοντο σιδενναι. Κατά δέ τό 18®·* κατε- 
τάττοντβ εις τούς ίψηβουζ, οΓτινες ώνομάξοντο με^- 
ΛεΙρεπζ, Γενόμενα δέ εικοσαετή, ώνομάζοντο ε ι-  
ρενες. Τέλος δέ κατά τό 30®"· έτος, κατεγράροντο

320 ΠΟχΜΤΑΙ, ΦΥΛΑ1, Κ.Λ.Π. Μ.Β.
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εΐί τοϋ; άνΒραί, καί ώνομαζοντο τότ* ίζΐ)ύ<·ι  ̂ ώς ίντες 
έ';ω τ ις  ίβης, ·ΐ|τοι *δραν τ ις  ήβικης ηλικίας.

3. ΠοΑΐται ά.'τοκζήσεως του ι^ιxαιιο|ιατο^. 
Εις τ+,ν νηπιότητα τ^ς τολίτείας, δ ά ί’.θιχος των 
«νδρών των καταταττομενων εις την τάξιν του το- 
λίτοϋ ητο μέγας. Ά λλ’ είς το μετά ταϋτα τδ δικαίω
μα τούτο έδίοετο απανιώτερον είς τους ξένους, καί 
μόνον είς έςαιρετικάς περυτάοεις.

Ι\Ιό0αχες, Ύτ^ργον ωσαύτως εαί άλλοι, ίχ ι έκ 
γενετές Λακεδαιμόνιοι, οΓτινες εκπαιδευόμενοι νηπιό
θεν, ώς ο( Σπαρτιαται, άπελάμβανον έπί τέλους τδ δι- 
χαίωαα του πολίτου. Ουτοι 8 ώνομαζοντο Μόβαχιο. 
Οί απελεύθεροι δέ, καΐ ίδίως ο( Είλωτες, έγίνοντο ωσαύ
τως ενίοτε χολϊται.

4. Φυ.ίαί. Εις την Σπα'ρτην, ώς καί είς χδσαν 
άλλην Δωρικήν πολιτείαν, υπήρχον τρεις φυλαί, οί Ύ λ- 
λεις, οί Δυμάνες καί οί Πάμ^υλοι (Ι).

5. ΑΙ τρεις αυται ©υλαί κατωκουν τάς 4 χώμας (2), 
τάς ένομαζομε'νας ΙΊηάνηγ, Α ΐμγψ^ Μεσόαγ^ καί 
Κνγόσουραγ, έκ τών όποιων συνίστατο ή Σπάρτη, κατά 
τον Θουκυδίδην.

6. Ώ δαί. Αί φυλαί αυται υποδιηροΰντο πάλιν είς 
μερίδας δνομαζομένας ώδάς καΐ ^ρατρίας^ εξ δν ησαν 
30, ήτοι δέκα είς έκάστην φυλήν.

(!) τ'β ί\ν/;ο·* γ««ε ΑίγιίώΜ ίΐν (^»ί«τ*ι βτι ά κ ίτ ίλ ιι χω- 
ρητ^ν φυλίν, άλλ’ 3 η  χ ϊΤ ίΤ ίχβ ί «1? τών τριών , .λ ώ ν . Μύλ- 

λιρ πιρι Λβιριίων. Τοα. 2. βιΧ. 79.  ̂ > » ι
(2) Οΐ Γρ*ι»αατ«6ΐ ίνίβτ» ϊν6|*«ζοο« τ « ί  * ταοτβ{ ίικιρίβιις

ϊιηρ φ«ρ» <τ3γχ«βΐν μ,ταξύ αύτων χβι τών τριών φυλώ»,
αΐτιν,ς χατψχβυν «ίς Μ { χώμ«ί τ * ύ τ · { .  Μύλλ«ρ π*Ρ^ Αωριί"» Τ ίμ . 

ί .  ϋί\. Η—80.
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Μό^αι. καί ετερκ διαίεεί'.ς ε ;ί <
ο ίτινες πεοιελκμ^ανδν ολα μέλη

ε^λών, οσα εΤγον τ^ν στ:ατιωτ'.κί;ν ηλικίαν.
Αριθμός ζών .ΊΟ.Ιιζώΐ'. Κατα τίνα νίμον τοϋ Λυ- 

χίύργοϋ, δ άριΟ,αδί των πολιτών δέν επρεπε ποτέ νά 
υπερβτί τον αριθμόν των κλήρων, εις το^ς οποίους οί 
άγροί της Σπάρτης ήταν οιηρημένοι, δηλ. τας 9000· 
οίδ’ αγροί όλων έπρεπε νά ηνα: ίτοι. Προϊόντος όμως 
του χρόνου, δ νόμος ουτος ήΟετηΟη, διότι εις χ«ΐ μόνος 
Σπαρτιάτης εγίνετο κύριος πολλών κλήρων.

Οί νίο'ί έχΛηρογόμ^νγ πάγζοτβ ζό ίπά^·^'{.^μα ζον 
ηατρός αντώγ. £ίς την Σπάρτην, δ υιός διεδεχετο 
πάντοτε τδ επάγγελμα του πατρδς αυτου. Οί υιοί 
των κηρυκων π. χ. έγίνοντο χηρυκες, οί υιοί των μου
σικών εγίνοντο μουσικοί, καί τά λοιπα'.

ΚΕΦ. Γ '.

Έ Μ ύ^ίρα χαΐ άοΰ^α,

1. </ι»ο ί ί ύ ί ί  /Μν^ζ'ρύ)γ ΣηαρζιαζϋΐΥ. Οί έλευβε- 
ροι πολΐται τ ίς  Σπάρτης ησαν %\·ζ%8μοιοι̂  εχοντες Γσα 
δικαιώματα, καί εκλεγόμενοι εις ολας τάς άρχάς τ ίς  
πολιτείας, είτε ΰηομζίογίΐ:^ οΓτινες δέν ήδυναντο μέν 
να έκλεχΟώσιν εις ουοεμιαν άρχην, ^δυναντο όμως νά

(Ι )  Κατα τον άρο^βτον, ί  Αβχονρ^ος (Τ'^νίατηβι τβζ ίνωμοτίας, 
τρικχά^βς χβι βυαβίτιβ (ύϋβίιβιρίαιις τών Μο^ών), χβίρ»ν β »?α «β· 
τιχδν οχοΐϊΒϊ άναμφιί^λΜς. Οί Λ α χιίκμο,ιβι 5 ' (τραι-^ον χ »  έ μ * ·  
χοντο ιΐς τβν αύτβ» λο'3̂ ·ν. Μνλλιρ πβρί Δβριίων Τομ. α . βϊλ.
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εχλεγωσεν. Ή  τελευταία οέ των τάξεων τδυτων ::ε- 
ριελαμζανε τούς πτωγοτεοους ^ολίτας, τούς απελεύ
θερες, χαι τούς υίούς των άπελεεΟεροιν.

2. ^οΐ'.ιο ι. Εις την Σπάρτην ^σαν περ'.τίοτεροι 
οικιακοί δοελοε παρα είς πασαν άλλην πόλιν της Ε λ 
λάδος* ηοαν οέ δύο ειδών, -Γτοι οί Ονομαζόμενοι (Ιοο- 
./οί, οΓτινες κατ’ ανάγκην έγίνοντο τοίοΟτοι, καί οί 
καλούμενοι ο ι χ ί τ α ι^  οΓτίνες ειχον γεννηδη εις την 
οικίαν τού κυρίου των.

Εϊ.Ιωτίζ. Ή  οργή τί ς̂ δουλείας έν Λακεοαίμονι 
γρονολογειται ογ.ο τΙ"; υποταγής τ?,ς πόλεως Ελους, 
οι δυττυχεΓς κάτοικοι τ?;ς Οποίας, ώς καί οί από
γονοι αυτών, ώνομάζοντο μετά ταυτα Είλωτες (1)·

Το κύοιον δ’ εργον των Ειλώτων ητον ί  καλλιέρ
γεια τ ις  γ ίς . Μετηοχοντο ώταύτως διάφορα επιτη
δεύματα, έμ,ίσΟονον τούς αγρούς των Σπαρτιατών, 
πληρόνοντες ώρίσμένον ειοόδημα, το όποΓον σπανίως 
ηυξανεν ο ιδιόκτητης. Οί Είλωτες υπηρε'τουν καί ώς 
ναυταί εις τον στόλον* είς δέ τον στρατόν έκαστος δπλί- 
της, ήτοι βαρέως ώπλισμε'νος στρατιώτης, παρηκολου- 
δείτο από ένα ί  περισσοτέρους έξ αυτών. Επειδή δέ 
έ αριθμός των Ειλώτων ύπερέβαινε τόν των έλευΟέρων, 
Ιποοξένουν άδιαχόπως φόβον ε?ς τούς Λακεδαιμονίους, 
οίτινες συγ^νάκις τούς έθανάτονον διά παραμικράς 
άοορμάς.

(Ι )  ’ ΐ ϊ ι  ·Ελλτ,νΐ«τ1ν άρχβιβλογίαν του ·Ρο(*ι«ΐίβνβς. <0 Μΰλλιρ 
ομΜί φρονιΓ ότι το ο“νοι*» τούτο ίλ*5 ι τΆν άρχηντβυ άίΐ^ τοΰ ιλ »  
ι ί4ΐΓ*9)»τίκτ.ν β·ηα*βΙ»», χ*1 ΐ7το_α(νως, δη ί  λ ί ; ι ;  Εϊλβτίς ο·η(Α»ίνίΐ 
αίχμαλώτουι. Ν'-υίζιι ί.ταίτω{ «ιβ*νϊν, οτί ουτοι ήταν φυλή αΟτο- 
^βονίύν, ήτΐί ίιπ€τάγ·η κατ’ άρχαιοτάτην ηνά τηρίοϊον χρονβυ, χαι 
ίτ ις  άίλίβο); | .̂ιτίβη μ ; δούλη »1; τοίις χαταχττ.τβ« Δ«-ριιΓ;.



Α'^ΐί.ττε/«. I I  αυίτηροταττ, οΐ τιι/,ϋ^ρία, ε ί; την 
οποίαν ζ,ι Είλωτες ύπεβοιλλίντί, ητ2ν η Κρυζτεία, ητι; 
ητών έττ,σία σραγη, ώς τινες δ^γγρχνεϊ; ΟτοΟετοΰσίν, 
άλλοι όμως μετά μεγαλητερας τϊίθανότητος συμπε- 
ραίνουτιν, οτι ητο μόνον ούοτημα οχληράς έργα- 
οίίΐς (1).

Χε/ρα^{σ(α· Οί ΕΓλωτες όμως έλάμβ»νον ίχ ι 
σπανίως την έλευΟερΙϊν των εις άμοιδην των ύτηρε- 
οίών αύτών εις τό στράτευμα καί εις τό ναυτικόν. 
Εις τοιαυτας περιστάσεις ο άτελευΟερούμενος ΕΓλως 
έστερανοΰτο καί ηγετο από τον ενα εις τόν άλλον 
ναόν. Παρατηρητέον οέ, 2τι ουρείς ίοιώτης ή56νατο 
νά ελευΟερώση δουλον άνευ τ^ς βυναινέσεως τ?.ς πολι
τείας. Αροΰ δέ άπελάμόανον την ελευθερίαν των 
επί τινα χρόνον, Φαί>»εται ότι ώνομάζοντο Νεοδα- 
μώόεις.

334 ΕΛ11ΛΕΙ2. ΛΙ.Β,

ΚΕΦ. Α'.

Πΐρϊ τώί* βασιΑ£(ύ^.

1. Τά :̂̂ ζ ύιαι)ο;ρηζ ζώ^ ίο ο  βασιΛιχων γίΥών. 
ΕΓπομεν ·ϋ$η τόν τρόπον, καθ’ δν συνεβασίλευσαν τά 
ουο γένη (2). Κατά τον Πλούταρχον οί Λακεδαιμό
νιοι ώνόμαζον τους βασιλεΓς αυτών Άρχογε'τας. 
Άμβότεροι δέ οί βασιλεΓς ε^ρεπε νά ηναι εκ του 
γένους του ^Ηρακλέους, καί νά έγεννηΘησαν από μη-

(1 )  Σννδινλιόίιιτί τον Μ'ίλλιρ νιο\ &αριι»ν 'Το'|*. 
χ*\ «ΐίς »̂ γνρ*ίριΐ; «2; π̂ιίβυ; μγκμονιύιι {χιΐΐ 

(ί) ·ΐί. αιλ. 20.

Σ(λ. ; ι ,
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τέρας Σπαρτίβτίδας. Εί; «α ϊτό ν  δέ των βααιλικών 
γενών τδ στέμρια μετέβαινεν εις τον μεγαλητερον 
υίόν. Έν ελλείψει δέ υιών, μετέβαινε τδ στέααα εις 
τδν αδελφόν του οποθανόντος βααιλέως, ί ,  εάν δεν 
υπί^ργεν άδελρδς, 5 πληιιέβτατος συγ*ρενης διεδβχετο 
τδν Θρόνον. Έάν δέ ή σύζυγος έκατέρου τών βασι
λέων έξηλέγχετο άπιστος, ί, ύπτρχον ίσχυρβι ύπό- 
νοιαι περί τούτου, δ υίδς αυτής, είτε δεν έγίνετο 
δεκτός εις τδν θρόνον, ή, έάν ει*/ε γείνει δεκτές προ 
τής κατν;γορίας, εξεΘρβνίζετο. Διά νά προληρθή δε 
τούτο, οσον ητο δυνατόν, βί βασίλισσαι ετίθεντο εις 
τήν ιδιαιτέραν ρροντίδα τών έρόρων, οΓτινες ώρειλον 
νά έπαγρυπνώσιν είς τήν διαγωγήν των. Όσάκις δέ 
βασίλισσα τις ητο στείρα, δ βασιλεύς ώρειλε νά νυμ- 
ρευΟή άλλην σύζυγον.

2. ^^xαιώμαζα χα ΐ χ ρ ίη  τώ^ βασιΑε'ων. Έ  εξου
σία τών βασιλέων ήτο περιωρισμένη. Ά παξ δέ του 
μηνδς ώμνυον ενώπιον τών έρόρων, οτι θέλουν κυ
βερνά κατά τους νόμους* καί οί εροροι ώμνυον άμοι- 
βαίως, οτι έν οσω έκυβέρνων ούτως, ήθελον διαρυλάτ- 
τει την εξουσίαν είς αυτούς. Οί βασιλεΤς εΤχον καθή
κοντα άλλα μέν έν καιρώ πολε'μου, δνομαζόμενα ίμ -  
πο.Ιίμια^  άλλα δέ έν καιρώ ειρήνης, Ονομαζόμενα 
είρηγαϊα. Ή  δέ κυριωτέρα δυναμις τών βασιλέων έν 
Σπάρτη συνίστατο είς τδ οτι ήσαν οί έπιμεληταί καέ 
οί διαιτηταί όλων τών θρησκευτικών πραγμάτων. 
"Ολαι αί θυσίαι αί υπέρ τής σωτηρίας τής πολιτείας 
χροσερέροντο υπ’ αυτών. Ύπήρχον προσέτι ίερω- 
σύναι τινές, τάς οποίας έξήσκουν αυτοί προσωπικώς, 

την ίερωσυνην του Λακεδαιμονίου Διδς καί την 
του Ουρανίου. "Ότε τις τών βασιλέων άνέβαινεν
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εις τέν Οοόνον, ν.'/ζ το δικαίο^μ'* ν’ ακύρωτη οτ« 
χρέη τολίτης τις ώρειλεν είτε εί; τέν προκάτοχον 
βασιλέα, είτε ε ί; την πολιτείαν.

3. Ψήφοι ΐ ΐζ  Φ  γΐξίονβίαγ. Οι δύο βασιλείς 
προέδρευον εις την γεροοτίαν. "Εκαττος δέ αύτών ε- 
διδε την ψίοίν τοίί, η τήν εττελλεν, εάν ητον απών, 
δι’ ενός των γεροοτιαστών, οττις ητο πλητίε'στατος 
συγγενής αύτου. Ή δέ ψίδος αύτη ίσοδυνάικει μέ
δύο (1).

4. Καθ^χογχα. ζυ χα/ρώ .ηο.ίί'/ιον. Οί βασιλείς 
εΤχον το δικαίωμα να δέ-ζ.̂ ν̂ται πρεσβείας, καί ν’ ά- 
παντώοιν εις αυτός, καί νά κηρύττωτι πόλεμον εναν
τίον δποιουδήποτε έθνους εχρινον εύλογον. Εις δέ τήν 
έκατρατείαν οδτοι ηται στρατηγοί τού στρατεύματος, 
εάν εΤχον τήν άπαιτουμε'νην ηλικίαν. Δεν έπετρέπετο 
«αως οπό τού νόμου νά έκστρατεύωσι συγχρόνως άμ- 
ρότεροι οί βασιλείς μετά τού στρατεύματος, έκτος μό
νον εις λίαν εκτάκτους περιστάσεις. Ό βασιλεύς, οστις 
έστρατήγει τού στρατεύματος, παρηκολουδείτο υπό 
δύο έκ των έρόρων καί υπό δύο Πυθίων, οΓτινες απε- 
στέλλοντο εις τούς Δελρούς διά νά λαμβα'νωσι χρη
σμούς. Ιίοοσδιωρίζετο ιοσαύτως συμβούλιον εις αύτόν, 
συγκείμενον συνήβως από ενδεκα άνδρας, ά)Χ  εΓς τινας 
ττεριστα'σεις καί περισσοτέρους. Σωματορυλακή δέ έκ 
300 εκλεκτών ιππέων εμάγετο περί αύτόν. 'Ο δε 
κατά τούς "Ολυμπιακούς αγώνας νικητής εΤχ εν ώσαύ-

(1 )  λντη «ίναι έριι,ΐηίχ, τ^ν ίπ'.ίχν ί  βχολοβη.ς ί ί ί , ι  ι ί ;  τ^ν 
θβνκυίί^τίν Β . Α. 5* ΦΜ''<ται πιβχνΙν, βτ( ό πριβ€ύτΐββ{ 
βχ«ιλ(ΰ$, ντ4 άμφύτιρ;; πιροντις, 9ί ί  Γτιρο;, δβ πςή ,ο  παρών, 
,Τχι (ΐ,ίνίν άπ(ιρχσ(9Τ(κή'', οτ* ίηϋρηη ίβ'.ψτι ί̂α.



τως το οιχαίωμα να ιταραχίλουΟί τέν βασιλέα εκστρα* 
τεύοντα. Α;Αα δέ ό βασιλεύς άνελαίΛβανε την Ηγε
μονίαν το5 στρατού, καί διεβαΐνε τά όρια, έγίνετο 
στρατηγό; μέ άπεριόοΕστον εξοιισίαν (στρατηγό; α&το-· 
κρα'τωρ). ΚΤ·/_ε δέ νην εξουσίαν ν’ άποπέμπη καί νάσυλ- 
λέγη στρατεύματα, νά άργυρολογΗ εί; ξένα; χώρα;, καί 
■να όδηγή και στρατοπεδεύη τδ στράτευμά κατά τΗν 
ιδίαν αυτου κρίτιν. Βλέπομεν ομω; άιτο το παρά
δειγμα του Πχυσανίεο, οη, δτε δ βασιλεύ; μετεχειρί* 
ζετο παρανομώ; την εξουσίαν ταυτην, ήδυνατο νά 
τιμωρηθώ. "Ό δέ Πλειστοάναξ, ετερος βασιλεύς τ?ί; 
Σπάρτης, έξωρίσΟη εκ τΗ; πατρίδο; του, διότι ΗγερΟη 
υπόνοια κατ’ ουτου οτι έδωροδοκηΟη διά νά άνα'χωρηση 
μετά του στροτείιματό; του άπδ την ’Αττικην.

5. ΤΐξίαΙ ά:ζοϋΐ{)όμΐΥ(ΐι (ΐς  αύτουζ έν καιρω εΐ· 
ρψ'ΐΐζ. Έν καιρω είρ·ηνη; οί βασιλεΐ; έτιμώντο μέ 
τά ; πρωτοκαΘεδρία;, καί ολοΐ, πλην των εφόρων, άνί- 
σταντο τ^; έδρα; των προς τιμήν αυτών. Εις τά δη
μόσια δέ, ώ ; καί είςτά ιδιωτικά συσσίτια, ουτοι έλάμ- 
βανον δίπλα; μερίδας* καί οσάκις δεν ήδυναντο νά 
παρευρεδώσιν, εστέλλοντο εί; την οικίαν των δυο 
•/οίνικε; άλευρου καί μία κοτύλη οίνου διά νά δυναν- 
ται νά καλώσίν ε ί; την τράπεζάν των πάντα ρίλον, 
τον όποιον έκρινον ιδίως άξιον τ ί ;  τιμ.7.ς ταυτης. 
'Εκάτερος δέ των βασιλέων έλάμβανεν ωσαύτως ζώον 
τέ?.ειον προ; Θυσίαν, τά δέρματα όλων των Θυσια- 
σΟέντων ζώων, ενα μέδιμνον σίτου, καί Λακωνικήν 
Τετάρτην οίνου κατά την πρώτην καί έβδόμην Ημέραν 
έκαστου μηνό;. ΕΤχον δέ βασιλικήν κατοικίαν εις 
Σπάοτην, κτισθεΤσαν, κατά την παράδοσιν,άπό τον Αρι
στόδημον, τον πρόγονον των δυο βασιλικών γενών.

ΒΒ.Κ.Δ. ΒΑΪΙΛΕΙ2. 327



Έχτος δέ τϊίς κατοικίας ταύττις, εΤγ_2ν τβλλακις οικίας 
ίδιωτικβς ίδιχάς των, καί ακτ,νη κατετχευα^ετο χάν· 
τότε χαριν αντών εκτός της ζίλεως διά δημοσίων 

. δαπανών. Οί βασιλείς είχον το προνόμιον νά διορί- 
ζωσι προςένους, οΓτινες έδεςιώντο ·ίς τάς οικίας των 
πρέσβεις καί πολίτας ξένων πολιτειών (1).

6. Τι.Ηται κατά x̂ |̂  άποαα ίσ ΐΐ' τι>Ός των β α σ ι-  
Μύ»^. ’Οτε άπέΟνησχέ τις των βασιλέων, έστέλ- 
λοντο ιππείς καθ’ ολην την χώραν διά να άναγγείλωσι 
τδ γεγονός εις τον λαόν. Γυναίκες ωσαύτως περιηρ- 
χοντο από πόλιν εις πόλιν κτοπώσαι χάλκινους λέ
βητας. "Αμα δ’ ελάμββνον την αγγελίαν, ολοι οί έ· 
λεύθεροι ώοειλον νά πενδηρορησωσιν. Είναι δε πιθανόν 
δτι ολοι οι κάτοικοι τ ίς  πόλεως, ως καί πολλοί έκ των 
περίοικων, παρευρισχοντο είς τ^ν κηδείαν, είς την 
οποίαν έπορεύοντο άναμίξ άνδρες τε καί γυναίκες 
τύπτοντες τά πρόσωπά των, Ορηνουντες μεγάλου; 
θρήνους, καί έκρωνουντες, οτι δ άποθανών ητον δ 
οριστος τών βασιλέων, δστις ποτέ έοασίλευσε τ ίς  
Σπάρτης. Έάν δέ δ βασιλεύς άπέθνησκεν έν πολε'μω, 
τό ειδωλον ούτου έξετίΟετο επί λαμπρώς κεκοσμημέ- 
νης κλίνης. ΈπΙ δέκα δέ ίμε'ρας έρυλάττετο δημόσιον 
πένθος, διότι ή γενική συνέλευσις δέν συνηρχετο, καί 
τά δικαστήρια ησαν κεκλεισμένα. Κατά τάς ημέρας 
δέ ταύτας ή αγορά ίτον έσκεπασμενη με άχυρα, καί 
τίποτε δέν έπετρε'πετο νά πωληθή εις αυτήν. Ό τε 
δέ δ νεκρός έρε'ρετο είς την πόλιν, έθάπτετο είς τον

328 ΒΑ.ΣΙΛΕ15, Μ.Β.

( 1 )  Ε ΐί ίλλβς κο λ κ ;, βί ιτ ;^ινθ{ ίΐΒ^ίζίντο τ* {  «ίλιτ··!«ί, 
ί«·ρ  Τ8ν }κβί{«ν ίν^ΟΒΊ.
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τάρον τον χροτ5ιωρισμένον «ίί το γινο;, άπο το ίκοΤον 
ό άποΟ^νών βασιλεύς κατηγετο.

ΚΕΦ. Ε'.

ΠίρΙ τής γιρονϋίας.

1. Έ χ τ^^ω  ̂ σν^^x$ιζο ή γςρονσία . Ή ] βοολη 
των Λακεδαιμονίων ώνομάζετο γερουσία, και ενίοτε 
γερωσία. ΣυνεχροτεΓτο δέ άπο τού; δύο βασιλείς καί 
30 γέροντας, ές’ ών έλαβε το ονομα τχς. ΣυνίστηΘη 
οέ ύπο το2 Λοκούργου κατά προσταγήν τοΰ μαντείοο.

2. Π ροοόηα τώ^ γ ιρονσιαστώ γ, χα ί τρόμος τον 
έχΜ γειν αύιοιίς, Ούδεις ήδύνατο νά έκλεγ̂ Ο̂  γερου
σιαστής Ιάν δεν εΤχε συμπληρωμενον τδ έςν;χοοτον 
έ̂ τος τ ίς  ήλικίας του, "̂ Ολοι δέ οί διά την αρχήν ταύ- 
την υποψηριοι έ'πρεπε νά ηναι άμωμητου ύποληψεως, 
εύγενους καταγωγής, και έξοχου καταστάσεως, καί 
ώφειλον νά κηρυξωσι δημοσίως την επιθυμίαν τού νά 
λάβωσι την τιμήν ταύτην (1), Επειδή δε ή αρχή 
αυτή ήτον ισόβιος, συνέβαινε σχεδόν πάντοτε νά εκλέ
γεται εΤς μόνος εκάστοτε, τά δέ βμματα όλοκλήρου 
τής πολιτείας άπευΟύνοντο εις την έκλογήν τού προ
σώπου τούτου. Έξοχοι λοιπόν βίνδρες, προσεγγίζον 
τες εις την γεροντικήν ήλικίαν, προσερέροντο αυθόρμη
τοι εις την επιδοκιμασίαν τού λαού, δστις έξέλεγεν,

( 1 )  τοΰ μίβου τούτον ύ νβμοβίηι: Ί^ίληο* κχταοηζοτι τ* }ς  
Σ κβρτιχτχ; ίναμ,ίλλον; ιΐς το νά ιύιρ*^»(όο(ν ότον τ ·  ίννλτ^ν π ιμ « ·  
σοτιρον την ίτ *τ ρ ίί*  των. Σ. Μ.
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οχί διά κλήρου, αλλά διά των π5ριστοτέ:ων ^ωνών, 
τ ί  πρότωπον το νο;Λΐζό̂ ίενον άςιώτερον τ ΐ ί  τιμής ταύ- 
τ·η;(1). Άφου δέ διήρχετο διά τής δοκιμαοίας ταύτχς, 
ό γερουτιαττής άπηλλάτετο 5;ά παντός άπο πάσαν 
περαιτέρω ευθύνην, διότι ένόμιζον δτι ή ιδέα του ποοσ- 
εγγίζοντος θανάτου ίυνετέλει εις το νά καταττήϊί^ 
αυτόν έναρετώτερον ή ό ^ό3ος του νά κατακριΟή από 
τήν πολιτείαν.

3. ^ν/αμις τής γιρονσίας, Τά καθήκοντα τής 
γερουσίας ησαν διττά, επειδή ήτο συγχρόνως εκτελε
στική καί βουλευτική, καί δικαστική εξουσία. Καί ώς 
εκτελεστική μέν καί βουλευτική εξουσία συνεζήτει μετά 
των βασιλέων ολας τάςμεγάλας ύποθέσεις, καίέύήφι- 
ζ ί  ψηφίσματα προόουλευτιχώς διά τής πλειοψηριίας. Ώς 
δικαστική δέ εξουσία άπερίάσιζεν ό'ριστικώς περί όλων 
των ποινικών δικών, καί ήδύνατο νά τιμωρή μέ ατι
μίαν καί θάνατον. Ή  γερουσία εσυνεδρίαζεν είς τό έν 
τή αγορά οικαστήριον, ένομαζόμενον βου.Ιίντήριο^· 
τής }'ί^οι·σ/ας.

(1^ *0 τρβ*{τΐ »ΐ< ί«λί'5Τ{ ήτο» βξ.ί»γιμιί»τβ{ ί ι *  τήν Αρ;(^αίχν 
αύτβδ &Λ·τιιτ«, 01 ίτίψ ήτιοι ιΐβήγοντβ-ίΓ^ κατβττιν τίϋ  άλλον «ΐς 
τήν ί«κλτιιίιν τδν Ικλογίων ή ί ’ ΙχιΛτ,οί* ϋίίχ ν υι τήν ι!< τοδς 
6τ6ψ«'ρκο{ ίΐβίίβίν τ« ί  ! ι ί  <ρβνϋν, αΤηνυ ίι/φ,ρβν ω( *ρ 9{ τβ 
Ιλίγιββ; «ναλογβς τ ί {  ίιΐ(ίοη«'τ>;τςς τβν ίιΐί<^ηρί«ν, ί,πιρ των 4- 
«ίί'ων ίγινοντο. Αντβι ϊ» αΙ {Λΐίβχιριχβτί*»ι φωνχι Ιση{Αΐΐ4Ϊ3ντβ άιιο 
βνΐρώίΓουί χλιι»ίχί;οο« ΐντ4« Τίΐτονίοούιχς βΐχίίξ, ο?ην,{ ήίύνβντο 
μ ν ν ά  χρίν»». ηιρ'ί των φωνών, ίλι,ά ί ΐ ;  ήί^νϊντο νά « « ω σ ι &μ ? 
τίνθ{ ί^ί'Μ το. ’ΡχίΓνβί 3», νηιρ τοΟ φων»\ ί·)ί,θϊΤβ ηιριοββ-
Τ«ρ«ι χβ'ι ρ*ιγβλήτίρ*', ΐχχριίιχιτβ νιχητής. Σ . Μ.'
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ΚΕΦ. Ϊ Γ .

τω^ ιφόρων.

1. Άριθμί»: ανxώ^. Οί ε5ορο{, ίνοριχζάμενοι είίτω
διά το έρορδν τά τ?ίί πόλεως πράγματά, ηααν πέντε 
τάν αριθμόν. Ι̂Ι άρ*/τι δε αυτών ώνομάζετο έψοριϊα. 
Ήρ'/ιζον δέ τά ένιαυσια χαθηχοντά των βυγγρόνως 
με τό φθινοπωρινόν ίλιοατάαιον, τό δποΤον ητον ή 
άργ̂ η το!5 Λακεδαιμονίου ετου;. Ό πρώτος έξ αυτών 
έδιδε τό δνομά του ε?ς τό έτος, καί διά τούτο ώνομά- 
ζετο έπώνυμος. Ούτως, οτε ηΘελον ν’ άναρ·έρωαι περί 
συμβεβηκότο; τίνος, ιέρκει νά ειπωσιν, δτι συνέβη έπι 
του δείνα δεΤνα έοόρου, ’̂ Ανδρες έκ τοΐ3 πλήθους, 
άνευ περιουσίας ί  διακρίοεως, (οί τυ*/_όντες), ΐξελε- 
γοντο εις την αργήν ταύτην, άλλα δεν εΤναι οαοώς 
γνωστόν κατά ποΤον τρόπον εςελέγοντο’ ίσως, (επειδή 
Οϋδείς αργών έν Χπάρτη έξελέγετο διά κλήρου) ή ε
κλογή των έσόρων ήτο συνδυασμός τις τής αίρέσεως 
καί κληρώσεως (1) .

Τινές συγγρασίΐς ύποθέτουσιν, 2τι οί εβορβι συν- 
εστήθησαν κατά πρώτον άπό τον Λυκούργον, άλ
λοι δε διϊσχυρίίονταί, οτι ή αρχή αυτή ήτον άγνωστος 
μεγρι τής Ρκσιλείας του Θεοπόμπου, 130 έτη μετά 
τον Λυκούργον.

2. Καθηχογτα χαϊ ϊίιχα ιώ ματα αντώγ. Οί έφοροι 
συνήογοντο καθεκάστην εις τό άργεΤον, εις τό όποιον

(1 ) Ό Πλάτων « 1̂ 1 νψ ω » Γ*. δνοαίζίΐ τΑν ϊύν·|Λΐν των (φάρων 
τ ίς  χλ/,ρω;Α;. Αι ί»  λ ίξίΐς βυτ»( σΐ}ί.5:ίνονβιν Ιλλιιψιν χαββροδ 

χ»ι ίι«(*ρΐ(*ίνον βν·ιτήι*β(ο; τής ίχλίγής' ί ι ν  β«|Ααίν6ϋ9« 3ί χβτ’ 
άνάγχτ,ν IΑλβ■̂ Αν διά »5ϋ ϊύ.ιίρον.



ώταύτως ^^νέτρωγον. ΕΤχον δέ την έζοιισίαν ν* * «ξ*- 
τάζωτι την δια'^ωγτ,ν έχαστί/υ άρχοντο;, πλήν των 
γερυ^ιαττών. Εάν δέ εΤχ&ν λόγον νά υποπτεύοωοιν 
άργ^οντά τ'.να έπΙ πο:ρ«6άσιι των καθηκόντων του, 
ήδύναντο πάντοτε νά τόν παύτωαι πρβσωρίνώη η καί 
4 {̂<ττικώς διά τ ις  δικαστικές των εξουσίας (1 ) . Καί 
οί βασιλείς αυτοί ηδάναντο νά κλητευΟώσιν εις τό 
δικαστηριον των έοό^ων, καί ?σαν υπόχρεοι νά ύπ«- 
χουσωσιν εις την χλητε^σιν. Εις κρίσιμους δε περιστά
σεις ήδυναντο νά κατηγορησωσι τον βασιλέα καΐ τούς 
άλλους άρχοντας, χωρίς νά συμβουλιυΟώσι τηνέκκλη- 
σίαν του δήμου, καί προσέτι ήδυναντο νά τον κατηγορη
σωσι διά θανάσιμον αμάρτημα. Ό βασιλεύς όμως δεν 
λτον ύπόχρεως νά υπακοΰσΐ5 εις την πρώτην η δευτέραν 
κλητευσιν, αλλά δεν αδύνατο νά μή εμρανισθη κλη* 
τευόμενος κβΐ τρίτον.

δ ικα ιοδοσ ία  α ύ ΐΰ γ  ί ίς  ,-τοΜτιχάς ίιποθέσπο.. Οι 
έροροι, καΟημενοι επί των έρορικών δίφρων των εις τδ 
έν τή άγορά άρχεΤόν των, οπεφάσιζον περί πολιτικών 
υποθέσεων (δικών των συμβολαίων). Ειχον ωσαύτως 
τδ δικαίωμα νά έπιβάλλωσι ποινάς δι’ έΟικά αμαρτή
ματα, ώς διά την ραθυμίαν, την μαλΟακότητα, κλ. 
προσέτι να έρορώσιν επι τ ίς  δημοσίας άνατροοές, 
ώς καί επί τές τελετές τών δημοσίων αγώνων. Έδί- 
καζον δέ κ«τ* άγράσους νόμους, έπειδΛ η Σπάρτη 
δεν εγνώριζεν άλλους.

33 2  ΕΦΟΡΟΙ. Μ.Β.

(1 ) Ή ΐξϊνο ί* τών ίφ,ρβν ίτ ·  « « έ τ η ,  ώ „ ,  Ιβ,,βρ,ΓΓβ ίβοτύ- 
ί» ;τ ι  ^ΐιίναντο ν* ίανβΐώοββιν Γ*{ΐ»τβν χ*τβ βοΟλν-βιν.

• Έ 'ΐβ π  τ»Γς Ιφβρ·:ς «*ρ ίτ«ς άπίχτιΓ.αι τοβί^τον;, οιβν; άν ββυ- 
Χκθώο». » 2 , Μ,
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3. *ΕχχιΜ<τΜχί̂  έζονσία , 01 ίΤχον την
έςουσίαν νά σ^γκαλώτ: τον δίμον, χαι νά σι>λλ£γωσί 
τάς ψηοουί αύτοδ. Ηχον ώοβύτως μεγαλην έςοοσίβν 
ε ί; τάς διακραγματεύτεις μετά ξένων έδνών. Έδε'χον- 
το Ήρέσβείί, και εΤχον την έξουσίαν ν’ άποπέμψωβιν 
αύτοΰ; έκ των ορίων, καί ΐϊροοέτι ν’ άπελάσωσιν 
υπόπτοϋί ξένου; άπο την πολιτείαν. Συχνάκι; δέ διε- 
πραγματευοντο μετά ξένων πρέσβεων, καί εΐχον με- 
γάλην ίσχίιν επί των κηρύξεων του πολέμου, ώς καί 
επί των ανακωχών και συνθηκών ειρήνη;, έπί τών 
οποίων ώρκίζοντο, καί τά ; οποία; υπέγραφον έπί πα
ρουσία άλλων. Έν καιρώ δέ πολέμου ήουναντο ν’ άπο- 
στέλλωσι στρατεύματα (ρρουράν φαίνειν) εις όποιον- 
δήποτε μέρος ένόμιζον άναγκαΤον. Δνο δέ έξ αυτών 
(ώς έρ έ̂δη ήδη) παρηκολουΟουν τον στρατηγόν, οστις 
ήγεΤτο του στρατεύματος. Ό  δέ βασιλεύς, ή άλ
λος στρατηγός, ήδυνατο νά άνακληΟή διά μέσου τής 
σκυτα'λης, (Γδε σελ, 144). Το δέ πρώτον χρέος αυτών 
ήτον έπιστρέροντες νά έμ^ανίσθώσιν εις τδ άρχειον 
τών έρόρων. Οί εροροι άπε^α'σιζον ώσαυτο>; περί τών 
νικημένων πόλεων, εάνεπρεπε νά ήναι έξηρτημέναι, ή 
άνεξα'ρτητοι. Διήρκεσαν δέ μέχ̂ ρι τής βασιλείας τοΰ 
Κλεομένους, του υίοΰ του Λεωνίδου, οστις κατήργησε 
τήν αργήν ταυτην, ήτις συνεστήΟη έκ νέου έπί τής 
εξουσίας τών Τωμαίων.

ΚΕΦ. Ζ'.

ΙΤΐρΙ χών χα,ζ^τίρίύΥ χα ΐ αΧΧωγ άρχόγχωτ.

1. Β ίίό ια ΐα ι. Ο; ΰειδιαΐοι ώνομάσδησαν ούτως,
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ώ? λέγεται, άπο το βείίιο<, οττίς κατα τους γραμμα
τικούς τημαίνει ένδοξος, ’ ΐίοαν δέ πέντε τον αριθμόν, 
και εΤχοί ίργον να εοορώϊΐν εις τάς γυμναστικάς α · 
σχτ,τεις τών έ»τ,βων. ΚΓχον δέ το άρχεΐόν των έν 
τ?, άγορδ.

2. Ν οικψ ί.Ιαχα. Νορίϊίΰλαϊίς ί ΐ ϊ ν  οί ^ύλαιιεί 
τών νο̂ χ(ι)ν. Καί^χνν δέ αΟτών ίτο  ν* άντ!ΐ[νείβωσ[ 
τούς πείΟομίνους εις τού; νο';οοους, καί νκ τιιεωρώτο τούς 
ι:ιροι5ο;ίνοντι; οίτοός, ΙΙερί τού άριΟιεού δέ αύτών 
οέν γνωρ'.ζο|Λεν τίποτε. Το ορ’̂ εΐόν τινν ίτον ώταύ- 
τως έν τ ϊ  άγορ5.

3. Ά ριιόυαη ,. Οι 'λρ^ίοννοι ττροί-ρνται από τό 
ρ?[<τ άριΛόττειν, ίτοι άριιόζειν. Έργον δέ αύτών ίτο 
νά ε’ππχρώσ: τ4ν διαγωγήν τών Σπιρτιατίδων.

4. Π ίί)ωι. Οί Πύθιοι (εϊ; τήν Λακωνικήν δα- 
λεκτον ΙΙοίίιοι) ήταν τίττκρε; ίνδρε; διορι;ο>ενοι άχί 
τοο! βαοιλεϊ; ώς ά-εοταλριε'νοι εις τό έν ΛελροΓς ιερόν, 
ήτούΠνΟίον 'Λπο'λόωνος, οΓτινες οίνέρερον τούς γρη- 
ομούς πιοτώς καί άλςΟώς εις τούς ?αι:λεΤς. ’ π'οαν 
δέ πάρεδροι τών ^κτιλέων καί τής γεροοοίκς, καί 
οονίτρωγον ποίντοοε μετύ τών Ραιιλέων , καί έν 
Σπκ'ρτς καί έν καιρώ έκ~τρατείας (1).

5. //μό,Ι,κίς. Ιΐρόόικο; ώνομα':ετο ί τ , ί  τού; Λα
κεδαιμονίου; ό έκτροπός τινο; τών βασιλέων αυτών, 
όστι; ένΰγχανεν ή,ήλις. ’ ΐΐο^ , ξί
σι:στατο( συ·}γίνε?ς τού «νηλιχο; ^αοιλέως.

6. ΙΙαΜ,-,-.ι,οζ. Ό Παιδονόμο; ίίτον άρχων με- 
γαλ ϊ; έςουοίας, έπισελοΰμενο; της άνατρορΐς τών

( I )  ΐ τ ,
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ποίδων. ΒίηδοΙ δέ αίιτοίϊ νίταν ο! ΐί.α^π'^^ψΐοοι, οΓ- 
τινες έ-ελέγίντο έκ των νε'ων, και οΐ βουάγορβ>:, ίτοι 
έπιμεληταΙ των βουών (Σπαρτιατικί|- λέ'εως άντΐ 
των αγελών, ήτοι τάζεων).

7 . ^Αριιοσταέ, Οι άρμοαται ησαν δύο ειδών. Καί 
οι |χεν ::;ώτοι δεν διερερον, ως ραίνεται, -πολύ άπο τον 
δικτάτορα τ ί ;  'Ρώμη:, καί διωρίζοντο, έτακις μεγας 
τις κίνδυνος άπήτει εξουσίαν ονωτεραν των νόαων. 
Οί δέ τελευταίοι άπεστέλλοντο ώς χυβερν^ται εις τάς 
υττηκόους χολιτείας. Καί εκείνοι μέν διωρίξοντο έχί 
άοριττον χρόνον, ουτοι δέ έξελε'γοντο έτησίως.

8. Πο.1(’(4αρχοι. Οι χαλεμαρχοι ησαν άτιχρόσωχοι 
του δασιλε'ως εις τί;ν στρατηγίαν του στρατεύματος. 
Ίο κύριον δέ εργον αυτών εν Σπάρτη ητο νά προε- 
δρευωσιν επί τών συσσιτίων, καί να στελλωσι τδ άνί- 
κον μερίδιον εις τούς άπόντας. Εις αυτούς ητον α
νατεθειμένη ωσαύτως η βροντίς τών δημοσίων οπλών, 
τών στρατιωτικών ασκήσεων, κλπ.

9. Ιππ σγρ έτα ι. Οί Ίππο^γ^ται, οιτινες ώνομά· 
ζοντο καί ίππεΤς, ίσαν τρεις τον αριθμόν, καί έξελέ- 
γοντο άπδ τούς έρόρους έξ εκείνων, οί'τινες εΤγον συμ- 
πληρωμένην την ανδρικήν ηλικίαν. Οί άρχοντες δέ 
ουτοι έττρατηγουν 300 άνδρών, τούς ύποίους έξε'λεγον 
ως τούς άρίστους καί άνδρειοτατους τών πολιτών. Ου- 
τοι οί εκλεκτοί άνδρες ώνομα'ζοντο λογάδες ( 1).

Εκαστος δέ τών Ίππαγρετών έξέλεγεν εκατόν, δί- 
δων λόγον διατί έπροτίμα τινάς, καί άπέβαλλεν άλλους. 
Οί 'ίππαγρε'ται δέν έστρατήγουν του ιππικού (ώς ·̂

ι(.1) Ί ι » ;  «( 300 2τΓ»ρτ·.ατ« ι* έγννκΟίντι; μ ιτ*  τοδ ΔίΜνί^βυ 
ιί{ θίρμοπύλβε ? ϊ* ν  ι? ς  τά!;ίως ταύττί.
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ΚΕΦ. Π'.

ϋ(ρ\ τώγ ΙκχΧησιωγ τοΰ ΰή(ΐον.

1. ^ύο ιίύ η  ίχχΧησιώΥ. 01 Ααχεδαίμόνιοί εΤχον 
δόο ιιδη έχχληοΐών, Ιξ ών η μέν μία ώνομαζετο έχ- 
χλτ,οίβ, ή δΐ άλλη μιχρά έχχληοίο (Ι ) .

2. 7/ μίγάΧη ίχχ.1ησ1α, Ή  μεγάλη εκκλησία 
(δνομαζομένη άπλώ; έχχλητία) συνέχειτο άπο τοο? 
βασιλιΓίι τού; εοόροοί, τοί»; κατοίκοοί τίίς πίλεως 
και των περίχωρων, καί ενίοτε άπο τούς άπεττβλμε- 
νοος των συμμάχων, ή άλλων έίνών, τά ο χ ο ΐι εΤχον 
ανάγκην νά επιχαλεσΟώσί την βοήθειαν των Λαχεδαί- 
μονίων. Εις την έχκληβίαν δέ ταάτην σϋνεζητούντο τά 
περί πολέμου καΐ ειρήνης ζητήματα, τά περί συνο- 
μολογήτεως συμμαχιών, καί περί άλλων δημοσίων 
πραγμάτων.

Μιχρά ίχχΧησία, Η δέ μιχρά έχχλησία συνε'χειτο 
ολως έχ τών Σπαρτιατών, οιτινες μετά των άρχόντων 
ενηοχολοοντο κυρίως εις ζητήματα αναγόμενα εις τά 
πολίτευμα, ήτοι περί διαδοχϊς του θρόνου, περί έχλο· 
γής ή χαΟαιρε'σεως των άρχόντων, περί έχδιχάσεως 
δημοσίων κακουργημάτων, κλ. Τακτικώς δέσυνήρχετο

( ι )  Ε(( τχ« ΔοιριιΑε κβλιηίχε Ιχ»Χτβίχ <ηινήβ·ε « ·
Χίβ ζ*. 134). Β(( τη* ϊίτ*ρτην τ4 άρχαΓ»* δ*0|*« τί<
χλη9Ϊχ( τ«δ δηιι,Μ {τον κπΑλχ.
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η ί%'/Χχβ['Χ α3τη χ«0’ έχασττ,ν παν^ελΐνον* άλλ’ £Ϊ< 
κατεζειγδύσας περιτταβεις συνηδχετο εκτάκτως πολ- 
λακ:ς κατά μικρά ίιαατηματα.

3. Τρόχος χα ΐ το.■το̂  τής ουη .ίεύσεω ς. Ό τίτΛζ 
τ ί ί  συνελεύϊεω; έν Σ-άρτη ητο μεταξύ τού ζοτα- 
μ(ο'̂  Κνακίωνος (1) και γεί^ρας Βάβακα, προ; 
τό δετικόν μέρο; τ ί ;  πόλεω;. Αί έκκληαίαι δ’ έγί- 
νοντο πάντοτε εν ύπαίΟρω. Μόνον δέ οί δημόσιοι 
άρχοντες, καί χορίω; οί βασιλείς καί οί έφοροι, ώς 
καίοί υιοί των πρώτων, έδ/μτ.γόρουν αύτόκλητοι, καί 
εΟετον το ζητημα εί; ψηφοφορίαν. Ιϋί; την μεγάλην 
δ εκκλησίαν οί ξε'νοι πρεσίεις ήδύναντο νά είσε'ρ)(’ωντοι, 
καί ν’ άγορεύωσι περί πολέμου καί είρηνης. Ιίίς την 
εκκλησίαν δέ ταύτην δλοι οί πολΐταί, οί υπέρ τά 30 
ετη, έγίνοντο δεκτοί, εάν δέν εΤχον στερηΟί τά δικαιώ
ματα των υπο τού νόμου.

4. 7’̂ ιί.τος του -^ηψίζειτ. Άφου τδ ζητημα συνε- 
ζη,τειτο αρκούντως, οί έφοροι εΟετον ούτδ εις ψηφιοιν. 
Ό  τρόπος δέ του ψηφίζεΐν ητον 0χι διά ψήφου, αλλά 
διά βοϊς (5οη κρίνουσι καί ού·χί ψ ί?ω ) ' καί άν δέν 
ίτο  δυνατόν νά διακρίνωσι ποΓον μέρος εΤχε τας πε- 
ρισσοτε'ρας οωνάς. οί έφοροι προσεκάλουν τον λαόν νά 
χωριοβί, καί έπειτα ι̂ ρίΟμουν τα δύο μέρη.

ΚΕΦ. θ '.

Πΐ^Ι τω^ χοΐΥίύΥ ουσσιτΙ(ύΥ.

1. 5?'ίΐιί<Γία, ήτοι χη>α σνιι:ζόσια. Τά δημόσια συσ-

(1) Κατ*
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σίτιβ, ίτο ί χοιναι τράπεζαι των Λακεδαιμονίων, τανε* 
ατηθηοαν άπο τον Λ,ίκβδογον κατά μίμτ,οιν των Κοη- 
τών, καί κατ’ άρχάς μεν ώνομάζοντο ανδρεία, μετά 
δέ ταϋτα Φειδίτια, οκό το3 φείδομαι (1). Εις τάς 
σϋνελείιοεις δέ ταότας ήταν δεκτοί μόνον οί ά^^ενες 
πολϊται, άποκλειομενων αύσττρώς των γυναικών.

Πώς ί·^·ηψίζοηο τά Τά μέλη τών Φειδι-
τίων έψηφίζοντο κατά τον ακόλουθον τρόπον. Εκα- 
φτον τών μελών τϊ5ς τραπέζης, εις την όποιαν δ υπο
ψήφιος έζητει νά κ«ταταχθ7„ έλάμδανεν εκ τ ις  τρα- 
πέζης τεμάχιον μαλακοί άρτου (άπομαγδαλιάν) εις 
την χεΐρα. Καί έάν μεν τις ηδελε νά ψηβίτη υπέρ 
τ?5ς παραδοχές του υποψηφίου, ε^ριπτε το σφαι- 
ρίδιον του άρτου, χωρίς νά άλλοιώοη τό αχίμά του, 
εις άγγεΓον τι όνομαζόμενον κάδδον, τον όποΤον υπη- 
ρέτ/]ς τις περι^γεν επί τ ίς  κεφαλίΐς του. Έάν 
δμως ίΟελε νά έκφρα'οη την αποδοκιμασίαν του, εθλιβε 
τό σφαιρίδιον εις την χειρα, και επείτα ε^^ιπτεν αυτό 
είς τον κάδοον. ’ΕντεΰΟεν η λέξις χεχαόόιΐσβα ι ση
μαίνει άπο^ρίπτεσΟαι. Καί εν μόνον τεθλιμμένον σφαί· 
ρίδιον ητον ικανόν να έμποδίση την παραδοχήν του 
υποψηφίου.

2. ί ίω ς ίτρωγον. Οί οειπνοΰντες είς δημόσιόν 
τινα οΤκον διηρουντο άνά δεκαπέντε. Κυριωτέρα δέ τρο
φή αυτών ήτον δ μέλας ζωμός, συγκείμενος από ζι>)μόν 
χοίρου (τό κρέας του δποίου έτρωγον μετά ταυτα κατά 
μικράς μερίδας) καί από ο;ος. ΕΤχον ωσαύτως είς τάς

(Ι) Ε’»κι π«λλ« «ι9»Ί}ν ?η  τα Φην.τι* ήτο χωμιχ'Α ίι«*τρ*φτί 
τδίΐ Σίταρτιβηχού Φιλίη* , ίτ.λ. φΛίχ* ίεΓτττχ.
Ηνλλιρ πιρΐ Δωριίων Τβμ. 9. σιλ, 394·
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τραζδζίς πλακδύντιακαί οίνον, καί ένίοτε κυνήγια. "Οσοι 
δέ εθυον ί  έξηρχοντο εις το κυνηγιον, ι^δυναντο νά δει* 
πνώσιν εις τά Γδια, έάν μόνον έ'στελλον μερίδιά τινα 
των θυμάτων ^ του κυνηγιού εις τούς ομοτράπεζους 
των. Έκαστος δέ Ομοτράπεζος ώρειλε νά ουνεισ(ρε'ρη 
κατά μίνα ενα μέδιμνον αλεύρου, 0κτώ χοας οΓνου, 
πέντε λίτρας τυρου, καί ποσότητά τινα σύκων* έκτος 
δέ τούτου καί μικράν τινα ποσότητα χρημάτων.

3. Λόγοι. Οί λόγοι εις τά συσσίτια ταυτα περι- 
εστρέ^οντο κυρίως εις τά δημόσια πράγματα, αλ
λά καί ό γε'λως καί ή παιδιά δεν ησαν άπηγορευμένα. 
Έκαστος δέ γνωρίζων, οτι έρυλάττετο έχεμυΟία, έλά- 
λει ΙλευΘε'ρως, καί συχνάκις ηδοντο άσματα. Οί νε'οι δέ 
καί οί παϊδες είσηγοντο μέν εις τά συσσίτια ταϋτα, αλλά 
δέν μετεΐχον αυτίδν. Ένίο δ’ ε"καστος αυτών είσηρχετο 
εις τά συσσίτια, δ πρεσβύτατος έχ των παρεστώτων 
δεικνύων τάς Ούρας, έλεγε* ο Διά τούτων δέν πρέπει 
νά έξέλΟη ούδείς λόγος ». Τά μικρά παιδία ίδύ- 
ναντο νά τρώγωσιν εις τάς δημοσίας τραπέζας* έκά- 
Οηντο δ’ έπί χαμηλών σκαμνιών πλησίον των εδρών 
τών πατέρων αυτών, καί έλάμβανον ημισυ μερίδιον 
άνευ οσπρίων (άβαμβάκευστα).

Έηό,ϊχΧαγ. Τό άπλουν ^αγητόν έποικίλλετο συ
χνάκις διά τ ίς  προσδηκης ετέρου φαγητού μετά ταυ
τα (έπαίκλου) , συγκειμένου από κυνηγιον, πουλία, 
οπώρας καί άλλα λεπτά φαγητά, τά όποια τινές προσ- 
έφερον δωρεάν εις τούς δμοτραπέζους, καί τά οποΓα 
δέν ητον έπιτετραμμένον εις ούδένα νά άγοράση. Τδ 
μόνον δέ έπάϊκλον, το όποιον έ'τρωγον τά παιδία, ητο 
πλακούντιό·/τι έκ κοιΟίνου αλεύρου, έψημένου εις ούλ-

15*
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λα οά:νη; (κα[Λματίοας), χαΐ ζυ;/ωμ£νον μέ 
Το τοίοοτον ζλακούντιον ώνομάζετο χά(ΐμα,

ΚοτΐΙς. ΤΙ χοχΙς ίτο σομπόσίον γινόμενον εν χαί
ρω Οοτία;, το οποίον είιοόν τινες εις ώρ'.σμενας περί* 
οταοεις, και προσεχάλουν εις αότο οοους οίλους ηΟε- 
λον, και ίοίως τ·ύ ; βαοιλεΤς.

ΚΕΦ. Ι '.

ΠιμΙ τ&γ νόμων τί}ς Σχάμχτ\ζ,

I. Ό  Λυκούργος ζήσας Π.Χ, 888 .τί^λτοι; ίχη. 
Κατά τον 'Ιίρόοοτον 5 Λοχοοργος μετέόαλεν όλο- 
τελώ; τ ώ ;  ίρ χ τ ί ί ϊ ;  νόμου; τ ί ;  ]ί:πάρτϊ;ς (1), αλλά 
περί αΰτοΰ δεν γνωρίζομεν εϊμη οτα ή άσα?ή; καί άνε- 
παοκίι; παρά'ίοτι; μαςδίεόιβασί. Λόγεται οέ, οτι ητον 
επίτροπο; βασιλεω; τίνό; τ ί ;  Σπάρτη;, χαί ότι μετά 
την παραιτητίν του απο την επιτροπείαν περιηγηΟη ει; 
την Κρητην, οπού έγνώριοε τουςνόμου; του Μίνωω;, 
του; όποιους, έπιοτρέύας εί; την πατρίδα του, εΟεοεν 
ώ ; θεμέλιον τοΰ Σπαρτιατικού πολιτεύματος. Κατ’ 
άλλην οέ τινα παράδοτιν, οΰτος έλαόεν από το έν Δελ- 
ροΓ; μαντεΐον του Απόλλωνος ουλλογην νόμων, τους 
όποιους οιά τούτο ώνόματε ήτοι θείας προο·
ταγάς. Οί Σπαρτιαται τωόντι έα-ομνύνοντο, οτι οί νό-

(1). ·0 Ήρίίοτβί Η̂(ι̂ . 3η ί\
3ΐί, ή Σμ τ̂τ, π̂  ̂ τβ5 Ανχον?γβ«,

Οι Α χχιίι 
.  2 , Η.

ο).«ν τ ώ . ίβ.ων 7Τ( ·Ε>λά-
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μ5ΐ των έθ2 θ·/;ταν άτ:ο τον χρηομον τοΰ ΠυΟίοϋ 0ίθ3 
(ΠυΟοχρηοτοί)·, 07τ:ς διετελει έχων εφορευτικήν 2ν- 
νβμιν έπι του πολιτεύματος, κυρίως ίιά  με'σου των 
Πυθίων, οΓτινις άνέρερον τούς χρησμούς αληθώς και 
ειλικρινώς εις τούς βασιλείς. Οί νόμοι τ ις  Σπάρ
της δέν ησαν γραττοί η ένγεγλυμμϊνοί επί λίθου, 
ολλ’ ησαν έμπεπιστευμενο: εις την μνημην.

Εις το ακόλουθον χεράλαιον Θελομεν έκλεςει αχό 
τούς Σχαρτιακούς νόμους ολίγους τίνάς, τούς χροσ^ο- 
ρωτα'τους εις το νά έςηγησωσι τό ιδιάζον της γλώσ· 
σης καί των ηθών αυτών.

ΚΕΦ. ΙΑ'. (1)

Σΰ'^τομοζ χατάΛογος των ^όιι(ύ^.

1. Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α .

θ ρ η σ χ ιία , 1) '^Ολα τά αγάλματα των θεών επρεχε 
νά παρίστανται ένοπλα (2 ) . 2) Αί Ουσίαι νά ηναι οσον 
τό δυνατόν όλιγοδάπανοι (3). 3) Α: χηδείαι νά γ ί- 
νωνται εντός της χόλεως (4), καί ούδείς νά Οεωρηται

( ι )  Οΐ x' ρ̂1ΗΓ(^οι σϋγ-^ραφ!Γ(, από τβό( όπίίου; ιίρα'χ'βΟηιχίν τό 
χι^άλαιβν τίϋτο, ιΙνα( ό Πλούταρχο; πιρί ΛυχούρΎ«υ χαι π*ρι Α «· 
χωνιχΜτ άπ3ψθι*{)χατΐι>'>' ό Ξινβφω* πιρί κολ(τ«ία; Λαχι^αιαβ* 
νΐΜν, β 'Προ̂ οτο;, καί ύ θονκυίί̂ ΐ]:.

( » )  *0  Ί ψ ο ; ο3 :9 ; προόβίτο να πιίβτι τον λα·^ νά βιωρϊί τον 
φτρζτιωτικόν βίαν μ;  τόν (»γ«νι:τ(ρον και ΐντιμο'τιρον, χαΐ νά μή 
άποόίίκ ιΐς τον; θιον; άχνγιρίαν και ύχχοτητα, ώ ; αλλα Ιόννι. Σ. Μ.

(3 ) Αιά νά (*·Λ ίαποίίζωνται οί »τω}^οι νά τΐι/.ώ« τοός 
βιού;· Μ.

( 4 )  Διά νά οννίικιιωνται ιΐ άν^ρΐιίποι (ίλ·ν των τάζιων μΐ τον βχ- 
νατον 2 . Μ.
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|λ£|Α5ασ{Αένος διότι ηψατο τοϋί ν6κρ3. 4) Νά [χη γ(νων- 
ται Οοηνώοεις κραυγαι έκΐ τών νεκρών (Ι), καΐ δ χρό
νος του πένθους να περιορίζηται είς ενδεκα Ημέρας. 
5) Νά μη γίνωνται έπγραρκΙ, έκτος μόνον προς 
τιαί,ν των άποθανόντων έν πολεμώ. 6) Οί νεκροί 
-των πετόντων εις την μάγην νά έξετάζωνται από 
τάς δέσποινας τ ίς  Σπάρτης, και οσοι μέν εΤχον 
λάβει πολλοτάτας πληγάς κατά τό έμπροσθεν, με- 
τεκομίζοντο εις τους τάφους των προγόνων των* 
δσοι δ’ εΤχον πολλοτάτας πληγάς κατά τά νώτα, 
έθάπτοντο είς τον κοινόν τάφον, μετεκομίζον- 
το είς την Σπάρτην διά νά ένταφιασθώσι κρυφίως είς 
τους τάφους του γένους των (2).

2. Η ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΙ.

V/ χόΛις χαΐ οΐ άγροί. I) πόλις Σπάρτη νά 
μή έχ̂  ̂ τείχη, άλλα νά φυλάττηται μόνον διά τ ίς  
ανδρείας τών πολιτών. 2) Αί οίκίαι νά οίκοδομώνται 
μόνον μέ τον πρίονα καί τό σκέπαρνον, 3) Ό αριθμός 
τών κλήρων τών αγρών νά μη υπερβαίνη ή νά μή ηναε 
άλιγώτερος τών 30,000,. έξ ών ή Σπάρτη έπρεπε

(1 ) Έτιι^η τβ(:3το« (4ιωριΓ;β ·κ?; Σπαρτΐάτα«,
π̂βίΐυ{ κρβϊίτΒξη δ νβμββίττιςτΜν ν« ίη9{λή«Βΐ ν« ΐίίιτΛ ρυτά

χαρτ(ρίχ(. 3 Μ.
(2 ) ’ΐίβδ τι λίγιι  ̂ 'Ρίίινβών ιμ \̂ τβ■̂ το'̂ . *Οβάχ({ άπέβντοΜν 

«ολλβ'ι Σκαρτιάται ΐν κολίιχΗ μκχρίν ττ{ ττχτρί ί̂$ τμτ, (Φάπτιντο 
ίπλλοι ίμβί ιΙ; τον α!ιτον τάφον· άλλ* ίάτ άπέίτηο*ον *»τ» τ* μο- 
|}^ιι τ ΐ (  ΐΓίτ^ί^οΐ τωτ, ο! νιχρβΙ αυτωτ ίπριπτ νκ χοαισΟέόβιν ιΙ( 
τίΐί Σχάρττ.ν, χ*ι νά ίνταφιαοββιιν ιΐς το4; τάφους τώντιρηόνων των, 
ίχτις άν, **τά την γ»νομ^«1V ίζοτχοιν τδν νιχρδν ύτ.β τ»* ίιβιτοινών 
Τϊϊ{ Σπάρττ,ς, άιηίιιχνύίτο δτι έ«:λιι·(ΐίβηβιν φιόγοντις. *Ε» τοιχύτ® 
ί ι  πιρίχτάοιι οΙ νςχροι (μινο· άταφοι. Σ 1ά.
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νά εχη 9,000. 4) Τά χτήματα όλων νά ηναι Γσα. 
5) ϋύ$$1ς νά άγίράζη δίτε νά πωλί τά κττ,ματα ταυ- 
τα (I).

3. Π Ο Α 1 Τ Α Ι .

ΠοΛιται, 1)  Ό αριθμός των χδλιτών νά μη ύπερ- 
βαίνη τέν αριθμόν των κλήρων των αγρών. Έάν δ* 
ύπερέβαινεν, οί πλεονα'ζδντες νά ατέλλωνται διά νά 
κτίζωαιν αποικίας, 2) Τίνές ίκ της αυττίς ρυλίς ν’ 
άποραϊίζωσιν εάν βρέρος τι επρεπε ν’ άνατραρΐ ί  
μη* εάν ένεκρίνετο υπ’ αυτών, άπρεπε νά προιδιορισΟ  ̂
μερίδιον άγροα είς αυτό. 3) Νά μή έπιτρε'πεται νά 
κατοικώαΐν έπί πολύν χρόνον ξένοι εις τήν Σπάρτην (2). 
4) Νά μη εξέρχεται ουδε'ις πολίτης άπο την Σπάρτην 
είμη διά τον πόλεμον (3). 5 ) Οί γονείς οί μή έπιτρέ- 
ποντες εις τά ποιδία των ν’ άνατρέρωνται συμρώνως 
μέ τους νόμους, νά στερώνται τών πολιτικών δι
καιωμάτων (4 ). 6 ) Μόνον οί πολΐται νά λαμβάνωοι 
τάς δημοσίας άρχάς.

(1) Σ*οΐΓ9ς τ^ ί ί ι α τ ί ξ ι » ;  τβύττς ητο να μΆ γ(ίνΐρ τις τββίδτίν
Μ3ΧΙ να χάταθλίβ|ΐ άτιμωρτ,τι χον ηλχαίςντον, κ τ9βηδτ«ν 

«Χ(ι·)'λ(, » 9 τ ι νά χιν^υνιύ^ νά ίιαφβαρη.
(2 ) Διά νά μή ΐίαφΟιί^Μβι τονς Σπκρτιάτα^, ίι^άιχοντι; αδτοδς 

τά εβιαά τ»ν , ?, (ΐβχγοντχ; αντο»; ττι« τηλυτιλιιαν χαΐ τβΰς (Ιη· 
λνκρι:τ>Γ( τρβπουί των. “Ένιχα τ »  νψβν τοίίτβυ, δβτις «νομάζιτβ 
ξ(νΐ)λαο(2,  οί Σηαρτιάται χ«ττ,·];ςρβόντβ ώ; άκχνβρωποι τβδ$ 
ξίνςυς. Σ. Μ.

(3 ) Διά τον (ΐς τ& ανΗτίρω «χ^λιον χζΐ ή άπα^ο'-
ρωτι; αντη. Σ. Μ.

(Ι )  *£θί(··ρ(Γτ9 παρχλοΎον οί ίμ ιλ ίΰ ντ ιι τοδ; νο'μους τής πατρικός 
των νά λχμδάνωβιν έχβιχνίνίκοτι ινίργίοίαν άπο τήν πατρίδα αν- 
τή ν Σ. Μ.
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4. ΓΑ Μ Ο Σ.

Γάμοζ. 1) Ούδείζ Σζίρτίατης νά μένη άγαμδς (1). 
0 ; προβεζτ,χότεί άγβμοβ νά άνωντ*ι γ:>μνοί «ν χαίρω 
•/ειμώνοί δ:ά τ7,; «γοραί στίχουί έκ·"
ταιγμον αυτών (2 ), Άπεχλείοντο ώααυτως άπο τους 
δημοϊίους αγώνας, οπού α\ παρΟενΟΕ ιήγων(^οντο γυ- 
μναί, καί έττερουντο των τιμών των άπο?ι5ομε'νων 
ε?ς τούς γε'ροντας (3). 2) Ό γάμος νά γίνεται εις 
κατάλληλον γρόνον του βίου* χιΘανώς οί μέν άνίρες 
νά ίγωτι το τριακοοτον, αΐ δέ γυναίκες το είχοττον 
έτος τ ίς  ηλικίας των. 3) Οί Σχαρτιαται νά νυμ· 
οευωνται μόνον τάς όμοιας των. 4) Ό πατήρ τριών 
τε/νων νά ήναι άπηλλαγμένος του χρέους τής νυχτε
ρινής ουλαχής· Ι δ’ εχ6>ν τε'τοαρα, νά ηναι ατελής 
παντός οο'ρου. 5 ) . Ουδεμία προίς νά δίδεται εις τάς 
παρθένους (4) ό) Οί άνδρες ήδύναντο νά δανείζωαι 
τάς συζύγους των εις εντίμους πολίτας (5). 7 )  Ο· 
Σπαρτιαται νά νυμοεύωνται μόνον μίαν γυναίκα (6).

(1) »0 ί'ίααο; ί̂-.ς ίθίωριιτο άτιμις· Σ.Μ.
( ί ) ά ί*νοι* τ ίν  βτίχΜν τοντω» ήτβν ο« ^ιχαιβ; ΐτιαΜρο^ντο. Σ.Μ.
(3 ) Λ.ί’τι ί1·ώρ»υν Μ ίάλδγ» κ’ άπ* ιτβ « *«!> τβ ΐί νίο'^ί οίβ*;,

τβ έ;ι^Γ̂ ν ί(ν  ήϊόνχνιβ ν’ άπίίώίΙΜίΐν ιΐε βύτ;δο «ργοτίριν ίιί τών 
τ<»ν»ν ϊ« ν . 'ντίρχ» νψο{ χ »τ ί τών άγάιιβν, ή 3» *»ττ,·»βρί* ώνο· 
(ίάζϊτβ β γ α (4 ί ο ΐ) ί  {κτι. 2. Μ.

(4) Λ·ά νά {4̂  Κπςίϊζγ) ή «τωχιί* τ3ν άγ9ρ»τον ν* άκιλβυί^ 
τήν χλίιιν τον, /.»( να (ίή πβριχινΐί 4 ι:λο5το< αότόν νά νυΐ4φΐϋ4ται
γϋνίΓΛ», τήν ίπο ίιν  3ΐν {)(λ(ν ά·**ι:ά. 2 , Μ.

(5 )  Τουτβ ί ·  ί ί ν  ίΒίτρίποτβ *{ς τ » {  Αρχ«γίτ*<, τδν έ*'.ίίβν κ{ 
·νζνγ;ΐ ίταν 3λ·  Ττ,ν ίπιτηρ/ιβι» των 4ββρ«ν. 2 . Μ-

(6) ΊΙ'Τύνιντο 34 νά ν«αί^«υ9ώβ» ττν ά^ίλφάν βίτών, ή τ ίν  βνγ«·
τίρ» τϋ ί ά ίιλ β ΐς  των, άλλ’ ί  ρ,ϊ π ά ίΐν  ίλλτ,ν β·ί*ίγ«νίΐ των
η:67 *«Λγβρίυ^4ίνθί, Σ. Λί. -
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5. 1Ί1> 0  Φ II.
Τρομ/. 1) Άπαντες οί πολΓται νά συντρο>γ<.)σιν

εις κοινάς τράπεζας (1). 2) Οί μεν νίοι νά τρίιί,γωσι
κρε'ας, οί δέ τέλειοι άνορ:•ς νά άρκώντα εις τόν μέ-
λανα ζωμόν. 3) Ούδείς νά χίνη είμη μόνον δ.ά νά
εύγαριστΫ;ση την δί'Ααν τι;υ. 4) Οί έπισι
τά συσσίτιια νά μη οέρωσι λαμπάδας. "0 νόμος ουτος
χροεΟετο νά συνειΟίση τούς πολίτας νά περιπατώσι
θα ί̂οαλεως; έν τώ σκότει, καί νά έμποδίι■η την ύπιρ-
βολήν του πότου.

0. Ε Ν Λ Τ Μ λ  Τ Α.
Εγόνιιατα. 1) Οί χλουσυι καί οΐ πτω*/οΙ νά 

έν$6ωνται ιζαρομοίως. 2) Τά παιοία νά 05ρώ7ΐ 'μ -  
τώνας ί^έ'/εΐ τοδ ?ωοεκ«τ5ΐ> έτους τΐ;ς ηλικίας των, 
οτε έκαστον αυτών έλα'{/.βανεν ίμα'τισν, το όποιον εποε· 
χε νά διαρκέση εν έτος. 3) Τά παιδία νά βαδίζωσιν 
ανυπόδητα (2). 4) Τά παιδία νά κοπτωσι με'/οι 
δε'ρματος την κόαην των* 5|χα δέ έγ'νοντο άνδρε;, 
έπε.τρέπετο ν’ άοινωσι την κό[/.ην των αυξάνουσαν (3). 
5 ) Οί Σπαρτιάται νά μή μεταχειρίζωνται λουτρά ·ϊ̂ 
αλείμματα, αλλά μόνον νά λουωσι τά σώματά των 
εις τόν Ευρώταν. 6) Οί στρατιώται νά ένδυωντα: 
ερυθρά ενδύματα, καί νά οορώσι στεφάνους χρό τ ίς

( 1 )  * 0  οχοπ^; τβ3 «α β υ τίίίο υ  ίτβ  άπί|*βχρύνΐ] ιή-ι ιτιλ:)» 
τίλιιαν, χ»( νά ρ«ρφβνι;ι τβ3; νίβνς ί ι χ  τ?)ς βυναναοτρ^φΐί' τών *^ι- 
ρο'ντων, ο?Γΐνΐ{ έν χ«ιρψ τβΰ «οββιτίβν ίι«γι;5ντο τ ί  |χ(γ:ίλχ προίγ-

τά ίκί,Χχ ('^βν £χρτξαν, χα\ ί (ά  των τβιοντων ι̂ν,' τ̂ρ,άτνύν 
ίιήγκρον την άμιλλαν ι ί ;  τ/:ν ν«ιν γίνιάν. £ .  Μ.

( 2 )  Διά νά βχλτ,ρϋνωνται ιί ιτ ί$(( των, χαι ^ιά νά ίύνανται ν' άνζ> 
βχίνωσιν ιίε τ ;ϋ ς  χλίον άποτβμίνς τοηβιις.

( 3 )  Έ φ ί * !  ί ΐ  κομ^ν τοΓς ίηΐρ τΆν ^βιχίν ίλιχίαν. Σ· Μ.
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μιχτς (1). 7) Μόνον ιιοτ;;2 &3ικτ̂ λ̂ α να ^εοωσιν εΙς 
τούς δακτύλους (2 ). 8) Μόνον αί έταΤροι νά ^ορώσι 
ζωοίοτά βορέματα ί  κοομνιματα. 9) Αί μέν 
■παρθένο: νά έςίρχωνται άοχεπεις, αί δέ υπανδρβι κε- 
καλυμμένοι.

7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΗΘΗ.

Π ειθαρχία χα ΐ τ}θη. 1) "Ολο: επρεπε νά ζώα: κατά 
την την ύπο των νόμων διαταττομενην.
2) Ο: νέοι νά ύπο^ερωτι μεΟ* ύπομονΐς την έπίπλη- 
ξιν των πρεσβυτερών των, καί νά τιμώαιν αυτούς 
δεόντως εις πάσαν περίστασιν. 3) Γέροντες νά δύναν* 
ται νά νουδετώσι τά τέκνα τών άλλων. 4) Ό γέρων 
ο αμελησας να έπιπληςι^ νέον διά αοάλμα πραχΘεν 
επί παρουσία του, να ύοισταται την αυτήν ποινήν, 
ώς καί ο πταυας αυτός. 5) Οι γέροντες, άχαντώντες 
νέους εις τας οοους, νά έςετάζωσι που πορεύονται, καί 
νά έλεγχωσι τούς μή δυναμε'νους ν* οώσωσι «α̂ ·?Ι 
άπάντησιν (3). 6 ) Ό είρην νά δύναται νά τιμωρη τά 
άλλα παιδία, καί άν καθίστατο ενογος ^ιλοπροσωπι'ας, 
νά τιμωρΐται και αύτος από τούς γέροντας, αλλ’ 
ουγμ έπί παρουσία της αγέλης του, ·ίτοι τ ίς  τά- 
ζεώςτου. 7) Οί νέοι νά υπομένωσι καρτερικώς ^άς

(1) Μκίίνβ Λ*χιί»ΐ|Λονίβν άβτιφάνβτβ» ιΤ·(*ι. X Μ.
(2 ; Γο βί̂ Μ̂ βν ίτςν ^ β λ ΐα *  τΐ5ς ί·.« ϊ^ ί«ς  κ ιΐ τί< ά ,ίρ ,ί ,ς .

’η  ·β *  ττς π ο λ ίτ ιίϊ ί, ο< γίρςν:«ς *Τχβ, ίίλιιν τίΐ·» ΐξββνίβν τβ5
««τρ&ί, ί«ν ,α ινο ι (*β.ον >ά ίηιπλήττ«β. τα Γί»», ά,.λά «
Τ2,̂  ̂ τιχν», ί , ίχ ,ς  ϊ§ λ ,« „  ά ρ ^ ,ά η ν , ,.  -ο  «ο π ΐς  ίέ
■̂ο̂  νθ[ΐβν «ϋτου νά ίιβρίώηι τά? *«»<  ίι*β»'ίΐίί τών ν ί«ν , πβ- 
ρίχω-- ·1{ αντί,ύς (ν πχντι Γ9ιγ«  ?ιί»5χ»λον χαΐ ^όϋ.?ςνλβν. ί .  Μ.



'Τίυ.ωρίίίς των πρεβ5^τέ:ων. 8) Οι νέοί νά μη λ«λώ- 
σιν είμη έν δείντι, κα; νά μη λέγωσιν κπερισκέπτο’̂ ς 
λόγους. 9) Οί νε'οο νά πεοίζατώσίν ευοχημως εις το 
δημόσιον, εχοντες τά ομμκτα προσηλωμένα εις την 
γ ίν . 10) Ν’ άποοευγωσίν αύστηρώς τήνμέΟην. Π )Ν ά 
μή -̂ ναι ανεκτός οόδείς αργός. 12) Ν« έπιτρέπεται 
μέν εις τους νε'ους τ ίς  Σπάρτης νά κλε'πτωσίν, αλλά 
νά τίμωρώνται εάν ηδελον άνακαλυρδί.

8. ΣΠΟΥΑλΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Σ.Ύονΰα}^ ΧΛι ^ιΑο^ο}·ία. 1) Οί Λακεδαιμόνιοι 
νά μανΟάνωσι τόσα> οσα εΤναι άναγκαΤα εις τάς κοινάς 
χρείας του βίου, και νά μη σπουδάζωσι τάς μάλλον 
άρηρημένας τέχνας και έπιστημας. 2) Ουδεις Λακε
δαιμόνιος νά μετέρ'χεται δποιονδηποτε επιτήδευμα η 
μηχανικήν τέχνην. 3) Οί διδάσκαλοι των τεχνών τ·7ς 
πολυτελείας νά μη ηναι δεκτοί εις την Σπάρτην. 
4} Νά μή πβριστάνωνται κωμωδίαι ή τραγωδίαι. 
ο) Ό λαός νά μή άναγινώσκη ποίητάς είμή τούς 
έγκριΟέντας υπό τών αρχόντων, 6) Οί μέν ρήτορες νά 
μή ηναι ανεκτοί, οί δέ Σπαρτιαται. νά έκφράζωνται 
έν βραχυλογία. 7 ) "Ολοι νά συνειΟίζωσι νά σκώπτωσι 
καί νά σκώπτωνται. 8) Νά διδάσκεται μέν ή μουσική, 
άλλ’ οί αρχαίοι ήχοι τής Σπάρτης νά μή μεταβάλ- 
λωνται. 9) Οί δούλοι νά μή αοωσι τά άσματα των 
ελευθέρων.

9 . ΛΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ.
δημ όσ ια  γυμνάσ ια . 1) Ούδείς νά γίνεται τόσον ευ- 

τραιρήζ} «στε νά έμποδίζεται εντεύθεν από τά δημό
σια γυμνάσια. 2) Τά παιδία νά συνειΟίζωσιν ιδίως 
εις τό κυνήγιον. 3) Τά παιδία καί « ί παρθένοι νά γυ-
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μναζωντίί */ί:ι6ο^οο:'.. Ο- εΤ'/.̂ ν ούο εί-
οών όρχτίϊΐς. Καί ό αέν ζ;:ώτη, ονοαα^:υ.ένη 
ητ5 σοβαιςν καί χίνηαα, έκτελο ΐ̂Λε'Όν άπ»

νίβυ; χαί ίέα ; έναλλαξ. ΊΙ οε έτεοα έςετελεΐτα 
·τ:αϊ.ν -.'̂ Ζ Βιχγαυ χαί 'τ ίί ’Αίροίίττ.*. καί <τυνί- 

στατο άι;ο ζο>τί5τε:α ^5"=* γίρευτικά).
4) Ο’ νεο'. καί α; νεα: νά σιιναγωνίζωντα'. τρε'χιντεί, 
ζαλαίοντεί, καί ^ίπτοντίί τον ο.σκον καί το άχόντιον.
5) Οί ε^ηβο! νά χω^ίζωνταί εί; 56ο ,ί^οίραί, καί νά 
μτ^οινται ζρο; αλ/.ηλου; εωοοΠ το εν [/.ερος ή το άλλο 
ήναγκάζετο νά διελΟϊ, κολοαζών τον Ενοώταν, ί  διώρυ
γά τινα, ητίί άζετέλει εν των ορίων τοΰ Πλατανίοτου.
0) Α; βωμολο/ία: να μγ; έ~ίτρε::ωνταί. 7 ) Τα τ:α[- 
δία νά μαοτιγώνταί άπας τ^υ ετου; εί; τον βωμόν 
τί*,' Όρθια; Άρτε'μ;δο;.

10. ΣΤΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ.

^νμβό,ίαια καΐ νόμ ισμα. 1) Οΰδεί; νά κατε·/·/ι 
ούτε χρυτδν ούτε άργυρον. 2) Μόνον σίοχρουν νό- 
μ-σ-μα νά χόπτγιται, η νά ηνα'. έν γοητει ε ί; Σπάρ
την. 3) Συναλλάγματα νά γίνωνται δι’ ανταλλαγή;. 
4) Οΰδεί; νά ώρελι^τα'. τ,ωλών  ̂ οανείζων την πε- 
ρίουοίαν του. 5) Ουδεί; νά δίοη δώρα.

11. Η ΑΓΟΡΑ.

ΊΙ άγομά. Ι) Οϋοεί; κάτω των 3θ ετών νά κα- 
τα ε « '.η  εί; την αγοράν, η νά εμφανίζεται εις το 
διχαατηριον. 2) Οί γέροντες νά μη δαπανώοι πολάν 
χρόνον εις τά δικαττηρια, έκτος εάν εΤχον δίκας νά 
διεξάγωοιν είς αυτά, 3) Ο; νέο: νά μη έςετάζωσι 
περί των νόμων. 4) Οί ψτΛόζ’.οι νά μή άγορεύωσι



θΐ.]ΐθ7'.ΐύζ  ̂ ά/,Α αι γνώμαί α^τών να λεγωντα; ά“ 3 
ανέγκλητους τιολίτας.

12. ΠΟΛΕΜΟΣ.

Πό./ί^νς. 1) Ό στρατός νά μή έκστρατευη ττοο 
τ ίς  ττανσεληνου. 2) Ο πόλεμος νά μή έπαναλαμβά- 
νηται κατά του αυτουέχΟρου (1). 3 ) Νά μη μεταχει· 
ρίζωνται ναυτας, ου2έ νά συγκροτώσι ναυμαγίας (2), 
4 )  Έν καιοΜ πολέμου οί Σπαρτιαταί νά ζώτιν άνε- 
τώτεοον παρά έν καίρω εφηνης (3). 5) Το στρατό- 
πε'^ον νά μεταόάλληταί συχνα'κίς (4 ). 0) (!Κ στρα- 
τιώται νά χοίμώνται μέ την πανοπλίαν των, άλλ’ οί 
συλακες νά ηναι άνευ άαπίόων, διά νά μη ε'/̂ ωαιν 
ουοεν μεαον υπερβσπιτεως, καί επομένως νά ηναι 
άγρυπνότερο'., 7) Προ της μάχης ό βασιλεύς νά 
Οόη εις τάς Μούσας (5). 8) Τό στράτευμα νά προ 
βαίνη εις την μά'χην προς τόν ήχον των αυλών (0). 
0) Ούδείς στρατιώτης νά έγκαταλείπη την τάζιν του, 
βλλ’ η νά νικηση, ή ν’ άπο0άνΐ5. 10) Ό άποβαλών 
την ασπίδα του εις την μάχην νά ^ναι άτιμος. 11) Οί 
Σπαρτιαταί νά μή κατοδιώκωαι τον εχθρόν ^εύγοντα. 
12) Οί νεκροί του έχΟρου νά μη σκυλεύωνται, 13) Ό
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( ι )  Δ'.α νά μ ί  τον βυνιιίιζωαιν ίΐ« τά δτλ » . Σ. Μ.
(β )  *0  νβ'μος ο5ίοί ή9ιττβϊ] ϊίς τ ί  μ·τά  ταϋτβ. Σ. Μ.
( 3 )  Διά νά μοτριάζωνται ίιά  τούτον τά ίιινά  τθΰ ηολόμβυ. Σ.Η·
( 4 )  Δ'.ά ν’ άποοιύ^ωσι τά ί βίιρνιίί-,υς <πιίρομά{ τον Ιχβρβν,

Ιιά  νά β/.ίκτωβι πιροσο'ττρον τίιν ιηθρ^ν ίιχφθιιρονττ; μν^αλτ.τίραν 
Ικταχιν ττ.( χώρα«. Σ.Μ.

(5 )  Διά νά βον,θήσωβιν αύτόν νά κατορβύβτι άξια νά μιτ«> 
ίοβίόοιν ι ι ; Τ0&; μιτα*^«νΕβτί^ους. Σ· Βί·

(6 )  Κινούνται βνντ«τβ*^μί*6ΐ ιτρ>; τβν Δώριον ίχβν τδν βδλων. 
Μ ί'των πιρί ««ολισ^ίντις Πιραίιί^ου Βιδ. 1 . ς ίη . 55 0 .
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μέν νιχών τον έχΟ:ον δ ιί στρατηγήματος νά τροτ- 
Σ̂ρη ώ ; δοσίαν βοΰ» εις τον “Αρην, ό δέ ν·χών διά τ ίς  

ίσχίιος, νά χροσρέρη άλέκτορα. 14) Ό  συμπλήρωσα; 
το τεσσαρακοστόν έτος από τής ηβικής ήλικιας, νά 
^ναι άπηλλαγμένος οπό πάσαν περαιτέρω στρατιω
τικήν υπηρεσίαν.

ΚΕΦ. ΙΒ '.

ΪΙ(^Ϊ {ίιχων.

1. ^ημόσια ι καί /ί><ωπκαί ί ίχ α ι·  Αί δίκαι των 
Λακεδαιμονίων ησαν ουω ειδών, δημόσιοι και ιδιω
τικοί. Καί αί μέν δίκαι περί επικλήρων, υιοθεσιών, 
καί περί Επισκευής τών δημοσίων όδών, έγίνοντο 
ένώπιον τών βασιλέων, 'ί ΐ  δέ γερουσία έδίκαζε περί 
τών Οονασίμων αδικημάτων. Δεν έζετελειτο δέ ή 
οπόρασίς της αμέσως, ολλ’ άνεβάλλετο επί τινας η
μέρας διά νά μή έμπέση εις λάθος (Οανατόνουσα 
άΘώον πολίτην), δπερ ήτον άνεπανόρΟωτον, Οί έ’φορο; 
εδίκαζον περί τών ιδιωτικών διενέξεων. 'Ότε δ’ έπρό- 
κειτο νά δικασΟή εις τών βασιλέων, τό δικαστήριον 
συνεκροτειτο οπό τόν έτερον βασιλέα, τους εφόρους 
καί τήν γερουσίαν.

2. Πωζ ^συ^τ}γόρου^. "Οτε τις κατηγορεΐτο έπΙ 
άδικήματι, έκλητευετο νά Ιμρανισδη ενώπιον του 
δικαστηρίου εις ώρισμένην ημέραν. *Αν δέ οπεδήμει 
δι υπηρεσίαν τής πολιτείας, έστέλλετο εις αυτόν σκυ
τάλη προστάζουσα τήν παρουσίαν του, ή προσεκαλεΤτα 
διά τών υπηρετών τον δικαστηρίου. Επειδή δέ δεν 
μπήρχον δημόσιοι ρήτορες εις τήν Σπάρτην, έκαστος



^ναγχάζετο νά υπέρ τής ί3(ας αύτδί Οπδθε-
σεως.

Μ αρτυρία, *Η μαρτυρία των δούλων αχανίω; έγί- 
νετο δέκτη. Εί< τας ίδιοϊτίχας 8έ δίκας αποδεικτικά, 
οΐον δμολογίαι, άναγνωρίαεις γρέους, κτλ. { Ονομαζό
μενα είς την Δωρικήν διάλεκτον κλαρία (1 )) , έγί*? 
νοντο δεκτά εις μαρτυρίαν.

ΚΕΦ. ΙΓ '.

Π(ρΙ τώγ /ίημοσίων άμοιΰίύΥ χα ΐ τΐοινωγ.

1. /ίμοιβαί. Η μεγίττη τιμή, την οποίαν οί Λα- 
χεοαιμόνιοι άπεδιοον εις τίνα, ητο το νά ονομάζω- 
σιν αυτόν θειον άνδρα (σεΤον άνερα). Τό νά Ογκρι- 
6ή δε τις εις τούς τριακοαίους λβγάδας, έΟεωρεΐτο ώτού- 
τως έντιμότατον (2 ) . Καί ή άοεσις εκ τής τάζεως 
ταύτης έλογίζετο έντιμος· οί δέ άοιεμενοι ώνομάζοντο 
αγαθοεργοί (εύεργεται), δνομα, τό όποιον έδίδετο καί 
εις τούς λαμβάνοντας κατά πενταετίαν τήν άρε- 
αίν των από τό ίππικόν. Αί άλλαι δέ τιμαί ήταν, ή 
έκ τής έδρας άνάοτατις, δτε τις ειοήρχετο εις τήν συν- 
έλευαιν, ή πρωτοκαθεδρία, οί έζ ελαίας ατέρανοι, οί 
ανδριάντες, οί επέτειοι λόγοι καί αγώνες, κτλ.

2. ]Iοι^αι ί ζ  εΐύώγ. Αί ποιναί τών Λακεδαιμο
νίων ήταν ε ; ειδών. Ή  ζημία, ή ττε'ρησις τής ελευθε
ρίας, ή σωματική ποινή, ή ατιμία, ή έ;ορία κοί ό θά-
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( ι )  "Ιβω; ί(θτι οι χλτίρβι τ4ν ί^ονν Ι$ίϊο«το ιτρος άβφάλιιαν 
(2 ) *ΐ9ι Μίρος ίιντιρον βίβ. ίιδτερβν Κιφ. 8 $ 9ον.
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1) Ζιί{ϋ’α. Ή  -ταία ίτβ χετιχατ'αη ζζ',ν'η' εάν δέ 
ό πταίϊττ.; ν,/ ήδ^νιτο να ττ,ν ίτλΓρώση. έξωρίζετο.

2) ^xερ>ισ '̂. τφ: (Μν^ί(>ΐαζ. Ό  κλδίος ητ2 '6λ ί-
νοντςεριδέρραιον, το όχοϊδν.έπροοτλοίτο οτερ'τον τρά“ 
γηλεν, καΐ έδίομ:οϊ τά; ένο·/ου.

Ό  Καιάδα; αεαμωνίιρ'.ον ) οτο τό-ο;, ε ί; τόν 
ό-οΐον οί χαχ:3:νο; /.αΟ:·ργοντο. Ί ί  λε';ι; ταρα'γε- 
ται άπο τβ σ'/ '̂ϊ^ϊτα ττ;; γ ΐ ;  τά τροςενο^αενα ύ-ό 
των οειταών, τά όποια ώνομάζοντο καιετο'.

3) 2'ω̂ Ματ/*αί παυ'ηί. 'ίο ~α·.ί;ν (/.τϋπαν) ητο 
τΐ'χωρία έπι6αλ).ον.ένη εί; το^; έρί;ίο'θζ, οτοι οιά τ ί ;  
μαλΟακότητό; /.αι ο/.νερίζ; των^ έγίνοντο πολοσαρχοι 
χαι νοοηροΐ.

Δ·;;;!; άντΓ/είρο; (οάνχαμα το'̂  δακτύλου) έζεβάλ- 
λετο άπο τον εΐρενα ε:; όαα ταιοία άττεκρίνοντο χλημ- 
μελώ; εΐ; τά ; προτεινομε'να; εί; αοτά έρωτητεε;.

Ή μαατίγωτι; επεόαλλετο εί; τοά; καταοίκον? 
αγόμενους οιά τ ? ; ττόλεως,

Ή  χένττ,ϊΐς, -ζτοι «Λίν.; διά του κέντρου, Ιγίνετο 
διά τον αυτόν σκοπόν, και προσέτι διά νά άναγκάζωσι 
τους κακούργους νά όμολογώσι οσα έγνώριζον.

4. '.4Γ/μιο, ΊΙ ατιμία ητο ποινή, διά τ ί ;  οποί
ας δ ένοχος έστερειτο πάοης αργής, και δεν ήδύνατο νά 
άγοράζΐ5 ούτε νά πωλή. ΤΙαοομοία ποινή ητον, δτε 6 
ένοχος, στερούμενος όλων των τιμών, ήναγκάζετο νά 
ύπομε'ν-ρ τυπτόμενος άπο πάντα, δστις τον άπήντα, 
νά ρορή ρυπαρά καί ραχώδη γομμντο ι, και νά εχη 
ήμιξυρ.ιομένον τό γένειόν του' ετερον δέ τημεΓον α τ ι
μίας επεβάλλετο είς τοΰς κακούς (I) (όκντ,ρούς η ανε-

(0  οί τ ι ί4 Τίκϋτίν κα«β?««3ϊΤί *!{ τ'̂ ν Σιτά̂ την, ί
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στίο;>ί). Δεν έπετρε'πετο §’ εί; αυτούς νά μιμώνταί 
τούς άνεγκΛητους, ·ητοι τούς έχοντας άκηλί^ωτον υπό- 
ληψον. Τέλος ητον Ι'μ  μικρόν σημεΓον ατιμίας οτ« τις 
ίζοοοτα'ζετο άπο τούς άρχ^οντας νά Γτταται ίρΟιος, και 
νά μένη άργος εις δημόοιον τόπον, οέρων την αοπί- 
δα του.

5. Φυγή. Η ·ί"̂ 5ΐ έςοδία, εις την Σπάρτην 
ίτο μάλλον απαλλαγή τί*ς ποινής, ποινή. Όσοι ό
μως έγίνοντο ένοχοι ακουσίου ρόνου, έτιμωροΰντο 
μέ εξορίαν. Ύπαρχον δέ δια'οοοα είδη εξορίας, κατά 
τούς βαθμού; του εγκλήματος, διότι ενίοτε μέν δ ένο
χος έξωρίζετο μόνον πέραν των ορίων ττ̂ ς Λακω
νίας* άλλ.οτε δέ δεν ήδυνατο νά διαμίνιρ ούοέ μεταξύ 
των συμμάγων τής Σπάρτης, άλλ’ ήναγκάξετο νά 
καταρύγη εις τούς έχ_0ρούς τής πατρίδοςτου.

6. θά>*αΓος. Ό θα'νατος έΟεωρεΤτο άπο τούς Λα
κεδαιμονίους ώς ή ελαφρότατη όλων των ποινών. Τό 
μόνον Θανατικόν όργανον, τύ όποΤον μετεχ^ειρίζοντο εις 
Σπάρτην, ήτον ό βρόχος, μέ τον όποΤον έπνίγοντο οί 
κατάδικοι. Η τιμωρία έπεβάλλιτο .έν καιοω νυκτος, 
είς τι με'ρος του δεσμωτηρίου δνομαξόμενον (ί£̂ ά̂̂ α. 
Τά πτώματα τών πνιγομένων κακούργων έΘάπτοντο 
πλησίον του δεσμωτηρίου χωριστά άπό τούς άλλους 
τάρους.

β»ίπ{ {9(λι νχ βυνίΐχ·  ̂ ή «ά βνμηχί ζγ  α ιτ ' αΟ:ών, κχΐ ή-<χ·̂ χχ- 
ζί«το «ά παρχ)̂ &>̂ (ύ9ΐ τκς ιΐς των, χα', Τχτχντα·.
!ρ9·.ίΐ 1x1 παρβνβίχ αντών. Σ. Μ,



ΚΕΦ. Ι Ι '.

Πί^ϊ χώγ :xροσόΰω^ της 2:τάρτης ( ί ) .

1. ^όρός ταχτιχόζ επεβά.Ι.Ιετο έπΙ τωγ 
ηοΛιτώχ τής Σ:τάρζης. θύσεις γό^ος ταχτικές 5πέ 
δποιονδηχοτε τέττδν η ϊνορια έπεβάλλετο εις τούς χο- 
λίτας τ ίς  Σπάρτης· ελαμδάνοντο £ρως εχταχτοι οο- 
νεισ^οραι και βόροι διά τον πόλεμον, οΐτινες, ίντες 
άτκνείΘιττοι και άταχτοι, είαεπράττοντο δυσκόλως. 
Τούτο χρηαιμεύει εις το να έςηγηοη την άτελειαν, 
ητις μνημονεύεται ένίοτε. Εις την Σπάρτην δέν 
ύπηρχε δημότιον ταμεΐον μέχρι τ ίς  έποχίς του Πε· 
Αοποννητιαχου πολέμου* ή πρόσοδος λοιπόν καί ί  δα- 
πα'νη ησβν σχεδόν ισαι. Οί κάτοικοι των επαρχιών 
ττ5ς Λακωνίας, τούς όποιους οί Σπαρτιαται ώνόμαζον 
συμμάχους, έοιδον τούς φόρους των είς την πολιτείαν.

2. Λύτρα χαϊ :ιώ^.ηαις τώχ ̂ α^νρωγ. Διά νά αύ* 
ξησωσι δέ τάς προσόδους των, οί Σπαρτιαται έδιπλα- 
σίασαν τά λύτρα των αιχμαλώτων (2), Διώριζον

354  ΠΡΟΧΟΑΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ. Μ.Β.

( ΐ )  Εις τςυς ά(χα(ο»; χ^'χαυς οί Σ τα ρ τιάτ»  δίν Ιπλκβονβν φ^. 
ρ »  «ΐ( τήν «βλιτιίαν, β3τι ιΐ« χρημίΐτχ, ρ ϋα  ίΐΙ'θς. Ακολούθως 
οαως, ο! πο'λ·(*βι, ιΐς τούς ίΜίονς ί*»;βχβλοϊ3»τ5, κκτί'βτκίβ» 
<ί*»γκβίοιις τούς φορον;· βί ί ΐ  *ολΐτ»ι ΐΛ »ρτια τ*ι, ώ ; κ»\ οΐ οίρι- 
μιχβι «ύτβ··, «ννιιοιρ,ρβ* ιΐ( τ * {  χρ»ίκ; τϋ ί «ολιτιίκς. «Ο ί'ϊγιιος 
φίρος ί·κ  V® ίύίκολβν »* ίι»>ΐ(*τ,βή, ίίο'τι οί άγροι, {ντις ϊι^ιρτμίνοι 
ίξίοον, ί π ϋ ί ίβ ι  ιίς τΫν ^κιxρίτιιαν Γνην «οββτητβ. Ο! δέ «όροι 
ει ί*»βκλλβμινο» ,Ις τ ' κλλα ιϊίη  τ ις  ίΙιοκττ,οίϊς, διίφιρον χβτά τ *  
μί»Λ (κάοτου. Πολλοί ί ι  ^ορβι ίγιιναν μιτβ  τβδτβ Ιιταχβίοϊΐρβο 
πρόςτουςμέν ί  πρίς τούς ί έ ,  οί ί έ  «λβοσιώτιροο «ολΓτβι ίρχιβκν 
»9 χατκβ^νκβτιύωαο τούςητΝχοτίρους. 2.Μ.

(2 )  ΑίΜοοίβς δραχμές βίι^ονοτιχά; ΐλβμδχνβν ίξ  όλων δϊβνί 
ϊχμαλώτιζον τ *  δηλχ ιΐς  τάς χο'ρας. ς .μ .
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έζί'τηί ίδιους επιτρόπδυί, οΓτινε; ίπώλουν β(ς τοος 
πλειοδότας τά λαρυρα, τά όποια έλαμβανον εις τό διά
στημά των εκστρατειών αδτών. Έπΐ του Πελοπον- 
νησιακου δέ πολέμου ^αβον χρήματα από του; Πέρ- 
σα; πλέον των 5 ,000 ταλάντων, ·ητοι 850,000 
λιρών στερλινών.

ΚΕΦ. ΙΕ'.

ΠαώίάΙ τών 'ΕΛΛι\τ{αΥ.

1. /ίγχοτν^τι, Τό παιγνίδιον τοΰτο έπαίζετο ουτω;.
Ό μέν εστρεφε τά ; χεϊρα; ε ι; τά όπίσω, και συνέζλε* 
κε του; δακτύλου; Ι̂ '/ων τό κοιλον προ; τά άνω, ό δε 
ετερο;, ίστάμενο; μέ τά γόνατα έπΙ του κοίλου τουτου, 
και καλυπτων μέ τά ; χειρα; τά όμματα του πρώτου, 
ηνάγκαζεν αυτόν νά τον 9^?’3 προσοιωρισμενον
μέρος. Τό παιγνίδιον τούτο ώνομάζετο καί ιππάς καί 
κυβησίνδα. Σήμερον δ’ ονομάζεται καβαλάκια, ώ ; 
νομίζω.

2. Μ κι^ητΜ α. Παιγνίδιον, εις τό οποίον ήμιλ- 
λώντο οί παίδε; τις τον άλλον νά κινήστ), μενών αυτός 
ακίνητος εις τόν τόπον του.

3. }Ιχο$ώ^<χσχΐνία. Ό Πολυδεύκη; περιγράοει 
ώς ακολούθως τό παιγνίδιον τοΰτο. μέν έκάδητο 
έ·/ων κεχλεισμένους τους όρΟαλμούς, ή καί άλλος τις 
έκλειε τους ορΟαλμους αύτοΰ, οί δέ άπεδίδροσχον, 
ήτοι έφευγον άμα δ’ άνιστατο ζητών να εύρη τινά, 
έκαστος έρρόντιζε νά προρΟάση είς τόν τόπον εκείνου. 
Τοΰτο τό παιγνίδιον σ(ι')ζεται σήμερον δλόκληρον, καί 
όνομάζεται Κουπτάχία.
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1 . ^ί.·:όρρα(,,. ίλεγετο, οτε εχτώπουν
τέ,ν ίοιιΓραν, ίχ ι ϊρο ; τέν τεϊχον, άλλά πρός τ4 
ε·3αρο; τόεεν δυνατά, ώττε άττεχρευεριε'νι; άνειτίδα, 
κ«ϊ πάλιν τήν έκτύτουν μέ τλν χειρβ ει; το εοτρο;* 
ό δε πλεονάϊΐς χτυπίττ; χαί ύποδεξάμενος, έλογίζετο 
νιχχτί;. Σΐμειωτέον δέ, ότι ό μέν νιχτ,Οείς ώνομάζετο 
όνος, καί επραττε παν τό προιταχΟέν, ό δέ νιχίτας 
βατιλεΰς, ζαΐ έιερόοταζεν.

5 ^ρτιάΧειν. ΙΙαιγνίδιον χοινότατον, καί νυν 
χαλούμενον ζυγά ί  μονά. Έπαίζετο δέ ούτως. Έλάμ- 
βανέ τις λεπτοχάρυα, κυάμους, ή άλλα πράγματα 
εις τήν μίαν χεΐρα, καί, κλείων αύτεν, άρώτα άλ
λον, .  άρτιος ί  περιττός εΤναι 5 έν τ ί  χειρί μου αρι
θμός! » καί εΐ μέν έπετύγ/ανεν ί  έρωτώμενος, έλάμ- 
δανεν αυτά, εϊ δέ μέ, έπλέρονεν άλλα το'τα.

6. υλσκω.έεαογ/άς. Τό παιγνίοιον τούτο έπαίζετο 
τό μέν πρώτον ούτως. £ ί; τέν ε'ορτέν τού Βάκχου 
έγϊμι.,ον άίκόν άπό άερα, τον οποίον ηλειρον μ’ άλει- 

Οατις δ έπχΟα επάνω μέ τον ενα ποδα, χωρίς 
νά πέοτ„ έλάμίανε βραδεΐον τόν άίκόν αυτόν. Μετά 
δέ ταϋτα άοκωλιατμός έλε'γετο, ότε τ;ς εγων αί· 
ωρχμε'νον τόν ε'να πόδα έπηδα μέ τόν έτερον ί  
ίμιλλώντο τρέχοντες κατά μέκος, ή ό μέν έδίωχεν 
εχων αίωρι,μένον τόν ε'να πόδα, οί δέ άλλοι τρέχοντες 
μέ τούς δύο ,ε'ρευγον, έω:ού ό διιύκων έκτύπα’ τινά 
μέ τόν αίωρχμένον πόδα, έ, καί πάντες έπέδων άριΟ- 
μούντες τα πηδέματα' διότι όοτι; έπίδα περιτοό- 
τερον, ούτος ένίχα. Έπαίζετο δέ τούτο εις τμν Ιορτέν 
των Διονυσίων έν ’.Δβίναις. Μία δέ τών εορτών τού 
Διονύσου ώνομάζετο Άσκώλια.

7. Άαχραγα,Ι,σιιύς. Παιγνίοιον άρχαιότατον, καί
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χαρά τοίζ  "Ελλησι, μ^/ρι τουδε σωζό*
μενβν, χλήν μέ πολλάς μεταβίίλάς καί ώς χρας 
το χαίζιιν καί ώς χρος το δνομα, επειδή σήμερον 
καλείται χότζι. Ό αστράγαλο; εΤχε πολλούς βόλοϋς, 
ές ών άλλοι μέν εχτρόν ίνομασίας Οεων, άλλοι δέ ή- 
ρώων, καί άλλοι βασιλέων, ή ένδό;ί-)ν άνδρών καί 
έταιρίδων. Ή  επωνυμία τής ’Α^ροδίτπς ήτο γενίκω- 
τέ?α· διισώΟησαν δέ καί άλλαι τινές δνομασίαι, οΤον 
6 Βερενίκης πλόκαμος, Γραυς, Δαρεΐος, Εύριχίδης, 
Κώος,Χίος, κλ. Το κότσι οήμερον παίζεται μεν δια- 

ίχνη τινά τής άργαίότητος είς 
τό χαιγίνδιον, το όποιον ονομάζεται Βασιλεύς.

δ. Ά φεπΙι όα. ΙΙαιγνίδιον, κατά το όποιον χε- 
ριέγραοον κύκλΟν, καί, στάντες μβκρόΟεν, ε“̂ όιπτον 
ίστρακον* δ δέ ρίψας έν τώ μέσω τού κύκλου, ένίκα* 
ίσως ή άρεντίνοα εΤναι ή καλούμενη σήμεοον σΰ ίγά .

1). Βασι.Ηη^α. ΙΙαιγνίδιον, κατά το όποΓον οί παί- 
δες διο')ριζον βασι?.έα καί υπηρέτην, οστις έςετέλει τά 
ύπότούβασιλέως χροσταττόμενα, ώς καί την σήμερον 
πράττουσιν, όταν χαίζωσι τόν άστράγγαλον.

10. ^ιαγ^ιαιιιησμός. ΙΙαιγνίδιον, κατά τδ όποΤον 
έπαιζον μέ 00 ψήρους, άλλας μεν μελαίνας, άλλας δέ 
λεύκάς. Ή  ίταλιστί καλούμενη Δάμα είναι λοίύα- 
νον τού διαγραμμισμού.

Μ. /Ιΐΐ.Ικυστίί-^α , Έπαίζετο ούτω. Δύω μοΓραι 
χαίδων εΤλκον άλλήλας, (ΐεχρισού η μία κατόρΟονε 
νά ουρη την άλλην προς έαυτήν *καί τούτο είναι την 
σήμερον έν χρήτει.

12. 'Ε.Ιχυατίγ^α. Ή  Έλκυστίνοα ήτο παίγνίδίον, 
κατά το όποΓον έπήγνυον κατά γης δοκόν τρυπημένην 
έν τώ (ιίιω · «άδ έ τού τρυπήματος διεχερατο σχοινίον,
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τ ίϋ  ίποίου τάς άχρας εκρ«τθ! ν̂ δυο νίοι, έχοντες τά 
νώτα έστρομμένα χρβς τ:ίίν δοκόν. Ό  δ’ έλκόσας διά 
τΫ,ς βίας τον ετερον, ώστε νά οε'ρΐ) τά νώτα αύτο3 
εις ττ,ν δοκόν, ενικά.

13. 'Έ ζίχ' ω ψΩβ " ΐυ ιε ,  Παροιμιώδης ?όγος 
υπό των πϊίδων λεγόμενος ε!ς παιγνίδιόν τι, κατά 
τό δποΤον παίζοντες έβόων τούτο, άν νέρος τΐ έκά- 
λυπτε τον ·ίλιον

14. ΈΛίσχνρος Ή  έπισκυρος ίτον ώβαυτως τα ι- 
δια, ητις ώνομάζετο καί ερηβιχή καί έπικοινος* 
έπαιζετο δέ οΰτω. Πολλοί παΐδες διενεμοντο είς 
ίαας μοίρας* επειτα κατεγραφον μέττ.ν γραμμήν διά τοΐϋ 
γυψου, τόν όποιον έχάλουν οχυρον. Ά^οδ δέ κατέΟετον 
επί τίίς γραμμή; ταυτκς την σοαΤραν, καί κατεγραρον 
δύο έτερβς γραμμας κατόπιν έχατερας τής τάξεως 
τών παίδων, οί λαβόντες πρώτοι τήν σραΤραν Ι^ριπτον 
αύτην κατά τών άλλων, οΓτίνες έρρόντιζον νά δράζω- 
σιν αυτήν ^ιπτομένην, καΐ νά την άντιό^ίψωσιν, έωσου 
κατώρθονον ν* άπωΟήσωσι τούς άλλους πε'ραν τής κα
τόπιν γραμμής.

15. Ξ.^οστραχισριίς, Τούτο τό παίγνίδιον έπαί- 
ζετο ουτω. Τά παιδία ε^ριπτον επί τών λιμνών ή 
θαλασσών όστρακά τινα μόνον έπΐ τής επιφάνειας 
του υδα τος ούτως, ώστε τό όστρακον έπήδα πολλάκις, 
εωσού έβυθίζετο. ΉρίΟμουν δέ τά πηδήματα, και ου· 
τίνος τό ίστροκον έπήδα περισσότερον , έχεΓνος ένί- 
κα. Τούτο παίζεται καί σήμερον, και όνομάζεται 
ψωμα'χια.

10. Έ φείρισμός, Εις τό παίγνίδιον τούτο έ’στη- 
νον λίθον τινά όρθιον, καί μαχρόΟεν ίρριπτον σφαίρας 
ή λίθους* δ δέ κρημνίσας τόν ορθιον λίθον άνέβαινεν
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είί τδυ; ώ,αο’̂ ς τοδ άλλον», δοτις χρότβρον δεν
τον έπέτοχε, χαι κρατδν με τ ίς  χεΤρ«-ς τούς οφθαλ
μούς αύτοΰ, τον ι^ναγκοζε να τον ρέρη εις τον τόχον 
οποί) ητον 5 κρημνιοθεις λίθος, δστις ώνομάζετο 
Δίωρος.

17. Έ ^ΒτΙνδαίιΦ αίγΜ α, Εις τοπαιγνίδιοντουτοοί 
χαιδες έ^παιζοντην σοαιραν κτυποΰντες άλ),ήλους, χλί;ν 
χροσποιοΰντο δεικνύοντες οτι ηθελον νά κτυπησωοί 
τινα, καΐ βίφνιδίως έκτύχουν άλλον δΟεν εκαλείτο 
καί Φενακική, έχειοη έγίνετο δι’ άπατης.

18. 'ΕωΛοχρασία. ΕΤδος χαιδιας και αυτή, κατά το 
δχοϊον νέ^ τινες Αχινόν οίνον, καί τις αύτών, βεβαρυ- 
μένος ύπο τ?|ς μέθης, εκοιματο* οί δέ.λοιχοί ένώνοντες 
οοα χοτηρια οίνου £πρεχε ν» πίη κατά την αναλογίαν 
του, καί μιγνύοντες αύτο μέ άλλους ζωμούς, το Ιγυνον 
επί τού κοίμωμένου. Τούτου δέ του παιγνιδιού Γχνος 
εΤναι ή οεμερίνή συνήθεια του νά γυνωσι τον οίνον 
έπι του μη θέλοντος νά χίη τάς προπόσεις.

19. ΖατρΙχιογ» Παιγνίδ’.ον Περσικόν, το δποΐον 
κοινώς λέγεται Σαντράκιον, γνωστόν τοϊς χασι.

20. ^ΙμαΥτεΑιγρός. Ό  ίμαντελιγμός έχαίζετο 
ούτω κατά τον Πολυδεύκην. Έδίπλονον λωρίον τι εις 
πολλάς διπλόας (ελιγμούς), καί δπειτα ένέβαλλον ζυλί- 
νην χερώνην (παττάλιον)* ό δ’ επιτυχών την χρώτην 
διπλόην του λωρίου, ένίκα. Τούτο γίνεται άπαραλλά- 
κτως καί σήμερον, καί ονομάζεται λωρίον.

21. ΚάΜ ιμογ ίπ ιβ α ίη ιγ .  Τούτο εΤναι τόά*χριτίς 
σήμερον κοινότατον παιγνίδιον των μικρών παιδιών, 
τά όποΓα άναθαίνοντα επί καλάμου η ξύλου, τρέχουσι. 
Τούτο έπαιζεν ’Αγησίλαος δ βασιλεύς τών Λακεδαι
μονίων μετά τού μικρού αύτοΰ υιού* καί έπειδί; οίλοςτις
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6ΐ7ελ0ών αίίνιοίως καΙ βλί'χων, εΟβυμασεν 6 Άγτ,σί· 
λαός εΤπί ·κ 5̂ς ούτον « ειπβις τρίν άν πατήρ
γίνοΐΰ ϊ .

22 . Κυνΰα,Ιισ^/ϋζ. Εις τ5 πβιγνίδίον τοδτο έπη- 
γναον πάσααλόν τινα εις την γην, κα: επειτα έκτύπο ι̂ν 
αυτόν ιεέ έτερον παασαλβν, ό δέ έκβαλών αυτόν δί 
ένος κτυπήματος, ένίκα. Εντεύθεν καΐ η παροιμία* 
ηλω τον ήλον, παιτάλω τον πάτταλον.

23. Κο^.Ιαζισμός' Κολλαβισμδς έλέγετο, οτε τις 
έκλειε τους δρΟαλμους του μέ τος ίδιας αύτου χεΤρας, 
ώστε να μλ βλέπη* άλλος δέτις, κτύπων αυτόν έλεγε* 
«Ποτερος τετύπηκε;» κα'ι άν τδνεΰρισκεν, ένίκα.

24. Κυβεία. Τούτο το παιγνίδιον ητο γενικώ- 
τατον καί κοίνότατον, ώς την σήμερον τά χαρτία, 
καί πολυειδές ώς αυτα'. Έπαί^ετο δέ κατά οιαρορους 
τρδ-ους προς διασκέδασιν καί μέ χρήματα. Ές αυτού 
προήλθε καί το ρίμα κυδευω. Οί βόλοι δέ ησαν πολ- 
λοτατοι, ές ων ο ΛΙεόρσιος συνηγαγεν υπέρ τους 40. 
Εχουσι δέ οί βόλοι τ/.ν αύτην αναλογίαν μέ τα 7 ?̂*" 

τία, διότι, καθώς εις αυτά είναι έ βασιλεύς, ό πεζός, 
η γυνή, 5 ασος, κλ., ουτω καί εις τούς κύβους ητον 
6 Μίδας, ο Μάνης, δ Κύων, κλ.

25. Κυνητΐτύα. Κυνητίνοα ητο τό μίλημα των 
μικρών ζαιοίων, τά όποια έρίλουνκοί έριλουντο ελ- 
χοντα, καί έλχομενα έκ τών ώτων. Ιδού τί άναοερει 
6 Πλούταρχος π.ρί του παιγνιδιού τούτου. Πολλοί 
καταριλουντες τά μικρά παιδία, καΐ αυτοί τα έλκουσιν 
έκ τών δότων, καί εί; ταΰτα προστάζουοι νά πράττωσι 
τό αυτό, αΐνιττόμενοι παίζοντ-ς, οτι πρέπει νά άγα· 
πώμεν τους οια τών ώτων ώοελουντας. ΤΙ κυνητίνδα 
ιών ιαλαιών άναλιγίΓ |/.έ ΐ ί  -/ατά Γάλλους
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Γΐϊαρχει οαω; δίαρορά, διίτι έν τώ χατά ΤάΧλαος 
βιλεΓν, χ ιΐ ®ίλεΓ?θχι, άντι των ωτων, λ^μδανου^ί 
τάς παρείΧΓ, χ*{ μετά το μίλημα δίδουπν εις αύτάς 
ραπίσματα ίιά  των &  -/ε.ρδνΓ

26. Λίη.ίο.ίάΐ-θη. ρ ζω03[ον ομΰΐον με τον χάνθα- 
ρον, γινόμενον ί  έ* τ ί ;  ά νβ ίιιω ; των μίλων, ί  οογ- 
χρόνω< μέ ττ,ν άνίηο:ν ). ϊοότο τό ζοιγνίϊιον έτταί- 
ζετο οοτωζ. Τό πτ·οί* έΓώγρουν την Μηλολανθην, χα; 
ίενοντχ εις τον τόοα της ^χ'μμα τι, τήν ίχε'λοον. Τούτο 
δέ ποιίζετχι χαί μέχρι τής οήμερον, χαί ονομάζεται
Χρυϊομαμούνα.

27. Μί'ία χα.Ιχη. Σώζεται καί το3το τοπαιγνίδιον 
όλόχληρον, τό,ότοΤον ηχί^οοοι τά Γ.χιόίχ δενοντχ μέ τχι- 
ν ίιν  τούς ίρίχλμοό; έχείνοο, εις τό δχοΓον ί-ε ιεν  ό 
χλήρος· τούτο οέ τό ττχιξι'ον τρε'χον, προοττοβεΐ νά 
οιιλλάδη άλλο 5ιχ νά τό χατχττήιη εις τόν τόπον του" 
τά 8έ άλ?,α χτυπούτιν ή χνίζουτιν ποτό. Κχί τούτο 
μεν φωνάζει « Χβλχήν μυϊαν θέλω κονηγήσει ν Έχε?- 
νχ 8έ άποχρινόμενχ λόγοοιι « Θέλεις χονηγί,τει, άλλί 
δένδέλεις οολλάίει ». ϊό  πχιγνίόιον τούτο λεγετχι 
τϋφλομοϊχ, ή πχιγνίοιον τού τορλού.

9 . Όρτι·,·οχο.τι'α Τούτο τό πχιγνίόιον έγίνετο 
οοτίΛ χατά τόν ΙΙολοδεύχην. Περιεγραοον χόχλον, χχΐ 
έν τώ μέτω οότού άχέλοον 5όο όρτογχο, οΓτινες συμ- 
πλεχόμενοι έμάχοντο πρός ίλληλοος' ί  5έ χχτϊδληίΐίίς 
χαί έ-ωτόείς τού χόχλου ένιχάτο χύτός τε χχ'; ό χύ- 
ριος χυτού, χχί ηοτέ μέν ό νιχητχς έλάμδχνε τούς 
όρτυγας, ποτέ 3ό άργόριον. Ενίοτε 3ό ό μέν εχρχ'τει 
τόνόρτυγχ, ί  3έ έχτόπχ χυτόν μέ τόν δχχτυλον, ή'έχχ- 
οΧε τά έχ τής χετχλής χυτού πτερά, χχί εάν μέν 
ύπεμενεν ό ίρτυς, ένίχχ 6 χόριος χυτού, εάν 3έ έ'νέ-



362 ΠΑΙΜΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

δι3ε κβΐ ύπερεογεν, ενίκα δ κτύπων η μαδίζων αυτόν.
29 . "ΟστραχΙγΰα· Έγίνετο ούτως. Οί τταϊδίς έχω- 

ρίζοντο εις δύο τάξεις, καί μεταςύ αυτών κατεγραρον 
γραμμτ,ν. Εις δέ τούτων, οτάς έν τω μέοω, ερριπτεν 
όττρακον (τοΰ όποιου τό εν μέρος ητο πιστωμένον, 
τό δέ άλλο άπίσσωτον) καί έλεγε « Νύξ η ημέρα;» 
καί οί μέν έπιτυχόντες την πτώτιν του οστράκου έ- 
δίωκον, οί δέ άλλοι ερευγον. Ό δέ συλληοθεΐς έκ 
των φευγόντων έλέγετο όνος, καί άντικαδίστα τον 
συλλαβόντα,

30. Ονραγία. Ήτον όμοια μέ τ̂ ν̂ Άπό^ραξιν* 
διέφερε δέ κατά τούτο, καθότι εις μέν την Άπόόραςιν 
έκρουον την σφαίραν εις την γήν, καί έπειτα ύπεδέ- 
χοντο αύτην' εις δέ την ουρανίαν, άνέ^ριπτον την σφαί
ραν προς τον ουρανόν, καί οστις ηρπαζεν αυτήν, 
πριν πε'ση κατά γης, ένίκα.

31. Π^ΥζάΧιθα. Ιίαιγνίδιον εν μεγάλη χρητει καί 
σήμερον παρά τοΓς παιδεσι, πεντοβολά καλούαενον. 
Έπαίζετο δέ ούτως. "Έόριπτον προς τά άνω πε'ντε 
λιΟίδια, ύηφους, ί  αστραγάλους· έπιστρέφοντα δέ τά 
έδέχοντο εις τό οπιτΟεν μέρος τ^ς χειρός. Έάν δέ δεν 
έμενον επί τής '/̂ ειρός ολα, έπρεπε ν’ άναλάβωσι τά  πε- 
οόντα διά των δακτύλων, διατηρουντες τά σταΟέντα εις 
την Οέσιν των.

3ίί. Π εττιϊα. Περίφημον καί σύνηΘες παιγνίδιον 
ί  ΙΙεττεία έγίνετο ούτως. "Εκαστος των παιζόντων 
είχε πε'ντε πεσσα, *αί παν πεσσόν εΤ*/ε πέντε γραμμάς' 
οΟεν καί πεσσά πεντάγραμμα, καί κύβων βολαί λέ
γονται υπό του Σοοοχλέους. Μεταξύ &έ των 5 γραμ
μών ητο καί μια ιερά λεγομένη’ δΟεν προήλθεν η 
παροιμία · Κινώ τον άρ’ ίερας»· καί « χίνει τόν από
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γρβμμδς λίΟδν»· ΗΙ των τά έσχατα κινδϋνευόντων.
32. ΠΑατυγίζιΐγ. Παιγνίοιον κοίνότατον, κα{ 

οχρ  ̂ τδ2 νδν σωζόμενον, το δποΤον έγίνετο ουτω. 
Φδλλον μηκωνο; (παπαρούνας) ή άλλου τίνος φυτου, 
εδαλλον εις τούς δύο πρώτους δακτύλους τ^ς άριστερας 
εις σχ^μα κύκλου συμβληΟε'ντας* I'πε^τα έχτύπουν μέ 
το κοιλον ττ5ς δεζιας, καί Ιαν το φύλλον έτρυπατο 
μετά κρότου, ητο σημεΓον οτι 6 έρών ή ή έρωμε'νϊΐ 
έμεμ'/ητο αυτού του κτυπησαντος, κατά τον Πολυδεύ- 
κην. Ερύοων προσέτι και τό κρίνον, το όποιον εΤνας 
διπλούν καί κενόν ενδοΟεν διά νά τό πληρώσουν άέρος, 
και έ’πειτα το εκτυπουν εις τό μέτωπον, και από τόν 
κτύπον αυτου εξίγον παρόμοια συμπεράσματα. Εις τό 
παιγνίδιον δέ τούτο άναοερεται καί η Ολίψις των κοκ- 
καλων των όπωρικών, οΤον κεράσων, δαμασκηνών, καί 
άλλων, εν οΤς οί παιόες τρώγοντες τούς καρπούς Ολί- 
βουσι τά κόκκαλα μεταξύ των δύω πρώτων δακτύλων 
τ ίς  δεξιάς, καί άν έξεπηδων προς τό ύψος, έσηααινε 
τήν εύνοιαν τον έρώντο; η τ?|ς έρωμε'νης.

33. ΠΛασταδυΑιΐ'^α. ^ο παιγνίδιον τούτο έπαί- 
ζετο, όχι μόνον με τους κύβους, αλλά καί μ  ̂ τούς 
αστραγάλους, τούς οποίους ίταττον κατά σειράν, καί 
δ περισσοτέρους κτυπησας ένίκα. Έπαίζετο δέ πας 
αριθμός μέ χρτ,ματν, καί ό ύπερβαλών τούς άλλους 
κατά τό πλήθος τών μονάδων, έλάμβανε τά χαταβλη· 
θεντα γρήματα.

34. Σ χαρ ίζ ίη - 7/ "ϋκο-θαίιΐΟο·. Παιγνίδιον ή ά- 
στειότης ά·χρι τ7,· τΓν.ερον γινόμενη. Αυτή δέ συνί- 
στατο εις τό νά ν-^·-χ ό εις την ρΓνα τού άλλου μέ 
τόν δάκτυλον. Ι'·· ;:ν  ί κν/.εΓται Μύτος ή Μυτιάς

35. Σχοιγοφ ι ' :ΐ 11 7·χοινο5ΐλίνδα έπαίζετο
ιο·
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ο3τω. Τά χαι5ία ΙκαΟτ,ντο χυχλοτερώς, χ*ί εν ίξ 
αύτών, ίχον βνοίνίον, το έ'δετεν χρυφίως έτείσω άλλου 
τίνος, χαΐ έάνμέν έχεινβ δεν εννοεί, 5 Οέτας το έκτυπα 
πεοίτρέχων τον κύκλον, έάν ίέ  εννίει, α5το έκτυπα 
τον τιΟέντα. ΚαλεΤτα; δέ ανΐ|χ,ερον στροϋίμπος.

36. Τρόπα. Παιγνίδίον, άχρι τοΐ3 νυν σωζόμενον, 
γουβίτζαίς λεγόμενον. Έπαίζετο δέ τό πάλαι, ώς χα; 
την σήμερον οΰτω. Τά παιδία άνώρυττον τρύπαν 
τίνά εις την γ ΐν , χα: έπειτα, (στάμενα μακρόΘεν, έ^- 
^ιπτον χαρύδ'.α  ̂αστραγάλους, καί οΰτινος τό χαρυ» 
διον  ̂ ό αστράγαλος εμενεν εν αυτί, ουτος ένίκα. 
Σημειώοεως δέ άςιον είναι οτι το τρύπα καί οί πα
λαιοί έπρόρερον τρόπα, ώς καΐ οΐ Πελοποννησίβι 
μερον λεγουσι τρουπα άντί τρύπας.

37. Τροχός. Τούτο ητο παιγνίδιον γενικόν, ε
πειδή έν αΰτω περιελαμίάνοντο ό Βε'μβη;, ί  Στρό
βιλος καί δ Στρόμβος. ΕΤίος δέ του τροχού ητο χαΐ ή 
χυβίστησις (τουμπα), χαί τό μαχαίρας περιδονεΐσδαι.

38. Τρνγο^Ιψη σ ις. Παιγνίδιον γελοιώδες, παιζόμε- 
νονουτως. ’Έρριπτον δακτυλίδιον ή άλλο τι εις τον πυθ
μένα λεκάνης γεμάτης τρυγός* έπειτα ε ε̂νον όπίσωτβς 
χειρας ένός, οστις έκυπτε διάνα λάδη αυτό μέ τό στό
μα. Τούτο γίνεται χαί σήμερον* μάλιστα γεμίζουσι την 
λεκάνην από άλευρον* δθεν ό προσπαθών νά τό λάβη, 
αλευρωμένος όλον τό πρόσωπον, προζενεΤ γέλωτα.

39. ΧαΧκιαιιάς. Είδος κυβείας παιζόαενον ουτω 
κατά τον Ευστάθιον. Περ-.εστρεοον μετά πολλής δι^ 
ναμεως νόμισμα ορθόν, 6 δέ κατορθώσας νά στήστι 
αυτό μέ τον δάκτυλον περιστρεοόμενον, ένίχα.

40. Χι.Ιιτρι.ίώΐ'τ^, Παιγνίδιον τών παρθένων παι- 
ζόμενον ουτω. .Μια έ ; αυτών έκάθητο έν τώ μέσω,
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οι δέ άλλαι χερ{τρέχοϋ7«ι, χαι χΐνουται αϋτην Λεγον 
« Χελι/,ελώνη, τίχά|χνεις έν τω μέσω»; ή 8' άπε· 
χρίνεσο β Ετοιμάζω τά μαλλίά και τδ φάδι » χαι 
έκιΐναι πάλιν, «Ό  δ’ εκγονόςσου τί ποιων άχωλέσδη»; 
ή δ’ άπεχρίνετο , · Άπο ίππους λευκούς έπηδτ,σεν 
εις την θάλασσαν ».

41. Χ υτρ ίν ία  έπαίζετο ούτως. Καδημενός τις 
έν τω μέσω εφερεν έπΙ κεφαλής χύτραν μετά της 
άριστερας χειρός, οΐ δέ άλλοι περιτρέχοντες έκτόπουν 
αυτόν καιέλεγον « Τις την χύτραν;» και έκεΤνος άπε- 
κρίνετο, β ’£γώ ο Μίδας». Όντινα δ'έκτύπα διά 
του ποδδςτου περι^ρέφων, έχεΓνος εχάδητο άντ’ ούτοΰ.

4 ^  'Ώ.μι.ΙΛα έπαίζετο ούτως. Περιέγραφον κύκλον, 
και ε^^ιπτον είς αυτόν καρύδια ·ί̂  άστραγάλους, καί 
ουτινος ύ αστράγαλος ί  το καρύδιον Γστατο έν τω 
κύκλω, ένίχα.
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Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ  ι ι ι ν α :

Έτ,,
Πδό Χριστοί).

ϊο  "Αργίς και ί  Σικυών έκτισΟηϊαν, κατά ττ,ν 
«αράϊοσιν, ύπο του Ινάχου καί τουί απο
γόνους του. περίπου 2000

Όγύγχς έν τ ί  Άττι/.ί —  Ό Κατακλυσμός
περιπ 1756

Ό Κεκρού ε|;χεται εις την 'Αττικην από την 
Αίγυπτον περίπου. 1556

Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος — "Ελλην

ΑΓολοί, Λώρος, Ξουθος \ περίπου
------- — —  [ 1500

Ίων, Αχαιός |
Ο Κα'δμος έκ της Φοινίκης ερχεται εις Θήβας, 

καί εισάγει τούς άλριαβητικούς χαρακτήρας
περίπου. 1500

Άριζις του Πε'λοπος εις τί;ν Μεσημβρινήν Ε λ
λάδα (Πελοπόννησον) έκ Λυδίας περίπου. 1300

Ό Τρο)ϊκος πόλεμος, ίιάρκέσας 10 ετη, περαι- 
ουται, καταστραρείσης τ ίς  Τρωάδος. 1184

Κάθοδος τών'Ηρακλειδών (βοηδουμένων υπό των 
Δωριε’ων) εις την Πελοπόννησον. 1104

Ό Εύρυσθενης καί Προκλής συμβασιλεύουσι τ ίς  
Λακεδαίμονος. 1102

Κόδρος, δ τελευταίος βασιλεύς τ ίς  Άττικϊΐς,



Έτη Πί X.
άπίδ'ίητκεϊ εις τόν χατκ των Δο>ρ[έων πόλε - 
μεν. — Οί Αθηναίοι εχτοτε κυβερώνται από 
ίτοβίοες άρχοντας. 1068

Λοχοΰργος 5 νομοΟέτης ι ϊ ;  Σπάρτης περίπου. 888 
Τά όνόματα των Όλϋμ-ίονιχών αρχίζουν νά χβ- 

ταγράρωντα! τον Ιούλιον, (’Ολυμπιάς πρώτη 
Κόροιόος νικητής) 776

ΛεχαιτεΓς άρχοντες ίν ΆΟήναις. 754
Ό πρώτος Μετιηνιακός πόλεμος (άρξαμενος 

745) περαιοΰται, όλωίε!σης τής ΊΟιάμης ύπό 
των Ι-ϊρτιατών. 724

Ένιαύοιοι άρ-χοντες ε!ς Αθήνας. 684
Δεύτερος Μεσοηνιαιχος 7Γ0λε|Χ3ς («ρςϊ'μενος 6δδ)

τζοαίΰυται. άλωύείστ.ζ τ9.ς ΕΓρας. — Ο: ·«-
χκδϊντε; Μζ7σγ·,νιαι αΓτοττλε'οϋτιν εις την Σιχε- 
λίαν, χαί χ:,ί5ίεύ5Κ7ί την Ζαγχλην, ίνο-ΛατΟει- 
σαν ίκτοτε Μεττήνην. $71

Σκαοτη η ίτχϋροτατη πολιτεία εν Πολοποννι^τω —■ 
Δράκων, δ οίίΛατοχαρης νομοθ^της των Ά9ηνών, 624 
Χόλων, δ φιλάνθρωπο; νοαοΟετης των Άδηνών. 594 
Πειοίστρατος § τύραννος τών Αθηνών. 560
Πεισυτρατος (άα ο5 2'ς άΐϊεδιώχθη) δ'.ατηρεΤταΕ 

ι ις  την τΐίρανν-,αν των ’λΟηνών εναντίον των 
ΆλκίΛαίονιδών

Ό Γίείσίοτρατος οποΟνίσκεί — ΟΕ οΕοί του Ί π -  
χίας καί Ιππαρχος οϊαδεχονται αυτόν. 527 

Πολυκράτης, ό τύραννο; της Σάμου, φονεύεται 
ίπο του Όροίτου 522

Ό "Ιππαρχος ^δνεύεται ύπο του Αρμοδίου χαι 
νριςτονείτο,ος. 514

368 ΧΡΟϋΟΛΟΠΚΟΣ ΠΙΝΛΕ.



Χ ΡΟ Ν Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ Π 1Ν Α2. 3 6 9

“Έτϊ] Π. X.
Ο Ίτ:π(αί, μόνος τύραννος των λθηνών, άποδίώ- 

χεται ύπό των Άλχμαιονι^ων, βοηΟουμένων 
υπό τών Σπαρτιατών —- Καταρευγει εις την 
Περτίαν

ο ι  Αθηναίοι, συμμα'/ηααντες μέ τούς έν τ?
Άσία άποστατήσαντας "Ελληνας, πυρπολουσι 
τάς Σα'ρδεις* εντεύθεν λαμίάνουσι την άρχην 
των οί ΙΙερσιχοί πόλεμοι

Τό εισβαλον στράτευμά τού Λαρείου, στρατη- 
γούντων τού Δατιδος και Άρταρε'ρνους, άπο· 
διώκεται δια τής έν Μαραθώνι νίκης, την ο
ποίαν ένίκησεν ό Μιλτιάδης·

Δί ’ΑΟήναι άποκτώσιν ισχυρόν ναυτικόν δια τού 
Θεμιστοκλέους. —  Αί ΆΟήναι άρχίζουσι πό
λεμον κατά τής Αίγίνης.

ΑΙ IV θερμοπύλαις, Άρτεμισίω, καί ΣαλαμΤνι 
νίκαι.

Αί έν ΠλαταιαΤς καί Μυκάλη (25  Σεπτεμβρίου) 
νίκαι.

Ηγεμονία τών Αθηναίων. — Τειχισμός τής 
πόλεως. 477—

Ό  Θεμιστοκλής έξοστρακίζεται.
Ή  διπλή νίκη τού Κίμωνος κατά τον ΕΟρυ 

μέδοντα ποταμόν.
Αποστασία τών Ειλώτων.—Τρίτος Μεσσηνιακος 

πόλεμος ( άρξάμενος 464 ), —  Ζηλοτυπία 
μεταξύ Σπάρτης καί Αθηνών, ήτίς καταδει
κνύεται, ένώ συμπολίορκούσΐ την ΊΟώμην, έκ· 
κρηγνυταί εις μικρούς πολέμους (457—μάχη 
IV Τανάγρα,) οί δέφυγάδες Μεσσηνιοιάποικί-

510

499

490

480

479

•404
471

470
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Ναύπα-ζονταί ύπδ τών Αθτ.νβίων εις 
κτ^ν.

Εκστρατεία του Κίαωνο; κατά τ ις  Κυπρου 
(450). —  Ό θάνατος του.

Αι [χεταζυ Κέρκυρας κ*ι Κορίνθου έ^θροίΓοοξίαι 
έ-ηιρερουσι τον Πελοποννησιακον ι:ο'λεμον.

Λοιμός έν ^ΑΟί,ναις (430). —  Ό Περίκλϊΐς άπο- 
δνί σκει.'

Κλεών ό δημαγωγός φονεύεται.
Η Νικιείος ειοηνη.
Εκστρατεία Αθηναίων εις την Σικελίαν, στρα- 

τηγούντων του Άλκιβιάδου καί του Νικίου· 
(415). —- Ο Αλκιβιάδης, κατηγορηΟείς και 
άνακληθείς, καταφεύγει εις Σπάρτην (415).
—  ΟΝιχίας ητταται κατά κράτος.

Ή Δεκε'λεια, κατά συμβουλήν του Άλκιβιάδου, 
καταλαμβάνεται υπό των Σπαρτιατών. —

Αί Άθήναι όλιγαρχουνται (411). — Ό Α λκι
βιάδης (εκλεχθείς υπό του στρατεύματος) νίκα 
εις Ασίαν υπέρ των Αθηνών (411—407).— 
Στερείται τής στρατηγίας. 407

Οι Αθηναίοι ήττώνται κατά κράτος έν Αίγός 
ποταμοις. 405

Αι ΆΟήναι κυριεύονται υπό του Λυσάνδρου.__
Τέλος του Πελοποννησιακου πολέμου. —  Οί 
Τριάκοντα Τύραννοι. 404

(Η ·̂πάρτη ηγεμονεύουσα πολιτεία αένοι τοί3 
37ί>

Ο Θρασύβουλος ελεύθεροι τάς Αθήνας, άποκα-

455

449

431

429
422
421

413
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0(9τα βρχίϊΐον πολίτευμα, χαΐ κηρύττει γε
νικήν άμνηατείαν. 403

Πόλεμος Σπαρτιατών κατά τής Περσίας* 400
Ο Σωκράτης Οανατουται έν ’Αθήναις. 399
Τό ""Αργος, ή Κόρινθος, και αΐ θήβαι, κηρυτ- 

τουτι πόλεμον κατά τής Σπάρτης.—Ό Άγηοί- 
λαος, άναγκαοΟείςνά έπιστρέύι^ έκ τής’Ααίας, 
νίκα τούς συμμάχους έν Κορωνεία. 394

Ό  Κόνων νιχα τούς Σπαρτιάτας πλησίον τής 
Κνΐξοϋ (394). Ανεγείρει τά τείχη των 
Αθηνών μέ τό Περσικόν γρυσίον 393

Οί Σπαοτιάται συνομολογουσι την έπ" Άνταλ- 
κιοου άτιμον ειρήνην. 387

Αί θήβαι κυριεύονται α?φνι$ίως υπό τών Σπαρ
τιατών (382).“— Έλευθερούται υπό του Πε- 
λοπίόου. — Αί θήβαι καί αί ΆΘήναι ένουνται 
κατά τής Σπάρτης. 378

Ό  Έπαμινώνδας νιχα τούς Σπαρτιάτας έν Λεύ- 
κτροις. 371

Ή  ηγεμονία τών θηβών Ιν Έλλάδι αναγνωρί
ζεται υπό τών Περσών.

Ή  έν Μαντινεία νίκη.—Ό  "Επαμινώνδας άπο- 
βνήσκεΐ, καί μετ’ αύτου ή δυναμις τών θη
λαίων. 363

Αί τρεις πρώται πολιτεΓαι, Άθήναι, θήβαι καί 
Σπάρτη, άποκάμνουσιν. 363

Ή  τυραννία τών Αθηνών γεννδ τον πόλεμον 
τών συμμάχων. 357—355

Ό πρώτος ιερός πόλεμος κατά τών Φωχέων



'  Έ τϊ, Π. X.
{ ί;ί·ψ ΙΊ0 ; 350 ) Τ.ερίιΐϊτιι !)Τ.0 τμ  Φ;λίτι- 
—1 ϊεϋτέρου, [ΐελίΐΐ5 τδί Αμ^ιχτυονιχοϋ 7ΐ>-

372 ΧΡ0Ν0Λ0ΡΙΚ05 ΠΙΝΑ3.

346
ΔΕύτεροςίέρ^; τιόλεμος χατά των ^νοχρών. 6πς- 

χιντ,Οείς ύτ:3 τευ Φ-λίπ^υ. (33υ) χκΐ άπο^α- 
β'.τΟϊί; (ώ; χ ιί ή τιΐχη ττ.ς '1:/.Λ̂ ίο̂ ς̂  ύ::ό τϊΐί 
έν ίΛαχ ί̂. 338

Ο Ψίλιττπί; κχρνττίται άρχιοτρα'τηγος των Έλ
λν,νων χατι -ών Ιίερτήν. __
ΑΛοστχϊίβ «νβϋ άπβτελεαματο; κατά τοί Άλε- 

ξάν^ρου. 335
Αί θί|5αι χατείαρίζοντα;. ___
Ή  Σττάρτη άπεστατεΓ επί το3 Άγιδοί, 07τι;

^■^τίται χαι γονιί>εται άχο τόν Αντίπατρον. 331 
( Η Ελλαζ ν̂ μεοίΕ άχολΑνσε την αύτονο- 

μίαν -ης).

Α[ Άθϋναι καί άλλαι πόλη; δεχονταΕ Μακεδο- 
νιχάς φρουρά;. 323

Δημϊ'τριο; δ Φχληρεύ;, αντιπρόσωπο; του Κα- 
οάνδρου έν ’ΑΟηναις. 318

Δημίτριος δ ΙΙολιορχΐίτηί έλευβεροΓτάς Αθήνας.
Χαΐ σχεδόν ολλην την Ελλάδα. 307

Δημητριος δ Φαληρεύς έ^ορίζετοί. 298
Η Αιτωλικΐι καί Άχαίκΐ] συμμαχία άρχίζουσι 

νά μορφόνωνται, '  280
ϋ  Ά ίΐνα ι χαταλ.μδΛονται 6ιό των Μτχίδό- 

νων. Η Χιαρτη έλεϋδεροίτίΐί 266
Αγις ο Τρίτοζ άίΓοπειράτΜ νά άκχατατττιτη 

τό άρχαΐνν πολίτευμι εις τήν Ιτάρτν,ν. ' 243



, Έ τ η Π Χ .
Αι Αθήνα:, οιταλλαχΘεΓ^α: άπο τά Μϊχβ§ονι- 

κά στρατεύματα, εισέρχονται είς την ’Αχαϊχήν 
σομμαχίβν. 232

Ό Κλεομένη- άχοκαΟιστα τέ άρχαΤον πολίτευ
μα εις την Σπάρτην. 220

Ό  Κλεομένης μάχεται υπέρ των Αίτωλών. —
Ή τταται καί σώζεται είς την ΑΓι^πτον. 222

Πόλεμός μεταζύ των $ύο συμμαχιών, περοιω-
Θείς ύπο του Φ-.λίππου 220__217

Ό Αρατος αποθνήσκει. 214
Οί 'Ρωμαιοι βοη9ουσι τούς Αιτωλούς κατά των 

Αχαιών καί κατά του Φιλίππου. 213
Ό  Φιλοποίμην νικητής.— Ειρήνη. 206
Αί Άδήναι. πολιορκουμεναι υπο του Φιλίππου, 

επικαλούνται την βοήβειαν τής Τώμης. 200
Οί Αχαιοί καί οί Αίτωλοί ουμμα*^οΰσι μετά 

τής Τώμης.— Κηρύττονται έλεύδεροι. 198
Ο Νάβις έν Σπάρτ))·— Οί Αίτωλοί, δυσαρεστη- 

βέντες κατά τής Τώμης, βοηδοΰίΐ τον Ά ν- 
τίοχον. 191
Αίτωλική συμμαχία διαλύεται. 189

*Η Τώμη κηρύττεται υπέρ τής Σπάρτης, ενα
ντίον τής ’Αχαϊκής αυμμαχίας. 184

*0 Φιλοποίμην αποθνήσκει. 183
Οί ’Αχαιοί συμααχουσι μετά τής Τώμης κατά 

του Περσέως (168). — Χίλιοι όμως έζ ούτών 
(έκ των δποίων καί 2 ίστορικος Πολύβιος) 
άπάγονται εις την Τώμην. 167

Οί ’Αχοιοί παρωργισμένοι έπιχειρουσι νά ύποτά-

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΧΑΞ. 373



"Ετν; Π. X.
ξωσι Χπά^τγ,ν. — Ή  Σπάρτη λαιιβάνει
βοήθειαν εκ τ^ς ’Ρώμ>ΐί, 147

0{ Αχαιοί νιχίονται. — Ή Κόρινθος κνοιεύεται 
χα( χατε^αο^ζεται όηο το5 Μωμμίου. 146

'/ί Ά;^α(α γ ίη τ α ι {:ιαρχία 'Ρωμαϊχή, —

374 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙϋίΑΞ.



Ε Ρ Ω Τ Π Σ Ε Ι ΐ :

ΜΕΡ03 Α .

Β 1Β Α Ι 0Χ Α'.
ΚΕΦ. Α'.

ΙΪΌΪα ησαν τ α  οξ,ια. ττς  άρχαίαί Ελλάδος ; 1 (1)
ΙΙοία γ,τον ί  εκτασίς της απ’ άρκτοϋ προς με 

σημβρίαν, και άπο ανατολών προς δυαμάς ·; ~—
Πότα τετράγωνα μίλια περιεΓχεν ; —
Ειπέ την μεγάλην τριπλήν διαίρεαιν τ ις  αρχαίας 

Ελλάδος. 2
Ποια ησαν τά όρια της Βόρειας Ελλάδος, καί 

ποιας χώρας πιριελάμίανεν; 3
Εις πόσας πολιτεία; διηρειτο ί  θεαοαλία ; 4
ΙΙερίγραψε τά όριά της, τά ίρη, τούς ποταμούς, 

τάς λίμνας, καί τάς πόλεις της —
Περίγραψε την Ήπειρον κατά τον ούτον τρόπον, 

καί ονόμασον τάς τρεις χώρας, εις τάς οποίας 
ητο διηρημενη, 5

Ποια ηοαν τά όρια τγξς Μεαααίας Ελλάδος, και 
άπο πόοας χώρας συνέκεΐτο ; 6

( 1 ) 02 άριβίΑοΙ ίνκφίρβίΐαι ιΙ( παραγράφους, ο7τιτι;
«τΐ[*ΐ(9νγτ·ι ύααυτως («1 άριθαοίις.
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Πίρίγραψε τά ορ(*, τά ίρη, τ^ςπόλείς, κβί λοι- 
■κά τ ί ;  Α ττιχ ίς, . . .  7

Περίγρβψε ττ,ν Μεγαρί^α, την Βοιωτίαν, και 
την Φωκίδα. 8-~Ι0

Εις πβίας χώρα; ητο διηρημ,ενη ή Ανατολική 
Λοχρίς; 11

Περίγραψε την Δυτικήν Λοκρίδα 12
ΙΤερίγραψε τά δρια, τά ορη, τά ; χόλει;, κλπ., 

τη; Δωρίδο;, της Αιτωλίας, καί τ ί ;  ’Ακαρ- 
νανίας. 13 —15

Πόσα; γ^ώρα; ΐϊεριελα[λβανεν -ή Μεσημβρινή Έλ-
λ ά ;Γ  16

ΙΙεριγραψε την Αρκαδίαν, την Λακωνίαν, Μεσση
νίαν, ϋλιδα, Αργολίδα, Άχαίαν, Σικυωνίαν, 
καί Κορινθίαν. 17—>24

Εις αόσας τάςεις δυνανται νά διαιρεδώσιν οί έλ- 
λληνικαί ν?;σοι; 25

ΆπαρίΟμησον τας κυριωτέρας νήσου; τάςάνηκού- 
σας εις έκαστην τούτων των τάξεων. —

ΚΕΦ. Β'.

Ποιος λαδ; κατώκει κατ’ ίρχας εις την Θεσσα
λίαν; I

Απδ πόσα βασίλεια συνίστατο έπί τής εποχής 
τοδ Τρωι ί̂ου πολε'μου; —

Είπε τά ; μεταβολάς τά ; γενομε'νας ει; τά ; κυ- 
ριωτερας δύο πόλεις τη ; Θεσσαλίας. 1

Περίγραψε συντομως την πολιτικήν ιστορίαν τής 
Ηπείρου 2



Ύ π ΐ τίνος, χα; κατά ϊοΤον βτος έκτίαθηταν αί “Α.
θηναι» 3

Πώς ώνομαζετο κατά πρώτον ή πόλις, καΙ ποίαν 
μεταβολήν ελαβε το βνομα ττ,ς; —

Πόιοί βασιλείς έβασίλευοαν έν ΆΟήναις; —
Άπο τίνος άρχεται κυρίως ή ιστορία τών Αθη

νών ώςπολίτεία;; —
Ποιος ήτον 5 τελευταίο; τών βασιλέων, καί ποια 

ητον ή τύχη του; —
Ποία μεταβολή έγενετο είς την κυβερνησιν ίαμί- 

σως μετά τον θάνατόν του; —
Πόσοι διετήρησαν την αρχήν ταυτην διά βίου ; —
Πόσοι δεκαετεΤς άρχοντες υπήρξαν; —
Πότε εγινεν ή αρχή ενιαύσιος; —
Ποιος ητον ό Δράκων καί ό Κυλων; —
Ύπο τίνος κατηργήθησαν οί πλεΓστοι νόμοι τβΰ 

Δραχοντος»
Ποια ησαν τά κεράλαια τής νομοθεσία; του Σο-

Β. Α. ΕΡΟΓΙΙΣΕΙΪ. 377

Πόσον καιρόν διήρκεσε τό πολίτευμα τούτο;
Ποία κυβερνητική μεταβολή έγενετο άμέσωςμετά 

την άλωσιν τών Αθηνών, περαιωΟεντος του Πε- 
λοπονησιατου πολέμου;

Ύπο τίνος, καί κατά ποιον έτος, άποκατεστη ή
ελευθερία;
Ύτα ποιων περιστα'σεων παρεκινήΟη Φίλιππος 6 

Μακεδών είς τήν κοτάκτησιν τών Αθηνών;
Που έχροτήΟη οριστική μά'/η;
Έστερησεν ό φίλιππος έντιλώς τούς Αθηναίους 

τής ελευθερίας το̂ ν;
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τσαν τόλιν αί Άδ7.να!, κ«ι ύπο τίνδς 
γ»:σαν; —

'Γπο τίνος [ΑετεβλτίΟη παλίν το εΤ5ος ττς χνίε^- 
νητεως, καί ζοΐον πίλίτί'^,«α βντιχατεϊτη αντί 

τ ίς  άοχαίϊς οιταοκρατίας; —
Ποιος άποχατεστηοδ την δημοκρατίαν; —
Πώς μετεχειρίοΟη τοίις ΆΟηναίοας, καί χοίαν ά- 

μοιδήν άχεδωκαν εις αύτδν διά την γενναιότη-

ΠοΓος έχοΰίευτε πάλιν τάς Αθήνας; —
Ύχό τίνος οίωνους, χαϊ διά χοίων μεοων, άπο- 

κατέστη έν μερει η έλεοθερία εις τάς Αθήνας! —  
Ποιος βασιλεύς ειοεβαλε μετ’ ού χολο, καί ε^ε- 

ρεν αότάς εις μεγάλην στενοχώριαν; 3
Τχο τίνος προστασίαν έτέθησαν ηδη οί Αθηναίοι, 

και χοΤαι ίσαν βι συνεχεία; του κινήματος

Κατά χοΓον £τος συνε'βη τούτο ; __
Περιγριαψε συντόμως την πολιτικήν ιστορίαν τ^ς 

Μεγαρίδος, Βοιωτίας, Φωκίοος. Λοκρίδος, Δω- 
ριδος, Αιτωλίας, "Ακαρνανίας, καί Άρκα-

4— 11
ΠίΓίν ίτ5  τό πρώτον εΐίος τ ίς  πυδιρνίιεως τ ϊ ί  

Σπάρτης; ,2
ΠτΓνς ίτον δ πρώτες τών βητιλέων της, η «  τ . ί „ ι  

ίτΛ  τίύς άπεγόνευς τεε έδϋτίλεϋσαν; —
'Γπέ τίνες γενοες έϊιώχΟηταν; __
Ανάιερε τήν περίατειτιν, ε'νεχα τ ϊς  όπείας 5;ωρί-

σθησαν διίο βασιλείς. __
Πώς ώνομάζοντο τά 8'ίο γένη ; __



ΕΡΩΤΠΣΕ1Σ. 37^

Πόσον χρόνον διηρκεσε τό είδος τοδτο τής κοβερ- 
νήσεως; ^2

Γπό τινων περιωρίσδη μεγαλως ή βασιλική §6-
ναμις; __

£κ τίνος περίοτατικοδ χ_ρονολογεΓται ή καταστρο
φή τοδ πολιτεύματος τής Σπαρττς; - —

ΠοΓος απετελεσε κορίως τήν καταστροφήν
ταυτην; __

Πόσον χρόνον διήρκεσεν ή ηγεμονία τής Σπάρτης
εν Έλλάδι; __

Εις ποιαν μάχην ήττήδησαν ο( Σπαρτίαται, καΐ 
υπο τίνος έστρατηγειτο ό εχθρός ς 

Τι έπεχείρησεν ’̂ Αγις ό Τρίτος, καί ποια ητον ή 
τύχη τοο; —

Περιγραψε τήν πολιτικήν γραμμήν, τήν όποιαν 
Κλεομένης δ Τρίτος ήκολοόΟησε. —

Πώς παρέβη τούς νόμοος τής Σπάρτης; —
Ύπό τίνος, και εις ποιαν μά*χην ήττήθη, καίποία 

ήτον ή τύχη τοο; —
Ποιος ήτον δ Νά^ις, καί μέ ποιον σονωμολόγησε 

σομμαχίαν; —
Ποιον πόλεμον έπεχείρησε, καί ποιαν νίκην ενί- 

κησε ;
Πόσα Ι’τη έδασίλευσε, καί τί εγεινε τέλος 

πάντων; —
Έπί ποιων περιστάσεων ή Λακεδαίμων έγένετο 

έπαρχ ί̂α “Ρωμαϊκή;  —
Ίστόρησον σοντόμως τήν πολιτικήν ιστορίαν τής 

Μεσσηνίας, ’̂ Ηλιοος, ’Αργολίδος, Άχαΐας, Χι- 
κυωνίας κσί Κορινδίαί, ώς καί τά πολιτεύ-
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μ.27« των άΐΐοιχιών της
'ΚλΪΛΪβς. 13—25

ΚΕΦ. Γ .

ΠίΟεν χατηγ5ντ5 ολο'. οί *’Κλλτ;νίς, χαΐ «οίαν 
γλώσσαν ελαί.οϋν ολίί χατ” α2γ «ς  » 1

Διά τι’νων περυτάτεων μετεδληδτ} ί  γλώ ϊϊο , 
“ρδϊίντος το5 γρόνύΐ) ; —·

ΠςΓον λόγον εγεις νά υποδεσης, οτι ή Δωρική 
γλώτο* ήτον ή οργιχή γλώ«σ* ολτ.ς τής 
Έλλάίος ; 2

Είί ποιαν χώραν διήρχετ· πιρισϊότερον άμιτβ- 
βλϊΐτο;, καί διά τ ; ; —

ΠοΓα ε*’9νη τήν έλα'λοϋν, |ειγν6οντες αυτήν μεβ’ ε- 
τέραί διβλε'κτου; * -

Ύπο τίνων έμορ^ώδη ή ’Αττιχή διάλεκτος ; 3
ΠοΓοι, καί εις ποιας περιστάσεις, είτηγαγον εις τήν 

Μιχράν Ασίαν τήν Αιολικήν καί Ιωνικήν διά
λεκτον; —

Εις πάσας διαλέκτους διηρείτο ή γλώσσα των 
κατοίκων τής Ελλάδος, καί εις ποιας χώρας 
ίςετάθη αυτή ; 4

ΚΕΦ. Δ'.

Πώς ώνομά^οντο οί κυριώτεροι Έλληνες ίστο- 
ριχοί ;  1—7

ΑπαριΟμητον συντόμω.; τά συγγράμματα τσδ 
Ηροδότου. 1

Εις ποιαν διάλεκτον συνεγραψε; —
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Πότε έγεννηΘη βοϋχυδίδης, καί τ{ σνινέγραύε; 2 
Απαρίθμησαν τά συγγράμματα ταυ 2ενο^ώντος. 3 
ΠαΓον ίτα  το βέμο χψ,̂  ιστορίας του Πολυβίου; 4 
ΆπαρίΟμηβον τά συγγράμματα Διόδωρου του 

Σίχελκότου, Διονυσίου του Άλικαρνασσέως καί 
Άρόιανοΰ. 5 —7

Πώς ηΟίλες βνομάσει τον Πλουταργον ; 8
Πώς κατατάττεις τούς ποιητάς (1) ; —
ΆπαρίΘμησον τούς άςιολογωτάτου; επικούς ποιη- 

τάς. 9, 10, 11
Ποιοι ίσαν οί πρώτοι λυρτκοί ποιηταί ; 12,13
Λπαρίδμησον τούς πρώτους τραγικούς καί κωμι

κούς ποιητάς. 14—18
Εις ποιαν διάλεκτον Ι’γραψαν οί Βουκολικοί ποιη-

τ α ί ; 19
’Ονόμασον τούς τρεϊς πρωτίστους '^Ελληνας βιλο- 

σόοους. 20, 21, 22
Ποιος ητον δ Μιλτιάδης, καί εις τί διέπρεψεν; 23 
Ίστόρησον συντόμως τά περί Θεμιστοκλέους, Λεω· 

νίδου καί Παυσανίου. 2 4 —26
^Ιστόρησον ωσαύτως τά περί Άριστειδου, Κιμω- 

νος καΐ Περικλεούς. 27—29
Ποιος ητον ό Αλκιβιάδης, καί κατά τί έ γ̂εινεν 

επίσημος ; 30
Απαρίθμησαν συντόμως τα διάοοοα κατορθώματα 

του Λυσάνδρου, Αγησιλάου, Έπαμινώνδου καί
Φιλοποίμενος. 31—34

Όνόμασον τούς τέσσαρας πρωτίστους "Ελληνας 
ρήτορας, 35—38

(1 ) Αγ?. ΕΪ; ίτιχεδ;, λυ;:!·.βί);, δρβαζτιχίίΐί, ^ « « Ι κ ι ι ί ; .
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ΚΕΦ. Ε'.

Ύκο τίνος σΰνεστηΟη το Ά(/^ικτϋον[χον συνέ-
δριον ; 1

Α”δ ·πόσοϋς ουνίοτατο κατ’ αρχας ; —-
'Γπο ζοίων πολιτειών έστέλλοντο ; —
ΗοξίΟη ποτέ 6 β̂ ιΘμδς ουτος ; —_
Ποίαχις το3 ετοος σϋνηρχοντο, χαΐ εις ποιους 

τοπους; 1
Ποιος ητβν δ σκοπδς τ ίς  συνελεύτεώς των ; —
ΠοΓαι τε^εται έτελοΰντο εις τάς συνελεύσεις των ; — 
Πώς έξετελουντο αί αποφάσεις τω ν ; —
ϊπο  τινων άντεπροσωπεύοντο αί πολιτεΐαι, και 

ποΤα ησαν τά καθήκοντα των αντιπροσώπων 
τούτων; 2

Περιγραι(ίε τον τρο'πον, καθ’ δν οί ΦωκεΓς άπε- 
διώχΟησαν άπο τδ συνε'δριον. 3

Ποιος κατε'λαβε τον τόπον αυτών ; __

Β Ι Β Α Ι Ο ί  Β' .
ΚΕΦ. Α'.

Απο ποιους έλαύον οί "Ελληνες την θρησκείαν 
των ;

Ποια παραδείγματα δύνασαι νά φε'ρης είς ύποστη- 
ριζίν τ ίς  διχδεδαιώσεως ταύτης ;

Εις ποιαν αιτίαν αποδίδεις τδ πλίθος των λα- 
τρευομενων όπο των Ελλήνων βεων, και 
ιδίως ύπδ των Αθηναίων;



'Ηνο λοιπον έπιτετρα|Ζ[Αέν3ν εις χολίτας νά εΪ7α- 
γωσι νέους θεούς χοτ’ Σοίαν αυτών αρέσκειαν ; —

Ποια τριχΛη διαίρεσις δύναται νά γείνη περί των 
Ελλήνων θεών; 3

Όνόμασον τους «χεγάλους δώδεκα θεούς. —
Περίγραψε τοντρέπον, χαΘ’ δν χαρίστατο έκαστος 

αΰτών, τά προσόντα, τά επίθετα αυτών, 
κτλ .: 4— 15

Όνομασον τους οςιολογωτάτους έκ των κατω
τέρων θεών ; 16

Πώς ώνομάζοντο συνήθως αί ’Εριννύες, καί διά τ ί ;  — 
Τι έννοεΓς μέ την λέξίν ηρωας ; 17
Ποιαν ίσχυν εΤχεν ή θρησκεία επί του χαρακτη- 

ρος τού λαού ; —

ΚΕΦ. Β'.

8. Β. ΕΡΩΤΙΙΣΕΙΣ. 383

Εις πόσα μέρη διηρουντο οί ναοί; 1
Τί ητο τό πεοιόραντηριον; —
Όρισον τάς λέξεις τέμενος, ναόν καί ιερόν ; 2
ΙΙοία είναι ή ε”ννοια των λέξεων ναού, προνάου, 

αδύτου, καί σηκού ; “
Τί ητ® *> ^
’Απο τί κατεσκευάζοντο έν γένει οί βωμοί, καί 

ποιον ητο τό σύνηΟες <3·/_ημα αυτών ; 4
Οί βωμοί όλων τών θεών ησαν του αυτου ύύους; — 
Υπήρχε τάςιςτις θεών μη έ’χουσα βωμούς ; —
Άπό τί κατεσκευάζοντο τά είδωλα, καί εις ποΤον 

σχΐμα παριστώντο ; 5
Έξηγησον την λέξιν άσυλον ; 6
Πώς διετρέοοντο κυρίως οί ίερεΤς ; 7



ΚΕΦ. Γ .

ΕΡΩΤΗΣΕΙ2. Μ  .Α.

Εςετελουντο χαντοτε β: x5λϋαριθ{^ο  ̂ Σεραί
όπο 8(α90ρων πρβτώπων ; 1

ΕΤνβι δυνατόν ν’ απαριθμηΟώαιν άχριβΰ; βί διά
φορο: τάίειί των Σεοέων; 2

*Ιστόρη7ον λοιπον γενικώς ποΓαι ησονα5ται. 3—8 
Εςίγηοον τάς λεξεις άρχιερε'α, παραοίτους, κη- 

ρυκας, νεωκόροϋς και ναοφύλακας. 3—7
Ό δεύτερος των ορών τούτων δέν εΤχεν εις τους 

μετα*^ενε?τέρ5υς γ̂ ρονους έννοιαν -ηολυ διάφορον 
άπο τί)ν οποίαν εΤγε κατ’ άργάς; 4

Τίνες ησαν οι κηρυκες έν ’ΑΟηναις ; 5
Τί έννοεΓς μέ ττ,ν οράτιν προπόλους Θεών ; 8
ΙΤοΓα ήταν τ’ ανογκαΓα διά την ίερωούνην ποο- 

σόντα; 9
Πώς ένεδύοντο οί ιερείς; —
Είς ποια γε'νη ητο διαδοχίκί) η ίερωσύνη ; —

ΚΕΦ. Λ'.

Πόοα εΓδτ, βυοιών υπηρχον παρά τοΓς "Ελλησι; 1
Πότε '^ρχιοαν κατά πρώτον νά προοφερωοι ζώα 

εΣς Θυσίαν; 2
Εκ ϊίοσων πραγμάτων συνισταντο αί πάνδηαοι 

Θυσίβι ; 3
Απο ποΓα υγρά ουνιοταντο έν γενει αί σπονδαί \ —  
Άλλα δέν έχρηοίμευον ένίο-ε άλλα υγρά εις 

τάς σπονδάς; 4
Εγινοντο ποτέ σπονδα! άνευ Θυμάτων: —
ΤίεννοεΓς μέ την λεξιν Θυμιάματα; 5



ΆπαρίΟμησον τάζ διαφόρους ιτροϊρορά;, τα ; δϋνα- 
μένα; νά ύπαχθώτιν 6πο τ^ν δνδμαιίαν τκύτην. — 

Τί εννοεί; μέ την λεζίν ίερείον ; 6
ΙΙοΤα προσόντα άτη;τεΓτο νά εχη το Οδμα ; —
^Γπο τίνων περιστάσεων ώδηγοίντο οί 'Έλληνες 

ε ι; την εκλογήν τών θυμάτων των; ·—
’ΑπητεΓτο νά προσ^ερωτ; τά ; αυτά; Ουσία; οί άν

θρωποι όλων τών τάξεων ;  6
Έξηγησον τους ορούς, εκατόμβην, χιλιόμβας, και 

τριττόν. —
Πώ; εκαθαίροντο οί είσερ·/_όμϊνοι εις τάς θυσία;; 7 
Πώς εκαθαίροντο οί ένοχοι επίσημων κακουργη

μάτων; 8
ΠοΤο; τρόπος καΟάρσεως ητον αναγκαίος προς 

τους νομιζομένους νεκρ -̂υς ; —·
Ποια έπίθετα έδίδοντο εις τους ακαθάρτους; —
Π ρίν άρχίσωσιν αί τελεταί ποια κί;ρυξις έγίνετο ; 9
Ποια είναι ή έννοια της λεξεως κάνου;
Πώς έκοσμεΐτο συνήθως τό θύμα; —
Περίγραψε τον τρόπον, καθ'δν δ ίερεύς περιε^^άν 

τιζε τό Ουμα καί τον λαόν. 10
Τί έκηρυττετβ τότε, καί πώς άπεκρίνετο δ λαός 

είς την κηρυξιν ;
Μέ ποιας λέςει; προσεκάλει ο ίερευς τον λαόν νά 

προσευχηθώ μετ’ αύτοίυ; —
Μέ ποιας έπεταττεν ο κηρυξ σιωπήν; —
Πώς δ ίερευς έξεταξε τά της υγείας του θύματος 

έσωτερικώς καί έξωτερικώς, καί την θελησίν 
του είς τό νά θυτιαοΟώ ; 1 1

Τί έννοεις μέ την λέξιν προθύματα; 12
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χαί κατά χοί^ν τρόχίν, έτ^ά^ετο τ4

Προ; χοΤον σκοπον ό ίερεύ; έξέταζε τά σχλαγχνα 
τοί) θύματος; 14

Έ'τιγηιον τά ; λεξείς σφαγεΐον, άπαρχάί, καί 
κνίαααν. ^

ΙΙώ ; Γαταντο δ ίερεύ; καί δ χροσρέρων τ ν  Ου
σίαν χροσ2υ·/όαεν3ΐ ; 15

Πώ; ώνομά^οντο «ν γένεί οί υμνοο των Ουτίών; —
Αχο χόαα μέρη συνίοταντο; —
Π:ια εΤναι η ίννοια ενταύθα τν!; λέςεω; ύγ ιε ία ;; 16 
Γι έγίνετο τό υπόλοιπον των θυμάτων ; —
ΙΙώζ άπελυετο δ λαό;; __
Είπε τά ; χέντε χερίατα'τει;, καθ’ ά ; αί χροσοε- 

ρο'μεναι είςτοΰ; καταχθονίου; 0·;οϋ; Ουσία: διε- 
ρερον άπδ τά ; χροσρερομένα; ε ί; του; έπουοα- 
νίου;. 17

Τί έννοεΓ; μέ τά ; λέξει; αναθήματα καί άνακεί- 
μενα; 18

ΚΕΦ. Ε’.

-Ε·; πο'.α; χεριστάοεις, καί κατά χοία; ώρα; ττ!;
ίμέρα;, προαηύχοντο συνηΟω; οί "Ελληνε;; 1

37οΓο; ητον δ συνηθη; τόπο; τΫ|; χροτευχής; 2
Δ'ά χοίων χειρονομιών έξέρραζον οί προαευχο'με- 

νο: του; ίιαρορου; βαθμού; τή ; πεποιθησεω;, 
την οποίαν ήαθάνοντο; 3
ϋοΓον ειδο; ενδύματος ένεδυοντο αυχνακι;; —
Ιίο'.αν διάφορον στάσιν εΤχον οί προσευχόμενοι 

ει; τού; ουρανίους, του; καταχθονίου;, καί 
τού; θαλασσίου; θεούς; 4
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ΠδΤίν τ ίς  ίΙχίαί ητο τ6 ττροο^ορώτατον
εί; τούς ίχέτας;

ίΙοΤαι καταραι ήταν αί τρομερώτατα'., χ«ί ποια 
βζοτελέοιιατα ύπετίΟετο οτι παρίίγον; 6

ΚΕΦ. ΙΤ ',

Πώς διέχρίνον οί "Ελληνες τούς ορχους των; 1 
Ποιοι θεοί ένοριίζοντο είδιχώτερον οτι χροεΒρεοον 

έπι των ο;κων; 2
Ποιους θεούς ώρινυον συνήθως α{ γυναίκες ; —
ΆπαρίΟμησον τ«ς άλλας διαρορας των όρκων. —  
Ποιοι ηοαν οί συνήθεις τύποι τ ι ;  ορκωμοσίαςς 3 
Ποιαι τελεταί έγίνοντο άπο τά μέρη είς ολας 

τάς έπισημους συμμαχίας χαΐ συμφωνίας; —
Τί παρατηρείς ι5ίως περί τ ίς  σπονδ?ς εϊς τοιαυ- 

τας περιστάσεις; 4
Τί έγίνετο ή σαρξ του θύματος; —
Ποιους άλλους τρόπους εΤχον νά χαΟαίρωνται 

από τας έγχληματιχάς πράξεις; 5
Πώς άποδειχνυεις, δτι οι άρχαΓοι "Ελληνες :ι·/ον 

με'γα σέβας εις τούς ορκους; 6
Τούτου δοθέντος, δέν ύπ?!ρχον έθνη τίνά παροι- 
μοιώδη διά την παράβασιν τών όρκων; —

ΚΕΦ. Ζ.

Τί έννοεΐς μέ την λέξιν μαντιχΙ,ν, καί πόσα εί'δη 
αύτίς ύπαρχον; Ι

ΙΙερίγραψε έκαστον αυτών. —·
ΑπαρίΟμησον τά διάφορα είδη τά συμπεριλαμβα·



νόμενα ίτ:ο ιχαστον των δύω τδότων Ονομα
σιών.

ΚΕΦ. ΪΓ.

38 8  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μ. α .

Ποιον ές όλων των ειδών της μαντιχίί εσεβά- 
ζετο περισσότερον; 1

Ποιων Θεών ησαν τά κυριώτερα μαντεία; —
Τι γνωρίζεις περί το5 έν Δωοώνι  ̂ μαντείου τοδ 

Δ ιό ;; 2
Δεν εΤχεν άλλα μαντεία είς την Ελλάδα 5 Ζευς; — 
Ποιος τών Θεών εΤχε τα πλεϊστα μαντεία; 3
Ποΰ ητο τό περιφημότατον μαντεϊον; ·—
Πώς άνεκαλυρΘη, καί πότε ; —
Ύπό τίνος έδίδοντο οί χρ»ισμοί του; —
Περιγράψε τον τρόπον, καθ’ δν η ιε'ρεια διετί·

Θετό. _
Ποσάχις το2 έτους συνεόουλεύοντο τον γρησμον 

τοντον; _
Είς ποίαν γλώσσαν έδίδοντο πάντοτε οί χρησμοί; 3 
Περίγραψε την Θεσιν τών Δελοών, —-
Ύπο τίνος άνηγερΟη το δεύτερον ιερόν; —
Διηγησου τινάς τών άξιολογωτάτων -χρησμών. — 
Πότε έπαυσε το μαντεΓον; —
ΠοΓα άλλα μαντεία εΤχεν ό Απόλλων; —
Τίνες ησαν οί θεωροί; . —
Ποία ητον ή τύχη του ίεροδ τών Εραγχιδών ; —
1 ϊ γνωρίζεις περί τοΟ μαντείου τού ΐρορωνίου; 4 

ιΐΐεο-γραύε τάς περιέργους τελετάς τας
τεΛου^χενας, ένώ συνεβουλευοντο το μαντεΓον 
του Άμ-οιαράου. 5
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Ποιον ητο το άξιολογώτατον των κατωτέρων 
μαντείων;

Περίγραψε το σλλο εΤοος τ ί ;  άτεχνου μαντείας.
Ά “ό ποια «λλα εβη μαντικής διεκρίνετο διά του 

δνόματός ττ;ς;
Πότα ειδτ, Οεομάντεων ύπίργον;
Εζηγητον τάς λεξεις ΕυρυκλεΓς, Πύθωνας, Ε κ

στατικούς, κλ.
^Γπο χοίαν έκ τούτων των ονομασιών δυνάμεΟα 

νά κατατάξωμεν τάς διδσμένας ύπο των άπο-
θνησκόντων προ^ιίτείας;

Κ ΕΦ . θ '.

Πόσα εΓδτ) άποκαλύΑεων δ’ όνείρων ύπαρχον; Ι
Εις ποιους θεούς εΟυον οσοι ίθελον νά ι^ωσιν 

δνείρατα; —
Περίγραψε τα δια'ρορα είδη τ ις  διά θυσιών μαν
τείας. —
Πώς διεκρινον τούς αισίους άπο τούς απαίσιους 

οιωνούς εις έκασττ,ν τούτων τών περιπτώσεων; —  
ΠοΤον γενικόν κανόνα εΤγον διά νά διαχρίνωσι 

τούς αισίους από τούς άπαισ'ους οιωνούς; —
Πονά ονόματα εδιδον εις τούς διά πτηνών οιωνούς, 

καί εις τούς οσοι παοετηρουν αυτά; 3
Πώς ένεδύοντο οί οίωνοσκόποι, και με ποΓον 

τρόπον παρετηρουν; —*
Πώς οιεκρίνοντο τά οίωνίκά πτηνά; —
Άπό ποιας περιστάσεις έςήρτητο τό αίσιον ή 

άπαίσιον αυτών; —·
Τί άξίοσημείωτον ύπηρχεν ώς προ; τάς γλαύκας; —■.
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Άπ5 χοΤα άλλα πράγαατα ελα|χβάνοντδ οΐ οιωνοί; 3
ΤΙότα ει5η κλχοων υπίρχον; 4
ΙΙ-ρίγραύε τον τοοχον, χαΟ’ ον έξετελεϊτο εκαοτος. —
Εις χοίον Οίον ήταν ίεεοΙ ολοι οί κλήροι; __
ΙΙόσα είοη οΙωνικών χοαγμάτων 6χηρ-/ον; 5
Ε;χέ τα ; διαοοοά; έχάττοο είοους. —
ΙΙώ; έχίνοησαν οι Ελληνες νά άχο^εάγωτι τ«ς 

«χαιτία; λέξεις ; ^
ΙΤώς άπετοέτ.οντο έν γένει οί κακοί Μωνοί; —
Δέν ηααν καί τινε; ήμέραι άπαίσιαι; ~
Τί γνωρίζεις περί των φαινομένων το3 βορανου; 6 
Ποτέ ό κεραίννός ητον αιαιος, καΐ πότε απαί

σιος οιωνός; _
ΙΙότα εβη μαγειών ύπαρχον,· 7
Εςηγηϊον τάς λε'ςεις νεκρομαντείαν, Υδρομαν

τείαν, λεκανομαντείαν, άλεκτρυομαντείβν, φαρ- 
μακείαν, καί βατκανίαν. 7

Λεν οπηρχον τρόποι τοΰ άπορεόγείν την επήρειαν 
των μαγικών τεχνών; __

ΚΕΦ. ΐ .

Δ:α πόσα; αιτίας συνεστηΟηααν αί έορταί; 1
Πώ; έπληρόνοντο σι»νηΟως οι δαπάνα: των αγώ

νων. τών πομπών, κ λ .; 2
Συνέβαινε πάντοτε τοΰτο έν ΆΟηναις ; —

ΚΕΦ· Ιλ '.

’Ηταν πολϋάριδμοι αί *Ε}.ληνικαί εορταί; 1
Τίνα ησαν τα Άνίεατηοια ,· —
Κατά ποιον μήνα έτελονντο, και πότας ημέρας 

διηρκουν; —
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Περίγοαύε τά Άτ.ατίύρια.
Κατά χοΤον μίνα έτελοϊντο, ζαΐ πόαας ημέρας 

δίηρκουν}
Τίνα ηϊαν τά Β^ηδρόμια;
Τις ητον ή διαμαατίγωαις,·
Ήτον έίρτη των Αθηναίων η των Σπαρτιατών
Εις τιμήν τίνος έτελο3ντο τά Διάσια;
ΙΙοία είναι ή έτυμολογία το5 δνόματος;
Τίνα ήταν τά Διονυσία;
'Γπϊρχον π·,λ), αΐ τών εορτών τούτων καθ’ ολην 

τήν Ελλάδα;
Περίγραψε ιδίως τάς χυριωτε'ρας έορτάς του Διο* 

νόσου έν Άθηναις.
Έςηγησον την λέζιν λανοφόρους.
Τίνα ησαν τά Ελευθερία;
Τις ητον η έπιοημοτάτη έορτη τί,ς Ελλάδος;
Διά τίνος διακριτικού ονόματος ώνομάζοντο αί 

τελεταί τών Έλευοινίων;
Ποσα'κις, καί είς τιμήν τίνος έτελουντο;
Πόσα εϊδη μυοτηοίων ύπΐρ7.5ν;
Εις τΐ έχρησίμευον τά μικρά μυστήρια;
Έξίγηοον τοός ορούς Ίίροψάγτηγ^ δα^ονχο^^ 

χ ύ ρ η κ α ^  χ α ι  τδ»· ί.Τί τ φ  ^ω//ω.
Ποιον θεόν ταρίοτα έκαστος τούτων τών τόπων;
Πόσας ημέρας διηρχει ί  έορτη;
Περίγραύε τάς λαμπαδοδρομίας κατά την εορτήν 

τσυ Ήραίστου.
Τίνα ησαν τά Θεσμο ί̂ρί®) είς ποιον μίνα έτε- 

λοΰντο, καί πόσον καιρόν διηρκουν;
Τίνα ηοαν τά Κάρνεια, κατά ποιον μήνα έτε- 

λουντο, καί πόσον χρόνον διηρκουν;

10

11



’Ητβν ίορτ-ϊί των ΆΟτ,νϊίο)»  ̂ των Σπαρτιατών; —
Τίνα ητα τά Μαιιχακτηρια ; 12
Περίγραψε τά μεγάλα καί μικρά Παναθηναια. 13
Ποιος περίφημος χορος εγίνετο κατά τάς Ιορτάς 

ταύτας; —
Κατά ποΓον μί|να έκαστη τών έορτών τούτων 

έτελειτο; —
Τίνα ησαν τά Πυανέύια; 14
Τίνα ησαν τά Σχιρορόρια; 15

ΚΕΦ. ΙΒ·.

39 2  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μ. Α.

Πόσοι δημόσιοι καΐ πάνδημοι άγώνες υπίργον 
εΐζ την Ελλάδα;

Πώς ώνομά^οντο οί δικασται;
Δεν εΤ·/ον άλλο όνομα;
Εις ποιαν λέξιν σομπεριλαμόα'νβνται α ΐ πέντε 

κυριώτεραι γυμνάσεις;
ΙΙερίγραψε τόν τρόπον του πηδάν* καί Ιξηγησον 

τάς λέ̂ ,εις βατίρα, καί τά έσκαμμένα.
Πώς ώνομάζετο ί  τόπος, έπί τοΰ όποιου έτρε-

^χον;
Τι έννοεΓς μέ τήν λέξιν όπλιτοδρόμους;
Τις ητον ό δίσκος, καί πώς μετεχειρίζοντο αδτόν; 
Κατά πόσους διαρόρους τρόπους •^χόντιζον ;
Πόσα είδη πάλης ύπαρχον ;
Είς την πάλην, πώς οί νικώμενοί έδηλουν τήν 

ίττά ν τω ν ;
Πώς έγίνετο ή πυγμή ;
Πώς ώνομάζοντο αί δυω τελευταΓαι γυμνάσεις ; 
Περίγραψε τάς ιπποδρομίας καί άμαξοδρομίας.
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Τ ε εννίεΤς μέ τας λε'ξε',ς κέλητας καί οναβατας ;
Τπϊίρχον άλλα εΓδη αγώνων;

Ποϊα ηααν τά ένεματα των τεσαάρων ιερών άγώ- 
νων ;

Εε;  τιμήν τίν?ς αιινεϊτήΟτισαν κατά τρωτόν οι 
Ολυμπιακοί αγώνες;

Ύτο τίνος άποκατεοτάδησαν ;
Ποια προετοιμασία ητον αναγκαία προς τούς έπι· 

θυμονντας ν’ άγωνισΟώσιν εις αυτούς ;
Ποιαν έννοιαν εχει ή λέςις ερεδρος;
ΠοΓον ένομα έδιοετο εις τούς νικήτας, καί πώς 

έτιμώντο;
Πού έτελΰύντο οί αγώνες ουτοι, τοσάκις, καί 

πότας ίμε'ρα; διηρκουν ;
Γπο τίνος συνεστηΟτ,οαν κατά πρώτον οί Πυθικοί 

αγώνες :
Εις μνημόσΰνον ·ίίνος συμβεδηκότος ;
Ποσάκις, καί εις ποιον τόπον, έτελούντο ;
Τίς ητον έ Πυθικος νόμος ;
*Από τόσα μέρη συνίστατο;
ΠοΤα ησαν τά βραβεία τά κατά τούς αγώνας 

τούτους ;
Πόδεν έίλαβον τό βνομάτων οί ΝεμεαΓο: άγώνες ;
Εις τιμήν τίνος συνεστηΟησαν ;
Π οσάκις ετελουντο ;
Πώς έςελε'γοντο οί πρόεδροι, τοία ητον ενδυ

μασία των, καί μέ ποΓον λάχανον έστερανουντο 
οί νικηταί;

Πότε ετελουντο οί ΊσΟμικοί άγώνες ;
Ποσάκις ετελουντο ;
Πώς άντημείβοντο οί νικηταί;

10

11

12

13
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ΚΕΦ. Α'.

ΆπϊίίΟμτ.ϊον τάς αιτία;, αΓτινε; έατιόν.ταν την 
τέγνην το3 ζιλεαου να ~2θθ3ί67η ζολύ ε ΐ; την 
ΊίΛλααα, -

Ή5.;νάν.ε0α να έλη.ίσωαεν, ίτ : η ατρατ’-ωτίχή έτ-ί- 
στη̂ αη ήθελε βελτιωθώ ρετά την εν ΙΙλαταιαΤ; 
αα'/ην·, 3

ΈδελτιώΟη παλυ έη'ι το3 1Ιελοηοννησιακ&5 Ζ5-

6,7

Είπε τά ; αιτία;, αΓτινες έ[λπό5'.7αν την Σπάρτην 
να προαδεόαη πολύ ε ί; την τΓ/̂ νην Τ3Ϊ3 χίλέμδκ. 

ΆπαριΘ,ίΛησίν τάς αιτία;, 5;ά τάς όποια; αι ΑΟΐ- 
ναι δεν εγενοντδ έρι-ειρότεραι ε ί; τά στρατιω
τικά.

Δεν όπίρχεν άλλη αιτία εΐ; πολλά; πολιτεία; ; 8
Έγενοντο πολλαί μεταβολαί εις τά όπλα τοΰ ιπ

πικοί και πεζικοΟ προ τ ίς  ίίακεδονικη; έπο-
χ ? ; ; 9

Κατά ποιον τρόπον δννααεΟα εύ:τ:γ(<)τερον νά 
χρίνωμεν περί τ ί ;  προόδοο τών Έλλτνων εί; 
την στρατιωτικήν τακτικήν ; 10

Δια τίνων περιττάτεων άπερααίτθη η έν Μαρα- 
ραθώνι νίκη; —

Περίγραψε την έν Πλαταιαι; μα'*/ην. 11
Είς ποία; πολιτείας έδειξεν ί,περο^ην δ στρατό;

μετά τούς Περσικού; πόλεμόν; ; 12
ΙΙοίον βελτίωσιν ειτηγαγεν 6 Αγησίλαο; ; 13
Περίγραψε τά ; βελ7ΐ(.)78ΐ; τά ; γενομένα; υπό
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τ ίΰ  ΕπαΐΛίνώνδίυ, και έξιατίρηαίν τβς έν 
Λεύκτροίς καί έν Μαντινεία μαχβς.

Κατά πδίαν έποχχν ε;σί*/0γ] κατά ζρώταν είί ττ.ν 
Ελλάδα ή μιαθωτών στρατε·ϋ-
μάτων ;

Πίΐα ητ5ν η αίτια τ^ς εισαγωγές των;
ΙΙοϊαι ήταν αί συνέπειαι ταΰ συστήματος τούτου; 
Ιίαρά τίνων συγγραφέων μανΘάνομεν τούτο ;

14

ΚΕΦ Β'.

Ατιο ποιους συνίσταντο ως επί το πλεΐστον τά 
Ελληνικά στρατεύματα;

Κατά ποιαν ηλικίαν έςηρχοντο εις πόλεμον οί 
Αθηναίοι καί οί Λακεδαιμόνιοι ;

Τίνες ησαν οί πειίπολοι ;
Εις τοίας περιστάσεις έςτ,ρουντό τινες έκ τ ίς  ' 

στρατιωτικί^ς υπηρεσίας;
ΙΙοΓοι ονδρες δέν έπετρέπετο νά κατατα'ττωνται 

εις τό στράτευμα ;
Περίγραψε τον τρόπον, καθ’ ον κατεγράφοντο οί 

στρατιώται.
Πώς διετρέροντο εις τούς άρχαιοτε'ρους γρόνους; ·
ΙΙοΓος πρώτος είσήγαγε την συνήθειαν του μισθό· 

δοτειν τούς στρατιώτας είς τάς Αθήνας ;
Ποιος ητον 0 συνηθης μισθός του πεζικού καΐ 

ιππικού;
Ύπό πόσα διάρ^ρα ίνόματα έγίνετο η πληρωμη 

σύτη ;
Πώςσυνήγοντο έν γένει τά χρήματα εις τάς Αθήνας;
Πώς Οίετηροΰντο οί συμμαχικοί πόλεμοι;
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Τΐνες>;ταν οΐ Έλλτ,νοταμίΛΙ, Χϊΐ -τ:·-.. 
στάσίν συνεστήΟησαν κατ’ άργάσ ;

ΚΕΦ. Γ .

Λτο ττοΤσν εΤσσς ίυνάαεων συνίστατο το χάοιον 
σώμα τοΟ Έλλη-ηχοο στρατοϋί ; 1

Ιϊερΐγοα;^ε τά τρία ειοτ; των πεζών στρατιωτών. — 
ΠοΟεν οι πελτασταί έλαβον το ονομα των ; —
Πώς ηρχοντο οί αρχαιότατοι ηρωε; εί; την μζχτ,ν’, 2 
^ίηχησον τάς λέξειι ^αρ7/ορο  ̂ καί 8/^ροι·. —
Ποιαν έννοιαν έχουν αί λέςεις ήνίοχος καί παρα

βάτης ; __
Απο ποιον είδος άνδρών συνίστατο το ιππικόν 

των Αδηναίων ; 3
Ές όλων των Ελλήνων ποιον έδνος ητο περιρη- 

μότατον εις το ίππιχο'ν ; —
Τΐ γνωρίζεις περί τοί3 ίππικοΟ των Λακεδαιμο

νίων καί Αθηναίων; __
Περιγραψε τό εΤδος τ^ς έξετασεως, εις την όποιαν 

υπεβάλλοντο έν ’Αθηναις οΓτε άνδρες καί οί 
Γπποι. 4

Εςηγησον τάς λεζεις κοί τρυσίππιον. —
Εκ τίνων περιστάσεων έλάμβανον οί ιππείς διά* 

ρορα όνόματα ; 5
Τινες ησαν οί άμριπποι καί οί διμάχαι; —
Ποια ητον ή διαρορά μεταζυ των καταρραχτών 

και των μη καταρρακτών; —
Πό: •ε εγεινε κατα πρώτον χρίίσΐ; των έλεράντων; 6
Πώς τους μετεχειρίζοντο;
•λΐά τί τόσον ταχ^έως τους παρητησαν;
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ΚΚΦ. Δ .

ϋίπέ τά δύί εΓδη των Έλλτ.νζκών δπλων.
Ιίερίγρΐψ-: την χερικεφαλαίαν.
Π δΓα ήταν τα Ελληνικά ο·Ι»τ?; ονόματα;
ΪΙοίαν έννοιαν έ’χουν αί λέξεις λόοος καί ό'/̂ εύς ; 
Περίγραψϊ την μίτραν καί τό ζώμα. 2,
Τις ητον ό ΟώραΕ;
Έςηγησον τάς λέξεις χτέρυγας καί γόαλα 
Πόσα είδη θωράκων ύπηρχον;
Τί ητο τό -ίίμιθωράκιον;
Τίνις ησαν αί κνημίδες;
Τίνες ησαν αί χειρίδες;
Άττό ποιαν ΰλην κατεσκεοάξετο συνήθως η άσπις; 
Ιίερίγραψε τά κυρία μέρη αύττίς.
Έθεωρεϊτο ί  άσπίς ούοιώδες μέρος του οπλισ

μού των;
Περίγραψε τά μικρότερα είοη των ασπίδων, 8ηλ: 

τό γέ^ρον, τον θυρεόν, τό λαισηιον καί τήν 
πελτην.

Τίνα ησαν τά μόνα επιθετικά όπλα, τα όποια οί 
αρχαίοι μετεχειρίζοντο;

Περίγραψε την λόγχην,
Τις ητον ό σαυρωτηρ;
Περίγραψε τό ξίοος καί τά παραρτήματα αυτοΰ.
Τί ίτο τό έγχειρίδιςν;
Τις ητον έ) άξίνη καί δ πέλεκυς;
’£κ τίνος ύλης κατεσκευάζετο έν γένει τό τόξον; 
Ποίαν έννοιαν εγουσιν αί λέξεις νεύρα καί κορωνη; 
Περίγραψε τά βέλη, καί τόν τρόπον καθ όν έρ ι̂· 

πτοντο.

1
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γίί'ΙΐΣ τον τοόπον το5 Ι0€νδ3νίζί!\. . .  .  ̂ . .............. 14
Ι ΐώ ; ώνομαΐ^οντο έλλην-οτί τά ψ(ξ>'))ΐ·7χ πορ 15
Κατά ποΓον τρίηον μετβχίίοίζςντο αυτά; __
ϊ ΐώ ί  ένεούοντο οΐ Λικίοαίμίνίοι; 16
ΙΙοΓον εΤδος τρορών ερερον, καί ι:ώ ; ώνβμάζετο 

το άγγείον, είς το δποΓον ερερον αυτά;; —

ΚΕΦ. Ε '.

ΙΙοΓοί ειχβ την άνωτάτην ηγεμονίαν των αρχαίων 
οτρατεομάτων;

Ά λλ ’ δ κανών οϊτος ητο πάντοτε απαράβατος;
Πώς ώνομάίίετο δ στρατηγός, τον οποίον δ βασι

λεύς διώριζε άντ' βύτοί;
Έν ’Αθηναις ύπο τίνΟς έςελεγοντο οί στρατηγοί;
ΠοΓα προ?»ντα άπητείτο νά εχωσιν οί διοριζό

μενοι;
11ο5 εγίνετο δ διορισμός ούτών;
ΙΙοΓον Ορκον εδιδον οι στρατηγοί;
Ποιαν. ε“ννοΐαν εχει η λέξις αύτοκράτορες;
Ποτοι ησαν οι ’ΑΟηναΓοι στρατηγοί;
ΠοΓα ησαν τά καθήκοντα καί τά προνομία το5 πο- 

λεμάργοο;
Έ < ίΐ^ « ν  τάί ^ρα'κι; .,„ύ ( ί.·,-, ί,οικήαιω<, 

χαι ζονη επί χύ^ δη.1<ΰν, ο 
ΙΙο'̂ Οί ·Ι»ίίί,ρχ„, ί ^  , 
νηκοντα των;
Τίνες ησαν οί Γππαρχοι;
Πϊία ί ια ν  χρ ί, ρι;λΜων, χ ,ί 

οιωριζοντο;
α^,Λ ΐί,,,, ,„νί(1ως τά ; ’τ ;  των «



κίτώτ5?οι άργοντς<; 7
Ε ι; ::οΤ3ν ητον άνατεΘίιμένϊΐ ή άνωτάτΐ στρατη

γία έν Σζαρτη; 8
11αρε?ίάζετό ποτβ ό κανών οϊτο<; —
’ΐί'ήγησον τα ; λεςει; βαγον καί πρόώκον; 9
ΙΙσσοί ησαν οί σω;Λατο5υλαχ£; τσΰ βασιλέω;, καί 

χώ ; ώνομαΐίοντσ; 10
ΙΙοίαν Οέσιν κατεΓ/σν οί κατα τσ^; ίερσυς αγώνα;
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11ώ; ώνομάζετο 6 χρώτσ; των κατωτέρων αρ
χόντων ; —

1Ιό9εν έλαμ6αν:ν τά όνόματα των οι -

ΚΕΦ ΣΤ'.

ΙΙσΓον ονδμα έδίξετσ ε ί ; όλόχληρον το στράτευμα;
ΙΙώς ώνομ,ά^ετο ελληνιστί τό εμχροσΟεν το3 στρα- 

τεόαατο;, 6 κατα τό δεςιον «ύτΟυ μέρο; ίστά- 
μενο;, αί χτερυγε;, οΐ έν αόταΐ; στρατιώται, οί 
έν ταϊ; μεσαίαΐ; ταξεσιν, οΐ έν τω ίπ'.σθεν 
μερει, καί 6 ίστα'μενο; έν τώ ίπισδεν το6τω 
μέρει το3 στρατεύματος ;

Τ ί; ητον ή πεμπά; καί η οεκάς, καί πώς ώνομα- 
ζοντο ον άρχοντες αύτών;

Άπο πόσους άνδρας συνίστατο 6 λόχος*,
Τις ητον η συστασις;
Άπό πόσους άνδρας συνίστατο' πραγματικώς ή 

πεντηκονταρχία;
Μέ ποιον άλλον όνομα ώνομάζετο ενίοτε ί  έκα- 

τοντ«ρ7_ία ;
Ποιαν έννοιαν ε'7_Ε. η λέξις έκτακτοις
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Από πόσου; βυνίστατί τό σύνταγμα, η
π.-ντακοσιαρχίο, ή χιλιαρχία, ή μεραρχία, καί 
ή οαλαγγαρχία ; 7-11

Ποιαν έννοιαν εχει  ̂λεςι; διρβλαγγία; 12
Ι ί ς ίτ ο ν  ή τίτραραλκγγαργία; ^3
Πόσα; σημασίας έχει ί  λέ'ις ράλαγξ ; 14
Ποιαν σημασίαν εχουσι τό μ^ χοί:, τό ίιΜ ίτος χ α ί  

τό  /3άί/ο^, Ζνγο}^ καί οτίχϋι^  τής ^ά·ίαγ^·ος ;  —  
Ε^ηγησον τάς λέςει; ό/ι·οτ(υία>· φ ά.όανγος χ α ΐ

άραρος, __
Αναρερε εν η ουω έκ των αςιολογωτα’των σχη

μάτων, κατά τα όποια παρετάττετο ή φάλαγξ. —  
Εις ποσά μεγαλα σώματα διηρεΤτο τό στράτευ

μα των Λακεδαιμονίων; 15
Ποσους άνίοας χεριεΓχεν έκαστον τούτων; __
Πως ώνομάζετο ό αρχών έκαστου, καί 5 μετ’

αυτόν; __
Τις ητον ό λόχος,  ̂ πεντηκοστός, καί ή ένω-

 ̂ 16— 18
,Εκ τίνος περιστάσεως ώνομάσΟη ή τελευταία; 18 
Πως όνομάζεις τάς κινήσεις των στρατιωτών ; 19
Ιίνες ησον οί ταχζιχο/] 20

ΚΕΦ. Ζ'.

ΠοΓιι προπαρο,,χευαί έγίνοντ  ̂ η ή ϋ ω ς  τρίν οΐ 
 ̂ Ελληνες βρχίσίνσι τόν πόλ.ε[Λθν ; ]

Ή  ωςμε'νη εις το ί; πρί,,δε.ς έντολή ΐτον ίη,νη- 
οως περιωρισμένη, ί  0χ ι; 2

Περιγραψε τά τρία είοη των συμμαχιών. 3
^'αδταη'* "τελετών έπεκυρουντο οί συμρωνίαι
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Περίγραψε τον τρόπον το3 κηρύττείν τον πόλεμον. 
Προχειμένι^ς εχττρατείας, πο(οίς δεισιδαιμονίας 

εΤχον οί ’Α,ΘηναΓοι και οί Λακεδαιμόνιοι ώς πρός 
τάς αίσιας καί άποιτίας ημέρας, τάς έχλεί- 
ψεις, 5

ΚΕΦ, Η'.

'Γπαρχει τι γνωττο. περί τεΕί (Τ^ηματορ των Έλ- 
ληνικών .στρατοπέδων; 1

Ίστόρησον έν γένει τον τρόπον, καδ'δν ώ^ορονντο 
τά στρατόπεδά των. —

Εις ποιας τάξεις διακρίνεις τάς φ̂ λ̂ακάς Τ6)ν ; 2
Τίνες ίσαν οί περίπολοι, κα; ποΓον τ̂ το τδ εργον 

των ; —
Τίς ητον δ κώδων; —~
Πόσας φύλακας εΤχον οί Λακεδαιμόνιοι εί; τά 

στρατόπεδά των , καί εις τί έχρησίμευεν 
εκάστη ; —

Ποίαν άςιόλογον σϋνηθειαν εΤχον ώς πρδ,ς τάς 
ασπίδας των φυλάκων ; —

Ποιος ητον έν γένει ό τρόπος του ζήν έν τοις 
στρατοπέδοις; 3

Άνάφερε ιδίως την συνήθειαν των Λακεδαιμονίων 
ώς προς τούτο.

ΚΕΦ. θ '.

Πώς οί "Ελληνες παρεσκευάζοντο εις μάχην, καί 
πώς ή παράταξίς των διέφερεν από την των 
'Ρωμαίων; 1

Τίνες ίσαν οί δυο ίομνοι οί ψαλλόμενοι πρδ» ί  
μετά την μ«χην ;
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Ποιαν [5[αν αον^Οϊΐαν εΤ'̂ ον οΐ Λαχεδαιμόνίοί ; 2
Ε ί; τιοία; αλααει; ί1α1ρο3ϊτα  ̂ χο,νδ; τ ά ’σϊ,- 
■ [Λεία των ; 3

ΙΓερίγραψε τά οόο ειίη τών οθ[Λ5όλων. _
Ποια ή ίι,ρορά μεταίό ιονβέ(εατο; χαί χα,οα-

σονίχματο; ; ' __
Τίνα ηοαν τά οχμεϊα ; __
Με ποιον ειΒος εικόνων εχοομοΰντο σοννχ'χΐί; __
Τίνε; ί-α ν  ο! ποροόροι; __
Τίνα ίοαν τά τρία εϊ5η τών όργάνων, τά όποια 

μετεχειρίζοντο πνρίως εί; τό νά ανλπί'ωα., 
χτλ. ; ^

Κατά ποΓον τρόπον οί Λακεδαιμόνιο! ποοόίαινον 
εις τήν μάχην ; ' __

Πώ; οί λοιποί "Ε λη.εί ΐρχ,^ον τήν έπίΟεοίν 
των ; _

Π'5ί άποδειχνίεις τοϊτο έχ τών ποιητών ; __
Αί μονομαχία! ήταν έν χρήοει παράτοί; "Κλληοι; —

ΚΕΦ. Ι',

Εξτ,γητίν τό ρίμα σαγηνεύΕίν. |
Έαν τοΟτο άπετύγχανε, τί ε'πραττον ; __
Περίγραίε τον ττερίτειχίσμόν. 2
Αναρερε τά ; Χϋριωτε'ρα; μηχανά;, άμνντιχά; τε 

ζπι επιίετιχα';. __
Περ!γρα·^ε τά ίόο είδη τη ; χελώνη;, χαί είπέ 

τας^οιαροροο; χρήοε,; _
Τίνα η^αν τά γε̂ ί^α ; __
Περιγραψε τό χΰμ;, χ ,ί τοό; πύργον;, _
ίΝ- >:τ:ν ό κριό;, χ ιί χόοα είδη αύτοί; όπίρχον; 3
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3Τίνες ησαν οι Κατοπελται;
Πώς επρττον οι τ:3λ'.ορχ3υ|Χδνο', κατά την 

χροτέγγιτιν το3 έχ^ροίΐ ; 4
Διατί οί πϋ:75ί ώνο|χάζ3ντο ^ουχτοί πδλεμιοι; —  
Κατά 7ΐ3?3ν τρπ^ν 1 -οο>5τΛ̂Ο'·ιί νά καταατητωαι 

τάς [Αηχανάί τών ιτ3λΐ35κητών άτελεαρο- 
ρήτους; —

Δεν υπηρχεν ούδέν καταράγιον, οτε ήναγκάζοντο 
νά εγκαταλείψωσι τά τείγ^η των ; —

Πώς μετεχενρίζοντο συνήθως την κυρίευθεϊσαν 
ζόλιν, ιδίως δ’ οι Αθηναίοι; δ

Κ ΕΦ. ΙΑ'.

Πώς άποδειχνύεις το σέβας, το δηοιον οί 'ΈλΧηνες 
άπέδιδον εις τούς νεκοούς τών άτοΟανόντοιν 
έν πολεμώ; 1

Έρυλα'τεττο πάντοτε ή συνήθεια αυτή; —*
Ποιοι παρηκολούθουν τάς επικήδειους πομπάς τών 

στρατιωτών; 2
Πώς έκοομουντο οίτάροι των ; ——
Κατά ποιον τρόπον μετεκομίζοντο οί Σπαρτιατϊΐ 

εις την πατρίδα των ; —
Περίγρσψε την δημοσίαν κηδείαν τών στρατιωτών 

*Αθηναίων. 3
Που έθάπτοντο;
Μέ ποια γρα'μματα ετημειοΰντο εις τούς καταλό

γους τά ονόματα τών άποθανόντων, και τών 
ζώντων; 4
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ΚΕΦ, ΙΒ'.

Π δ; (ί£τΐ)[ειρ·!;οντα τοό; οίχριαλώτου; των ; I 
ΙΙ ίίτ  ε'ν«ι ή ί , ί ι ρ ^ ί  μετίξν τιείλων κμ λα-

^ύρων; __
Ποίαν ένν5ί*ν ί χ ι ι  ή λέξ{ς άκροθίνία; __
11ώ; δΐίβετον τά Οπόλίίπ* λαρυρα ; 2
ΕΤχον οί 1*̂ λληνες ίυνηβδίβν τινα ό^οιάζΰ^9αν τέν 

Ρ̂ω|Α2ϊχύν δρ’αι,'δίν; 3
Πδίαν έννοιαν ε/ει το Οεβτρίζειν; __
Ποιαν διαφοράν παρατηρεΤί |̂ ιεταξύ τής λε'ξεως, 

τήνδποιαν οί αρχαίοι Αθηναίο; μετεχειρίζοντο, 
διά νά έχφράοωσι τά τρόπαια, χαΐ τής |ν 
χρηπ; κατά τοϋ  ̂ ακολούθους χρόνους; 4

Εις ποιο.- των θεών άφίεροΟντο κυρίως; —
Περίγραψε τό τρόπαιον. __
Διατί έθεωρεΤτο αθέμιτος ή έπιφκευή αυτου ; __

ΚΕΦ. ΙΓ .

Περιγρα'Ιε την ποινήν των ουτομόλων καί των 
άττρατεύτων, των λειποτακτών, των δειλών, 
και ρί'^ασπιοων έν Αθήναις, ίςηγησον 
την έννοιαν Ινά; έκάοτου των όρων τούτων. 1

Πώς μετεχειρίζοντο τους τοιούτους ε{ς Λαχεδαί- 
μονα; __

ΠοΓαι ήίαν αι πρώται άμοιίαί τής ανδρείας; 2
ΠοΓαι^αλλαι τ-μαί άπεδίδοντο εΐ; „ ΰ ς  ανδρείους 

έν Άθήναις ; ___
Πώ; έορίντιζιν περί -ών τεχνών τδν άιιο9α- 

νοντων έν πολέμω ; _
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Δεν έλαμβάνβτο φροντίς χαΐ περί των γδνεων τών 
άποδανόντων έν πολέριφ; —

Τίνεί ησβν οί ήμεροδρόμοι; 3
]1ερ(γρα'.^6 λεπτομερώς την σκυτάλην, χαΐ τον 

τρόπον καθ’ δν μετεχειρίζοντο αυτήν. —

Β Ι Β Α Ι Ο Ν  ί .
ΚΕΦ. Α'.

Τ;νες ησαν αΐ αίτίαι τί|ς βραδείας προόδου τ ίς  
ναυτικής επιστήμης παρά τοΤς 'Ίίλλησι ;

Ποια περίττασις συνετελεσεν εις την εισαγωγήν 
τών μακρών νηών;

Κατά ποΓον έτος έοευρεΟησαν αίτριήρεις;
Τί συμπεραίνεις από τάς προηγούμενος πορατη- 

ρήτεις ;
Ποια ναυμαχία εΤναι ή αρχαιότατη έκ τών δτων

γνωρίζομεν ;
Περίγραψε την έν Λάδη ναυμαχίαν.
Περίγραψε τάς έν Άρτεμισίω καί ΣαλαμΓνι 

ναυμαχίας.
Άνάφερε τάς ?ύω ναυμαχίας τάς γενομενας με

ταξύ Κοριν6ίο>ν καί Κερκυραίων, εις την «ρχ_ήν 
τοΐ3 ΙΙελοποννησιακοΰ πολε’μου.

ΠοΤα ναυτικά στρατηγήματα ήσαν γνωστά είς 
τους "Ελληνας, καί ποϊον έθνος ιδίως ήτον έμ
πειρον εις αυτά ;

Ποια ριάχη, κροτηΟεΐσα προς τό τέλος του Πελο-
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παννησιοκοδ πολέ;Λθϋ εΤνα; αξία ίδίας έξυτβ- 
ρησεως  ̂ §

ΚΕΦ. Β'.

Δίατί τα άρχαΤα τλοΓα ώνομαζοντο σκαρη; 1
Πόσα εΓδη πλοίων εΤχον οί Έλληνες ε ί; τούς

πολιτισμένους χρόνους; __
Πώς ώνομάζοντο τά ρορτηγά πλοία, καί πώς έ-

κυόερνώντο; __
Τίνος σχήματος ίσαν τά πολεμικά πλοΓα, καί 

πώς έκυβερνώντο κυοί&)ς; 2
Έξηγησον τάς λέξεις νίος, τριηρεις, καί λοιπά. —
ΠοΓα διάρορα όνόματα έΒί3οντο εις τά πλοΓα, τά

έ'χοντα μίαν τάςιν κωπίων; __
Εις ποιας περιστάσεις τά έ-;όατικά πλοία έλάΐΑ- 

βανον τά διάρορα αίτών όνόαατα; 3
Φέρε παραδείγματά τίνα τούτου. __
Τίνος σχήματος ησαν τά πλοία ταυτα; __

ΚΕΦ. Γ .

’Ε* ιόΐΜ ϊ ,ι,ρίω, μΕρ(5ν Μ νΐιτίνια τά ιλοΓα; I 
’Ε ς ίγ ,,ο ϊ τούς όριιι; τρίτιν, τάλίΐν, χαί άν-

τλίαν. __
Πώ< ώνψ^ίζίτο α λ ψ α τ ί  τ ί  χίϊά,ν, τά χλάγ,τ 

τοδ χλτίίϊ, χαί τά χαίίιματα τώ , χωχχλ,τών; — 
Πώς ώνα,αα'Ιοντο αί ανώτατα·., (αεσαΤα!, χαί χα-

τώταται έ'δραι; __
Πώς ώνομα'ζαντα τά δ.αατίματα, 8ιά τών ίχαίων 

οί χωχςλάται εδαλλαν τάς χώχας των ; —
Περιγραψε την πρώραν. 2
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3ΠδΓδν ϊζτον Τ3 ττίς πρύμνης ;
τάς λέξεις χ^ηνίτκον Χ2ΐ άρλαστα *—

ΙΙίΓβν κόσμημα έν τή πρώρα άντεστ&ιχει προς τά
άφλαστας __

Εζήγησον τού; ακολούθους ορούς, παραοημον, 
πηδαλιον, άγκυραν, έρμα, βολίοα, κοντούς, κλί
μακας, πείαματα, άπόγαια, κώπας, σκαλμούς, 
τρόπους, καί φύματα. 4

Περίγραψε ωσαύτως τά ιστία, δηλ. τον άρτέμο*" 
να, τα άκάτ;α, τον δόλωνα, καΐ τύν έπίδρομον. — 

£;τ,γησον ωσαύτως τούς ορούς κεραίας, ιστόν, 
έπιτόνους, πόδας, καί προτόνους. —

Περίγραύε τά πολεμικά όργανα, τά όποια με- 
τεγ_6ΐρίζοντο εις τά πλοία, δηλ. τό έμβολον, έ- 
πο)τίδας, καταστρώματα, δελοίνα, δόρατα 
ναύμαγα, δρέπανον, κεραίας, χεΤρα σιδηράν, καί 
αρπαγας. 5

Ποια μέσα μετε'χειρίζοντο διά νά ματαιόνωσι τάς 
μηχανάς ταύτας; —

Εςηγησον τινάς έκ των ελληνικών ναυτικών 
φράσεων. —

ΚΕΦ. Δ'.

Τί έννοίΤς διά τ?5ς λέξεως αύτερετών; 1
Περίγραψε τας τρεις τάξεις τών άνδρών, οσο;

υπηρετούν εις τό πλοΓον, —-
Ποιαν έννοιαν εχει -ζ λέξις μεσοναυται; —
Ποιον ητον, ώς λέγεται, το κανονικόν πλήρωμα 

μιας τριηρους; —.
Πόσα είδη αρχόντων ύπίρχον ιίς  ολους τούς 

στόλους ; 2
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Ποίβ των ταςεων τούτων είχε την μεγίατην δό- 
νβμίν ;

*Ονόματον ελληνιστί τον ναύαρχον, Αντιναύαρχον 
χαϊ πλοίαρχον, μιας τριηρους.

Έζηγησον τας λέξεις αρχικυβερνητας, κυβερνήτην, 
χελεοστην, τριηραύλην, διόπους καί ναυρύλακας

ΚΕΦ Έ'.

*Ότε τό σημεΓον του απόπλου έδίδετο, τί έγίνετο 
κατά πρώτον;

Ποΐαι τελεταί έγίνοντο προ τ ις  έκπλεύσεως;
Πώς έδίδετο τό σημειον, καν κατά ποιαν τάξιν 

επλεον τά πλοΓα;
Τί έ’πραττον καταπλέοντα εις λιμένα τινά, οπού 

έακόπευον ν’ άποβώσιν ;
Πόσα είδη ορμών υπίρχον;
Περίγραψε κυρίως τούς τεχνητούς ορμους, καί 

έξηγησον τούς όρους χειλάς, νεώρια, στόμα, 
μυγον, καί ναύσταθμον.

Πού ίχοιμώντο εν γένει τα πληρώματα των πολε
μικών πλοίων, καί ήτοίμαζον τάς τροοάςτων;

Περίγραψε τάς προπαρασκευάς εις ναυμαχίαν.
Άνάρερε εν ί  δύο έκ τών σχημάτων, εις τά 5- 

ποί'α τά πλοία των παρετα’ττοντο
Κατά ποΓον τρόπον έδίδετο συνήθως το σημειον 

τ ίς  έπιΟέτεως;
ΠοΤον ητο το σημειον τ^ς διακοπής της μάχης;
Εις ποιους θεούς έψαλλον παιανα χρο, καί μετά 

την μάχην;
Ποιον πλοΤον ηρχιξεν έν γένει την μάχην, καί 

κατά ποιον τρόπον έξηκολουΟεΐτο;
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Πώς έπολιόρκοϋν πόλιν τινά διάΟαλάσ?ης; 
Πώς οί πολιορχούμενοι τ§μ6νοντο;

6
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ΚΕΦ. τ τ .

Μετά την νίκην τ{ ^πραττον έν γένει εις μνημόσυ- 
νον α ύτίς ;

Επανερχόμενοι εις τά ίδια, τ:ώς έδείκνυον την ε ί-  
γνωμοΛίνην των είς τούς θεούς οί νικηταί; —

ΠοΓαι τιμαί άπενέμοντο είς τούς νικήτας ; —
Ποια ητον -ζ κυρία ναυτική ίίοινή, καί πώς έξε- 

τελειτο; 2
Δεν υπίρχεν ετι αύατηροτε'ρα χοιντι; —
Πώς έτιμωρούντο έν ΆΟήναις οϊοι δεν ήθελον νά 

υπηρετήσωσι; _
Ποια τιμωρία επεβάλλετο είς τούς αύτομόλους ; —

Β Ι Β Α Ι Ο ί ί  Ε'
ΚΕΦ. Α'.

Ποιας γνώμας εΤχον έν γένει οί "Ελληνες περί του 
γάμου ; 1

Ιατόρησον ιδίως τάς γνώμας καί διατάξεις τών 
Λακεδαιμονίων καί Αθηναίων περί τούτου, —

Ποιους καιρούς έΘεώρουν οί ΆδηναΤοι ώς τούς 
προσ^ορωτάτους προς γάμον ; 2

ΠοΓαι διατάξεις υπηρχον είς πολλάς τών Ελλη
νικών πολιτειών ώς προς τον γάμον τών πολι
τών αυτών; 3
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Ίστίρτ,σον ίδίω; τος έν Ά δίναί; διατάξεις περί 
τ ις  δποΟέσεως ταύτης.

Τίνδς συναίνεβις ητον άναγχαία βίς νομί[ΐοποίησιν 
το3 γάμο» των παρθένων ;

ΠοΤος ητον ο συνήθης τύπος το» ά^ραβώνος;
Ερερεν ή νύμρη προ?χα εις τούς αρχαίους χρόνους;

ΜοΓος νόμος έγίνετβ »πο το» Λυκούργο» περί 
τούτο» ;

ΐΤοία ητον ή δςάταζις έν ’Λθήναίς ώς προς τάς 
όρρανάς ακλήρους παρθένους;

ΠοΤον Οεον έπεχαλοΰντο ιδίως προ το» γάμο» ;
Δεν ύπίρχ^εν ίδια συνήθεια ώς προς εν μέρος των 

σπλάγχνων το» θύματος;
Πώς ησαν ένοεδνμένοι ή νύμρη καί ό νυμρίος;
Τί ήτο τύ ρρύγετον;
Κατά ποιον τρόπον έρέρετο ή νύμοη άπο τήν οικίαν 

του πατρός αυτής εις τήν τού συζύγου τη ς ;
ΠοΤον γεύμα έδιδετο είς τήν νύμρην, οτε ηογετο 

εις τήν οικίαν τού νυμοίο» ;
Πώς έχοσαεΤτο ή νυμοιχή κλίνη, καί πώς έκαΟαί- 

ρετο ή νύμρη, άρού είοήρχετο είς τον κοιτώνα ;
Ποια τελετή έγίνετο άπο τήν μητέρα τής νύαοης;
Ποιαν συνήθειαν ύπεχρέονον οι νόμοι των Αθηνών 

τούς νεογάμους νά ουλάτωσι;
Τινα τ̂ σαν τά δυο εί3η των έπιθβλαμίων, καί ύπο 

τίνων έτελούντο;
ΠοΓχ ίδια έθιμα υπήρχον είς τήν Σπάρτην ώς προς 

τήν συνέντευξίν μεταξύ άνδρός καί γοναιχός;
Τ', γνωρίζεις περί των ^Ελληνικών νόμων των 

άρορώντων τά διαζύγια;
ΠοΤος ητον δ περί αυτών νόμος έν Άθήναις;

11
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Ηίαν οΐ νο̂ xοι Χζοι. ώς προς τον άνδρα χαί την 
γυναΓκα κατά τοΐίτο; 13

Πο3 ητον δ νομος εονοϊκώτβρος είς τάς γυναίκας; __
Ησαν τα μέρη πάντοτε έλεύδερα νά συνομολογη-

σωσί δεύτερον γάμον; ___
Ποίον παράδοξον έΟιμον επεκράτε·. εις τ{να μέρη 

τ ίς  Ελλάδος; _
ΠοΓαι τιμωριαι επεβάλλοντο έν γένει χατά των 

μοιχών; 1 4
Ε'.ς ποιαν ταξιν των μοιχών έπεβάλλετο τιμωρία 

αυστηροτε'ρα έν ΆΟήναις; —
Πώς μετεχειρίξοντο τάς μοιχαλίδας; __ι
Ποιον ραίνεται οτι ητον έν Έλλάδι τδ γενικόν οΓ- 

σδημα ώς πρδς τάς παλακίδας ; 15
Πώς διεκρίνοντο έν γένει αί εταίραι; __
Εις ποιον τόπον των Άβηνών συνέ^^εον συνήθως; __ ■.

ΚΕΦ. Β'.

Έραίνοντο πολύ εις τδ δημόσιον οί Έλληνίδες; 1
Πώς ώνομάζετο τδ μέρος τ ίς  οικίας, οπού κατω-

κουν; ___
Πώς ώνομάξετο τδ με'ρος τδ προσδιωρισμε'νον εις 

τούς άνδρας ;
ΠοΓαι τάξεις τών γυναικών ήσαν αύστηρότερον 

περιωρισμέναι; 2
Πώς ήσαν ένδεδυμένσι οτε έραίνοντο είς τδ δη

μόσιον; __
ΠοΤα ήσαν τά κοινότατα έργα τών γυναικών ; 3
Εϊς ποια τ,ξά^^ίττα.^ν^ηζμ-.’ ο·,-!, τάς Λαχαίνας 

8ΐί90?ως άπό τάς έν ττΐς άλλχις . χίλεσι Τ))ς 
Έλλάοος γ^ν■ςι;x^ς; 4
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ΠοΓον αποτέλεσμα εΤχε τούτο εις τον ήΟ:κ ν̂ χα- 
ραχττίρά των \ 4

ΚΕΦ. Γ .

Π ώί επεριποίουντο τά δρέρη άμα έγεννώντο; 1
Πο5 έτυλίσσοντο τβ βρέφη τών Αθηναίων ; —
Εις ποΤον υγρόν έλούοντο τά τέκνα τών Σπαρτια

τών, καί τίς ητον δ σκοπδς τούτου ; 2
Πώς μετεχειρίζοντο οί Σπαρτιαται τά ύγίτί καί 

τά άδυνατα τέκνα ; —
Ύπίρχε πολιτεία τις, εις την όποιαν ητον άπηγο- 

ρευμένη ί, σκληρά εκθεσις τών τέκνων; —
Ποια τελετί) έγίνετο κατά την πέμπτην ημέραν ; 3
Κ,ατά ποιαν ιζμέρον έδίδετο έν γένει τό όίνομα είς 

τό παιδίον; ~
ΤΓπό τίνος έδίδετο τό ίνομα, καί πόθεν έλαμδά- 

νετο έν γένει; —
Πώς ώνομάζετο ί  τροφός ; 4
Πώς άνετρέφοντο τά τέκνα τών Ελλήνων ; —

ΚΕΦ. Δ'.

Ποσά διάφορά είδη τέκνων ύπαρχον ;
ΙίοΓοι νόμοι ύτ.ΐρχον έν Άθηναις προ τί!ς εποχές 

του Σολωνος περί διαθέσεως τ ίς  περιουσίας ;
Τι ε’πετρεπετο εις τούς οσοι δεν ειχον νόμιμα 

τέκνα ;
Εάν δεν υπίρχον τέκνα, πώς διετίθετο ή περιουσία;
Εις χοΓον περιορισμόν ύπέκεΐντο, κατά τούς νό
μους του Σολωνος, οσοι ίΟελον νά διαθέσωτι την 

περιουσίαν των διά διαθήκης;
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Πώς αΐ διαΟΐκαι έξετελοΟντ® συνήθως, και εις 
τοίους ητον ανατεθειμένη ή περί το6των επι
μέλεια ; 3

ΠίΓα ησαν τά χρέη των τέκνων πρας τούς γο· 
νεΤς των ; 4

Κατα ποιαν περίατασιν 6 Σόλων άπηλλαττε τά τέ
κνα τοδ γρέοι»ς τού νά διατρέρωσι τους γονεΤς 
τ ω ν ;

Κατά ποιον τρόπον οί υίοι ήδυναντο νά ένεργώοιν, 
οτε ό πατ·};ρ καΟίατατο ανίκανος νά διευθυνη 
τάς υποθέοεις του ; 5

Ήδύναντο νομίμως οί πατέρες ν’ άποκληρώσι τά 
τέκνα τω ν ;

Έξηγηοον την φράσίν άποχηρυξαι τον υ»όν. —

ΚΕΦ. Ε*.

Ποία ητον ί  κυρία τροφή των Ελλήνων; 1
Ποιαν έννοιαν έχει ί  λέξις μάζα ;
Άνάφερε τά διάφορα είδη των πλακουντίων, τά 
έποϊα ησαν έν χρηαεί παρα τοΤς Ελληαι. 2
Τίς ητον δ συνηθης τρόπος του ζην έν Λακεδαί- 

μονι καί εν ’Αθηναις; 3
Άνάφερε τάς χώρας, αί δποϊαι ίοαν περίφημοι διά 

τά διάφορα είδη των εδωδίμων, τά όποια παρή- 
γον.

ΚΕΦ. ΣΤ'.

Πώς οί "Ελληνες παρεσκευαζον τούς οίνους ; 1
Εις ποίου είδους άγγεΤα διετηρουν τούς οίνους των; —  
Πώς ώνομάζοντο Έλληνιοτί τά ποτήρια ; 2
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ΚΕΦ. τ .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μ. Α.

Ποσχ;ί((; τ ϊ;; ·ίμερ«ς έτρωγαν ο: άργ̂ α̂Τοι "Ελλήνες;
ΤΤώ; ώνομαζοντο τα ραγητά τ»2τα>
Παρά τοΤς νεωτεραις "Ελλητι, πω ; ώνοίλα’̂ αντο 

πιθανώ; τά τρί* οαγητά, τά δτ;2Γα ετρωγον ε:ς 
ϊιαραρους «ορας τ?ί; ιζιχέαα; ;

,ΠίΓϊν ητα τέ χυρ'.ωτερον ραγητόν ^
Ποτά είαη σ^μπατίων είχαν αί "Ελ^.ηνε;;
Πώ; ωνομάζοντο ο̂ 3̂  δεν σϋνείσέρερβν τίποτε 

ε?; την δαπάνην του συμποαίαυ ;
ΠοΤχ ίσαν τά 4υω εΟνη τά ^ττον πολυτελή εί; 

τά συμπόσιά τω ν;
Άπο πόσα διακεκριμένα μέρη συνέκεΐτο τβ δεΓ- 

πνον;
Πώς ώνομάζοντο;
Περίγραψε τον τρο'πον, καθ’ δν έκάΟιζον εις την 

τράπεζαν
Ποία έδρα ε̂ ΣωρεΤτο ί  εντιμότατη ;
Περίγραψε εήν τρεί-εζαν, τά προτιεοάλιια, *α! 

τα κοσμήματα αύτών.
Πώ; ίταν ένδε?υ;ίε'νοι οί ίε'ν:ι, ζαί χοί^ς χροχ . 

ροράς προσερερον πριν καίισωσίν ;
Ει'ί πείιν Οεί'τ,ττ ίγίνετο χατά  τρωτόν προτοο- 

ρά κατά τά συμπόσια 5
Δεν ΐΓρεσερε'ρετο χτί <7x3,3;, εί,; τ^ν αύτήν θεό- 

τητα;
ΙΙερίγρτ^,ε τό, τρότον, χ,Ο’ δν δ τρατχαλών εις τό 

συμι.^.ίνν, και οί προσκίχλημένοι προε’πίνον.
Ποιαν (οιαν συνήθειαν εΤχον οι Λακεδαιμόνιοι εις 

το πίνειν:
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*Γπέρ τίνων προέπινίν έν γενει, έκτ^ς των πα
ρόντων 5 “ ■

Διά τίνος νόαον» ένίογ^άιτο ή νη9*λιό'·0ί 
τοΤς Σπαρτιάταις ;

Πώς οί 'ΑθηναΤοι έτΐίχώρουν ιόν μεθι>οντα αο- 
γοντα ;

ΙΙοΤαι τελεταί έγίνοντο, άρο2 έπερα'.οΰτο το συμ- 
πόσιον; ^

Πώς διεακέδαζον μετά ταυτα οί σομηόται; —-
Περίγραι{/€ τούς τρεις τρόπους τού παί',ειν τον 

κότταβον.
’Ε^ηγτΐτον τά έργα του συμποοιαογ^ου, τού Βαοι· 

λεως, του δαιτρου κα; τών οίνοχόων. 9
Τά έθιμα του συγκαλειν εις τό συμπόσίον ξένους 

με ποια άλλα ώμοίαζον ;
Ποια είναι ή έννοια τ^ς- λεξεως προξενιάς;

ΚΚΦ. Η'.

Διατΐ οί Έλληνες έρρόντιζον τοτουτον περί τών 
επικήδειων τελετών τών άποΟνητκόντων οί* 
λων τω ν ;

Ποια ητον ή αυνηδεία τών άργαιοτάτων χρόνων 
( ς̂ προς την ταοην τών νεκρών ; 2

ΉκολουΟηοαν την συνήθειαν ταυτην οί μεταγενέ
στεροι "Ελληνες; ^

Έστερούντο τινές τών συνήθων επικήδειων τε
λετών ;

Διατί ί ί  ίανατωδίντΕς ίιπό κεραυνοί έΟαπτοντο 
χωριστά ;

XI έπραττον οί πλ^σιέστατοι ουγγενεϊ;, οτε τ ι ; 
ητον έν τώ άποΟνησκειν \ ^
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Π ώί 5ιετ;δετο τά σώιχα άμίσως μετά τον θά
νατον ; 2

Τις γξτον ή μελιττο3τβ; ^
Πώς εδείκνυεν ή οίχογε'νεια εις τους διαβάτας, 

οτι έπενδτ,^ορει; _
Κατά ποιον τριίπον, χαί κατά ποΤον χρο'νον τίΐς 

ημέρας έξερέρετο <5 νεκρός έκ ττίς οικίας; 4
Ποΐαι έςαιρεοεις του κανόνος τούτου ύπαρχον ; —
ΙΙοία γ̂ τον ·ή ουνηΘεια είς τάς στροτιωτίκάς κη

δείας και είς τάς κηδείας των αρχόντων; —
Περίγραψε την έπικηδειον πυράν, καί τον τρόπον 

κοΘ δν Χατεοχευάζετο. 5
Ποιος ηναπτε την πυράν ; β
1 ί έγίνετο ί  τέρρα του άποδανβντος μετά τήν 

βποαόίτιν του πυρός } __
Κατά ποιον τρο'πον έΟα'πτοντο οι νεκροί ς 7
Κατα τ ι διερερον οι Λακεδαιμόνιοι άπδ τους

Ελληνας ώς προς τά νεκροτορεια' των } __
Εςηγηοον τάς λέξεις, στηλας, σήματα, κλχ. ς — 
Πόσα είδη κενοταφίων υπίρ'/ον ; 8
Πώς έΟεωρουντο δοο: έδίαζον τούς τα'ρους ; __
Περίγραψε τον επιτα’οιον λόγον, ιδίως δε τον έν 

χρησει παρά τοΓς Άδηναίοις. 9
ΠοΓον καθαρμόν ώρειλβν νά ΰποττώσιν οΐ χαρευ- 

ρισκόμενο: είς τάς κηδείας ; _
ΙΙιρ!γρο.|. τάς ·Γί(Λάί, 3»αι άπεϊίδοντο (κ τ ί  ταΰ- 

τα εις τους άποΟανόντας. ΙΟ
ΠίΓον χίρτον (Λετεχε,ρίζοντι χαρίωζ είί τό νά 

κοσμώσι τούς τάφους ; __
Κειτά ποιας ■ξμί̂ !̂ις άπεδίίοντο Κως αί τι«ιαί 
«υται:
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Λεν ητο πρσδιωριτ[λένος ϊ3ιωί [Ατ,ν πέος τίίουτους 
σκοπο6ί;

Περίγραψε τουί διαιρό(;ους τρόπους του εκοραζεΐν 
την θλίψίν προς τους άποΘανόντας.

ΙΙώς ώνο{χάζοντο τά ^σιι,ατα, τά δποΤο ίοον εις 
τος κηδείίΐς; ^

Τίνας αυλούς μετεχειρίζοντο έν γένει εις τοιαύτας 
περιστάοεις ;

Κατά ποϊϊν τρόπον 6 λαός έπενδη^όρει οιά δημο- 
μοσίας ουμ^ορά;; ^

Πώς έξεφράζοντο οί "Ε^Ληνες συνήθως λαλουντες 
περί τού θανάτου;

Φε'ρε παραδείγματα τινα τούτου ;

ΚΕΦ. θ '.

Πώς ώνομάζοντο τά καλύμματα τ ις  κε^αλίς παρά 
τοΐς *Έλλησιν; ^

Έριαίνοντό ποτέ οί γυναίκες άσκεπεϊς κατα την 
κεραλην ;

Άπαρίθμησον τά διάφορα καλύμματα και κοσμη· 
ματα, τά δποΐα ί, Έλληνΐς εφερεν ίπΐ τ ίς  κε
φαλής της.

Διατί τινες τών 'Ελληνων εφερον χρυσούς τεττιγας 
εις την κόμην των ; ^

Πώς άνομοζετο έν γένει ελληνιστί το κάλυμμα 
τού σώματος;

Τίς ητον ό χ ιτώ ν;
Τί το ίμάτιον, ή χλαΤναι 0 φαινόλης, ή λ^δος, 

η έφεστρϊς, δ τρίβων, και ί  χλαμυς ; ^
Τίς ητον ή έςωμίς *,



ΐρ η ϊπ ίΕ ΐ ϊ .

' 'ην ίΓω{Λίδα. 
ΠοΓιε άλλα ενδύματα εΤ]ζον αΐ γυναΓχες ^

Μ. Α.

ΪΙψΊ(τίί -Τ3ν τ.ίζ\: 
άλλί

ίίερίγιαύον τήν ατιλήν, τι» ϊΐτωνα'ιιην, βτίτην, 
εγζοδωιΐϊ, χ),α(ΐκι, ζροχωτί», Μριιιίτίίϋν, 
καί θί'ριστρονΛ

Αια τινίς γ£ν:χ23 δνοματίς ώνεμαζοντο τά σχεκασ 
ματα των χεδών 5 

ΙΙώί έδένοντί ;
Ώερ. ι'̂ ,α'̂ ε ταδΕαρ ρ̂α είδη των υποδημάτων,
£* τ·»:ς όλη- Χ2τεσζειΐ0ίζ5»τ3 συνηΟω; τά έ»2ό- 

μττα τώ» μετογενεττερων ’ΑΟηνιείω» ;
ΠεΤον χρώμα έτιματο περιττότερον ;
Ποια χρ ίΐ'; ίγίνετο των χειιζοιλμένω» καί ά»ίω- 

οών οορεματων ;
ϊ ί, '  ητον ό οονηΟηη ίματιομό; τών Αθηναίων γο-

ναιζίΰν ;
’Γί; ΐτον 6 ίματιομί; τών Ζααρτ.ατίϊων ; 
Περίγραόε τόν ίματιτμίν των Θηδαίων γνναιζών. 
'-Γίί ίτον ό ΐματυμί; τών Σπαρτιατών έν γενει;

ΚΕΦ. Ι'.

ΠόΟεν παράγεται ί  λέ-ιη'μοΐΒίζη ;
Πόαα μονσιζά οημεΓα εΤχον οι Έλληνες ;
Ποαοι μοοα,ζοί νόμοι ύπϋρχεν, χαί όχοΐα ίααν 

τα χαραχτηρΕΓτΕχά βκαοτου ;
Περίγραψε τά χορ.ώτερα όργανα, τά ίχοΐα μετε 

χείρΐ,δντο οΕ "Έλληνες. 3-.5

ΚΕΦ. ΙΑ'.

Αχο ζοιους χιβανολογεΓ-άι, ότι οί Έλληνες όμα- 
, »ον χατά πρώτον τήν ζωγραριχην ; 1
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Όν&μ«7θν 4λλ·/;νυτι τα εργαλεία, τά όποΤα |λε- 
τεχειρίζοντο ζρις ζωγρα^ίαν. 2

ΚΕΦ. ΙΒ'.

Τις ί  αρχαιότατη υλη, ττ,ν όποιαν ρ.ετε- 
γειρίζοντο εις την γλυπτικήν ; 1

ΠοΓαι βελτιώνεις είσηχδηναν κατα την 15 Όλυμ· 
πιαδα ; “

Ποιος έρευρε την τε/νην του κολλάν τον σιο/,ρον ; — 
Ποιος πρώτος είργανδη έπιτυ-χώς τό μάρμαρον ; 3

ΚΕΦ. ΙΓ .

Απαρίθμησε τ«ς ταςεις τ?!ς αρχιτεκτονικής τάς 
υπό των Ελλήνων ερευρεθείνας. 1

Περίγραψε την Δωρικήν τάξιν. —
'Γχό τίνος έφευρέΟη ή Ιωνική τάΗες, καί ποΓα 

εΤνε τά χαρακτηριστικά αυτής ; 2
Ποία περίντασις εδωκε την ιδέαν της Κορινθια

κής τάξεως; 3
Περίγραψε τά χαρακτη5ΐτ·Λχά τής τάςεως ταυτης. — 
Κατά ποιον τρόπον κατεσκευάζοντο αί ίδιωτικαί 

οίκίαι των Ελλήνων ; 4

ΚΕΦ. ΙΔ'.

Πώς διήρουν οί αρχαίοι "Ελληνες την ^υτιππν 
ήμεραν; 1

Ποία βελτίωνις είς τον τρόπον του υπολογίζεοθαι 
τον χρόνον εγεινεν υπό του Μότωνος 5 2

Περίγραψε τό'ί κί<5ίλον τον» ^
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ΐξισίορησον τους χύχλοος τοδ Κβλλίπππβϋ χαΐ 
'ΓΟϋ Ίππαρχου. 4

Ονου,ασον του  ̂|ΐτ5νας των Αθηναίων. ίι
Ονόμααον τους μήνας των 'Ροδίων, τούς'έσχά-

τως άνοχαλυβΟ/ντος. __
Είπε τάς διαιρέσεις, και τβς ήμέρας έκαστου 

μηνίς. 6
Τίνες ήσαν αι Όλυμπιαδες, καί πότε άρχισαν 

οί Ελληνες νά χρονολογώτι δί αυτών ; 7
Είπε τους κανόνας προς ευρεσιν τής Όλυμπιά- 

δος, χλπ.. —

ΚΕΦ. ΙΕ'.

Είπε την τιμήν των διαρο'ρων ΈΡ»ληνικών νομι
σμάτων. 1

Ιϊοσα ειοη στατήρος υπήρχον ; —
Είπε τά όνόματα τοί3 βάρους αυτών. 2
Είπε τά διάφορα μέτρα του μήκους 5 3
Είπε τα Αττικά μέτρα τής χωρητίχότητος διά

ίιγρά καί διά τά ττεμά. 4-5



ΜΕΡΟΣ Β

Β 1Β Λ Ι 0Ν Α'.
ΚΕΦ. Α'.

ΙΙε ί̂ίγραψε ττ,ν εχτασιν καί τά όρια της Ά ττιχ ΐς.
ΠδΤα ησαν τά χροΕόντα καί αί χηγαί τοδ χλοϋτου 

αυτίς ;
Πόνα τετραγωνικά μίλια χεριεϊχε^
Τίς ητον 6 χλτ,Οϋΐμος αίιτης κατά τον χρίνον 

Δτμητρίου τοΰ Φαληρέως;
Περίγραψε τά 2ρη και τους χοταμούς τής Α τ 

τικής.
Εις χόσας φυλάς διηρουντο κατ’ άρχάς οί Άθι^- 

ναϊοι, καί χοΓος τ,ΰξτ.σε τον άριΘμον τούτον ;
Είπέ τά ονόματα των φυλών.
Δεν ηυζήβ») χάλιν δ αριθμός αυτών;
Ποία εΤναι ή έννοια τής λεξεως δήμων, και χοαοι 

έξ αυτών υπήρχαν;
Άνάφερέ τινας έκ των άξιολογωτάτων.
Περίγραψε τό Δαυριον.
Περίγραψε το Πεντελικόν.

ΚΕΦ. Β'.

Τις ητον ή εκτασις τών αρχαίων Αθηνών;
Πώς διηρεΟηααν μετά ταυτα;
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1Ιο5 εχΕ'.τί η Άχεόττίλις ; 3
Τ( ητο το Ιίελαογικον τεΓ̂ /ος̂  ___
Ηώ; ένοίΛαζετο το νότιον τε'Γ/ος ; ■—
ΙΙεριγριψε τά Ιίροζύλοια. 4
Ιΐοίαι οίκοδομτΙ 'οταντο εί; έχαοτην τ:λεο:άν αο- 

τώ ν ;
Πεοίγραύϊ τον ΙΐΛρδεν'ωνπ. 5
ΙΙώς ώνίμχίετο η οίκοοοίΛ/) οιίϊτη προ της 'Ελλη- 

νιχίς άναγεννηοεως;
Έξι®τόίτ;7ε Ι ίττψ ε^ώ ^  τ ί  ίϊρί» τ ίς  ΓΙολ.α'ξίς 

’Α0τ;ν5,-.  ̂ £
Πθ[2[ αλλαι οτ,μ07[(ϊ[ οϊχοΒ2|χαί τεεριείγοτο ι ; ;

την Άκροπολιν; __
Ιίερίγρα'^ε τά ΜΑΚΡΑ ΤΕΙΧΗ, καί τοο; τρεΐ;

λίμενας των Αθηνών. 7
Τΐόσων πυλών έοεβαιώΟη ιΐ ϋπαρ^Ες 8
Περίγραύε τ/.ν δέτιν τ?ς Άκροπόλεως. __
Τίνες ίσ»ν αί άξιολογείτατιιι οίχοδεριειί εις τήν 

κάτω πόλιν; ^
Τις ητεν η άξ-ολογωχατη ςτοά των ΆΘι^νών ; 10
ΠερίγΜ,Ιε τό ώίεΓεν. ' ’ 1 1
Τις ·0Τ5ν 5 Κ ε ρ ψ · α ί; ,  χαί 

μχ ταυ; _
Τις ΐτεν  ̂ άςιελεγωπίτη τών £ν ΆΟίινϋΐ- ά- 

γο?ών; , 2
Τίνο, ί σ ι ,  τά γν[ί,τ-τ„,

λογώτατον εξ αυτών; ^3
Περίγραψε τό βεατρεν τε3 Β άχ„„, .

νας, χλτ. ·

Πίτες ϋτο ™ ίίω ς  ό άρ,ίμός τών ίττοχριτών; —
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Πΰτο; ητον δ άριΟ<Αδς των πιοσώπων των ένα-
σχολουμενων ε̂ ς τδν γ̂ δρδν ; 14 '

Περίγίαψε τε^ς [̂ 5̂'̂ 75κην αδτών. —
Ιίερίγραύε τά διάφορα ένδ6!χοτα των ύττοχεηών. — 
Τίς ποτα^λδς εδρεε πλητίον των Αθηνών; 15

ΚΕΦ. Γ .

ΙΙδσαι ταςεις χατοίχων ΰτ.χζ'ρν έν ΆΟήναις ; 1
Ιίόσες ητον δ αριθμό; έκαστη; τάζεω; ; —
Ιίοσαι ησαν αί στρατιωτιχαΙ οιννα'αει; των ’Α.θη- 

ναίων, έζι τεΰ Θευκυδίδευ > —
Έ'ηγησον την διακρισιν μετάξι» ελευθέρων Α 

θηναίων καί των οσει ®να μόνον των
γονέων ΛΟηναΓον. 2

ΙΙώ ; κατεγραφοντο ; 3
Περίγραψε τού; μετοίχου;, το προνόμια αυτών, 

τό ; υπηρεσίας το)ν, κλπ. 4
ΙΙοϊαι άμοιβοί εδίδοντο ενίοτε προ; αυτού; ; 5
ΙΙόσα εΓίη δούλων ύπίργον έν *Α0ηναις ; 6
Πώς μετεχειρίζοντο τού; δούλου; έν Άθηναις ; . 7
Ποια ήταν τά κοινότατα αυτών εγκλήματα, και 

χ ώ ; έτιμωροΰντο; &
ΤΙοία ήτον ή διαφορά μ.εταξύ των ©ικετών και 

δούλων; 9
Ποιος κανών έρ)υλάττετο, δτε οί δούλοι χαρεδί- 

δοντο εις τά ; βασάνου; ; 10
Ποία ητον ή συνήθης άγοραία τιμή τών δούλων 

έ ν ’Αθήναιςί * 11
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ΚΕΦ. Λ'.

ΙΙοι* προσόντα ησαν άναγκαιΓα διά τούς έν ΆΟη- 
να(ς άρ7.οντας; 1

Πόοοι πρώτοι άργοντες Οπίρχον, τίνες ήταν οί 
δνομοσίαι αυτών, καί τά καθήκοντα των ;  2

Ποια ίοαν τά καθήκοντα των « Ένδεκα ; » 3
Ιίερίγραι^ε τά έ’ργα των νοαο^υλαν.ων, νομο- 

θετών, δημάρχων, των α Τετοαράκοντα » και 
των διαιτητών. 4-8

ΚΕΦ. Ε'.

Πόοα είδη έκκλητιών, ήτοι δημοτίων ουνελεύτεων, 
όπήρχον ε ν ’Αθήναις; I

Περίγραύε λεπτομερώς έκάττην αδτών. 2-3
Τίνες ησαν αΐ κατεκκληαίαι; —
Εις ποιους τόπους έγινοντο αί έκκλησίαι; 4
Τινες άρχοντες εΤχον την διευθυντιν αυτών ; 5
Πώς ήναγκάζετο 6 δήμος νά πορευρίσκεται εις 

τάς εκκλησίας ·, 6
Εξιστορησον τβς θυσίας καί προτευχάς, μετά 

τάς δποίας ήρχιζον αί Ιργασίαι. 7-8
Τίνες ήγο'ρευον εις την Εκκλησίαν ς 9
Γίεριγραι^ε τόν τρόπον του ψη^ορορείν. 10

ΚΕΦ. Σ Τ .

Ύπο τίνος, καί προς ποιον σκοπον συνεστήθη ή 
 ̂ Βουλή τών ΓΙεντακοσίων ; 1
Ητο συμπληρωμένος δ άριθμός εις την εποχήν 

του Σόλωνος; __



Β. Α. ΕΡΩΤΗ21ΠΣ,

Πώς έξελέγοντο ο[ βουλευταί;
Ιϊερίγραψε τον τρόπον τ ις  εκλογής, καΐ έςιστόρη- 

σον τά έργα των προέδρων της Βουλές.
Ποία εινα: ί  Ιννοια της λεξεως έπιλαχόντων ;
Περίγραψε τον τρόπον, καΘ’ δν ο( βουλευταί προέ- 

Ιβινον εις τά έργα των, 2τε συν^ρχοντο.
Ποια άλλα έργα εΐχονς
Πώς έξετάζοντο οΐ άπολογιοριοΙ των, και ποιας 

άμοιβάς έλα'[χέανον;

ΚΕΦ. Ζ'.

Πόδεν παράγεταί το ίνορια ’Άρε'.ος Πάγος;
Ποια ηοαν τά διά την Οέοιν των Άρειοπαγιτών 

προσόντα;
Πόσον έξετάθη ή δικαιοδοσία τω ν ;
Άνάοερε τον χρόνον κα̂  τον τρόπον τ ίς  συνελεϋ- 

σεως αυτών,
Τίνες ησαν αί δυω άζιόλογοι περιστάσεις, αΓτινες 

παρηκολούδουν τάς δίκας αυτών 5
Ποιος έκ τών αρχόντων συνεδρίαζεν εις τδ δικα- 

στηριον τούτο ;
Περίγραψε την συνηδη διαδικασίαν αυτών.
Είπε τον τρόπον, καδ’ δν έδίδοντο οί ορκοι, τάς 

ερωτήσεις, τόν τρόπον του συνηγορεΓν, κλ.
Πώς έψησίζετο ίάπόβασις;
Ποίαν άντιμισδίαν έλα',αβανεν έκαστος Αρειοπα- 

γίτης ;
ΠοΓος πρώτος ελάττωσε την εξουσίαν τών Άρειο- 

παγιτών ;

2

425
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ΚΕΦ. Η'.

Έζ τίνος Τ ίίίίω ; τον λαόν έξελίγοντο οί {,*«.
στιιί, ααί ζοΓα χρο,ίντα άπητονντο ; 1

ΙΙότα δ;καοτ%ίίΐ ύιίρχον, ια ι περί ιο ί^ ,
εδίκαζον; 2

Πως εςελίγοντο οί διχαιταί έαάοτον ϊικαιττ,ρίον; __
Ονομασον τά ττοινιαά διχαστόρία. 3

Πόσοι δ,αασταί συνεδρίαζον εις τό διααστιίο.ον 
Ίίλιαίαν, ια ί περί ιοίων διαών έδίιαζον ; '  4-5

Ποιος όραος έδίδετο άαό τονς δικαττας; __
Περίγραψε τόν τροπον τ ις  διαδιχατίβς. (5
Ποιαν ίννοιαν ίχ«ι ίι λέίις ά ι'ά κρ ισ ίζ ; __
Εντός πόσων ετών μετά τό εγχλ,μα ίτον ά-

ναγϊαΐον νά γείνη ί  χατι;γορία ; __
τί« ίτον  ̂ ί  Λνοια το5 όρζου, τόν όποιον αίμνοον 

ό χαττιγορος ααί χατηγοροόμενος ; 7
Πώς έξελέγοντο οί δίχασταί 5 __
Ποιος άνεγινωσχε την χατηγορίαν ;
Ποια ϊτον ή συνέπεια, έάν ό χατηγεροίμεόος δ·ν 

ένερανίζετο ;
Δέ. έγίνετο ποτέ σογχατα'Ιασις ε ΐ; .ότόν ; 
έίοιαν ίν,ο,αν ε'χει έ.ταδία ί  λέ'ις  //μοεα- 

ΧίιΌ;

Ι··’  ""“έ -αρεχατετίΟεντο ;
Τίνίς απητέιτο νά ^ναι οί μαοτυοε- ;

Πόσα είδη αποδείξεων ύ π ^ - ;
Δια ποιων μέσων έμποδίζοντο δ χατήγορος χαί 

ο χατηνορούμενος νά μαχρηγορώσιν όπέρ τό 
δέον;

8

10

II
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ΙΙερ-γραψε τεν τρόπο'# τβ-3 ψχρίζίΐν τ·};ν άπβ-
13

Τί εχηρυττεν 6 * ίρυ ;, ά»3ϋ> έ^ερί’.ουτο  ̂ψη ΐ̂δ-
ί 5 14

π :6 ί τΐ|χω:;αν οσίζ

15

Πώς η5ΐ0[χοϋ!ντο οί ψηοοί;
Εις τί\ος χεΤρας

έξϊ;λ^^“/_οντο ενοχ( 
μάτων ;

ΤΓπό τίνων συνελέγον-ο τά πρόστιμα, και ποια 
ητον ή συνέπεια της μη πληρωμές αυτών ; —

Πώς ώνομάζετο 5 κατήγορος, ή δίκη, δ κατη
γορούμενος, και -ή κατηγορία, προ και μετά 
τί}>· χαταΰίκηί^ ;

Ποία ποινή έπεβάλλετο εις τους ψευοοκατηγόρους; 17
Πώς κατεδιώκοντο ά  ψευδί[ΐαρ·Γ^ρ=; ; —

Κ Ε Φ . θ '.

ΆζαρίΟμιτεν τάς χοινοτατε:; π ίΐν4 ;, τ ί ς  όπίίϋ; 
έπέβαλλον οΐ ’ΛΟηναΓοι.

Πόσοι βαθμοί ατιμίας υπηρ·/,ον ;
Ποιοι κατεδικάζοντο εις την δουλειάν ;
Ποία ητον ή διαφορά μεταξύ της φυγής καί τβυ 

δστρακισμου ;
Κατά πόσους διαφόρους τρόπους επεόάλλετο η 

ποινή του Οανατου ;
Ποιον έγκλημα έτιμωρεΐτο "συνήθως από τους αρ

χαίους "Ελληνας με τον λιθοβολισμόν >
Άπαρίθμησον τάς κυρίας δημοσίας άμοιβάς.
Περίγραύε ιδίως την αμοιβήν, την ονομαξομέ- 

νην σίτησιν έν ϊίρυτανείω.
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ΚΕΦ. Ι'.

Εις π5?ον σώμα ητον ανατεθειμένη ή διοίκησις 
των χρημάτων; ^

Π ίΐα ι τάξιις αρχόντων υπαγόμενων είς την βσυ- 
λην ύπίΐρχον ; 2

Περιγραψε τά καθήκοντα των Πωλητών και των 
Πρακτόρων. 2 3

ΠοΓα τ5σαν τά καθήκοντα τών *Απο5εκτών ; 4
Περίγραψε λεπτομερώς τά έργα τών ταμιών τών 

ιερών χρημάτων, τών ταμιών τών θεών, το5 
ταμίοϋ τϊ-ς χοινης προσόδου, καί του τομίου 
τ ίς  διοιχησεως. 5-6

Ειπέ τους άρχοντας, οτοι διωρι^οντο διά την 
έπιμέλειαν τών ε'ργων τϊίς άρχιτεκτονικής, κτλ. 7 

ΠοΓον ίϊτο τό έργον τών Έλληνοταμιών; 8
Είπε τους Γραμματείς, ΎπογραμματεΤς, κλπ. 9
Ησαν ^ύχοχρεοι ολοι ουτοι οΕ άρχοντες νά δίδω· 

σι λόγον τών δαπανών τΐ;ς υπηρεσίας των ,· 1 0
Τίνες  ̂ άρχοντες διωρίζοντο διά νά έξετάζωσι 

σβυς απολογισμούς αυτών ; _

ΚΕΦ. ϊα ;

Απβριθμησον τά δια9ορα κεφάλαια τίίς τακτι- 
Χΐς δαπάνης ε’ν Άθηναΐς. 1

ΠοΓαι ησαν αί κυρίωτεραι δαπάναΐ, αι γινόμε
νοί 6ίς τήν κατασκευήν τών δημοσίων οίκο- 
οομών; 2

Π3131 «ρχοϊτϊς ΙτψεΧοΜτιι τά ίργα ττΟτα ; __
ΙΙίΐίν εΤίο; άιτϋϊο^ίας διετι,ρεΓτο 1~> ’ΑΟίνει,ς ,· 3



Άπβρίθμησον τά διάφορά κεφάλαια ττϊς δα
πάνης, τά άναγόμενα είς την τελετήν των 
δημοαίων έορτών. 4

Ποιοι άρχοντες διωρίζοντο διά την επιμέλειαν 
των θρησκευτικών εορτών ; - *

Είπέ τά διάφορα είδη τών δωρεών προς τον 
λαδν, και έξιστορησον λεπτομερώς τά θεω
ρικά. ®

Ποΐαι πληρωμοί έμπεριλαμβάνοντο δπδ ττ,ν Ονο
μασίαν « μισθός διά τινας δημοσίους υπηρε
σίας έν καιρώ είρήνης ; » 6

Πώς διετρέφοντο οΙ πτωχοί ; 7
ΠοΤαι δαπάναι εμπεριλαμβάνονται υπο τήν Ονομα

σίαν « δημόσιαι άμοιβαι; »
Δεν άπητουντο χρηματικοί τινες ποσότητες διά 

τήν προμήθειαν ναυτικού, ίππικοΰ, έν καιρώ εί- 
ρήνης ; ^

Τίς ήτον ή πιθανή ποσότης τών χρημάτων οσα 
έδαπάνων οί Αθηναίοι έν καιρώ είρήνης; 9

Πώς έπορίζοντο αί δαπάναι τοΰ πολέμου; 10
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&

ΚΕΦ. ΙΒ'.

Είς πόσας τάζεις δυνανται νά συγκεφαλαιωθώσιν 
αΐ τακτικαί πρόσοδοι τών Αθηναίων;

Άπαρίθμησον τά διάφορα είδη τής προσόδου, τά 
όποια έμπερίλαμβάνονταί υπο τον ορον χέΛος,

Άπαςίθμησον τά διάφορα είδη τών δικαστικών 
τελών, και τά πρόστιμα.

Ποία ήτον ή ποσότης τών φόρων, οσους οί σύμμα
χοι έπλήρονον κατά τήν 77, 3 Ολυμπιάδα;
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σαν μετά τα3τα άντί των φό-

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μ. Β.

ΠοΓ* τέλη εΐση·
^ων;

Πδία ο'̂ 'ΐ ί^ον η κατά μέτον ορον έτητία
ΤΓοτοτης των τακτικών τ.ρ5τό?ων των ’ΑΟτ,νών; 

ΠοΤα κεοάλαια εΤχίΐν άνά εις την «ρχ·}ιν
του Ιίελοποννησιαχου πολέμου;

Πότα εΓίη τακτικών λειτουργιών ύπαρχον ; 
Περίγροόε έκα'ττην αυτών.

ΚΕΦ. ΙΓ .

*Πόσα εβη έκτακτων προοόοων έϊγον οί Ά6η- 
ναΤοι; 1

Ποια εβη νομίμων υπηρχον ;
Εξιβτόρητον λεπτομερώς τον ε γ̂γειον ρορον, και 

τάς αναλογίας καθ' άς ειαεπρα’ττετο. 2
Περιγρούε την νέαν έκτίμητιν, την γενομένην 

ίπι τ ίς  άρχ^οντίας του Ναυσινίκου. —
Τίνες ίσαν αί σχψμορίαι ;
ΙΤερίγρα·|ε λεπτομερώς τά τέοοαρα εβη τ^ςτριη-

Ρ«?χί«ί· 3
Τίςητον ή κατά μέσον ορον δαπάνη μιας τριη

ραρχίας ; _
Δεν υπίρχον άλλα εύτακτα με'σα του συναγειν

χρψατα ? 4
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Β 1Β Α 10Ν Β'.
ΚΕΦ. Α'.

Τις ?τον η εκτασις της Λακωνίας ; Ι
Πώς ώνομαζετο δ πρώτιστος χοταμδς αίιτης; —
Τις ητον ό ρωσικός χαρακτηρ της πόσος

πόλεις περιεΤ7_ε, και πόσος ητον δ πληθυσμός 
α ύ τ ίς ; 5

ΚΕΦ. Β'.

Ποία διάκρισις υπήρχε μεταξύ των κατοίκων των 
εν τη πόλει, και των δν τίζ χώρα; ·

Πόσα εβη πολιτών ύπαρχον;
Περίγραψε τον τρόπον, καθ’ ον μετεχειρίζοντο 

την πρώτην τών τάξεων τούτων, ά~6 της 
γεννητεως αυτών, έωσοΰ ηρχ̂ οντο εις την άν- 
δρικίιν ήλικίαν.

Έξηγησον τού; 2ρους άγέλας, έρηβους, μελλεί- 
ρενας, ειρενας, και έζηβους.

Άπο πόσα είδη ανθρώπων συνίστατο η άλλη τα- 
ξις τών πολιτών;

Ποιαν έννοιαν ν/ιι ή λεξις Μόθακες }
Έπολιτογραδοΰντο οί ε ίλω τες;
Εις πόσος ουλάς οιηροΰντο οΐ πολΤται;
Ύπο τίνος ίγεινεν ή διαίρεσις ;
Πώς ώνομάξοντο αί ουλαί αυται ;
Εις πόσα μέρη διηρεΤτο έκαστη ^υλη ;
'Γπίργεν άλλη διαίρεσις του λαού ;
Εις πόσον άριΟμον ητο περιωρισμένο; ο λαός;



χαΐ πώί έ|χποδίζετβ ή υπέρδαβις τοίϊ ίριδ̂ Αοΐ; 
τούτοι»;

ΚΕΦ. Γ .

Εξηγησον άχριίώς τ ίν  διβκρυιν μετβξίι των 
πολιτών, οσοι ώνομάζοντο ^[μοίοί, κ«ΐ τών 
βΟΌΐ έκαλοδντο ϋ^τομ^ίονες. ^

Ποί® εΓδι; δουλών δπγίρχον  ̂ 2
Άπό ή τ ι  ίρχεται ή έν Λαχεδιι·(ΐονι ; —
Περίγρειψε τό, τρόπον, παΟ’δν (εετεχεφίζοντο τούς 

εΓλωτας. _
Ηχον δίκαιον οΐ λοκεδαιμόνιοι νά μεταχιιρίζων- 

ται αυτούς αύσττ,ρώς ; __
Τις ίτον ί  Κρυπτεία ; ^
Πώς έγίνετο ί  τελετί τ ις  ίπελεοίερώτεως 

αυτών; ^
ΚΕΦ. Δ'.

Εχ τίνος ηρωβς τ5τον ανάγκη νά κατάγωνται 
άμροτεροι οι βαοιλεΤς τί ς̂ Σπάρτης ; 1

Τις 5τον ή τάςις τ ίς  ϊιιείοχϊς τού δρόνοο ; __
Πώς άπεροσίζοντο όλτί αί περί διαδογϊς διε

θ ν ε ίς ; . __
Τί οο,είκνεν, ότε ί  βε,,,λεύς ίέ ,  είχε τέπνον 

εχ τί5ς πρώτης αίτου συζύγου ,* _
Τί ίτο τό χεριεχόμενον τού μτ,νιαίου ο'ρχοο, τόν 

ίποΓον έϊιδον ο! βτ,,λεΓς πεεί οί ε'ροροε; 2
Αεα τίνεοϊ λεξεων δεεζρίνοντο τά έν είρτίνι; χοί

όν πολεμώ έργα τού βαοιλε'ως ; __
Ποια ίοαν τά χοριεότερα ε'ργα αΟτοΟ έν χαίρω 

είρίνςς; _

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μ. Β.
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ΠβΤα «ρονίμια εΤχεν έ βασιλεύς άναβαίνων εις 
τύν Ορονον; 3

ΙΙοΤος προέδρεϋεν εις τίιν Γερουσίαν ; 3.
Μέ πόσας ψαρούς ίσοίυνάμει ή ψίρος εκα'στου 

των βασιλέων ; —̂
Ύπο τίνος έστρατηγοΠντο τά στρατεύματα τής 

Σπα'ρτης; 4
Έκ τίνων συνίσταντο οί περί τον στρατηγόν ; —
Ποια ησαν τά  καθήκοντα τού βαοιλέως έν τή εκ

στρατεία ; —{
Ποία ποινή έπεβάλλετο εις τον στρατηγόν, 

οστίς άπείεικ^ύετο ένοχος προδοσίας ; —
ΠοΤαι τιμαί άπεδί3οντο εις τούς βασιλείς έν χαί

ρω ειρήνης ; 5
Ποιον προνόμιον ειχον, οσοι ησαν απόντες έκ των 

συσσιτίων ς —
Περίγραψε τάς τελετάς του πένθους διά τον θά

νατον τίνος των βασιλέων. 6
Ποΐαι Γδιαι τιμαί άπενέμοντο εις τό σώμα του 

βασιλέως, άποΟνήσκοντος εις στρατιωτικήν α
ποστολήν ; —

ΚΕΦ. Ε'.

Πώς ώνομάζετο ή βουλή τής Σπάρτης; 1
Άπό πόσα μέλη συνέκειτο ; ~
'Γπό τίνος συνεστήΟη ;
Ποία ήλικία άπητεΐτο διά γείνή τις γερουσια

στής ; ^
Περίγραψε τον τρόπον τής εκλογής αύτών.
Πόσον χρόνον διήρκει ή γερουσιαστική αρχή ; —τ
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ΠδΤα καθήκοντα εΤχον οΐ γεροϋσίαϊταί; 3
ΙΓϊδ συνηρχετο ή γερουσία ;

ΚΕΦ. Σ Τ ,

ΤΙόΟεν τίαραγεται το δνομα Έροροι; 1
Πόσοι έζ Λ^τών υπίρχον; —
Έ ;; ποΓον χρόνον το3 ετοος ηρχιζον τό εργον των; — 
Ποιον προνόμιον εΤ)'εν 5 πρώτος έξ αότών ;  —
]Γπ?) τίνων Ιξελέγοντο οι "Έφοροι; —
*1'πό τίνος ουνεστηΟησαν τό πρώτον; —
Που συνεΒρίαζον; 2
ΊΐΒόναντο ν4ι καΟαιρώσι τους άλλους άρ·χοντας, 

πσρκίαίνοντας τά καΟήκοντά των ; —
Οί βασιλεΤς ησαν υπόχρεοι νά υπακουωσιν εις τάς 

χληοεις τω ν ; —
ΉΒυναντο νά κατϊ3γορώσι τους βασιλεΓς άριέσως 

διά Οανάσΐ[χα αμαρτήματα ; —
Ποία ητον ή διχαιοδοτία των έπι των πολιτικών 

δικών; —
ΊΙδύναντο νά διαπραγματευωνται μετά ξένων 

έΟνών; 3
Ποιαν εξουσίαν εΤχον έν χαίρω πολέμου ;  —
Τϊ άπεοασιζον περί των νικημε'νων πόλεων ; —
Πότε ίπαυσεν ιζ αρχή τών Έφορων, χαΐ πότε άπ·- 

κατε'στη; —

ΚΕΦ. Ζ'.

Πόδεν οί ΒειδιαΓοι έλαβον τήν Ονομασίαν των ; 1
Πόσοι έξ αυτών υπήοχον, καί ποιον ήτο τό ίργον



Τίνες ήταν οΣ νομο^ύλαχες. κ«ι ποΤον ητο τβ 
ίργον των ;

Τίνες ίσοεν οΐ άρμόσυνοι» τ^βεν παράγεται
λέξις, χαί ποιον ητον το κύριον ^ργον των ; 3(

ΠοΓα καθήκοντα εΤχον οί πύθιοι, οι πρόξενοι, 5 
πρόδικος, και οί παιδονόμοι; 4 -6

Πόσα είδη αρμοστών ύπαρχον; 7
Περίγραψε τά καθήκοντα έκάστοα, — ’
Ποιοι ησαν οΐ πολέμαρχοι καί οΐ ίππογρεται ·, 8,9
*Εστρατήγουν οί τελευταίοι του ιππικού ; —

ΚΕΦ. Η'.

Πόσα είδη έκκλτ.σιών ύπαρχον έν Σπα'ρτγ] | 1
Έκ ποιων συνέκειτο ή μεγάλη έχχλησία; —
Περί τίνων έβουλευετο;
Έκ ποιων συνε'κειτο ή μικρά Ικκλησία ; *—
Πεοί ποιων πραγμάτων έβουλευετο ; 3
Ποσάκις συνηρχετο; —
Ποσάκις συνηρχετο μεγάλη εκκλησία ; :—ι
Που έγίνοντο « ί έκκλησίαι αυταί >
Τό δικαίωμα του άγορεύεΐν εις αυτάς ίτον βλως απε

ριόριστον,
Περίγραψε τον τρόπον καδ’ ον έψησιζον, 4

ΚΕΦ. θ ' .
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Ποια ησαν τά συσσίτια, καί πώς άλλως ώνομά- 
ζοντο 5

Περίγραψε τον τρόπον, καΟ’ δν έψηοίζοντο οίύπο-
ψηφίοΐ.7 τ
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Ίίζ ητον ή τροβί των, καί πόϊοι βτρωγον εις 
έκάιττ,ν τράι:ε!|αν; '  2

Ύπο ποίίϋς ορούς η86ν*ντό τινες νά ^ναι άκόντες; — 
ΠοΓον είδος συνομιλίας έγίνετο εν καιρω του ουα- 

ζοσίου ; 3
Διά τίνος χειρονομίας 5 πρεσβύτερος έδείκνυεν, 

οτι τΐίτοτε εκ των )ν£γομενων δεν επρετιε νά 
αλλαχού ;

ΙΙοΐας ωφέλειας έλάμβανον αί διάφοροι τάξεις των 
νέων ΐίαρευρισκόμεναι εις τά συσσίτια ταΰτα ; —

ΙΙοίαν έννοιαν έχουν αί λέξεις έπάϊκλον καί κοπίς; —

ΚΕΦ. V.

Εις ποΓσν άτοδίδεται έν γένει η νομοθεσία τ?;ς 
Στ:άρτης; 1

Ύκο τίνων νόμων έκυδερνώντο οί Σπαρτιαται προ 
τ ίς  έπογΐς του ; —,

Τ'ς ητον δ Λυκούργος, καί που ευρε τό ποωτο'τυ- 
τ:ον, κατά το δποΓον συνέταξεν έπειτα τούς ί·
δίους αύτου νόμους ; _

Κατά ποΤον τρόπον οί Σπαρτιατικοί νόμοι μετέ- 
βαινον από μίαν εις άλλην γενεάν ; __

ΚΕΦ. ΙΑ'.

Απαρίθμησαν τουςΐ
κυριωτερους νόμους εις την Θρησκείαν 1
τούς άνα^ίερομε'νους)

-------—- εις την πόλιν καί εις τούς αγρούς. 1
----------  εις τούς πολίτας. 2
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Άπα:ίΟμη7;ν τίυς 1 
κυριωτερδυί νόμοΐί- |εΐ' τον γάριον.
τούςαναρερομένους)

ει; την τροπήν, 
εις τον ίματιτμόν, 
εις την πειθαρχίαν καί τα ηΟη. 
εις τάς σπουδας καί την 5»ι- 

λογίαν.
εις τά δημόσια γυμνάσια, 
εις τά συμβόλαια χαΐ το νόμι

σμα.
εις την άγοραν. 
εις τον πόλεμον.

ΚΕΦ· ΙΒ'.

ίίόσα είδη δικών εΤχον οί Λακεδαιμόνιοι ; 11
Ένοίπιον τίνος έδικάζοντο τά θανάσιμα εγκλή

ματα } —
ΠοΓαι δίκαι έδικάζοντο ενώπιον των βασιλέων; —
Έςιστόρησον τον τρόπον, καθ δν ίγίνοντο αί 

δίκαι εν Σπάρτη. 2

ΚΕΦ. ΙΓ .

*Απαρίθμησον τάς τιμάς, τάς όποιας συνήθως 
άπέδιδον έν Σπάρτη. 1

Πόσα είδη ποινών έπεβαλλοντο υπο τών Λακεδαι
μονίων; 2

Περίγραψε εκάστην τούτων. —
"Η έκ τ?5ς Σπάρτης εξορία ί· ο̂ κυρίως ποινή ; —
Κατά ποιον τρόπον έπεβάλλετο ό θάνατος ύπό
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των Λαχεδαιμδνίων;
Πώς ώϊομα^ετο τό μέρος έ«εϊνο τοΰ δεσμώτη- 

ρίοϋ, εις τό όποιον έΘανατόνοντο οί κΒϊο2|ΐγ5[̂  .

ΚΕΦ. ΪΛ’.

Ειχ®^ ΪΛαρτιαται ταχτικόν ^6στ^μα φορολο- 
γ ία ς ;

Πο3 αποδίδεις λοιπόν τήν χρίοιν τ ί ς  λέξεως β- - 
τελείας;

Ποιοι ησαν οί ^όροι, καί ΰπό ιίνων έδίδοντα^
ϊ ί ς  ιοΤα̂  μέσα αατέρεσγον ο! Αααεδαιμόνιοι διά 

V* αόςάνωσι τας προβόδους των ^

ΚΕΦ. ΙΕ'.

Πώς όπαίζετο τό παιγνίδιον  ̂ άγκ^τόλϊ} ^
Πώς ή άκίνητίνδο ;
Πώς  ̂ άποδιδρασαίνδα, χαΙ αώς δνομαζετας σή- 

μερον;
Τις ητον ί  άπί^ραξ,ς ;
Πώς έααΐζετο τό άρτιάζειν, χα'ε χώς ονομάζεται 

«ήμερον ;
Πώς έααίζετο 5 άσαωλιαιμός τό χρώτον, ααί πώς 

μετά ταοτα ;
Τις ίτον ό άστραγαλισμός, μέ ποΓον τών χαιγνε- 

διων έχεε σήμερον όμριότιιτα, ααί πίσοος 6ό- 
λοκί είχε ;

Τις ίτον ί  άρεντίνδα ;
Τις ί  βασιλίνδα ;
Τις 6 διαγραμμισμί^ ;
Πώς έπαίζετο ί, ^ελκιΐ5τίνδα ς

7
8 
9

10
11
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Π ω; Ιπαίζετο ί  ελχϋνστίνδα ; 12
Τί σημαίνει η φρδσι; « έξεχ’ ω ®ίλε τ̂ Χιε \ · 13
Τ ι; ίτον ί  έπ(σχι>ρο;, πώ ; άλλω; ώνομάζετο, 

καί χώ ; έπαίζετο ;
Π ώ; έχαίζετο 5 έποστρακισμο;, καί χω ; ένομα· 

ζεται σήμερον;
Τ ί; ίτον δ έφεδρισμό; ;
Πώ; έπαίζετο ή έφεντίνδα ;
Τ ί ; ητον ή έωλοκρασία ;
Π ώ; λε'γεται σήμερον τδ ζατρίχιον ;
Π ώ; έκαίζετο έ ίμαντελιγμο;, καί πώ ; δνομα- 

ζεταί σήμερον}
Τ ί έσημαινε καλαμον έπιβοίνειν, καί ποϊο; επαι· 

ζε τδ χαιγνίδιον τοοτο;
Τ ί; ίτον δ κινδαλισμό; ·,
Τ ί; δ κολλαβισμό;;
Τ ί; ί  κυβεία, πώ ; έπαίζετο χα; πόσου; βόλου;

Τ ί; ?τον ί  κυνητίνδα, καί μέ χοΤον των παι· 
γνιδίων δμοιάζει;

Πώ; έχαίζετο ή Μτ̂ λολανΟτ̂ » και χώ ; δνομα^εταί 
σήμερον ;

Πώ; έπαίζετο ή μυϊα χαλκί, καί πώ ; δνομάζε- 
τα'. σήμερον;

Πώ; έπαίζετο  ̂ δρτυγοκοπία ;
Πώ; έγίνετο ί  οστρακίνδα;
Μέ ποιον χαιγνίδιον όμοιαζει ή ουρανία;
Χίνα ίσαν τά χεντοίλιθαι και χώ ; Ονομα̂ ο̂νταε 

σήμερον ;
Πώς έ' ί̂νετο ή χεττεία ;
Τί η“ο τδ χλατυγίζειν ;

14

15  
1 0

17
18

1 9

20 
21
22 .

2 5 ’

24'

25.

26 '
27,
2 δ

20.

30
31
32
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Πώ; έ ::ίίζίτο  ί  πλε[»το6ολίν5ιι; „3

7 ” , ; °  « «*νδ.ρίί:«ν,
ίνο Κ ετα ι σίμερον;

1 Ι ΰ 4 έ « ίζ ε . ,  ί  ^^ε„ερα;,5α. χ«! , ϋ ,  5̂ . .  
ζβται σήμερον ;

·’ ' ' μ ε Ϊ ·   ̂ * ί-

' \ ν Ι ε ν ' ° ’'· ''’ * "  «·Τ νίδ .«Χ .ρ .- “
Πώς έχχ,Χετο ί  τρ„γ»8ί , „ „  .
Πς ίτον ο χαλκ,σμδς, χχ,'
Πω; επα,ζετο.ήχελ,χελώνη;
Β ω ; εχαιζετο ί  χυτρίνϊα ;
Πώς έπαίζετο ;ή ώμΛλχ ;

37
38
39
40
41
42
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*λβαμ.βάκευττα 
Αγαθοεργοί 
*Αγαθοϋ δαιμονοί κρα· 

ττ;ρ
Αγάλματα 
’Άγε70α( γαμέτην 
*'Αγεσθαι γυναίκα 
Αγκύλη 
’’Αγκορα 
Άγνίζειν 
Άγν(σμοΙ 
*Αγορά 
ΆγοραΙ 
Αγοραίοι 
Άγωνισται 
Αδίκημα 
Αδύνατοι 
’Άδυτον 
*Αζυγές 
Αθάνατοι 
’Αθηνα 
Άθλοθέται 
Άθλον

239.

148:

ΑΤρε δάκτυλον 
ΑΓρειν σημιια 
Αίρεται 
Αίτητικαί 
Αίτία
Αίχμάλωτοι 
Αίχμή 
Αίώραι 
Ακάθαρτοι 
Άκάτια 
Άκεστορίδαί 
Άκονιτι νικάν 
'̂Ακοντα 

’Ακίντισμα 
’Άκρα γραμμή 
Άκράτισμα 
Ακρατον 

’Ακροθίνια 
2 9 9 1’Ακρόπολις 

50 Άκροατόλια 
57ΐΆκρωτηρια 
44 Ι’Αλαλά 
47|Άλαλαγμος 
91 |"Αλας 
9 2 ι’Άλγεα

Σ(\.
339
351

186
51

170
170
119
157

58

263
,263
303
248
282

2ίλ.
93

165 
258

55
282
140 
118 
246

58
158

54
93
91
92

182
183
141 
229 
156
166 
134 
134 
181

6  Λ
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, II
ΑΑίχτρυοιιαντίία 8
’Λλεξ ίκβκος 4
^Αλιμέδων 4
Αλιτροί 5

3
Α̂λίΤη 5 :
Αλ6τΐ{ 91

'Αλριτίΐ 16;
Αλοίτον ^

’Αμκχίνη 19,
Αμτνζ 19,

Ά μ ιιιλ ίίϊί^  19ι
'Αμ^λος 18(
Αμοαύπελλον

.’'Αμφιππ3ΐ 1 1 ι
^Ανββ3;λλε7θα{ ] 9(
Ά«ϊ§ατ4ΐ 9·:
ΆναίολατΕίν ^96
μνοδίλ-Γ- 113
Αναθήματα 02

*Αναίδε'α 274
ι’Ανακείμενα 02
/Ανακειβν 237
Αναχες __
Ανβκλίνοπα'λη 93

’Ανβκρισις 238, 278 
Άνβλυειν κ̂ αυμί:ο· 

νίου
Αναπιεσμα 
Ανα^ρυσις 
’Ανβύμαχοί 
^Ανβίέρείν $υ7(Λς 
ΑνίρεΓα 
Ανδρών

ιΊ» ^I ΑνβρωνΓτίί -|74
5| Ανεγχλίτοιι; 353
5(Άν0ίττίρια 83
ί| Ανθεστηριών 213
Ι 'λ ν ί, ΐϋ ΐ 58

!| ΑντιγριρεΤς 290
I ΑντιλαμΙίίνειΟαι 93

'Ι Αντλία 154
ι|Άντυξ 117
'|’Α;ίνη_ _ 118
I Αα’ εμπορίου, καί 

“ϊ=?δ; 303
Α τπρχπϊ β()
’Ατ.άτη 84
Άπατουρία __
Απτ;λιώτ):ς 238
Απ^ναι 95
ΑπλοΟν ίατία 159
Απο τοΰ ανω ερύείν 84
Απ5 το3 βοηδρίμεΓν __
Αιτ5 του Δίος χαίτης

άσν,ς  ̂ 85
Ακο του εψειν πύανα 90 
Α«ο του έ^ίε'να' 277
Από του ιζλίου __
Από του χυρεΓν τά 

ψϊΐβίσμβτα 262
Από του μοστιγοΰν 84 
Από του παλλειν 47

’Από του ουγκαλεΓν 263 
Από του ορέατος 277 

|Αποβαθραι 167
Απόγεια ___

Άπογίνεσθαχ 194
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Άΐϊοδεκτβι 
Άποκχρύξαι τον υίον 
Άχόλλων
’Αποτειγισμος
’Αποτίμτίμα
Άτοτομη χε'ρατος
Άχοτρόπαίος
Απο^ορά
*ΑρβΙ
"Αραρος
Άργαρίοι»
"Αρειος Πάγος 
Άρης 
ΆρΙστον 
^Αρμίζειν 
'Αρμοστοί 
Αρπαγές 
^Αρτεμις 
Αρτέμων 
'Αρτος 
'Αρχαγέται 
’ΑρχεΓον
’Αρχίι
Αρχηγός η αρχηγέ

της
'Αρχιερίϋζ
’Αρχικυβερνηταί
Άρχων
ΆσκοΓί
"Ασκωμα
*Αοχίς
Άσπονδον
Αστεροπητης
’Αστραχαιος

50

Χιλ.
288
179

45
135
169
126

45 
255

65
127
220
271

46 
183 
168 
335 
150
48

158
174
324
331
2 8 6

925
53

162
259
182
155
117

55
43

Αστράτευτο;
Αστυνόμο;
’̂ Ασυλα
’Ασύμβολοΐ
’Ατελεια
Άτεχνος
Ατιμία 166,

Άτιμοι 
Αυλαία
Αύληταΐς άνδρασιν
Αυλοί
Αυλός
Αύτερεται
ΑΟτοκράτορες
Αύτομολειν
Αυτόμολοι
ΑύτόχΟονες
Άρεσις
Άρλαστα
Άοροδίτη
Άρρός

Σ·ν.
142
292

51
183 

2 8 5 ,3 6 4  
. 68 

259, 283 , 
344 , 352 

283
247
308
134
201
160
121
2 5 5
142
195

92
1 5 6
8

Βαγός
Βάθος ράλαγγος 
Βαθυπόλεμος 
Βαίτη 
Βαλέίς 
ΒάραΟρον 
Βαρύβρομος 
Βισιλεύς 44 ,87 ,187,259 
Βασιλική στοά 272

123
127

46
197

92
285
202



ΒαϊχοΓνία 
ΰατϊΐρ 
Βϊτραχιον 
Βαυκβλαν 
Βίίϋχαλητεις 
Βίβηλίί 
Βεδηλίς 
Βέλη
Βλκϊρη^ειν 
-Βίες 
Βίΐ:
ΒδηίρόιΑία
Ϊίοϊΐ'^ρίαιών
ΒίηΟείχς
Βολίς
Βορεβς
ΒοαδϋτεΓν
Βίϋλβία
ΒουλαΓος
Βουλεοτηριο;
Βίΰλευτηριον τ·<5; Γε

ρουσίας 
Βουλευτικόν 
Βοώναι

414

Σίλ.
82]
91 

249 
176

Π I Ν Α £ .

Βοώπις
ΒοβδεΓον
ΒροντβΓος
ΒροντεΓον
Βρόχος
Βω,αοι
Βωριος 
Βωμός των 

θεών

330 
242 
295 

47 
92 
44 

246 
284,353

δώδεκα

Γβιηογος 
Γαμήλιος 
Γαμήλιων 
Γαμήλιων 
Γάμος 
Γαστρα 
Γε'ροντε;
Γερουσία 
Γε' ρ̂α
Γερρα ί  Γε^^ον 
Γεωργοί 
Γής έμφαλος 
Ι ννετΟαι έχ δείπνου 
Γλαυκώπις 
Ι’λα&ξ
Γνήσιοι 
Γραμματείς 
Γραμματιύς 
Γραμματευς των βου

λευτών 
Γραμμή 
Γράφεΐν 
Γραφική 
Γραρις 
Γύαλα 
Γύλίος

.ΟΛ ΓψναοΜρχίϊ
205Γυναικών 

ΓυναικωνΓτις

58
60

118,119
194
66

134
84

212
155
157
238
56

269

240

44
Δαδο'υχος

45
47,213

167
213
170
1ό4
329

25,329
136
117
12
71

187
47

220
177
290
260

290
92
202
202
203
116
120
308
174
174

87
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Δαίμονες
Σιλ.
53

Δαιτρος 187
Δακτύλιοι 157
Δακτυλίοις κρούειν 2 0 1 ,
Δεήσεις 63
Δεαη 209
Δειλή οψία 209
Δείλη πρωία 209
Δειλοί 142
Δεϊπνον 182,183
Δείχνου χροοίμιον 183
Δεχίϊδαρ'/ος 125
Δεκας 353
Δελιρίν 158
Δεπας 182
Δεσμός 283
Δευτέρα έπ ’ είκα'δι 215
Δευτέρα Ισταμένου —

Δευτέρα τράπε!|α 181 ,184
Δευτέρα τρόχις 154
Δευτεροχότμοι 58
Δήμαρχοι 251
Δημητηρ 47
Δημιόπρατα 303
Δημιουργοί 1 2
ΔΫίμοι 226
Δημόσιαι ταραι 294
Δ?ξις άντίχειρος 352
Διά τό οίδεΓν τούς πό· 

δας 176
Δι« το πεπακνώβΟα: 262 
Διά το έφοραν τβ της χό- 

λίως χραγματα 331 
Δ{άβαΘρα ΐ98

Σ·λ.
242
261

Δ^αζώμα!^α 
Δ^αιττ,τα^
Διαλλακτηρίοι 
Διοιμαατίγωσίς 84
Δΐϊΐνομαί ή διαδόσεις 295 
Διασια 83
Διδόναι 168
Διεγγυαν —
ΔιεχχλεΓν 
Δίκη άλογίου 
Δίκη τ ίς  ξενίας 
Διμαχαι 
Διμοιρία 
Διμοιρίτης 
Διονύσια
Διονύσια μεγαλα 
Διόνυσος 
Δίοποι 
Δισχοβόλοι 
Δίσκον 
Δίσκος 
Διραλαγγία 
Δι^θερα 
Δίρορος 
Δί^ρα ερσριχά

Δόλιος
Δόλιχος
Δόλων
Δόμον άναγειν

151 
291 
252 
114 
125
125 
85

213 
85 

162 
92 
92

126 
197 
113 
332

113 ,184  
ίγος 127 

201 
281 
258 

46 
92 

158 
170
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Δόρβτα νανμαχβ
Δορηία

Δόρ
Δορίλωτοι 
Δουλεία 
Δούλοι 
Δβέπανον 
Δρέμθ(;
Δώρα

159]Ε ι; χεραλην σοι 
84 Εις οίχιαν 

84 , 182ίΕ ι; του; καχοίις 
] ΐ 8 |Ειο«γειν 
140 Είίπ-τηρια Ουειν 
283 ΕΓοοοοι 

251,254,323;Ε ΐϊοδο;
159 

92, 243, 245 
55

Ε
Έγγαίτρίρδοι 75
Έγγυαν 168

' *ΈγροΕ ί  ένγυηται 304 
Έ γγύ; τ ί ;  χληρωτή; 331 
Έγχοίλια 154
Έγκόμβωμϊ 197
Εγκύκλιον ί  έ'γκυκλον 4 96 
Έγχειρίδιον

Έϊώλια 
Είκά^
Είχοττί)
Εικοστολ^γοι 
Είχών 
Είλααίνη 
Εΐλείθυια 
ΕΤμα 
ΕΓρενε;
ΕΓρην 
Είρτ,νη

118 
118
169
155
213
304

203,285
183
48

195
329

129

Είσρορά

Έκατηδόλο;
Έκατομβαιΐον
Εκατονταρχία
Εκατόνταρχοι
Έχατόνταργ^ος
Έχοτόντοροί
Έκεραταντο
ΈκκεΓοδα».
Εκκλησία;
Εκκομιδή

ΈκλογεΓ;
Έκμαρτυρία
Εκτακτοι

’Εχφορά
Ελαίον
Ελαύνειν

Έλαιχδαλιών
"Έλεγχος
’Ελευΰε'ρια
’Ελεοοίνεα
Έλικες
ΕλλεΕνοϊί/,ίϊΕ
Ελληνοταμίαι

Έλλίμένιον
Έμββτος

302

2·1ί. 
80 

170 
352 
278 
269
243
244 

309, 
210

45 
212 
125 
123 
125 
153 
181 
282 

338 ,262  
190 
304 
280 
125 
190 
240 
159 
213 
282 
86 
86 

195 
95

111 ,299
304
240
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Έμδαται 
Έμβίλή 
*Έμβολον 
Έμμελεια 
•Εμπνευστά 

ΈμΓίλαΓίς 
Έμπολέμια 
Εν ΦρεαττοΓ 
ΈναγεΓ;
Ένβλιος 
"ΕνΕεχα 
Ενδύετδαο 
Ενη καί νέα 
Ενδεαατίκί; 
ΈνθουτιααταΙ 
Έννεακα[$εχαετΥ5ρΐί 
Ενέδία σύμβολα 
Ενσπονδον 

Έντατά 
Έντερόνε^αι 
Έντερ'ωνίδα 
Έντος έβδόμτς 
Ένωματαργαι 
*Ενωμόταρχος 
Ενωμοτία
Ένώμοτοί 8ιά σφα

γίων 
Ενώτια
*Εξι;βοι
Έςωμίς 196, 
Έπάϊκλον 
Έπί Δελρινίω 
Έ πΐ Παλλαδίω 
Έπ; Πρυτανείω

Σ(λ'

198 
137 
158 
240 
201 

46 
326 
277 

58 
45 

281 
195 
215 

75 
75 

210 
80 
55 

201 
155

130
124
128

128
194
321
250
339
276
276
277

1 6 3
157 
161
1 8 1
313
158 
171 
293 
127 
311 
153 
269 
129
88

Εζιβα'δες 
Έπιβαθραι 
Κτιιβάται 

Έπιδορπίσμβτα 
Επιδόσεις ' 
Έπίδρομος 
ΈπιΟαλαμια 
ΈπίΘετοι έορτοι 
Έπικαμπγ,ς ράλβγξ 
Επίκληροι 
Έπίκωποι 
Έπιλα*/όντες 
Έπιμαχία
Έπιμεληταί οο
Επιμεληται των νεω

ρίων 289 ,292
Επίορκος 67
Έπισταται 125
Επιστάτης 264,269
Έπιστέ^ειν κρατήρα 55 
Έπιστολεύς 162
Επίταγμα 
Επίτονοι 
Επιτροπή 
Επίτροποι 
Έπιγδόνιο;
Επομραλιον 
Επουρανιοι 

Έπτάγλωσσος 
Έπτάφδογγος 
Έπταγορδοι 
Έπωβελια 
Έπωμίς 
Επώνυμοι

126
158
157
168
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Έπώνυμοί 
Έπωτίδες 
"Ερβνος 
Εργασιηρία έν 

«ργυρίοις 
Έργολάβοζ 
Ε^Χειν 

Έρείδείν 
Ερε(τμ« 

Έρε^σειν 
Έρε'ται 
’Ερεχθηϊς 
Έριννύες 
"̂ Ερμα 
"Ερματα 
Έρμϋ; 
*Ερί>σ{Λτολί< 
"Εσβημα, έ^θίς, 

σΟησίς 
’ΕχστατιχοΙ 
Έττία 
Εστιάσεις 
Έστιάτορες 
Έσχάραι 
"Εσχατος ζυγές 
ΕτβιρεΓοί 
Ετεοέουταδαι 

£υΐ9υνοι 
ΕύχταΓϊΐ 
Ευμενίδες 
Εύμολπίδαι 
ΕύοΤ Βαχχε 
Εύορκος 
Εύπατρίδαι

Σιλ.

259, 331
158 

183,299
τοΤς

227
293

55
159 
157 
459
160 
233

49,180
157

Εύρος
ΕύρυκλεΓς
Ευσεβής
Εύ^ημεΐτε
Εύχ^αΐ
Εΰχώμεσβα
Ευωχία
Εφεδρος
Εφέστιος
Έφεστρίς
Έφέται
Εφηβικόν
"Εφηβοι
Εφορεία
Εφοροι195 

46 
48

195 Ζευς 
75 ,Ζέφυρος 
48;Ζτ;αία 

507 IΖυγά 
308 Ζυγιβ;

Ζυγίτης
Ζυγοί φαλβγγος 
Ζωγραφιά 
Ζώμα ή ζωστήρ 
Ζωμεύματα 
ΖώννυσΟαι 
Ζωστήρες 
Ζώστρον

51
125
45
55

290
54 
49
55 
85 
67

13,54

Σ·λ.

238 
75 
67 

53, 59 
63 
59 

183 
95 
53 

195 
277 
242 
320 
331 
331

44 
238 

283, 352 
155 
155 
167 
127 
203 
116 
155 
116 
155 
197
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Η
*Η άνω πόλις 
Ή  εν κηποις 

κάτω πόλις 
Ή  τάν η επί τάν 
Ήμεραι εξαιρε'σιμοι 
Ήμεροδρόμοι 
Έμίθεοι 
ΉμιΟωράκιον 
Ήμιλοχία 
Ήμιλδχιτης 
Ηνίοχος 
*̂ Ηρα 
ΙΙοκιστος 

Ή ώς ^

228
48 

2 2 Η 
139 
211 
144

49 
117 
125

113
44

209

155,
284,

θαλάμιοι 
θάλαμος 
θάνατος 
θανάτου 
θανόντες 
θαργτιλιών 
θεατρίζειν 
θεμέλιος 
θεολογεΤον 
θεομαντεία 
θεομάντεις 
θεοπνεΰσται 
Θεός
θέριστρον 1) βερίς·ριον 
θεβμοβορεΐον

155
171
353
274
140 
213
141 
157 
246

75

θεαμο^ίόρια
θεσμο90ρος
θετοί
θεωρικά χρήματα
θεωρίς
θεωροί
θίσοαι
Θίτες
θλίβείν
θρανίται
θράνοι
Θρήνων έπαρχοι
θρίον
Θρόνος
Θύειν
ΘυμΑν;
Θυμίαμα
Θυμιάματα
θυρεός
θυοίαι
Θώραξ

Ιερά
ΊερεΓον
Ιεροί
Ίίρομαντεία
'Ιερομνημων
'Ιερόν
^̂ ΙεροποίοΙ
Ίεροσκοπία
Ιεροράντ'/ ς̂
ΐ’ΐΟύφαλλοι

Σ ιλ.

89

177
295

73

169
254

93
155

193
180
184

56
243

55
56 

117
55

116

157
55
91
77
42
50

83, 289 
77 
87 
86



450 Π

Σιλ.

^Ικεσιος 45
Ίκρία νηος 158
*Ικετηριοι κλάδοι 63
7λαστικαι 55
Ιμάντες 197
Ιμάς βόειος 93
Ίμάτιον 196, 250
*Ιοί 119
’ίοχε'αιρα 48
Ιιοκαγρέται 33ό

'Ικπαγωγοι 153
Ιππαρχοι 123
'Ιππεις 113 ,251
^ππ^ύς 109
^Ιππίες 124, 326
"Ιππιος 45
*Ιπποβόται 295
'Ιπποτοξόται 301
ίσα τελεΤν τοΓς ά-

στοΕ;
Ισοτελείς
*Ιστία
Ίστος 
’ίτρία 
Ίώ  Βα'χχε

254

158

ί8 0
βά

κ
Καδδος
Κάδους
Κα$2(ρε(ν
ΚαδαφεΤν
ΚοΟχρμο(
Καικίσς

338
266

58
189

58
238

Καίίΐδας
Καλύβας
Καλύπτρα
Κοίλοι
Κάμμα
Καμματίδες
Κοίνουν
Κα^α
Κανη^όροι
ΚίΛΜ̂ λοΐ
Κα'ρνεια
Καρχτισιον
Καταβάλλειν
Καταγραφή
Κατάλογος
Κατάρ α
Καταπειρηττρίη
Καταπε'λται
Κατάστασις
Καταστρώματα
Καταβράγματα
Καταιρραχτοι
Καταχθόνιοι
Κατεχκλησίαι
Κατε'χειν
Κοττωνάχη
ΚεχαοδεΓσδαι
Κεχρύ^αλος
Κελης
Κέλητες
Κελητιον
Κελευστης
Κενχρια, χενοτάρία
Κέντησις

ϊ·λ ,

352
203
194
158
340

58
179

85
303

89
158

93
110
65

157 
137 
301
158

114
44

263
93 

197 
338 
195 
154

94 
154 
162 
192 
352
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Κεραΐαι η κεοατα 148 
Κεραμδίς 182
Κεραρχη; 126
Κέρα; 118 ,126
Κέρατα 12ό
Κεράτιά 220
Κεραιινοακοπεΐον 246
Κερκίδες 242
Κεριαλη 13 ’̂
Κημες 2δ1
Κτ,ρδς 203
Κηρύκειον 130
Κηρυκες 53, 54, 60 , 263 
Κίρυξ 5 3 ,5 8 ,5 9 ,8 7  
Κιθάρα 41̂  201
Κιβαρίζειν 
Κλάρια 351
Κλειτοπόδιΰν 154
Κλίψόδρα 280
Κλειδδΰ;^^; 48
Κλΐροι 295
Κλτ,ρβμαντεία 78
Κλτρδυχικά · 1 1 1
Κληρωτοί 261, 257
Κλίμακες 15"̂
Κλίσεις 128
Κλίναι 184
Κλισμος 
Κλοιδς 352
Κλυτοτέχνης 46
Κνημίδες 117
Κνίσσα 60
Κόθορνοι 198
Κοίλη 154

Κοινωνικά 311
Κολεός 118
Κόλλησις σίδηρου 205 
Κόλπωμα 250
Κοντοί 157
Κοπίς 340
Κόρδαζ 249
Κορυραιος 248
Κορώνη 119
Κόσμοι 25
Κότινος 96
Κουρά 84

116
181
275
194
284
198
179
137

Κουριώτις 
Κούρος 
Κράνος 
Κρατηρ 
Κρέας 
Κρηδεμνον 
Κρημνός 
Κρηπίδες 
ΚριβανΤται 
Κριός 
Κροκωτός καί κρο- 

κώτιον 197
Κρουειν πληκτρω 201
Κρυπτεία 324
Κύαμοι 266, 280
Κυανέμβολοι 156
Κυανόπρωροί
Κυβερνήτης 162
Κυχλίω 7,®?ν
Κύκλος 117
Κύλιξ 182
Κυλληνιος 46



274

Κυμβ(ον
Κυνέη
Κυνηγετίί
Κϋχελλον
Κυρία έκκλτ,σί'α
Κυρία ήμερα
Κύριος
ΚυρεοΕ
Κύσης
Κύτος
Κυων αργός
Κώ3ων
Κωδω'^ίζειν
ΚώΟων
Κώμαι
Κώπαί
ΚωτΓΥΐλαται
Κωπήρεις

452

Λαισήϊον 
Λακωνική 
Λαλά 
Λαμβανω άπο σου ή· 

δε'ως
ΛαοΓς αοεσις 
Λάβυρα 
Λεικοναυται 
Λειποτακται 
Λειτουρνίαι 294»306, 

307
Αειτουργιαι εγκύκλιοι 
Λακανομβντεία

Σιλ.

182|Λεττβλε'α 
ί  ίβίΛέαβιον

Π I Ιί Α Ξ.

48
182
262
279
286
168
250
154
241
]31
114
182
321
157
16ϋ
153

118
198
176

185
64

141 
166 ,
142

2 (λ
202
154
196
203
212
285
86

Λτ,δάριον, λήδος 
Λήκυθοι 
Λϊΐναιίον 
Λιθοδολία 
Λικνον 
Λικνορύροι 
Αίνοι 
Λίνος 
Λίχανος 
Λίψ
Ληξιαρχικόν Γραμ· 

μοτεϊον 296
Αογοίδες 335 ,351
Αογειον 21ο, 245, 246
Αογιαταΐ 290, 272

194
158
200
238

Αοςίας 
ΑουτροΦορος 
Α&ρος 
Λοχαγοί 
Αοχαγος 
Λοχαγωγοι 
Λόχος 
Λυειν 
Λύκιος

45
170
116
123 
125
124
125 
198 
241

Μ
 ̂80, 285

Μαίο: 176
Μοί(οακτϊιρ[ών 2 1 2

303[Μκχρά τείχη 2 3 4
81|Μίίχροί 153
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Μαντίΐ;
Μανταη 
Μαοτυΰία 
Μαστίγωϊίς 
Μάχαιρα 
Μεγάλοι θεοί 
Μέγαςορκος 
Μέλαιναι 
Μέλας ζωμός 
Μελιττοϋτα 
Μελλείρενες 
Μεραργία 
Μεράρχης 
Μέθη 
Μετόομη 
Μέίον εχεί*^
Μ έτον ?μαρ 
Μεοοναυται 
Μεταγειτνίών 
Μέταλλα 
Μετοίκιον 
Μέτοαοι 
Μέτωπον 
Μη κατάρρακτοι 
Μ?,κος ιράλαγγος 
Μηνος άρχομένοί» 

ίοτπμένοι» 
Μηνος μείοΰντος 
Μηνός οθίνοντος 
Μηνυτρα 
Μηχανα:
Μηγ^ανη 
Μικρά εκκλησία 
Μιλτοπάοηοι

60,

180,

224,
124,

68
179 
352 
118

44
66

160
180 
189 
320 
126

200
158
93

209
160
212
303
304 
251 
155 
114 
127

Μισθός
Μισθό; βουλευτικός 
Μισθός δικαστικός 
ΜισΟδς εκκλησιαστι

κός
Μισθός συνηγορικος 
Μιστυλασθαι 
Μιστύλη 
Μίτρα 
Μνημεία 
Μόθακες 
Μοιραι 
Μοιχάγρια 
Μολυθδίδες 
Μολυβδίναι σραιραι 
Μονήρεις 
Μόρα 
Μόραι
Μορμολυκειον 
Μουνυχία 
Μουνυχιών 
Μουσική 
Μυστήοια 
Μυττωτον 
Μυχός

215
215

300
136
246
130
156

£(λ.
110
297

296
298
180

1 1 6 ,1 9 5
191
321

49
172
119

153 
123 

128, 322 
176 
213

200
87

180
164

Ν

Ναι μά τον 
Ναός
Ναοοΰλακες
Ναύσταθμος
Ναυται
;ΝαυΦυλ«κες

66
50
54

164
160
162



454 ΠιΤ

Σιλ
Νεόρε'.οί αυλδΐ 202
Νεκρομαντεία 81
Νεοδαμώδεις 324
Νεομηνία 215
Νεδρον 118
Νειρεληγερετίϊς 44
Νεωκδροι 53
Νεώρια 104
Νή τώ ίεώ 66
Νίες 153
Νητη 200
Ντ.φβλια ίερα 56
Νίγλαρος 162
ΝίΟοι 177
ΝομεΤς 154
Νομοδε'ται 261
Κόμος 200
Νομορύλακε; 260, 264
Νότος 238
Νυμρει»τ))ς 170
Νυμρεότρια —
Νυνν.α 176

£

£εν(ος 45
£ενο( 253
£;ρος 118. 284
£όανα 204
Ενλον πεντεσύριγγον 273

0
Ό  άκΐίρος 275

2(λ.

274
87

27δ

^0 έλεο^
Ό έμπροσθεν 
Ό επί τω βωμω 
Ό οπίσοϊ 
Όδοποιοί 289 , 292 

' ' 311
251 
260
252

261
331

Οί άποστολεΓ;
Οί έν τοΤί ψξΌυ ί̂οις 
Οί ενδεκα 
Οί νεώτβτοί 
Οί πρεσίότβτοι 
Οί τεσσαράκοντα 
Οί τυχόντες 
ϋ ί τω δημοσίω δφε(- 

λοντεί 306
ΟίκέτΒί 255, 323
ΟΤκον αγεσΟοί·· 170
Οίνόμελί 
ΟΤνος 
Οίνοίίττα 
Οίνοχόοι 
Όϊστοί 
ΟΓ/εσδαί 
Οίχδμενοε

Όλκή
Ολμος

"Ομβριος

183
240
180
187
119
194

77

203
152
157
72

194

237
44



ΤΩΝ ΕλΛΗΝ. ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ. 455

Σίλ.

’Όμνυμ'. μίν τινα των 
θεών 66

322
117

76

'Όμοι3^
*Ομ©αλος 
’̂ Ονειρος 
’Οπυθόδομος 233, 306 
ΌΐΓΐσ0ο»^εν5όνη 195 
Όπιτθο^ύλαξ 
"Οπλα
ΌπλιταγωγοΙ 
Όπλΐται 
Όπλίτης 
Όπλιτοδρόμοι 
Όραμα 
’Οργϋΐά 
Όρθια ζ 3 · ι 
Όρθιος 
ΌρΟοίτθαι 
Όρκοι
Όρκος μέγας 
Όρκος μικρός 
Όρκια τέμνει 
Όρκιος 
Όρμίζεΐν 
Όρμίζεσθαι 
Όρμοι 
Όρμος 
Όρνεοϊχόποι 
Όρνιες 
Όρφα'Ίκ®
Όρχηοτρα  ̂
Όστρακισμος 
Όατρακον

125
158 
153

112,251 
110, 323 

92 
76 

221 
92 

201
159 

65
65

66 
45

159

235 
195, 348 

77

311
242
283
284

Ούρα 
Ουρογος 
Ουρανία 
Ουράνιος 
Ούοία 
Όφθαλμοι 
Όριθαλμος 
’Όχανον ί  έχάνη 
Όχεύ!

Π

125, 150 
125, 126 

48

05λοιί, Οΰλοχίται 56, 60

Παγχρατιον
Παιάν
Παιάν έμβοτχριος
Παιον επινίκιος
Ιίαιανες
Παιδαγωγοί
Παιδικοϊς χοροΤς
Παιδοτρίβαί
Παίεΐν
Πάλη
Παλλας
Παναθηναια
Πάνδημος
ΠάνΟεον
Πανοπλία
Παρά τδ ηδείν
Παραβάτης
Παρακαταβολή
Παράμεση
Παράνυμφος
Παραπλευρίδια
Παράσημον

325
310
153
156
117
116

93
45

133

61
177
308
177
352

91,92
47
90

4 8 ,1 7 3  
237 
143
169
113 
305 
200
170
114 
157
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Πβρα'ϊΐτοι
Πβ^α^χηνία
Πίραίτβσις
ΠαιρβστάταΕ
Παοασυνίτιματβ
Παρβδρίΐ 
Πϊρεοαί παρειά 
Παρεξειρεσιβ 
ΙΙαρτ'ορος
Πάροδοι 243
Πάροχος
Παρυπάτη
Πάτριαι ΟυοΕβι
Πάγος 9*λαγγος
Πέδιλα
Πείίματβ
Πελασγικόν
Πελειάδες
ΙΙε'λεκος
Πε'λτη
Πελτασταϊ
Πέλται
Πέμματα
Πεμπάδαρχος
Πεμπάς
Πενταπλόν
Πενταχοσιάρχης
Πεντβκοσιαρχία
Πεντακοσιομέδιμνοι
Πεντηκονταρχία
Πεντηχόνταρχος
Πεντηχο'ντοροι 147
Πεντηκοστή
Πεντηχοστίρες

δΒίΠεντηκοστύς 
2 ί4  Πεντήρεις 
305 Πέπλον 
125 Πέπλος 
133 ΠεριβάλλεσΟαι 
260 Περιβόλαιον
156 Περικεφαλαία 
—  Περίοικοι

113 Περιπλε?ν 
244 Περίπολοι 
170 Περιρραντήρ'.ον 
200 ΙΙερισχϋλακισμοί 
293 Περιτει*/ισμος 
127 ΜερκραλλΙα 
198 Περόναι
157 Περσιχαί 
229ΐΠίτ^ν Εστία

70 ΠηϊαλΕον 
I 18 ίΙι̂ χτΕς 
1 1 2  ΙΙίχ„ς 
— ΙΐΕΟοιγία 

118 Πιλία 
1 » Ι  ΙίΕλίίΕα 

1 ΠίλοΕ

128
153
250
197 
196

116
319 
150 

109, 133 
50, 58 

58 
135 
85 

195
198 
159 
157 
134 
188
83

191

— Πίν!
91 ΙΪΤΕναχΕΤ 

126 ΙΓλίίν,,τσς
—  Πλάτη 

169 111λ£„(;α1
125|Πλη3οϋτο! άγίρβ

ΙΧλΐΕκτρον 
153 Πλήρωμα 
304 ΠλΕ'/βίρν 
124]πλρϊα

203 
203, 267 

299 
157 

127,155 
240 
20 1  
161 
123 
125



Πλουτων 49 Πρόξενοι 328
263 Ιΐρόξενος τών Λ«κε-

Π®5ε> 157 δαιμόνιων ]88
Ποδωκείην 91 Προπολοί θεών 57
Ποικίλη 238 Προοευχβί 63

Προίτκεβάλαια 184
ΙΙροσκηνιον 244
Προοκυνειν 64
Πρόσοδοι 307
Προστάτης 256
Προσριέρείν 55
Προσωπεΐον 249
Ποόσωπον —
Πρότονοι 158
Πρύμνη 156
Πρύμνην κροόεσΟαι 159 
Πρυτανεία 2 7 9 ,3 0 4  
Πρύτανεις 264, 268 
Πρώρα 155
Πρώτη επ’ είκάδι 215
Πρώτη επί δε’κα —
Πρώτη μεσοΰντος —
Πρώτος ζυγός 124
Πτερά 156
Πτέρνα 158
Πτέρυγες 116
Πτυχίς 156
Πυανεψ-α 90
ΓΙυανεψ’.ών 2 1 2
Πυγμή 2 2 1
Πυγμικη 93
ίΐυγών 2 2 1
ΠυΟικός νόμος 97
Πύθιοι ' 326

30

των  ΕΛΛΠΝ. ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ 45 7

Πολέμαρχοςΐ20,122^24 
128,259,263* 

263,335 
Πολιάς 233
ΠολΓται 251,253
Πολλοί καγαδοί 91
Πόντιος 45
Πόρ'.α 153
Πόρπαι 155
Πόρπακες 117
Ποτειδειών 213
ΙΙοσειδών ' 44
Ποτηριον 182
Πούς 22 1
Πράκτορες 387
Πρέσβεις αυτοκράτο- 

ρες  ̂ 129
Πριάμενοί η ώνούμε- 

νοι το τέλος 304
Προβούλευμα 266, 270 
Πρόγραμμα 27(Ι
Πρόδιζος 12 ;ϊ :
Προεδρία 113, 288
Πρόΐδροι 2 6 'ι,2 ()9  
ΠροΟύματα 69
ΠροΙξ
Προμετωπίδια 11'
Πρόναος 50
Προξενιά 188



ΙΙύδίνες
ΠυΟόχρηστοι
Ιΐυλανέρϊς
ΤΙύξ '
Πυραϊ 
Πυοαμοϊς 
ΙΙύργοί

4 5 8

2»ν.
75|Στ:μεΤα

348|Χϊ;μεΓ3ν
42|Σημειο^5ρος
93| Ση^αμοΰς

ί90[Σίχ{ννί;
130,Σ[ταρκε[« 
136 ΐΣίτγΐϋΕΐιον

Π Ι Ν Α Ξ.

ϊιλ,
133

125
150
249
η ο

ΙΤύργβ; 2 4 6 ,Σιτησις εν Πρυτα-
Ι1υρ̂ {χ{σταΓς 3 0 8 1 νε!(|) 2 8 5 , 3 0 0
Πυριρ^ροι 1 3 4 |Σ{Τ3ί 1 1 0 , 1 7 9
ΠωληταΙ 2 7 4 , 2 8 7 Σχ«λμο( 1 5 7

ΣχάπτειΟαι 1 5 2Ρ Σκάφη
Σκείρων 2 3 8

'Ραβδοϋχ5ί 91 Σκέλη 2 3 4
'Ρα5$5ρόρο£ 9 5 ΣχζΌοφόίος 1 1 1
'Ρεζειν 5 5 V ' * - κ η ν η 2 4 3
»Ρϊ5’ ρ«Ε 3 4 0 Σκ(ά 2 0 3

0 3 Σκιαγραφία
»Ριψ«7“ΐ5ες 142 Σκίρων 9 0
(Ρίύις 9 2 Σ/.ιραοόρι»
,Ρυματα. 1 5 7 V '-/.5ροΦ5ρΐων 2 1 3

Σχοπή 2 4 0
2 Σκ3λα 1 4 1

Σκιίλαξ 5 8
-αγηνείειν 1 3 5 Σκυτάλη 144
-χλτΓίγκτης 1 2 0 Σκίιτάλία 1 1 9
^ατλζ:γξ 1 3 4 Σκυτ©; 1 4 4
Σίνδαλα 1 9 8 ϊκύφίς 1 8 2
Σαυρωτηρ 1 1 8 Σζάργανα 1 7 5
ίεΓίξ άνίρ 3 5 ) Σ;:,Τρ„ 157
-ίμ να ί Οεβί 4 9 Σκλαγννίακίχία 0 0
Σϊ;χ3ς 5 0 Σζλα-ν'νοακ©-©ς
^^ίμϊτα 1 9 1 V 'Νν

ώΤ:53οται « ρ τ «( 1 7 9
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55,

110 ,

Σχονξη 
Σπβνξϋλοι 
Σταοιιν 
Σταυρέ;
Στείρη
Στελλε'.ν (ττία 
Στέμματα 
Στεοάνη υ’Ι)ηλη 
Στε'ρανοι 
Στε^ανοοίροζ
Στίλη 
Στίγματα 
Στίχοι 
Στιγομαντεία 
Στόλαο'/ΟΓΐ^
Στολή· '
Στόλος ^
Στόμα
Στραττ,για
Σοαττ,γοί 121 , 

124,
Στρατηγός 
Στρατηγός αότοκρά- 

το̂ ο
Στρατια
Στρατ:ώτι5ες
Στρατοκήρυς
Στρογγύλα!
Στροοαϊος
Στρόριον
Στρώματα
Σ^γκλείειν τους ό- 

^φΟαλμοό;
Σύγκλητοι έκκλησίαι

ςΑ.
ΐ29Σύα6ολα 129, 
280 Σύμβολα δρατά 

9·2 Σύμβολα ^ωνικά 
285 Σύμβολον 
154 Συαμαχία 
159 Σύμμαχοι

195
285

89
283
288
1*27

78
1()(

197
15ΰ
101
120
122,
203
101

327
124 
153
125 
153
47

197
1 8 1

189
263

Συμμετρία
Συμαοσίαρχος
Συμρερείι;
Συναομόττειτ
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Σύνθημα
Συνοχή ^αλαγγος
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Στ.τϊγματΜχης

Συντελεί;

Συντρ,,ρ,ρχ^ντες
Συνωρίίερ
ϊ;6ριγξ
Σίρμα ή ουρτος
Συτιίτια
Συττατις
Συττέλλειν ίοτία
Σραγεΐον
Σρειγή
Σ ?Λ ?«
Σιενδόνη
ΣρυρηλατεΤν
Σχαοαι
Σχήματα χορευτικά 
Σ/ίΐνίϊ

ςα .
133
138
133
279
129
354
197
18Τ
128
189
93

129
133
127
126

312

95
202
2.50
183
125
159
00

93 
119 
20 ί 
159 
348 
108
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Σωτει^α
Σωτΐρ
Χωτίρα
1ωρρ5νΐ7·:ηριον

234
234
60

283

Τά 51̂ 3 μαντείας 
α γαλακτίαπ-,.νδα

Τά ελαί07τ:3νδα 
Τά έσ/.αααένα 
Τά Οεωριχά 
Τά 06η
Τα μελίστ:5νδα 
Τά π:ρ-3ντα γρτ,μα- 

τα τν'ί ^ιοι^χαω;
Τά 63ρ37π5νδα 
Ί’ά 6τ:3σκην:α 
']'ακτικοΐ 
Τά/,αντον 
Τομίαι των θεών 
Ταμία: των ίερών

Χρημ.άτων 
Ταμίβο τβ6 Οεο3 
Τίί|ΛΜ; ί  έτΓ,μΕΛ,τΐί 

τηςκ5:νη; προϊόδου 
ΤαιίΛης τ ϊς  ο.οιχί- 

(7εω;
Τανί,πτΕ'ρμγΕ;
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ϋ ιξ:ιρ7.=5
Τα;,ς 
ΤαρΜ'
Χί7.=’:=''ί

ΤεΓ·/3;
Τελαα,ίον

Τέλ,
Τέλος 
Τελώνα.
Τε[ίένϊΐ 
Τέμενος 
Τέρμα
Γερηίχέραυνος 
Τετραρ^ν,ς 
Τε-ραοαλαγγαργ,ς 
Τετραοαλαγγαρ·/_ία 
ΤετρίοΕί: 
Τετρωίέλοο ^  
Τέττεγας

Τεχνικτι 
, Ττ,ρεόμενοι 

220 Τϊ;; ζίότεης έιιιλαέέ 
2 ί·8 οΟαι 

ΤιΟί,νη
— Τιμαν τήν μακράν

Τίμτ,υ.'Χ
Ί’ίμηματα 
Τίς τηδε ;
ΤίτΟη
Τά ετο) χεριρραντη- 

ρΐ3ν
Γά Οεωρίχον η τά θεω

ρικά 
ΤοΓχο:
Τάςαρνο:
Τεξ.χή

55
56

91
295

56

309
56

244
^28

Σίλ.
246 
117 
126 
47 

302 
92, 303 

287, 304 
52 

50, 52 
92 
44 

125 
127

281

288

289 
' 78 

122 
125

1.57
289

153 
111
195 
68 

140

159 
176 
281 
310 

302, 306 
59 

176

50

295 
155 
293 

92
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Τ 0ς2ν
Τοξότίίΐ 2 ϋ 1 ,205,
Τ ο ξ ο ο ό ' ^ ζ ς

Τ ό ρ ν ο ;

Το'^ζ επί ττ,; δ'ΰίκη- 
σεως

Τούς εζί των £:;λων 
Τούς κλήρους 
Τί=·γίμ'ϊ'·«ι 
ϊρ ά π ε ί ,
Τράχΐλις 
Τρία ίεγ^ίμερ, 
Τ(ΐτ/ .ίζ 
Τοίϊ/.ττιρ
Τριβών η^κοώνίον 
ϊρ«ροι=·/.“  .

ϊ : : χ
Τριήρί.;
ΤριηρΟΓΟ-οί
Τρίτ,^
Τρ'ττύς
Τρίχορδος
Τροτταϊα  ̂ τρότ:αια
Τροπα’ος
Ί'ρόπις
Τ ρότΓΟΙ
Τροπού^0α̂
Τροχος 
Τρυπήματα 
1  ρυοιππίον

Ιυμπανα

118
293

45
204

122

79
181
184
158
215
215

92
190
310
102

153
289
200 

57 
2 0 1 
141

157 
159 
114 
155

,ϊορομαντεια
Γέτιος

Τλωροί
Ύμέναιοο
'Γμένες
Ύπατη
Ύπηρέται
Υπηρέτης
'Γπηρετικον
;νπ=γραμ[Λατ£ϋί

Ιποίηματα 
ιοζώματα 

Ύποκριτα; 
Ύπολύειν

111

Ύπομείονες 
Ύποακηνίον 
Ύποτύπωοις 
ΎπονΟόνιοί 

—  Γπώπια 
154

273
οι
81
44

303
170

200 
350 

. 126 
312 
290 
203 
198
197 
155 
248
198 
322 
240 
203

44
93

Φ
Φαίνο'ληςκαίοαΐλώνης196 
Φαλαγγάρχης 126

1 14.Φαλαγγαρχία —
ΙΗΐίΦαλαγς 127
285|Φαλαρα Π 5

[Φαλκις 154
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2ιλ.

1 1 ϋ Χί^ώνίο' κλία«κε- 
203 Χείρ σ’Ζτ,μ 

8] Χειρίοΐ^
106 Χΐ'.ροτδντιτοΙ 
337 Χείροτονίκ 
I Γ)9 Χελύτμκτα 
282 Χελώνη 
182 Χερνιψ 
4δ Χηλαί 

33 > Χην
1ό6 Χηνίτκο^
201 ΧΟ̂ νιο(
3.-.4 Χαι^ργία 
1.·>2 Χιλία5·/οι 
321 Χαί«ρχος 
261 Χίτών . ^ -·

----  109 Χίτών ποδηρηί
Φευκτίί πελίμιεο ΐ37[Χίτών{5ν
Φρνχτώϊΐεν 240 ΧλαΓνα
φ!)γη 283, 30'·., 3.·)3 Χλίμίς

Φαρμακεία
Φάρες
Φειείτ'.α
Φ.ρνΓ,
Φεύγων
Φίαλτ)
Φιλίες
Φίλίτια
ΦείΝίΐκοπχρηοί
Φ:=(Λΐγξ
Φόί=ι 303, 306,
Φιρτονοϊ
Φρατρίας 261,
Φ,;ατρίαρχο[

ΙΛ.
247
159
117
2.·>7
266
154
136
59

164
156

41
126
123
126
195 
250
196

Φ ^ω 225, 321 ,Χλ«νίς 197
Φ^λ1 κα: - ί̂ίερίναϊ 131 Χεα 83
Φ^λακζι ν;^κτεειναΙ —  Χείνις 283
Φώλίιρχοι 123 Χερευταΐ 243

|ΧερηγεΓν 308
X (Χειρ'ναί 280

|Χρη;/ατισαες 70
ΧαΓρε
ΧαλχεΓεν Λω$ωναΓεν

Ι-'^ό; Χρώματα* 
' 0 Χύτρα

203
83

Χλαχεε; 40 Χύτροί
Χάλκινη καί καλχ/ίνη 1 .■> 1 Χώμα ,130
ΧαλκΙείκες 48 Χωνεύειν 205
Χ^ρΐ'Τ-ίρίΟΙ 1 -4
ΧαρωνεΓεν 2831
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ΨάλΛίίν
'Γελλιον
Ψευδίμαρτυοία
Ψ^ουμα
^ί''ίροι
Ψί;̂ 31>ς

Ψιλοί

201 
197 
28 2 ;’Ωβίί 
270 ;’ρ5ίΤον 
280 Ωοικϊί 
266 ΏαίθϊτεΓν

2ίλ·

112

321
238

78
60





ΛΕβΙΚΟΝ
Τ Ω Ν  Γ Ρ Α Φ Ω Ν  Κ Α Ι  Λ Ι Κ Ω Ν

II Τ Ο I

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛ1 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Τ£2Ν ΞΛΛΗΝ£2Ν.

λεξις δίκη σημαίνει ένγενει πασαν οι/.αστιχην άγω- 
γήν·γινομε3̂  χαρά τίνο; άμετως η εμμέσως κατ’ άλ· 
Αων. Ό  δέ σκοχσς τών τί'.σύτων αγωγών εΤνα: η δχε- 
ράσχισι; τ5|ς χολιτείας, η ένσί η περισσοτέρων Ικ τών 
μελών αύτίς άχο βλάβης καί αδικίας. Ή  διάκρισιςαβτη 
ύχτ,γορευσεν εις τάς χλείστας χωράς την διαίρεσιν 
όλων τών δικών εις δύω μεγάλας τάξεις, δημοσίας και 
ΐδιωτικάς, και χροσδιώρισεν εις έκάστην ίδιον τυχόν καί 
διεξαγωγήν. Έν Άθηναΐς ή χρώτη τών τάξεων τούτων 
ώνομάζοντο δημόσιαι δίκαι η αγώνες, ίί, Ιτΐ είδικώτε- 
ρον, γραφαί’ αί δέ τη; άλλης τάξε<ο; δίκαι, ιδιωτικά; 
δίκαι η αγώνες, η άχλώς δίκαι, εις χεριωρισμένην έν
νοιαν 'Γχάρχ_ει δε καί έ·ίέρα υχοδιαίρεσις τών γραοών 
εις δημοσίας και Ιδίας, έξ ων η χρώτη είναι οχωσοΰν 
ανάλογος μέ κατηγορίας δι’ αδικήματα κατά τ^ς πο
λιτείας άχ ευθείας γενόμενα' ί  δέ δεύτερα ανάλογος 
μέ χοινικάς καταδιώξεις, καθ’ ας ή πολιτεία χαρίστα- 
ται ώς μέρος βλαρΟέν εμμέσως διά τ ίς  βιαιοπραγίας 
ί  άλλη; αδικίας γενομίνης εις χολίτας. Ζημειωτέον



οέ ΟΤΙ τολλάχ ι: συμςαίνφυτίν 5ί/2(, αΓηνες, ώς προ; 
το ν ΐν05Λ£νον άοίκηαα, ούναν-τοη νζ εί?αχ0ώ5ΐν εις το 
δ·.κο!7τηρ'ον ύπο τον τύπον τ?ς ίοίζς γραφής, ή ύπο 
τον τύπον τής συντ,Οους οίχης, καί επί των περ-.ς-ατεων 
τούτων ο- νόμοί τών 'ΛΟΓ,νών ε$ιοον εις τον κατήγο
ρον έλευδε'ραν εκλογήν τοΐί να ϊιεκϊικήτη τά οίκαια του 
οι’ ΐ5ία; ή δκμοαίας αγωγής, ιός εις τούς νεωτέοους 
^̂ ρόνους, δ  κατήγορος δύναται διά τό «ΰτο αοίκκμα νά 
είοαγάγη δημοοιαν κατΐί;γορ!αν επί αίκία, ή νά βερη 
ττ,ν πολιτικτ,ν του αγωγήν επί προοωπική βλά:η.

Καί γραοαί μεν ήοαν αί άζδλουΟοι
^Ιγαιάον. Ή το  κατηγορία κατ έκείνων, οσοι δεν έ- 

νυμοεύοντο διόλου.
\4)■ρα(̂ >̂ ου. Ί’ά ονόματα τών όοειλετ^ϊ^τοΐ) δημο

σίου ένεγραβοντο από τού; η^-άχτορας εις πίνακας 
έν τη ’λκροΓ.όλει. ’Κάν λοιπόν τό όνομα τίνος έξηλεί- 
φετο άναρμοδίως, υπέκειτο εις τήν κατηγορίαν του, 
«γρ«(>ί3 ,̂ ήτ ις είτήγετο εις τού; ΟεσμοΟίτας· άλλ’ εαν 
τις δέν ένεγραφετο, ήδύνατο μόνον νά καταδιωχδή διά 
τής ^κιίίί’ίίω σ , άλλα δέν υπέκειτο εις τήν κατηγορίαν 
τού άγραοίου.

;ίγρώ^ον μηά.11 ον. Ήτο κατηγορία κατά παντός 
όστις είργα'ζετο μεταλλειον μή καταγράψας αυτό προη
γουμένως. Ή  πολιτεία άπγτει νά καταγράοωνται ολα 
τά μεταλλεΓα, διότι τό εικοστόν τέταρτον μέρος του 
προϊόντος έπληρόνετο εις τό δημόσιον ταμεΓον.

^ΙόίχΙας πρδς τόκ δήμοχ χα ΐ ά.τοΓ;/σίως τοΰ δήμον, 
Ίΐσαν κατηγορίαι είσβγόμεναι είς τά δικαστήρια τών 
Ά 0ηναί&)ν κατά τών οσοι ένομί^οντο ώς άποπλανήσαν- 
τες τον δήμον, τά δικαστήρια ή τήν βουλήν τών πεν- 
τακοσίων διά Ψευδών παραστάσεων ή ψευδών ύποσγ_ε·
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σεων ει; ά5{κα έ’̂ γ«, η εις πραςεις έκιίλοιβεΤς ε;ς τα 
συμρέρίντα της πολιτείας. Έάν τις έξηλένχετο ένο
χος, ετιαωρεΐτο μέ θάνατον.

.Ίμβ ./ώσεωο. 'Η κατηγορία ο^τη ειτηγετο κατ’ ε
κείνου, οςτις έπροξένει την αποβολήν ά^όενος βρεοους 
δια' τίνος ποτού, όνομαζομε'νου αμβλωΟοιοίου.

^^αυμαχ^ΐ>υ. ’ ΐΐτο  κατηγορία κατά του 
χου, οττις ε"μινε μεμακρυομενος τΤΙς μάχης, ένω 
ό λοιπος στόλος έμάγετο. ' ί ΐ  κατηγορία αυτή είτη- 
γετο κατά τοΰ τριηράρχου αύτου, όποιοσοηποτε και αν 
ητον. Ή  πρα'ΐ; αυτή έτιμωρεΤτο μέ τροπολογημενην 
ατιμίαν, διά της δποίας ό ένοχος καΐ οί απόγονοί του 
έττερουνγ^μέν τά πολιτικά αυτών δικαιώματα, άλ.λά 

ρουί^ην π
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δίετηρο;
^^ύ^α.■^οδισι^οϋ η άν^ζ^απο^Ισιοκ. ^Ητο κατηγορία 

ίίααγομένη εις τούς « "Ενδεκα ο καθ’ δλιον, διο; ηρ- 
παζον δούλους άπο τούς κυρίους αυτών, η ήνάγκαζον 
εις δουλείαν ελευθέρους άνδρας.

^:τρησζασ{θΐ\ Ί Ι  Κατηγορία αυτή είσηγετο κατά 
τών μετοίκων, οτοι ήμέλουν νά λάβωτι προστάτην, η 
έξησκουν δικαιώματα τελείων πολιτών, η δεν έπλτ- 
ρονον το μετοίκιον* οσοι έςηλεΥχοντο ενοχ_οι, έστε- 
ρουντο της προστασίας τ?!ς πολιτείας, και έπωλουντο 
ώς δούλοι.

Μρ-γΙαζ  ̂ Εις την κατηγορίαν ταυτην ύπέκειτο πας 
πολίτης Άδηναϊος. όσης δεν ιήδύνατο ν’ κποδείςιΐ), οτι 
μετηρχετο νόμιμόν τι εργον.

*Αρηαγης· Ί Ι κατηγορία αύτη μαίνεται οτι έρηρ- 
μόζετο είς περιστάσεις ρανερας ληστείας μετά βιαιο- 

Έπί τών περιστάσεων τούτων οί ένοχοι 
Γοντο εις την ταζιν τών χ{ιxοι'ργ<ύ ,̂ καί ώ;
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τ5ΐοί3τ3' έίίκα^οντο ένώπΐίν δ-χαϊτηρίου, διατελοϋίντδί 
ύ“3 τον έ .̂εγγον καί ττ;ν δΐίύΟυ̂ 'σιν των "Ενδικα. Ή  
"τεινη δέ ραίνεται, δτ: τίτ3 κεραλική.

^Ίσιβίίαζ. "̂ ΙΙτο μΙα των κατηγοριών των δπο των 
Α ττικών νί(Λων ό:;^ομενων ε“ΐ άοεβεία, Ά ζδ τά διά
φορά δε -εριεχόαενα των σωζομένων κατηγοριών αυν- 
άγεται, οτι τδ έγκλημα τούτο ώρίζετο έ~ίοη; κακώζ έν 
ΆΟηναι-, και επομένως υποκείμενον νά γείνη άρορμή 
καταδιωγμου, ώς καΐ εις δλας τας άλλας 7_ώρκς, καΟ ας 
ή πολίτικη έξουοία έπεχ ε̂ίρει νά καταδιώ/.η τά εγκλή
ματα, υπερβαίνΟυσα τά ρυοικά δρια της δικαιοδο
σίας της.

Άσχ^α. τίΐαζ, Ί ίτο  κατηγορία κατ’ έκ%ί.';ων, δαοι. 
δεν ·ηρχοντο εις τά στρατεύματα, άρου εΤμ_ιΛ»ατανρα- 
ρτί άπδ τους στρατηγούς διά να έκστρατευσωσι. Δυ- 
να’μεΟα δε νά συμπεράνωμεν, δτι β κατήγορος εις ταυ- 
την την κατηγορίαν, ώς καί εις τήν όμοιάζουσαν αυτήν 
κατηγορίαν του λειποταςίου, πας πολίτης ι^δύνατο νά 
κατηγορηοη, καί δτι τδ δικαστηριον συνεχροτείτο ές 
υπηρετησάντων εις την εκστρατείαν. ΙΙρόεδροι δέ του 
δικαστηρίου τουτου ησαν οί στρατηγοί. Τιμωρία δέ η- 
τον η ατιμία.

Λνζοι^οΑίας. Ιίτο κατηγοοία κατ’ εκείνων οΓτινεε, 
λει πστακτησαντες, ηρχοντο εις τον εχθρόν έν καιρώ

ΒουΑενσκύς. Κατηγορία επί συνωμοσία κατά της 
ζωής πολίτου τίνος, η άδικος παρά των ταμιών της 
πόλεως έγγραρη είς τον κατάλογον τών δημοσίων δ- 
ρειλετών πολιτών, οΓτινες δέν ώρειλον πίποτε είς την 
πολιτείαν. Ί Ι  κατηγορία αυτή διέρερεν άπδ τήν δνο- 
μαζομένην ψευδεγγραρήν, διότι ή ψευδεγγραρη συνί-
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βτοτί ε !; το νά ζηττΟώτι πάλιν έν ίνόμττι τ ϊς  πολι
τείας γ?εν), τά όποια εΐχον ίοΐ) πληοωΟΐ.

/Ιει}/αί: 'ΙΙ χαττ,γοίία αΰτη είτίγετο πατά τδν 
ίτ^ατιωτών, οοοι έδείκνυον άνανδρίαν. Το δικαττΐι- 
ριον, σογχροτούμενον άπό στρατιώτα; όπηρετί,οαν- 
τας εις τήν έχττρατείαν, προεδρεόετο όπό των στρα
τηγών. Ή  τιμωρία δέ ητον άτιμία.

Λ»σσ/ιο5. Δύο χατη-ρορίαι έπί δωροδοχία ϋπίρ- 
γον εϊ; ’ΛΟήνας,χαί ή μέν μία, δνομαζομένη δεχοσμοΟ 
γραρή, εΐσήγετο χατά τον δωροοοχησαντος, ί  ο άλλη, 
δνομαζομένη δώρων 5| δωροδοχία; γραρή, εΐοήγετο χατά 
τον' δωροδοχη'ιέντος. Λί χατη-ρορίαι δέ ανται έρηρ- 
μόζοντό εΐι τήν δωροδοχίαν πολιτών έν ταϊς έχ- 
χ λ η ο ία ις -ϋ  δήμον, τ ϊς  Ηλιαίας, χαί παντός άλ
λον διχαστηρίον, της βουλής χαί τών δημοσίων συ- 
ντ,νόρων.

/ίφναορ. Ανση ητο κατηγορία έπί άοιχω ρν- 
λαχίσε!" έλενΟέρον πολίτου ή ζέν'ον, χαί έπ̂ ί χρατή- 
σ - τοιούτον προσώπου ύπό ιδιαιτέραν ρνλαςιν.

/οίσσννί.έ,α. ΤΙ εισαγγελία σημαίνει εις τήν πρώ
τη , χαί 'γενιχωτάτην αύτϊς σημασίαν, χαταμήνυσιν 
παντός είδους, άλλα συνηΟέστερον, χαταμήνυσιν γινο- 
μένην εις τήν έχχλησίαν τοϋ δήμου, χαί προσέτι την 
μετά τήν μήνυσιν κατηγορίαν χαί έςέτασιν πολίτικων 
ένχληυιατιών έν Άίήναις έπί χα.νορανών ή εχτα- 

V ' —Ρ'ίτάσεων. ΤοιαΟταί δέ χεριστάιει; τ^αν, 5™1πράτ«ντό μέν οανερά έγκλήματα, άλν οί κείμε

νο, νόμοι δεν
τάπεοιέγραο=νείδιχώς(αγραρα «οικήματα). Ενεχα οε
τής άποοβλεόία; ταύτης τών νόμων, εαν οεν υπϊρχεν 
Γ  είταγγελί,;, ό κατήγορος δέν ήθελε γνωρίζει εις
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εις τά δικ«ϊτήο[α, ή συνέπραττβν εί< άλλα οημόίΚϊ έ^- 
γα' οι εξόριστοι, δσοι έτιέστρερον χρυρίω; εις ΆΟηνας. 
οσοι εΐσηρχοντο τόπους, άοο3 κατεοικάσΟησαν
ώς ασεβείς, καί όλοι οσοι, καταδικασΟέντες εις [χεριχήν 
άτιριίαν (άτΐΐΑΐαν κατά πρόσταξίν^, χατηγορουντο, οτι 
μετηλΟον τά άπηγοριυμένα είς αϋτοΰς έργα, ώς καί 
προ τ7,ζ καταδίκης των.

'Η ενδειξις εισηγετο καί κατά του ίπ<σΓάη.ΐ', δςτις 
παραλόγως ■̂ ρνεΐτο νά συλλέςη τάς ψηοους του δήμου* 
κατά κακούργων, ιδίως δέ προδοτών, πρέσβεων κατη
γορουμένων δτι παρέβηταν τά '/ρέη των, κλίι.̂

■Εζαγο,γκ. Αύτη ητον κατηγορία, ητις : 
νά είσαγΟη κατά παντός, δττις άναλαβών νά γείνη 
προστά^||(κύριο;) Αθηναίας τίνος γυναικός, ένύμ- 
βευεν αυττ.ν εις ξε'νον έν ξένη χωρά. Τούτο ητον 
εναντίον τού νόμου, επειδή ή επιγαμία μετά ξένων 
ητον έν γένει άπηγορευμένη.

Έ.-τιτρο.'τής Κατηγορία εισαγομένη άπό τους έπι- 
τροπευομένους κατά τών επιτρόπων αυτών επί αμέ
λεια η βλάβη τού προτοιπου αυτών, ^ της περιου
σίας των* ή δέ τιμωρία έξηρτητο άπο την μεγαλη- 
τέραν η μικροτέραν αυστηρότητα τέ^ν δικαστών.

Έζαιρήσ/ωζ. ' ί ΐ  κατηγορία αύτη εισηγετο κατά τών 
Αθηναίων πολιτών, οΓτινε; εΤχον υπηρετήσει τάς παρά 
φύσιν επιθυμίας ίτέρου τίνος, άλλ' είσηγετο μόνον, 
έάν μετά τοιαυτην έξουΟένησιν, έτόλμων νά έξασκη- 
σωσι τό πολιτικόν των δικαίωμα, καί νά ζητησωσι 
νά Χάβωσιν αρχήν. Οί ε“νοχοι του έγκληματβς τούτου 
έτιμωρουντο μέ Θάνατον.

Ίΐροσυ.ΙΙαζ. Ή  κατηγορία έπί ιεροσυλία διακρίνεται 
άπο την γρα ι̂ην κλοπής ιερών χρημάτων, έπειδή 3ιευ*



66νετ5 κατά του έγκλτ,αατος τί;; 5υ?»τ,ΐΐω?, έπιβαρνο- 
μένοϋ άπο την βίαν καΐ την βείηλωτίν, 8ιά τα έποΓα 
κατεψηρί^ετο ποινή 0ανάτου. Εις την οευτεραν κατη
γορίαν άπ* εναντίας έλαμβάνετο ύ" οψιν μόνον ή κλοπή 
ί  ή υπεξαίρεαις, και τόκλοπιμαΐον ποαγμα, οί δε διχα- 
σται εΤγον την εξουσίαν να έχιβάλλωοι την ποινήν, 
άρου άπεδεικνόετο 5 ενογος.

ΚαχογαμΙας. 'ΙΙ κατηγορία αυτή είσηγετο κατ’ έ- 
κείνου, δςτις ένυμρεύετο χαρανόμως.

Καχάσεωζ. Ή  κατηγορία αΰτη τ̂ δύνατο νά είσαγΟί 
1) Άπο τους γονείς κατά των τέκνων βυτών,τα οποία 
τούς έτυχτον, τους έκαχολόγουν η τοΤς ηρνουντο τά μέσα 
χης δίατροοϊς, δτε ήδύναντο νά τά γ__ορηγησωσιν. 
Ήδύναντο ωσαύτως νά καταγορηΟώσιν οί ι^ ^ ο τε  δεν 
ίθαπτοντους γονεΓς μετά θάνατον, καί 3έν άπενεμονείς 
αυτούς τάς προσήκουσας τιμάς. 2) Άπό τάς γυναίκας 
κατά των συζύγων αυτών, οΓτινες μεταχειρίζοντο αυτάς 
κακώς καθ’ όποιονδίιποτε τρόπον, η εΤχον αθεμίτους 
σγέσεις μέ άλλοτρίας γυναίκας, η δεν εξεπληρουν τά 
προς αυτάς γαμικά χρέη των* διότι κατά τινα νόμον 
τοΡ Σόλωνος,ό άνήρ ώ^ειλε νά επισκέπτεται την σύζυ
γόν του τρις του μηνός. 3) Από τάς χτωχάς επικλή
ρου; άατά τών πλησιεστάτων αυτών συγγενών, οΓτινες 
ούτε ένυμρεύοντο αυτάς, ούτε έδιδον εις αυτός προίκα 
διά νά νυμρ>ευθώσι μέ άλλους. 4) Άπό τά όρ9«νά 
κ«ί τάς χήρας κατ’ έκείνων, οΓτινες καθ’ όποιονδηποτε 
τρόπον έ'βλοπτον αυτάς. Πας πολίτης ΐ^δυνατο νά 
χατηγορηση τον ένοχον κακοίσεως διά τ^ς ε ΐσ α γ γ ί-  
ΛΙας. Ή  τιμωρία έν γένει ητον αυστηρά. Οί ένοχοι 
κακωσεως γονέων κοτεδικοζοντβ εις ατιμίαν, άλλα 
διετηρουν τήν περιουσίαν των.
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Καχα.1ΰσ((ύζ τον όήιιον. ^Πτο κατη·'5:ια είιαγο" 
μένη χαΟ’ ΟΊων εΤ/ον μεταδάλει η ειχον έ“ΐ·/̂ ειρτ,σει 
νά μεταβαλωτί την δημδκρατ^αν των Αθηνών. Ε'.; 
την οΟτην κατηγορίαν ίιπέκειτο πα; ο;·τι? ε,ητκε·. 
δημοοίαν άργ/'̂ ' κατάλυβ'.ν της οηαοχρα-
τίας. Τιμωρία δέ ητον ό θάνατος, ί  πεοίουτία το3 
ένό·/3̂  εδημεύετο, τδ δέ δεκατημόριον αύτΐς άριερουτο 
εις την ΆΟηναν.

Καζασχοπής. ’ Ητο κατηγορία είοαγομενη χατα 
των έν ΆΟηναις κατασκόπων. ’ΐ!.αν τις κατάσκοπος 
άνεκαλυπτετο, παρεδίοετο εις βασάνους διά νά μα·ρ" 
τυρηση , και * μετά ταΰτα εθανατόνετο. Φαίνεται 
δέ δτι οί ζενοι μόνον υπέκειντο εις την κατηγορίαν 
ταύτην διότι οΐ πολίται, οσοι τ.σαν ε“νοχοι τον έγκλημα- 
τος τού^^υπέχειντο εις την επί προδοσία κατηγορίαν.

ϋ.Ιο ίζής ΰίχη. Ή  πολίτικη αγωγή επί κλοπή είση- 
γετο κατά τον σννηΟη* τρόπον εις τους διαιτητας η εις 
άλλο τι δίκαστηριον, καθ’ οσον δ κατηγορούμενος ή
θελε νά είοάςη την κατηγορίαν διά τ?.ς γρκ?ΐ?  ̂
δίκης. 'Ο κατηγορούμενος επί κλοπή, έ;ελεγ*/_ομενος ώς 
κλέπτης, ώρειλε νά πλήρωσή εις τον κατηγορον^οίπλην 
την τιμήν του κλαπεντος πράγματος, εάν άπέοιοεν αυ
τό το κλαπέν πραγμα- Έν ελλείψει 3έ τούτου, ύποχρε- 
οΰτο νά πληρώση εις αύτόν τό δεκαπλάσιον, καί ήδύ- 
νατο νά καταδικασΟϊ, και εις άλλην ποινήν υπο τ./υ ι 
« ,τη ρ ίο υ . *=,! προσέτι νά &.μιεν8? ε ί; τήν ,ε=5εΜ»ϊΐν
5 ημέοας καί 5 νύκτας- . ,

Ό  'χατηγοιες ήδύνατο, ώς ανωτέρω έ̂ έεΟη, να ειιαξη 
τάν ζατηνερέαν ζαί ο;ά τ ϊς  γραοΐς, “ «λεπτής
έαώλαμίάν'ετε επ’ αύτο?ώρω, ?ιά τ ις  άπαγωγϊς Π 
τής ένκλήσιως.
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'£χν τ ι ; έν καιρω ηαέρας εχλεπτε πράγμ·ϊτα άξίις  
μεγβλητί^ας των 5 0  δρ«7·>  ̂ νακτοί, έποιον-
8ί:π2τε πεαγμα ( 2τε 6 κύΐίδς τοΰ πίάγματος ήίάνατο 
να πλτ,γώση ^ να Οδνίύση τον κλέζτην κατά την βϋ- 
γην του), η ευτελέοτατον ποαγμα άπο γυμνοτιόν τι, 
η οποιονοηκοτε πράγμα άείας 10 δραχμών άτ.ο τον 
λιμένα ί  τά δκμόσια λουτρά, δ νδμος διέταττε ρτ,τώς 
την απαγωγήν τοΰ κλέπτου είς τού; 'Ένδεκα, και άν 
έςηλέγγετο ως τοιοΰτος, έ-.ιμωρειτο μέ θάνατον.

^ ίίπ ογαυ τ ΐο υ , .ίΒΐ.^Ροτγαχίου^ καί ΑαηοταζΙον, 
Αί περιοτάοεις τή : δίκης διά λειποταξίαν άπο στρά
τευμα, καί αί έπιβαλλόαεναι ποιναί * μετά τήν άπό- 
διι;ιν τής ένογής, ησαν αί αύταί ώς καί κατά τήν 
τ.ερίπτωσιν τή ; λειποταςίας άπο τόν στόλον* ποινή δέ 
ητον ή ατιμία. Ιίίϊ»

Μισθώσεΐύς οίκον, ίίτο  κατηγορία είσαγομένη 
κατά του επιτρόπου, εΓτε διότι ήαέλησε νά μεταγειρι- 
σδή έπωρελώς τήν περιουσίαν τοΰ ύπ’ αΰτοΰ έπιτροπευο- 
μένου, είτε διό·ι δεν έποίησεν ούδεμίαν χρήσιν αύτίς. 
Χρήσις δέ ήδύνατο νά γείνη τής τοιουτης περιουσίας, 
είτε μισθουμένης αυτής, έάν ουνίστατο άπό αγρού; ή 
οικίας, ή τοκιζόμενης, έάν συνίστατο άπό χρήματα. 
*1ί δίκη τής μισθώσεως εΤ/ε βεβαίως διπλοΟν χαρα
κτήρα, εί’τε δημόσιον είτε ιδιωτικόν, δηλ. ήουνατο νά 
εισαχθή κατά του επιτρόπου» επί ιή ; ανηλικιότητος τοΰ 
ύπ’ αύτοΰ έπιτροπευομένου, υπό παντός ενδιαφερομένου 
εις τήν εύτυχ_ίαν τοΰ οροανοΰ, ή είσήγετο άπό τό όρ- 
οανόν αυτό μετά τ/,ν ενηλικιότητά του. Ό τεχνικός δέ 
όρος τοΰ μισΟόνειν τήν περιουσίαν όρρανοΰ τίνος, είτε 
έςεμισθούτο άπό τόν επίτροπον αυτόν, είτε άπό τον αρ- 
χ_οντχ, έλέγετο μισΟουν οσοι δέ έλάμΙανον αυτήν έλέ·
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γοντί μ'σΟδίίΟαι τον οΤκον (βίκο; ίντα2θα ί'ομαίνδί 
οΛην την περ-οϋοίαν).

Μ οι^ ίίαζ, Ί Ι μοιχεία χορίων οημαίνει το έγκλημα 
το πραττόμενον όπ’άνίρ:^, λαμβανοντο; αθέμιτον ο'/έ- 
σιν μετά γοναικο; έτέροο άνδρός. Ιίαρά τοις Αθηναίοι;, 
εάν 6 άνηρ κατελάμοανεν ετερον μοιχεύοντα την σόζο- 
γόν του, ήδυνατο νά τον φονευση ατιμωρητί* ό δε νό
μος ητον ό αυτός καί ώς προς την παλακην. Δέν έλο- 
γίζετο δέ μοιχεία, εάν δ άνηρ εΤ·/ε οχέοιν μετά νυμοευ- 
μενης γυναικός, ητις έπορνευετο, η η οποία έπώλει 
πράγματα εις τήν αγοράν.

Ό  άνηρ τϊδυνατο ώταύτως νά καταδίωξη τον μοι
χόν διάτας επί μοιχεία γραοης, καί άν ή κατηγορία 
άπεδίικνύετο, ό άνήρ δέν ήδύνατο πλέον νά ουνοικ  ̂

ναικό; του επί ποίνί ατιμίας. 'Η δέ μοι- 
χ_αλίς άπεκλείετο καί από τους ναούς εκείνους, εις τους 
όποιους οΕ ξένοι καί οι δούλοι ήδύναντο νά είαέρχων- 
ται. ’ ΐίάν δ’ έραίνετο εκεί, εχαττος ηδύνατο νά την με· 
ταχειρισΟί, όπως ηΟελ-, χωρίς όμως νά τκν ρονευοη 
νά την άκρωτηριάτη.

Ν ομίσματος ^ιαψθορας. 'Η κατηγορία αυτή τ̂ δύ- 
νατο νά εΐααχ_0η έν ΆΟηναις κατά παντός, οστις ε- 
κοπτε νόμιαμα, είτε έλλειπές κατά το βάρος, εΓτε μή 
π-ριέχον τό γνήσιον μέταλλον, τό όποιον ό νόμος 
προτδιώριζεν. Ί Ι  νόμιμος ποινή η έπιβαλλομένη εις 
τόν ένοχον, ητο θάνατος.

Ξ α-ίας, Αυτή ητο κατηγορία έν ·Ά9ηναις οιά 
παράνομον άντιποίητιν των δικαιωμάτων του πολίτου. 
Επειδή ού?εΐς ήδύνατο νά ην^ι πολίτης Αθηναίος, 
είμή έκ γεννήτεο); ή ποιήαεως, έάν τίς μή έχων ου
δέτερον, επεχείρει έργα πολίτου» είτε έ.^χληοιάζων εις
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τν,ν ζ,.,.λτ,α·Μ τοϋ δήμου, είτε μετεοχίμενος άμ/ήν 
Ο'.ζαττιεήν ή ίιοκητιζήν, ή πτρεττιμίνος εΓ; τ[νϋ; 
έορτί;, ί  πραττων ίιο ι,,δήΜ τε άλλην π ά ς .ν , τήν ό- 
Ϊ 5 « ν  μόνο; 6 κ λ ίτ η ; ήδίνατο νά χράξη,'ύτΓε'ϊειτο εί; 
την νριτήν τή ί ςενίτ;, τήν όχοί,ν - α ;  χολίτη; τ,3ύ- 
νττο νά είτεεγάγ, εναντίον του· ίάν ζατεδιζόζετο, ή 
^ερ,ουο..ατ=υ « ί  τό χρίοαοΓον του έϊημεύοντο, χαί 
ε-ρεχε νά χωλ,βη άμε-τ<υ,- ώ ; δούλο;. "Οτε τ , ;  ν.α- 
ηγορουμενο; διά τό εγχλημα τούτο, άχελύετο διά 
οολεα; ου,κοίοεω; μετά τού χατηγόρο·υ ή τών μαο- 
τ^ίω·-, ή οια με,ου δχο,ουδήχοτε είδους δωοοδοχίας, 
ηουνατο να χατηγορτ,0·ό διά γραφής ,Ια,μοίεη,'α;· 
η χαταδιω,ις δε χαι ή χοινή ήταν τά αυτά, εδς ε·; τήν 
·ϊ?*?ιΐν ξεν-ας.

6>ι/·ιμαμ/ου. ’ ΐΐτο  χατηγορία χατ’ ε 'Ι ^ υ  δοτις 
ένυμρεύετο χολύ βραδέως.

//«μα, ο,άς Ήτο δίχ, ε·. ·Α5ή.,αι;, ϊτ,ςήδύνατο 
ντ ε̂ιοα·^β·5 τού υιού ή άλλου χληα,εττάτου ουγγε- 
κ υ ; χατα^χαντίς, όατις ενεχα χαραρροαύνης ή ήλε- 
»:=τητος, ήτον άνίχανος νά διευδύνη 'τάς ιδίας αύτοΰ 
οποΘε'ϊει;.

λ/αμαχάμ®)·. Ή το χατηγορία χατ’ έχείνου, όστι- 
ίχρο'τεινεν ε·; τήν έζχλ-ηαίαν τού δήμου χαοάνομον, ή 
μάΛ/,ον εναντίον τού χολιτεύματο; χράξι, ή'νδμυ,. 'ο  
νομοΟετητ, διά νά έμχοδίχρ άχερίοχεχτον χαί β είια ι- 
με’νην νομοίετίαν, διε’ταξεν, ό χροτεί.ων νίμον ή ίή .  
ριομα, άν χαί ;χετύγ-/_„ε τ ,ν  ιΙήρ,οίν του,' νά χα'τα- 
διωχεται χοινιχως, έάν το ίργον του ήτον άοίμοωνον 
χρο; τους ία·/_ύοντα; νόμους, ή χρος τό χοινόν ' αυμ- 
ρερο·/.̂  Ι ΐά ; τις ·ήδό.ατο νά εΐοαγά·ρη τήν γρατήν 
ειαρανόμοιν δντός τού ε"τους άχό τ-ης ύηρίιεως -ιού



εαν άπεϊίίκνύετΰ εν2·/_ο?, ϊχ ί μόνον δ νόμ5ς 
καθίστατο άνίσγ_υρος, αλλά αυτός καί ηουνατο νά τ ι
μωρηθώ μέ πάσαν ποινήν κατά βουλησιν των οιχαστών 
αυτών.

Παραπ^εσ6ίΙα<:· Ή  λέξις παραπρεσβίία σημαίνει 
πάσαν αίσχράν διαγωγήν, έγκλημα, ή αμέλειαν χρέους 
παρά τίνος πρέσβεως. Περί τούτων ήδυνατο νά δώ,η 
λόγον καί νά καταδιωγΟή ποινίκώς, επανερχόμενος 
εις τά ίδια. Οί πρέσβεις επανερχόμενοι εις τά Γδια, 
ώ^ειλον ν’ άναοέρωσι τάς πρά'εις των (άπαγγέλλειν 
την πρεσβείαν) πρώτον^ίς την βουλήν των πεντακο- 
σίων, μετά 5έ ταΰτα εις τήν εκκλησίαν του δήμου. 
Τούτου δέ γενομένου, έλάμβινε πέρας ή εντολή αυ
τών· κ λ λ ΐ«α ί αυτοί ήσαν υποκείμενοι, ώς καί οί άλ
λοι, νά ^ Κ ι ν  εύδύνας περί του τρόπου, κα&’ δν έξε- 
τέλεσαν τά εργοι των. ΤΙ ποινή ήτον ανάλογος τής 
πράξεως του πρέσβεως, έπεεδή ήοΰνατο νά κατηγο- 
ρηΟη έπί προδοσία, κλπ.

]Ιαρεισγζ>αγί\ζ ΤΙ παρεισγραρή σημαίνει δολίαν έγ- 
γραρήν είς τό βιβλί ον τών πολιτών. Περί τ ίύ™  εί- 
π;γετο εν ’ΛΟί,νιις ιαττ,γορία, όνομοζομένη Εεϊίϋς 
γραοί. Ί ϊζτό ; δέ τοΟτευ, οί δημόεαι ήδόναντο ν’ ά- 
ιεοδΛλωοι δί άίοραοϊώί των (διαψηίίοεω;) τ ίν  ΤΛ- 
ρανόμω; έγγρτοέντα μεταξύ αύτών. Τής άτοραοεως 
δέ τίΐν δεμοτων ήξύνατο νά γείνη ερεοις. ’Κάν δέ ή 
ά-όοααις τίον δημοτών έηεχυροοτο, ό έρεοείων έτ.ω- 
λεϊτο ώς δούλος. Οί μή γνηοιοι τεολίται ονομάζονται 
ένίοτε ταρέ-^γραπτοι, χαί τταρεγγεγραμμενοι.

Π [.οαγω γ ι/α ΐ. Ή το χατηγορία χατά τών μετερ- 
-/ομένων τό αίοχρόν δργον τεον χροαγωγών. Κατά 
τόν νόμον τού Σόλωνος, ή μεγίοτη τιμωρία έχεδα/,-
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λετο £(; τ5·::τεν άνΟρωττο, (έα ντ ίί έλεύίερον π;ιί?α 
ί  γκναΐζι ττροϋγωγειίσι;).

ί/ρ,.,Ι,.„ίη,. Ύτ,ί, τέ . ί:ο , ηΖτο·^ ι τ ^ μ τ ψ .ύ ,μ ϋ .  
νέτο 2χι (ζίνεν ζ .ί, εΤ«ς ιροϊειίε,ί, <!Α/4 ρ
Λ τ.μ , τε:=5εο., 6-Λ-., νά έςεριε,ο,ίϊ μέ τήν
τεροδε^ίζν, ί  τ ίν  έγζ^,τιίλειψ,ν τδν ιυμρεείν'των τ ίς  
ε:»τρίεο,-^ε5 «Ορώζο,. 'Π μ έγ ,,τ ,ν  εΒο; εί;,- ζρεδε- 
σ » ;  ίτ ε  τ5 νά ίζ,χε,εί,ε , ,ρ, 
ν .ϊν , V, να ζαταλΟε, τ^ν τιολ,τείαν, χαί είί τά ; ξ^αο- 
«ρατ,αε^νδ ζαταζύ,, εάν ε> .ε, ί  τό τελίΟε; . 'Κτε- 
ρο. εε α ε , πρ ,δεεία,- ΐ ,α ν  ζρΛία άλλ,λεγραρία μετά 
,ενο'ε .χβρεν π ,ρα ίε ,ις σε,|Λ„τ·.ζΐς παραζαταΟί,ζης, 
οιον στεΛοε, εερατεε, ί  ρρε„ρίε„, έγζαεείλε,ύις εερα- 
τ .ω η ζ ? ; βεεεωε, άζεί.'ε,α ε ί; τά ; ε^ α τα γ^ ε  
δε^τε £έΑ, .ρ άξ ,, .ρ ε?ε,;α ,, ί  «ρζδαίΤέ 7ρώε; 
ε.;8ζμεειαν ϋζζρε,,αν. 'Ο εννίΟ,; ερεζες εε= χατζ- 
ε.ωχε.ν εεε; χχεζγεροεμϊ,εες ίζ ί  Γρεδο,;;, ξεον ό 
διχ -Γί; ευαγγελίας· εις εινα ; 5έ Γερυτααε,ς ^ξίνα- 
το να ευα·/0ΐ γραρλ ε ς τ ε ΐ ;  ΟεομεΟετας, 'ΙΙ οονί-

*· ™  ’ Ρ̂̂ ’ ϊ^ωριομεν, ϊ,δ  εά
πλευτα ειες ε-ί; ιρεδεείας, εα,',^α! ότι ϊεεν  ό βα- 
νοτος ο ; πρεδίεα, ^δίνανεο νά χαεαδ.ο,γΟδε, χαί 
μετά ίχναεον, ώς £γίνεες χα! είς τεός ,;εεαγενε- 
ετερονς χρ,νςες. 07τ„ς εί -.ΛΟζ.,αΓε, £5ίχαεαν μετά 
ίονατε. τέν Φρίν,χεν έζί ζρεδεαία, ανώεεξαν τά 
2 - χ  χοτεν, χα: τά Βρ:ψαν έξω τ ίς  Ά ττ ,ζ ίς· έ τ ί-  
ννοααν τεο; οζερα-ζιατάς τον, τού; ίέ  οονεΓ; αότοϋ 
ετ.μζοαν με τλν παρα-/ώρζοιν το3 ε^ζαΚόαατες το3 
ιτ3λιτ3υ.

'Λ,Γορχί Ή  έρ-ίωεέρα Ιρμ,νεία τ ίς  ρρά-
εεω; ταοτγς ε;να·. ϋ ο ς  ί  8:5ε„.ένη δχξ τ ΐν  'Αρχεχρα-
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τίωνα, ζα: τον Σοοίδαν, -ρτοι ή γενομενϊΐ χατηγορία 
κατα ρητορος. γ(βά·^αντος τι, η^^Λό^το^  ̂ η :τραζα>·ζος 
.•ταράνο^ον. Ίϋν ΆΟτ,ναις δεν ύπαρχε μεν ίδια τις τά- 
ξις άνδρών όνομαζομένοϊν ρητόρων εχοϋτα έπιτημον 
γαραχτίρα, η ένεργουσα πολιτικά καΟηκοντα’ οιότι 
εχαατος πολίτης, μη ^/.ων νόμιμον έμπόοιον, ί,δόνατο 
ν’ αγόρευση εις τλν ’Εκκλησίαν του δήμου, νά προ- 
τείνη νόμους, κλπ. τό 2νομα ^ητιορ ούως εοίδετο 
κοινώς εις έχείνους τους πο)μτιχους άνδρας, οσοι 
είδικώτερον ησαν άριερωμε'νοί εις το εργον του άγο- 
ρεύειν δημοσίως- ένω όΛ: Γσταντο μεμαχρυσμένοι άπο 
τϊ,ς εκκλησίας του δήμου, η δεν συνεπραττον εις αυ- 
τάς, ονομάζονται ίδιώται. ΈνταΰΟα 5 ρητωρ εξηγείται 
από τόν Ό  ι^ψω σιψ^ον.ίίύω γ χαΐ ό /χ ί'τί"
μω ά γ ο ί^ ^ χ . Ή  ρητορίκη γρα^ΐ ήδύνατο νά ηναι ή 
κύτη, ώς ή παρανόμων γρατη, ή ίίδιχωτερα κατη
γορία, μέ βί'ρυτέρας ποίνος, κατά δημαγωγών, οσοι 
μετεγείρίζοντο τά προτερήματα καί την ίο7;υν των διά 
νά άπατο>σι τόν δήμον καί νά συννστώσι κακάς πράξεις
ε ί; αΰτόν. ^

Σ ι ι χ ο γ α γ τ Ι α ι : .  Κ ϊΐ ’ ίρ χ ο ί»  τινά ϊεειοίον τ? ί 
’Λ τ τ « ί ;  ίιτεε ίυς, έι}τ;3ίσ0ιι νί|Λ55 όι:ειν;ρείιι.)ν την 
έ ΐίγω γ ΐν  ιώ ν (είχων. 'Ο χατϊρ ,νίω ν 8έ έτερον ε;α- 
γϋντα οΟχα ώνοριάζετο Μχοιοίνη;;· χαί έ-εο:>1 έρ- 
γον τοϋ ουχορχντοο ίτον ϊοσΐρειτον χτί ί·ΐ}·Χ^αι, ί  
λέ'15 οοχο?ο.ντία έοτ,ρ!).έΙετο εί; ,οίταν χ»χοίβχ, ά- 
δάτιριον, χιχί έγλν,ράν χττηγορίον. Εί; τχν ειοο/Χν 
όριως τού Ά,.ττοίΐίνο'ος, ή λέξι; σνχοτοίντχς έτχ>χνι- 
νεν άνθρωπον ίοιαιτέρας τινίς τά 'εω ί, όςτις είχε το 
δικαίωμα νά χαταμηνύη τους εγκληματίας, καί 'α  
καταϊιώχη αυτούς εις τά δικαστήρια·
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 ̂ Ο σ ζ ίϋ ί ; το3 νο̂ ιοΟέτου ήτο νά ένβί,ρίύνϊΐ τίιν 
αν^αλοψιν τών έ γ ϊλ ψ « ιω , ,  ιι, ί 8,4

Μ 1 , « « ί ’ οντα χκτίγορον. 
Αλλ ίχε,ϊή ίγίνετο μεγώη χ,,ταχρη;^; τής ά ϊε ίτ ; 
-ακτής, 8 νό(ίος ίϊωχε τ8 διχαίωρια εις Τίκς πςλίττς 
ν« ε,τε,γωτ, χττ,γςρ,'^ ,„χ ,^„τ ία ς) χ»τ4
τής εχ,βλτίίδς τε,ίτι,ς ταξεως τών άνΟρώχ,ον. Έχο- 
με,ως, χ ί ;  5ςτ,ς κίτηγίρε,
χρη^^ατί οχειλών ε,χοττίϊήν χαταοίωζιν, ή χε,ρε- 
ααεκ,ε ψεκ8εΐς μαρτυρχς, ή , ψ μ η ε ΐ χ ι  τ,;νωμ35ίας 
«Μ ς πρ8ς χατοττρςςήν τοδ ρ^ραχτήρο’ς άβώοκ άν- 
ορας, υχεχΕίτε εις τήν χατι,γορίαν τη ίτ ,ν . Ή ϊίνατο 
να χαττδ,^χΟή ώταύτως 8,4 τής ρ,άαεως, 
α.τα;·ω;7/ς, ιτροίο.Ιή(, ,) ιία α γ γ ι.ίία ζ . ^

Ή  ή3 ί„τε  νά τ,μωρ,Οή χ ί? ? έ  βα'.«-
τεν. εμεε αε„ μέ άτ,μ,'ε,» χτΙ δήμεεε.ν τής χερ,εεεί,χς.

^ραψ ατο^  έ,ε ε,ρογοΙαε. Φτίνετα. 8έ 8τ, ή χ^τχ- 
γερ,χ αΐτη δένήέίνχτε νά είετχΟή 4x8 τέν τρΜίιατΙ- 
τιαδε,τε; ή χλ,,γωΟεντε, κρ’ έτέρεϋ, ά ίΧ  ·?τεν ά ,τγ- 
ααΓε. νά 4χε?ε!ςή 8 χ . ίώ , ,  £τ, ίχςρ.,^ε ςχεχδς νά 

ΐ  ε̂ ράναια έτίμο,,,ε τε,εδτεν σχο- 
πον. ο Χ2τι;γΰρο6μεϊ5ς απεοεικνύετο ενεχο;, έξω- 
ρίν,ετί, η δε Γ.ε^αυΐί^ τ ίυ  έδηαεύετο.

_7·ί>/.α„·ε*ς. ϊεεεκτεν έρεξεϊντε εί'ΑΟ ,ν,Γε, 
μήχως εχ,χε,ρχε, τις νά ευ ιτ ίτή  τυραννίαν ή ί).,- 
γαρχ,ε,ν, ω ιτε χ5 ; εενωμίτας χρ'ές το,οετεν τχεχέν 
>1 αας οιτ,ς ίλαμδε,,ε. άοχ^ν τ,,α  έχέ χεδερνχε,ν χχ- 
τχλετε,τχ. τςν χ,λ,τείχν. ή ϊί,χ τε  νά ρενευίή 4τ,- 
μωρρτ,. Πχς χελίτ,ς τώ 2,τ, ωρε,λε νά ρενεύ,η 
τε,εετον χ,ίρωχεν, χ ,ί χρχ'ττων τεετε χχτά ,6μογ, 
£7.® οιαα,ωμα ε,ς τιμάς χο,·, άμε,δχ'ς. 'ο  8έ ε„,ήθής
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δέ τρόπος του καταδιώχείν ττ,ν τοιαυτην πραξιν ητον 
δ διά τ ις  είσανγ-λίοις.

"ϊ'βρίω ς. 11 κατηγορία αυτή ητον ή κυριωτέρα 
θεραπεία η υπο του Αττικού νόμου δρι^ομένη κατ’ ε
κείνου, οστις ζροοίβαλλε τον ετερον δι’ αιοχρ^ργίαςη 
διά πληγών. Αί ποίναί ησαν διάφοροι κατά τον βαθμόν 
τί!ς ιτροζενηΟείοης βλάβης. ^

*ϊ;τυ6η.ίης. ΜΙ κατηγορία οΰτη τχο  μία των 
πολλών διατάξεων, των οποίων δ σκοπός ητο νά δια· 
τηρησωσι την γνησιότητα των Αθηναίων, και κατα 
προτίμησίν είσηγετο κατά προσώπων, καθ’ ων ύπαρ
χον υπόνοιαι οτι ησαν ΟποβολιμαΓα τέκνα. Έάν ή κα
τηγορία άπεδεικνυετο δικαστικώς, δ μέν νομιζομενος 
πολίτης έγίνετο δούλος, ή δέ περιουσία του έδημευετο.

Φ α^ -ιιάζ^η Φ ιρμαχίΙας. ’Ητο κατηγορία κατ'έκεί- 
νου, δστίς έπέοερε τον θάνατον ετέρου τινός διά δηλη
τηρίου, εΓτε έδίδετο μέ τον σκοπόν του νά τον ^ονευση,  ̂
νά έπιτυγη αθέμιτόντινα έπιόροην επί τοί> προσοίπου,εις 
δ έδίδετο. "Οτι δέ δ έπίβουλος σκοπος ητον άναγκαΓον 
στοιγειον του εγκλήματος τουτου, δυναται νά έςαχΟί 
έκ τών φράσεων εκ .τρονοΐαζ^ ί’ί  έ.τ<̂ ου.έ//ς, κα ί :τ^ο- 
6ονΛη(. Ποινή δε ητον δ θάνατος.

Φαίνεται δέ οτι παρά τοΐς "Ελλησιν αί γυναίκες 
ησαν τά μέγιστα έκδοτοι είς τό έγκλημα τούτο. Τοιαυ- 
ται δέ γυναίκες ονομάζονται γαζ<μαχΙόεζ^ κα ι γαρμα· 
χεύτρεαι. Δηλητηριώδη Ιατρικά έδίδοντο πολλάκις ώς 
έοωτιχά βότανα ή δι άλλους παρομοίους σκοπούς. 
"Ανδρες δε, τών δποίων τό λογικόν έβλάπτετο από αυ
τά, έλέγοντο 'φαρμακάν. ΔιαΟήκαί γενόμεναι υπό την 
έπι^^ο^ν φαρμάκων ησαν άκυροι έν ΆΘηναις.

Φίσεως, Μίτον εΤς έκ τών πολλών τρόπων, δ ιά .
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των βτΓδίων οΐ Εγκλ1̂ ;ματία̂  κατεξ'ώχδντο έν Αθη
ναία, αλλά §εν γνωίίζομεν χατά τί διεοερίν άπο “ίουζ 
ολλίυί τρόπους. Κατά τον Πολυδεύκην ήίύνατο νά 
είσαχΟί κατ’ εκείνων, όοο( επρβττον άϊικη,αατα ε
νάντιον των περί ρεεταλλειων, περί τελωνίων, π*ρί 
χαντο; άλλου μέρους τ ίς  δηαοοίας προοόδου νόμων, 
κατά των οοοι κατηγορούν ψευδώς άλλους διά τοίοΰ- 
τα άδικημα^^, καί κατά των επιτρόπων, οΓτινες ε- 
βλαπτον τούς έπιτροπευομενους ύπ’ αυτών.

Φΰορ&ζ τώγ εΛενθΐρωγ, 'Ιίτον εν των εγκλημά
των, τα δποΓα ιήδύναντο νά καταδιωχδώοι ποινικώς 
εν Α,θηναις. Ι̂Ι λέξις φθορά σημαίνει έν γενει παν 
εΤδος διαφθοράς, σωματική;  ̂ πνευματιχ^ς, άλλ’ ή 
φράσις φθορά των ελευθέρων, έάν ηναι απεριόριστος, 
περιλαμβάνει έγκλημα πολύ κοινόν παρό^ ΐ^  "Ελλη- 
σιν, ώς φαίνεται από νόμον τινά άναφερομενον ύπό 
τού Αίσγίνου.

Φύγου. Η κατηγορία αύτη είσηγετο κατά παντός, 
οστις άφνίρει την ζωήν του άλλου, είτε έκουτίως είτε 
άκουοίως.

Ψευϋεγγραψηζ, Έάν τις ψευδώς ένέγραφεν είς τό 
βιβλίον των δημοσίων οφειλετών ετερον, είτε ανθορ- 
μήτως, εΓτε έπί τή είσηγήσει άλλου τινός, ό αδικού
μενος ήδύνατο νά κατηγορήσή αυτόν ή έκεΓνον, κατ’ εί- 
σήγησιν τού όποιου ένεγράφη. Ή  κατηγορία ήδύνατο 
νά είσαχθή καί έάν τις ένεγράφετο (ός όφειλέτης διά 
περισσοτε'ραν ποσότητα παρά την οποίαν έχρεώστει 
πραγματικώς. Έάν ό κατηγορούμενος έπί ψευδεγγραφή 
άπεδεικνυετο ένοχος, έςηλείφετο άπό τό βιβλίον των 
όφειλετών τό όνομα τού κατηγόρου, καί ένεγράφετο τό 
όνομα τού κατηγορουμένου ώς ίρειλετου δι’ Γσην ποσό-
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■ίτ,ΐϋ. γραρη τ.το χαροα^ία ρ.έ αυτήν»
δίαρερίυσχ κατά τούτο μίνον, καθ’ ο,τι 6 δημόσιος 
ορειλέτης εΤχεν '̂ δη χληοώτει ολον το 
τό όνομά του δέν εΐχεν έξαλειρΟή, ή έξαλειρθέν, ενε- 
γράρετο καί αυθις.

Ψευΐ^οχΛητείαζ. ^Ητο κατηγορία κατά παντο;^ 
οστις εΤ·/εν ΙμρανίοΟη ώς μάρτυ: (κλητη^ η κλητωρ) 
διά νά άποδείξ·/), οτι δ κατηγορούμενος έκλητεύΟη προ- 
σηκόντως, καί δ:ά του μετου τούτου δ κατήγορος ήδυ- 
νατο νά έχιτύχη βχόρατιν κατ’ έρημην. Ό  όευδομαρ- 
τυς κλητηο ι*δ)νατο νά καταδιωγθί κατά την γνώμην 
των δικαστών. Ήδυνατο δέ νά τιμωρηΟη και με θά
νατον, έν^οιπτώοει σο€αρας συνωμοοίας. ΈνταΰΟα 
δυνάμιΟά^^σημειώσωμεν τί]ν Βιάκρισιν ταύτην, οτΐ η 
κατηγορία κατά του ψευδομάρτυρος επί κλητεύσει ί -  
τον εγκληματική, ενώ δ μάρτυς εις την δίκην (μάρτυρ) 
υπεκειτο μόνον εις πολιτικήν αγωγήν.

Διχαι δέ τίσαν αί ακόλουθοι.

*Αγε(ϋργιαυ. Ήτον αγωγή δυναμε'νη νά είσαγΟή εις 
τ* δικαστήρια των Αθηνών άχδ τον κύριον τοΰ αγρού 
κατά του μισθωτοί), οστις εΤχε βλάψει τον αγρόν του 
έξάμελείας. ή δι’ ανάρμοστου τρόπου καλλιέργειας,

ΑίχΙα(:. 'Ήτον αγωγή είσαγομόνη εις τδ εν Ά -  
θήναις οικαβτήριον των Τεσσαράκοντα κατά παντός, 
οστις εκτύπησε πολίτην τής πολιτείας. ΙΙάς πολί
της, ύ?ρισΟείς ούτως, ήδύνατο νά καταδιώξ·η κατά 
δύο τρόπους τον υβρισαντα είτε οια τής α ίχ ιαζ δί~ 
χί)ζ, ή ιις  ήτον ίδκοτική κατηγορία, είτε δια τής 
νβρεύίζ γρα^ηζ, ήτις εΟεωρεΤτο ως δημοσία κατηγο-



ί ΐϋ , ε’ ιιειϊτ, ή πολιτεία έλογίζετο Γροιόεόληαε'νη είς 
το ποοσωττον του πολίτου.

Ή το δί-«νοιγχαΓον ν’ αποοείξη 5 χ^τηγο^ο; δυο 
πραγματα, είοάγων τήν αιχίοίς δίκην είς τους Τεσοα- 
ράχοντα. Πρώτον μέν οτι δ κατηγορούμενος έκτύπησε 
τονκατηγορον-ροί τον σκοπον του να τον ύβρίτη, δττις 
όμως εικαζ^ο, έκτος εάν 5 κατηγορούμενος ήδύνατο 
V άποο:;ςη οτί οεν εκτυπησε τον κατήγορον είμη παί- 
ι,ων. Δεύτερον δ ητον άναγκαΤον ν’ άποδειχθίί, οτί δ 
κατηγορούμενος πρώτος έκτύπητε τον κατήγορον, και 
δεν άντεοτρε'^ε τά κτυπήματα τά ύπο του κατηγόρου 
οοΟεντα* Ι,άρχείν χειρών αδίκων).

τδ δίκαιον περί τ ίς
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Οί δεκατταί άπεοάσιζον κατά
χρηματικής άποζημιώαεως επί αίτ^^^του 
τηγο'ρου.

*Αμε.Ιίου. Άγωγη, ητις ραίνεται ότι ειοηγετο άπο 
τον κύριον του αγρού κατά του μιτΟωτου αύτο·3, δί δν 
λόγον είτηγετο καί η άγεωργίου δίκη* τουλάχιστον 
δεν γνωρίζομεν διαροράν τινα μεταξύ αυτών, άν καί 
ηναι πιθανόν οτι υπήρχε τις τοιαυτη.

’.̂ ^αγ ύ̂γΤ] ,̂ Έάν τις έπώλει δουλον εχοντα κρυ- 
ρίον άα^ένειαν, π χ, Ιπιληψίαν, μή προανάγγειλα; 
είς τον άγοραττην τά περί τούτου, 5 τελευταίος ουτος 
ήουνατο νά εισάςη αγωγήν κατά του πωλητοίϊ, έντος 
προθεσμίας τίνός υπο των νόμων δοιζομένης. Διά να 
πράξη δέ τούτο, ωρειλε ν’ άναρερη (άνάγείν) είς τάς 
αρμοδίας αρχας το είδος τής άσΟενείας* εντεύθεν ή 
αγωγή έλεγετο αναγωγής δίκη.

Α^^άίικοζ. Έν ΆΘήναΐς δ ήττηΟείς είς δίκην τινά 
ήίύνατο να ζητηση ν ακυρωΟή ή έκδοΟεϊσα άπόρα- 
σις, έαν απεδείκνυεν, οτι ή άπόρασις αυτή έγένετβ
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κατ’ έρ,μ/.ν, ουχΙ εξ άμελείας τ2υ, η δτι οί δίχαατοί 
■̂ τεαττΟηταν ά“5 ύεοοεΓ; μαετα^ία^. Μετά την εξω- 
σ;ν $έ τών Τείάκοντα τί»:άνν(ον. είοαος-νόμος τζκϋρω- 
σεν ολο? τά ; οίκας τάς γενομένας έζί τ^ς τυρννίας 
τ (^ . Λί άνω λ-5ΐ::ΐν μνημονευΟεϊσαι δίκα: ώνομά- 
ζοντο άνάδίκ5ΐ. Ή  άνομα^ία οέ αδτη έοη^μδζετο ε :ί 
ολας τά ; δίκας, σΓτινες ύ::εδάλλβντο ότζωτδηποτε εις 
ττ,ν άπέοασιν ετερου δικαστηρίου.

Ά^ό(ιαπύύ(,)Υ. Ητον η ειδική δνομ,ασία της δ ια -  
δτε δούλοι ησαν τδ άντικείμενον των δια· 

9ΐλονεικουμενων δικαιωμάτων. "̂ Ητο δέ μία των ίδιοίτι- 
κών δικών τοίν ύζδ την δικαιοδοσίαν, τών ΟεομοΟετών.

'ΑηοΜί'^'εως κα ί ά.το.Τί^^ί'εως. Οί νόμοι τών Ά -  
Οηνών «^ τρ εκο ν εις τον άνδρα και εις την γυναίκα 
νά ζ η τ ΐ^ σ ι διαζύγιον. Τ.άν δέ προηρχετο τδ διαζύ- 
γιον άπδ την γυναίκα, ελεγετοδτιά^ίνει την οικίαν του 
άνδρός της (άπολείπειν), έάν δέ άπδ τον άνδρα, ελε'- 
γετο οτι αποβάλλεται απ’ αυτ^ς (άποπεμπεσδαι). 
Είτε δέ τδ διαζύγιον ητον εκούσιον, είτε ακούσιον, -ή 
γυνή κατέοευγεν εις τον συγγενί της εκείνον. μετά 
του όποιου ώρειλε νά ζ ί ,  έάν δέν ένυμ^εύετο ποτέ* 
ητο λοιπόν γρε'ος του νά λάβη η νά διεκδίκηση άπδ 
τον άνδρα αυτής την προίκα της. Έάν δέ μετά ταυτα 
άμοότερα τά μέρη εμενον ευχαριστημένα, τδ διαζύ- 
γιον ητο πλήρες καί τελειωτικόν έάν δέ τδ εναν
τίον, ήδύνατο νά εισαχΟη αγωγή άπολείύεως, ή άπο- 
πέμψεως, κατά τήν περίστασιν, άπδ τδ μέρος τδ έναν- 
τΐούμενον εις τδ διαζύγιον.

Ά ποστασ ίον. Ήτον άγω γί, ητις ήϊίνατο νά είιο- 
χΟη μίνεν κατ’ άκελενΟέρ'-υ τινό;· κατήγορο; δέ ήδιί- 
νατο νά έαρανιοΟί (αόνον ό χολίτϊ); εκείνο;, εΐ; τόν ό-
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πίΤίν ο άπΐλευθερο; έχρεώστίΐ τί;ν ελευθερίαν τού, 
έκτβς μ^νον έαν τό δικαίωμα τοΟτο εΓ*/ε μεταβιβααθίί 
εις του^ ι>ί5υ;^ΰ πρώτου κυρίου. Το περιεγόμενον τ ίς  
κατηγορίας ητον δτι ελίΐύε των γρεών του χρδς τάν 
ίίυριον του* άλλ’ όποΓα ηοαν τά χρέη ταυτα, εΤναι ά
γνωστον εις ημάς. Λέγεται δμως, οτι τδ μέγιστον έγ
κλημα του ε:οους τούτου ^ ο  τδ ν« ειλέξη άλλον 
προστάτην παρά τον πρώτον αυτού κύριον. Έάν 3έ δ 
δ κατηγορούμενο; απεδειχνυετο ένογος, έπωλειτο δη
μοσίως* αλλ’ έάν άδωουτο. διεκοπτετο διά παντδς πας 
θεσμός μεταξύ αυτών, ο δ* απελεύθερος ι5δύνατο νά 
εχλεςπ δποιονοηποτε πολίτην ώς προστάτην του.

’Απί, σι^^6ό.^ω^. Διά τά αδικήματα, τά οποία πολί- 
ταί τινες ε^πραττον κατά πολιτών έτε'ρας ^ ^ τ ε ία ς , 
ε'9εωρηίη άναγκαΓον νά συνομολογώσιν αι ποΜτεΓαι ί- 
διαιτϊραν συνδηκην περιεχουσαν τούς ορούς, καδ’ ους 
η οικαιοσυνη επρεπε νά διανέμηται άμοιβαίως, Αί 
έΟνίκαί λοιπον αυται συνΟΐίκα: ώνομάζοντο σύμβολα, 
οριζο'αενα ύπδ του Σουίδα ουτω « ΣννΟ?|και, άς άν 
άλληλαις αί πόλεις Οέμεναι τάττωσι τοις πολίταις 
ώστε διδόναι καί λαμξάνειν τά δίκαια* » Αί δέ δί- 
και αί γίνομεναι εις έκτελεσιν των τοιούτων συν
θηκών ώνομάζοντο δ'και ά.τό συμβό.Ιωγ. Ή  βάσις 
τών συνδηκών τοε<των ραινίται 2τι ΐτον ί  έλευθεοία 
του ξένου καί ί  ύπεοάσπισις τϊ;ς ιδιοκτησίας. Καθήκον 
δε του προξένου ητο νά έπαγρυχνϊ; διά νά ρυλάτ- 
τωνται^τά δικαιώματα ταΰτα. 'Τπίίρχε δέ κοινΐ] διά- 
ταξις, οτι δ άντίδικος, δςτίςήττηθη εις τήν δίκην του, 
τϊδύ^ατο νά έκχαλέση αυτήν εις τδ δικαστήριο·; τής άλ! 
ϊ,ης πολιτείας, η εις τδ διχαστήριον τρίτης τίνος πο
λιτείας (έκκλήτου πόλεως) σμοιβαίως 'συμρωνηδείσης.
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ά ιχ α ι ά.^6 ονιιΰύ.ίωγ ώ'/ου.'ΐζο'ί'Ο ωσαύτως Ζ)μ  
α: δίκαι, αΓτινες έστέλλοντο άζο τ « ;  συμμαχδυ' κ ίΐ 
ϋττηχόου; τολιτείας τώνΆ.Οτ,ναίων διά νά δικα^θώ^ινέν 
ΆΟ^ναι;.

Ά ργνρΙον. 'Η το χολιτιχ-ί; άγωγί;, την £χ5ΐαν ·ίδυ- 
νατό τις νά εί^αγάγ'η διά νά βιάση ετερον νά χλη- 
ρώτη χρήματα δρειλόμενα, η χρήματα, διά τά όποια 
ητον υπευ0^νος εις τον ένάγ'οντα.

/ίύτοτΐ.Ιιις. Δίκη αυτοτελής έλεγετο εκείνη, ητις 
«ελειωτιχώς και άμετακλητω; άχερασίζετο από τούς 
δικαστάς.

Άγορ^ιηί:. ^ϋτον αγωγή, την οποίαν είσηγε' τις κα~ 
τά όποια προ-
κατέβαΑ^ιά νά χρησιμεύσωσιν ώς τραπεζιτικόν κε- 
ράλαιον.Άν καί τά τοιαότα χρήματα ώνομάζοντο και 
παρακαταθηκαι, διά νά διακρίνωνται από τό ιδιαίτερον 
κεράλαιον το3 τραπεζίτου (ιδίαν άρορμην), υπάρχει 
ουσιώδης διαρορά μεταςύ των αγωγών άψορμης καί 
παραχαταθι\κη€, επειδή ή τελευταία έσημαινεν, οτι ό 
εναγόμενος ήρνήθη ν’ άποοώση παρακαταθήκην εμ- 
πιστευδεΐσαν εις αυτόν, 0χι επί τω ορω του νά πλή
ρωσή ώρισμένον τόκον διά την χρησιν αυτής, ώς εις 
την περίστασιν τής άρορμής, αλλά μόνον διά νά ρυ· 
λάτη αυτήν ε"ως ου αί υποΟεσεΙς του ενάγοντας ήβε- 
λον έπιτρεψεΐ εις αυτόν νά την άναλάβη έν άσραλεία.

Βίβα ιώ σίω ζ. Ή τον αγωγή, την οποίαν 0 άγορα- 
είτήγε κατά του χωλητοΰ, οσάκις τό άγορασδέν 

δικαίωμα ή χτήμα προσεβάλλετο, ή δίεταράττετο ή κα· 
τοχήτου υπό τρίτου τινός. Ο αντιποιούμενος το δι- 
>ςαίωμα ή τό κτήμα, εκτός ^άν $ ένεστώς χ-ριος ά-
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Ώ?ίΐοιζε νά ί - η ΐ ί ί τ ,  αύζί; -^ , ; (αΟτοαΓ/εΓν  ̂
.ν:=εεετ, ε ί; τέν ™ λ ,. ίν  ώ ; χ.ρίως ί,^γί,εεενεν 
ε -̂ την ίί>·.ην·(εί; τερατίρτ ά ,ή ε ,ν ) . Έάν ό χωληττη 
εεν ήθελε ν1 έμε,,,,Ο ί, ΐ  ^ρεχε.μένη άγωγί; χατ’ «ύ- 
τεν ητεν ή νίμ;μος Οεεεεχεία, « ί  ή36νϊτε νά είταγά-
η  “ ή'εετετήζ, χζί 5τε μενεν εΤνε 3ε0? ά3- 
ραβών.

Λ τ ώ . .  'Η άγωγλ .3^ , ^3ύνατε νά είτανΟή 6- 
ε « , ε  άρητγαί αεεΟίρ,ον χρεεεώχεεν, ί  
και β’αια χαταληύις Σοιοκτη^ία; χαντο; είθ3ΐ>; ησαν 
το αντικε-αενον τ·7|; καττιγορί^ς.

Λ Μ ί,ε . Τήν άγωγάν μετεχε.,ρίζοντε ε ί;
ελτ ; τας -εριετττε'.ς, ηε,Ο ά ; 4 εις έζημιεϊτε άτ.ά ,Ρν 
5«γωνήν τεε άλλεε. Έη των εωζ=μένω·|£ρεώ,,.;- 
ματωνοτίνετα,, ε>, εΓτε 4 «λάίη χεείρχετε είλεΐ- 
ν·ν, ·? πεάξιν, είτε 4λάττε,ε τήν χ ρ ιγμ ,τκ ίν  χεριεε- 
ε·.αν τεε χατηγεροε, ί  τέ έλτ.ίε'μενο, ζε'ρίεη „ „  ρ 
γω γ ΐ είχε χώραν, χαί ρ56νατε νά είααχΟΐ χατά τε3 
ζημ.ωεαντε;, Αί ίλάδχ! ίέ  ε'ιαιρεεντα· χείίως εις 8ύω
ίχάέο-μοεε χαί άι»χ^μ„„ς, Έχ τεάτων αί μέν χρΟτα'χε- 
ρααμ6άν=εε..ν 2λας τάς 8ίχχς τά ; χροερχεμενας "έχ 
της μή εχχληρώιεως ιεμρωνίας τ.νές, τ̂ις" 'χεριεΓχε
πεινιχίν μίτραν, χαί έχεί,ας, χαςά ^ ίς  4χείας } νάμε’ς 
ωρι,ε τ4ν χ ε ,,ίν  τ ίν  χληρωτεαν ίχ έ  τεΟ έναγοαενεε, 
εΔν χατείιχαζετε- ε,ί 8έ δεύτερα., 5λας τάς ζ,ειίας 
τ?ς ·= ί«τ,α;α;, τάς ίχείας 5 νίμες ίέν εύρ.ζεν 4νε- 
ματτ.,^ οΛλα ο.εταττε. ίν γε'νει νά τ.μωρήται ό θλά- 
ν « ;  μέ χράττιμεν ί.χλάτ.εν τ ίς  έχτ.μηΟείεης ζηαίας 
έαν το ά3ίχημα έγίνετε έχ χροβεοεως· άλλως 3έ χατε- 
Δ.*αζετο εις άχλί» άχείίημίωτ.,.

Ααά,χηοία. Ε!ς τήν μάλλον έχτεταμένην ε'ννοιαν
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σύτίς εΤναί συνώνυμο; τ ίς  δίκη;. Τεχνιχώ; δέ σημαί
νει αγωγήν ε ι; διένεξίν τινα χεοί τ.οοτιμησεω; 
μετάξι» δυο  ̂ χεριστοτερων άντιοίχων, ώ ; π. χ . «ίς 
την χερ(σ·^α7{ν, καθ’ ην άςιουν νά λαδωσιν ώ ; κληρο
νόμοι, η ώ ; κληροδόχοι, την χεριουσίαν του άχοΘα- 
νόντος. Ηί; τοιαυτην χερίστασιν, έχειοή ολοι οί άχαι- 
τηται ευρισκονται ε ί; ομοίαν Οεσιν ώς χρός την 
έ ι̂τίδικον χεριουσίαν, ή ταχτική διαίρεσι; των άντιδί- 
κων ε ί; ενάγοντας καί εναγόμενους δέν εφαρμόζεται 
χλέον. Αυτή είναι τωόντι ή ουσιώδης διάκρισις με
ταξύ τ ίς  χροκειμενης αγωγές καί όλων των άλλων 
άγωγων, καθ’ άς τά μέρη χαρίστανται ώς άμε'σως 

:θετα -^ός άλληλα. Διά τ ίς  αγωγής δέ ταυ- 
δΐ^^Ρ^υνταί τά δικαιώματα των ίδιωτών δα· 

έχί δημευθείσης χοριουοίας, καί χεραιουνται 
αί διενέξεις μεταξύ μηνυτών άχαιτουντων άμοιβας υχο» 
σχεθείσας ύχό τ ις  πολιτείας διά την άνακάλυψιν εγ
κλημάτων κλχ., ώ ςε ϊςτήν χερίστασίν τ ϊ,ί άχρωτηρια- 
σεως των Έομών, καί τα χαρομοια.

δ ιαμ αρτυρ ία ς . Ή  διαμαρτυρία ι^δυνατο νά γείνη 
κατά τήν άνάκρισιν, καΟ ολας σγεδόν τάς οικας εΓτε 
δημοσίας είτε ίδιωτικάς. Σκοχον ο εϊγ̂ ε ν απόδειξη 
ΟΤΙ η εκκρεμής κατηγορία ήδυνατο ή δεν ήουνατο νά 
είσαχθ^ είς τό δικαστήριον, καί εμπόδιζε τήν χεραι- 
τε'ρω πρόοδον τής δίκν.ς, εως ου τό ζήτημα άπεφα- 
σίζετο. Ή  διαμαρτυρία εγίνετο έγγράοως, ώς και 
ολαι αί άλλαι κατά τήν άνάκρισιν πράξεις, μετά τής 
άπαιτουμένης μαρτυρίας προς ένίσχυσιν αυτής. Γό δέ 
ζήτημα το πηγάζον ές αυτής άχεοασίζετο άχο τέ δικα- 
στήριον, το όποιον εΐ*χεν έπιλησίΐη τής άργιχής δίκης. 

Έ γγνήσεως. 'Κάν δ πρωτότυπος όοειλέτης δέν



έςεπλίρου τέΐί ίζο·/_μώ^-ας το'), ό εγγυητή; αύτεΰ 
ώ^ειλε νά εχπληρώτγ αυτή;, χαΐ άν ήρν ί̂το ν ΐ  τής έζ- 
πληϊΐότη, ήϊύνατο νά ζα τώ ιω χ ίΐ 8ιά τής ί)·)·ίι|ς ()ι- 
* ν ;, εάν ή άγωγή εΐτήγετυ εντός δίόόεκα μηνών άςςΰ 
ή ϋζθ7.?5“ ’ '·; τυνωμελςγήβη.

'Ε ίψηνοζ, Έμμηνί! 8ί«ιι η-τν όττι 3έν έπετρε- 
χετο νά με'νωι'.ν έζζρεμεί; ύχέρ τόν μήνα. ΙΙεοιωρί- 
ζυντο 5ε είς τά άντιχείμεντ έζεΤνα. εττ «χή τίΐιν τχ- 
'/ίΧτί άπό^αιιν' τούτων 8ε τα σζον5α!0τε:α ησαν 
αί κερί έαπορήυ δ:ενέ;ε:; (έμποεικαϊ £■/«(). "Ολαι 
ΟΙ ζερΐ [Μεταλλείων δίκαι (μεταλλιΛαΐ δίχαι) ήταν ω 
σαύτως εμαηνο', δίχαι, διότι δεν είναι «μ^^βολία, δτι 
δ γ-'ψος του μεταλλείου αδύνατο νά έμποδιτΟτ, έτ:ί πο- 
λϋν χρόνον οπό τό εργον του.

Ε»Όΐχίον. Ήτον αγωγή, την όττοίαν ό κυοίο; τ^ί 
οίχ'.ας τίδύνατο νά είταγαγη κατά του χατοιχουντο' 
την οικίαν του, διά νά λάβη τά άοειλόιΑενα ενοίκια. 
’£άν δέ τό χτίσμα δέν ητον οικία, άλλ’ αγρός, η αγωγή 
διά τά είίοδήματα καί τά κέρδη ώνομάζετο χαρ.ιοϋ  
ι)ιχη.

Έ^.αιρέσ!(ύζ. “Ί ΐτον άγωγή, τήν οποίαν ό ένάγων 
ήδυνατο νά είααγάγτ, διά νά λά!·ρ άποίίημιώτεις άπα 
εκεΓνον, οατις έπεχείοηοε νά οτερήση από αυτόν τόν 
δουλόν του, όχι οτε ό εναγόμενος άντεποιειτο ώ ; ιδιο- 
αττ,τίαν τόν δοόλον, άλλ’ ότε έβείτίευ, ότι ητον έλεό- 
θέρος.

ΈζούΑης, Τήν αγωγήν ταύτην ραίνεται οτι κατ’ 
«ρχάς μετεχείρίίίοντό τινες ώς μέσον θεραπείας χατ’ έκεί-' 
νων, οτοί αοικως απεβαλλον ουτους (έζειλλειν ίςείργειν) 
άπό τό βιον αυτών χτήμα. Ή  ετυμολογία τής λές§ως 
δεικνύει τούτο, καί οί λόγοι του άήμοσΘένονς κατά
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Τ2υ Όνήτοροί. 7/ ^ζον^η^ -..Μ.ι. ίΐν  πχρίβταται 
έν γενΐ' ύζό τον άζλουν τούτον τυ τν  , - ;.λα μάλλον ώς 
άγωγΓ, ίτ ίς  είοτ,γετο κοιττ το  ̂μή Οί/.τ·;κντο<; να έκτε- 
λέοτ, α-ό^ασίν Τ5να έ/.οοΟειταν εις προηγουμένων δ'.κην*

*/. έαν το έπίοΕχον κτήμα, το όποιον ό έναγόμενοί, 
μετά την ε'κδοοιν της δικαοτικης άποϊάοεως, ή^νειτο 
νά παοαδώοη, ητον οικία, ό ένάγων ήοννατο νά είσάςνι 
δίκην ενοικίου· έάν δέ αγρός, δίκην καρπού, ϋάν δέ ό 
εναγόμενος έπε'μενεν κατέ·/_ων το κτήμα, είαηγετο Ο'.κη 
ούοίας, η αγωγή διά τά προϊόντα δλου του χτήματος 
πρός άποζημίωτιν. Μετά δε ταΰτα ήκολουΟεί ή έςου- 
λης δίκη

Έ .ιη ^ α ρ χ ή μ α ζ ο ί : .  ' ί ΐ  διάρκεια τ^ς τρ·ηραρ'/>ί 
ητον έ ν ι ^ ς ,  καί αν τριήραρχός τις υπηρετεί περιο- 
σότερον παρά τον νόμιμον γ_οονον, ι*ουνατο να ζη- 
τητη τά περιπλέον έξοδα, τό 1·ηζ(>>7)ράρχηι>α, από 
τόν'διάδο'/όν του. Λιά νά λάβη δετά έξοδα ταυτα, 
,̂δόνατο νά είοαγάγη δίκην έπΐτρΐηραρχί,μ«-=ί 

του διαδόχου αυτου.
Κ αχηγορ ΐας  (7*7· '̂ Ητον αγωγή διά προσβλητικούς 

λόγους, όνομαζουόντ] εις Εν χωρίον τού Λτΐ[εθ3Κνους 
ν,»χ7ΐγπρίοι· ίΗχη  ̂ κοΕ ϊεροοϊτι Λον^ωρίας ίίχη^ καί κα- 
χο.1ογία(: ϋ χ η . Ή  κατηγορία αδ·:«Ι ιΐΕύνατο νά είσα- 
γ β ϊ κατά καντός όατις τ.ροσίπτεν είς τινα ύδριατι- 
κά ' έχίβετα, οΐον άνΕροριίνον, πατραλοίαν κλχ , τά 
όχοΤα χεριελαριδάνοντο ύχό τό γενικόν δνοαα ό.τιί̂ ·- 
^'ητα. Αέν "^δυνατό δέ τις να δικαίολογηΘΐ ότι έξέοραιε 
τους λόγους τούτους εις τόν θυμόν του. Κατα τινα οέ 
νόμον του Σόλωνος ητον άπηγορευμένον νά κακολο- 
γώτι τους άποθανόντας, καί δςτις εκαχολόγεί άποθα- 
νόντα, ύχέκειτο είς τήν κατηγορίαν ταόττ,ν, ήτις ήίοτ
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νατό V* εΐσαχΟί από τεν πλ^ϊίε'ϊτε^ον δυγγέν^ τ ίΰ  ά- 
τίΟιινόντος. ’Κάν 5έ τ : ; 1/.αα·Λίνεί 5τ,;Α0«ον άνδρ^, 
ό ϊκκ ο λ ιγ ίυ ις  όχι μόνεν ζατεδιζαζ ετο εις τή ϊ συνί- 
Οη χεινςν, ηεοί εί; χρόςτ;;Λον 500 δρ ,  άλλά καί εις 
τ ίν  ατε'ρτ,ςιν των δικαιωμάτων τοΰ χςλίτιυ (άτιμίαν), 
έχειδά, ί  τ.Λ·.τιία έδεωρεΓτς ώς ύδρισίεϊαα.

Κ α κ ο η χ , · , ί ΐ ί κ η .  Α3τ, ά ϊτ ,ατί,χεΐ δχωιεϊν χρές 
τ ίν  κατηγορίαν κ ι  διαρΟορϊ μαρτύρων. Ήδίνατο δέ 
νά ειααχβί κατά άντεδίκον τίνος εις χροχγονμε'νςν δί
κην, το3 ίχοίον οί μάρτυρες έξηλέγχδηααν ίεΰοται 
εις δ'.κην τΐϊά  ψευδομαρτυριών. 'Πδννατο ώοαύτως 
νά γείνη χρΐα,ς α ύτϊ; κατά τοΰ αϋτοΰ άντιδίκου, ότε 
ύιε'γραοον ψευδώς άνΟρώχους ώς κΛητορ-^ς τό έγ- 
γραβον τ?ς κατηγορίας έν χροηγουμε'νη τΚΪ'ίχ-ρ.

κί,,ποι,αρζνρ ίοο. Όάντίδικος, όοτ,ς εΤχε χρείαν 
τ ϊς  μαρτυρίας τινός, χροαεκα'λει αυτόν νά χαρευρεδΐ, 
καί έάϊ δέν παρευρίακετο, ΰχέκε,το εις τήν 5(κϊ;ν τοΰ 
λειπομαρτυρίου. Είτε δ’ ύχέοχετο. είτε μή, ώτέελε νά 
χαρευρεβ^, καί έάν ή άπουτία του έζεοερε ζημίαν είς 
τόν χρο,καλέιαντα ά.τίδικον, ύχεκειτο εις τήν ί ,κ ,κ  
βΛάδης.

Μ ισθού, δ /ασθθ,οίωο ύίκη, ώνομα'ζετο άγωγή τις, 
«τιςδδίνατο νά είταχΟί χρώτονκατ’ άνΟρώχων,οΓτ,νες, 
εναντεοντΐςγενομίνης αυμρωνίας, δρνοϋντο ν’ άνταμεί- 
νωαι. ΰχηρεαίαςίκτελεοίείαας ΰχέρ αυτών καί δεύτερον 
κατ’ άνίρώχων, οϊτ,νες ί  δέν έξετέλεααν δ.όλου δ έξετέ. 
λείαν άτελώς τάς ύχηρεαίας, διά τάς όιοίας Ιχληρώ- 
ίηααν ητο δέ άδιάρορον έάν αί ύχηρεαίαι έ'ετελοΰντο 
διά των ρυτ,κών ί  διά τώννειερών δυνάμεων. Έν χερι- 
χτωαε: δέ καδ ην έκάτερον τών μερών ένόμεζεν εαυτό



•^οικημενίν, τ̂ ουΜατϊ νά ε'.σαγαγη *:ην μ ισθ όν  6 ίχ ψ  
κατά τςΰ άίιχητβντος.

Οίκιαζ. *Πτ5ν άγωγη δ'.εκοίκητιν οί/.(α< τινάί, 
χαΟ ην οι δικασταί άζε^άτιζον (δαοίκαζον) ι ΐς  ζοΓον των 
μίίών άν̂ /κεν ή οικία, καί την έπεδίκαζον είς αοτό. Ή  
οικίας οίκη έγίνετο μόνον ζρός διεκίίκτ,οιν της οικίας 
α^ιτης' τά δέ ενοίκια η άλλαι ώο έλειαι οιεκοικουντο 
διά της αγωγής τ ίς  ονομαζόμενης 6νθί*/οι; όίχης.

Παραχ7.ταθήχης. Παρακαταθήκη έν νενει σημαίνει 
κατάίετιν πολυτίμου πράγματος, ώς π. χ  , εάν παρα
δώσω την περιουσίαν μου είς οίλον τινά διά νά φρον- 
τίζη περί αύττ|ςγάρ:ν έμου. Παρακαταθήκης λοιπόν 
δίκη είσήνε^ κατ* εκείνου, οςτις αδίκως άπεστέρεί την 
περιουσίο^βπό τον κύριον αυτής.

Προεισψορδζ. ''1Ιτο οίκη είσαγομενη άπο μέλος 
Συμμορίας τινός διά νά λάβη χρήματα πληρωΟεντα 
είς λογαριασμόν έτερου. Επειδή αί Συμμορίαι ησαν 
ουτω διωργανισμε'ναι ώστε 300 εκ των πλουσιωτερων 
έςελέγοντο διά ν’ άποτελώσιν άνωτεραν τινά άρ'χην, υ
πεύθυνον είς την πολιτείαν διά την εισπραξίν του εγγείου 
φόρου, δ δϊΐμος έξεδιδε ψήφισμα, δι’ ου επρόσταζεν αυ
τούς νά πληρώσωσιν ολόκληρον τόν φόρον έκ προκα
ταβολής. Ούτοι λοιπόν εΤρν 2;κα!ω;Λί ν’ άποζημιω- 
Οώσιν από τούς λοιπού; έννεακοσίους των Συμμοριών, 
καί φαίνεται ότι οι στρατηγοί προσδιώριζον τά πρό
σωπα, τά όποια ώφειλον ν’ άποζημιώσωσιν έκαστον 
των τριακοσίων τούτων πλουσίων. Κατ αυτών οέ ήου- 
νατο δ πλούσιος νά χινητη αγωγήν διά νά συνεισφε- 
ρωσι, κατά την φορολογίαν, την οποίαν ώφειλενά πλή
ρωσή έκαστος. ^0 λαμβανων οε χρήματα, ουτω 
προκαταβληδεντσ, έλέγετο τχροεισψοραν χομΐζεοθαι.
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Π^ιοιχόζ, Έάν άιτίΟνηϊχεν 5 άντ,ρ, καί ο\ κληρονό
μο*. αύτοίϊ άπεστίρουν άοίχω; τήν ποοΓκα ά,τ.ο την 
χήραν αύτοΟ, βί έπίτροποι αύτ?ς τ^ουναντο νά χινητωαιν 
αγωγήν κατ’ ούτών περί προ(κός, ώ ; καί πϊρί τρορί;, 
ύίχηγ τχροίχοι: καί οΐχου, ΙΤροαετι έάν άνήρ τ ις , άροΰ 
άπέπεμπε την ούζυγόν του, τήρνεΓτο ν’ άποοώοη την 
χροΓχάτης, -̂ ^ ν̂ατο νά έναγΟίϊ §ιά τον τόκον, ώς χαί 
ίιά το κεράλαιον. Ό τόκος υχελογίζετο βεβαίως άπο 
τ ίς  ίμερας τ ίς  άποπέμψεως, χαί ητο χροοδιωρισμένος 
από τάν νόμον εννέα οβολούς δι’ έχάοτην μ,ναν, •ί̂ τει 
περίπου 18  0[ο. ΔυνάμεΟα δέ νά προτβέοωμεν, οτι ή 
δίκη προΐκός ητον έκ των εμμήνων δικών.

Σΐτοο, Επειδή ή προίξ έδΙδετο διά ·'2^:ηοιμευη 
ώς τρορη ^ί!ς γυναικός, άν καί έπληρο^^ είς τον 
σύζυγον από τον πατε'ρα αύτης, τόν άδελ^ν η άλλον 
©υοικόν επίτροπον (κύριον), έάν συνε'βαινε νά διαλυδ-η 
δ γ«μ«ς, ό άνηρ, ί, δ αντιπρόσωπος αύτου, ώρειλε ν’ 
άποδώση αύτην, ί  έάν δεν την άπέδιδεν, έχρεώστει νά 
πληρόν  ̂ τόκον Ι8|00 κατ’ έτος (έπ’ έννεα άβολους 
τοκορορε?ν). *Η δίκη σίτου λοιπόν είσηγετο κατά του 
άνδρός, ίι του άντιπροσώπου αυτου, διά νά πλήρωσή 
τόν τόκον τ9;ς προιχός. Ό τόκος ώνομα'ζετο σίτος 
(τρορή ^ διατροφή), διότι ητον ή πρόσοδος άπό την δ- 
ποιαν γυνή διετρέρετο, (ή διδόμενη πρόσοδος είς 
τρορήν ταις γυναιξίν). Ή  δίκη αυτή, ώς καί ή δίκη 
προιχός, ραίνεται οτΐ άνήχεν είς τάς έμμήνους δίκας, 
έπεεδή υπετιΘετο, οτι ή γυνή δέν ήδύνατο νά μένγ πο- 
λύν χρόνον άνευ των με'σων τής καθημερινή; τρορής 
της.

Σχνρ ία. Ή  Σκυρία δίκη ΙξηγεΤται άπό τόν Πο- 
λυδεύκην ώς άχολούύως · Σχυρίαν δίκην ίνομα-'



ζϊυν Ο!/.ω!/.ο5·.3ά5χιλοι τήν τ^,α/εϊαν, οί γχρ ου·(ο· 
ίίχοΰχτες ιεχη 'τεντε εις Σχύρ^ν ■?, εϊ; Ληιχνον ά- 
πεξηιχεΐν ». Διά ί έ - ΐ ;  τραχεία; δίχη; έχνεεϊται ί  δίχη 
ή ά ΐ5 δυτχελίχ; χεριχυχλωμένχ, χαΟ' ίν  ό ένάγων 
είχε νά χολειχ*ι; πάν εΤδε; οτρεΑοδιχία; χαί  ̂ϋ- 
χ εχ ίυγ ϊς , ένχνριχένει;. ^Κα
τά ττ,ν χροαδιωρ’.ιιχέ·τ,ϊ δέ τ,αέραν τ ϊς  δίχης άαρότερα 
τά (χέρχ, ώρειλεν νά έιχριανιαΟώειν ε ί; τό διχαατίριεν, 
Χοι άν το ετερον δεν ένερανίζετο, έξεδίδετο άτ.ορα- 
σις χχτ’ αϋτοΰ, έχτό; έάν εΤχε λόγον τινά εόλογοφα- 
ν ϊ  νά χροτείνΟ, ώ ; άοΟένειαν, ί  άναπόρεαχτον ά- 
χουοίαν. Ττ,ν δ'ίχτ,ν δέ ταάττ,ν άνελάαδανέ τις τΟν ρί- 
λων τ:3  έναγοαένοϋ, ττ,ν όχοίαν όπεοτηριζεν οι ένορ- 
χοο Ρεδχ·<Α>; δνομαζο,αόνχς ( ν.^ωμοσίαί), εις ά- 
τ.άνττ,αιν Ι ^ ό χ ο ί ,ς  ί  άντίδιχο; εΤχε τό διχαίωαα 
νά χά,ατ εναντίαν διαδεδαίωοιν ά,·6ί·π<^ι<οσίατ, τό δε 
διχαοττ,ριον άχεράσιζεν έάν ό λόγο; χτον ίοχορος > 
|χί,. Φαίνεται δέ, ότι εΤχε γείνει οονείίεια εί; τινας, 
οΐτινες ΐΟελον νά άναόάλωοιν ί  νά διαοτρέόιοοι δίχτ,ν 
τινά , νά τ.ροιχοιώντϊΐ ότι άχΐλίον εΐ; τινα νήοον τον 
Αιγαίου χελάγοος. εΐτε χάριν ίδιων ύχοδέτεων,^είτε 
■/άριν δτ,αοιίας ΰχχρεοίας. Αί δέ νΐτοι  ̂Χχυρος, 
Ληανος. χαί Ίμόρος ηααν ιδίως χροοδιωριτίχε'ναι χρός
τούτον τόν οχοχόν.

Φο{-&<: ά^α^οϋζ χα ΐ οίχης.
τ ίς  ά γω γ ϊ; ταόττ,ς δέν ε-χοκ-ε» άχριόεΐς γνώοεις. Δυ- 
νάμεΟα δέ νά είχάοω^εν ,χέ χολλτ,ν χιβανοτγα, οτ, 
5τον αγωγέ, είταγορ.έν·η αχό τόν χύρ.ον δουλών, έναοχ ο̂- 
λουαένων εις τέ'/νας, εναντίον έχεινου χρος το. δ«οιον 
έαιοδώίτ,ααν,διά νά λάόη τό άχοτετααιευ(χε,ον ειοίόχ-
ρΓα, τό όχοΐον ήδύ,ατο νά χ.αι (χερίδιόν τι των χ.ρδων
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™ν ίζ ,’ ήαίροι; εις οϋξζνίμέϊων, χαί τέ ί τ .Λ ι
τ.ΗΙί (ΛΕνε! ά ο η ί ς  εις τόν χίρ.ςν, μεγρυο: έλαμβανε 
λεγαριαεμί,’ΐπό τίν μιςίωτήν τιόν δοίλων.'Ο ϊέ  Μείίες 
(7μχ-ερχίνει, έτι ί  άλςίίς γρχρή ίϊύνατε νχ ί ,χ ι  οωΐ 
ρ5ς, ίτ ε ι  χλοχϊς, ί  0<%ας, ίτο, έίετ!ί-εω :,' χαΟ’ ίν  
Μρι-τωιιν ί  ίγ ιο γ ΐ είςίγετο έ-ί Μρανίμω έξεταεε; 
εις ΐίιωτιχήν οίχίχν, είτε χρυτίως (άτχ,ώς) ϋ βανε- 

*·'Μί^  ̂(μείημεριχίΐ;). Τό πρώτον ’σί·μ- 
περχτμχ τούλχ'χιττον εΤναι 5λως άπίβχνον, έπειοή ΰ- 
τεΐρχε δίχϊ) χλοπίς-

 ̂-δΤμε'οΐ'ς, ίΐτον άχΑϊ; άγωνη '/ρε^ίι πτις, (ός 
οί πλειτ-χ! των άλλων £[χών των προερχόμενων άπο 
παροίβχσιν οϋνχλλχγμχτος, άνερέρετο είς'ι'λν διχχιο- 
δοοίαν των ίεομοίετών, ότε ί  π ρ ο χ ε ^  χ,οίτης 
ίτο  μεγχλχτερχ τών ΙΟ δρχχμών.

^^ωρ,ώε,, Ί ΐ ,ο  ϊ ί ; , ,  χρδς διεχ8·χχ7ΐν άγροο τινός. 
Ο. δ,αο,χοι εις τςν 8ίχην τχύτ,ν ίοαν άναγχ,ίως είτε 
πολΐτχι Αβοναΐο!. ί) τοιοντο! εΟνοοόμενοιςένοι, οίόποΐεε 
ε;χον τλ ϊ έςοοτίαν ν' ά-οχτήσωοι πραγμχτιχίν πε- 
ριουι^ν εϊς̂  ’ ήν Άττιχλν ( γ ίς  χαί οίχίχς χτχσιν). 
Η εςοοοια 8έ α ϋ η  έχορηγεϊτο εις τούς ξε'νους 8ί εΐοι- 

χβιιτος τοδ 2τ,|Λ5υ.
Έ ίν  5 (εχρτος εις δίχχν τ,νά ε'- 

δ·δε ψεοοί μχρτορίχν, ί  βλε,ρίείς 8«δίχος ίδύνχτο 
νχ ειοχγχγ, δίχν,ν χχτ’ αύτοΰ· (δίχχν ΐεοδομχρτν- 
ρών) πρός χποζημίωοιν. 'ΙΙ άγωγλ ώνομίζετο' ενίοτε 
επιτχηΐις, χχί 5 χατχγορούμενος έλεγετο έπΜχςπτε- 
χβ« ΤΪ μχρτορίχ  ̂ τώ μορτορί.

 ̂ "Οτε μχρτος τι̂ ς διά ψευδομκρτορίχς εναντίον τ^-
νος, έπι πο'.νιχϊς δίχης, έπετύγχα,ε τ ίν  χχτχδίχ,ν τον, 
Χ2ΐ 9 ένοχος χατεοιχαζετο εις ποινήν τοιαύτην (π. γ .
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Οανατον η εξορίαν), καδίστα άούνατον ε ί; αυτόν 
νά κίνηα·/! αγωγήν, πας άλλος ^ουνατο νά είίαγάγη 
δτ.μοϊίαν κατηγορίαν κατά του μάρτυρος, είτε διά 
γραρίς, εΓτε οι εισαγγελίας, η προβολής. Μετά την 
καταδίκην δέ του μα'ρτυρος ήδυνατο νά είσαγΟ·  ̂ κατη
γορία κατά του διαδίκου, οστις παρεσκευασεν αύτδν νά 
δώση ψευδή μαρτυρίαν. Ή  κατηγορία δέ αυτή ώνομά- 
ζετο όίχη χαχοτεχη£α\

Θεωρουμεν δέ άναγκαΐον νά σημειώσώμεν δλίγας 
τινάς Φράσεις. ΟΤον μαρτυρεΤν τινί σημαίνει μαρτυρεϊν 
δπέρ τίνος, καταμαρτυρειν τίνος μαρτυρεΤν έναντίον 
τινός. ΜαρτυρεσΟαι σημαίνει προσκαλεΐν εις μαρτυ
ρίαν, (λέξις ήτις είναι έν χρήσει χαρά τοΤς ποιηταις) 
διαμαρτ^Ι^αι καί ενίοτε έχιμαρτυρεσΟαι, τους πα
ρόντος, Ομαίνει προσκαλεΤν τους παρευρισκομίνους 
νά λάβωσι γνώσιν των συμβαινόντων προς τον σκοπον 
του νά μαρτυρησωσι. Το ψευδομαρτυρεΐν καί έπιορκεϊν 
ουδέποτε μεταχειρίζονται άδιαρόρως, οπερ άποδίικνυει, 
οτΐ ή μαρτυρία δεν έδίδετο άναγκαίως ενόρκως, Ο 
μάρτυς εις τινα δίκην πρέπει νά διακρίνεται από τον 
κλητήρα ή κλήτορα, οστις μόνον έμαρτυρει περί των 
προς εμράνισιν εις τό δικασττ,ριον κλητευσεων.
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ΦΙΛΟΜΟ.ΓΣΩΝ Σ ΪΝ Λ ΡΟ Μ Η Τ Ω Ν .

ΑΘΙ1ΝΩΝ.

Τ6 ύπουργεΤοκ τών βκ· 
χλνιβιαστοιών

ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Παναγ. 'Αντ^,^^ϊΐς 
Γεώργ. έρχύνγ,ς 
Γ. Ϊ0(ΛΛάζηί 
0. Ν. Γρυμαλί·/);
Κ. Ν. Δ($σιος 
Λ ουκ. 'Ράλλυς 
ΙίΙ. Δοιίναβν];
Π. X . Σ(ι)τ?ΐρ(ου 
2. *Ρετζ(ναί 
Πολν>}|Τ. Κορωναΐο; 
Γ . Ααμπύρϊΐς 
Μ. Α. Τβαμαδός 
’ΐωάν, ’ΑφβντΟϋλτίς 
Λ. Μ. Ψιαχ.{ί(
X .  Θ αλασσινός

θ Αβ ω ν .

£ μ . Καρπάθιο;
*Δν. Λ, Θίβαίςυ,

ΣΓΓΟΤ.

'νερφ. Α. ίλδ 
Ιο). Ν. Βχλέτας 
Α. Γοζαδίνο;
Ιχίΐ, Γεράκι};
X. Λναιρούστ;;
Α. Ι*(. Βενιέρης

γ α λ δ ε ιδ ε ιο τ .

Γ. Βίλτίων 
X . Π. Νικολα'ου

ΑΜΟΓΡΓΟΓ.

Α· Ν. Δεμάθας 
Νικίίτα; Βλαβιανίι;
Αγ. ΙιΙ. Σίγάλας

ΙΟΓ.

’Ιωάν. *Αμοιρβ5άκιΐς 
’ΐωάνννι; Λορεντζιάίϊΐς. 
Ιωάννη; Α. Κωβαϊο;

I
1
1
1
ι
1

1 ΤΡΙΠΟΑΕΩΣ.
1 'ί. Κυριάκος έλληνοδι .̂ 1
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Ζ(*{ΐ.
Ν. I. ΚυΐΐβΑ^ς ]
2. Β. Το’αός Μ ^
Παν. Ιΐ9(π̂ ^3φ(ΐ()(̂ ι;οι>λο( I
Κ. Περδικάργ,;. ^  ^ 1
Π. Π.. Σπι;ρ(ι$ωνθ( έΧ· 

λϊ;νο5ιίάσκ«>θί 1
X. ΝικοΧβίιίγ.ς Γρα|ί{Χ.

’Κτ;βρ/ς(ου. 1
Π. Α. ΚαράκαΧος 1

ΕΤΡΓΤΑΝΙΑ2.

Κωνς-βντίνοζ Παπ.’Α- 
Ιαναοίου 1

Δ/,μ. I. ΓΙάκον 1
Ιω. Α. ΧατζόττοκΧοί ^

Κοσμάς Θίσπρωτ&ς ]
Κωνβτ. ’ΑΘ. ϊζϊΟπέΧγις, 1
Ν. *Α9ανασιάίης 1
Ανδ. ’πΧιοϋ ’Ανβγνω- 

οτ̂ τΓΟυΧο; 1
Βαρ6ΰΧ. θεο$(»ρ({πονΧος ί
Δϊΐμ. Κ. Γούζιος , 1
’α 0. Αναγ. Γρανίτζβς.
Γ. 2«ρρίς 1
Γ. Γιθλδβσγ;ς 1
'α Θ. Παπά Γεωργίου - 1
ίωα. ΜπΧατζή; 1
Δνιμ. Γεωργίονι 1
Κ. Ίω. Θές,υ ί
Γ. ’ΑποοτοΧίδϊΐς 1
Γ. Κβραβίίβς I
Γ. Δέπο; |
Ανδρ. ΟίκονομίπουΧο; 1
Αναγ. ΦαρασιΧοΛΟνλος ί

Π. *Ρ&5σοος Σ^οΧάρχ·/ΐς 1
Κ. *Ροδ<ίπουΧος 1

ΜΙΪ2211ΧΠ2.

Ά . ΣακελΧαριάδγς 1
Ν. Σ. ΚανΟ’ίσν,ς 1
Λ. Συχωκύδγ,ς }
Λ. Καλαμ.ιριΔτ»; 1
11ολϋ̂ _. τζβνετόποοΧος 1

ΕΡΑΚΠ2.

Γεώργ.. Α. Σπέντζας. 1
X. Μ||^ο« 1

’Ανδρ, Β. ο^νομίτΓΟυΧος 
έλλγνοδιίάσκαλος 1

ί̂. Γ. ΓιανακόπουΧος 1
ιΜΐχ«ί;Χ Τθϋρτζινό€ιτζ

φαρμακοποιός 1
Κ. Πίοτουντζγ,ς |
Ν. Δ. Κοκκώνΐ); ^
Α, 5 Λααΐτΰρίης 1
2. Τζάκας φβρμβκοΓω·
■̂/ι« 1
Α. Τβμ.βακόποοΧος 1 ,
Λεωνίδας Κβκαβχς 1
’Ανβστ. Βορές 1

α ν λ ρ π ζ α ιν π ς .

κ ΖαρειφδπουΧο; 1
Θ. Ιίολνζωϊδνι; 1
Ν. Γ. Πβαπονκν.ς '  ΐ
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