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ΚΩΝΪΤΑΝΤΙΝΟν ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΤ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ.

Τ4 τίΐκρταν ν3ν 4νβθ«(ι>ρΐ]9(7ν« χαΐ βιορθωΟ»»* ύπ& τβδ 
«ΤΎΡβΫ̂ ώί,

έ χ ίί ίε τ Β ΐ Ραπάνι} '  '

ΑΝΑΡΕΟΥ ΚΟΡΟΒβΙΑΆ  ̂ · „

• ώρϊίφ, νέρη α  „ν« *ί,μον χκΐ ^ύλλ» «ϊ«  κλ<Ηο«
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εν  ΑΘΗΝΛΙΣ,

ι
ί  ΤΗΣ ΤΤΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡ04Π1ΑΑ 

& Λ ά  τήν ό54ν τοΰ έρρ,οΰ, Αριθ. 2 1 6 .
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Άριβ, &ι«χπ.
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ΤΟ ΪΠ0ΓΡΓΕΙ05Ι
Τ2Ν ΕΚΚΑΗΣΙ4ΣΤ. Κ4Ι ΤΗΣ 1ΠΜ. ΕΚΠΑΙΙΕΤΣΕΩΣ

Πρδί τον>; Γα[Ανα«»άρχα;, Σχολάρχα; χαΐ έλλ-ηνοίιίασί'.άλου;.

Ό  Κύριος Άνίρέας Κορομηλϋς έξέβωζεν Ε π ι

τομήν τής Ελληνικής Μυθολογίας ύπο του Κα- 

θηγητοΟ Κυρίου Κωνστ. Κονιογόνου συνταχθεϊ- 

σαν, και τρίτον ή5η άναθεινρηθεϊσαν, και επι τό 

άκριβέστερον διορθωθεΐσαν. Το ουγγραμμα τούτο 

ώς άξιόλογον εις τό ειδόςτου καί ώρελιμώτατον, 

συνιστωμεν εϊς ϋμ*ς καθό χρήσιμον εις μελέτην 

των μαθητών προς άπόκπησιν των αναγκαίων εις 

αυτούς περί τήν Ελληνικήν Μυθολογίαν γνώσεων. 
£ν Αβϊίναι;, τή 7  Μxρτί̂ '̂  1848.

*0 Τκουργδς 

Γ. ΓΛΑΡΑΛΤ12.
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ΙΙΡΟΑΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ (ΤΕΤΑΡΤΗΣ) ΕΚΑΟΣΕΩΣ. 

Προς τούς άναγνώβτας.

Δαιταντ,Οί'ίηί ΐη ί έν ?τει 1847  γίνοαένηί Ιχ τώ'< «ίίιτηρ'ων μο» τρίτης 
Ιν.δόβεωί ΐή ί «Ίΐδ του καδηγητοΰ κύριον) Κωνοταντίνου Κοντογό·)ου νριλοιτοντ,βίί· 
οτ,ί ταύτηί Ε π ι τ ο μ ή ς  έ λ λ η ν ικ ή ς  μ υ ίο λ ο γ ία ς , έκδίδω βΰςήν ήδη καΐ 
τίταρτον, έπιβομών νβ μή βτΕρή»ω την οιλομαΟή νΕολϊίκν τοί) τοιοότον) μΕθοδι- 
κωτάτου και χρηοιμωτάτοϋ άποδενχθέντος βοηθήματος ΕΪς την ττ,ς των ίρχαίω*· 
ήμών προγόνων μυθολογίας απουδήν. ΈπΕίδή δϊ δ μεν βυγγραφΕυς ιριλοτίμοις καϊ 
πάλιν ΐνεθεώρηοί τδ έαοτοΰ πόνημα, κα'ι τ ις  αναγκαίας Ιπήγαγε διορθώνεις, 
προς τδ τελενότερον και άκριβεστερον βφορών' έγώ δε τής τε περί την τόπωαιν 
χομψότητος κατα τδ ένδεχόμενον επεμελήθην, καν διδ τής πυχνώνεως τών χαρβ“ 
κτηρων οίκονομικώτερον περιλαδών την ύλην, ευωνοτέραν, ή τδ πρότερον, χατ* 
ίίτη σ * την βίδλον' ίλπίζω δτι τδ Κοινδν, εΰμενώς όποδεχόμενον και τήν τετάρ- 
την τούτην Ιχδονιν, γενναίως θέλει μέ έμψυχώίεν εις ους 6πέρ βΰτοΰ χαταδάλώ 
κόπους.

Έ ν  Άθήναις, τη 26  Μαρτίο'ί-1852. Ό  Εκδότης
ΑΝΔΡΕΑΐ ΕΟΡΟΗΗΛΑΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΑΟΣΕΩΣ. 
Πρός τ·̂ ν φιλόμοϋβον Νεολαίαν.

 ̂ 'Η  ̂Μυθολογία,  ̂ή πρενδυτέρα βίίτη άδελφή τής Ιντορίας, καθώς ευρυδς τή* 
απεκαλει ο Βολταΐρος, είναι, διο τήν βπουδήν ιδίως τής έλληνιχής γλώιοης καϊ 
φιλολογίας, δναπόρευκτον μάθημα" διότι, κατδ τους άργαιοτάτους έχείνους τής 
Ελλάδος αιώνας, οτε τδ πάντα ήταν έμπνευοις κοί άλληγορία, δι' αυτής Ιγνω- 

ατοποιο^το χαί οΐ φυοικαι και αΐ ήΟικαι καί αΐ μετο=υίΐκαΙ βλήθειαι, χαΐ έπομέ- 
νως ουχί μονον̂  ή ποίηοις, τδ λαμπρότερου τοΰτο τής έλληνιχής φιλολογίας μέρος, 
έπί του μύθου εχΛ καθιδρυμέοας τδς διαφανείς αδτής βάβεις, άλλδ και τής ίατο- 
ριας αυτή^τών Ελλ·^νων, ώς καί παντδς ίλλου ίθνους, τδ προς τήν μυθολογίαν 
μεθόρια ειν έντελώς δυσδιάκριτα. Ώ ς  μάθημα λοιπδν σπουδαιότατου θεωρήσας 
αυτήν καΐ^δ καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Κοντογόνης, άφ’ οδ τήν μεθοδιχω- 
τα ^ ν αυτής έπιτομήν τδ κατ’ άρχας συνίτα^ε, δεν άπηίίωσε, δαπονηθείβης ήδη 
προ πολλου καί τής οευτέρας αυτής έκδάσεως, νδ καταστήση τήν τρίτην αύτής 
τούτην εκδοσιν πολύ τών άλλων δύο τελειοτέραν κοί πληρεστέραν, διορθώσας, αΰ· 
ςησος και μετβποιησας έηί τδ άκριβίστερον δλον ουτοΰ τδ εργον άπ’ άρχής ίχρι 
τέλους, ώστε άπδ 12: εις 16; τυπογραφικά φ·ύλλο τούτην προήγαγί. Φιλοτιμηθ^ς, 
καθω_ς κοί εϊς δλ* τά £λλα διδακτικά βιβλία, όσα μέχρι τβΰο'ε Ιξήλθον τών πιε
στηρίων μου, νά καταστήσω άνάΧογον τήν υλικήν πρδς τήν ηθικήν αΰτώ·) άςίαν 
καί τελειότητα, έλπίζω δτι̂  έφάνην καί εις τδ ομόλογον τοΰτο πόνημα άξιος, κατά 
τοΰτο, τής εΰμενΕίας, δι ης το Κοινδν όπεοέχθη μέχρι τοΰδε τάς προσπάθειας 
μου, και μετά τοιου^ς τής πεποιθήσεως προσφέρω οΰτδ εις τών διδασκάλων 
χαί μαθητών τήν σπουδήν, προσδιορίσας τήν τιμήν αΰχοϋ εις Αραχ. 3ι 50.

Έν Άθήναις, τή 4 Ιανουάριου 1847 . Ό  Εκδότης

ΔΝΑΡΕΑΣ ΚΟΡϋΑΙΙίΑΑΣ,
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ΕΑΛΗΝΙΚΙΙΣ ΜΤΘΟχ\ΟΓΙΑΣ.

Περί τη : ΜνίΙολογίβί καΟέλου.

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ιΐναι μυϊώδι^ς Εττορία τίν θεώ ν  των έθνιχων ( * ) .  Διοιι- 
ροδνται 2ε οί βν βύτ^ [Λϋ9οι ιίς ίστορ-.χους, βι)Λσο5·.κους, άλλν^γορικ&ϋ;, 
χαΐ ήδιχούς. ΚαΙ ιστορικοί [ΑενίλύΟοι είναι, έν οΐς ύπάρχι!, άληβέςτς ίστο- 
ο·.χόν,^[Αψιγ[Αενον^[Λετά πλασρ.άτων οντω πΐίανον, δτι ό Ζε·!;, ό Α π ό λ 
λων, ο Δ ’.όννσος, 6  Ηρακλής, χαΐ αλλβι δηήρξαν τψ οντι ποτέ, καΐ τ4  
περί αυτών λεγόμενα εχουσι χαίτινα ίστοριχήν άλ·/,9ει«ν· ώςαύτως ό έπΙ 
Δευκαλίωνο; κατακλυσριβς έ|χβαίνει έναργώς τήν πιστήν τοίϋ επί Νώε χα - 
τακλυσρ,οΰ εΐκό^ · χαι όμΜος 2έ τών Γιγάντων, τών άναβάντων εις τον 
ουρανόν, ηαριστ^  ̂ προοανέστατα τήν ίστορου[Αένϊΐν άνέτιον τών άνΟρώπων 
έπιχείρησιν τής έν Βαβυ/,ώνι πυργοποιίας. Οί δέ -ριλοσοοιχοΐ ΰποχρύπτο'υσιν 
είς^ιρράσεις 6); επί τό πολύ είκονικάς καΐ (Λεταρυσικας, λαμβανο,αένα; κατά 
γρά[Λρια, όψηλήν τινα καΐ διδακτικήν έννοιαν τί άλλο, παραδείγριατος χ ά -  
ριν, φιλοσοφιχώτερον, ή  6  ριΰθος, καί’ δν αί ’Εριννύες γεννώνται έκ τον 
αίματος πατρός, έχτμηΘέντος όπό τον ίδιου εαυτού ηαιοός; Οί 2έ άλλ}3-  
γορίχοι, παραβολικού λόγου εχοντες χαρακτήρα, ΰποκονπτουτι πάντοτε μυ
στικήν τινα έννοιαν δια τού μύ9ου τού Όρ·ρέως, τού όποιου ή μελωδική 
φωνή ε0ελγετου;λι9ους χ*1 τα δένδρα, έμφαίνεται άλλτ,γορικώς ή μεγάλη

ίΐπβρί τί μ ύο  τί κλ είω · τ ί μ υ έ »
ς τ_4 μυβ τήρ  ιβ· κ«1 γ') κ»^ί τ ί  μ ύ θ » , μΰ- 

«ών μ υχτήρω ν. κε χλ< ι «μ ί νο ν ε χ » ν 
:ι,μολογι5ν τούτων προκύπτει ή κυρία

V ή λ«ΐί

(*) 'Π λίέις μΰβοτ ίτυμολογε’ τ 
τί δ ιίά φ χω  καΐ ε ϊς ιίγ ω  τιν& 
ζ » , τ ί ίχ π ίμ π ω  ή χ ίν τ ι ν β  ί 
»6 »τόμα  (λοτιν. πΐαβίΟ). Έκ ιι 
βημββία τ ϊ ,ί  μ ή πω  ί  χ π«? ρ «σμένη  «, ά λ λ ’ ί ν ί  
νοίβς· ββ«ν μΟβος κ»τ’ <1ρ).*ς έοήμεινε τίν λ ίγ ο ν  ώς ΐκ ?ρ ·
ΕΙς τήν γλίβοιιν τού Όμηρου κ«1 των μιμηίίντων βύιίν λςιπ5· 
βο« λομβάνετβι έ̂ ίΐ πββης 8 ιηγ ή 9* ω ς, είτε άληβοος , είτε ψευδούς, 
β ε ιβ ίυ ι άντίτου λ έγ ε ιν , ίμ ιλ εΤ ν , κ,Ι ί ι η γ ε ΐο β α ι  χββόλον ε’τι κυΐ 4 Πλά- 
των μετ»ν.6;ρ!ζεται τ ί  μ οβ ολογειν  άπλώς 4ντ1 τού λβ λ  εΤν χβΐ 8 ι η γ εΤοβ β ι 
ΚβΙ κ»τ άρχά, λοιπάν μϋβος κ»1 λ όγο ς ίέν ίιέφερον άλλήλων κατά τή. σημϊοίβν 
ατ ου όμως μετί τ»υτ. «ρετηρήβη, δτι έν τ.7, άρχεία,, έκείναις δ.ηγήοεοι «εριεί/οντο 
«βΐ πολλά «επλ«9μενκ χκι ψευδή, διεκρίίη έκατέρβ; λέζεως ή ίννοι». χοΐ τί μ»ν λά- 
τος «ρελήρβη ίπΐ άληίνύι, τίδέ μϋβος £πΙ ψευδούς διηγήοεως. Κοί τί λ»«νιχίν 
Γί£ϋ1ε, ως έχ τής έτυμολογίβς αύτουίέχ τού Γετί) άχολουΟεΐ τήν βΰτήν ιέν»λογί«ν τού
Μ οϊ^οιλΓ 1 8 -2 0 * *  ^«ιΐϊϊΓ’ε ίίΐιιΙίοΙίΙι υοα ΜγΐΙιοΙοΒί*, ίιη Αϋδαοβίνοη Ο.Η.

ΙΕΑΙ. ΜΓβΟ/.) I



τ·?ί« {χοϋίΐχηί δύνβΓΑίς. ΤίλευταΤον δί οι πίίΐέχουτ-.ν ί^ Λ ο γ *  Ι,9> 
««ραγγέλ^ατα χαΐ ΰποοείγριοιτα· τα περί Καρχίτσου [Λυίολογού,^ενα 

2έν ράς δ·!ςάτκϋυί;ν αρ», οτς «πόλλι^νται, δ ίο ι 2ι* ματαιότητα άγαπωτιν 
έακτούς; Ό  μΰθος της Μεοούτης, τί ς̂ οποίας κ»1 αυτή μονή ή )̂'1*ις απε- 
λί9ονί τοίις άνδρώπους, δεν ζωγρα'ρεΐ πιατώ; τήν ύπό των πχ9ών γίνομε* 

νην (ρδοράν;
Τ ίί  ή άρχή τής είδωλολβτρείβς και τών μυοων.

Κατα τήν κοινοτάτην γνώμην ή εΐδωλο^.ατρεία χαι θ' μύθοι Ιγίννήδη- 
. .V  <ν Α ίγύιιιι, « ώ  *ο·.ν!-ΐ|· έ« .;β ·ν  μίΥίβ/,σ.ν .·ς τί,ν 4 ίσ ιν , Μ ι  οι 
Έλλι-,νκ ί«άλ).οναν «ότοίς (0·ο ί«τ«τ(ΐ, ««ί κ»Ε>όω»ν ί<«ιο« 
■Ρο>[ΐ«Ιο»:· οότοι Εί |Λΐοψ«·ίκον *«1 ίΚ Λ οιοοΥ  Ε>4 ™ » ν « τ }6 ο « ϊ «οοιον 
όΛ ιο ϊ τ ή .  ΐΛίοοΙν τών βιών 'Λιτο.ί.ν ««> οίί « ίτ4 ς  τοό »ί.|ΛΟ» τ«ς « - / « « ; .

•Η Γοίτ,σκ,' τί,ς ίΓ .ο ί.! Εργο» ■’ « :  ν1 « ο ρ ί ,  τ τΜ ο , όν.1ό/»οο γλο»» 
·,)»<.ύοιν,'χ«1 ίντων !ρ«ντο!οτ·.*ών τήν οίνουαίντιν ίΊΐ/,ήριοιι·· »« τ  «οήτιν 
οΐ'τίΜίΑίνίί Εγιιν.ν Χάτνροτ· τ ί  τοψ τή .ουττι «όρτι, Ν 'ν=«ι· οι · »  ΐ“ ·  
™ ν  «νοβάττι, Κένττοροι· τ«  ττορτογόλιο, 7ΡΟΟ« ρήλ»·

θ !4 .!ρ « ™ ·., ).τ,«ριονήτ.ντ.ί ·,ι«τ4 ρ,κρόν τόν Τ / .Λ  θοον ττ.^ττ,ν λ « -  
τρβίαν αυτού, ετράπηακν εις προχ’ΰνησιν των χτιαμάτων, και ουτω πλω
τόν μέν έύ.άτρευααν τον ήλιον, τήν αελήνην, του; αστέρας· επειτα >, «β 

ζώα χαΐ τα αυτά. _ _  .  .  _  ^
ΟΙ ένδοξοι πολεμισταΐ, οί ευβυεΐς τεχνιτα ι, οί̂  « ;ω τοΐ των λαών 

δάσκαλοι, καΐ οί λοιποί τής άνδρωπότητος εΰεργέται, αποδεωδεντες και 
αυτοί, άπέλαυσαν θειων τιμώ ν ό Άακληπιο;, ο 6«·^ί^ν«ί * * * *  
ίατρ·.κ·ήν, έπ'λάοθη υΐβς τοΰ Απόλλωνος· ό Διόνυα^, ο διδαςας την α μπε-
>β·υον{αν, εμυθεύδη θεός τοΰ οίνου, καί ουτω καδεςής.

Ε ις ττώντι τ4  μ ρ -, το ϊ ™ ;.ο ν  ίνθ[ΐΜν,τ«ν ϊιχτρΙοονΤΜ «ίοι, κ»ι Εΐ* 
ίΰΐήοξε τόπος, τόν όποιον θεός τις δεν ΐπροστατευε.

.1 ή ΆΟηνά, χατώκουν τά μεγαλοπρεπή ο , , ^
• Ο λ ύ μ π ιο ι κοινώς κ*),οΰνται, 'ϋ  δέ δευτέρ* περιλαμβάνει^του; υποδε- 
εατέοου;, καί υποκειμένους κατά τό μάλλον καί ήττον ε’ις 
τήν τοίτην καταλέγονται ο: η μ ίθ ε ο ι ,  δακ εΐχον πατέρα θεόν, η  μ ’)·'«?« 
θεάν, 'οιον, ό Ηρακλής, ό Ασκληπιός, ό Κάστωρ, ό Πολυδεύκης, κ .λ . μεθ 
ώνσυναριθμοΰνται και οι ή ρ ω ες, οι ο ι* τας ενοό,ου, αυ.ώ# πρα,εις τυ 
)Ε0ντες τής άθανϊ·τί«ς, οίον, ό Ά χιλλεΰς, ό "Ιίκτωρ, ό Όουτοευς, και >.οιποί<



ΕΛΛ. Μ ΥβΟΛΟΠΔΙ. ΚΕΦ. Δ ';

ΚΕΦΛΛ. Α'.
ΘΕΟΙ ΤΗΣ Π ΡαΤΗ Σ ΤΑ ΞΕΩ Σ .

Χ Α 02.
Πρώτιστον "Ον ίιπηρξί τδ Χ ά ο ;{* ) . 'Π λεξις αδίη ση|Α«ίνί·. τδπον, Ώί· 

ρΐέχοντ» πάντα τα Ιν αύτφ γίννώριενα. -Κατά [Λ«ν τον "Ησίοδον αί ποώται 
άρ·/_ιχβΙ αίτναι, έξώ ν παρήχβτ,ααν επειτα τα λοιπά δντα, ί,σαντίσσαρες· 
τό Χάος, ή Γ^ , ό Τάρταρος χαΐ δ 'Ερω;· άλλοι δε παλαιοί ποιηταί παοε- 
δέχοντο [λόνον τδ Χάος ώς τί,ν πρώτην άρχιχήν των πραγμάτων αιτίαν, 
παράγοντες εξ αυτοί* πάντα τά άλ),α· ετεροι δε πάλιν άντιχατέστϊΐσαν «ντί 
των λοιπών δύο πρώτων αιτιών, της Γϊϊς χα'ι τοϋ “Εοωτος, ττ,ν Νύχτα καί 
τδ "Ερεβος* καί τινες τ$).ευταϊον Ιδόξαζον, δτι εχ μεν τοϋ Χάο-υς έγεννή9ί] 
6  Ουρανός και ή Γ#;, έκ δέ τοϋ Έρωτος ετελειοποιήίησαν τά λοιπά οντα.

Τδ Χάος, ώ ; λέγει ό "Ησίοδος, έγίννησεν εξ εαυτοϋ τδ “βοεβος και την 
Νύκτα· έκ τής μίξεωςδέ τούτων έγεννήίη οΔ ίίήρ κα Ι ή *Β μ έρ α (* ') . Πάλιν 
τδ  Χάος, μιγεν μετά  τοϋ Έρωτος, προήγαγε τον ϊάρταρον καί την Γήν* 
αυτή δέ, τον Ουρανόν, τά  ”θρη καί τδν Πόντον.

Γπεκρύπτετο δΐ έν τη  κοσμογονία καΐ θεογονία ταύτη ή «λληγορική ζ·>» 
νοια, οτι εκ τοϋ ^άους, τοΰ απείρου έχτεταρ.ένου κενοϋ τοϋ κόσαου τούτου, 
εγενν49η ή γή, ή Ολη δηλαδή, έξ ής ΙμοριρώΟησαν πάντα τά  δντα.

ΟΥΡΑΝΟΣ.
Κατά την χοσμοίεογονίαν των 'Ελ).ήνων παρήχ9η εκ τοϋ Χάους (τοΰ 

απείρου κενοϋ) ή Γή . Αϋτη εγέννησεν έξ έαυτής τδν Ουρανόν, χαΐ μετά τοϋ- 
τον, τούς Τιτάνας, Ωκεανόν, ΚοΓον, "Γπερίονα, Κρεΐον καΐ ίαπετόν· τάς 
Τιτανίδας, βείαν, Ρέαν, θεμ ιν , Μνημοσύ'/ην, ΦοίβηνχαΙ Τηίύν, χαΐ νεώ- 
τερον αυτών πάντων τδν Κρόνον τελευταΐον δέ,τούς Κύκλωπας, Έ κα τό γ- 
χειρας και Γίγαντας, τούς οποίους ό Ουρανός, αοβούμενος μή Ιπαναστα- 
τήσωσιν, έ<ρυλάχωσεν είς τά Τάρταρα. Ά λ λ ’ ή μήτηρ αυτών Γή , λυπη ίε'- 
σα διά τοΰτο, έκίνησεν αυτούς ένα'Λίον τοϋ Ουρανού, καΐ ό Κρόνο; μ ετ’ ά -

€αινον είς την γήν, χα!, χατέ9λιβον αυτήν, άντω''ΐϋύμένα πά),ιν ύπ' αυτής 
εις τδν ουρανόν οΟεν καί οί ποιηται επ/.ασαν τον μεταξύ αυτών χαΐ τοϋ ου
ρανού πόλεμον, έως ου κατ’ ολίγον χατεστάΟησαν έν τή  ϊδίγ αυτών θέσει.

_{·)'0»ιίί.β(ογβν.11β. «Ή τ» μ ίνίΐώ τυτα  χάβς γίνε^ . . . . .  ι*·| ·Π,(ο».
. · ’ίίχ Χ ίίε; ί ’ “ίρίβόι τί, μ<λ«ινά τι Ννξ ίγίνοντο , Κ;;Χ':44 δ' «ΰτ' 

» Λιίηρτι κ«1 'ΙΙμίριι έξιγίνβντβ, 6ν< « χ ί *νϊ?»μένη, ΐΓίδιι ?ι).βΐηπ μ^γιΤιχ.»

Γ



χβΐ Ιτίθ/^οιν εις τ?,ν τκχτΙχί,Μ χΐνηίΐν, χ * * ι  όντως ηλΟε τδ παν ε ’ς τελείβν 
δ;«χόσ(Α»;τιν, χαΐ ίξονϊίατεν ό Κ{;όνθϊ»<οντέςιν όχρδνος, ον εχοψετήν 
γεννητικήν δύν«|Αςν τοΟ Ονρανοί;·

Τά δε Τάρταρα άλλτ,γορονντβ; ως μέρη τινά της ύλης, εναντία χαΐ ά·· 
κοινώνητα προς τα  λοιπά, τα όποια μετά  την «ύατααιν καΐ διακόαμητιν 
τον παντός άπώαΘησαν έχ τής περιφέρειας τον ονρανον, καΐ περιφέρονται 
ώς νλη άαχημάτιατος χαΐ άνείδεος εντός χάβνς ψνχρον, άερώδονς χαΐ «φω· 
τι^ον δια τοντο χαΐ οί ποιηταί όνομάζονιτιν αυτά ή ερ ό ε  ν τ α  καΐ ψ υ χ ρ ά .

Παράγεται δε ή λ ές ι; Οΰ ρ α νδ ς παρά τό ο ν ρ ο ς, τουτέςιν δ ρ ο  ς , ε
πειδή είναι τό δριον τον παντός, περιέχων έν έαντφ πάντα τά οντα.

ΓΗ.

............  !ιτής Ουρανόν, εγέί . , . . .
ρ’.ϊμήταμεν τέχνα, δηλαδή τόν Ώχεανδν, τόν Κοιον, τδν Κρειον, τον ίπ ε »  
ρίονα, τόν Ιαπετόν, την βείαν, τήν 'Ρέαν, τήν θ έ μ ιν , την Μνημοσύνην,

IV εγεννησε τι 
τήν Κητώ και τήν Ενρυβίαν.

'Π Γή ήλενΟέρωσεν, ώς ειοομεν, τά τίχνα αυτής, το'νς Τιτάνας, τΟυς ο
ποίους ό Ουρανός έφυλάκωσεν εις τά Τάρταρα, παρακινήτασα αυτούς νά ο -  
παναστατήσωσι κατά τον ίδιον οΰτών πατρος.

"Ονομάζονται δέ τά τέκνα τον Ουρανού χαίτης Γής Τιτάνεςηεκ τής μητρος 
αντών Τ ιτ α ία ς ( τ ή ς  Γή ς), ή παρά τό τ ι τ α ί ν ε ι ν ,  τό ?  λ  ά π  τ ε  ιν , ή πα
ρά τό τ ε ί ν ε ι  ν, επειδή έ ξ έ τ ε ι ν α ν  άνόμως τά ςχειρα ς, χαΐ έκοψαν τα 
τεχνογόνα μ.όρ’.α τού πατρος αυτών* ή παρα το τ  ι ν ε ι  ν ,.το  τ  ι μ  ω ρ ε  ιν . 
’Λί.ληγοροννται δέ εις τά στοιχεία , τά  όποια διεχωρίσθησαν μετά  τήν δι· 
άλνσιν τον χάο'νς, χαι προςέτι εις τούς νπογείονς άνέμονς χα ιτάς αναθυμι
άσει;· καΐ κατά τούτο ισω; ονομάζει αυτούς ό "Ομηρος ν π ο τ α ρ τ α ρ ιο ν ς .

Παράγεται δε τό όνομα τής Γής παρά τό γ ώ  ρήμα, τό χ ω ρ  ώ και γ  ε ν ν ώ .

κ γ κ Λ η π ε : ^ .
Οΐ Κύκλωπες ήσαν πέντε, ό Πολύφημος, ό Πνράχμων, ό Βρόντης, ό Σ τε- 

ρόπης και ό Ά ργης, καλούμενοι όντως,ό μεν Πολύφημος, ώ ; π ο λ ύ κ ρ ο 
τ ο  ς* ό δέ Πυοάκμων, έχ τού π  υ ρ ό ς και τού ά χ μ  ο ν ο ς* ό δέ Βρόντης, 
άπό τής β ρ ο ν τ ή ς *  ό δέ Στερόπης, από τής ά ς· ρ α π  ή ς* κα'ι ό Ά ργης 
τελενταϊον, από τής λαμπρότητος και όςύτητος. Λέγονται δε πάντες όμοΰ 
Κ ύ κ λ ω π ε ς ,  ώ ; έχοντες έν τώ μ έσ^  τον μετώπου ένα μόνον οφθαλμόν 

χυκ/.ωτερή.

ί»ι ·ΗΛ«. ·ύιί5, 116—18· ·  Ή γ«  μΙ» Βί>·1>τιβτ« Υ?ν«·. «ϊιΐρ  εχείτ» Γβϊ’
• 6ύ?νίΐιρ/!ΐς,*4νί»νε59ς ά ι?»λίί»ίιΙλ5»ν»Μ ί,ιι εχσΛι κίρηνιιέοντος Όλυμπιν.,



ΕΛΑ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦ. Λ '. δ

*Αλληγ02ουνται 5^ ε ’ς τά «ΜΙριχ πά^ν;, τουτεττιν εις την *σ τ3«ι*ήν, 
βροντήν χκΐ χεραυνίν ο9εν χαΐ παΐδες τον Ονρχνον χαΐ τής Γής χαΐ τον 
Ποϊειδωνος πλάττοντκΕ’ επειδή αΐ άν«9νρ;ιάτεΕς, ές ών γίνονται τΛ πάίΐ} 
ταΰτβ, ελχοντα·. Ιχ  τής γής χ«· τής βαλάτίης 6πδ τής Οερριότητος τον α ΐ- 

)βίρος· χαΐ δνα τούτο [ννίολογοντιν, δτι 6 Ζ»νς ήλενΟΐρωτεν αντοίις άπδ τ?ς  
5:ν).ακής, χαΐ οτι χατασχεοάζουσι τον χεοαννδν αντον, χαΐ κατχτο'ενονται 
ότ.ο τον Ά·πδ),λωνος· διότι ή θερ|Λ0της τον ήλιον διαί.νει τήν ο-νττασιν αυ
τών. Εκλ«[Αβάνοντ*ι δ? «ροςέτι χαΐ εις *ν6ρώΓ.ονς |Αεγ«λοαώ;Λονς, «νό- 
(*ονς χαΐ ασεβείς. ,  '

ε Κ Λ Τ Ο Γ Χ € ! Ρ € 2 .
ΤρεΤς ησαν οι Εχατόγχειρες, ό Βριάρεως, γνωστός κοινώς οΓ0 τό δνονκ 

τον Αΐγαίωνος ( * ) ,  ό Γνγης καΐ ό Κόττος. ΚαΙ 6 μεν Βριάρεως έτυνολο- 
γεΐταιτίαρα τό β ί α , β ι α ρ ό ς  χαί κατά «?ό;9εσιν τονρ, β ρ ια ρ ό ς ,το ν τ ε-  
στι β α ρ ύ ς , και ι σ χ υ ρ ό ς *  ό δε Γ ύ γ η ς  σημαίνει τήν γήν ίωνικώς,ως 
γ>3γ ε ν ή ς ·  ό δέ Κόττος, παρα τό χ ο τ τ ε Γ ν ,  τουτέστι τ ύ π τ ε ι ν .
^ Άλληγοροϋνται δέ εις τόι βίαια χαΐ ταραχώδη πνεύματα, τα όποΐα γεν- 

νώνται εκ τών  ̂άτμών, τών διεγειρομένων υπό τής περιφοράς τον ονοανον 
χαΐ τής γής* δΟεν καΐ οι ποιηταί έπλασαν, δτς ήσαν τέκνα αυτών, χαΐ ώ - 
νόμασαναύτόιχαι'ΕκατόγχεΙρας, δηλονντες δ ιέ τούτου τήν άκράτητον χαΐ 
μεγίστην αυτών δύναμιν.'Ελεγον δέ, δτι ό Ουρανός εκράτει αυτούς δεδεμέ
νους εις τά Τάρταρα, τουτέστιν εις τούς χόλπο'νς τής γής, κα’ι δτι ό Ζεύ; 
Ιπειτα , δηλαδή ό αιθήρ, πολέμων τού; Τιτάνας, δηλονότι τα αιθέρια π ά ίη ' 
δλυσεν αυτούς* επειδή μετά τήν εμφάνισιν αυτών σνμβαίνουτιν άνεμοι σβό- 
δρο ,̂ χαΐ ουτω οιαλύεται ή σύστασις τών ξηρών αναθυμιάσεων.

'Ετερβι δέ, Ιξηγοΰντες τούς έν τ ζ  Α ^αψωδία τής ϊλιάδος στίχους 3 9 9  
~ 4 0 4 ,  σημειουσιν άλλην αλληγορίαν τού Βριάρεω, έννοοΰντες Διά τό πϋβ, 
επιβουλευόμενον υπό τών άλλων στοιχείων, τή ς'ίΐρ α ς, τού ίίοσειδώνος κάι 
τής Ά9ηνάς, τουτέστι τοΰ άέρος, τοϋ δδατος, καΐ τής γής, οιά τινα μεταξύ 
αυτών γενομένην σύγχυσιν, οπότε άντέστη ή θ έτις, δηλονότι ή πρδς ά λ- 
ληλα πάλιν σ^κεκρβμένη διάταξις, εχουσα σύμμα·μον τον Βτιάρεων, τον 
έχατόγχειρα· επειδή τό τοιοΰτον πάθος απαιτεί βριαράν καί πο'λ·ύ·/ειρα δύ- 
ναμιν, άνωτέραν τής συγχύσεως.

Γ Ι Γ Α Ν Τ € 2 .
Τούς Γίγαντας εγέννησεν ή Γή  έχ τοϋ αίματος του έχτμηΟέντος Ουοα- 

« υ .  Οί περιφανέστεροι αυτών ήσανό Έγγέλαδος, ό Άλκυωνεύς, ό Τυφών,
8 Ιππόλυτος, ό Κλειτίας, ό ΙΙάλλας, ό ΙΙολυβώτηε, ό Ώ :ο ς  καί ό Εφιάλτης, 
ανδρες μάλλον τέρατα εςόχου μεγέθους καί σωματικής ρώμης, ενοντες 
κατα τινας καΐ πόδας δράκοντος. Διά προτροπής τής μητρός αυτών εκίνησαν 
ουτοι κ α τ»  τοΰ Διδς τον ύμνούμενον εκείνον πόλεμον, εκ τοϋ όποιου δμως

Λ, ί« Όλυμπβν, δν 0»ιί-
ριΐύν χβλέίνσι ίεβΙ, «νί^ες ίε ιε ιι? ϊ κ $ ^ι^είΐίν · . . ·  ' ^



6 ΕΠΙΤΟΗΙΙ

δεν ιδϋνή9 ,̂β' ι̂ν ν« εξέλθιίϊΐ νιχητκί* επ ιτω ρ είίκν τεί Ι λ’ αλληΧα τβΐ 05 ;̂, 
*Ό ϊϊ« ν , Πήλιον, Οίτην, 'Ροδώπην, χ«ί άλλα, ειρώο[Α»;σ*ν άπο τοϋ υ·1ονς 
τούτον εις τον "Ολν^Αηον |Αετ« πετρών· κ),λ« τελενταίον ενίχηταν οί 9εοΓ, 
παραλαβόντες σνρΐ[Λ«χον τον 'Ηρϊχ).έα. 'ίΙττϊ)9εντ$ς δέ οί Γίγαντες, οί [Λεν 
αντών, χεραννωΟέντεςύπο τον Διο;, έχρηρινίοδησαν είς τα Τάρταρα· οί δέ 
ετάρηταν υπδ τα ερείπια των ορέων έχείνων οΓον ό Τυρών νπο την Αίτνην, 
ο9εν χκτά τον ρ.ΰθον αγωνίζετα·. πάντοτε ν’ άναχύ’̂ ,χ α ΐ  φλόγας πνρος ΰπ’ 
έργης έξερεύγετα!.

Οί παρ’ ’0{Λ·ηρω Γίγαντες εΤναι είνος άγριον καΙ νπερήρανον, χατοικονν 
εν Τριναχία πλησίον τών Φαιάχων, το όποιον ό Ζεν; εςω/.ό9ρεντε διά τζς 
άνόριονς αντον πράξεις {* ) .

’£αν έξετάσωρεν χαλώ; τονς τόπους, εν οΓς λέγεται δτι συνέβη ή γι
γαντομαχία, ευκόλως ερμηνεύεται ό περί αυτών φερόαενος μύθος, ' ϋ  ίίαλ- 
ϊ.ήνη, χαΐ ή παρ’ αύτη χειμένη πόλις Φλέγρα·, ετι δ  ̂ χαΐ τα Φ5,εγραϊα 
πεδία, ηααν όνομαστα παρ* τοΤς άρχαίοις « «  τον»; έν αυτοί; γινομένους 
σεισμούς* άλλα προς τούτοι; χαι ή Ιταλιχή χώρα παρά τη  Κύμη, ί^τις ήτο 
πλήοης ατμών χαι αναθυμιάσεων, χαΐ ή έν Ισπανία παρά τή  Ταρτησσώ, έν 
αις έπλάττετο ώςαύτωςή χατά τών θεών μάχη τών Γιγάντων, Οί δΐ χατ 
αυτών άπδ τοΰ ούρα'Λ'ϋ πεσόντες κεραυνοί χαΐ πρηστηρες ούοεν «λλο έ μ -  
φαίνουσιν, η  ηφαίστεια και πυρίπνοα όρη, περί ών οί παλαιοί ήθελον να 
βανερώτωσι διά τ5]ς εικονικής αυτών γλώσσης, οτι τελευταΤον έξεχαύθησαν, 
η  έπαυσαν νά καίωσι* τούτο δέ έσήμαινον, λ.έγοντες, ότι ήττήΟησαν ή δε 
μ ιτ α  ταΰτα διακόαμησις τοϋ μύθου πρέπει ν’ άποδοθή εις τού; ποιντάς.

ΚΡ0Ν02.
Ό  Ερόνος, λαβών μετά την καθαΐρεσιν τοΰ Ουρανού τάς ήνίας τής βα

σιλείας, ενυμφεύθη την αδελφήν οΰτού ’Ρέαν, κκΐ έγέννησεν έξ αυτής τον 
ηλούτωνα, τον Ποσειδώνα, τόν Δία, την Ε στία ν, την Δήμητρα χαΐ την 
"Οραν· Ε π ειδ ή  δέ χατά τινα προφητείαν έπέκειτο εΐς αυτόν όμοια εκθρονίσις, 
οποία συνέβη είς τον πατέρα αυτού, η , ώς άλ).οι διηγούνται, οί πρισβύτε- 
ροΐαυτού άδελφοΐ έπέτρεπον είς αυτόν νά βασιλεύη μόνον, εν οτφ δεν εΐ-  
χ εν  απογόνους, μυθολογούσιν, οτι χατέτρωγε τά τέκνα αύτοΰ, άμα γεννώ· 
μένα· Άλ.λ’ ή γυνή χαΐ άδελφή αυτού 'Ρ έα , γεν-λήσασα τον Δία, είς μέν 
τον πατέοα έδωκε νά καταπίη άντΐ τού βρέφους πέτραν έσπαργανωμένην, 
βύτον δέ τον Δία έχράτησε προς χαιρδν χεχρυμμίνον, έπειτα δέ έπεμψεν 
€ΐς Κρήτην, οπού άνετράφη υπό τών Νυμφών ’Αδρας-είας χαΐ ίΰης, τών θυ
γατέρων τοΰ Μελισσέως, καί εποτίσθητό γάλα τηςαίγός Άμαλθείας δ ά 
τοΰ χέοατος αυτής της αίγός* οί δέ Κορύδαντες, ίεοεΐς της Κυβέλης, χ ο - 
ρεύοντες έχρότουν τά τύμπανα, ΐνα μή άχουη ό Κρόνος τον κλαυθμόν τοϋ 
Διός· Αυξηθείς δέ ό Ζευς, άφ’ οδ ό Κρόνος διά τίνος ΰπδ τής Μήτιος δο- 
βέντος είς αυτόν φαρμάκου έξήμεσε τά καταποθέντα τέκνα, ήΛ θη  μετά 
τούτων, καί πολέμησα; τόν πατέρα, έξεβαλεν αυτόν τής βασιλείας. Διω· 
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χ δίΐς  ό Κρδνος ηλδβν βίς τήν Ιταλίαν προ; τέν βασιλία ίανδν, βτ.ον 
διδάσκων ττ,ν γιωργικήν, είςήγαγβ τί,ν ίύνο|Λίαν, καΐ εξι-,ρέρωαε το·]̂  Ιτα
λούς, οίτινες καΐ ίλεγον, οτι άνέτειλε τότε εις αυτού; ό χρυαοΰ; αιών.

Άλ-λνιγορεΐται δε ό Κρόνος εις τον χρόνον, δ ε̂ν παρίγετβι και τό ό- 
νορια χατα ριετάθεσιν τοΰ πρώτου δααέος γράριριατος εις ψιλόν, χαΐ ε| ου 
προκύπτει ό μ.ΰ9ος, δτι κατέτρωγε τά γεννώριενα τέκνα· διότι ο χρόνος α
φανίζει καΐ κρύπτει πάντα τα έχ  τοΰ οΰρανοϋ και τ?,ς γ?,ς (ρανερούαενα.

Έλατρεύετο δέ ριετά ριεγάλν,ς τΐ[/ης, καΐ κατ' άρχας αάλιιττα οί Καρ- 
χν,δό νιοι, οί Γάλλοι, καΐ οί πρώτοι έκ των ΙΙε).«β·· ΐ̂>ν κάτοικοι τή ; 1τα).ία; 
προςέφερον εις αυτόν άν9ρωπίνους Ουσίας. Οί περιβηριότατοι ναοί αϋτοΰ ί,ααν 
εν ’Ολυριπί^:, κατα τν,ν επαρχίαν τΫ]ς Ιίλιδος, και έν Δρεπάνω, πόλει καί 
οχοωττ,οίφ της Σικελίας· ό δέ εν 'Ρώριίξΐ ναός αυτού εχρηαίριευεν άαα καΐ 
ε1; κοινόν τί.ς πολιτείας 9ησαυρο»υλάκιον. Επανηγύριζον δέ εις τΐ[ΐτ,ν αύ· 
τοΰ οί ριέν "Ελληνες τα  Κ ρ ό ν ια  ?ί Π ε λ ώ ρ ια , χατα πάσαν δωδεκάτην 
ήμέραν τοΰ έκατορι6αιώνο; }ΐηνός· οί δέ 'Ρω;υ.α'οι, τα δαίυηιαίίο, κατά τήν 
δεκέρβριον μήνα, έπΙ Ιξ  ήμέρας, εν αις έπεχράτει παντελής αργία· διότι 
ούτε ή σύγλητος συν/,ρχετο τότε εις συνεδρίασιν, Ο’ΰτε εις τα σχολεία ήρ- 
χοντο οί ποΐδες, ούτε ευ τοΐς δικαστηρίοις έξετε).οΰντο αί οίκαι· αλλά πά ν- 
τες  χα'ι Ε),8ύ0εροι καί δούλοι άνεπαύοντο, παραδιδόμενοι εις συμπόσια καί 
ευθυμίας* οί δούλοι μάλιστα έίρόρουν κατά τό διάστημα τούτο πίλον έπΙ 
τής κεφαλής, και διηκονοΰντο παρά την τράπεζαν ύπό των κυρίων αύτών 
εις άνάμ·η;οιν τής αρχαίας ε).ευΟερίας, τής οποίας άπέλαυον οί άνθρωποι 
επί τού Κρόνου, δτε ήταν πάντες ισότιμοι.

Ζωγραφεϊται δέό  Κρόνος γέρων, βαΟυγένειο;, εχων έν τή  χειρί «ρπην, 
χαΐ έπιστηριζόμενος ιΐς άποχεχομμένον κορμόν δένδρου, περί δν στρέφεται 
ώ ; σύμβολον τοΰ χρόνου δ'ρις.

Ρ 6 Α .

Ή  'Ρ ια  ήτο Ουγάτηρ, &« ειδομεν, τού Ουρανού και τής Γ ή ;, χα'ι γυνή 
τού Κρόνου. Οί παλαιοί ποιηταί συγχέο'υσιν αυττ;ν ενίοτε μέν μετά  τής 
μητρός αυτής Γης* ιΐ>ς έπι τό πολύ δέ, μ ετ' άλλης τινός νεωτέρας 9εας, 
τής Κυβέλης, ήτις έλατρεύετο τό πρώτον έν Φρυγία από τό όνομα τής μ ε 
γάλη; μητρδ;, τής μητρό; των θεών, τής ϊοαίας μητρός. Ώ ;  τοιαύτη λ έ 
γεται Ουγάτηρ ήγεμόνος τίνος τής Φρυγίας, Μαίονο; όνομαζομένσυ, δςτις 
ευθύς μετά την γένεσιν αυτής άγαναχτήσας, δτι δέν έγεννήΟη άοσεν, έςέ -  
δηκεν αύττ,ν είς τό όρος Κύβελον, δπου έγαλακτοτρο'ρήΟη ύπό αγρίων θη
ρίων, καί είιρέΟη επειτα καί άνετρά'ρη ύπό ποιμένων. Διά τό κάλλος και 
την σωφροσύνην κατέστη έρασμία εις τον λαόν* «Γ λ’ άγαπήσασα ύτερον 
νέον τινά Φρύγα, Ά τυν  καύ,ούμενον, τον όποιον καί κατέστησεν επ ί τή ; 
λ,ατρεΐας αυτής, καί καταφρονηθεισα ΰπ' αυτού, περιέπεσεν εις ολέθριου μα
νίαν. ΆτΛΟούσα δ έεις τήν έρημίαν, διέτριβε κατ’ έξοχήν ύπό πίταν, εΐ; 
ήν μετεμόρφωβε τον ’Άτυν μετά θάνατον. Έ χ ει δέ μαχοάν τών άνΟιώπων 
ευρισκόμενη, έπενόησεν ιοιόν τ ι είδος κυμβάλων καί συριγγών, δι’ ών ά-
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«οτελοδ»α βορυβώδη τίνα [Αουσιχήν, «εριήρχίτβ μ5ί·Λ[Α.ίν>) παίίεν την 
ρη[Αθν. Οί ίερεΓς «1τί]ς Κορύββντεί, η  Κουρί,τε;, οί χβτά τον; μεταγενες-έρονς 
χρίνους χαΐ Γάλ>,&'., άπέ τοΐ3 Γάλλον, «οτααον της Φρνγίβς, [Αετονορ.«σ9έν- 
τες , ανδρες «!ρ'.ερω|Αένοι δλως εις την έχτέλεσιν των τής δηιΑοτίας αντής 
λατρείας εθίμων, εμιμοΰντο την μονσίχήν ταύτην χατα τας έορτά; αυτής.

Άλληγορεϊτα» δέ ή 'Ρ ε *  εις τγ,ν γήν, δθεν χαΐ ώνομάαθη ουτω π«ρ« τδ 
ρ ί  8 ι V ρήμα· δ ιίτι Ιξ  αυτής ρέουαι χαΐ διαχίονται πάντα.

Ζωγραφεΐται δε διάδημα έπΙ χε^αλής εχουαα μετά πύργων χαΐ πύλεων, 
καθδ ποώτη διδάξασα τους ανθρώπους νά χτίζω τι πύλεις* καΐ ένδεδυμένη 
ποιχΙ)«, χ«ΐ ποτέ μέν χρατοΰαα σχήπτρον, ποτέ δέ, χλεΐδχ.

Ζ6 Υ 5 .
ϊίδ ς  τοϋ Κρίνου καέ τής 'Ρέας, χαΐ άδε),γος τής Έατίας» τής Δήμητρος, 

τής Ή ρας, τοΰ ΙΙοαειδωνος καΐ του Πλούτωνος.
Κατά τάς διαιρίρους εποχάς τής 'Ελλάδος διάφοροι ηααν καΐ αί περί του 

θεοΰ τούτου ίδέαι. Οί μέν Πελασγοί έξ αρχαίων ήδη χρόνων έλάτρευον τον 
Δία ώς το σύμβο).ον τής βύαεως, εχοντες έν Δωδώνη μαντειον αύτοΰ· κα
τά  δέ τά όργια τοΰ Ό ργίως έαήμαινεν ό Ζευς τον αιθέρα, τουτεατι την ).ε- 
πτοτάτην και πυρώδη ουσίαν τοΰ «έρος» καΐ διά τούτο έμυθολόγουν, οτι ε),α- 
6 ε  γυναίκα τήν άδε),αήν αυτού "Ηραν, ήγουν τον άτμοσιραιρικόν αέρα, οςτις 
είναι κατώτερος τοΰ αίθέρος. Έ ξ  αυτής τής αλληγορίας εξηγείται ό μύθος, 
ο τι έπεθύμησέ ποτέ ό Ζευς νά κρεμάση άπο τοΰ ουρανού άλυσιν, ά<ρ ής ν ι 
Ιξαρτηθώσι πάντες ο! θεοί, και ομω; νά μή δυνηθώσι πάντες όμοϋ νά κα- 
τοσπάσωσιν αυτόν προς τά  κάτω· αυτός δέ τουναντίον έδύνατο οΰχΐ μόνον 
αυτούς, ά),λά και αυτήν τήν γήν χαΐ τήν θάλασσαν ν’ άνασύρη εις εαυτόν, 
χαΐ νά δέση αυτούς επειτα εις τήν άχραν τού ’Ολύμπου, άφίνων αυτούς ουτω 
κρεμαμένους εις τά  νέφη (*)· πασαι δηλαδή αΐ δυνάμεις των χατωτέοων 
στοιχείων» χαΐ ήνωμέναι, δεν δύνανται νά χατασπάσωσι τον αιθέρα απο 
■τής Εδρας αύτοΰ. __

Κ ατ’ άλλην ύ·^λοτέραν ιδέαν ό Ζεύ; λέγεται π α τ ή ρ  α ν δ ρ ω ν τ ε  θ ε 
τώ ν τ  ε, ώς ονομάζει αυτόν ό "Ομηρος· δέν λαμβάνεται δμως ετι

ίιχογενειων, >.... , -
χαΐ όλης χώρας, όθεν απλώς τοπικ·ής τίνος Οεότητος. Καθδ τοιούτος, δοξά
ζεται κυβερνήτης των ανθρωπίνων τυχών, έχων εν τοις ανακτόροις αυτού
δύο λάρνακας, τήν μέν περιέχουταν τό καλόν, τήν δέ τδ κακόν, κ* 
μων εις τούς θνητούς ποτέ μέν καί έκ των δύο άναμΙξ, ποτέ δε εκ μιας μόνης.

"Έχει δέ ιδιότητας τάς εξής. Είναι σοφώτατος πάντων τών θεών και αν
θρώπων άλ.ηθής, χαΐ εις τά ; ύποσχ,έσεις αύτοΰ άμετάτρεπτος^*ρδ·.ο·^
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ίτη ςΙ χ«)!οχ|γ*θο;, «ιςαχοίων τά« δίήϊεις των θνητών, χβΐ χολάζων « υ ·  
»ττ ,ρ ότ«β  τήν επιορκίαν βδελύασεται τήν άδικίαν, «ποστρέφιται τήν 
ώ μέτητβ, χ«1 άγαπ^ εις «κρον τήν ίπιείκειαν. Ά λ λ α  χαΐ τοιοΰτος ών, ίι- 
ηόκειται. δ|Αως και αυτό; εί? τήν είμαρίλένην, άγνωστόν τι καί εν τφ σκότει

χαΐ εις καθαρωτέραν φιλοσοφίαν ενέκυπτον.
'Εγενν/[θ») 8ε ό Ζε'^ς και άνετράφη έν Κρήτνι, χαι μάλις-α έπΙ τοί3 δρονς 

Ιδης* διότι χρησμός τις  άπεκάλυύεν εις τήν 'Ρέαν να γεννήσ^ επ ί τοϋ δ- 
ροιις εκείνου τον υιόν αυτής, ϊνα μή χαταποθή υπό τού Κρόνου. Αλλ δμως 
λόγεται δτι εγεννήθη και έπΙ του Διχταίου όρους τής Κρήτης, η και έν Μεσ- 
οήνη, έν θήβαις, έν Αίγαίφ τής Ά χ α ία ς, ή κα: έπΙ τοϋ Λυκαίου όρους τής 
Αρκαδίας. Ώςαύτως διάφοροι είναι και αί γ ν ίμ α ι περί του τόπου τής α
νατροφής αύτοΰ. Κατα μέν τον "Ομηρον ή *Ρέα εκρυψεν αυτόν καΐ άνεδρε- 
ψεν έν τφ  σπηλαίιρ τοΰ όρους Άργαίου* οί δέ Αρκάδες και οί Μεσσήνίοι 
δοξάζουσιν, οτι άνίθρεψαν αυτόν αί Νύμβαι, παρα),αβοϋοαι παρά τών Κου- 
ρήτων. Κατά δέ διήγησιν άλλων αυτή ή 'Ρέα παρέδωκε τόν Δία είς τους 
Κουρήτας, και Ουτοι πάλιν είς τόις Νΰμ® ας Άδράς-ειαν και Ιδην, αϊτινες 
έπότισαν αυτόν τό γάλα τής αίγός Άμαλβείας· οΐ δέ Κουρήτες, χορεύοντες, 
εκτύπουντά τύμπανα, ινα μήάκοόηό Κρόνος τόν κλαυθμόν τοϋ Διός. Με- 
γαλυνδείς δε ό Ζευς, συνέπραξεν εύθυς εις τινα σκοπόν, τόν όποιον ή μ ή · 
τηρ αυτού συνέ),αβε κατά τοΰ Κρόνου. *Έδωκεν είς αυτόν, λαβών παρά τής 
Μήτιος, έμετικόν φάρμακον, τό όποιον εκείνος πιών, έξήμεαε πάντα τ4  
καταποθέντα τέκνα, προςέτι κα'ι τήν έσπαργανωμένην πέτραν, τήν όποιαν 
ό Ζευς έΟηκεν έπειτα μνημεΐον είς τήν Πύθωνα, παρά τους πρόποδας τοϋ 
Παρνασσού. Συναθροίσας δέ ύστερον στράτευμα ικανόν, κατεπολίμησε 
τούς Τιτάνας, ήλευθέρωσε τόν πατέρα αΰτοϋ, τόν όποιον ουτοι έκράτουν έν 
φυ).βκή, μαθόντες, δτι έχ ει απογόνους αρσενικούς, κα’ι κατεστησεν α'ότόν πά 
λιν είς τόν θρό'/ον άλλα μ ετ’ ολίγον, φοβούμενος ίσως Ικ  τίνος χρησμόν 
τόν κίνδυνον, έκθρονίσας αυτόν άπεδίωξε, καΐ ούτως Ιμεινεν ήσυχος χαΐ 
μόνος κύριος τοϋ ουρανού κα'ι τής γής. Διαμοιράσας δέ τό βασί/,ειον καί 
είς τούς άδε).φούς αυτού, είς μέν τόν Ποσειδώνα άφήκε τό βασί),ειον τών 
Οα).ασσών και τών ύδάτων είς δέ τον Πλούτωνα, τό βασίλειον τού φδου, 
κα'ι αυτός έκράτγ,σε τό τού ουρανού. "Εκτοτε έγεινε βασιλεύς τών θεών· ή 
δέ ιδέα αϋτη προέκυ·|εν, ώς φαίνεται, κατ’ εκείνην τήν εποχήν, καθ’ ήν ή 
Ε λ λ ά ;  εΐχεν έτι πολλούς μικρούς βασιλεΐ;· καθώς ουτοι άνηγόρευον πολλά- 
Χ’.ς έξ έαυτών γενικόν τινα βασι).έα ή επιστάτην, προτιμώμενον τών ).οι- 
πών, όποΤος, φέρ’ είπεΓν, ήτον ό ’Αγαμέμνων έν τώ  τρωϊκω πολέαω, τά 
αυτά κατά τας διηγήσεις τών ποιητών έπραττον καί οι θεοί. Ανηγόρευσαν 
λοιπόν βασιλέα καί αρχηγόν αύτών τόν Δία, έχοντατό δικαίωμα νά ουγ- 
καλή αυτούς είς βουλήν, οσάκις προϋκειτο σκέψις περί άςίων λόγου πραγ
μάτων. *0  βασιλεύς Ζεύς παρίσταται ύπό τοΰ 'Ομήρου παντάπασι κατά



τα ί τ ί «  ήιρί βασιί.ίων ιδέας, χαΐ δλο; δ ΐ ό χαρακτ-^ «υτοΰ Ττίρ',γρ*. 
^6Ται κα τ* ·:ά τδτβ ήδη 'ώ ν  αγρίων χ«1 έ|Α7ταδών ηρώων.

Πρώτη γ«νή Τ0Ϊ5 Διδς ήτβ>{ ή Μήτις, θογάτηρ τοΰ Ώκίανον, ή φρινιαω·· 
*τάτη ϊίάντων των θίώ ν άλλ’ επειδή ό Ονρανδς καΐ ή Γη προεϊπον, ντι τδ 
Ι ξ  αύτής γεννηδτ,αδρ.«νον τέκνον [χέλλει ν’ άρπάαγι τήν β«ίΐ),εία·. αυτόν, 
κατέπίεν «ΰττ,ν, εγκοον &ϊισαν, καΐ έγεννησεν έπειτα εκ κεφαλής τήν 
Άβηναν. Δευτέβα δέ αύζυγος αύτδϋ ήτον ή θέ|Λΐς, δυγάτηρ τοϋ Ουρανού κα\ 
τής Γης, έξ ής έγέννηαε τάς 'Ώρας χαΐ τά ; Μοίρας· και τρίτη, ή "Ηρα. Παρα 
ΐαύτας ήγάπα προςέτ; και τήν Διώνην, θυγατέρα τοΰ ΑΐΟέροςκαΙ τής Γής, 
* ξ  ής λέγουαί τινες δτι έγεννησε τήν Άφροοίτην τήν Μνηαοσύνην, θυ
γατέρα τοΰ Ουρανού και τής Γής, γεννήσασαν έζ αυτού τάς εννέα Μούαας* 
τί,ν αδελφήν αυτού Δήριητρα· τήν Εύρυνέριην, τήν κόρην τοϋ Ωκεανού καΙ 
Τής θέτιδος και μητέρα των Χαρίτων' τήν Λητώ, θυγατέρα μέν τού Κοίου 
καΐ τής Φοίβης, μητέρα δέ τού ’ Απόλλωνος και τής Άρτέμιδος. Έ χ  8έ τών 
βνητών ερωμένων αυτού άναφέρονται ή Δα·<άη, θυγάτηρ τοϋ Άκρισίου,καΙ 
μήτηρ τού Περσέως· ή Νιόβη, θυγάτηρ τού Φορονέω;· ή Μαία, τού^Ατλαν- 
τος, χαΐ μήτηρ τού 'Ερμοΰ· ή αδελφή αυτής Ταϋγέτη, μήτηρ τού Λακεδαί- 
μονος, χαΐ ή τρίτη αδελφή Ήλέχτρα, μήτηρ τοΰ Δαρδάνου* ή Σεμέλη, θυ
γάτηρ τού Κάδμου, και μήτηρ τοΰ Διονύσου· ή Ευρώπη, θυγάτηρ τού Φοίνι- 
κος, ή  αδελφή τού Άγήνορος χα'ι τοΰ Κάδμου, και μήτηρ τοΰ Μίνωο;· ή 
Καλλιστώ, θυγάτηρ τοΰΛυκάονος· ή 1ώ, τού ίνά-^ου· ή Λήδα, τού Αϊτωλ.ού 
βασιλέως θειριίου» ή Γλαύκου, και μήτηρ τής Ελένης· ή Αίγινα, θυγάτηρ 
τού Ασωπού, και μήτηρ τού Αιακού· ή Άντιόταη, θυγάτηρ τού Νυκτέως, και 
μήτν
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ρήχθησαν τα πάντα, δθεν και π α τ ή ρ  ά ν δ ρ ώ ν τ ε  θ ε ώ ν  τ ε  λέγεται* 
έπειτα δέ εις τον ήλ.’.ον, και εις τήν ζωογόνον κβΐ φερέςβιον δύναμιν, οι ης 
γίνονται οΐ καρποί προς τροφήν τών ανθρώπων και τών ζώων, ’ΐίθικώ; δέ 
άλλ.ηγορεϊται είς τον νούν, δια τούτο χαΐ λέγουσίν, δτι λαμβάνει^ γυναίκα 
ττ,ν Μήτιν, τουτέστι τήν βουλήν και σκέψιν, έξ ής γεννά τήν ’Δθηνάν· ΪΓ.ΙΙ· 
δή 6  νους, δταν σκέπτηται δρΟώς, γενν^ τήν φρόνησιν.

’Εζωνράτουν δέ αυτόν τα μέν άνω γυμνόν, τά  δέ κάτω κεκαλυμμενον, 
{πειδή τά μέν ουοάνια είναι καθαρά, τά  δέ γήινα, χεκαλυμμένα υπό νεφών 
χαΐ άλ),ων υλών καί είς μορφήν μεγαλοπρεπούς άνδρός, εχοντα γέ·;εια μέ
τρια, χαθήμενον έπϊ θρόνου, δηλ.ούντε; διά τούτου το εοραιον και ακ/ ονητον 
Τής δυνάμεως ούτού· καί έν μέν τή  δεξιά κρατούντα τόν κεραυνό·;, η  τον 
άιτόν, ή ττ,ν νίκην, τά όποια έβήμαινον τ·ήν κυριότητα· έν δέ τή  άριστερφ, 
τ έ  σκήπτρον, ώς σ'ύμβολοντής ηγεμονίας καί βασιλείας.

’Ε).ατρεύετο δέ ό Ζε·υς υπό τών Έλϊ,ήνων μετά πολύ.ής ε'υσεβείας* εις τά 
τρία χρηστήρια, τό μέν έν Αωοώνγι, το δέ έν ’Ο/.υμπίφ, καί τό τρίτον έν 
τ φ  ίερίρ σπη/,βίω έπί τού όρους τής 'έδης, έδηλοποίει ε;ς τους μαντευομενον;
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Γλςβονλαί «ίιτοί».’ Ε ν ’θ λ ’̂ [Α«ί ,̂ χ ϊτα τή ν *ϋ λιδ α  τί,ς ΠελοποννήιτΛυ* ·π«ρ3ε 
τον Ά^,φί'.ον ποταμόν, είχ * μεγαλοπρεπόττατον ναόν, εν ψ εΰρίσκετο τδ 
ύπδ το5 περιιρήμο» έρμογλύ'ρου Φειονον χκτεακευααμένον άγαλμα αύτο3, 
πεντηχοντα π ή χεις ί«}.·ηλόν, έζ έλέιραντος καΐ χροτοΰ, τό όποΓον 8;ά τδ 
ύραΓον χαΐ σπάνιον τής χβτ»(;χεν?;ς χατετάχίη  μετά ταντα ε;ς τον «ρ'.θμδν 
των ίπτα τοΰ χόσμοο θαομάτων. Ε ίχ ε  δέ καΐ άλλους πολλούς ναούς χαΐ εν 
Άθ·/,·η*ις, χαΐ εν δια^δροις «λλοις τόποις, των οποίων φέρει ενίοτε χαΐ τά' 
ένόματα.

Κα9’ εχαστον ίοόλιον (ίχατορ-βαιωνα) έπανήγινρίζοντο εις τιμήν τοϋ Διδς 
μετά τετραετή περίοδον έν Ό λυμπιφ ο;α πέντε ήμερόίν οί διάσημοι έχιΐνΟι 
’Ολυμπιβκοι αγώνες, οΐ συνιστάμενοι εις τδ άλ.μβ, ττ,ν ποοώχειαν, τδν 
δίσκον, τδ ακόντιον καΐ την πά'λην, καταςαΟέντες κατά μέν τινβς υπδ τοΰ 
Δ’.δς αύτοΰ, είς άνάμνησιν τής κατά τών Τιτάνων νίκης· κατά δε άλλους, 
ύπδ του Όρακλέους, ή  Πέ/.οπος. Οΰχ ήττον τών 'Ε/,ληνών έσέβοντο τδν Δία 
και οί 'Ρωμαΐοι, άνβγείραντες είς ί,ατρείαν αύτοϋ κοί άλλους μεν πολλούς 
ναούς, χατ’εςο χ_ήν δε τον μεγαλοπρεπέςατον εκείνον εντός τοΰ Καπιτωλίοι* 
επ ί τοϋ Ταρπηίου όρους, ο9εν καί ονομάζεται πολλ,άκις ΰη’ αΰτών Κ α π ι -  
τ ώ λ ι ο ς  Ζ ε ύ ς  (δυρίΐΟΓ ϋαρϊίοΐίιιυε) (* ) .

Είς τάς θυσίας αύτοϋ προςέφερον έςαιρέτως βόας· μεγάλη δε θυσία βζ 
εκατόν βοών, τε/.ουμένη Ιν ΐδίκις πανηγύρεσιν, ο)νομάζετο έ κ α τ δ α β η .

’Βσαν δέ είς α·υτδν ιερά εκ μεν τών δένδρων ή δρϋς καί ή φ η γ ^  έκ ^  
τών πετεινών, δ αετός.

Ε πίθετα  αύτοϋ, «παντώμενα παρά τοΐς ποιηταΐς, εΤναι ταϋτα· " Γ π α τ ο ς , 
' ϊ π ε ρ μ ε ν ή ς ,  Μ εγ α σ Ο εν ή ς , διά την μεγίστην αύτοϋ ίσχύν Μ η τ ιέ -  

Ατης, διά την φρόνησιν Ν ε φ ε λ η γ ε ρ έ τ η ς ,  Κ ε λ α ι ν ε φ ή ς ,  'Υ ψ ιβ ο ε -  
Ικέτης,  ’Β ρ ι β ρ ε μ έ τ η ς ,  Έ ρ ιγ ο ο υ π ο ς , Έ ρ ι σ μ ά ρ α γ δ ο ς ,  Κ ε ρ α υ - 
■ ϊο β ρ ό ν τη  ς ,  Κ α τ α ι β ά τ η ς ,  Ά  ρ γ ικ έ  ρ α υ νο ς, Τ  ε ρ π ικ έ ρ α  υ ν ο ς , 
Ά τ ε ρ ο π η τ ή ς ,  διότι ένομίζετο παραίτιος τών νεφών, τών βροντών, τών

(·) ΤΙ Κ»τηϊώλιον ητο» ή «ε ί̂φημβς ίκβέπολις τής ίρχβίβΐ 'Ράμηί, άνιγιρίιΤι» 
κ»ι4 «ρώτον ,ό  «τος 140 μιτ4 ,ί,ν χτίβιϊ ίή ί πόλίω; 6π4 «ϋ  βϊ*;λίθ4 Τβρχ^νΙίϋ Πρί- 
βχο«' ώνομάβδη ίί  Κβηιΐώλιον, ίηιιίή ίκΐ ,τ)5 χιτίβολϊις ϊών Ιίμιλίων ,̂ ρίβι) άχί· 
ρ»ιος ΐϊι χ«1 «5-άββορος ή χιφχλή Τώλιυ τινό; ( οιρυι Τοίί), ίντβιριββθίντο, ίχιΓ άΗ 
«βλλβΰ ί,ΐτι χρόνου. Τ4 οιχοβίμτ,μβ χβτιΤχε τέυσυρ» πλίίρβ γ^<, χαΐ κεριιλάμββν» 
τριΤς χεριχ>λλ(οτ4τους ναοΰε. ίχ μ̂ ν 4ος,ων τόν τής λΟςνχς, χατ4 δέ τ4 μέσον τόν τοΰ 
Αιίς, χβ{ έξ εΰωνύμων τόν τής"Πρ>ς. Τό όγβλμβ τοΰ 4;ό<, χ«τ’ όρχΙς έζ έλέϊοντβς έξίιρ- 
γβομένβϊ, χοτιοχιυάοίη ίκ·ιτβ ίκ χρυσοΟΙκΙ τοΰ βΰτοχράτορο; Τριν»νΐ)5.’Πτ»δέ ό νοίς 
Λολντίλέττβτ» χτχοβμ-ημίνοι· διότι χ·1 οΐ ΰπβτοι χαβιέρουν τίς βΰιόν τ4 χβλλιβτ* τώ» 
Ιναδημάτων ίχ τών λοφυρογογοιιμένιυν άι:ό τών ήττηβίντων έβνών, χ«1 οί βύτοχρ4;β- 
ρεε έριλοτιμοΰντο νό κροςρέριοβι διαρόρους μιγβλοδωριίς. ύς, πιραδείγματο; χόριν, ό 
Αυγουοσο;, διιχίλιβ χρυβ» νομίομβτ». 'Ε . οίιτψ κροςέτιοΙ ίίιτοτοι, μίλλοντι; ν’ άν»δι« 
χδώβι «ΰ άςιώμχτος βότών ϊ4 κββήχοντ», χ»ί οί οτροτηγο!, «ρίν εξέλβοιοιν είς έ*τ?β· 
τείβν, κροςίρερον λ«μπ?4ς κοί βαρυτίμους (Κίβίβς. Έχίη δέ τό Κοχιτώλιον τρις· τό μίν 
«ρώτον, έ«ί τών ταραχών τοΰ Ηαρίου· εαειτα δέ, έιιίτών τοΰ Ουι'τελλίου· χαΐ τό τρίτον, 
κερί τό τέλος τής βασιλείας τοΰ ΟύεΐπαβιανοΟ. 'Ο Δομιτιανός, άνήγειρεν αΰτό άκό τών 
ίρειχίων, χαΐ εϋρύτιρον χ»1 μεγαλοκρεχέοτερον ψχοδόμηίιν, ή τό κρότερβν, Χατανβ· 
λώβες 1200 τάλαντα (ύκέρ τ4 έητά έχατομ. δρα/μ.].



ΕΠΙΤΟΜΗ

[Α*Λ17*  β>ί τοιουτος εν ΊΆυονν.ί ------- - -  , ,
6 ς  ειρορος των ικετώ ν Ξ έ ν ι ο ς ,  ως προϊτάττ,ς των ξένων· Ό [Λ(5γνίος 
(κ « τ^  συνγκοπήνεχ τοϋ β μ ο γ έ ν ιο ς ) ,  «1>ς ^ύλαξτών σαγγενων Έ φ έ ς - ι -  
ο ς ,  Φ ί λ ι ο ς ,  Γ α μ ή λ ι ο ς ,  'Β  τ α  ιρ  ε Γο ς ,  χαΐ Ό ρ κ  ι ο ς ,  διοι τήν 
«ροσταοίαν αυτβϋ χαΐ χν,δεμονίαν, υπό την όπο(*ν Ιτίθεντο οί αύνοιχοι, οι 
βΟ.ον, οί νεόγαμοι, οί καταλεγόμενοι εις εταιρείαν τινα, καί οί τιοιοΰντες 
«ρδς «λλήλους αυμγωνίας ενόρκους· Μ ε ιλ ίχ ιο ς ,δ ιό ; τδ π^^ον αυτού καί 
« ,β ^β ντικον. λατοευ όιιενος ώς τοιοΰτος έν Κο?ίν9ω· Α ί γ ίο γ ο ς ,

ν « υ « Λ Λ ε ι ν ^ ,  ϋΐνιι ι
- ______ 0 * * ί  παρατείνη την ζωήν των ανθρώπων έλατρεύετο

δέ «ός τοιοΰτος κατ’ έξοχήν έν Σπάρτη* Κ η ν α ϊ ο ς , άπδ τοΰέν Εύβοίϊ έπι 
του ακρωτηρίου Κηναίου ναοΰ* ’ Ε λ ε υ β έ ρ ιο ς , τιμώμενος ως τοιοΰτος  ̂καί 
κλλαχοΰ μέν, μάλιστα δέ έν Π).αταιαΐς, ένθα επανηγυρίζετο εορτή τα 
ε  λ  ε υβ έ ρ Ι α , καί δημόσιοι άγων ε ;  έτελοΰντο είς άνάμνησιν τής γενομένης 
έχ ει χατα των Περσών νίκης, κ . τ . λ . Παρά δέ τοϊς 'ΡωμαΙοις εκαλείτο 
ΟρΙΐ{ηΐΐ3 ηΐ3χίΐηυ8, ώς ό άριστος και ύπατος των Θεών, καί τοιοΰτος έλε- 

πάντοτε ό Καπιτώλιο; Ζευς· δίβΙΙοπί, ό λαμπρός, ενεκα τών κεραυνών 
ϊ)ϊβ5ρϊ{6Γ, ώςΟεδ; τοΰιρωτός· ΡοΓβίΓίιΐΒ, άπδ τοΰ ίεΓΟίηιιη, φ ε ρ έ τ ρ ο υ , 
δι’ οΰ ό 'Ρωμύ).ος κομίσας άνέθη χεν εις αυτόν τά άπδ τών ήττηΘέντων Και- 
νινητών λ.α^υραγωγηΘέν τα σκύλα ( * ) .  δΙΟΙΟΓ, ό Σ τ ή σ ιο ς ,^ Ο ρ θ ω σ ι ο ς ,  
ώς θεμελιωτής τοΰ ρωμαϊκού βασιλείου* ή  διότι εις τον τοιοϋτον Δία υηε- 
σγέθη ό 'Ρωμΰλος ν' άνεγείρη ναόν, έαν σ τ ή σ η  ■:ο■ ς̂ άπο^τών  ̂Σαδινων 
φεύγοντας 'Ρωμαίους* άλλ’ ό ναός ωχοδομήθη ΰττερον ΰπδ του Μ. Αττιλιου 
(τό  έτος Α 58 άπδ κτίσεως 'Ρώ μης).  ̂  ̂ ^

Σημειώσεως άςιον είναι, δτι κατά τους αρχαίους χ?όνο·υς το ονοαα του 
Δίδς Ιφερον καί άλλοι πο).λοί· καί ό μέν Οΰάρρων απαριθμεί τρ ι̂αχοσιους* 
ό δέ Κιχέιων, τρεις, ώς τούς επισημότατους, τον υίδν δηλονότι του Αιθερος, 
τοΰ Ουρανού, καί τού Κρόνου. Εις τδν τελευταίου δέ τούτον συγ-χωνευονται 

βί ίστορίαι καί τών λοιπών.
ΗΡΑ.

*0  ύ-ί/ιστο; καί παντοδύναμος θεδ; τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων μετά 
ίδν Δία ήτον ή "Πρα, αδελφή χαί σύζυγος αυτού, καί θυγάτηρ του Κρονου 

καΐ τής 'Ρέας. „ .  , , ,
Ή Αρκαδία, τό *Δρ*ρς, χαί ή Σάμος έκαυ*/ώντο δια την γεννησιν α ^ ή ς. 

Άνετράφη δέ κατά μέν τον “Ομηρον ύπδ τού ’Ωκεανού χαΐ τής Τηθυος· 
κατά δέ άλλους, υπό τών Ωρών. Ό  γάμος αυτής μετά τού Δια, -̂ -̂μή 
έν τή  νήσψ Κρήτη διά τής παρουσίας πάντων τών θεών. Καί ο μεν Ο μη- 
ρος διηγεϊται, δτι ό Ζιύς ένυμφε'ύΟη τήν 'ΙΙραν^χρυ-ριως των γονέων αυ.ης*

(*} ΙΔγΙυί I, 10.



ετίρον δΐ πάλιν, οτι άποχτήσας αντήν ττρωτον δι* άπάτ>5ί ,  Iνυ̂ ι̂φευ1̂ ί επεί- 
ϊ «  ε ν  Σά[̂ ι*>- Ά ψ '  οΰ δ ,̂λο·^ τ̂ι ήγάπηίΐν αύτήν ίχανον χρόνον, μ ή  άντερώ· 
μενοί, ίδών «οτε αύτήν περιπατούσαν μόνην έτιΙ τού θόρνακος, ορού; τής 
ΠελοΓ.ονντ',σοι», ευρεν έχει χαλήν ευκαιρίαν ν’ άπο^Λυττι τοϋ ηοΟουμίνου. 
Κατέτιβμψεν αίφνιδίω; εξ ουρανού ραγδαίαν βροχήν μετά βροντών χαΐ α7ρα- 
πών, κβΐ μεταμορφωθείς ε ί; κόκκυγα, έπέτασεν εΐςτού; πόδα; αυτής. Σπλαγ- 
χνισδεΐσα δέ ή "Ήρα το ταλαίπωρου ζώον, εχρυψεν αυτό υπό τό-ν πέπλον, 
ά'λλ’ εύΟύς τότε ό Ζευς έπαναλαβών τήν άληίή αυτού μορφήν, ίιπίσχέίη δτΐ 
βέλει νυμφευ9ή αυτήν, έαν συγκατανεΰσιρ εις τον έρωτα.

Ό  γάμος δμως τών δύο τούτων θεών δεν άπέβη ευτυχής· διότι ή μέν 
®βρα, υπερήφανος, φίλαρχος, καΐ ζηύ.ότυπος, δεν έδυνβτο να ΰποφέρι  ̂ τήν 
απιστίαν τού άνδεός* αυτός δέ τουναντίον έφέρετο προς αυτήν παντάπασι 
σχ),ηρώς, δπως χατα τούς αρχαίους χρόνου; συνείθιζον οί άνδρες να μετά - 
χειρίζωνται τας γυναίκας αυτών. Οί παλαιοί ποιηταί, καί μάλιστα ό 'Όμνμ 
ρος, άναφέρουσι πολλά τής μεταξύ αυτών διχονοίας παραδείγματα. "Οτε ή 
"Ορα, καταδ'.ώκουσα τον 'Βρακλέα, τον αγαπητόν τοϋ Διό;, έμελλε νά χα- 
ταπβντίσνι αυτόν είς τήν θάλασσαν, έπανερχόμενον έκ τής Τρωάοος, διε- 
γείρασα σφοδρούς άνεμους και θύελλας, ό Ζευς ούτως ήγανάκτησεν, ώςτβ 
εκρεμασεν αυτήν, δεδεμένην τας χε^ρκς, καί φέρουσαν είς του; ττόδας δύο 
αχμονβς, άπό τοΰ Ό).ύμπου έκ χρυσού δεσμού. ΟύδεΙς τών λοιπών θεών ετόλ· 
μησε νά ελθιρ είς βοήθειαν αυτής (’ ) .  "Οτε δε πάλιν κατα τον τρω'ΐκόν 
πο),εμον άπεχοίμ’-σεν ή "ϋρα τον Δία, ΐνα δυνηθή, αυτού χβίμωμένου, ν* 
άναδείξη τούς 'Ελληνας νικήτας, μόλις καί μετά  πολλού τού κότιου άπέ« 
φυγεν έπειτα τήν σφοδραν αυτού άγανάκτησιν,

Έ ν  τοΐς ποιήμασι τών άρ·χαίων έπλάττετο ή "Ηρα ώς εχθρός τις τού 'Ηρα- 
κλέο’υς θεός, οςτις έπιφάνη είς αυτόν, άμα γεννηΟέντα, έπιβ)Αβής, καί μετά 
ταύτα είς πάσας αυτού τας επιχειρήσεις εναντίας. Τήν ιδέαν ταΰτην κα τΙ· 
στησεν ό "Ομηρος γενικωτέραν, καί Ιπλκτεν έξ αυτής έχΟράν τινα θεάν, τήν 
οποίαν μεταχειρίζεται πάντοτε, οσάκις πρόκειται η σχέδια να μηδενίστι, ή 
σκοπούς άλλους να ματαίωση. Περιγράφει δέ ακριβέστατα πάσας τάς άπα
τας, τάς όποιας μετεχιιρίζετο παρα τήν έντολήν τοΰ άνδρος αύτής, "να βο- 
ηθή τούς "Ελ),ηνας.

Παρίσταται δέ προςέτι καί ώς ό δυςμενέστατος διώκτης τών ερωμένων 
τού Διός, οΐον τής Λητούς, τής Σεμέλης καί τής Αλκμήνης, καί τών τέκνων, 
τών γεννωμένων έξ αυτών, οΤον τοϋ 'ϋρακλέο'υς καί τοΰ Διονύσου, οΐτινες 
έπαθον ύπ’ αυτής μύρια. Καί οί Θηβαίοι δέ αυτοί, παρ’ οίς ό 'Πρακύής έγέν- 

νήθη, ήσθάνθησαν τα τού μίσο'υς τής "ΰρας αποτελέσματα. Ό  ’Δθάμας καί 
πάσα αυτού ή οικογένεια κατεδώχθησαν ύπ’ αύτής, επειδή άνέθρεψαν τόν 
νέον Διόνυσον. Έ π ί τού τρωικού πολέμου ήτο προςάτρια και αρωγός των 
Ελλήνων, έξερχομένη πολ).άκις καί αύτή είς τήν μάχην. Ούδεμία δέ των 
θεών έτόλμα ν’ άμιλλάται πρός αυτήν κατά τήν ανδρείαν.

Τα τέκνα, τα όποια έγέννησεν έκ τού Διός, εΤν«ι ή °ϋβη, ή Είλείθικα,

ίλίά3, 0  ̂19. χ«1 έφξ.
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I I
έ  ‘Άρ^.ίί χαΐ  ̂ "Ογ«'.ιττοί· τίΰτον 51 τον τΕ>ευτα"ον λ ίγ ί ΐ  ό Ησίοδος οτΐ-, 
ίγέννηοΕ 7.ω ?« (*)> °  χε^αλί,ς βύτοΰ βγέν-^
ν/,σ* ττν Άίν,νάν.

Άλ).ηγορεΐται δ ί χ α τ* τήν θρν,σχείαν τοο ’Ορφίως εις τον άίρ*· δθεν 
χκ'ι τ έ  δνο[ .̂« Οίύτί,ς εγε'.νε χατα {Λετάίεσιν των στοιχείω ν διά τούτο λ έ 
γεται» δτι είναι γυνή τού Διές χβ; βασίλισσα πάντων των ηλασ(Λάτων, 
διότι ό σΐβτρ. {ΐετα τού άτμοσιραιοιχοΰ άέοος ήνω{Αενος» ζωογονεί χαΙ*δια- 
τ»;ρεϊ «άοαν τήν ιρύσιν. Π/άττουσι προςέτι οί πο’.γ,ταί, οτι λούεται συνε
χ ώ ς, χαΐ λουορ-ένη γίνεται πόλ,ιν παρίΐέ·«)ς· επειδή [ΐετα τήν β;»χήν χα9α- 
^ ζετα ι ό αήρ, χοι τρόπον τινά άνανεοΰται. Ά)7.τ,γοροϋσι δέ αύτήν χαί εις 
τήν γήν άπλί'ς, ώς χαι τον Λ'α εις τόν αέρα, χαι τότε λέγουσιν, οτι απει
λείται δπο τούτου· διότι ό άίρ βοβίζει «ολλάχις τήν γήν. Διτ,γονπαι δε, 
δτι άνετράφη Οπό τοΰ ’Ωχεανοΰ χαι τής Τγ,δύος, τουτέστιν Οπό τού υοατος 
χαΐ τής γής* επειδή τον άτριοσιραιριχόν αέρα τρέϊουσιν οι εχ τής γής χαι 
τοΰ δδατος άναβαίνοντες άτ}Αθί.

Έϊ.ατρεύετο δέ ή 'Ήρα πανταχοΰ τής 'Εί.λάδος, χατ’ εξοχήν δ[Λως έν 
το ΐς τρισ'ι ταύταις πόλεσιν, έν "Αργεί, Σπάρτη χαι Μ·/,χύναις· αλλα χαι έν 
2ά|/φ, δπου εΤχε περίιρτ,ρον νι λεγόρ.ενο·Λ

Ή  εις τ ιρ ,ν  αυτής τελουριένη εορτή ώ·^ορ.άζετο πλτ,θυντιχώς ται 'Π ρ α ΐα . 
Ε * τ α  τήν εορτήν ταύττ,ν, πανϊ,γυριζοριένην εν Ά ρ γ ει, ή ιέρεια τ·ής δίας, 
έποχου{λένγ, εις άραξαν, συρορένν,ν υπό δύο λευκών ταύρων, προεπέρ.πετο 
ρετά ποριπίς χα’ι παρατάξεως Οπό τοΰ λαού εξω τής πο/.εως, οπού επιιαρατο

χ προςενέγχτι τήν ε
Ζωγραωεΐται δέ γυνή ριεγο/Λπρεπής ! 

μάλλον, τ, εύρ.ενής χαΐ Ο.αρβ, Ιχουσα

ϊτόρβ·/,ν θυσίαν
ιαι υπερ·(·,Μνος 

;σίον αύτής κείμενον
τβών. Ή  κειραλή «ύττ,ς καλύπτεται μετά λεπτότατου λευκού υ-ράσματος, 
ύιτ·1νιτ™|<ίνω - ί ς  νΐίρΐ;«,-, η πιριοένιται ρ ι-ίι ),ίΐ[Λ.:5θτάτ<™ £ « ο ή ;.ι^ ο ;.

Ενίοτε ζωγραβειταιΓΤ,μειον
μένη έπΙ χρυσής άμάξης, έζευγμένν,ς Οπο ούο 
οή.λγ,γΌοεΤται δαυμασιώτατα εις τόν αστερόεντι 

θεράπαινοι αύτής λέγονται ή ’’ΐρις, « ί Νύμραι, ι 
Ή σα ν δέ εις αύτήν ιερά έκ μέν των όρνεων ό τα 

νες· έκ δέ τών χόρτων, τό δίχταμον χκΐ ή μήχων.
Εις τας θυσίας «ύτή; προςέρερο·.ι ώ ; επί τό πολ: 

«αί αίγας.
Τα έπισημότερα έπίΟετα, τα υϊ 

εΤναι τά  έ;ής· Ι Ιό τ ν ια , ώς άξιο 
τών ίεοών εις αυτήν πό),εων Γ  α μ ι 
ώ λ ε ν ο ς  καί Γ λ α υ χ ώ π ι ς ,  διά 
τοΰ κατασχευασθέντος εις αύτήν 0 
ΟύχΙ δέ εν Έλλ.άδι μόνον, άλλα

ταων, των οποιω 
ουρανόν.

ι ,α ΐ Χάριτες,και 
ταώς, ό χόχχυξ, χ

ιί "Ωραι. 
:ί οί χ η -

•ας οαμα/.Είς, αρνια,

1 πΟ'.Υ,τών άποδιδέΙμενα ε ί ;  αύτήν,

τος· Ά ρ γ ε ί α ,  κιιί Σ α μ ία , άπό
καθό προτάτν,ς τιον γάμου· Λ ε υ χ -

άλλος αύτής· X  ρυ σ ό θ ρ ο ν ο ς , έχ
ύ Ήραίστου χρ'υσον θρόνου· χ .τ ,λ .
V 'Ι ’ώμγι έ/.ατρεύετο ή 'Ή ρα μ εγ ά -
έρερε τό έντιμον δνομ* 4ιιηο ΓΟ-

(*) 'β ίίιί. βιιγον. β27—28·
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^ΐηο ( γ *;5:ϊο)·  χ»ι ρΓοηυ'ϋα ιγιβΙγοπο,  ό>ί πιοτατεύουτ* ΐ « ;  {Αίμνη·· 
ατίυμένβς γυν»ίχ*?· χαΐ Ι^ΐΐοΐηο, ώς χηδο|Αίνη των έγχνων.

Π Ο Σ ε ΐ Δ Ω Ν .
Τό δνορα τοΟ 9εον τούτου ϊ γ α  Γτως τήν «ρχην αυτού, ώ ; δϊλουτιν οΐ νε^ 

ώτεροε [«.υΟολό'/ο'., άπδ τ^ς γ).ώϊα)-,ς των Φοινίκων, καδ’ ην σηααίνεί τον 
εύ ρ ΰ ν , τόν ρ .ε γ ά λ η ν τ ι ν ά  ε κ τ α σ ι ν ε χ ο ν τ α .  'Ο 'ϋρόδοτοί δι»}γεΐ- 
ται, δτι κατ’ αρ'/,*; έ),ατρεύετο ΰπδ των Λ'.βύων, χαΐ παρ’ αυτών παρίλα- 
βον τί,ν λατρείαν αύτοΰ επειτα χαΐ οί "Ε/.λ/ινες ( * ) .  'Γη δ  τούτων δέ κα
λείται καΐ II  ε λ α γ α ΐ ο ς ,η ,ά π ό  τού χρώαατος της βαλάτοτ,ς, Μ έλα ν β ο  ς. 
Εζουαιάζει δέ τοΰ εσωτερικού τ?^ δαλάσσης, τού πόντου, κυβιρνών αυτόν 
μετά  μεγάλης οχληρότητος, ο5εν Μ υ κ ή τ η ς  καί Τ α ύ ρ ειο ς , ή Τ α ύ ρ ο ς  
λέγεται. Καταπραυνεται όμως πά).ιν, καί προ·ρυ).άττει τήν γην από 6αλα»« 
αίων κινδύνων, διό και αί έπωνυμίαι αυτού, Γ α ιή ο 'χ ο ς  , Ά σ ιρ ά λ ι ο ς .  
Αλλ’ ενίοτε τινάσσει τήν γην διά σεισμών, και τότε επονομάζεται ’Ε ν ν β · 
σ ί γ α ι ο ς ,  ’Ε ν ν ο σ ίχ Ο ω ν , Σ ε ι σ ί χ θ ω ν ,  καΐ Κ ι ν η σ ί χ β ω ν .  Πολ^.άκις 
οργίζεται και κατά τοϋΔιές αύτοΰ, άλλ’ ά'/αγνωρίζει πάλιν τήν ύπιρτάτην 
αυτού δύναμιν ( ” ). 'ΙΙ οργή αύτοΰ είναι δεινή, καΐ ή Ικδίκησις τρομερά* 
και κατά τούτο παρίσταται 9εός άγριος και ιροβερός, εχών καΙ τέκνα θρα
σέα χα’ι απάνθρωπα. Αφορμήν δΐ εις τάς ποιητικας ταύτας εΐκό·/ας έοωκαν 
ίσως αι κατά καιρούς εις τάς ελληνιχάς νήσους συμβάσαι φυσικαί άλ.λοι- 
ωσεις και μεταβολαί. Καθό οέ άνέλχων άπό τής γης τό είς τά φυτά έπ ι- 
ζήμιον θαλάσσιον ύδωρ, λέγεται χαΐ Φ υ τ ά λ μ ι ο ς .

Ζωγραφεΐται δέ ώς επί τό πλεΐστον όρθιος, εις μορφήν άνδρός γέροντος, 
εχων γένεια μέν πυκνά και λευκόφαια, κόμην δέ κοντήν κ»1 δασεΐαν, καΐ 
κοατών εν τ^ χειρί τήν ύπό τών Κυκλώπων κατασκευασθενσαν καί δοΟεϊσαν 
εις αυτόν τρίαιναν, Είναι δέ «ύτη δπλον, τό όπο'ον οί πλέοντες τήν μεσό
γειον θάλασσαν μετεχείρίζοντο τό πάλαι είς τό φονεύειν τά  άρπαχτιχά 
θηρία. Αλλοτε δε ζωγραφειται φερόμενος έπ'ι κογχύλης συρόμενης ΰπό δύο 
θαλασσίων ίππων, κα'ι συγκαθήμενος μετά τής γυναικος αύτοΰ Αμφιτρίτης* 
αι Νηρηιοες, οί Τρίτωνες, καί οί Δελφΐνες περιχυκλούσι τό ζεύγος.

Κατά τήν παθ.αιάν τών Πελασγών θρησκείαν ιερόν ζώον είς τόν Ποσει- 
δώνα, είχονίζον τήν θά/,ασσαν, ήτον ο διλφίν, κοινήν τήν συμβολικήν τ η -

(*) Ή?68. ριίλ. β', * .? . 80. .  Αίγ- ϊ?| ,1  λίγουσι «ύ«1 Α!γΰ«τιβι· ι5ν »  «δ
■ βίων γινώτκίιν ,Α ούν6;ΐϊ,«· ιΰιοι :έ  μοι 5βχίο:,»ι 0=6 Πελβιγώ» δνομϊτί^ν.ι *λήν
■ Γθ5ίιίέον«. τοίτον ίί  τ6ν βιίν Λιβυων ςκύβοντο· οΟίιμοΙ γ4? άπ’ άίχ^ς Πο«*ι-
* βυ·<βμ« ίχίη·„ο(ΐ, ,ίμή  Αίδυες, χ>1 τιμέωιι ,6ν ίβίν «Οτον >ίεί· ■

(·») Ιλιίίΐί Ν, 3 3 1 -8 5 .
• λργίίου; βί Ποσειίόων ίρόίϋνε μιτίλβών,
» ΑάΟρη 0ι«'«να8νς πολιής 4).6ι· ήχβίτο γόρ
• ΤρωσΙ» ίαμνβμέναυς, Διί ϋ  χρ»τιρίς ένεμίΐΓϊ*.
» ^  μίν ιί;ι,!βτίριιισιν 6μ4» γέ/ο<, ή ϊ’ Γα πάτρη,
» Αλλά Ζευς αρόιιρον γινόνει, *»1 πλιίονβ ί ΐ η .«

Ο, 1 9 1 -9 3 . (λέγει δ αο96·.ίών)
• Τφ ρ> «βΐ οϋτι Δ'δς βέβμαι φρεσίν βλλ4 έ'ιιηλος.
> Κ·1 κρατιρός περ έύ», μινετω τρι,άτς ένΙ (ΐείρν·



η ΕΠίΤΟΜΗ

Ιχω ν χοΐ Γ .^ ζ  τ ^ ς  Διονιβείονς ρύίους. Οί Τν^^ηνοΙ, τούς ίποίβ' ς̂ 
ο Δ·.ονι.7ί)ς [Λετομόργωσον εις δελφΓν*,*, έλά τρε«ν  τ έ  ζώον τούτο 6π4 τ6 
ονομα τυ ^ ρ ή-η ον  ι’ χΟ ύν, ώςπροστάτ7,ν τί-ς χώοας χ«1 των πλοίων αύ· 
των. Εχ « λ α ιω ν  2έ^χρίνων π«ρ(στ«το ό 2ελ=ρίν ώ ; ζώον. χα6’ ύπερβολή, 
™ οςτον άνθρωπον ευι.ροςήγορον, τον όποιου τήν ρ.ορ:ρήνελαβι χαί βύτός 
«^Απόλλων, οτε ήθελε νά^ένχαθιδρύοιτι τδ Ιν Δελιροις ιερόν. *0 ,τ ί  ήτον ό 
-ίππος επί τν,ς γης, τδ αυτό χ * ί ό δελ-ρίν έν τι;) θαλάσβ/ι* εοήιιαινε λοιπόν 
<ηί[λ6ολιχως την θαλασσοχρατίαν. ΑΙ παραθαλάατ.οι πόλεις χ«1 οίθαλαα- 
σοπλοεΐς εΐγ^ον ύπερ«σπι?ήν δ«ί|Αονα τον δε),φΤνα· διό χαΐ ό Όδυσσεύς εοε- 
ρε τον δελ-οιν* πάντοτε επί τής «απίδος αότου, επειδή εαωσέ ποτέ την 
ζωήν τοΰ υιού «ΰτοΰ Τηλεριάχου, πεαό'/τος είς τήν θάλατσαν (* ) .

Νό[Λΐμον γυναΐχ* είχεν ό Ποαειδών τήν’Αυ,ΐίίτρίτήν, θυγατέρα τοΰ ’Ωχεα- 
νοΰ, εξ ής έγέννηοε τδν Τρίτωνα χ«1 τήν 'Ρόδ-ην. Ήοωτιχές δριως ών, ρ ετε-

Έλατρεύετο δέ Ιξαιρέτως Ιν Ταινάρφ,Τροιζήνι, 'Ε / .ίχ ,, |ν τφ  άχρωτηρίφ 
υνιφ, χαΐ εν τω^ ΙαΟ[Λψ τής Κορίνθου, ένθα εις τιριήν «ύτοϋ ετελοϋντοΧουνίφ,

χατα τετραετίαν τά ίαθυ,ια, αγώνες, τούς οποίους χβτέατησιν ό θηαεύς, 
επίσης περιώνυ;Αθΐ, ώ ; χαΐ οί Όλυριπιαχοί.

ΙΙροςεβέροντο δέ εις αύτδν θυσίαι εξ ίππων χαΐ ταύοων.
 ̂ 0;^ Ρω|ΑαΤοι ελατρευον χατ «ρχας τδν Ποσειδων* (ΝβρΙϋηαβ) [υόνον 

ώς θεόν των ίπποιν χαΐ τής ίππιχής· επειτα δέ, οτε ήρχισαν χαΐ αυτοί ν4 
ναυααχώτι, παρεδέχθησαν τήν χοινήν [Λετ« των 'Ε/,λήνων αυτού λατρείαν, 
χβΐ^εδόξαζον αυτδν^θεδν, εχοντα τήν αρχήν χαΐ εξουσίαν επί πάσης τής 
θαλάσσης χαΐ των ΰδάτων.

Ο βιλοτοριχη περί τοΰ θεού τούτου δόξα των Στω’ίχών ήτον, δτι ό Πο· 
βείδών είναι τδ πνεϋρ,α, ή ή νοήαων Ιχείνη πνοή, ή επςχεχυμένν) έπΙ πάσαν 
τήν θάλασσαν (* * ) .

Π Λ Ο Υ Τ Π Ν .
Ό  Πλούτων ήτο τρίτος υίδς τού Κρόνου καί τής 'Ρ εα ς, χαΐ άδελιρδς τού 

Διος χαί τοΰ Ποσειδώνος. Κί.ηρονομιχδν μερίδιον τής παγοίοσμίου εξουσίας 
ελαχεν εις τδν Πλούτωνα, ώς ειπομεν, ό τόπο; τοΰ ‘'^^δου. ’Ενταΰθα, υπδ 
τήν επιφάνειαν τής γης, βασιλεύει χαΐ εςουσιάζει των νεκρών, ’ίσχυοδτ,

(·) Πλουτάρχ. Πόιερβ των ζώων φροννμώτ,ρ, ,4  χιρ*. ή τά ίνυίρ., χιρ. 30 » Ή δ' 
» 0«ϋ7«ω{ ορχΙς, 6τι μέν ίχίτημον «Γχε ίιλφΐνβ, χ«1 Στηχίχορος 1»τ0ρΐ)»£ν· δζ ής δ’ 
.  «ίτΐις. ΖίχυνΜι δ.βμνημβνιΰο«σιν, ώ« Κρ.δίύς μ»ρ«υρίί· νήπιο* γ4β &ν 4 Τηλέμαχος, 
» ως φβσιν, ς{;^άηχι6»βίς τής ίχλάτσης όλιϊβών, ίιώδη, δελφίνων Οχολαδόντων, 4 άν»· 
» νηζχμένων δίεν έχοιήίβςο γλυφή» τή βφρβγίδι, χαΐ τής όιχίδβς χόβμον 6 π»τή?, 
> αμειβόμςνος τ4 ζϋον. >

(**) οίο. (ΐβ η»ι. οβοΓ.πΐ. 23. «.νερίιαιιιαιεο!β (ϋοίε, αουηλιω ε υ ο  ΐβιεΙΙί^εη- 
ΐι» ρίΓ Β1ΪΙ6 ρεηίιιβΒΚία.» '  “ ·



ΕΛΑ. Μ\'Θ0Λ0ΓΙΑΓ. ΚΕΦ. Α 17
τρομίΐδς, * *ις δεήτεις καΐ χολαχεία; ανένδοτοί, παρι,ττί τήν ίδιαν σχοτεινί^ί 
τ ’.νοί καί αδναωτ-ήτοο θεότ>;τθί. ’Ειτοχεΐται ε ίί αίΛαξαν, αυοοίΑενν,ν όπο τ ε σ 
σάρων [Λαό:ων ιιτπων, τοίις οποίον; ήνιο^εύε; δια χρυσών χαλινών. Καί 
τοσαΰτα ριεν δι»)γεϊται τκρί αΰτοΰ ή ’ίλιά;· ή δε ’Οουσσε'.α περιέχει ήδη 
ν.αΐ άλλα διάφορα, χαι [Αάλιστα I ;  αυτή; (εανθάνοιιεν, δ τιή  διατριβή αύ· 
τοϋ δεν προςδίωρίζετο πάντοτε ίιπδ τήν γήν.

*0  Οί.ούτων, επειδή το βασίλειον αΰτοΰ ήτο παντάπασιν δχαρι, χαι ού· 
δέν παρεΐχεν ε ί ;  τάς γυναίκα; θέλνητρον, θέλων νά νυριφευ^ή, ήναγχάτδη 
νά ριεταχειρισίή τήν βία ν ό9εν, οτε ή Περσεφόνη, ή θυνάτηρ τοϋ Διό; 
καΐ τής Δήνητρο;, σν/έλεγέ ποτέ άν9η υ.ετα τών Νυρ.βών επί τινο; πεδιά- 
δο ;, έξαίιρνης, σεισριοΰ γενο;αένου, άνέδυ έχ τής γή ; ό Πλούτων, δςτις άρ- 
πάσας αυτήν διά τής βίας, κατεβίβασεν είς τδ σκοτεινόν αΰτοΰ βασίλειον, 
και χατέστϊ-,σεν αυτήν δέσποιναν και βασίλισσαν τοϋ "^ .̂δο' .̂

Επειδή οί παλαιοί έδόξαζον τον κόσίΑΟνσυγκείαενον έξ οΰοανοϋ, γής χαΐ 
θαλάσσης· τούτων δέ κύριοι ήσαν δ Ζευς, ή "Ηρα χαΐ 6 Ποσειδών επρεπε καί 
τό εσωτερικόν τή ; γής, έ ;  οΰ προάγονται πάντα τα ζώντα, και εις δ πάλιν 
επιστρέφουσι, να ήναι κατωκηαέ'/ον, καί ούτως έπροσωποποιήΐη διά τής είκό- 
νο; τοΰ Πλουτωνο; ή Ισωθεν ενεργούσα σκοτεινή δΰνααις. ’Αλληγορεΐται 
λ.οιπον δ Πλούτων κατά τινας ριέν ε ΐ; τήν χαρποϊδρον δΰναριιν τής γή ς, δι' 
ης γεν-Λνται καί αύςάνουσι πάντα· κατ’ άλ).ους δέ, ε ί; τήν θεότητα τοΰ 
πΰ.ούτου, οθεν βέρει καΐ το δνορια· διδτι δ χρυσό;, δ άργυρο;, πάντα τα  
μέταλλα, καΐ οί πολύτιμοι λίΟοΙ έξάγονται έκ τής γή;* καί κατ’ αυτήν τήν 
ιδιότητα ανήκει ε ί; τοΰ; υποχθονίους θεο’ΰς.

Ζωγραφεΐται δΐ κατά δ·ΰο τρόπου;· ποτέ μέν χαθήμε'«>; επί θρόνου, φο
ρών στέφανον έπ ι τής κεφαλής έ ;  έβένου, καί σχήπτρον εχων εν τή  ·χειρΙ, 
εις σηαεΐον τής εςουσιας αυτοϋ, ή  και κλείδα, ώ ; κεχ).εισμένην κοατών 
τήν κατοικίαν τών νεκρών, ε ξή ς  ούδεΐς έτόλμανά έςέλ9γ|· ποτέ δέ, χα θή- 
μενος επι μεΰαεινης άμάξης, συρόμενης υπό τεσσάρων με).άνων ϊπττων, εχων 
πλησίον μεν αυτού τήν Περσειοονην, παοα δε τοΰ; πόοας τον τσικέ'οχλον 
Κέρβερον. Ή  περιχεφαλ.αία, τήν όποιαν ενίοτε έφδρει, “Α 'ίδ ο ς κ υ ν έ η  λεγο- 
μένη, ει·χε την ιδιότητα νά χαθιςά αοράτου; τους φορούντας αυτήν δθεν χαΐ 
παροιμία προέκυψεν έξ αυτής επί τών πραττόντων τ ι  κρυφίως καί δολίως ( * ) .

)*) Ευςιί. ίί̂ ί Ε. 818. _λ 4ιί  ̂ ::5ς ά?»νής ων έν τώ βολ(«< τι«?άίτιιν,  ̂οΓβ»
• έ«ι®· βκόιι,). ^ίον λέγεται πιροιμιοίίώς Χυνέιι» βοριΤν. >> —·Κ»τ»ι»»ύ-
οβαν ?ί Ε5«κ»ν ιίς τέν Πλβύτωνα τήν υιριχιφαλαίζν τιύτην οί Κύχλιίχ«« (λχολλο- 
βιί)ρ· ι̂βλιοί. Α, 2 1. «^Κνχλωΐ!4ς τότε Δ.Ι μένβιδόυι ρ?οντήν  ̂χειχν/όν· Πλοότιεν,
, ίί , χονίην- ΠύΟίΐίίόνι δέ, τρίβινχν-.) χαΙ έβόρεεεν βΰτήν ή Αβητα (Ιλίάί. £. 8 Η —4ο.
» Αύτάρ Αδήνη Δΐν’ Αιδοίχννίην, μή μιν 'δοι ο'δρ-,μοί Αρη;. »), 6 Ερμή:, οτ’ έκολέ- 
μηοε χρό; το-Ι; Γίγχντος (Ακολλόδ. Α'. 6. 2. «Ερμή! ίέ τήν ΑΓδο; χνίέην ϊχον χχτ4 

τήν μάχγ, κ̂κόλυ̂ τον άκέκτεινε.»;, § 4 Περοεός, έν τή χ«τά τήιΓνργονς μίχη ΐ'Ι1»ίβ4.

• ............. ίεινή δέ «ερί χροτά;ροι»ιν άνβχτβ;
» ΚεΓτ Αιίο; χονέη, ννχτό; ζόρον αίνόν εχουβ».
τ Αοτδ; δέ αχεύδοντι χαΐ έρτίγοντι έοιχοι;
> ΙΚρνιό; Αζναιδη; ίιιτχί,ετ^

ίΕΛΛΙΙΝ. Βϊ'βΟΛ.) 2
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Ό  ).ατρε!ΐ τοό Πλοίτω'Λ; Ις/,ίτλώ^η παντίχο!! εΓ; τε ΐοίι; ''Βλλ^,νϊ; χα’. 

'Ρωρβίοος» χ *“’ έζοχή^ 0|ΐω; έν Βο’.ωτία· ίε ι4  δέ ήσκν εις «υτον * ;  
ρ'.σσο’. χ*1 οί νάρχ-.τσοι, καΐ κατα τδν (ρεβρουάρ’.ον (Λ?,ν» [Λά/.ιτΐ« προςίφε- 
ρον εις «ύτέν ρ.εγάλας θι^ίας» έχ [Αελάνων ταύρων καΐ αιγών συνιαταα ένας, 
δια δώδεκα νυχτών, δτε ο· ίερεΤς αύτοϋ έ^όρουν ς-ειράνους Ιχ χλάδων 
χυτεαΐΐταων.

’Επίθετα αύτοΰ εΤνα·.· Ά ϊ δ ω ν ε ΰ ς  χαΐ "τ^δης,όμωνύι/ως«ρδς την υττ’ 
αυτοί άρχο'/ένην χώραν, χαΐ Σ ΐύ γ  ι ος· οί δέ 'Ρωιιαΐοι εττωνί^ιαζον αυτόν 
νβ^ονΐδ η νβ]υρίΐβΓ, ώ ςίεόν τβΰ κακού· Ρε1)Γΐΐιΐ5, από τού αρχαίου ίβ1)Γα- 
ΟΓβ, κ α θ α ί  ρ ε ιν , διότι εις αυτόν ηααν ίεραΐ αί καθάρσεις,αί τελβύμεναι 
χατά την ιή τού φεβρουαρίου ριηνός, όπότε απασα ή ’ Ρώρη έκαδαίρετο άηδ 
τώνπδνηρών ηνευ;χάτων· Οίδ, ώς 9εόν τού υπογείου πλούτου· δϋΐηηΐ3ηϋ5, 
ύ ς  κύριον καί άρχοντα τώνακιών, τών καταχθονίων (ηωιιβδ^.

£ΡΜΗΣ.
*0  Έ οαης ητον υιός τού Διό; χαΐ της Μαίας, θυγατρός τού "Ατλαντος, 

γεν;ηθεις έν Κυλλήνη, δρει της Αρκαδίας.
Εύθΰς άπδ τής Τετάρτης ώρας, άίρ’ου εγεννήθη, διηγείται ό μύθος, εδειξεν 

ό*Ερμής τδ εύρυές καί εφευρετικόν τού νοδς αΰτοΰ· διότι φονεύαας χελώνη·/, 
κκτεαχεύααεν έκ τού οστράκου αυτής λύραν, προςαρμόσας επ αυτής επτά 
χορδας κατα τδν αριθμόν των επτά πλανητών. ΙΙρός ταύτη δΐ αυτού τή 
ρυαιχή άγχινοί^ προςαπέχτησε χαΐ την κακήν έπιτηδειότητα τού κλέπτειν 
δΟεν βρέβος έτι ών, ήλθε ποτέ διά νυκτδς εις Πιερίαν, χαιεχλεψεν έκτω ν έχει 
βοσχόντων ιερών ποιμνίων των θεών πεντήχοντα βούς, τούς οποίους διεσκέ- 
δασε ττ,δε κάχεΐσε, ?·-α μή τά  Γχνη αυτών άνακαλύψωσι την αρπαγήν Ιπ ει- 
τα δε καΐ αυτός όπισθοβατών, Ιαθασεν εις τδν ’Αλρειον πβταμον, και σραζας 
δύο έξ αυτών, τδ μέν έρανε, τό δέ έθυσεν εις τους θεούς, χαΐ τδ υπόλοιπον 
ίκρνΙεν έν σπηλαάρ. Τή έπαύριον πβρατηρήτας ό Απόλλων τΤ|ν έλλεΐ’}ίΐν 
Τών βοώ·/, έξήλθεν εις ζήτησιν αυτών άλλ’ ο'ύοαμού έδυνήθη ν’ άναχαλύ·^ 
τδ άαυδρότατον ίχνος, εως ου τελευταΐον γέρων τις εκ τής Πυ).ου είπε πρός 
αυτόν, δτι εΤοε’ παιδίον έλαύνον θαυμαστήν τινα αγέλην βοών. Διά τής 
μαντικής ένόησε τό τεό  Απόλλων, δτι ό κλέπτης είναι ό Έρμης. Εσπευσε 
λο’.πδν ποδς την Μαίαν, και έπέπληξε δεινώς τδ παιδίον, τδ όποιον υπέ- 
χοίνετο οτι έχοιμάτο, και δεν έταράσσετο παντάπατι προς τάς κραυ-^άς 
τού θεού, απειύ.οϋντος νά χαταστρέψη αυτόν εις τον Τάρταρον.  ̂ίδών  ̂δέ ό 
Απόλλων, δτ; ούδεν δύναται οΰτω νά έχτελέση, ένεχάλεσε τδν κλέπτην 
είς τδν Δία, πατέρα τών θεών. Ό  άγχίνο'υς χαΐ οξυδερκής Ζευς, εί χαΐ ό 
Έρμης Ιτ ι  χαΐ ενταύθα έπέμενεν είς την άρνησιν, διεγνώρισεν δμως ευθύς 
τήν πανουργίαν τού παιδός, και άνεκάλυψεν αυτόν κλέπτην. Δεν ωργισθη 
δέ κατ’ αύτοϋ, αλλά μάλιστα ΰπεμειδίασε διά τήν πονηριάν, και διέταξεν 
αυτόν νά οανεοώση υόνον τδν τόπον, δπου ήααν οί β ίες κεκρυμμένοι. Καθ 
όδδν δέ ό Απόλλων τερρθείς ΰπδ τής μελφδίας τής λύρας, διηλλαχθη μ ε
τά  τοϋ Έρμου, καί έκτοτε συνάψαντες πρός άλλήλους οίχειοτάτην ριλίαν,



οννε^ώνγ,ϊαν, ω ;τε  ο [Αίν'Ερρης να δώστ) εις τίν  Ά πίλλωνα τ/,ν λύρϊ·> 
καΐ να [Αη πλτ,σιάσιρ τ;/.έον εις τήν κατο'.κίαν αυτοί* ουτος οέ, να τ.αραχι..- 
ρι̂ · Ι̂ εις εκείνον τδ κν^ρύκειον,

Προκδίΐτων δε ό Έραής τιάντοτε εις τήν κλοιεην, ίΐρούςένηαεν είς τιάντα^ 
σχεδόν τους θεσΰς κ*1 τας δεας ηράνμιατα καί φροντίδας* διότι έχ ρέν τνί' 
ώιδς εκλεψε τδ σκήπτρον* εκ δε το ί [Ιοσειδώνος, τήν τρίαιναν* έχ το ί Άρεως, 
τδ ξίφος* έκ το ί 'ϋφαίστου, τήν πυράγραν* εκ τής Αφροδίτης, τον πολίί» 
χέ·/τητον κεστδν, καΐ έξ «λ).ων, άλ),α.

Ε α τα  ταύϊας ).οιπδν τ&; ιδιότητας €λα|Αβάνετο ό ΈρίΑής ως 5ιδς των 
χλετιτών, καΐ, επειδή Ιγεινεν ευφυής καΐ επινοητικός εις διάφορα αξιόλογα 
χαΐ ώφελιρια πράγριατα, έ’/οριίζετο καίθεδς των έαπόρων, οΊενκαι τό )λ -  
τινιχόν δνο[Αα ΜθΓ0ϋΓΪιΐ5, παράγεται, )>έγουσι, «αρα τό Π16Γ005, η ΐΏΟΓΟα» 
ΙϋΓΟ, τδ σηιχαϊνον τδ έ ρ ιπ ό ρ ιο ν , κα'ι τδι ελληνικοί επίθετα , Κ ερδο ρ ος 
χαΐ ’Ε ρ ιπ ο λ β ϊο ς , τήν αυτήν δόξαν ΰπαινίττονται.

Έ ν  [Α8ν τφ  οΰρανω ό Έ?|Αής είχε πολλάς υπηρεσίας, κα9δ άγγελος το ί 
Διδς και τί>ν ϊ,οιπων βεών εις δε τον ζ:δην, τδ βισίλειον τοΰ ΙίΛούτωνος, 
επρεπε να παραπέαπη τας ψυχας τών άπο9νησκόντων ανθρώπων* διδ ελαδε 
και τα επωνύρ.ια τοϋ Ψ υχοπ ο|Α π οΰ κα'ι Π ο α π α ίο υ .

’Ετυριολογεΐται δέ παρα τδ ε ιρ ω , τό α γ γ έ λ λ ω ,  ε ρ έ α ς ,  χα'. καιΑ 
πλεονασρ/.δν τοΰ ρ;, 'Ε ρ ρ έ ο ς ,  Έ ρ ρ ή ς ,  χαΐ άλληγορεΐται εις τον λόγον, 
δςτις είναι γέννηρα τής θεωρίας καΐ ζητήσεως· ο9εν κα·. τό έπίΟετον αυτοί 
Λ ό γ ιο ς . Λέγεται ο ε Ά γ γ ε λ ο ς ,  επειδή τό βοόληρα τών θεών ρανθάνου.εν 
εκ των ένδεδορένων εΐς ήαας ενεργειών τοΰ ).όγου* και Κ ή  ρυξ, διότι πα - 
ριστγ διά τής φωνής εδ; τας άκοάς ήρών τά  σηραινόρενα τοί λόγου· Διά 
τούτο και Δ ιά κ τ ο ρ ο ς  καλείται, ώς έν ταΐς άγγελίαις σαφής ών* καΐ 
Ν ό ρ ιο ς, διότι διά τής διοοθώσεως αΰτοΰ γίνεται τρόπον τινα νόρος προ;- 
τακτιχδςτών, οσα πρέτΛι να πράττωρεν έν τφ κοινωνικήβίφ’ κα’ι Ε ρ ί 
ου ν ιο ς , ώ ; ρεγαί^ύφΐλής τις ών,καί καθ'υπερβολήν ώφε)ών τούς ρ ετ α χ ει-  
ριζορένους αυτόν καΐ Σώκος, ώς τών οίκων σωτήρ γινόρενο;» και Α ργ ε ι -  
φ ό ν τ η ς , καθδ φονεΰσας τδν ρ·.^ιόφθαλρον εκείνον “Αργόν, τον δηοϊον επ έ- 
στησεν ή "ϋρα φύλακα τής ΐο'ΰς.

Κατεσκιύαζον δέ τό άγαλρα αυτοί τετράγωνον, χωρίς χηρών κα’ι πο- 
δών, δηλοίντες διά ρεν τοί πρώτου τδ έδραΐον κα’ι ασφαλές το ί ).όγον διά 
δέ τοΰ δευτέρου, δτι ό λόγος εΐς τάς υποθέσεις δεν ε χ ε ι  χρείαν ούτε χειρών, 
ούτε ποδών. Ό τε  δέ ρετά ταΰτα κατεσκεύαζον τδ αγαλρα άρτιρε),6ς, έδι- 
δον εις τάς χε'·ρ*ς αυτοί κα'ι τδ χηούκειον, περί τδ όποιον ήταν συρπεπθ.εγ- 
ρένοι δύο δράκοντες, εχοντες τάς κευαλάς άντικρυζούσας προς άλθ.ήθ,ας* ήθε- 
λον δέ νά ΰπερφαίνωσι διά τούτου, δτι ύπδ το ί λόγου καΐ οί θηριώδεις 
θέλγονται, καί λύουσι δι’ αυτοί τάς διαφοράς ( * ) .  ϊδρ'υον δέ τδ άγαλρα

Ρ) εβίί. ίν λίξ. »τ,ρύχ»ΐ5*· ■ Ενλον ίχον έκ»τέρ«9ί» δνο δρεις ■«Εριπεπλεγμενους, ^
> «ντικρβββΐϊβυς Λλλήλβις χειμίνους· ΟΒίρ είώβχβι ρίρειν ιί χήρνκες μετ' βύεων  ̂ εΰκ 
,  αΰτςΰς ί̂ιχιΤν, χ«ρ* οΟς ίχέρηαιντο- αύμβαλον 2έ ήν τ& μίν 6ρ92ν ν̂λον τοΰ 2ρ·
■ 9οΰ λέγοίι- τ2 9έ παρ' ίχάτιρ,ν βνΰος των όρεων, τ  ̂άντιταβεέμίν» ςρ>τ6κιδ>' 6 γέρ 

Λ  δ(9ίς λό|θε $ι' βμρβιέρων ;ςωριΤ,«

ΕΛΑ. ΜνβΟΑΟΠΛΣ. ΚΕΦ. Α'. 19



20 ΕΠΙΤΟΜ1Ι

„ 5  ·Ε=..ο3 « Ι  ίν  , Α  ! ! „ ~ ί · ΐ Ι γ . | . . . . . :  « «  Ε ν ο 8 ..<  .λ έ -  

ο 5 τ «  ί5 ί» ^ · '·  ί : ι  ' ί ' ” “  “  ·>»■'λογον .ις
Ι ίσ ά ν  ίμ ί ν  έ ^ χ ί ί ο , , ι ν  χ.:! 8 . » «  « Λ χ .,ςρ χ κ , , ο .  «γ«Α «»το,
„ 3 ·Η » ίλ έ < .. ;·  τό 8 .» ™  « ν · · » " - ν χ _ 1 Λ . ; ; . χ . . ? ; ζ » . “ ·’ * - ’ ·'
ϊσ ν Ιν  ™  ■«ώ»·™ ! 1»«-Χ λογισμοί· « " ΐ  «ν “ ΐ! «γο?«'·ί, «'■« »«ι ^  γ  ο ? σ ι ο ,  
ί , ο ^ ά ζ . » . , έ σ ι ί σ ά σ , ί  σϋ» ϊμ ™ ?ι» ν  Κ λ . = „ ν  ί ε .λ .γ .ν  σο .ο -, 9 ί-  
λονσις ο4 σσνιοώοιοσι ι ΐ ν  δύνσμιν τοο λογοο χσι οϋΐ σωο ο ,.ο μ ο σ ,ϋ ΐ. 
, ρ . γ ί ό σ « :  δσόιίλ ίνίοο. ό λδγ.ο 8 »  σί,ο - 9 » ί σ τ ο ;  ή ί χ σ . ι  .σ | - , 
1 , 1. . .  Κσσ,σχ.ύσζοο τρ οίίτι σό ί γ ώ μ .  σστοο ιοοοοον π εδ ιλ . χ , .ιΟ .α  
ί ,ίσ . λίγοι χχσσ σό . 'Ο μ ,ίο ν  οίνοι . σ . ρ ο .  νσ . , ·  χσι « V »
» .σ ο ν  όνίονο άλόχσοριι, 5ι (ίοιί Αλ.'ονΟρινοιν μ σ λ ισ τ . νομισμσ .ω ;) χο/σ, 

ώς σύμβολα τί;ς εγρηγορότητο;. , . ,  , ^ . > π -
Τέκνα τού *Εοαοΰ άναιρέρει ό {λΜος «ολ).α, εν οις και ·:ον Πανα, χα. 

τίν'Εί[λαγρόδιτον, δνορα, μετέχοντα έχ τον γέν ο« κα. τον «ατρο;, καΐ

τ?<; μητρος αντον Λ»ιοί·τκ,ς. ϊ ΐ ^ . , , ί
Έλατρεύετο οε ό*ΕρμΫ,5 έν ηάαα'.ί ταις χωραις της Ελλαόος, -  

τως δμ«.>ς δν Άρκαδ-ϊ- Έ ν  δε ·Ρώμ·ίΐ, δτεον είχε «οϊ.λου; ναονς, εωρ- 
τ .ζ ο ν  είς τιμήν αύτού xατ^ τήν ιέ τοδ μαϊον μην®» ^«ονομασίεντο; όντως 
άπδ τής μτ,τρδς «ύτον Μα·;«ς, πανηγνρ'.κήν έορττ,ν, ΜΟΓΟϋΠΟΐ'β ).εγομε- 
νκν. χαβ’ ήν οί εαττοροι, ίτροςοέροντες 9νσ{«ς, ιχετενον «ν.ον να διεχπε- 
ραιοί εύ:νχε'ςτ«ςεμπορ·.χάς αντών έπιχειρήσεις. 0 [  ο’ε Ελληνες Βνον, ως
εις θεόντής%ύνλωτί«ς,δι«(ίύρων ζώων γλώσσας.

Αφιερωμένα ε ΐ; αντόν ειχον εκ μέν των ορνέων τον .αβον,  ̂ .α
ρωννμ\«ν τρέ«ον τινα ττρδςτήν γ λ υ χ ν τ ν . τον Λογον· δ·^τι το

ΙλεγΓν οί παλαιοί· έχ οέ των ίχ9νων, τον βοακα, δια την β ο ή ν , ω , ει,

” ^“ μ .ιω τίο .,8 ό 8 σ ι™ λ λ ο ί οι.ρΐ σή! λ α η . ί . !  ο οίΈ ρ μ ο ϊ δο',άζοοσιν, ότ, 
δον ήτον όν Έ λ λά δ ι έγγώριο:. 4λλ4 μοτσ ,νίχί, όπί τοο Κοχροιιο, .χ  τ ,ς  

Α Μ ,το ο , δσοο «ντ,τόίχχί· 4 ρ χ «  ί . . .  ί ^ - Μ Μ  Ϊ - ™  8 -  -
οιοΜλιν τ.χνώνχχ·ι ίιοιστ,μών, οίον τής μοοσιχήί, γοοομοτρισς, γ»10' « . ι ·  
χής, χαί άλλων ώσολίμων ποχγμάτων (')■

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν .
•Ο Ά σί/λων ίγ ο ν ν ί ,β ή ω τ ο ; Αιός χχ'ι τής Λήτοός όν Δήλ,ρ, μι?_τϊ)ν 

Κ»λάδων νήσων χστά τό Αίγ.Τον π έλ .γο ς, τή  όδδόμ, το .^ 9.=γή λι»·Λ  
μχνός (άσρ'λίον σοώτη) χ σ τ ί τίν  άχίλοοίον τροπον. Ρ,γχοος Ονσχ ή Αν,.ω,
χαί χχτίδιωχοσ έντ; Ισ.ί τής ”ϋ ρ « .  γ.·οσι«ίς τοί 4ιός, διά ζ , λ ο τ ™ ,  <Χ0-

• μ ί σ ί , ω  τοΟ Β ορί»; διά χροςτ.γής τοί 4·.ο; »ρος το . Ποσ.ιοω·», οςτ.ς

ήλλ:.. κ ΐ 4 ο λ Τ λ χ . ί . · ! ; . ΐ ι  '!.·■ ·ί*  *· '=’«■■“ ■ ΐζ% 'Τ .

? ρΜ.λ·ν9»ν«ς«ίς ΑΤτ-ηενν  ̂ίΑνέν«ί, > » ι « « ς  κ*?»λ«μ64ν»ι την β»»ιλ«1»ν. )



ιταίήγκγεν είς το αώί τήν Μ ) λ \ , χίχβνΐ[/αέν/)Μ εω ; τό τι ο5ϊαν υπ3 τα 5οα- 
τ β , χαί βν «ύτ^, όκοχάτω δάονης τινο<, εγέννησβν ή Λητώ. Έ η 5·.8ή δ>, 
«νδρωίίΐς, συ·/6[Λάχχ,σε χαΐ αύτοί ^«τ4 τών θεών, χβΐ ουνηογησεν εις τήν 
φίοραν των Τιτάνων, έτίριηαε χα: βντον ί  Ζεύ,-, κ*· α'̂ νηο{ό̂ ΛηIτεν ν .ς  τήν 
τάξιν τών δώδεκα 9εών. Ά λ λ ’ δττερον ε 'ω τεν  βίτδν «άλιν τον ούρανΛ 
«ρδς καιρόν, ώ ; σν;Λ{Λεταιτχόντα τής συνωαοτίαί, τήν όπο'αν αυνέροαψεν ή 
Ηρα κατά τοί! Διδς, καί κατεδίκααεν αΰτόν να δον).εννι τόν "Αδνιητον, ,3 * . 

β ιλ έ*  τ̂ής θεσαα),{α ;, |3όσκων αντον τάς άγέ/,ας. Σνγ'χρόνως δ'έ εδονλευεν 
ο Απόλλων [χετα τοΰ Ποαειδώνος και παρά τω  Λαοριέδοντι, χτίζων τα τε ί-  
Χ Ί  Τρωάδος. Πολλά δέ κακοπα9ήτας, [χόλι; [χετκ «αοέλιντιν πολ/ών 
έτών ήξιώδη πάλιν τής προτέρας τιιχής, καΐ τής [χετ* τών'βεών παρεδοίας.

ΑλληγορεΓτβι δέ ό Απόλλων εις τον ήλ'.ον, διά τοντο καί ιχΛύετα!. 
υίος τής Λ-ητονς, τουτέστι τής ννκτός· επειδή ό ήλιος βαίνετβι δτι γε·ΛΪ- 
τα ι έξ αυτής, ώς άπό ρ,τρός. Λέγεται δε καί υιός τον Λιός, ονχΐ |χό·/ον 
διότι φέρεται καί κινείται είς τόν αέρα καί τόν ονρανόν, είς τά  όποια δυο 
ταΰτα αλληγορεΐται ο Ζίύς· άλλ,ά καί διότι έκλ.αιχβάνεται άλ.ληνοριχώ; ώς 
ειιχορ[χέ·Λ;, αλλα [χέν αυτός δι' εαυτόν χαταπράττων, άλλα δέ, [χετά τον 
Διος· επειδή οί Έ λλη ν ες  έδόςαζον, οτι αιτία των γινο;χένων είναι ό ήλιος.

Λέγεται δέ Α π ό λ λ ω ν ,  ή  ώς ά πο και χ ω ρ ί ς  των ά λ λ ω ν  θ εώ ν  
υπάρχων, καί τρόπον τινά [χειχονωριένος- ή  παρά τό ά π ο λ  λ ύ ε ιν , ως διά 
εής θιρρ,ότητος αυτοΰ άπολλύων καί άνανί^ων.
' Ό  Απόλλων απεικόνιζε προςέτι τ-ή  ̂ νεότητα καί τό κάλ.λβς, επειδή ό 
ήλιος νεάζει καθ’ έκάστην ή(χέραν· καί ένοίχίζιτο θεός τής ιατρικής, διότι 
ο ή/.ιος^αυ|χδάλλει είς τήνανςησιν τών φυτών, τά  όποια είναι'είς τόν άν- 
θ.ί^πον υγιεινά· καί τής^|χοντιχής, ώς διεγειρομένων πανταχοϋ ιλαρών φω- 
νων, όταν αι αχτίνες τοΰ ήλιου δίασκεδάζωβιν εις τήν φύτιν φώ; καί θερ- 
μό τη τα ’ ^χοα τ?^ |χαντικής καί τών χρητριών, επειδή τό ουράνιον φώς "  
διαλύει οποίον οήποτε σκότος, καί εΐςχωρεί εις πάσας τάς χεκρυαριένοΓς

^Επίθετα αϋτου 'Ε κ ά ε ρ γ ο ς , 'Ε χ α τ η β ό λ ο ς , 'Ε κ α τ η δ ε λ έ τ η ς ,  
ή ω ;  ε χ α θ ε ν  καί ρχακρόθεν εργαζόμενος τά περί τήν γην, ή ώς μ α κ ρ ό -  
θ ε ν  ρ ίπ τ ω ν  τ ά ς ^ ά κ τ ίν α ς ,  διά καί Τ ο ξ ικ ό ς  καί Ά ρ γ υ ρ ό τ ο ξ ο ς  
«λέγετο· Δ ή λ ιο ς , ηκαθό γεννηθείς έν τή  νήσω Δ ή λ ω , ή καθό δ ή λ α  καί 
ορα.α π ο ιω ν  τα^πάντα· Λ ο ξ ία ς , διά τήν λ ο ξ ή ν  κίνησιν τοΰ ήλιου είς 
τον ζωδιακόν, ή οιά τήν λ ο ξ ή ν  καί σκοτεινήν μ α ν τ ε ία ν  αύτοϋ· Μ αν- 
τ^ ικ ος. Μ ο υ σ ικ ό ς , Κ ιθ α ρ ω δ ό ς  καί Μ ο υ σ η γ έ τ η ς ,  ώς προεδρεύων 
των Μουσών Π ύθ ιο ς, διότι εφόνευσε τόν έν ΛελφοΤς Π ύθω να,, τόν δοά- 
κον.α, η εκ τοΰ η ύ θ ε σ θ α ι , τοΰ έ ρ ω τ α ν , ώς έρωτώμενος εις τάς μ α ν  
τειας' Κ ο υρ οτρ ό φ ο ς, διά τήν συνήθειαν τών αρχαίων τοΰ νά κε'οωσι τάς 
τρ ίχ« ί τή ; κε^λ.ής αυτών, οτε εφθανον εις τελείαν ηλικίαν, καί νά ά®ιε- 
ςώσιν αυτάς εΐςτάν Απόλλωνα· Σ μ ιν θ ε ύ ς , ή εκ τής πόλειος Σ ιχίνθου, 
η  απο τοΰ σ μ ίν θ ο ς , τοΰ σημαίνοντος κατά διάλεκτον τόν π ο ν τ ικ ό ν , 
ωςεξολοθρεύσας ποτέ έχ τών άγρών τίνος τών ιερέων «ντοΰ πλήθος μυών,̂
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ί* Κ ύ ν δ ιο ί , άτιο ";οΰ εν Δή )φ  ΚύνΟου, εν9* λ έγ ειβ ι οτι εγένν 
αυτόν ή Λϊ,τιί)· Π α τ α ρ ε υ ς ,  άτ:ο τοΰ Ιν Πβτάρο'-ί τής Λυχίας [Λβντείοο 
αυτού* θ υ μ β ρ α ϊ ο ς ,  άτ.ο τής έν Τρο'α πόλεως θύρ-βρ^ς, εν η ίιπήρχεν 
εις αυτόν ίερον αλβος, χαΐ νοδς’ χαΐ άλλα πολλά.

Έζωγρα^εΐτο 2ε ό Άπδλϊ,οιν νέος, ευειοτ/ς, καΐ άγίνειο;, κρατών τήν 
λύοαν, χαι ποτέ μεν αέρων έπΙ των ώμων τόξα και φαρέτραν ποτέ 2έ, χρυ- 
σοϋν τρίποδα έπΙ τής κεφαλής.

’Επίσχ^ μετά ηολ),οΰ ζήλου έλάτρευον τον Απόλλωνα και οί "Ε).ληνες 
και οί 'Ρωμαΐοι, καί μάϊ,ιστα έκ των πρώτων οί κάτοχοι τής νήσου Δήλου, 
Τενέδου, καΐ τής εν Φωχίδι πόλεως Κρίσσν,ς. Πολλοί ναοί ήσαν εις τήν 
λατρείαν αυτού αφιερωμένοι· ό δέ λαμπρότατος ήτον ό έν Δελφοΐς, οτεου 
ευρίσκετο καί περίβλεπτον χρν,βτήρ’.ον, έν ω έχρτ,σμοδότει ή ίέρεια Ιΐυίίβ, 
χοθήμένη έπΙ τρίποδος. ΟΰχΙ μακράν τού τόπου τούτου, επί τού πεδίου τής 
Κρίσσν,ς, έτελοΰντο εΐς τιμήν αυτού καί εις άνβμντ,σιν τής κατά τού ορά- 
χοντος Πύθωνος νίκης, πρώτον μέν κατά έπτα, έπειτα δέ χατα εννεο, και 
τελευταΐον κατά πέντε ετη οί Π υ β ικ οΙ λεγόμενοι αγώνες, των οποίων ο 
νικητής ήξιούτο δάφνινου στεφάνου. ’Εν δέ τή  'Ρώμτ| φκοδόμησεν ο Αύγου
στος επί τού όρους Παλατίνου μεγα),οπρεπέστατον ναόν τού Απόλλωνος, 
καίιερώσας είς αυτόν ποί.ύτιμον Θησαυρόν βιβλίων.

Ιερά δέ εΤχεν έκ μέν των ζώων τον ίέρακο, δια το οξύ τής χι·/ήσεο>ς, και 
διά τήν Ικ τής έτυμολ.ογίαςσυγγένειαν, επειδή καί ό ήλιος ρφον ιε τ α ι*  
τον κύκνον, ούχΙ μόνον διά τό ωδικόν και μαντικόν τού πτηνού, αλλά καί 
διά τό λευκόν, το παραγομενον παρά τό λ ε ύ β σ  ε ιν , τουτέστι β λ  έ π ε ι  ν, 

*· τού όποιου παοαίτιος είναι ό Άπόλ/ ω ν τον (χίύν τον λ.εγόμενον χίθαρον,διά 
τό κ ιδ α ρ ις ικ ό ν  τού 6εού· τον λ.ύχον,διά τήν ά μ φ ιλ ύ κ η ν  νύκτα, μετά 
τήν οποίαν φαίνεται ό ήλιος · έκ δέ τών φυτών ,  τήν δάφνην, διά τό 
άειΟαλλές.

Κατά τας μυΟικάς διηγήσεις ό Απόλλων έκ πολλ.ών γυναικών έγέν 
νησε και πολλά τέκνα· έκ μέν τής Κορωνίδος, τόν ’Ασχληπιόν έκ δέ τής 
Κοεούσης» τόν Ιωνά* έχ δέ τής Καλλ.ιόπης, τόν Υμένα ιον έκ δέ τί,ς θ α -  
λ.ίας, τούς ίεριΐς τής Κυβέλης* έχ δέ τής Κλ.υμένης, τόν ΦαέΟοντα. Περί 
τού τελ.ευταίου τούτου φέρεται μύθος, δτι έζήτησέ ποτέ παρα του πατρος 
αυτού νά ήνιο^εύσγι αυτός τήν αμαξαν τού ί,λ.ίου· ο Λπο).λ.ω.ι αντετεινε, 
προβλ.έπων τα έχ τούτου κακά· ά/.λ’,έπειδή εκείνο; έπέμενεν εις τας πα
ρακλήσεις, συγκατένευσε τελευταΐον καί ό πατήρ, καί παραδούς εις αυτόν 
τους γαλανούς, έδίδοξεν αυτόν πρότερον, πώς πρέπει νά ήνισ^^ευη, καί ποιον 
δρόμον νά βαδίζιρ. Ό  Φαέθων όμως, άπειρβς ών παντάπασς τού έργου τού
τον, καί μή γινώσκων τόν ευθύν δρόμον, άπέβαλεν ευθύς τας δυνάμεις καί 
τό θ ά ρ ^ · οί δέ ίπποι, παρεκτραπέ·/τες τής ευθείας οδού, έσυραν τό όχημα 
τού ήλιου τοσούτον πλησίον τής γής, ώςτε αυτή μέν εΐς τινα μέρη χ α τε-



ντΓίΐβολικζς καύσεως* αί δε πηγαΐ οί
«οταροι νιρ '̂ισαν να βρ.*ζωτιν. ίδών δε ό Ζεύς τόν τρθ|*ερδν κίνδυνον, έ ν 
^  ευρίσκετο ό ούρανδς καΐ ή γή ολί}, τον μεν Φ*έ9ο·/τ« κεραυνώσας, ερρι- 
ψεν εις τον βρ'.δανέν ετοταμον τήν δε αμαςαν «αρέοωκε ·πάλΐν εις τον 
Δ ΐόλλω να , έπιπλήξας αύτόν πικρως δια ταύτην αΰτοΰ τήν πράξιν.

Α Ρ Τ εΜ ΐ 2 .
'  θυγάτηρ τοϋ Διδς κβΐ τής Λητούς, καΐ δίδυμος άδελβή τού Άπύλλωνος. 
Βρίιρος ετι ουτα, έζήτησε τιαρα τοϋ πατρός αύτής αίωνίαν π«ο9ενίαν καΐ 
εΐ χαΐ ήτθάνΟη ττοτέ χ).ίσιν τινα πρός τον Ένδυμίωνα, νίον ευειδέστατονΓ 
Ιμεινεν δμως «άντοτε πιςή  είς τδ αΰ^ηρόν τούτο ήθος, τιμωρούσα ανηλεώς, 
ϊϊάντοιοϋτον ελάττωμα, εις δ ήθελον ΰποπεσει α[ 9εράπαι·;αι αί,τής Νύμ- 
φ α ι ,^  μάς διδάσκει τδ τιαράδειγμα τής Δάρνης τήν όποιαν μ ε τ ε μ ό ρ ^ -  
σεν ε ς̂ τδ ομώνυμον ιρυτόν, καΐ τής Κα).).ιστούς, είς τήν όποιαν εδωκε μορ
φήν άρκτου. Κ,ατκ τήν αυτήν αυστηρότητα εκόλαζεν επίσης καΐ πάντα άν- 
βί^πον, δςτις ήίελεν ΰδρίσει τήν Θεότητα αυτής· ούτως εκόλασε τον Έου- 
σίχΘονα, βασιλέα τής Θεσσαλίας, δςτις άποκό’δας δένδρον άπδ τού ίερο-υ 
τής Δήμητρος άλσους, ετυ·!/Ε δια τού ξύλου αυτού τήν έν τφ δένδοφ τού- 
τω  διατρίδουσαν Νύμφην τής Άρτέμιδος. Ά λ λ α  καΐ τον ’Οιίωνα, χαΐ τόν 
Αχταίωνα, δύο περίφημους κυνηγούς, πειραΘέντας να ·]<υ·;'ράνωσι τδ ποδς 

τήν άγνείαν αυτής αισΘημα, εξεδίκησε πικρότατα, μετ«μορ·φώσασα τον 
τελευταΓον εις ε),αφον, γενομένην ελεεινόν των χυνών. κατασπάραγμα,

Το αγαπητόν εργον, περί τδ -
γιον  τοσοΰτον δέ έγυμνάσΘη έ' 
π τε  τα βέλη εύςο^'ώτατα, χ

τής Δία, συμμαχήτατα μ ετ  αύτοϋ έν τφ  χατα τών Τιτάνων καί Γιγάντων 
πολέμφ' έβοήΘησε δέ καί τούς Τρώας κατά τών 'Ελλήνων.
 ̂ ΆλληγορεΓτα: δε είς ττ,ν σελήνην, δΟεν καί λέγεται άδελοή τού ήλιου, 

ωςομοία με^ ’ - ' · *  ' *  ·
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ερί τδ όποΓοV ή σχολεϊτο ή Ά ρ τεμ ις, ή :
Θηένιχυτφ, ώ 7’εγεινεν ανδρεία καί πολ
καί ό)φέληιΓε δια τούτου μεγάλως τον ·
ετ' αΰτοϋ έ·,» τφ  κατα τών Τιτάνων κ»
; τούς Τρφοις κατά τών 'Ελλήνων.

χυτου ουσα, καί εχουσα έν τφ  κόσμω ■
ελφή του ν 

ύτφ τήν αυτήν <
νβμιν, χαΐ τρέφουσα τά επί γής’ όντα παρομοίως. Ά λ λ ’ ό μεν Απόλλων 
πλάττετα; αρσενικός, επειδή τδ πΰρ είναι θερμότερον και δραστιχώτεοον ή 
«  Αρτεμις θήλεια, τής δυνάμεως αυτής ούσης άμδλ.υτέρας χαΐ άσΘενούς. 
Ή  δέ διατηρ’ησις τής παρΘενίας ύπαινίττεται, δτι δσοι είναι έκδοτοι είς τδ 
χυνήγων, δεν λαμβάνουσι καιρόν να χαταγίνωνται περί τούς έρωτας.

ΚαΘδ μεν θεα τού χυνηγίου, έζωγραφεΐτο ε-ύρωστος, ευκίνητος καί έπιδέ- 
ξιος κόρη, φορο'ΰσα ένδυμα ανδρικόν, έλαφρδν καί κοντό·;, εχουσα επί τών 
«μω ν αυτής φαρέτραν καί τόςα, καί καΘημένη επί άμάξης, συρομένης υπό 
τεσσάρων ε),άφων· ως Θεα δε τής σελήνης, παρίστατο τρίμορφος, επειδή ή 

• <̂ ®λήνη αποτελεί τρία  ̂σχήματα γενικώτατα, τδ μηνοειδές, τδ πανσέληνον, 
καί άλλο τρίτον, καθ’ δ ό μεν μηνίσκος αυτής είναι πλήρης, ουχΙ δέ καί δ 
κύκλος. Εκ τούτου λοιπόν, διότι μεταβάλύ.ει τδ σχήμα αυτής τριχώς, ώνο- 
μαζετο καί Τ ρ ι ο δ ι τ η ς ,  καί τών τριόδων επόπτης.

1 4  συνηΘέστερα αυτής ιπίΘετα είναι· Ε κ ά τ η ,  έπίίδή εκαΟεν^ ταυ-



2ί ΕΠΙΤΟΜ0
τΙσ τ ι ρ .β χ  απο-ίλλε·. φως. Πολλοί ομ.ως νοαίζουτιν, οτι /, *Εχιί-
τη  δέν είναι έπίθετον Άρ'έμ-.δος, άλλ’ ιδία τις ? ε* , Ονγάτν̂ ρ τοδ Ταο- 
τάίοι» και τής Νυκτος, η τοΰ Δ-.δς και τής Ά ττερίας, συγχεοαένν) τιοτέ [Λεν 
[Λετα τής Περαεφόνν,ς, ποτέ δε {Λετα τής ’ΑρτείΛίδος. Διηγούνται δέ περί 
βύτής, δτι *ρ /ει πααών των [λκατικών δννάαεων τής φύαεως, και είναι 
ετορος των τοκετών, τής ζωής καΐ τού 9ανάτον, επονθ[Λαζθ[Αένη δια τα 
τρία ταύτα Τ ρ ίμ -ορ φ ο ς, Τ ρ ι π ρ δ σ ω π ο ς  καΐ Τ ρ ιχ  ά ρη νο ς, καί 
ζωγραφον|Αένη ύπο τροαεραν [Λορφήν, ε'^οντα δηλαδή πδδας δφεως, χαΐ πε
ρί ττ,ν κεφαλήν πολ.),ονς α),λονς δφεις πεπλεγίΛενους. ’Εδόξαζον δέ αυτήν 
τιροςέτι και ώς προςάτιδα τής [Λαγείας, λέγοντες, δτι αυτή εδίδαξε τήν 
Κίρχην, τήν Μήδειαν καΐ ά/,λας τήν φαρμακείαν και λοιπήν τερατουργίαν. 
Κ κτα  πάσαν τρίτην ήρέραν έκαστου-ριηνός συνεί9ιζον να προςφέρωσιν εις 
αύτϊ,ν οί πλούσιο; επί των τριόδων πολυτελή δεΐπνον (* ) , καί κ»9’ εκαςον 
ενιαυτόν έώρταζον οί Αΐγινήται ρ,υστηριωδεστάτην εορτήν, προςφέροντες 
εις αυτήν θυσίαν πλ.αχούντας, ή καί χύνας.

' *Ε τε23 δέ επίθετα τ ή ς ’Αρτέ[Λΐδος εΐναιτα εξής· Ν υ χ ία , Ν υ κ τ ι π ό -  
λ  ο ς , Κ υ V η γ  έ τ  ι ς , ’Ε  λ  α φ η β ό λ  ο ς καί Ό  ρ ε σ ί φ ο ι τ  ο ς· τά  [ΐέν 
πρώτα, επειδή τήν νύκτα μάλιστα καταφαίνεται, όταν ήναι πκνταχοΰ πολ
λή ησυχία* ή  διότι δεν παύει άλλοτε μέν διώχο'νσα τον ήλιον, άλλοτε 
δέ φεύγουσα αυτόν τδ οέ τελευταΐον, διότι ούσα ή σελήνη ή προςγοιοτα- 
τη  τών ού;ανίΐι)ν σωμάτων, φαίνεται εις ημάς, οτι ενοιατριβει επι τών κο
ρυφών τών ορίων* Δ ί κ τ  Ι ς, ή  διότι βάλλει τά ; ακτίνας, παρα τδ δ ι ε ι ν, 
τδ σημαίνον παρα τοϊς άρχβίοις β ά λ λ ε ι ν ,  ρ ίπ τ ε ιν *  η διοτι ηδυναμις 
αυτής δ ι ϊ κ ν ε ΐ τ α ι  καί φθάνει εις πάντα τα έπί γης πράγματα· Φ ο ίβ η , 
δια τήν αυτήν αιτίαν, δι’ ήν καί δ Απόλλων Φοίβος έλέγετο* Ε ΐλ  ε ίΟ υιβ, 
ώς άκαταπαύστως είλουμένη, καί περιτρέχουσα περί τδν ήλ.ιον. Αλλα καί 
έκ τοΰ επιθέτου το'ύτου σ·χηματίζουσί τινες ιδίαν άλλ.ην θεάν, θυγατέρα τοΰ 
Διδς καί τής "ϋρα ς, εργον εχουταν να έπιστατ·5 εις ' 
γυναικών, παρ’ ών, δταν χοιλοπονώσι, προςκαλεΐται ' 
λυσίζωνος ·

Αφιερωμένη εις τήν "Αρτεμιν ήτον ή τ ρ ίγ λ α ·  έ· 
ονομάζεται άπδ τοΰ τ ρ ί ς  γ ε ν ν ά ν  κατ’ έτος· άλλα 
τήν γένεσιν αυτής φαί·;εται είς ημάς τ ρ ί τ α  ία,

Πανταχοΰ, δπου εθ,ατρεύετο ό Άπδ).θ.ων,
Ά ρ τεμ ιν , τών οποίων δ λαμπρότατο;
σιον αΰτοΰ κάΰ.λο; καί μέγεθος καί ε ΐ. , _
αριθμ·ηθείς, καί μετά ταύτα ΰπδ τοΰ 'ϋροττράτου κατακα'υθεις [* ) . Καί,

(·) Λονχιαν. Νεχρ'.χ. {ιίλβγ. Α'__ 2κ«. ίν λέξ. 'Κκάϊη .Ά*4 ταύπις ίςΙ μ«9ιΐ>̂
> «Ζ«· τ4 χλουτεΤν, εϋιε ϊ 4 χιινξίν ίσχι· βίλιιον· ρησί γ4ρ ανιη τώ ; μ4ν εχοντί ς * «
> κλιυτβϋντβς βίΤκνον χ>τ4 μ^ν' όχοκίμπειν- τοίις 84 ιιένητβς των άνθ^ώκων. ά ;*»- 
• ζ«ιν, «ρίν κϋτββεΓ»»!· ίβο; γίρ ήν όοτβμς χα’ 5λλ« χιν» Χϊΐά μήν“ Τ{ί Εχχ-
■ το τούς ιιλουοίου;,  ̂λιμίίνειν έ| βΟιων τού; ηίνητ»;. ·

- ( · ·  )Ό 'Ηίόοτρατος, ίτημο; ων τ4 γένος,  ̂βιλών ν'ίκιβϊνϊτ^ο έϊοτίν ίι ί  τίνος κ»τ·
ο^8»|ΐατο;, ένέπρηίΐ τ4ν νβδν κ»τ4 τήν «ύιήν νίκτ», κ*9’ ήν έγεννήβη 4 μέγ»; Αλέ-

του; τοκετού; των 
( ελθ^ ιλαρά καί

ιειδή δ ιχθύς ουτος 
ςαί ή σελήνη μίτά

V χαΐ ναοί ιεροί ε ’ς τήν 
ιετο έν ’Ε 'ίέσφ, δ διά τδ εξαι- 

V επτά θα'υ'λάτω'
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έν "Ρώρι^ δε ώχοδόιιησεν εΊς τι^^ήν *ύτ-?,ς 6 β *ϊϊλ ε6 ; Σεοβ'.ο; ΐ ί λ λ ι ο ;  επί 
·ϊθ5 'Αβε·η·1·.ου λί^ου αεγαλοπρεηη ναόν.

Ε ις 0Μϊίαν αύ-ί;; πιοςεβέροντο ελαφοί, χύνες, αί άπβρχαΙ των δπωρων, 
χ*1 αί ρ ίΛ ιν ίδ ες , εις<τύ;Α6ολον, δτι ή «λ ή ν η  είναι η ρ ό ξ ε ν ο ς  τών 
ρι α V ι ώ V εις ΊΟνς σελτ,νιαζορ,ένους.

ΙΙαράγεται δε το ονο|Α* τ?,ς Άρτέ,ιιιδος παρά τά τέ [Α ν ειν  τδν α έ ρ α  
«ορευοιιένν·

ΑΡΗ2.  ^
Κατα ρ,έν τονς παλαιούς ποιν,τας 6 "Αρης ητον υίος τοϋ Διές χαι τ?,ς 

'ΐΐρας· χατα δε τούς νεωτέρο'^ς, [λόνον τί,ς "ΰρας. Κυρ(<·>ς δέ δ Άρης ήτο θεδς 
τών Πελαα·|ών, ί.ατρεοόαενος το πρώτον έν θράκ·^, χα'. έκεΐΟεν έπειτα χαΐ 
έν Ελλάδι. ΚαΙ κατ «οχας ρέν ενορίζετο ώς αόρβολον τού αγρίου χαΐ 
^ίοροπο’.οό πολέρου, έν φ τουναντίον ή ΆΟηνά έλαρβάνετο έπΙ της ρετά 
σχέι|ιε(ι)ς ήνωρένης ανδρείας· χατα δΐ τους ρεταγενεατέρους χρδνους «αρί- 
σταται πάντοτε ιριλαν9ρωπότερος, ώς εκδικητής τής «ίωότητος, και ποο« 
στά τη; α υτής.

’Εν '£).).άδι έ),ατοεύετο ρέν ό Άρης σπουδαίο);, κ*1 ραλίστα έν Ά 9ή · 
ναις, οπού ητον άοιερωρένος εις τιρήν αύτοΰ ό Άρειος πάγος, δικαστήριον, 
ψηιρίζον περί ζωής χβΐ θανάτου· πλειίτερον ορως σέβας έτερον είς αυτόν οί 
ποΛερ'.κοι Ρωραΐοι. Ουτοι εσέβοντο τον Άρην ώς θερελιωτήν τοϋ λαοϋ 
οίιτών, λέγοντες, οτι έκ τούτου έγέννησεν ή 'Ρέα Συλβία τον 'Ρωρύλον 
καΐ 'Ρώ ρον οθεν π),ήν πο).)ών άλλων ναών εΤχον εις αύτόν ιερόν κβΐ π ε- 
διον, επιχαλούρενον κατα τό δνορα αύτοΰ, π ε δ ίο  ν τ ο ΰ  Ά ρ ε ω ς  (Οαιη· 
ρϋ9 Μ θΓΐΐα5], οπού έγυρνάζοντο τα στρατεύρβτο, καΙ οΐ πονϊται αυνερ- 
χόρενοι, εακέπτοντο περί τών άζιολόγων τής πολιτείας πραγράτων ( * ] , 
Εις αυτόν άιριερουντο τά  σκύλα τοΰ πολέρου, καΐ ούοεις στρατηγός έξες·ρά- 
τευεν, αν ρή ήρχετο πρότερον εις τον ναόν αύτοΰ, καΐ ήγγιζε τήυ εν αΰτφ 
βνακειρένην, καί ές ουρανού έπΙ τής βασιλείας τού Νουρα Πορπιλίου κατα- 
ίΐεσοΰσαν ίεράν πέ?.την(*'), προ^έρων τούς έςής λόγους· ’ Δρες, έπαγρύπνει 

¥

ξιινίροί 4 Μβ*ι3ών, τή» ίχτ-τ^ν τοϋ έ*ϊτοΐίδ*ώνος μηνίς { τοί; ίιους 336 . X .)  ·
βυτί; μί» ίι4 τοίτο χ»«ί·κ»9β/| *(- ^̂ .̂ ·,τ,|,4·, βίνβτον, § «ρ ΐ μΟ όνόμιτοι βύτοδ άκι- 
ί«1βίη ν1 μή μνημονιύητ»·. τίΛίον ύ*4 μ'ηίενό;· οΐ 3έ Έ τΕϊ ,οι »νιρ*ο3όμηι*.ν ·ι««ιι» 
τ6ν ν»4ν λίμπρίτιρον χαΐ μβγιλοι:ρΕΐ[ί»τ«ρον, άκΕρίί·^»ντ·ς τήν τιρόΓβαιν ϊο3 Χλ<· 
ξάνίροϋ, ό’ίΤΐί ί,πίβχεχο ν’ άνιγίίρη *ύτ4ν {βίων βν^λωμάτων, βν ίίίχοντ» νά ε<9ΐ 
ίκ ’ βύιοϋ ίκιγροφή, φίρουβα τ»ϋ ρ»ίιλέ«; τούτου τί δνβμ».
_ 1*) Τ4 Χίίίον τοϋτο εχί-.το «ξω τών τβιχών τή; ιιόλιω;, ίωρηΟί» «·!; τοΰ< 'ΡΜμβΙουε 
υ*6τινο< Ε»τιά3ος· άλλ* ΟΤβρκύοιΟ! Σούιιερδος χ5ΐτ»οχώϊ «υτΟ, χοτίσίειρ» β?τον· μ»- 
τ4 τήν Ιξωοιν ομ«)« τών βιβιλένν όνίχττ,βίν αΰι4 *«λιν 4 ίήμος, έχρ,ζώοχί χ«1 ^.ψι; 
είς τ6ν Γ.δεριν τ6» έκιΤ χ»τεϊχ»ραίνον ο'τβ». Έχρτ,τίμυε 34 τ4 χεοιον τούτο  ̂ ίίς το- '■ 
«ον γνμνβσιως τω» νέων,  ̂ ίν «ΰτώ έκβίοντο χροςέτι τ» νεκοά οώμιτ* τών μεγίλων 
βτρ_«τ7ΐγων,  ̂μνήμιτ. ϋ-ήρ/.ον τών έπιφονυτάτων άνίρών  ̂γννχιχών, Χ3ΐ έχιτίριοι 
ίγωνες έγινοντο είς τιμήνβΰιών. Κβτχδέ τού; τελεϋτβίους γρόνου; ττιςδημοχρχτί»; βννι- 
γιρβηοΐϊ χνχλιρ τον ιίρημένου σείίου λομχρί βίχίδομήμ»ι», οίον έμφιίέαιρ», ^ ;ηλ*ς
ίδρύδηοον κοΧΧοΙ, χαΐ άνδριονττς διάφοροι,

(*·) Β κέλτη «ΰτη (ίβοΐΐ©), ϊύμδςΧςν τής βι υ δίορχιί»; τον ρωμβ^ΰ β«οι·.



;ώτ;ου<, χ«1 ^χάλι^β 
ών ΰπεναντίων λ εη - 

λύχοι» $’.κ

' Οΐ εΐί τ ν  λατρείαν τοΰ “Αρεω; αφιερωμένοι ίερε«, δώ5εκ* τ ο ν  αρ-.9μόν, 
ώνομάζοντο Οπο των "Ρωμαίων Σάλιοι (δοΙιί^, παρα το δίΙΐΓβ ρήμα» τΑ 
^ λ λ ε σ θ α ι  χαΐ π η δ ά ν  δ'.δτι επί τών εορτών αύτοϋ, χατα τήν τρωτήν 
τον μορτίοι;» χαΐ τήν ιβ' δχτωόρίον, διεπορεύοντο την πόλιν πηδώντες χοί 
χορεύοντις.

θοο-ίαν δέ προ;έφερον ε ·; αύτδν τδ μίν 7!ά).αι 
βίχμ«).ώτου; εχθρού;· μετά  δε ταϋτα, μέρος τη ; έχ τών 
λατηθείϊης λείας, ϊηπους, χριοίις, χαΐ χύνας, οίτινες, μι 
«  αρπαχτιχδν, χαΐ τοΰ «λεχτρ'^δνος, δια τδ μάχιμον, χαΐ τοΰ δρυοχολάπτοο 
(  λβτ. ρίουδ ΙΰΟΓίίιΐδ ) ,  διά τδ χραυγαοτιχδν, ενομίζοντο ιερά τοΰ θεο3 

τούτον ζώα. . ,   ̂ ,
ΈζωγραφεΓτο δε νέο; ίαχυρδς, «οτε μεν γυμνδς, ποτέ δε ώπλισμένος

μ ετά  θώραχος, περιχεφαλαίβς, δόρατος, ζίφονς, χαΐ ασπιδο;.  ̂ ^
Τά παρά τοΐς ποιηταΐς άπαντώμενα επίθετα αύτοΰ είναι· Έ ν υ ά λ ι ο ; ,  

^  διδτι τινίς ),έγουσιν αύτδν υίδν τής 'Εννοΰς, ?ιαπδ τον πο).εμι;ον Ενυα- 
λίου, τού χατοιχοόντος τήν Θράκην, οςτις αρνηθει; ποτέ εις τον Αρην την 
ξενίαν, έπάλαισε πρδς αύτδν, και ένικήθη· Σ τ ρ ά τ ι ο ς ,  Α ι μ ί τ ρ ι ο ς  χαΐ 
Δ ί ζ ω ν ο ς ,  ώς δ'ύο μίτρας, τουτέατι πολεμικά; ζώνας ε χ ω ν  Χ α λ χ ο θ ώ -  
ρ α ξ , Τ ε ι - χ ε ϊ ί π λ ή τ η ς ,  ώς πολιορκητής· ’Δ  νδροφ  δ ν τ η ς , Β ρ ο τ ο -  
λ ο ι γ δ ς ,  Μ ια ιο δ ν ο ς , ώς έπιφέρων θάνατον εις τούς άνθρώπονς· Β ρ ι ή -  
π υ ο;»  παρά τδ ή π ύ ε ι ν ,  τδ χ ρ α υ γ ά ζ ε ι ν ,  και τδ βρι,^ίδ επιτατικόν, 
ώς μεγαλόφωνό; τ ι ;  ών· Μ α λ ε ρ δ ;,  χαθδ προξένων διά τού πολέμου μα - 

ρααμον καΐ φθοράν Κ α ν δ ά ω ν , έκ τού δ α ίε ιν ,  τουτέστι κ α ί ε ι ν ,  διά

Οί δε 'ΡωμαΤοι εν μέν τή  μάχ'ίΐ έπωνόμαζον αύτδν βΓβάΙνϋδ, παρά 
τδ βΓβ^ϊΟΓ, τδ ό ρ μ ά ν  έπ’ι δέ ειρήνης, ΟιΐΪΓΐηΐΐδ. Το ΜονΟΓδ, επιθετον, 
τδ όποιον μετεχειρίζοντο ενίοτε άντί τού ΜαΓδ, παράγει ό Κιιιέρων (  * )  
παρά τδ ΐυοδηα νεΓίβΓβ, τοντέστι μ ε γ ά λ α  κ α τα σ τρ έφ ^ ειν .

Τδ ελληνικόν δέ δνομα ”Α ρ ης ετυμολογείται, λέγουσιν οί εξηγηται, η 
απδ τού α ίρ ε ιν ,  δ η λο ν ό τιά ν α ιρ εΐν , ήάπδ τής α ρ ά ς , τής^βλάβης,χαΐ 
βλληγοροϋαι τδν θεδν ού·χΙ μόνον είς τδν πόλεμον, αλλά και εις ̂ τήν μάχην 

τών μοιχειών, ε ΐ; τδν θυμόν τοΰ ανθρώπου, και εις τον αιδηρον, εξ ου κϊ.α·· 
σκευάζονται τά πολεμικά όπλα.

Καίτοι ό μύθος δέν αποδίδει είς τδν Άρην νόμιμόν τινα γυναίκα, άνα-
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Χ.ίβν, V » χ»>κή. δ μυίΕύ.τ.ι οι. χ.τέχκϊν ουρ*ν65ίν τ6 ?γ8οον *« ς  τής του
Μουαδ, ίτε ένίιχη^ιν ·ΐς Ιτχλίχν ^ 'ΡώΜ '  Χοιμωίης νίϊος, § οι ανίρωχοι χ««λήφβη
σ .7ν *ί άΙιοίίας ίώϊίλτις. Ιν, μή^λ,πή 8έ εύχόλ«ς, χ .ττ.κτυτ.ιν 4 Νουμχς «λλ.ς 
ε,4<χ> χέλτ«ς (εαοίΠ»), 4μο(.ς χαντίχοκ χ»τ4 τ4 »χήμ«, ϊ4 μιγιβος, ^ την μορφν. 
, Ι  Ιχί,τηο. «Οτΰν τώ ; Εχλνους Ιτρ.ΐΐ· Τήν χ .τ .λ λ η λ „ ίρ ,-  «υμολογΐ,»
τήςλέίοοί *ηβ'1· '* “**''  ̂ «ιυτίχου (Γβ·1. III, 377)

.  Ηηιιβ αηοΠ* νοοεί, ςοοιΐ »1) οιηηί ροπε εεοίεϋπιβει,
■ ΟϋϊΒίςαε ποίεε οοαίί* ειι^υΐαί οωηίε βΐιεεί. ■ 

τβντέίτιν, 5(1 πιρνχςχρμμένη, § « »  ΰπήοχιν «4ί·μί»
(·) Οο ο ιΐ. Ρεοε. ΙΙι 2θ.



(1ΛΑ. ΜΙΰϋΛΟΠΛΣ. κεφ. 27’
^ΙρΙΤαι δμως «ντοΰ Ικ  διαβίρων βίων χ*1 βνητών πολνάβιβιχον πλήβο; τ|«- 
νων. Έ χ  τής Αφροδίτης, συνευρίβίί; [Αιτ’ αυτής χρυβίως, χα·. προδοΊίΙς ΰπ» 
τοδ'Βλίου «ις τον άνδρα αυτής "Ηφαιστον, έγέννηβί τον "Ειωτα, τήν Ά ο -  
(ΑΟνίβν χαΐ τδν Φόβον, οΐτινες συνώδευον αυτόν πάντοτε εν *|Αάξ^, 8τε 
έξήρχετο Ινοπ).ος, παραχολουβοΰντων χαΐ του θυριοϋ, τής Δ'.χονοίας, χαΐ 
τής Βοής.

Η ΦΑ Ι 5 Τ 0 5 .
Κατά |Λ̂ ν τον Ησίοδον έγέννησεν ή "Ηρα τίν  "Ηφαιστον, οττιο; ό Ζευς 

τήν ΆΟηνδν, βφ’ έαυτής· χατα δέ τον "Οαηρον, βυ;ΑΐΑΐγεΐσα |Αετά τοΟ Διός. 
Επειδή δέ έγεννήβη πο/,ίι δυςειδής, αΐσχυνοΐΑενη ή [Αήτηρ αύτοΰ τούς -άλ
λους Θεούς, ερριψεν αυτόν έχ τού ουρανού εις τήν γην, χαΐ επεσεν είς τήν 
Θάλασσαν, οπού ή θ έτις  και ή Θυγάτηρ τοΰ Ωκεανού Εύρυνόαη δεχθε'σαι 
αυτόν, άνέθρεψαν εν τοΐς σπηλαίοις των Θαλασσίων Νυα-ρών.ΈνταΰΘα διέτρι*" 
^εν εννέα ετη , και έρ,αΘε τήν χαλκευτικήν τέγνην εντελέστατα, χα τα - 
σκευάσας πολλά άξίοΘαύριαστα εργαλεία. ΆναβιβασΘείς δέ ύττεβον εις τον 
ουρανόν διά τό χρήσιαοντής τέχνης αύτοΰ, χατισκεύασε καί έκεΐ είς μεν 
τόν Δία τήν τρομεράν ασπίδα, τό σχήπηιον καΐ τούς κεραυνούς· είς εαυτόν 
δέ, δύο παραδόξους χρυσάς Θεραπαίνας, αϊτινες έδύναντο νά πεοιπατώσιν 
ώς ζώντά τινα όντα, καΐ νά βοηθώσιν αυτόν είς τό βάδισαα. 'Έν* τών άον- 
στουργηρ.ατων βΰτοϋ είναι και τό περίφηιυον έκεΐνο δίκτυον, δι’ οδ συνέλα
βε τήν γυναίκα αυτοΰ’Δφροδίτην, συνευρισκοριένην ριετά τοΰ "Αοεως.

Δέν διέτριψεν δμως πάλιν πο),ύν χρό·«ν έν τφ  ούρανώ· διότι ίδό>ν τήν 
{Αητέρα αύτοΰ κρε[Αασθεΐσαν υπό τοΰ Διός έκ τοΰ ούρανοΰ, καί ευσπλαγ- 
χνισΘεις, τ,Θέλησε να λύση αυτήν άλλ’ ο  Ζευς άγανοκτήσας, ερριψεν αυτόν 
τό δεύτερον κάτω είς τήν γην, δτε περιφερόμενος μίαν δ?.ην ημέραν, μόλις 
περί την δυσιν τοΰ ηλίου Ιπεσεν είς τήν νήσον Λήμνον,,συντρίψας τόν βτε- 
ρον πίδα. Έ ν  τή  νήσ^ ταύτη ευρε κα).ήν υποδοχήν παρά τών φιλα·Λ:ώ- 
πων Λημνίων ,  οιτινες καθιέρωσαν εις αυτόν τήν πόί.ιν ,  έπονομάσαντες 
αυτήν Έφαιστιάδα. Πρός εκδίκησιν δέ έστειλε προς τήν μητέρα αύτοΰ δώοον 
χρυσοΰν θρόνον, τόν όποιον κατεσκεύασεν ούτως, ώςτε ή "Η^α, άΰ’ ου α π ιξ  
έκάθισε, δέν έδυνήθη π),έον ν’ άνεγερΘή. ϊνα λυθή δέ άπό τών αφανών δε
σμών, υπό τών όποιων έκρατείτο δεδεμένη, ήναγχάσθη νά παρακαλέση τόν 
Ηφαιστον ν αναβη εις τόν ουρανόν κλλ’ αυτός δέν ήθελε κατ’ ούδενα τοό- 

πον να ύπ β κοι^ , εως^ου μεθυσθείς υπό τοΰ Διονύσου, άνέβη οΰτ.υ βι’ ά π ά - 
της εις τόν ουρανόν, οπού και έμεινε τοΰ λοιπού, άναγκάσας πρώτον τήν 
Ηραν νά μαρτυρήση έ·Λ0πιον πάντων τών θεών, δ η  ήτο γνήσιος τοΰ Διός 

ειΐό;. '

 ̂ Παράγεται δέ ό Ήφαιστος παρά τό ά π τ ε ΐν ,  και κ α ί ε ΐ ν  δθεν καί 
« «  τό πυρ άλληγορεΐται, χα'ι υιός τοΰ Διός, και μάλιστα τής "Ητας λέ
γετα ι, επειδή έν τώ  άέρι γεννωνται αί αστραπαί καί τα  λοιπά’ πυρώδη 
φαινόμενα. Μ^υθοΰ.ογεΐται δέ, δτι έ^ίφθη ύπό τοΰ Διός έκ τοΰ ούρανοΰ είς 
Λήν Λήμνον, δπου καί ώλιγοΘύμησε· διότι ό αιθήρ, ώς καθαρός, μή ύποφέρων



τ ΐ  τοιαίίΐ» κυρωδη ιιά9/,, *ι:οβά).λεί αδτά· ή δΐ δλιγοίυ^ί* βύτο" σ/,ΐΛα’·Λί, 
δτςτό πΰρ, έβν μή ευρ·{ΐ δ).ην, σβέ·Λτ;·τ«ι χαΐ «Γείρεται, Δ'.’ αύτήν ταύτην 
την αιτίαν πλάττεται χαΐ ^_ωλος, δ-.ότι, ώ ; ό βε6λαι/|Αένθί τού; -ό 2 χ ; δεν 
δύναται να στα9·5 χοιρί; ύποατηρ·γ[Αατος, οντω χαΐ τά ιτϋρ αδύνατον νλ 
ιταραμέ'/(| τ?,5 ηαραίέαεω; τών ξύ).ων. ΜνΟολογοΰαι δε προςέτ·., οτι 
χατεσχϊύασε τούς ονχουςτών άλλων δεών, τ:ρωτον [ΐέν δια το πυρώδες των 
δνω βεών, τοντέατ’. τών αστέρων επειτα δε, διότι δια τοΰ πυρές χατα 
σκευάζονται πάντα τα τεχνουρνήυ,ατα· χαΐ ότι αυτές οίνοχοεΐ τό νέκταρ 
ίν τω ουρανφ, επειδή δια τής δεριαότ-ητος ελχονται αί άνα5υ|Λΐάαε’ς χαΐ οί 
άτμο'ι, βφ’ ών οί παλαιοί ένόριιζον δτι τρέ·ρονται οί αστέρες καί τά λοιπά 
στοιχεία.
I Ζωγραφεΐται δέ συνήίω; εχων γενεια πυχνά, καΐ κόιαην άταχτου, ήυ,ί- 
γυ^νος, <ρορων έπ ι τής κεφαλής στρογγυλόν χαΐ εις όξύ λήγοντα πίλον, 
καί κρατών έν μεν τ ξ  δεξιά σφυρίον, έν δ  ̂τ^ αριστερά πυράγρχν.

Έ).ατρεύετο κοινώς υπό τε  τών 'Ελύ.τ,νων καί 'Ρωμαίων μετά μεγάλης 
τιμής. Έ π ί τοΰ όρους Αιτνης εΐχ ε  ναόν άφιερωμένον, «υ).αττόμενον ύπέ κυ- 
νδιν, οΐτινες εΐχον το προτέρημα νά διαχρίνωσι τους ευτεόεΤς απο τών πονη
ρών, χαί' ών έιρώρμων άνη).εώτατα·

Έ ν  Ά ίήναις έτελεΐτο κατά τήν πρώτην πυανε'ύιώ>/ος (όκτωβοίου) εορτή, 
'ΙΙκαίστια λεγομένη, και πανηγυριζομένη υπο πάντων τών χειροτεχνών, 
χαΐ μάλιστα τών χαλκέων. ’Αλλά καΐ οί 'ΡωμαΤοι ετέλ.ου-; εις τιμήν αύ- 
τοΰ κατά τήν κζ' τοΰ αύγουΓου τά ναΐοδηαΐία έν περικα).).εΐ ναώ, τον όποιον 
εκτισεν ό'Ρωμΰλος. Κατά τήν εορτήν ταυτην, διαρχουταν όκτω ημέρας, 
ο ί άγυιαΐ τής 'Ρώαης έιρωτίζοντο, καΐ πανταχοΰ άνήπτοντο πυρά, εν οις 
έρρίπτοντο είς τιμήν τού 8εοΰ διάφορα ζώα.

Ή το δέ είς αΰτον Ιερόν έκ τών δένδρων ή «εΰκη.
' Έ κ  τής Αφροδίτης, τής νομίμου αυτού γυναικο;, δέν έγέννησεν ό "Ιΐφαι- 
στος τέκνα· τουναντίον δέ έξ άλλων παλλακίδων πο/.Λ«, περί ω/ θέλομεν 
ομιλήσει έν τφ  οίχείιρ τόπφ.

Τά εύχρηστότερα χαΐ συν-ηίέστερα παρά τοΐς ·ποιητα’,ς έπίΰετα αυτοΰ 
βΐναι* Ά μ φ ι γ υ ί  ε ις ,  ώ ; χω λές και τά δ'ύο σκέλη υπάρχων, κατά τήν γνώ 
μην τινών* Κ υ λ λ ο π ο δ ίω ν , διά τήν αυτήν αιτίαν καί Κ λ υ τ ο τ ε χ ν η ς ,  
τουτέστι πεαΐ τήν χαλκευτι-κήν τέχνην ένδοξος. Παρά δέ το ϊ; ποιηται; τών 
*Ρωμαίων έπονουάζεται Λ μιΙ ι18 ^ά π λ  η ^ ο ς , α κ ό ρ ε σ τ ο ς ) ,  επειδή και 
τδ πΰρ λέγεται ύπο τοΰ Ούϊργιλίου βάαα, τουτέστιν α δ δ η φ ά γ  ο ν  έτι 
δέ και από τοΰ χρώματος τοΰ πυρος, ΙιΐΐΙοιίδ, δηλονότι κ ίτ ρ ιν ο ς ,  κρ ό- 
κ ιο ς , ή παρά τέ Ιιΐΐιιιη ( π η λ έ ς ) ,  ως ρ υπα ρός.

Σημειωτέον Βέ, οτι 6 Κιχέρων αναφέρει τέσσαρα; δεούς, φέρο·/τας τό 
ό·/ομα τοΰ Ήφαιστου· τον μέν πρώτον, υιόν τοΰ Ουρανού και πατέρα τοΰ 
Άπόλΰωνος· τον Βέ δεύτερον, υίέν τοΰ" Νείλου, τόν καΰ.ούμενον υπό τών 
Αιγυπτίων Φ9ά· τον οέ τρίτον, τόν Λ'^λνιον και τέν τέταρτον, τον υιόν 
τού Μεναλίου, τόν χατοιχοΰντα έν τή  νήσω Αιπάια παρά τή  Σικελία.
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Α , .
Ή  Δήϋ.ν^τρα ητο θυγάτηρ τοΰ Κρίνου κ*1 'Ρ έα ;, χα? άδίλ'ρή το5 

Δ ’.οί, ϊξ  οί* «γέννησε -ϊ τ ,ί  Περσε»όνην. Τβύττ,ν, ώ ; ήδη δ’.ηγήίηιΑίν, ίδών ί ' 
Πλοΰτων, 5·οτ:«σε χρυοίω; κ»1 β'.αίως ε(ς τον αδην δ'.’ δπερ λυπηίεΐσ* 
μενάλως ή ρΐ·ή·»;ρ *δ"ή? Δή|Λητρ*, ανε'^ώρησεν έχ του ούρχνοϋ, χ*'. μ ε τ« -  
ρ.ορ'ρωδεϊσ* εις γυναίκα γραΤαν, ϊίεριήρ'/ετο νυκτο; καΐ ήαέρας μετά λαμ·« 
ϊίβδων άνημμένων, ζητούσα αυτήν. Κα; ττρώτον μέν ήλδεν εις Ελευσίνα ^  
τής Α ττική ς, οπού ΰπεδέγδησαν αυτήν φ'.λο’ρρονέστατα « ί βυγατέρες τοΰ 
βασιλ.εως Κελεοΰ, τάς οποίας έδίδαςε προς άμο·.6ήν τα μύτη*·» ^
νόμους, καΐ Τον τρόπον, πώς νά ζευγνύωσι τού; βόας, πώς να σπείρωσι, 
πώς νά δερίζωσ'., καΐ νά κατασκευάζωσι τον άρτον. Έ ν  ώ δέ εκάδητο έχει 
σκυδρωπδς καΐ τεθλιμμένη, γραΐά τις, χαλου<Α«νη Ιάμβη, έκίνησεν αυτήν 
εις γέλωτα διά τ ί ν  αστεϊσμών, καΐ έκ τούτου επειτα αί γυναίκες των ’Αδη- 
ναίων συνείΟιζον κατά τήν εορτήν τών θεσμοιρορΊων νά σκώπτωσιν α λ- 
λήλβς, κ«1 ν’ άστείζωνται. Έκεΐ9εν δέ ήλδεν ιίς Αρκαδίαν, οπού έδίδαξε 
τους άνδρώπους καΐ εκεί τά «ύτά. Τρίτον, είς "Αργος, ένδα ΰπεδέ·/θη αυ
τήν ό Πελασγός, χτίσας εις αυτήν καί ναόν, οδεν επισνομάσθη χα'ι Π ε λ  α - 
σ γ ί ς .  Τελευταϊον δέ περιελ.Θοΰσα πολλ.ούς τόπους, και μή δυνηδεΐσα νά 
ευρ·{] που τήν ΙΙεοσειρόνην, κατήντησεν είς Σικελ,ίαν ενταύθα, μή υποιρέ- 
ρουσα πλέον τούς πολλ.ούς κόπους, ούργίσδη, χαΐ κατηράσδη τήν γήν νά μή 
καρποιρορήση. ’Αλ,λά τούτο ήτο προς βλάβην τών θεών διότι εμιιναν χω 
ρίς θυσιών και τιμώ·'. Τότε λ.οιπόν ό Ζευς, βλέπων τήν γενικήν τα’ΰτηυ 
ανάγκην, Ιμήνυσεν εις αυτήν διά τής ίριδος νά έπιστρέύη εις τον ουρα
νόν, καί, επειδή δεν ύπήκο'υσεν, εστεςλε μετά  ταϋτα πάντας τούς θεούς·,^^^^. 
αυτή Ομως δεν επείθετο παντάπασιν, άλ.λ’ είπεν είς αυτούς, οτι, εάν μ ή  
ιδη πρότερον τήν θυγατέρα αυτής, ούτε εις τήν γήν θέλει δώσει καρποιρό^^ 
ουναμιν, ούτε είς τόν ουρανόν θέλ.ει άνοβή. “Οθεν ό Ζευς εστειλ.ε τελειΛ— *^*· ' 
εις τόν άδην τον Ερμήν,ΐνα όμιλ.ήστι περί τούτου ποός τόν Πλ,ού 
επειδή ή Ιίερσεφόνη εΐχεν ήδη ιράνει έκ τού καρπού τού αδου, Χ3 
δέν εούνατο πλέον ν’ «ναβή όπίσω είς τόν ουρανόν, ό Ζιύς προς εΰχαρί- 
στησιν ομαοτέρων ωκονόμησβ τό πράγμα άλ.λως πως· άπεφάσισι δηλ.αδή, 
ί$ μήνας νά εΰρίσκηται ή Περσε:ρό·>η εν τώ  ^δ'  ̂ μετά τού Πλ.ούτωνος, καΐ 
Ιξ  μήνας τ.-άλιν νά συνδιάγγι μετά τής μητρός «ύτής Δήμητρος.

Α/λ.ηγορεΤται δέ ή μέν Δήμητρα είς τήν γή ν  ή δέ Περσεσόνη, είς 
τους καρπούς και τά άνθη, τά όποια τόν μέν χειμώνα κρύπτονται, τό δέ 
εαρ και τό θέρος πάλιν φαίνονται. '□  μίςις δέ τής Δήμητρος μετά τοΰ Διός, 
τής οποίας καρπός ήτον ή Περσεφόνη, δέν σημαίνει άλλο τι , ή δτι δ αήρ 
και ή βροχή εχουσι μεγάλην έπιρ^ήν έπϊ τήν γήν, και συντελ.οϋσιν είς 
την καρποφορίαν αυτής,

Εζωγράφουν δέ αυτήν γυναίκα μεγαλοπρεπή, εχουσαν οψιν σοβαράν, 
φορούσαν πέπλ,ον μακρον, καί έπι τής κεφαλής στέφανον έξ άσταχύων, καί 
κρατούσαν είς τάς χεΐρας άξίνην, καί κάλ,αθον πλήρη σπερμάτων* ενίοτε

ΕΛΛ. ΜΤΘΟΛΟΠΑΣ- ΚΕΦ. Α'. 24



30 ΕΠΙΤΟΜΟ

δε, χαΐ δίέηβνβν καΐ ηαλιν άλλοτε ύπέ δύο κ«ρπο’-ρδρβ δένδρα κ*5/([Αΐνν,ν, 
και έπΙ χ̂βν της κορι»^ής τοΰ ενός τήν "ίΐραν ίοταριένην καΐ βρέχοοσαν έπΙ 
δέ τής «οροφής τ&ΰ ετέρου, τον Απόλλωνα άχτινοβολοΰντα, χαΐ Ιριπροτθεν 
αυτής δύο χωρικούς, τόν ρ\έν εργαζόμενον τήν γήν, τον δΐ άλλον» άλω - 
νίζοντα.

Έλατρεύετο μετά  ζήλου πολλ.ον έν Κρήτνι χα'. Σ'.χελί^, χαΐ έν Ελλάδι, 
χατ’ εξοχήν δε έν τή  έπαρχίιρ τής Α ττικής. ’Εν ’Ελευαΐνι είχεν ώραιό- 
τατον ναόν, οπού έπανηγυρίζοντο χατ έτος μετά  τον ίεριαμόν δύο μεγα - 
λ,αι εορταΐ, τά  θ ε σ μ ο φ ό ρ ια , χατά τήν ιδ' τοΰ πυανεψιώνος μηνός, τ ε -  
λ,ούμενα υπό μόνων ελευθέρων 'Δβηναίων γυναικών, χαι διαρχοΰντα πέντε 
δλας ημέρας, χαΐ τά Έ λ ε υ σ ί ν ι α  (μυστήρια), των όποιων ήμυστιχήση·· 
μασία χαί ό σχοπός δεν ήρμηνεύίησαν εΐςέτι. Εις μόνους εκείνους τούς αν
θρώπους ήτο ουγχιχωρημένον νά μ ετέχω σ; τής εορτής, οσοι μετά προηγου- 
μένας μαχράς δοκιμασίας ήθελον μυηθή τά μυστήρια ταΰτα. 'Η εορτή, *?^ ο · 
μένη νυχτές, διήρκει εννέα ή|Αέρας, συμπαρα).αμβ»νομένων καί πολλών άλ
λων τρομερών εθίμων ( * ) ’ χαί οί μέν ιερείς, οί αφιερωμένοι εις τήν υπη
ρεσίαν τοΰ ναοΰτής ’ Ελιυσΐνος, ώνομάζοντο ίε ρ ο π ο ιο ί ή  έ π ι μ ε λ η τ α ί *  
ό δέ άρχιερεύς, ιε ρ ο φ ά ν τ η ς .

Αί προςφερόμε'/αι εις αυτήν θυσίαν συνίσταντο είς οπώρας, φυτά» χα ί

.  , ,  , . . .
Οι 'Ρωμαΐοι Ιλάτρευον χατ αρχάς τήν Δήμητραν ουχΙ, χαθως οί Ελ

ληνες, ώ ςτ ή ν  πρώτην τροφόν καί εύεργέτνδα τών ανθρώπων, άλλ’ ώς συν- 
εργάτιν χαί βοηθόν τοΰ πολέμου. "Οτε δμως μετά ταΰτα αί ιδεαι αυτών 
περί της θεάς προςήγγιζον πάντοτε τάς τών 'Ελθ.ήνων, αφιέρωσαν εις αυ- 

Ι^ήν χατά τον απρίθ.ιον έκαστου ενιαυτού εορτήν, 0υΓϋ3ΐΪΔ επονομαζομενην, 
καί όμοίαν τής τών θεσμοφορίων.

(·) ’Β άοχή «ϊ|ς έβρίήΐ ε* ι* «  ϊ5ιν ιέ « I  ί3οιιί?05ΐι5 »»ί· *βΙ ή μέν πρώιη
προιώρβοκίυήί, ίλεγιτο άγυρμόε· ή ίέ ίβντέρ», ί λ ο ι ί ί  μ ύ *< « ι, ιι«β’ V  

ίΐ^υονμενβι ίεορίόβντο μιτ4 πομπής «ίς ιήν ίίλββ>«ν, ίν« κβ9»ρι*ίΰβιν· ή τρίτη 
'ήιον ήμερα νηστείας, χαβ’ ήν άπείχοντο άχί πόσης σωματιχής^ήϊονήι,  ̂ εδ έσ^ρας 

ίεριβγον Γσως τοΰ; βησβμαίβος πλαχούντας, καΐ ίβινον τόν χυχεώνα· ικρί τής τετχρτης 
δδν έξεύρβμεν νά ιϊχνμέν τι βέβαιον ή πέμκτη ΰνομόζιτο λαμπ ά δω ν ή μ ερ α , 
άπδ τής εις τδν έν ’Βλε-βΐνι ναδ> τής Δημητρος λομχαίηρορία;· ή εχτη έχαλεΤτβ 
ία χ χ ο ς, χαΐ ήτον ή ττανηγυριχωτότη· ϊιδτι χατά τήν ημέραν ταύτην τδ ίγαλμβ του 
Ιάχχοο, ιιίιΰ τής Δήμητρος, έχομίζετο, φοροϊν σιέρανον έχ μυρσίνης, άπδ τοΰ Κεραμει- 
χοϋ εις τήν ’Βλιυσϊνα διά τής Ιερό; δδοϋ, ααραχολουβούμενον 0*4 τών μυστών. οΖτινες 
ίαχχόζοντες χαΐ ψάλλοντες, παρεχάλουν τδν [αχχον τοΟτον νά «ρεσβιύσϊ δπέρ αδιών 
ιερδς τήν Δήμητραν τήνίβίόμην ήμέρα* έγίνετο ή έπιστρορή, § χατ̂  αυτήν ιΐχ* η®· 
ραν δ λεγόμενος γεφ υρ ισμδς, τουτίστινοί χάτβιχοι τής ιιεριχώρου ε*χ®*τ«ν _έ** τής 
γερύρας τήν έιειστρέρουσαν λιτανείαν, χαΙ οΰτή ηάλιν αμοιβαίως έχείνους· ή δγδδη ίχα- 
λεϊτο ϊπ ι  δ α υρί α, διότι χατά ταύτην τήν ήμέραν έλέγετο δτι δ λοχληκιδς, ίλϊών 
*ολδ βραδέως, έμυήβη ύστερον χατά δευτβραν τινά μύησιν,  ̂ή σννήβει» αϊτη έτηρεΤτΟ 
εΐςέτι χάριν τών βραδέως ερχομένων ή δέ έννόιη τελευταΐον |προςηγορεύετο *λ η μ θ ·  
χόη, ά*δ ιΓδονς τινδς πήλινων αγγείων, τών δβοίων δύο έπληροΰντο τότε οίνου, ααΐ τδ 
μέν αότών ίξεχύνετο τδ υρωι, τδ δ' έτερον τδ εσπέρας. Ιδέ περί τών μυ^ρίων τούτων 

 ̂περί τών άλλων χατά ταΰτα έβίμων πλατύτερον Ρ ατευζβτ'ο 5;πιΙ>ο1ίΙΐ α ΜγΙϋο- 
Ιυ̂ Ιβ, ίια Αυεευκε νοο Ογ. 6βοΓ£ ΗείοιΙοΙι ΜοββΓύ Ι.είρζί$ υ· ΟάίαιεΙάόΐ, 1922. 
σελ. 8 3 3 -9 7 ·
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Το όνομι Δήαϊ-,τρα ίτυμολογο5σιν οίΣτωΐκοΐ, ώ;).έγ{» ο ΚιχΙοων (*], 
7ΐ«{;οι "ό γη μήΐ»ΐρ· όϊτοίβν ετυμολογίαν έπικυιοΐ χαΐ Διόδωρος 5 
Σικελιώτης διά τίνος Όριριχο!] ατίχου (**}. γ

Άλλα δέ αύτης επωνύμια είναι τα άχόλοιΛ*· Δ2)ς(δίτις), ίν τω Ομη- 
ρ'.κω υμνφ άπαντώμενον άντί τοΰ ότιο.ου ο Γερμανδς βιλοΛογος Σχαιβειος 
άντιχατέατηοϊ το γνωττότεοον Δηώ, τδ ηαοαγόαενον δια-ρόρω;, 5; ά«δ' 
τοΰ δαίω τοΰ καίω, οτι μετά λαμπάδων περιήρχετο ζητοΰαα την εαυ» 
τής θυγατέρα· η ά«δ τοΰ δήω, τοΰ σημαίνοντος τδ εΰρ ίσκω· διότι, εν  ̂
κατεγίνετο περί την άνεύρεσιν, πάντες Ιλεγον προ; αυτήν, δήεις, τοντέτιρ 
θέλεις ε·ΰρεΐ· Δαμ ία, ώς οαμάζουσα καί ζευγνύουσα τους βόας εις το άρο̂  
τρον ’Ονησιδώρα ώ; δωρουμένη καί παρέ-̂ ουτα ώτέλειχν Όμπνία, 
(λατ. Αΐηιο), καοποιρόρος τρο·ρή* Οΰλώ καί ίουλώ, παράτδ ουλος,καί 
ιουλος, τα σημαίνοντα δέσμην στα·χύ«ν· Άλωάς, άπδ τοΰ ά?Α>νίου· 
Παμπανώ, ώς ή τά πάντα ποιμαίνουσα· Πολύβοια, χαθδ πολύτροπό; 
τιςοΰσα· 'Ελήγηρις, επειδή τά στά|̂ υα ΰπδ των αχτίνων τοΰ ήλιου κι« 
τρινίζουσι καιγεροντιώτι· Σώτειρα, χ.τ.λ.

'ϋ δ’ έτυμο).ο·/ία τοΰ λατινικού ονόματος ΟβΓβδ διεβιλονεικήθη ήδη και 
κατά τοΰ; αρχαίους χρόνους· καί ό μέν Κικέρων (***) παράγει αύτο παρά 
το 6̂ΓεΓβ ΓΓϋ§69, τουτέςι φέρειν, προάγειν καρπούς· ετεροι δε, πα
ρά τό άρχαΐον €6ΓβαΓ6, αντί τοΰ 0Γ63Γ6, τό π λ άσσε ιν καί δημίουρ- 
γε ΐν  έχ δε των νεωτέρων ό Γερμανός ι̂λόσορος Σχελίγγιο; θέλει την 
).έςιν πηγάζουσαν άπδ των σημιτικών λεγομένων γλωσσών, έξ ών σώζε
ται έν τή εβραϊκή τδ τής αυτής ιρωνής ρήμα χαράς, σημαίνον άροτρι-
ο5ν γ.ωργ.ίν ( ί ) .  .....................................

Τής δε θυγατρδς αυτής Περσεαδνης επίθετα απα·/τώνται ταΰτα* ω; θυ̂. 
γάτηρ μέν τοΰ Διδς λέγεται κατ’ έςο-χήν Κόρη· ώς γυνή δέ τοΰ ΙΙλούτω- 
νος. Δέσποινα. Αυτό δέ τδ όνομα Π ερσ ειβόνη, τδ καί Φερσε- 
γ ό V η, και Φ ερ σεφ όνε ια  λεγόμενον, παράγεταί μέν κατά το με- 
γα Ετυμολογικόν εκ τοΰ ιρ έ ρ ω καί ιρ ό ν ο ς· σημαίνει δέ κατά τά οργιβ 
τοΰ ’Ομρέως την ζωής καί θανάτου πρόςενον ή «λλη·ρορεί κατά τους Στωϊ- 
κούς τδ διά τής γής καί τών καρπών διήκον πνεύμα (■{■+)■ λέγεται δέ

(*) Οε οεΐ ΟεοΓ. Π,26. < ηΐεΐΟΓ ευίειη εείε ςετεηϋε ΓΓυ;;η>ιι»εβΓβ8.1αιΐ(}ΐιειη
• βετεει οιευςυβ ρΗιη· Ιιΐβτ· ίιίάβιη ίιηεηυιαίε, υΐ & 0Γ*σ1ε; ηαιη &<έ ΗΙίο
> <]ιιο(]ι1β Δημ,ήτηρ (ΐυεεί Γημήτηρ, οοαιίηβίε εβί. ·

(*·^ Β;6λνο$ή*. ίβτορ. βιίλ. ά. »«?. 13. < Τίιν δέ γήν ωιηερ βγγε'βν τι τών φυομέ*
> V®» ύιιρλ«μ6άνο»τβ<, μητέρι κροιβγορείΐβϊΐ. ΚαΙ τοίς "Ελληνας 5έ τβύιην «ορα- 
Β πληοίν: Δήμητρα χχλεΐ», βραχΐι μετατιίεΐσΐ]; 8ι1 τόν χρόνβ» τή; λίξεης· τδ γέρ 
Β παλαιόν δνι.μάζ(ΐ9αι γήν μητέρα· χαδίπερ ^ τόν Όρρία προςμιρτυρίΐν λέγοντα' Γ>|
Β μήτηρ πάντων Δημήτηρ πλουτί̂ ότειρα. »

(·**) Ο* ηβι. ΟίοΓ. ΙΓ, 26
(•Ρ) Ιδέ εΓ«υε«ί'ε δγαιΒοΙ. υ. ΜγΐΗοΙο;. χ. τ. λ, βελ. 805.

' (·ί·ρ) Πλουτάρχ. περί ϊιιί. χαΐ ’Οαίριδ, χεφ. 40. * Αλλί ταΰτα μέν ομβια τοΤς ΰπά
Β τών Στωϊχώ* ίιολογουμένβις έστί· χαΐ γέρ ϊχεΓνοι τδ μέν γόνιμον «νεΰμα χαΐ τρό?1«  
β μον, Διόνυαβν εΤνβι λέγοοίΐ· τό πληχτικόν δέ χαΐ βιαιριχιχόν, 'ΙΙραχλέα· τό δέ βίκτι.
Β χόν, Ιμμωνα· Δήμητραν δέ καΐ Κόρην, τό διό τής γής « ί  τί» καρπών διήχβν ϋβ·.
• βιι^να δέ, τό διό τήςέβλάιτης. β - '
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ιτροςίτι Π · ρ σ Ι φ α ( Τ 5 « ϊ  Φ ί ρ σ έ β β σ σ κ ,  χαι Φ ε ρ Ι φ α υ α  ( * ) .  Έ κ  
των ονοιιάτων τούτων ελέγετο καΐ ό ν*οί αυτής εν ττ, «γορ? τών Αθηνών 
Φ ε ρ ε ο ά τ τ ι ο ν .  *Η ορθή 2ε ετυ^εολογία αυτών εν'ναι άριίίβολος· ό Πορ»ύ- 
ριος έρι/.ηνεύει το Φ ε ρ έ φ α τ τ α ,  χατα την γνώρ,ν των παλαιών θεολόγων, 
έχ τοΰ φ έ ρ β ε ιV , ή φ έ ρ ε ι ν ,  χαΐ γ ά τ τ α ,  τοΰ τ ρ έ  φ ε ι ν  δηλαδή τούς 

Φ α σ σ ι α ν ο ύ ς ( " ) .  ,  , .  .  , ,
• ’ βνόρ.αζον δε άρίίοτέρας οι άρχαΓοι ρ ιε γ ά λ α ς  θ ε ά ς ,  η  χατα δ'.ιχον 
βριθριδν, τ ώ θ ε ώ ,  χ α Ια ερ ιν α ς  θ ε ί ς ,  κατ’ εΟγηρ.ισ(Α0ν, ώς τας ’ Εριννύας,

Α Θ Η Ν Α .
Ή  λατρεία τής θεάς ταύτης κατα την δόξαν τών {ΐυθςλόγων κη γά ζει 

ίχ  τής Αίγυπτου.
Διηγούνται Εέ περί αύτής οΐ Έ λληνες τα ακόλουθα. Άιρ ου ο Ζευς, κα- 

τατροπώαας τούς Τιτάναο, κατέστη βασιλεύς τοΰ ουρανού, ελαβε πρώτην 
γυναίκα την Μήτιν, την θυγατέρα τοΰ ’ίίκεανοϋ* ^ρηαριος δέ τις  τοΰ Ου
ρανού καΐ τής Γης προεΐπεν είς τον Δία, δτι ή Μήτις θέλει γεννήσει ε̂ξ 
αύτοΰ πρώτον ρ.έν κόρην, επειτα δέ, υίον, δςτις εΤναι προωριαριένος ν αρ- 
πάαη άπ’ αύτοϋ την βασιλείαν, ϊν’ άποαύγη ).οιπον ό Ζευς τήν πλήρωσιν 
τοΰ χρησμού τούτου, έζήτησε ν’ άπολαύση τής Μήτιος δι’ απάτης και κο
λακείας, και κατέπιεν αυτήν ριετα ταΰτα, γενθ[ΐένην έγκυον. "Οτε δ 
σίαζεν ό καιοος τοΰ τόκου, ήσθάνθη τοσοΰτον δρψύν πόνον εν τή  κεβαλη, 
ίίςτε  διέταξε τον Έιραιστον να σχίστ| αυτήν διδι πελ.έκεως, καΐ ευθύς εςε- 
πήδησεν ή Άθηνά ώπλισρ,ένη.

Οί παίαιοι παρίστων τήν Αθήναν ουχΙ [λόνον ώς σύρ,βολ.ον πολεριίκής 
ανδρείας, ηνωμένης μετΔ κρονήσεως χαΐ απάτης (κατ άντίθεσιν τοΰ Α- 
ρεως, τρομερού καΐ αγρίου θεού τοΰ πολέμου), άλ).α καθόλου ώς τύπον τής 
γρον^,σεως· δθεν και ό μύθος, δτι έγεννήθη έχ τής κειραλής τοΰ Διός, χατα- 
πιόντος τήν Μήτιν, ύπεμιραίνει, δτι ό νοΰς, άφ* ού συζευχθή μετά τής σκέ- 
ψεως, είς ήν άλληγορεϊται ή Μήτις, γεννά την Αθήναν, τουτεστι την 
γρόνησιν. Ένοπλος δέ μυθολογοΰσιν δτι έγενν/,θη, και διέμεινε πάντοτε 
παρθένος, ΐνα βανερωσοΜίν, δτι ή φρόντ,σις εν παντί χ̂αιρίρ είναι ω π),ι- 
σμένη, καθαρά καί άνωτέρα τών παθών τοΰ σώματος.

Έ π ί  τοΰ κατά τών Τιτάνων καί Γιγάντων πολέμου έβοήθησε μεγάλως 
τδν πατέρα αυτής Δία, συμπράττο'υσα μετ’ αυτού διά λόγων χαΐ έργων, 
καί γινόμενη αίτια τοΰ να μεταχειρισθή ό Ζευς τον “Ηρακλέα προς καλήν 
είς τήν καταδάμασιν τών αποστατών τούτων εκοασιν.

Ή Άθηνά, δεινή, καί διάτε τήν σο-ρίαν αυτής καί την έν πολέμοκ 
ανδρείαν διαπρέπουσα, ένεινεν είς το άνθρώπινον γένος δια συνετών συμ
βουλών, και πολλών άξιολόνων έρευρέσεων, μεγα. 
Είς αυτήν δρείλουσιν «ί τέχναι και έπιστήμαι, τ

άλης ϋ ;  προί̂ ε
ερορος,

Ι») Τ4 4τ[«» 4 ΜοΤρις ι ΛΜίκις. «λ . 391.) βέλ«ι τίΐ< άτπχήΐ ίιβλίχιου ίίι·, άνιΐ

” ”* · ) Τ ερΙ έγ>ρ»τ. ^  € Τής «  Φερκράττιΐί, π«ρ4 _τ4 φίρβειν τήν ^άττΒϊ, ν»β1ν *1 
> ιΐϊλλϊΐ τνδνρμ» τών ίείλόγών ί«?4ν γ4ρ »ύϊής ή ■,
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ετιι τέ ·τ«),ίΐέτίρν έπιδέσεΐί· αυτή εί̂ εϋρε τήν οίχοδομητιχήν, τήν ττο'.·/)" 

ΠΛτ,ν, τήν ύβαντιχήν χβι ραπτικήν, καί αυτήν τήν ίατίΐκήν, βίλτιοϋια' 
•ηανταχοϋ τήν ήδιχήν [Λόρ’ρωαιν, και «ΰξάνουαα τήν εΰοαιυ,ονίαν των θν/̂ τών 
δ'.α β-υνεργείας αυτή; ένίκηααν οί "Ελϊ,ηνεί τους Τρώας, τους όποίο'υς ή 014 
βυτη 2ι4 τήν ύπο τού Πάριδο; προςγενορέν/,ν δβριν βαπόνδως ερ.(σ/;τε.

Κ α τ4  τας διαφόρους ιδιότητας καΐ τους διαφόρους τόπους, εν οις ελβ - 
τρεύετο, εχ ει ή ’Δ9ην» καΐ επίθετα διάφορα. Λέγεται πρώτον ριέν I Iα λ 
λ ά  ς , ή διότι ε π ά λ λ ε ,  τουτέστιν ε π ή δ α  έκ τής κεφαλής τοϋ Διος ε ξ -  
ελθοϋτα· ^  διότι π ά λ λ ε ι ,  δηλονότι κ ιν ε ί  τό δόρυ· η άπότοΰ γίγαντος 
Π άλλ.α  ν τ ο ς , τον όποιον έφόνευαεν επειτα δε Τ ρ ιτ ο γ  έ ν ε ια , δια δύο αι
τίας· η  έκ τού τ  ρ ιτ  ώ, τοϋ βημαίνοντος κατά βοιωτιχήν διάλεκτον τήν Χί« 
φαλ.ήν* η  έχ τοϋ ποταρ,οΰ τής Λιβύης, τοϋ λεγομένου Τ ρ ίτ ω ν ο ς ,  οςτις 
κατά γνώμην πο/.λών έφρόντίαε περί τής ανατροφής αυτής· τοίτον Ά λ α λ -  
κ ο μ β ν η ί ς ,  ή παρά τό μ έ ν ε ι ν  τ·ή α λ κ ή ,  ώς μετά  επιμόνου δυνά- 
μεως πολεμοϋσα* ή από των Ά).αλχομενών, πόλεως τής Βοιωτίας, οπού 
Άλαλκομένης τις εχτιαεν είς αυτήν ιερόν. Προςέτι δΐ Ά τ  ρ υ τ ώ ν  η, ώς 
μ ή  χαταπονουμένη· * Ε λ λ ω τ Ι ς ,  8τι διά συμβουλής και συμμαχίας αυτής 
ό Βελλεροφόντης τόν Π'ήγααον ίππον έχαλίνωσεν, έκ τοϋ έ λ ε ΐ ν  τον ί π ·  
π ο ν  Γ λ α υ χ ώ π ι ς ,  ώς τρόπον τινά γλαυκόϊθαλμόςτις ουσα, τουτέατιν 
ωραία, ή  γλαυκούς και χαταπληκτιχοϋς τούς οφθαλμούς έχουσα’ ΐ τ ω ν ι ς ,  
από τής ένΚορωνία χαΐ θεοοαλία Ι τ ω ν ία ς  πόλειος, έν ή  έλατρεύετο· ΙΙρό-
V ο ια , επειδή προ τοϋ έν Λελφοΐς να οϋ ιατατο τό άγαλμα αυτής· η  επειδή 
π ρ ο ύ ν ό η σ ε  περί τοϋ τόκου τής Λητούς· Χ α λ κ ί ο ι κ ο ς ,  από τοϋ έν Σπάο- 
τη  ναού αυτής,ψκοδομημένου έκ χ α λ κ ο ύ *  Λ εν ο ία , άπό τοϋ έν τή  Α ίν δ φ ,

«ό λειτή ς  'Ρόδου, ναοΰ· Β  ο υ δ έ  ία , άπό τής έν θεαααλί^ πόλεως Β ο υδίο υ· 
ί π π ί α ,  ώς αυτή πρώτη διδάξασα τους ανθρώπους, πώς νά ζευγνύωαι καΐ 
νά δαμά ζω α ιτούς'ίπ πους· Ά γ ε λ έ η  καί ’Α γ έ α τ ρ α τ ο ς ,  διότι ήγε χαΐ 
έχυβέρναλαούς και ς ·ρ α τε ύ μ α τα · Ι Ι υ λ α ΐτ ι ς ,  διότιέζωγραφεΐτο πολλά- 
χις έηΐ τών π υ λ ώ ν  των πόλεων καΐτών οίκων 'Υ γ ί β ι α ,  ώ ; ποονοοΰαα 
περί τής υ γ ε ί α ς  τώνάνΟρώπων, καί πρώτη τήν ιατρικήν διδάξατα· Έ ρ -  
γ ά ν η ,  καθό έφορος τής τών γυναικών ε ρ γ α σ ία ς *  καΙ άλλα πολλά.

Τό δέ όνομα Α θ ή ν α  κατά μέν τινας παράγεται άπό τοϋ ρήματος 
β  θ ρ ε ί  V, τοϋ β λ  έ π ε ι V ή  άπό τοϋ στερητικού α , χαΐ τοϋ θ ή λ  υ ς , ή  θ ή -
V η, ό>ς μή Οηλασάσης, αλλά γυναιχδς τελείας έξελθο'ύσης· κατ’ άλλους δέ, 
έκ τοϋ α ιθή ρ , α ΐθε^ ρον εία , ή έκ τοϋ άΟανάτη· οί δέ νεώτεροι έζή- 
τησαν τήν ρίζαν τοϋ ονόματος έν ταϊς άνατολιχαϊς γλώσσαις* δθεν παρά- 
γουσιν αυτό παρά τό τής εβραϊκής α ΐ θ ά ν. τό σημαίνον τόν ισ χ υ ρ ό ν , 
ή ά π ό το ϋ θεν ά , τ ο ϋ σ χ έ π τ ε σ θ α ι  (*).

Οί δε'Ρωμαΐοι φιλόσοφοι τό ΜίπβΓΥΟ ποτέ μέν έτυμολόγουν έκ του 
ιηίηαϋΓβ, ποτέ δέ, έκ τοϋ πιίπαπ ( " ) .

) (*) Ι3έ Οεευζΐε‘3 8]ΊηΙ). υ. Η^Ι&οΙ. :<λ. 448.
(*·) είο. ίο  αεί. ϋβοΓ. Π, 27. « Μίαβιν» «αίβιη, φυ® νεί ωΙοαβΓοί, νίΐιηΐηι·

> ΓεΙυε. «
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Ζ ω γρ οϊίΐ'»» ^ώρχος, τόν οπί-Γον Ιβόλαττιν £ν τω  οίρ,Ματ; *:ηί
κΙγΕοος, θτ,ρίου «γ^ιωτάιου τ?,; Φρυγίας, ·λ ϊ’ «ύτί,ς φονευΘίντος, Ιχοι>σα έν 
τψ  μέσ(|> τοδ βώραχος ·:ούτοο έζωγραφη^λένην τ/,ν κεφαλήν τής Μεδοώσ/,ς, 
τής οποίας τας τρίχας [ίετεριόρβωίτεν είς δφεις' τουτέατιν άλλϊ,γορ·.κως, ή 
δύν αμις τής άλτ.Οείας είναι οίονεί χα9ρέπττ.ς, έν ω ένοπτρίζεται έ  ΰποκρι· 
τή ς, ό πο·Λ;ρός, ό χακοήθν,ς, ώς τέρας, Ιχον έπΙ τής κεφαλής αυτοί δφεις. 
“Αλλοτε παρίσταται κρατούσα έν τή  χειρί λόγχν.ν ή δόρυ, καΐ φοροΰαα 
■περικεφαλαίαν, έπι τής οποίας έδτ.χεν ό Φειδίας τήν σφή-κα· ως [χουσική 
δέ, Ι χ ε ;  εν τ?ί χειρι αυλ.ον, τού οποίου λέγουσιν δτ·. ήτο πρώτη εΰρέτις. 
Κο6’ όποιανδήποτε δέ ρ ο̂ρφήν αυτήν παριςώοι, βάλ.λουσι πάντοτε πλησίον 

βλ,έκτορβ, ή  ώς έπΙ τδ πολύ τήν γλ,αΟχα, ύπαινιττορένην συρβο· 
λ.ικώς τας νυκτεοινας τής βρονήαεως έφευρετικάς σκέιίεις.

Ή  Άδηνά, λ,ατρευορένη ίιπο των Ελλήνων δερρότατα, ειχεν ίν Έλλ.άδι 
πολλο'ύς ναούς· έν ούδεριο δρω; επαρχία αυτής τοοούτους, δαους έν τή  Α τ- 
τικτ,, δπου καΐ ή πόλις Άδήναι Ι ι  αβεν απ' αυτής τό δνορα, καί άνετέβη 
δλ.ως είς τήν ίδιαν αυτής προστασίαν δι' αιτίαν, ώς ρυδολ,ογεΐται, το·.αύ- 
ττν/Α β' ου ρετά τήν παΰσιν τού χατακ/.υσροΰ άνεφάνη πάλιν κατά πρώτον 
ή γή έν τή  Α ττική , ή ’Δδηνά καΐ ό Ποσειδών, έρασδέντες τού τόπου, έβ ι-  
λ,ονείκουν πρδς άλλ,ήλους, τίς να κτίσ·^ επ’ αυτού πόλιν παραλ.ηφδέντες δέ 
οί δώδεκα θεοί ό>ς διαιττ,ταί, άπεφάσισαν ν’ άπονερηδή ή τιρ ή  αΰτη εις 
τόν, δςτις αν δώσ·ί] εις τον τόπον τό χάλ,λιστον και χρησιρώτατον δώρον. 
ΚαΙ ό ρεν Ποσειδών έξήγαγεν έκ τής γής ρωραλεώτατον ίππον ή δε Ά -  
δηνά άνέδειξεν 1\ αυτής έ/,αίαν ευθαλή και εϋκαρπον έπειδή δε τό ©υτόν 
τούτο έκρίθη υπό των θεών ώς οκρελιρώτατον καί σύρβολ,ον τής ειρήνης, 
βπεοόθησαν είς τήν Άδηναν τά  νικητήρια. Άνηγέρθη δέ ρετα ταΰτα επί 
τής άκροπόλεως τώνΑθηνών είς τιρήν τής θεάς ναός ρεγαλοπρεπής, πα ρ - 
β ε V ώ V λε-^όρενος, έ'/ων εσω ίδρυρένον τό έξ έλέβαντος καί χρυσό» ΰπό 
τού πεοιβλέπτου τε·/νίτου Φειοίου χατεσχευοσρένον ά γα λρ* ττ,ς Άθηνάς, 
είκοσι 'πήχεων τό ύ·ίος. Έ·/ταύ9α έφυλάττετο καί τό έξ ουρανού χατα τον 
ρύθον χαταπεσόν αυτής άγαλράτίον έκ ξϋ/ου έ/.α!βς· τό παλλάδιον ^οΰτο 
(ούτως ώνοράζοντο ταάγάλρατα τής Παλλάδος Άδηνϊς) ίτ^το κατ’ αρχάς 
έν τ ή  άκροπόλει τής Τρφάδος, έπειτα δέ εχ τού παρθενώνος ρετηνί·χΟη 
είς ’ ΡώιΛην, οπούαφιερωθη εις τον ναόν τής Εσ.ιας ( )·

Κατ’έτος, τήνχ'τοΰθαρνηλιώνος ρηνδς,έπαντ,γΰριζον οί’ΑθηναΓοι έορτήν, 
Α θ η ν α ί α  χαλουρένην, δτε τό άγαλρα τής Άθηνάς έπλύνετο ρετα πο· 
ταρίου ύδατος διά τών χειρών αγνών παρθένων χατά πενταετίαν δέ, τήν

(·) Τί περίφημον ιοίεο άγιλμ» λίγιται ηαριατων τήν λθηναν κοιβημένην, ή 
>ου«, Ιαταμένην κ>1 οΐονιΐ β«ί·:ςονΜν, χ»1 χρίτοϊϊ.ν ίν μέν τή ίίξι» ίν 61 τ ϊ  
ίτί£9,ήλβχάτην χαΐ ϊτραχτον. Έικσι δέ έξούρινοϊ, ώς μέντινι; λέγιυβι^πληαΐβν τής 
οχ-ηνής τοΰ Ιλον, β«μ«λιοΰντος τήν δχρβν τήι Τροίας· ώ; δ’ ?«ροι βίδαιοΰπν, Ιν Πεα* 
βινοΰντι τής Φρυγίας. Ένομίζίτο δ» δη «Τχι τήν δΰναμιν νά φυλάττ  ̂ τήν Τροίαν σιρ»ν 
χαΐ δπδ τών «γβρών άτιόρβητον· δβιν χαΐ οί "Ελληντς έ»1 του τρωϊχοϋ πολέμου ϊχλίψαν 
βύτ4 διά τοϋ Όδυββέ»ς χαΙ Διομήδςυς κατά πρβδβαίαν του 'βλένςυ, ι̂ ςβ τβΰ ^
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χή τοΰ έκατοαδαιωνοί, βτίλεΓτο (Αεγ<ιλ*ιτ6|Μΐ χαΐ λααπ^ιοτίο* εοίτ»·,, τα 
Ι Ι α ν α θ ή ν α ι α ,  περκρεροαένου εις λιτανείαντο5 ίεροϋ «ΰτης πέπλου.

θυαίαι «ροςεφέροντο εΐ( τήν Άφηναν έκ δρακόντων χ«1 άλεχτρυόνων, κ*5ο 
ζώων μκγίμων·

^  €2ΤΙΑ.
Λέγεται, δτι υπήρξαν δΰο Έατίαι* ή μεν, αρχαιότερα, μή’·'>β τοϋ Κρίνου, 

άλληγορουαένη είί την γήν· ή δέ, νεωτέρα, Θυγάτηρ πρωτότοχ*^ τοΰ Κρίνου 
χαΐ της 'Ρέα ς, αλ).ηγορουμένη εις τό πΰρ, χαΐ νομιζομένη εΰρέτις τοΰ πυ- 
ρδς χκΐ τής των οίχων χατασχευής· δια το τ ^ τ ο ν  εύρημα ιορυον τό άγαλ
μα αυτής πάντοτε πλησίον, δπου εχαιε πΰρ* ο9εν έπεχράτησε μ έχρι της 
σήμερον έν Έλλάδι να λέγηται ή χάμινβς π α ρ ε σ τ ί α .

Οί παλαιοί 'Έ).λην8ς έπΙ των θυσιών πρώτον Ιθυον εις αυτήν, χαΐ επειτα 
εις τους άλλους θεούς* εντεύθεν χαΐ ή παροιμία* Ά:ρ’ 'Ε  ς ί α ς ά ρ χ ε σ θ α ι ,

Έζωγράιρουν δέ ττ,ν μέν πρεσβυτέραν γυναίκα γραίαν, αγχαλοφοροΰσαν 
Ρρέιρος, επειδή ένόμιζον αυτήν τρο'ρόν τοΰ Διάς* άλλοτε δέ ώς γυναϊχα 
χωρικήν, εχσυσαν έν χεραι τύμπανον, ώς άλ/.ηγορουμένην τότε εις την 
γη ν.'Η  δέ νεωτέρα εΰρέθη έγκεχαραγμίνη εις νομίσματα καθημένη, χα! 
ύπό πολλών ζώων πεαεστοιχισμένη, ή καΐ πλησίον βωμού ίσταμένη, χ ϊ ΐ  
κρατούσα λαμπάδα άνημμένην ή  θυμιατήριον.

Πολλάκις δμως έξελάμ-βανον καΐ τας δ·υο ώς [ΐίαν, καί διά τούτο έζω · 
γρο^ούντο χωρίς τινβ; διαστολής.

Έτιματο  δέ ή 'Εστία παρά τοΐς 'Ρωμαίοις παρα πολύ. Ό  βασιλεύς Νου- 
μος Ώομπίλιος ά’ριέρωσεν είς αυτήν ίδιον ναόν, στήσας εις τό μέσον αυτού 
βωμόν, έβ’ ού επρεπε να χαίτι άσβεστον πυρ. Είς τήν κυλαχήν τού πυρός 
τούτου ήσαν ώοισμέναι τό πρώτον μέν τέσσαρες, έπειτα δέ Ις  παρθένοι, 
έχ τών εύγενεστέρων οικογενειών τής 'Ρώμης, ΥβδΙαΙθδ ('Εστιάδες ) , έκ 
τού ονόματος τής θεάς ΥοδΙδ, λεγόμεναι, καΐ τών μεγίστων τιμών άπο- 
λαύουσαι, ΑύταΙ άοιερούντο από τού δεχάτου έτΟ'υς τής ή).ικίας αυτών, καί 
υπεχρεοΰντο δέκα μέν έτη κατά »υ·;έχειαν νά διοάσχωνται τά μυστήρια 
χοΐ τά λοιπά θρησκευτικά πράγματα* δέκα δέ νά Οπηρετώσι, χαΐ ισάριθμα 
νά διδάσχωσι, χοΐ ουτιος ύστερον, άν ί|θελον, ήτον εί; αύτάς συγχεχωρη- 
μένον νά ύπανδρεύωνται. *Αν τις δμως έξ αυτών έν τφ  μεταξύ τούτιρ ε·ρθεφε 
τήν παρθενίαν, χατεβίβαζον αυτήν εις υπόγειον, δπου εύρισχε πενιχράν 
κλίνην, λυχνίαν άνημμένην, και ολίγον άρτον καί ύδωρ· έπειτα επεσώ- 
ρευον χώ μα, καΐ ίσοπέδουν τον λάκκον μέ·χρι τού έδάιρους τής γης, εγκα* 
τολείποντες ττ,ν δυςτυχή νά γείνη θύμα τού τρομερωτάτου τούτου μαρτυ
ρικού θανάτου. 'Ο δέ διαιρθορεύς τής παρθένου έμαστιγούτο μέχρι θανάτου. 
Γενικόν πένθος κατείχε τότε τήν πόλςν, και πάντες ίκέτευον και προςέρερον 
θυσίας προς Ιξιλέωσιν τής ΰβρισθείσης θεάς.

Έπωνομάζετο δέ ή 'Ε σ ιία  και π α τ ρ ψ α , δ ω μ α τ ι τ ι η ,  ε ο έ 7 ^ 0 ί>  
έ ν ο ι κ ο ς ,  σ ύ ν ο ι κ ο ς ,  καί π ρ υ τ α ν ΐ τ ι ς .



ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
Οί πο'./,τβΐ άνβιρΙρ&υβι δύο Άφοοδίτα;· τΤ|ν [χ«ν, άρχαιοτί^αν, δογατέίβ 

τοΟ Ούρανοΰ* τί,ν 2έ, νεωτέρβν, ττ,ν όπο(κν εγένν/,σβν ό Ζεύς εχ ίή ς  Διώνηί' 
έχατίρβς δριως τ *  ουαβάτ:* αποδίδουμε «ολλάχ’. ί  εις τδ αύτδ πρίτωπον. 
Έ χ  τούτων δε των μυρεβάντων χκΐ των τόπων, δπου ή Άοροδίτη ελατρεύε- 
το ό)ς δεα, ε),α6ε χαΐ δικοόρου; έπωνυιΛίκς. ®09εν ή μεν πρεμβυτέρα, χα9δ 
χαΟβρωτάττ., χαΐ παρ’.μτόίμα έρωτα, μή μχοποΰντα παντάπαμιν εις τά σω - 
μβτε/δ;, έλέγετο ο υ ρ α ν ία ·  ή δ4 νεωτέρα, δ’.αμτελλομένη απ’ αυτής, ώς 
έμβαίνο·υμα μυμβολικώς τον γήϊνον έρωτα, π ά ν δ η μ ο ς  χαΐ κ ο ιν ή , Α- 
ναμφίβόλως όμως ή παράαταμις το'.αύτης τινός δεας, είκονιζούσης τήν 5ή- 
λειαν γεννητιχήν αρχήν, πήγαζε·, εκ τής Συρ'ίας καί Φοινίκης, δδεν μετα - 
6ά μ* εις τήν Ε λλά δα , διεκοαμήθη, καΐ επι τδ τεχνιχώτερον διεπλάμδη.

Κατα τούς μύδους τών'Ελλήνων ή ’Αίρροδιτη ελαβε τδ όνομα άπδτβ’3 
άφροΰ τ ή ς  θ α λ ά α μ η ς , ο9εν νομίζεται δτι εγεννήδη,λεγομένηδι’αύτδ 
τοΰτο Ά ν α δ υ ο α έν η . Άνατραοεΐμ* δέ μετά ταΰτα ύπδ των Χαρίτων 
καί Ώοών, καΐ ούξτ,δεϊμα εις κάλλος εξαίσιον, άνέβη είς τδν ούρανδν, κζΐ · 
μυγχατηριθμ.ήδη μετά των δώδεκα εγκρίτων 9εών.

ϊ^όμιμος αύτής άνήρ ήτον ο  "Οραιατος, έξ ου δ^ν έγέννησε τέκνα· εξ άλ
λων δμως γενομένων κατά καιρούς εραστών αύτής, θεώ < τε και δνητών, 
δγεννησε πολλά. ΚαΙ εκ μέν τού "Αρεως, τδν Έ ρ ω τα , τδν ’Λντέρωτα χαΐ 
τήν Αρμονίαν· εκ δε τού Δ'.ονύαου, τδν Πρ'ίαττον και τδν 'Τμένα ιον έκ δ̂  
τοϋ '^ΐρμοΰ, τδν Έριιατροδ’.τον* εκ του Αγ^χίσου, τδν Αινείαν, και εξ άλ
λων, άλλ,ους. 'ίΙγάπησε προςέτι καί τινα νεανίαν,"Αδωννν χαλούμενον, υ·.ον

•̂ εΤα το·3 κόσμου ερίεντα·. άλλήλων, και ές ής προκύπτει ή γένεσις των 
δ·]ιτων, καΐ ή διατήοησις α·!ιτών· επειτα δε είς τήν σαρκικήν έπιίυμίαν, και 
αλ.ογον ορμήν τοΰ άνδρώπου είς τά πάδη· δδεν έτυμολογο’ϋσί τινες τδ όνομα 
αύτής από το ΰ ο φ ρ α ίν ε ιν , ό>ς άφ ρονας ποιο'ύσης τού; παραδιδομε- 
νο’ρς είς αυτήν. Επειδή δ̂  σ-υνάτττει διά τής αγάπης πάντα τά όντα, τά τε 
εν τψ ούρανώ, καΐ δν τή γή, και εν «ύτφ τώ σκοτεινή Ταρτάρφ, ενομίζετο 
βεά και έφορος τοΰ γάμου.

• Έλατρεύιτο μέν κα9’ δλην τήν Ελλάδα, εξαιρέτω; δέ Ιν τοΓς Χυδήοοις, 
καΐ έν Κορίνδιρ, οπού είχε καί ναόν πλουσιώτατον, έν φ ήσαν άφιερωμέναι 
ίερόοουλοι ύπέ'ρ τάς χιλίας· και έν Πάφω προςέτι τής Κ·ύπρο·υ, χαΐ έν Κνίδιρ 
τής Καρίας, εν9α εύρίσκετο καΐ τδ ύπδ τοΰ Ιΐραξιτέλους χατεσκευασμένον 
6ε).κτικώτατον αύτής άγαλμα.

Ίΐσαν δέ είς αυτήν ίεοά έκ μέν των ζώων τά στρουδία, αί περιστεραι, 
οί έοωδιοί, και οί λαγωοΐ, διά τδ λάγνον και ερωτικόν αυτών εκ δέ των 
φυτών, ή μήκβν,τά ρόδα, ή μύρτος καί τά κρίνα, καί έκ των καρπών, τδ μήλον.

Ιήν '^φροδίτην έζωγράσουν εις άκρον ώραίαν, γ'>ί̂ ·νήν, η  έΊλως ενδζδυ̂



ΕΛλ. ΜΓΗΟλΟΓΙΑΓ. ΚΕΦ. Α^ 3Τ

φοίίΰίβν στέίρχνοΜ έχ μυρτίννι;, « ι ΐ  χοατοΰτϊν βν μεν μ ΐΐ  χ ε ’.ρΐ 
ττ,ν σφαίραν τοΰ πα·ί-:6<, έν 2ε έτ«ρ¥» τον υ’.ον αντήί Ιίρωτα· άλν.οτ* 
£έ , Ιπό'/ονμένην έπ» άμάςης, x*^ εχουταν π«ρ*χολον9ονντ*ς τον ίμερον 
χαΐ τον Πίθον.

Επονομάζεται δέ όηδ των πο’.ητών Δ ι ω ν α ί η ,  άπδ τη< μητροςαντ^ς 
Διώνν,ς· ’Δ ο ρ ο γ ί ν ε ι β ,  Κ ν π ρ ο γ έ ν ε ι α ,  δια τήν έν Κύτιρίρ ανατρο
φήν «ντής· Κ ο θ ή ρ η , Κ ύ π ρ ι ς ,  Π α ίρ ία ,  Τ ρ ο ι ζ η ν ί α ,  Ζ η ρ ο ν Ο ία ,  
βκ των πδ).εων, έν αις έλατρεύετο· X  ρ ο σ ή» οια το πολύτιμον τον Ιοωτος· 
Φ ι λ ο μ ε  ι δ ή ς ,  χα9δ ονσα προ; πάντα; εΟπρο;ήγορο; καΐ εύμενή;· ' Ε λ ι -  
χ ο β λ έ  ο α ο ο ς , διά τδ χέλ).ο ;, χ .τ . λ . Τό λατινικόν αυτή; όνομα Υοπαδ 
Ιτομολογοΰσιν οί'Ρω μα ϊοι παρά τδ νβηΐΓβ, τδ β ρ χ ε σ Ο α ι , ώ ; προ;ιρ- 
χομένης εις πάντα τά πράγματα (* ) .

Θνσία; ηιο;έφερον ε ΐ; αντήν χοιρίδια βηλυκά, χαΐ λαγωού;.
Οί άοχαΐοι» Οέλοντες να ιρανερώσωσι σομδολικώ;, οτι οί παραδιδόμενοι 

* ί ;  τήν ""Διρροδίτην κα'ι τον; έρωτα; δεν εΐναι κύριο: έαντών, άλλα κατέχον- 
τα ι νπδ των ερωμένων, κατεσχεναζον τδ άγαλμα τής 9εά ; ταντη; εχον 
έπδ τον; πόδας χιλώνην, ή τιςχα τά  τδν Άονστοτέλην δεν έ χ ε ι  καρδίαν.

Α Ι 0 Ν Υ Σ 0 2 .
 ̂ Περί τής γεννήσεως τοΰ Διονύσον, υίον τον Διδς κα'ι τής Σεμέλης, διη

γούνται οί πο'.ηται τά εξής. Ή Σεμέλη, βνγάτηο τον Κάδμον { τοΰ θεμ ε- 
λ.ίωτον τής πό),εως θηβών, νΐον τον Άγήνορο;, και έγγόνου τον Ποσειδώ- 
νος), ήγαπατα υπδ τοΰ Διό;· άλλ’ ή 'ϋρα νπδ ζηλοτνπία;, έρχεται, μ ετα - 
μορ·ρω9εΐσα εις γραίαν γννα'κα, πρδς τήν Σεμέλην, Ιγκνον ήδη ονσαν, καί 
■πείϊει ταύτην νά ποραχαΰ,έσ^ τον Δία νά δείξ·  ̂ πρδ; αυτήν πάσαν τήν 
θείαν αντον μεγαλειότητα. 'Ο Ζευς, δςτις, πριν έτι άκούση τήν αΓτησιν, 
έσπευτε νά ομόση τδν ιερόν τής Στυγδς δρχον, δτι βέλει έκτελέσε: δ,τι 
αν εκείνη βελήσ·^, περιέπεσεν εις αμηχανίαν, άκούσας τήν ανόητον τή ; 
γυναικδς παοάκ^.ησίν· αλλά βιαζόμενο; νά μείντ| πιστός εις τδν δρχον, 
ήλ9έ ποτέ τώ δντι έν άστρατκιϊς και βρονταϊς πρδς τήν Σ εμέλην ήτις 
«μως, θνητή ονσα, δένέδυνήθη νά ΰπομείνγι τήν λ άμΐιν  καΐ τήν σ-ροδρό- 
'τητα τοΰ πυρδς, αλλά παραχρήμα άπέθανεν κα'ι οντιος άρα έχήρτασεν ή 
. Ηρα τήν ποδς έχδίκησιν δίύαν αυτής. * 0  δέ Ζεΐι;, "να σώστι τό κ'ΛΦΟρον- 
μενον βρέρο;, έκρ'υ·|ιεν αυτό εις τδν ίδιον αΰτοΰ μηρόν μέχρι τοΰ προ;- 
διωρισμένου καιρόν τον τοκετού, καΐ άνε-λήρωσε τής μητρδ; τήν έλληψ ιν  
αλλά Φοβούμενο; τάς έχΟρά; επίβουλά; τη ; ’ ϋρ α ;, έστειλε τό βρέρο;, 
όρ’ ου έγετλήθη, είς Νύσαν, πόλιν τής Α ραβία;, δπον άνετρέρετο υπό τινων 
Μυμρών νπδ τήν επιστασίαν τοΰ Σιληνοΰ·

Έ),θών ό Διόνυσος είς ανδρικήν ηλικίαν, περιήλθε πά·/τας τούς τόπον; 
μέχρι των άπωτάτω Ινδιών, διδάσκων του; ).αονς τήν αμπελουργίαν, τήν 
κατασκευήν τοΰ οίνον, κα'ι ά).).α; πολλά; εις τού; ανθρώπου; ωρε).ίμο·υς τ έ *

(*) ΟίοβΓ. (Ιο α ιΐ. Οεοτ. II. 27. >Ουη ευΐβσι Αβά *<) γ»  οιηη(Β νβ ο ίτ ε  I ,  ▼βοβ- 
χςιο Β0.1{ί Βοαιίο^^οιιΐϋΙ, οι εβ ρυΐίυ» νεουείεβι ιιαιιΒΐ νειιιι  ̂εα ιεοιιείβι»..



θ/(σ£ω;, όςτι,ς ΐτρπΛΤίν αύτήν ι λ  

το3 Δ ι4 ς  γ«νν>ιθί1ς, κβΐ έν Ν ύ σ ^

^νας, 2ια τα ; όηοίοις «ξυμνε'το «αντβχοΰ ώς [Αίγιστος ευίργίτ'/ς. Συνήβ- 
ντ,σε δε χ«1 ρ.εγά).ω; εβον,'ΐη'ϊε τον πατέρα αντοΰ χατα των Γιγάντων, 
έ ;  τινες διν^γοΰ'Λαι, ύπο τήν |Λ009»̂ ,ν άγριον λεοντο;.

"Εν ταΐί όδοιποοίαι; άκοϊ.ονΟουί είχεν ό Διόνυτοί τον Πάνα, τον Σ'.λν,νδν, 
τοίΐί Σατόρου;, και τά ; Μαινάδας. Αί §έ Μαινάδες κδται ηααν γν./αΐκες της 
θρ^χης, αϊτινες προεπορεόοντο άπάσης τής άκολονίίας, φοροόσαι ατίιρανον 
€χ χ’.'ασοό, και κοατοΟσαι ίΐς τας χεΐρας βύρσονς» καί άλαλάζουααι ότιό 
τήν χροόαιν των τναπάνων, ώς εχγρονες καί [αανιώδεις.

Ε ίχ ε  δέ ό Διόνυαος πολλούς εχ πολλών Νυμφών χαι θεών παΐδας, χαΐ 
{λά^.ιατα έχ τής Αφροδίτη; τον 'Γμ,ένκιον χαΙ τον Πρίαπον. Γυνή αύτοΰ ητι 
προςίτι και ή Αριάδνη, ή θνγάτηρ τοϋ Μίνωος, τήν οποίαν εύρέ ποτέ έν τ ί  
νήσψ Νάξφ, εγχαταλελείαριένην νπδ τοϋ Λ/,ιτέω;. δίτιε τ·Λπαο·εν αυτήν εν 

τοϋ πατρικοί αυτής οικου.
Όνθ{αάζεται δέ Δ ιό ν υ α ο ς, ώς ε 

τραφείς.
'Ο  Διόνυσος ήτο τδ πάλαι σΰίλβολον τής φ’ΰσεως, χαΐ τής γεννητίχής αυ

τής δυνάαεω;· διδ χαι όπερίαΰτοϋ σκοτεινός ριϋΟος ήτο σΰαφω'/ος προς τον 
περί τοΰ Πανός, καΐ ή λατρεία αύτοΰ προς τήν τής Δήρ,ητρο;. Τούς δε [α ε τ *  
ταϋτα χρόνσυς ένουίζετο δοτήρ τής χαράς «αΐ ευφροσύνης, τήν οποίαν αι
σθάνεται ό άνθρωπος έκ τής άπολούσεως τοϋ εύγενοϋς καρποϋ τής άΐΛπέ» 
λου· καί, επειδή αί εις αύτδν ίεραι έορταί, εις των όποιων τήν πανήγυριι 
επεχράτει ριεγίβτη εύθυ;ΑΪα, εδωκαν τήν πρώτην αφορ[*ην εις την παρ«· 
στάσιν των δοαριάτων, έσέβοντο τον Διόνυίον ουχΙ {*όνον ως θεόν τοϋ οί
νου, άλλα καΐ ώς προστάτην των θεάτρων.

Όνομάζεται προςέτι ό Διόνυσος και Δ ιμ ή τ ω ρ ·  τδ όποιον ονοιαα πρω· 
την ριεν γέννησιν αύτοϋ ύπαινίττεται, όταν τδ φυτδν τής ά{*πέ/.ου τεΟεν 
είς τήν γην, λαρ-βάννι τήν αϋξησιν δευτέραν δε, όταν καρποφορώ καί ωρι- 
|Αάζ·ζί τάς σταφυλάς’ λ.έγεται οέ χαι Λ υα ΐος, διότι έκλύει τά  ρέλη  τοΰ 
ανθρώπου, δταν πίνηται άρέτρως· χαΐ Δ ιθ ύρα [χβο ς , και διότι ελαβ» 

τήν ζωήν αΰτοϋ παρά τοϋ Διδς, τρόπον τινά έχ δευτέρου· χαΐ διότι ανετραφη 
έν τφ  διθυράρβιρ άντρφ τής Κύσης* καί Β ά κ χ ο ς ,  άπδ τοϋ ια χ ή »  Ι « κ ·  
χ ο ς ’ χαι Β ρ ό ρ ιιο ς , άπό τοϋ βρόριου, τοΰσηααίνοντος τδνχτύπον.

Έζωγράφουν δέ αύτόν νέον καί θηλυπρεπή, νεβρίδα, δηλαδη οέρρια νεο
γέννητου έλάφου επί τών ώ(χων Ιχοντα, καί στέφανον εκ χληίΑάτων χαι 
χισσοϋ έπί τής κεφαλής* καί κρατούντα έν ρ.έν τή  δεςιφ θύρσον, εν οέ τή  
αριστερά, κάλαθον, πλήρη σταφυ)ών· άλλοτε δέ, καθήυ.ενον έφ αυα;ης, 
συρόμενης ύπδ παρδάλεων, ή  τίγρεων και άλλοτε επί χ/,τ,;Αατος επιστη- 
ρίζόμενον, και κρατούντα λεκάνην, καί ?αφύλια θλίβοντα· τελευταιον βΰρέθ>2 
«ζωγραφημενος ώς γέρων, καί έχων κέρατα, η  καί κεφαλήν ταύρου-

'Ελατρεύετο δέ έν Έλ/,άδι, κατ’ εξοχήν έπΙ τοΰ όρους Κιθαιρώνο;, χ*1 
εν ίταλίφ. Ή  εορτή αυτοί, τά Δ  ι ο ν ύ σ ι α, έπανηγυρέζετο έςαιρέτω; έν 
Άθήναις μετά μεγάλης πομπής· έν οσφ διήρχει ή εορτή αυτή, ή έλα χ ίίη  
βία, εις τινα ίών πολιτών γι·/ομένη, ένομίζετο θανάσιμον έγκλημα.
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ΙίΛΛ. ΜΓΘΟχ\υπΑί. ΚΕΦ. Α'. Μ

Τ& μεγάλα Δ ιο ν ύ σ ια  έτελούντο το εαρ μετά λαμιτροταί/^ λιτανείας, 
ίίαριοτώσν,ς τον βρίαμβον τού Διονύσου, καί συνισταμένης έκ των Βακχών 
χβΐ των Μαινάδων, άλβλαζουσών το έλε/.εΰ. *Η ).ιτανεία έγίνετο συνήθως 
τήν νύχτα, τήν δ’ ημέραν διηγον είς δοαμάτων 9εωρίας, χαΐ εις άλλας εύ9υ- 
μίας. *Β εορτή δΐ κύτη μετέβη άπδ τών Έλ).ήνων και εις τούς 'Ρωμαίους, 
οϊτινες έπανηγύριζον αυτήν ετι άχο).αστότερον, εως ον ή Σύγκλητος χατά τδ 
1 8 7  έτος ττρ. Χρ. διόλου αυτήν χατήογησεν.

ίερά δε εις τον Διόνυσον ήσαν ή άμπελος, ό κισσός χαΐ ή ροιά' χαι εις 
θυσίαν άιριερωμένα, ό ταύρος χαΐ ό χοίρος.

ΗΛ105.
*0  επισημότατος χαΐ γνωστότατος πάντων τών *Ηλίων είναι ό υιός του 

Γπερίωνος. “Οτε ό Ζευς εγεινε κοσμοκράτωρ, χατατροπώσας τούς Τιτάνας, 
τδν 'ϋλιον, εί και χατήγετο ΐξ  αυτών, διά τήν ανάγκην δμως τοΰ ^ τ ό ς  
προςεδέχδη πάλιν, και εοωκεν είς αυτόν τό πρώτον αυτού εργον, να περι- 
ίρχηται δηλαδή τδν ουρανόν, ινα ιρωτίζτι τό παν διά τών λαμπροτάτων 
α'ΰτοΰ αχτίνων, καθήμενος εις άμαςαν χρυσήν, χατεσχευασμένην υπό τοΰ 
Ηφαίστου, χαΐ μετά πολυτίμω·; λίίων χεκοσμημένην, τήν οποίαν Ισυρον 

τέσσαρες ίπποι, ή  δύο μόνον, ό Λάμπων χαΐ ό Φαέ9ων, πΰρ πνέοντες άπδ 
τών στομάτων χαΐ τών μυκτήρων προεπορεύετο δε ή άδε/,ιρή αύτοϋ ’Ηώς, 
ανοίγουσα τάς άνατοί.ικάς πύλας τοΰ ουρανού, ό9εν Ιμελ.λε νάπεράση ό "Ολιος·

Έ χ  τής γυναιχός αυτού *Ρόδου, δυνατρός τού ΙΙοσειδώνος, εγέννησε τδν 
Φαέδοντα· εχ δε τής Κλυμένν;ς, επτά θυγατέρας, καλουμένας 'ϋλιάδας· έχ 
δέ τής Περσηίοος, θυγατρός τού Ωκεανού, εγέννησε τήν Κίρχην, τον Ά ).ωέα 
χαΐ Αΐήτην, έξ ών τδν μέν Ά λω έα  χατέστησεν επειτα βασιλέα έν Ά ρχα· 

τδν δέ Αΐήτην, έν ΚορίνΟφ.
Επειδή δέ ό θεός ούτος συμαωνεϊ παντάπασι κατο τήν αλληγορίαν προς 

τδν Άπόλ7χιΐνα, παραπέμπομεν τδν αναγνώστην εις τδν βίον έχιίνοι*

Σ € Λ Η Ν Η
Καί ή Σελ.ή'Λ·, ήτο θυγάτηρ τοΰ 'Τπερίω-ζος καί τής θεία ς, εργον εχουσα 

να περιέρχηται, ώς ό "Ηλιος, χοΐ να «ω τίζη τήν γην τήν νύκτα. Άνδρα 
νόμιμον είχ ε  τδν 'Αέρα, ές ού μίαν θυγατέρα μόνην εγέννησε, τ#|ν Δρόσον.
. Τστερον δμως, άιρ’ ου είδε τδν Ένδυμίωνα, βασιλέα τής ’Ήλιοος, χοιμώ- 
μενον έπΐ τού ορούς Λάτμου, και έθαύμασε τδ κάλλος αυτού, κατέβαινε καθ’ 
έχάστην νύχτα προς αυτόν, έξ ου χαΐ εγέννησε πεντήκοντα θυγατέρας. Μετά 
ταύτα έξηπάτησεν αυτήν καί ό Πάν, ένδυθείς δέρμα κριού. Κατά δέ τήν 
γνώμην άλλαον ή Σε/,ήνη εμεινε πάντοτε ποΤ̂ Λένος.

Τδν μύθον τού Ένδυμίωνος άλληγορούσιϊ οί έςη-ι-ηταΐ ουτο)· λέγουσιν, 
οτι ό άνήρ ήτο φι5.οχυνηγίς, καί έςήσχει τδ εργον τούτο τήν νύχτα μόνον 
υπο τδ ^ώς τής σελήνης, αναπαυόμενος τήν ημέρα»· έντεΰθεν διε-ρημίσθη, 
δτι έκοιμίτο πάντοτε· δθεν έπεχράτησε χαΐ παροιμία, Έ ν δ υ μ ίω ν ο ς  
ν π ν ο ς, λεγομέν·} τών πολύ χοιμωμένων, η πραττό·/των τι  άμε/ώς,
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ω;τ« νβ φ«ίνω·.":β!ΐ ο-ι 5ίθΐ[/ωνται. ’’Αλ)θ'. δέ έΰριηνεύουτι τον [Αν(?ον άλ
λως· λίγοντιν, οτι ό Ένδυ̂ ιίων πιώτο; ίΐ;εχείρ»;<τί τήν ττερ: τ« [Λετέωρι 
^λοσο ί̂αν, λαβών άβορατ,ν εις τούτο τόν κωτισριον καί τάς κινήσεις τής 
σελήνσ̂ ς· διό και [χετεωρολονών τήν νύχτα, έκοιιχάτο τήν ήαέραν.

Παράγεται δέ τά δνοαα τής Σ ε λ ή ν η ς  από τού εχειν τιάντοτε τό 
σ έ λ α ς  ν έ ο ν  διότι τό σώς κντής διατηρείται πάντοτε.

Έζωγρά^ουν δέ αυτήν γυναίκα ώραίαν, εχουσαν δύο κέρατα επί του [χ«- ' 
τώπου υρ8ια, όποιον είναι τό σχή|* *α τής νέας σελήνης· χα8ηαένην είς ά α α - ' 
ξαν, την όποιαν Ισυρον δύο ήιχίβνο·-, ή ίπποι, ή ταύροι, ενβεν (αέν λευκοί, 
ενΟεν δέ, [χέλανες, επειδή ?ν μέρος μί·;ον τής σελήνης φωτίζεται υπό τοϋ 
ήλιου, χαΐ ένδεδυμένην μαχρόν πέπλον. Έϊ.ούετο δέ, ώ ; μυίεύεται, πολ- 
λάχις έν τω  ώκεανω, καί Ιπειτα  ενεδύετο λαμπρότερα ιρορέματα.

*Η Σελή'Λ) ένομίζετο προστάτις τής μαγείας· δια τούτο έπεχαλο3·/το 
αυτήν αί μάγισσαι, καΐ μάλιστα εις τας έρωτικας μαγείας· τής δέ Θ εσ
σαλίας αί μάγισσαι έχαυχώντο οτι κατεβίβαζον αυτήν χαΐ είς τήν γήν,

Τ ά ί «λλας ιδιότητας καί αλληγορίας τής Σελήνης περιεγρά^αμεν πλα- 
,τύτερβν εν τφ  περί ’Αρτέμιδος.

ΗΒΗ
Λ Ή  "Οβη λέγεται θυγάτηρ τού Διος καί τής "Ιίρας, ή , ώς Ετεροι θέλουσι, 
μόνον τής 'Ήρας.

Αλληγορεΐται δέ ή θεα αύτη είς τήν νεότητα, δδεν και τό ονοαα αυ
τής παράγεται παρα τό ή δ ω , ή δ η , καί κ α τ* τροπήν τού δ εις β , αΐο- 
λιχώς, Ή β η .

Ε χ ε ι, λέγουσιν, έν τψ ούρανφ τήν επιστασίαν νά οΐνοχοή τό νέκταρ 
«ίς πάντας τούς θεούς· καί τούτο σημαίνει, δτι τα  ούοάνια όντα πάντοτε 
νεάζουσιν. ’Εςέπεσεν όμως τής αξίας ταύτης, και ελαβεν αυτήν ό Γανυ
μήδης· επειδή ώλίσθησέ ποτέ εξ άπροςεξίας είς τά δώματα τού Διός, κχΐ 
επεσεν είς άτιμόν τινα θέσιν·
- Οΐ ποιηταί πλάττουσιν, οτι ό Ηρακλής, άναβις είς τόν ούοανόν, ελα
βεν είς γυναίκα τήν "Είβην, θέλοντες να ιρανεοώσωσι διά τούτου, ή  δτι ό 
Ηρακλής άπέϊ.αυεν εν τφ  ούρβ·χώ αιωνίου νεότητος, ή δτι ή νιότης εχερ 
πάντοτε σύντροφον τήν ανδρείαν.

Ζωγρββεΐται δέ νέα ωραία, καί επαγωγός, ιροροϋσα ένδυμα λευκόν καΙ 
ροδοκέντητον, εχο'υσα στέφανον έπί τής κεφαλής χρυσοΰν, καί κρατούσε, 
έν τή χε̂ .ρΐ̂ χρατήρα.

’Κν Φλιοΰντι τής Άργολίδος εΰρίσκετο είς άλσος κ·υπαοίσσων ναός άοιο- 
ρωμένος είς τήν "Ηβην, δπου χατέφευγον ώ ; είς άσυλ.ον οί διωκόμενοι. Οί 
οέ Φλιασιοι εώρταζον κατ’ετος είς τιμήν τής θεάς ταύτης καί εορτήν, λεγο« 
μένην κ ι σ σ ο τ ό μ ο υ ς  ( * ) .  Ά λ λ α  καί έν Άθήναις ει^ ε̂ν ν, Ή βη βωμόν

• (*) Πιυβαν. Κορινβ. κιφ. ιγ'. § , 3· ι  Οροςέστιι ίί   ̂ των έ ,  έπίδειξνν ήχόντων
• τί άζιολύγώτβτα' εατι γΙρ έν τ(| φλιαβίων άχροπβλει χυπαρίσβων άλβο«, χαΐ ΙιρΟν
ΐι ίΙ] ;̂ιί);>τ;ν ϊ.κ τήν (έ ή; έ«τι τ6 οΐ μέν έρχείόταιρι Φλιββί>βν
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({ύον, χοινίν (Λετίι ΐοΰ 'ΙΙρακλέου; {*). Η «υϊη  επονοίλάζβτβ'. χκι Γ » ν ι 
(Α ή§«, κβΐ ίη »  των ποιητών Κ α λ λ ίτ φ υ ρ ο ς , χαϊ Χ ρ υ σ ό σ τ έ φ * ν ο

ΚΕΦΑΑ. Β'.
ΘΕΟΙ ΤΠΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ.

ΗΩΣ.
' ί ΐ  Ήώς ητο θυγάτηρ τοϋ Τιτάνο; Τ ίκρίω νο; χοιΐ τηζ θ ί(α ς, «δϊλφή 

τοΰ 'ϋλίου κ»1 τή ί Σελήνης. ’Δϊ.ληγορεΐτα'. δ Ι βΐς την πρωίαν, χαί, επειδή 
ή πρωία είναι ή άοχή της ήιιέρας, έκλαριβάνεται καΐ Οεα τής ήαίρας,

Ο ; πο'.ηταΐ διηγούνται, δτι ή ’ ϋ ώ ; δ ι* των ροδόχρων αίιτής δακτύλων 
αίρει τό χάλυρΐ|;ια τής νυκτδς, καΐ άναβαίνιι έκ τοϋ ώχεανοΰ είς την ανα
τολήν έφ’ άριάξης, υπό δύο λ.ευχών ίππων συρόμενης* ετεροι δέ λέγουσιν, 
δτι μεταχειρίζεται εις τούτο τον Πήγασον, ίππον πτερωτόν, τον όποιον, 
α ψ ’  ου έχρήμνισε τον Βελλεροιρό-ντην (τολμηρότατον ήρωα, οςτις υπερηιρα- 
νευόμενος δια την ευτυχίαν αυτού, ήΟέλησε να άναβή επ’ αυτού εις τον 
Ό λυμπ ο ν), ελαβε παρα τοϋ Διό; δώοον «ρός ταύτηντήν χρήσιν.

ΤπανδρειΛεϊσα τον Άστραϊον, εγεννησε τον Ζέφυρον, Βορέαν, Νότον 
χαΐ Εσπεοον* χαι υπό μέν τα  τρία πρώτα ονόματα προσωποποιοΰνται οι 
άνεμοι* ό δέ Εσπερος εμφαίνει τον ομώνυμον αςερα.

Πολλάχις εΰρισκεν ή ’ϋ ώ ς εις τα δάση πολ.ύ πρωί κυνηγούς, έχέρδαινε 
τινών έξ αυτών τήν αγάπην, και διέφίειρεν, ώς διηγείται ό μΜος, τέ σ -  
σαρας αυτών, τον Ώρίωνα, Κλΰίον, ΤιΟώνα, τον όποιον ίκέτευσε τούς Ό λυμ - 
πίους Θεούς νά καταστήσιοσιν άΘάνατον, χαϊ τόν Κέφαλ.ον.

Ό  Κέφαλος ούτος ήγάπα εις υπερβολήν τήν γυναίκα αυτού Πρόκριν, οΘεν 
καί χατεφρόνει τ ή ς ’Πούς τόι Θέλ.γητρα* «λ.λ’ αυτή δι’ εκδίκησιν διήγειρε 
διχόνοιαν είς τό άνδρόγυνον* άλλοι δέ διηγούνται, ότι ό Κέφχ/.ος εφόνευσε 
τελευταίου τήν Ποόκοιν,

*Η ’ϋ ώ ς, στερηΘεΓσα τού παιδός αυτής Μέμνονος, τόν όποιον έγέννησεν 
έκ τού ΤιΘώνος, εστησεν ει’ς μνήμην αυτού πλησίον των θηβών τής Αίγυ
πτου Θαυμαστήν τινα στήλην, εχουσαν τήν ιΟιότητα, ευθύς οτε ήΘεύ^ν 
προςβά/,ει αυτήν αί πρώται αχτίνες τής πρωίας, νά εκπέμπ·^ ήχον, δμοιον 
τού τής χορδής, δταν συντρίβεται επί κ-.Θάρας. Ά λ λ 'ό  Καμβύσης, ό ^α -

μήίαν, οΐ ί ί  ϋϊΤίρβν "Ηβην ίνομβζουβιν, ή; χίΐ "Ομηροι μνήμην έκοιήσχτο έν <5 
λ»ου ζρί? Αλέξανδρον μονομα ί̂φ, ®άμ*νοί βίνοχόον ττν βίίν «'ναι· χαΐ αόΐιί 
3βέως ές ":̂ δου χαθόδ,ρ γυναΐχα 'Ηραχλέους €'π4ν ,Ζναι. 'Ι^λήν; δέ έν "ίΐρας έοαίν 
I ΊΚ-Κοιημένα, τραρήναι νήν "ΙΙραν ύχδ 'Ι̂ ρ ν̂, ιςναι δέ θ1 ΐΕΐΐδα< Αρην '»  "̂Ηβην.

» Γβνι.
> ΗΕν,λΐ

V δμνη) τΐί-κοιημέντ, τραρήνβι νήν "ΙΙραν ύτιδ 'βρώ ,
X Παρά δέ φλ:ααίοι« τή 6ΐιρ ταΰτη  ̂άλλαι τιμχ', χαΙ μ<ι·ν ·ν. ·νν, . — . . . .
■ δεδώχασι γάρ δή έίδ{;αν ένταϋθα ίχετιύονπι· λυθέντις δέ οί δομώται τΙς  ΐΐέδ·;, χρδ. 
X ,4  έν τφ ίλβΕί δένδρα ίνατιβέασ-.ν ϊγίται δί χ»1 έορϊή «φίβι

χιοβοτόμβυς. χ 
^·) ΠαοΜν.^3 τνχ. χίΐ  ̂ ιβ'. § . 3. 

< σ,νίικιιν 'ΰ;-ϊχλιΐ
X Βωμοί δέ ιίοιν Ήραχλέονς ' 

(ομίζονοι.

ιος, ήν χαλονβι 

χαΐ "Ηβης, ήν
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σιλί'ΐις των Π ειτδν, κβθνποτά;*; τ/,ν ΑΓγι»πτον, ιτιοςίταξί να χρημνίαωαί 
την «ϊρίφη[*ον ταύτην ττήλην (*)·  «λλα χαΐ τα λείψανα αυτής γίνονται 
*τ ι χαΐ νΰν ίι·ηοκείρ.ενον θαυ;ΑαοΐΛο5 πάντων των έκ πεπαιδευ{*ένων έίνών 
ηερ'.ήγητων.

Ζωγραφεϊται χαρίεσσα παρθένος, φορονσα ενδυρια κατά τδ χ ρ 'ψ α  
τ?;ς πρωίας, εχουαα άττέρα επί τη ; κε-ραλής, χαΐ δ^οα εν χ®·?'·ι X*· 
χαβηιιένη ίΐ» δίζυγον «ριαξαν, η  επί τον Πηγάαου.

ΝΥΞ.
Ή  Νύξ ητβ καρπός τον "Ερωτος καϊ τον Χάους, γεννήαασα εκ τοϋ Ε ρέ

βους δύο τέκνο, τον Αΐβέρα καΐ τήν Ημέραν. ' 0  αρχαία μυθολογία παρι- 
στά  τήν Νύκτα ώς τιρωταίτιον πά·/των των πραγμάτων, των οποίων παρ- 
«δέχετο πρώτιατα επτά , πΰρ, ύδωρ, γήν, ούρανδν, ήλιον, νύκτα χα’ι αε· 
λήνήν* «ρα ώς 8ιάν, εις ήν ανήκει λατρεία, όμοία τής τοϋ Διδς, Ποαει- 
δώνος, καΐ άλ).ων. Ή  «αντασία των παλαιών βοωκεν εις τήν σκοτεινήν 
ταύτην ιδέαν μόρφωσιν πλατυτέραν, καί οΰτω πάντα τά άγνωστα, τά  άν- 
ίξήγητα, τά τρομερά, άρα πάντα τά  δεινά, αί νόσοι, οί δνειροί, αί δυςτυ- 
χ ία ι, ή διχόνοια, ό πόλεμος, ό εόνος, ό ύπνος καί ό Θάνατος, αποδίδονται 
είς τήν Θεάν Νύκτα, χα’ι τέκνα αύτής ονομάζονται.

Κατά τήν δόζαν των παλ.αιών ή Νύξ κατφχει εν τώ  φδΐ[ΐ τρομερωτατην 
«Ιχίαν, έχ τής όποιας έξήρχετο διά τοϋ ουρανού έπΙ μελαίνης χαί ΰπδ μ ε- 
λάνων ίππων συρομένν,ς άμάξης, περιεστοιχισμένη ΰπδ των αστέρων, χαί 
Ιπέστρεοε πάλιν χατά τά χαράγματα τής ήμέρας.

Έζωγοαίίεϊτο γυ·;ή σοβαρά, μαυροφορούσα, και κάλυμμα εχο·υσα, χαΐ 
κρατούσα έν ταΐς άγκάλαις δύο παιδία, τδ μέν λευκού χρώματος, τδ δε με
λανός, παριστώντα τον ύπνον χαί τον Θάνατον.

ΙΡΙ2.
' Ή  Ιρις θυγάτηρ τού θαύμαντος καί τής Ήλέκτρας, έκγόνου τού ’Ωχεα- 
νοΰ και τής Γης, ήτον ό άγγελος των θεών, χαί μάλιστα τών έκ θή).εος 

Γελούσα έπι τής γης τ 'γένους, έχτελουσα επι της γης τα προςταγματα α 
ι ^ έ τ ι  νά παραπέμπ-ρ χαί ν’ άπάγιΒ εις τον αδην

(·) Αουχιβ». Φ,λοψευϊ. 33. < Έγώ «ί δμΤν  ̂άλλβ ϊ-.ηγήσομαι, «ύτδί *«βών, Λ  πχρ’
• δλλου άχο-Λίΐ· ιάχ* γ4; ίν  ̂βδ, »  Τυ·/ιίί·). άκούων, ιι?ο;6 β,σβιίτ,ς «;δί ιήν ίλή-
> βιι«» «ΰ  βιηγήμιώί. Όκότ, γ4ρ ίν Αϊγΰχιψ ί̂ ί̂Το», νίος ίι/, Οτιό̂ ,οϋ *ατράς 
» ίπΐ *αιίϊ>«« πρι?»σ«ι ϊκοιτϋλιΐί, ίτι«βυ>η»ϊ I ;  Κοκ,ον άνβυλίνϊϊς, έκιΤΟίν ίπΐ <6ν 
« Μίμ.νον« έλίών, όχοϋβαι τδ ίχυμΜ,δν ί«Τνο ήχοΐντα «?δ; »ν ιχοντ* τδν ήλιο.· «_χ·ίνη
> μέν οδν ήχουσι, οΰ χαΗ τδ *ο;νδν τςΐ« κολλιϊι ίοημόν τιν»^ο«νήν, άλλάμβι ^
• βιν 6 Βίμνιίν βύτδς ίνοίζβς τδ βίδ;ι« ΐν ί»ί*ιν έηςβ· χ»1 «ΐ̂ γ* μή «{ρ.ττδν τν, βι/ΐ*
■ δν 6μΐν «Ιυον τ4 ϊκΐ] ». Πινσχν, Αττιχ. χί». μβ’· 8· 2· « “Κί,ι
,  4γ»λμβ, ΉλιΤον Μίμνον» δνομϊζοοϊιν ς1 πολλοί· το.τον γάρ φαυιν όί Α'.ίιιπι.β; όρ-
■ μνιβήναι έ{ Αίγυπτον, χβΐ τήν 5χρι Σούχων άλλχ γ4? οΰ ΙΙέμνονβ οί θη6»ιοι λίγο·.»:,
■ Φχμένωρ» δέ «ννβι τών έγχωρί«ιν, οΰ τούτο άγιλαχ ήν· ήχουοβ δέ ήδτ, χαί
> φαμίν»ν ,Τναι τούτο τδ άγαλμα, 3 Κομβύσηι δ-.ίχούί,  ̂νΰν δπόίον έχ χίίαλήί ές 
» μέσον βίμα, ήν ίπο^^ιμμένον τδ δόλοιπδν χ49ητ»ντ«, καί ιέ.ί παταν τ,μΓραν, δνι«
• βχβνίίς ήλίρυ, βο?, ^ιδν ήχον μίλιβτ* ιίκβσ,ι τνί, χιβίρας ή λύρας ,̂γε-.βη;
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να(χων τας ψυχοις, ώ ; ό 'Ε5ΐΑ»]ς τβς των άνδρων Κατ’άλλου; ^ ο ν  «ο ιε- 
ρω[Λενη χατ’ έξογήν εις τν,ν δπχ,3εο·ί*ν ττ^ "Ηρας, τιαραχ«9ϊ)[Αένη πάντοτε 
εις τον βρί'Λν αυτής, ?; βχο7.ον9οΰαβ «ϋτήν» έ).αύνουταν, οπιαΟεν τής άρ.ά;?·,ς.

’Ενοαίζετο δε ή ίρις, εΐκονιζοριένη &·.« τοΰ ουρανίου τόςου, χκι 9εα τής 
βροχής* επειδή οί τ.α/Λίοι έπίατευον, οτι ειλκυε το ύδωρ έκ των 9α/.ασ- 
σών χαΐ των ποτα^λών, ίνα χαταπέ[ΐ'|ΐ5 αύτο πά).ιν έπΙ τήν γήν προς χαρ- 
Γορορίαν αυτής.

Έζωγράϊουν δε αυτήν νέαν ευειδή, επί ουρανίου τόςου, χρυαόχρο* πτερά 
χαΐ ποικίλον ΙνδυΐΑα εχο'υααν-

ΥΜΗΝ η ΥΜ6 ΝΑΙ0 5 .
'Ο  ρ.ΰ9ος δΐϊ-,γεΐται περ'ι αύτοϋ τά ίζής. 'Ο 'Υ[Λήν ήτο πτω·χός μεν, άλλ* 

ευειδής νέος, τέν όποιον τ,ίελες εχλάβει άντί παρθένου. Αυτός ήγάπα χ * -  
ρίεσσάν τινα Άίν,ναίαν, χωρίς ελπίδος δμως και νά νυμιρευίή αυτήν, ίνα 
μένη δέ πάντοτε πλν,αίον αυτής, ενδυΟείςποτε γυναικεία «ρορέματ», άνε- 
μίχβτ;, πανν,γυριζομένν,ς εν Έλευαΐνι τής εορτής τής Δήμν,τρος; εις τό πλή- 
δος των χορααίων. ’Α λλ’ έξαίιρνν,ς όρμήταντες πειραταί εχ τίνος ).0'ρου, άπ- 
ήγαγον τας παρ9ένους εΐς τα πλοία αυτών, ϊνα πω).ήτωσιν αυτας δού'λας 
εις άλλους τόπους. Προςορμιαβέντες οέ μετά τής λείας τβότης ιΐς ερτμόν 
τινα νήοον, και μεΟυαδέντες εκεί, έβυθ.οθ/,σαν είς βα9ΰτατον ύπνον. Τότε 
ό Ύ μήν ευρών ευκαιρίαν, παρεκίντ,σε τβς συντρόιρους οϋτοΰ νά λάβοιαι τών 
χο'.μωμένων πειρατών τά δπλα, καί οι αυτών να γονεύσωαι πάντας Τοϋτο 
συνέβη· κ α ιό 'ϊ ’μήν επλευαεν εΰ9ΰς μετά σπουδής είς Ά9ήνας, τάς όποιας 
εϊρεν έν μεγίατιρ λύπγ) διά τήν γενομένην κλοπήν, κα'ι ΰπεσ-^έ9η είς 

τοΰς γονεΤς ν’ άποδώσι^ τάς άρπαα9είαας θυγατέρας, εάν συγχο'ρήαωσιν 
αυτόν νά λάβνι είς γάμον τήν παρθένον, τήν όποιαν ήγάπα* μετά χα ρ*ί 
συγχατένευσαν οί γονείς είς τέ ζήτημα τοΰτο. ’Αποπλεΰσας λοιπόν πάλιν 
μετά  τινων ανθρώπων είς τήν έρημον έχείνην νήσον, έχόμισε τάς παρθένους 
οπίσο) είς τάς ’Αθήνας, ένυμφεύθη τήν ερωμένην αυτοΰ, χαί έζησε μ ετ’ αυ
τής ούτως ευτυχώς, ωςτε τό δνου,α αυτοΰ έβημίσθη χα'ι ΰμνήθη, καί αυτός 
τελευταΐον άπεθεώΟη, λ,ατρευόμενος ώ ; θεμελιωτής χαΐ προστάτης τών γά - 
μων. ’ΕπΙ γαμήλιων πανηγΰρεων εθυον είς αυτόν υπό τήν μ ε/ .ω ίΐ^  λαμ
πρών ύμνων άνθη, ^οροΰντες πρός στολ-ΐσμόν χαΐ τήν εικόνα αΰτου.

Διά τήν θεότητα έπλασεν ό μετά ταΰτα μύθος διαρόρους αυτού γονεΓς, 
ποτέ μεν τήν ’Αοροδίτην χα'ι τον Διόνυσον* ποτέ δέ, τόν'Άπόλ,λωνα καί 
μίαν τών Μουοών, καί μετήνεγχεν αυτόν είς τόν Έλικώνα (όρος τής Βοιω
τίας) μεταξύ τών έχει χατοιχουσών Μουσών.

Εζωγράιρουν δέ αυτόν νέον, εύμορφον, φοροϋντα στέφανον έξ άμαράχου, 
*α Ι ένδυμα χρυσόχρουν, χαί κρατούντα έν χερ^ί δφδα χαΐ σχέπην.

Π Ρ Ι Α Π 0 5 .
Ο Πρίαπος κατά μέν τινας μητέρα είχε τήν Νύμφην Νηίδα η  τήν Χΐδνην,

• ί*) Λεβ. I  V, 693



ΠΙΙΤΟίΠΙ

*«1 κατερ* τον Έρ[Αϊ,ν, η τον Άδων-.ν χ*τα  2ϊ την χοινοτίραν γνώ;Λϊ,γ 
γονείς βΰτοΰ ν»·-· ° Δ ’.όνυϋο: κ*1 ή Αφροδίτη, ητι; ενεχ» της ζηλοτυπίας 
τ?/; "Βρας εγέννητεν αυτόν άαχηριότατον χβΐ άηδέατατον. Αΐίχυνθ|Αίνη δε 
δια τί,ν γέννησιν τοιο'ΰτου παρα ιρύαιν βρέτουί, εξέΟηχεν αύτό επ: τών ορίων, 
οπού 0{/ως ευρεθείς ΰπο πο-.ιιίνων, άνετράιρη V  αυτών έν ΛαμΑάκφ τής 
Μυσίας. Και χατ’ άρχας ριεν ητον όΙΙρίαπος ό «ρος^ιλής τών Λα^ιΙακηνών 
θεός, ρι.εγά)Λ>ς παρ’ κύτοις τιυώ;Αενος· [χετα δε^ταυτα [ΛίτηΟεΐς ύπο τών 
βνδρών δια την προς τ^ς γυναίκας αισχρότητα αΰτου, κακώς εςεβλή^η τί/ 
πόλεως. Ά λ λ α  πάλιν επειτα ο: κάτοικοι, επειδή εις δεινήν περιπεσόντες 
νόσον, ενόριισαν δτι τψωροΰνται ουτωςΟπό τής Αωροδιτηί, ώ ; κακώ; {Λετα- 
χειρισΟέντες τον παϊδα αυτής, άνεχάλεσαν προς αΰτοΰς τον Πρίαπον, έκτι
σαν εις λατρείαν αυτού ναούς, και εις τιρ,ήν βΰτοΰ κατέστησαν έορτας, 
καθ’ άς παρεδίδοντο εις ασελγέστατα αΐσχρουργήυ,ατα. ^

Ή  λατρεία τού θεού τουτου έ$ηηλώ9η έκ τής Λαρόάκου εις τούς "Ελ
ληνας και 'Ρωριαίους· άλλ’ άρ,αότερα ταύτα τα 19·^. προσωποποιούντα δια 
τού Πριάπου την γόνΐιιον καΐ ευτορον της ο·υσεως δύναρειν, έσέβοντο αυτόν 
ώς θεόν φύλακα τών άγρών, τών άαπέλων, τών κήπων,^και τών οπωρων. 
Εντεύθεν έζωγραιρεΐτο άνήρ πρεσβύτης, κεφαλήν ρέν εχων άνθρωπινη^  ̂
χέοατα δέ έλάφου, και ώτα αίνος, και αιδοιον ρέγα κα'ι εςέχον (υπαινιττό- 
|λενον συρ.6ολικώς την γονιμότητα τής οΰσεως), και κρατών ραβοιον μέν 
ιτρός εκφόβισιν τών πετεινών, ρόπαλον δε, προς καταδίω'ιν των κλεπτών, 
καΐ δρέπανον, προς θερισ[αόν. _ _ ,

Κατα τας τελου;Αένα; εις αυτόν ίερας εορτας εθυσίαζον μέλι καί γάλα, 
2νίοτε και ονον διότι τό ζώον τούτο έξύπνισεν, ώς μυθεύεται, οιά του ογ
κηθμού την Νύμφην Λωτίδα, έν ώ έμελ).ε να έπιπέση επ’ αύτ-ήν ό Πρίαπος.

ΑΙΟ Λ 0 2  ή ΙΠΠΟΤΑΛΗ2.
Τ  *0  έκ τών σπ·/λαίων και τών κευθμώνων συ-η',θ.ος όρμώμενος σφοδρός 
άνεμος, προσωποποιηθείς ύπδ τών παλαιών έθ·^ν,^ώ ν μεταχειρι,ομένων 
αυτα πολ),άκις εις κατοικίαν, εδωκεν αφορμήν εις τον περί θεού τών ανέμων 

μύθον τού Διόλου. , ^
Ό  Αίού.ος ήτον υιός τού ίπτΛτα καΐ τής Με)Λνίππης, η , χατ α).Αους, 

τού Διό;, εχων τδ βασίλειον αυτού κατά τόις έπτα τής μεσογείου θαλάσ
σης νήσους," τας κατ’ άρκτον πρδς τήν ϊικελίαν κειαένας, την Λ^παραν, 
ίερήν, Στρογγύλην, ’Εριχούσαν, Φοινιχοΰσσαν, Διδύμ-ην και Ικεσία·/, η Κυώ' 
νυμον. ’Ενομίζετο δέ θεός ταμίας τών άνέμω·/, τούς όποιους έφ·ύλαττεν 
Ιγχεκλεισμένους εις βσκο'ύς, και άπέλυεν ες ουτοιν, οσάκις εκρινεν αναγ- 
χαΐον να πνέωσιν ή , ώ ; ετεροι μυθολογούσιν, ε ίχ ε  το'ύς ανεμο·υς παν.α^, 
κεχλεισμένους έν τή  νήσω Λιπάρα, τής όποιας τό τείχος  ητο χαλκο’ύν, η 
εν Θράκη, επειδή οί σφοδρότεροι καί συ·/εχέστεροι βόρειοι άνεμοι εκ τη , 
Θράκης πνέουσιν. _ , ,

Ό  Αίολος έγέννησεν έκ τής Κυανής! ;  υιούς και Εξ θυγατέρας, τας 
συνέζουζεν εις γάμον μετά τών ϊδίλφών α’υςών ΰπηνιττο·/τυ δί ·όι «/(ύ*



?Εκα ταύτα τί'χνϊ τούς οώοεκα κυρ’.ωτέ̂ ους ανεαοι»;, τούς όηοίους εγίνωσχον 
ο[ «ολκιοζ. ’Ες αύτών 2^ πάλιν οί γνωστότεροι ησαν 6  βοριάς, ό αρχτι- 
χοαν«τολιχός ανε[Αος· ό Εύρος, ό ανατολικό;, ό καί αϊΐι·ιλιωτϊ)ς λεγόΐίενος' 
6  Νότος, ό [ΐεσηαβρινός· και ο  Ζέβνρος, ό όντιχός.

Έαν ό ΐΑ.υ9'.κός ούτος θεός άναχθ^ εις ιστορικόν πρόσωιτον, βαίνεται, δτν 
6  Αία),ας ύττήοςε βασιλεύ; άςρονοριιχώτατος κα’ι ναυτιχωτατος» οςτις 2 ώ  
τας άχονβεΐς αύτον παραττΐρήσεις τιερί των επιτολών των αστέρων και περί 
τ?,ς παί.ιρροίας τί,ς θαλάσσης, προέλεγε πολλάχις, τίς άνεαος ψ ε λ λ ε  ν4 
πνεύσ^’ οθεν και ώιρελίριους συριβουλάς εοιοε πάντοτε εις τοι>ς ναοτιλλο* * 
ρ,ένοι>ς. 'Υρινεΐτο δε παρά πολύ δια την εύσίβειαν, την δικαιοσύνην, καΐ 
την πρός τού; ζένοο; φιλανθρωπίαν αύτον, λεγθ{Αενος δια τα ; αρετας ται>- 
τας καί φΟ.ο; των θεώ ν ενόριίζετο δε προςότι καί εύρετής των ί7Ϊω ν (*).

*0  Αΐο).ος εζωγραφιϊτο πωΐ’ωνίτης, και πτερωτό;, καθηρενος επί βρα- 
, χου, και κρατών 1ν τη  χ ε φ ' σκηπτρον, εις σύμβολον της επι των ανέ|αων 

ί'ξονσίας αύτοΰ· ή και πλησίον σπηλαίοι* ίςάρ,ενος, φορών ([αάτιον λευκόν 
καί λεπτόν, καί εγων περί τούς πόδας ασκούς.

Τινές δέ αύτόν μεν ά),ληγοροόσιν εις τον χρόνον τα δε τέκνα αύτοΰ, εις 
τού; δώδεκα μήνας, τά μέν θη).υκα εις τούς εξ μήνας τού θέρους, ως εύφορα· 
τα δέ άρσενικά, εις τούς £ς τον χειμώνος.

ΠΑΝ.
Τόν Π5να.οί μέν Αιγύπτιοι έτίμων ώς παγκυβερνητην τινα θεόν, τοι>- 

τέσ τι θεόν, τόν όποιον έπίστευον ως σύμβολον τον παντός, ήτο-^τής^φύ- 
σεως, καί πάντων των έν αντή περιεχομένων τα οέ αρχαία νομαδικά εθ·/η 

Έ).λάδος,' κατ’ εξοχήν έν ’Αρκαδίφ, έλάτρευον αύτόν ώς έφορον τών 
ποιμένων, τών ποιμνίων, και τών εις βοσκήν χρησίμων πεδίω ν δθεν καΐ 
τό δϊομα αντον έτνμολογεϊται έχ τον π α ν  ρήματος, ̂ τοϋ γινομένου κατά 
σνναίοεσιν έκ τον π α ί ε ι ν ,  τό όποιον σημαίνει τό β ό σ χ ε ι ν .

Είναι δέ ό Παν κατά μέν τόν Έπιμενίδην νίό; τον Διός καΐ τής Κ α λ- 
λιστονς, ή τής Οίνηίδος· κατά δέ άλλους, τον 'Βρμον και τής Νύμφης Πη
νελόπης· και κατά τινας, τού Ουρανού και τή ; Γής. Νέος ών, ήγάπησεν

ΕΛΛ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ. ΚΕΦ. Α’. **

κάλαμον· ■
θλιααένος χαΐ στενάζων, ό κάλαμος, κινούμενος ύπδ τού άνεμου, έπεμπ ε 
γ).υχεΐςτι·/ας ήχους, οιτινες τοσοντον έκίνονν την καροιαν τον θεού, ω ςτε , 
ςνα εχη  την ηδονήν νά άχούη αντον;, όταν θελη, εχσάε μέρος τού κ*λα «

(»ι Λιόίωρ. &κ«λ. β:6λιοβ. ί»το?ικ. βιβλ. I. κιφ. 7 . · Γ«ν<βί«ι *·«ύτ6ν(τ4ν ΑΓΛβν)
> ββοι» «ίιβίίϊι κ*1 δίχβων, ?τι δί κ»ί ι:ρ4ί τού; ξένον; ?ιλίνβ;;ΐι>π5ν- *?64 «  τούτοι»
• τ*ν τών Ιβιίΐίν νοιϊιν τον; ν.υτικοΤ; έπίΐίηΤ'Ι»»»^»^· *ν?δ;^*?ι«η·
> μοοίος «ανατοτηοΛχότα , κρολέγτιν τοΐς ίτχω?!ο« Ανέμου» *ύοτόχ«ς· έξ ο« ταμίαν 
» ϊύπν ιίναν τών β/έμων έ μύίος ώνίδΐιξι· διάτ» τήν υπί^βολην τή; ίΜεΐδ»!»», ?Ιλον
« τών 0(ών έχΗ ΐ̂νϋήναι, ^
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ρου ΙχΕίνου, χ ί ί  *ατί9Χ£'5ασί σύριγγα, ονοιχάσας αύτί,ν ούτως «π4 το3 
ονόΐΑατος τ^ς Νύριβης. ’Κσύριττε 8 ' αύττ,ν τοτοϋτβν έτητν,δϊίως, ώςτε πρού- 
κάλεσέ ποτέ τον Άπόλ).ωνα εις μουσικόν αγώ να, χαΐ κγήχε τήν χρίσιν 
είς τον Μίδαν, τον βασιλέα τ?,ς Λυδίας· επειδή δέ ούτος εδωχε τήν προτί·· 
μτ,σιν εις τον Πανα, όργισίιΐς ό Α πόλλω ν, θεός εΐς άκρον έχδιχτ]τιχός, 
μετεβαλε πρές τιι/.ο)ρίαν τα ώτα τοΰ Μίδου είς ώτα δ'«υ.

* 0  Παν περ'.'ρέρετο τά πεδία χα’ι τας κοιλάδας, εζη, ώς «οτε οί νομά
δες, βίον αστατον, άνεπαύετο εΐς σκιερά σπήλαια, εΐς χαταψύχους όχθας, 
κα; ν,ύλει τήν σύριγγα. Αί Νύμοαι καΐ αί ’Οριιάδες, περικυκλοΰσαι αυ
τόν, συίΐττοντα, ό^̂ όρευον. Λέγεται δέ, δτι εΐς τον τιόλεμον των Τιτάνων 
μ ε γάλως έβοήθν,σε τους θεούς, κατασκευάσας 0κ κογχυλ.ίου εΐδος σάληιγ- 
γος, δι’ ής άπετέλεσε τηλικοϋτον θόρυβον, ώςτε οί Τιτάνες βοβηθέντες, και 
νομίσαντες, οτι π/,ν,σιάζει μέγιστον τέρας, στρέψαντες τά νώτα,'Ιφυγον. 
'Η  διήγν,σις ,  δτι δι’ αιφνίδιου ΰπ’ αύτοΰ έχπεμφθείσης μεγάλτ^ κραυγής 
ετρδμαξε μεγα πλήθος εχθρών τοΰ Διονύσου (οΐτινες κατά τινα εΐς τάς 
Ινδίας οδοιπορίαν αύτοΰ ήπείλν,σαν να εφορμήσωσι κατ'αύτοΰ), καί έτράπη 
€ΐς αυγήν, εοωκεν αφορμήν είς τήν ετι κα'ι νΰν ευχρηστον παροιμίαν, π α - 
•νικός φ ό β ος, καί π α ν ικ ό ν  δ ε ιμ α ,  λεγομένν,ν επ'ι φόβου χα'ι τρόμου, 
χωρίςτινος εύλογου αιτίας συμβαΐνοντος, μάλ'Λ-τα οέ είς τά στρατόπεδα (* ) .

Έζωγράφουν δέ αύτόν εχοντα κέρατα έπι τής κεφαλής, καί πρόσωπον 
ερυθρόν, και όφθαλμώς αίγός, και ώτα μικρά, και είς όςύ λήγοντα, και 
γένεια μαχρά, καί σχέ).η μαλλιαρά, καί ούράν, και χρατοΰ·ντα δρέπανου 
καί σύρι γγα, καί φοροΰντα παρδαλήν. 'Ηνίττοντο δέ διά τής ζωγραφιάς ταύ- 
τ/,ς τήν πρώτν,ν αύτοΰ εΐς τήν φύσιν τοΰ παντός άλλν,γορίαν οθεν καί έσή- 
μαινον τά  μέν κέρατα τον ήλιον καί τήν σε5.ήνην ή δέ παρδαλή, τήν γη ν  
τό δέ αίγωπόν, τάς αιφνίδιους ταραχάς των καταιγΐδιον τά  δέ μαλλιαρά 
σκέλη, το'ύς ελώδεις τόπους καί τήν τραχύτητα των ορίων ή δέ σύριγζ, 
τά  πνεύματα καί τά φ'.υσήματα τών ανέμων· τό δέ δρέπανον, τον επί πάν
των θερισμόν.

Μετά μεγά?.ου δέ ζήλου έ).άτρευον αυτόν οί ποιμένες, και πολύ προς- 
«ϊχον, μή ένοχ/.ήσωσιν αύτόν, μάλιστα κατά μεσημβρίαν, νομιζοντες, δτ  ̂
τότε άνεπαύετο κεκοπιακώς άπό τοΰ χυνηγίου (**)·

’Ενομίζετο δέ προςέτι ό Πάν καί προστάτης τών άλιέων.

ΣΑΤΥΡΟΙ ή ΤΙΤΥΡΟΙ.
*Τπδ τό δνομα τών Σατύρων παριστφ ή μυθο).ογία δντα, τά οποία κατά 

τό μάλλον καί ήττΟν χλίνουτιν είς τήν φύσιν τών ζώων, μάλιστα είς τήν

{*) Σουίδ. « Πανιχφ δείμαει* τβΰη γίνεται έχΐ τ2ν ςρατβηεδιεν, ήν[χκ 
• τι ΐπκοι  ̂ ο( ίίνΟ̂ οχοι ίχταραχβιϋβι, μηδιμιάε αιτίας προιρανείϊης. ·
I (**) θιοκρίτ. Είδύλλ.ά. »*ίχ. 16—19.

α Οΰ Ο̂ μις, ω ποιμίν, τδ μεααμβρινδν, οό βίμις άμμιν
* Συρίσδεν· τίν Πάνα δεδοίχαμες· ή γάρ άγρας 
« Τανίχα χεχμαχύς άμκαύεται· έντί ϋ  πιχρδς,
• Καί ο! 4*̂  δριμιΤα χβλά πατί ρ.νΐ χίβι;ται. α



ΕΛΑ. ΜΥΘΟΛΟΠΑΓ, ΚΕΦ. 6*. ί 7
{ΑΟ^τ,ν τωΜ κΐγών. ΑύτοΙ ηυαν το πρώτον ξΛΪν Πί),οπο·Ληί;οι θίοΙ τίτ/ 
ορυμών |Αίτά οέ ταΰτα τό αττικόν διάιιβ, κατ’ ενοχήν τό σατυρικόν, εδω· 
κεν εις «ϋτουί τεί^ιοτέραν [Αορ^αιν. Οί ριέν "Ελληνες εφαντάζοντο αυτούς· 
τό πάλαι έχοντας ώτα οξέα, καί οαύ.ακράν κεβα)>ήν· οί όέ ριεταγενέττεροι 
τε-/νιχοΙ ά-έό(δον εις αυτούς κέρατα καΐ πόδας τράγου, καί προς τον Πάνα 
έξω|Λοίουν.

"Απαν τό γένος τών Σατύρων ε[Λ^α!νει παρά τοϊς άρχαίο'.ς τούς 9εούς τ£ ν  
ορυριών χαΐ τοΰ ’̂ ωρικοΰ ^ίου· Νοριίζονται ύβ οπαδοί τού Διονύσου, οΐτςνες 
εϋΟυ|Λουν έν ταΐς έορταΐς' αύτοΰ, χορεύοντες καί τρογφδοϋντες ριελωδιχώτβτα.

Γονείς τών Σατύρων όνο[Αάζοντβι ο Έρρ^ης χβΐ ή Νύρειρη ί’ρ9ί|εη· κατ' 
άλλους δέ, ό Διόνυσος καί ή ναις Νίκοια.

"ΟρΑΟίοι των Σατύρων είναι και οί παρα τών'Ρωριαίων λατοευόριενοι Ρααοί.

2 ΙΛ Η Ν Ο Σ -  ,
'Ο  Σιληνόςήτον υιός τοΰ Πανός καί της Γής. Σκοτεινός είναι ό περί τοΰ 

βεοΰ τούτου [ίΟΟος, εις δν ίσως εοωκε την οφορρλήν βασιλεύς τις αρχαίος, 
συνεργήσας πολύ εις την ρ.όρ^σιν τοΰ ανθρωπίνου γένους διά τί}; έξαπλώ· 
σεως τ?,ς γεωργίας καί άαπελουργίας. Τινές διηγούνται, δτι ό Σιληνός ήτο 
σο-ρός τις βασιλεύς έν ττ, νήσω τής Αραβίας Νύστ)· άλλοι δέ πάλιν λέγου- 
σιν αύτόν άνατροφέα καί διδάσκαλον τοΰ Διονύσου τόν όποιον συνώδευσε 
καθ’ δλας τας εκστρατείας αύτοΰ, καΐ τοσοϋτβν ήγάπησε τό ΰπ’ βίτον έχ 
■των ς·αρυλών τής αμπέλου κατασκευασθέν ποτόν, ώ ς’ έαέθυε σχεδόν πάντοτε.

Ζωγ^βρεΐται δέ άνήρ ραλακρές καί πα-χ'ύς, εχων δύο κοντά κέρατα, καΐ 
ουράν αίγός, έπΙ ονου καθήμενος, καί κρατών έν τή  χειρί ασκόν οίνου, ή 
ποτήριον. Ε ν ίο τε δέ ζωγραρεΐται καΐ ως μεμεθυκώς, και υπό δύο άλλων 
δρυμονίων θεών βασταζόμενος.

Ό  όνος δέ αύτοΰ μυθεύεται ώς πολύ φρό'Λμον ζώον διότι οτε οί θεοί 
και αί θεοί ε·ύρίσκοντο έν κίνούνοις, εκείνος ογκωμένος, ύπεμίμνησκεν α-ύτούς 
νά ρυλάττωνται καί νά προςέχωσιν.

Α 2'Κ ΛΗΠ (05.
Ό  Ασκληπιός εγεν',τέ,θη έκ τοΰ ’Απόλύ.ωνος (Παιήονος) κα'ι τής Κοοω· 

νίδος, βυγατρός βασιλέως τινός τής Θεσσαλίας, ή, κατ’ άλλους, έκ τής Ά ο - 
σινόης, θυγατρδς τοΰ Λε'υκίηπου. Ή  μέν μήτηρ αύτο·3 άπέθανε λεχώ σα' τό 
δέ νεογνόν βρέρο; παρεδόθη εις ττ,ν έπιστασ·!αν τοΰ Χείρωνος, δςτις άνέ- 
θρεψε καΐ έδιδαξεν αύτόν παιδιόθεν μετά τοσούτου ζήλου την ίατοικήν τ έ 
χνην, ώςτε ό Ασκληπιός άνδρωθείς, ύπερέβη τόν ίδιον αύτοΰ διδάσκαλον, 
σώζων τούς ασθενείς έκ τοΰ θανάτου, και ποιοιν δια τής τέχνης θαύματα.

Ό  Πλούτων, τοΰ όποιου εκτοτε τό βασίλειον ήρχισε νά σμικούνηται, ένε- 
κάλεσε τόν Ασκληπιόν παρά τψ Διί, οςτις όργισθείς διά τήν αύθάδιιαν, 
μεθ’ ής ό θνητός ούτος άνθίστατο εις τήν θελησιν τής Τύχης, έκεοαύνωσ· 
τόν περίρημον ιατρόν. ’Εκ τούτου διηνέχθη ό Απόλλων προς τβν Δία τ ο ·  
σοντον, ώςτ’ έξώσθη τοΰ Όλυμπου πρός ολίγον χρόνον.

Μί'.ά θάνατον αποθεωθείς ό Ασκληπιός, έλατρεύετο καθ' δλην τήν 'Ε λ -



ΕϋΙΤΟΜΙΙ.

Ιάδα, χβΙ [Αά).ιστκ εν ’ΕΓ.'.δα-ίρω ττ,ς Πε̂ .ο̂ οννήσου, δπου εΐχ« κ»1 ν»ον 
μεγαλςπρίπέστίτον. 'ΕντβΜα Ιστειλάν ηοτί ον'Ρω[*ϊ'.οι, χχταθλνβόαενοι 
ϊν  τκετρΐδν αότων ύτνο λονριοΰ (το έτος 4·63 «ττδ κτίσεως 'Γώαης, η 2 9 1  
π. X.), 2έχα πρέσβεις, ϊνβ συ[*βοΛευ9ωσι τον 9εδν περί τής απ’ αύτοΰ β ε- 
ραπείας· μόλις ουτοι έπάτν,σαν έν τψ νβίρ, και παρειΛίις εϊρπι«·̂ <̂ εκ τοΰ 
ζ̂ρυσοΰ και ελεφάντινοι· άγάλίΑατος τον Άσχλϊ·,7ζΐθϋ όφις, δςτις ή/.Οε κατ 

εύίιΤαν είς τό «λ.οΐον των *Ρω(Λαίων πρέσβεων, κα*. έκθ[Αίσ9η ΐιπ'αυτών εις 
*Ρώμν;ν· αρ.α δε φθάσαντος «ύτοβ έκεΓσε, κατέπαυσε χαΐ ό λοιριός. ^

Γίοίις [Λεν ό Άσκλ.ν,πιό; ε ίχε δύο, τον Μαχάονα καί Ποδαλείριον θυγα* 
τέρας δέ τέσσαρας, ττ,ν Ύ γίειχν , ίασώ, Πανάκειαν καΙ Ανγλην» έξ ώ» 
ή 'Γ γ ίε ια  άπέλαυε βείας τψ ή ς, νο[Λΐζο[Λένη δότειρα καΐ πρόξενος τής υγείας, 
χαΐ ζωγραφουρ.ένη νέα σεριντ;, περιχεκαλυυ.|Λένη εις λευκόν φόρείΛα, καΐ 
κρατούσα εις τάς χεϊρας ποτέ μέν βότανα, ποτέ δέ δφιν.

Έζωγράφουν δέ τον ’ΑσκλχΤ^πιόν άνδρα σεβάσμιον, βαΟυπώγωνα, φο- 
ροΰντα λευκά, κρατοΰ·ι·τα ράβοον, περί τήν όποίαν περιεστρέφετο όφις, καΙ 
«χοντα πλσ,σίον αυτού άλ.έχτορα, ώς σύμβολ.ον τής έγρτ,γορότήτος.

Παράγουσι 2έ τδ ο·Λμα αυτού παρά τδ τ ά  ά σ κ ε λ ή  ν ο σ ή μ α τ α  
ή π ^ α  πο ι ε ΐ ν  διότι δν,λ.αδή μαλ.ακύνει και καταπαύει τά  σκληρά νοσήματα.

Λ Η Τ Ω .
Ή Λητώ είναι θυγάτηρ τοΰ Κοίου καί τής Φοίβης, καΐ εγγονος τοΰ Ου- 

•ρανοΰ χαΐ τής Γής.
Πεοί αυτής είπομεν ίχχνα έν τψ πεοί Απόλλωνος, πώς δηλονότι κατα- 

διωχομένη ύπδ τής'Ή ρας, έγέ'Ληγτε τδν 9εδν τούτον Άπόλλ.ωνα, καΐ τήν 
άδελ.φήν α'υτοΰ "Αρτεμιν έν τί) νησψ Δήλψ· ένταΰ9α θέλομεν ομιλήσει περί 
τής λατρείας καί ζωγραφιάς.

Έλ.ατρεύετο ή λητώ  ώς 9εά τής νυχτδς κατ’ εξοχήν Ιν  τή  νήσφ Δήλψ, 
έν Ά ίήνα ις, έν “Αργεί, χαΐ έν Μεσσήντ) μετά πολλ.οΰ ζήλου. Άπεδίδετο δέ 
είς αυτήν πρφος όποιον δεν έφύλαξεν, δτε ή9έλησε νά έκδι-
χηβή τήν Νιόβην, γυναίκα τοΰ κιδαροιδου Άμφίωνος, ήτις γεννήσασα επτά 
υιούς καί επτά θυγατέρας, καί ΰπερηφανευίεΐσα διά τούτο, έτόλ.μησε νά 
χατασοονήσι^ αυτήν άλλ’ έμελλεν ή ταλαίπωρος ν' άπολ.αύστι πικρών τής 
μεγαλαυχήσεως ταύτης τών καρπών διότι ή Λητώ παροργισθεΐσα, πάρε· 
χάλ.εσε τδν μέν ’Απόλλωνα νά τοξεύση τά  άρσενικά, τήν δέ Αρτεμιν τα 
θηλυκά αύτής τέκνα, καΐ ούτως ή Νιόβη διά τήν λ.ύπην μετεμορφώθη εις

Ζωγραφεΐται δέ 

νον, τδ δέ άλ).ο, ήμισέληνον.

άγκαλοφοροΰσα δύο βρέφη (τον Άττόλ.λωνα και την 
δ μέν φορεΐ επί τής κεφαλής άχτινοβολοΰντα στέφα-

Τ Υ Χ Η .
*ΙΙ "τύχη προσωποποιηΟεΐσα, κατηριθμήθη είς τήν τάξιν τών θεών διά 

τήν κοινώς έπικοατοΰσαν δόξαν, ότι είς τών ανθρώπων τήν εύδαιμονιαιV χοινως επικρατούσαν οοςαν, οτι εις των ανσρωπων την ευοαιαονιχν εχ ει 
ή τύχη κατά τδ μάλλον ή ηττον ευνοϊκήν τινα ή βλαβεράν δΰναμιν. Κ ϊ Ι



ΧΒτ’ «Ρχ^ί φβίνίτβι δτι βΤχβ την ίδιίτητα ταύτην ή *Εκ*τη' διότι 
ή [Λεν Σ«).ήνη, ως «βρ«(τιος τής νυχτός κ«1 χορηγός τής δρόσου, ενομίζετβ 

/Ιχονσ* μεγάλην δ'Λαμιν επΙ την πολύτροπον χαΐ ζείδωρον γην, «λ λ ’ ή 'Ε  · 
*« τη  άλληγοριχώς έξι),αμβάνετο «ντί τής Σελήνης, αρα ε^  «ύτήν άπεδί- 
δετο * * ι  ή Ιν τοΐς ερν οις χ«1 επετηδιύμβσιν ευτυχία. Ά λ λ ’ επειτα, ποο'ί- 
όντος τού χρόνοοί έπλάβθη επί τούτω ιδία τις βεά, την οποίαν οί μέν "Ελ
ληνες ώνόμασαν Τύχην, οί δό ’Γωμαϊοι ΡοΓίυηβ, πιστεύοντες περί αυτή;, 
δτι χυβερ'.^ χαΐ διευθύνει τας χαλάς ή τάς χαχάς των ανθρώπων τύχας.

Ητο δε ή Τύχη χατά μεν τόν 'Ησίοδον θυγάτηρ τοϋ Όχεανοϋ, τουτές-ς 
γέννημα τής άατασίας χαί άβεβαιότητος, επειδή τής θαλάσσης μάλιστα ή 
κατάστασις μεταβάλλεται συχνάχις χαΐ αΐφνιδίως· χατά δΐ τ0ν Πίνδαρον 
ξτο μία των Μοιρών χαί χατ' άλ).ους, θυγάτηρ τοΰ Διό; χα’ι τής Ν εμεσεως, 
διανέμουσα εις τούς ανθρώπους χατ’ άρέσχειαν τον πί.οΰτον χαΐ την πενίαν, 
τόις ήδονάς χαί τάς θλίψεις.

ο ι  ποιηταί παριστώσιν αυτήν φαλαχράν, τυφλήν ή δεδεμίνην τά  δα - 
μα τα , πτερωτήν, χαΐ ίσταμένην επί σφαίρας ή τροχού, έμφαίνοντες οδτω 
το άστατον τής τύχης κ»1 εύμετάβλητον. ’Αλλά χαί άλλως πως προςετι 
παρά διαφόροις ).αοΐς έζωγραφεΐτο* οΐον παρά μέν τοΐς Σμυρναίοις, εις τους 
οποίους πρώτος ο Βούηαλος κατεσκεύασεν άγαλμα τής Τύχης, είχονίζετο 
Ιν  μορφή γυναιχός, επί μέν τής κεφαλής φερούσης πόλιν ή  ούοάνιον σο α ΐ- 
ραν, έν δό τή  χειρί έχούσης τό χέρας τής ’Αμαλθείας' παρά δέ τοΐς Ά χα ιοΐς 
παρίστατο ώςαύτως κρατούσα τής αφθονίας τό χέρας, χαΐ εχουσα παρά 
τους πόδας Έρωτα πτερωτόν παρά δέ τοΐς Βοιωτοΐς βαστάζουτα έν ά γ - 
χάλαις τον θεόν Πλούτον. Πολλάκις έζωγράφουν αυτήν χαί μετά δ·ΰο πή
δα),ίων εις τας χεΐρας, ή πατούσαν έπΙ πρώρας π).οίου, είς δόλωσιν, οτι 

'ο  χρατος εζαπλούται χαί κατά θάλασσαν, ’ϋ  δέ χακή Τύχη ά π- 
ειχονίζετο ώς γυνή, εγχαταλελειμμένη επί πλοίου χωοις ιστού χαί ’ίστίων 
χαΐ πηδαλίου.

Έλατρεύετο κοινώς καθ' δλην τήν Ε λλά δα , καΐ μάλιστα έν Άθήναις, 
οπού ο! Αθηναίοι μεγάλ,ως αυτήν έσέβοντο και έτίμων ώς ιδίαν αυτών 
προστάτιδα.

Τήν αυτήν σπουδαίαν λ.ατρείαν προςέφερον εις τήν Τύχην χαΐ οί *Ρω· 
μοιοι,^ παρ’ οΐς καί έζωγραφεΐτο άπτερος. Πρώτος δέ άνήγειρεν είς αυτήν 
νοον^ό Τύλλος'Ο στίλιος, τόν όποιον έμιμήθη έπειτα ό Σέρβιος Τύλλιος, 
χαί εφεξής πολλοί άλλοι, ώ ;τε  μετά ταύτα έν μόνη τή  Έ ώ μ η  ΰπήρχον 
οέκα ναοί αύιής· ό δέ περιφημότατος εύρίσχβτο έν Άντίψ τής Λατίνης, 
δπου καθ’ έχάστην έγίνοντο είς τήν θεάν θυσίαι.
 ̂ Κατα την πρώτην τού άπριλίου μηνός, ημέραν καθιερωμένην παρά τοΐς 
Ρωμαίοις εις τήν Άφροδίτην, αυνερχόμεναι αί χήραι χαί αί παοθένον εις 

τόν ναόν τής Α ν δ ρ ι κ ή ς  Τ ύ χ η ς  (ΡοΠ υπ» νΐπΠδ). εξεδύοντο τά ίμ ά -  
τια αυτών, εχαιον λιβανωτόν, χαί ίχέτευον τήν θεάν νά χρύψη από τών 
οφθαλμών τών άνδρών τά  σωματικά αυτών έλαττώυ,ατα.
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ΜΟΙΡΑΙ.
Αί ΜοΤραι ίρεΤς, Κ>ΛΛώ, Α ά χΐϊΐς χβϊ Ά τρβηβ;, θί«1 ν ^ ι ζ ίμ * -  

νβι των ανθρωπίνων τν^ών. ’Εξ «ύτών £χβί]Λ«ντβ «άντ«, δϊβ ό άνθρωπο; 
κρ;ιλλ( V* πάθ̂  «πο τί,; γεννήβίω; τβΟ θανάτου αυτοΰ. Έπιστϊύοντο
δί ώ; ι:*ντο5ΰ·/α}Λ* δντα, των οποίων α· «πο-ράσει; είναι άρετάτρεπτοι, χαι 
ή δΰναμ,ι; αυτών έξετείνιτο είς πάντα; τώ; θνϊ-,το-ύς· το’.αύτην δε δύναμιν 
ουδέ αύτο; ό Ζε·υ; είχεν. Ό ρϊο; επλααιν αυτά; θυγατέρα; τί|ς Νυχτός· 
ίπειδή ή τύ”/η των ανθρώπων είναι σκοτεινή και κεχρυ̂ »̂ εέν»(· η  και του 
Δ ιό; χαΐ τή; θέριιδο;* δζ/αδή-τή; διχαιοσύν/,ς,

'Βργον δέ τής [ΐέν Κλωθοΰ; ήτο να περιπλίκη ε Ι; τέν άτρακτον τδ νήμ* 
τής ζω ή; ίκάστου ανθρώπου· τής δέ Λ αχέσεω ;, να χϊ.ώθΐζ; αυτό* τής δέ 
*Ατρδπου, νά χδπτη αύτο διά τί,ς ψαλίοο;, δτε ό άνθρωπο; ε ρ λ ) .ε  ν'άποθά·ζη.

Παο’ *0^ιήίΐ|) ούτε τδ δνορια, ούτε δ αριθυ,ο; αυτών απαντάται· ι σ ^  
κατ’ αρ·/ά; το δνο;υ.α Κλωθώ ήτο γενικόν άιρ' ον δε ό άριθαδ; αυτών ηυ- 
ξ ν .« , χάΐ ή ποίτ,σι; έγευρε περί αυτών ώρίσρ-ένα δ ν ό ρ τα , __άποχατίστ>] 

ή  Κλωθώ δνο[εα ιδιαίτερον, μετά  καΐ των άλ).ων δυο, αλ).ά δεν «ροςοιω· 
ρίσθη ε ί; αυτά; χαί ίδιον Ιργον, ώ ; γίνεται φανερόν χαι εξ αυτή; ^τής ση· 
ρασία ; τών όνορ-άτων· διότι ή μέν Ά τροπο; σι;^ια(νε; ττ,ν αρετάτρεπτον 
τύ χ η ν  ή δέ Λάχεσις, δ,τι κατά λαχνόν, κατά τύχην πίπτει ε ι; τον «νθρ>,πον.

Παράγεται δε τδ όνορα τώ·;Μοιρών άπδ τοΰ μείρειν ρι̂ υατο;, τοΰ με· 
ρίζειν, επειδή οί λυρικοί ποιηταί ιφαντάζοντο αυτά; παρούσας, και δπου 
ητο μερισμός. Την αυτήν παραγωγήν εχει καί των'Ρωμαίων τό ΡοΓΟ®.

Ε ί; τδν πό).εμον τών Γιγάντων ιβοηθησαν και α ύτα ί,ω ; μυθεύεται, τδν 

Δ ία , και μάλιστα κατά τοΰ τέρατος Τυφώνο;.
Έζωγράφο'υν δε τά ; Μοίρα; οί μιν αρχαίο·, γυναίκα; δ-υςίιδεΐς· οι δέ 

μεταγενέστεροι, παοθένο'υ;. χαΐ ενίοτε μάλιστα πτερωτός, φορούσα; σ τ*- 
φανον, ή λευκά; ταινίας, η  άνθη περί τήν κεφαλήν, καΐ πορφυροίν φόρεμα, 
και έλάτρευον αυτά; έν Έ λλά δι καΐ Ιταλίφ σοβαρώτατα, προςφέροντε; θυ
σίας έκ μ έλιτο ; χαΐ άνθέων, η  χαΐ προβάτων. ’ 6ν Σπάρτη δέ, χαί εν Ρώμη 
προςέτι, εΤχον πολ).ούς ναού; χαΐ ^ μ ο ύ ;  ίερου;.

Ν€Μ€2Ι2.

ΕΠΙΤ02Ι1Π

ποτέ
τής

'ί ΐ  Κ έμεσι; λέγεται ποτέ μεν Ουγάτηρ τοΰ Ερέβους χαί τής >υκτός· 
τέ δέ, μόνον τής Νυχτός· π ο τ έδ έ , τής Δίκης· ττοτέ δέ, τού Ωκεανού καί 
;  Νυχτός· καί ά).)Λτε, τού Διδς και της Ανάγκης.
Νοαίζεται δέ θεά τής έκδικήσεω;, ή τι ; δαμάζει τήν δβριν. ταπεινοί 

των αναξίων τήν ευτυχίαν, τιμωρεί τήν ά).αζονε·αν, άντααιίβει τβ ; χα - 
),άς πράξεις, χαΐ προστατεύει τών άποθανόντων τας προςηκούσα;

Ζωγρααεΐται δέ είς μορφήν μεγαλοπρεπούς γυναιχδ;,^ στεφανηφορος, ή 
αστέρα έπί τής κεφαλής Ι/ουσβ, χαί κρατο'>α εν ·χμρσι  ̂μάστιγά, η π ε· 
).ικυν, η  ξίφος. Έ π ί νομισμάτων ιύρέθη και καθτ,μένη εις αμαν*ν, συρβ- 
μέ·/τ,ν ύπδ δύο γυπών, και εχουσα έπί τής κιφα).ής ,

'Ι Ι  Ν έμισίί επονομάζεται καί Ά δρ ά στεια , βπδ τοΰ Αορίστου, οςτις



Π5ω τ «  εχτίίε'* τίίλήν Μκόν (*). Ε πειδή  δϊ εν 'Ρ«}Αν6*ντι, χω · 
π?,< Ά ττιχήί* απέ·^οντι άπο τον Μ»ο*9ώνος έςήχοντα ττκδίοος, *νρί- . 

.'σχετο τ?ς 9 ε*ί τβύτης τδ αγ»λ[Λ* [χατετχιιαορένον νπδ τον Φειδίον έχ τον 
βντον πβοίον αβρριάρον, τδ δποΓον 8χό|Λΐο·αν οί Πέρσαι έπΐ των στρχτ/,γών 
Δάτιδο; χ«1 Άρτα^έρνον;, "ν* στή τω τι νιχητήριον τρδηαιον) εις μνήρο^ν 
της των βχοβάρων τιρωρη^είσης αλαζονείας, ελαδεν ή ΝέριεσΊς χαΐ τδ έπώ - 

νυριον 'Ρ α ρ ιν ο ν α ία  ( * *  (**·))·
Ό  'ϊνΐνος ( '* * )  διηγείται περί τίνος Νερ,ίαεως τα έξης. * 0  Ζενς ήγάπα 

την Νίρεοιν* επειδή δέ αντή «πέβευγε τδν έρωτα τοντον, ό Ζενς μ ετε- 
ριοραώίη εις χύχνον, καΐ καταδιωχόριενος νπ’ άετονί, τον οποίον τήν ριορ- 
φήν ε).*δεν ή Ά »ροδίτη, χατέβυγεν είς τον; χδ).πονς τής Νεαίβ-εως, ήτις 
ρ ε τ ’ ολίγον χυριεννεΐτα ύπδ ίίπνου, άπεν.οΐ|ΑηίΙη, καΐ οίΐτως δ Ζείι; ενρεν 
ευκαιρίαν να έκτελέσ^ τήν έπι9νι*.ίαν αΰτβϋ. 'ϋ  Νέριεαις έγέννησε ριετ4 
ταϋτα ώδν, τδ όποιον εδωκεν ό Έρριής εις τΤ|ν έν Σπάρτη Λήδαν έχ δέ 
τοϋ ώον τούτον έξή)Λεν ή περίφη[Αθς Ε λ έν η , τήν όποιαν έπειτα νίοβέτη- 
σεν ή Λήδα.

Λέγουαι δέ προςέτι,.δτι ή Νέμεαις εΤχεν υπουργόν; τήν Δίχην, τήν Ποι
νήν, καΐ τήν οκληροτεραν αυτών, ττ,ν Έριννΰν. Ό  "0|Αηρος προςβέτει χαΐ 
τήν Ατην.

’Ελάτρευον δέ αυτήν χα9’ δλην τήν 'Ελλ.άδα, καΐ εώρταζον κατ έτος 
εορτήν, καλουμένην Ν ε ρ ιέ σ ια , καΐ γινομένην ριάλιατα δια τονς νεκρούς.

ΤΑ Ρ ΤΑ Ρ Ο Ι.
■' Τδ δνορια τοϋτο εφερε χα9όλον ό κάτω κότρος, περί τον οποίου οί άρ^ 
χαΐοι ένόιχιζον, οτι εκειτο χατα τδ χέντρον τής γη ς, καΐ ειχεν ίδιον ήλιον, 
χαΐ ίδιον άατερόεντα ουρανόν. Κατδι τήν γνώριην άλλων ήτον ουτος ό κάτω 
κόσμος, τδ κάτω τής γης ήμιαταίριον, τδ ότεοΐον οί παλαιοί δεν εΐχον εΐςέτι
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(*) Στ^ίβ. β:βλ. ιγ'. χ<9· 1· ·  ϋ  χ ιΐ Κλίιββίνηι, άπ& ]1$ρίιτβυ βιβιλέυ;, 8ε
• χρώτος Ν<μ<«Μς (ίρ&ν (δρύιχτβ, χαλ(ΐ«β)ΐ λερίβτειαν. ■

(*·)  Π«ιι». λτ». χΐρ. λγ'. §, 2. 3. · Ι1βρ»βά·/ι>< !1 βίβίίβυς μίλιβτο έξήχΟΛ* »πί·
• χει 'Ρεμνοΰς, τήχ καρί ίάλ»ί*»ν 1βΰ«ιν ές 'Ορωκίν  ̂α( μίν ο!«»ι«·ι< έπΙ 8»λί»ϊϊ 
ι> *4Ϊ< άνόρώκοις ι!»1' μιχρ6ν ϋ  ά«4 βι\άββης ίνιβ Η(μ44(«Η έετιν 1«ρ4ν, ή ίίί»  |ΐ»-
• λιετβ ίνίρώυβιι ϋ6ρι»ι«Τς έίΐιν β*βρ»Ιιιιιοε· {«χ<Γ 41 χ*1 τοΐς βχιεάβιν »«
« χίν βιρ6»ρ»ν άπβντ^Οϊΐ μήνιμ» Ικ τή< ϋιοϋ νϊύτης· «βτβρρβνήββντες γίρτιριειν βμ*
> *ο8ί>ν «Τνβι τάε ΐΙβήνχς ίλίΤν, λίβον χίρίΐον, 8« ώ; έ * ’ {ίΐιργβ»μέ·<βι< ήγο» έε *ρβ-
> παίου χβΐηβιν τούτον Φϋδίβε τίν λίίον «ίργίββτο βγολμβ μ4ν εΙ»·ι Κϊμ€*ε<β«· τξ
• χιφχλϊ ί ί  ίκτοτι τής ίίοΰ 9τ<?ϊνοε, έλάιρςυς ίχων χ«| νΐχης βγίλματ» ον μιγίλ··
• τ»'ς ϋ  χ<ρε1ν *Χ*ι· κ^άίον μηλίχς, τξ βιξι  ̂ϊ ί ,  φιάλη»· ΑΓίίοχτς ίί έ«1 τήν
■» φιάλην χιχβΐηντβν βυμβάλλιβΙ»! ίέ  τ6 χίοΐ τούς Αί·ίοΒ«ς *ΰ«  βΰτός ·Ιχ«»ι »ν«
• άπίίίχόμην τΰν «υ»ιέν>ι ιιειβομί»»ν, οί χοχοιήββχι ιφ«ς ΙκΙ τή φιάλη φ»οΙ ίι4 *β* 
» τιμόν Όχι«>6ν· οίχτΐ» γάρ 4ν αΰτ» τούς ΑίΜοχας, Νιμάβιι 84 (ΐναι χχτάρα Ίίχιχνό».·

(**·) Γχϊος ίονλιος 'ΓγΤνος (Οεϊαΐ ^υI1υ8 Ηϊβίουβ), ήτο γρομμβτιχίς ΧΕρίβλιχιος, 
βΰγχρονβς χβΐ «ίχίΐος τώ  Αΐιγούβτβν, χ«1 φίλος τοϋ Οδϊϋου, γίννηίείς χ«τί τι»«ς μέν 4ο 
Ιοπχνίφ, χοτά 24 άλλους 4» λλΕ^χ^άρςίφ. 68ςν 6 Ιούλιος ΚχΤχχρ μςτά τήν άλωχιν τής 
«όλίιος τούτης άπήγχγςν αύτίν είς 'Ρώμη». Συνέγροψτ ά) Γείιαίετυπι 277 ΙίίίΓυπι I 
(βιβλίον, «ριέχον 277 μύίους)·  ̂β’] είΙΓΟΟΟΠΐ® ρΟβΙίΟ» 1»1)γΙ IV (χοιητιχής άχιρο* 
νομίβ; βι6λ(« 8'),

4*



άνβκ«λύψ«. *0  'ΙΙτίοδοί λ ίγ»ι « ί? ι  ««δ  γ»ί« "ίβίΛκίίς *«το3 
άποντάνεως'

« Τόίίον ϊνιρθ’ ί»πο γη ;, δβον βϋρινό< Ιβτ’ άπδ γβ?η<,
> “1»ον γάρ τ’ ά«δ γήε Ι ί  Τάρτβρον ήερόεντ»·
> Εννέα γδρ νύχτας τ* χαΐ ήμ.ατβ χάλχ£»< οχ|*ω»
* Ούρανύθεν χατιών, £εχάτ^ Ις γαΐαν ιχοιτο'
> Εννέα δ’ λ Ζ  νύκτας τε χαΐ ίματα χάλχεος ίχ[*Μν1 Έ κ  γαίης κατιών, 8εκάτ·ρ Ις Τάρταρον Τκοι » (*)- 

Π *ρ«ίχ»το δϊ έν τω  τίη φ  τούτφ ό κυρίως όνοιεαζόρ.«νος Τάρταρβς, οπικ; 
ίφέροντο «Ι ψ ^ * ’· ' “ ■> «-τίβών, και τα  ’Ηλύϊΐ,α πεδία, δπου %χοντο μετά 
θάνατον αί ψυχαΙ των ευαε6ών. Ή  είς τον Τάρταρον ε'ςοδος ήτο σπήλαιόν 
τ ι τής Κααπανίας, χατάφυτον υπέ θάμνων, πλτ,σίον τής λίμντ^ Άίρνου 
(ΑνβΓΠϋδ)· ή χαι άκρωτήριόν τ ι τής Λακωνίας. ^

* 0  καταχθόνιος ουτος τόπος, δλως ακοτεινότατος, και περιπκρραγμενος 
διά τείχους χα)χίνου ( * ') ,  εποτίζετο υπό τεσβάρων ποταμών, τής Στυγός, 
τού Άχέροντος, τοϋ Κωχυτοϋ, και τοδ Φλεγέθοντος. Είς τήν Χτύγα, η , 
κατά τήν γνώμκ,ν άλλων, είς τον Αχέροντα επόρθμευεν^ ό γέρων Χ ά 
ρων, υιός τού Ερέβους και τής Νυκτός, τάς «Ιυχάς των άποθνητκόντων, 
έη ι πα).αιοΰ πλοιαοίου, λαμβάνων άντι ναύλου δανάκην (νόμιαμα περτκδν, 
ίσοδυναμοΰ-; πρός'δέχα λ επ τά ), τιθεμένην ΰπό των αυγγενών είς τδ ςόμα 
τοΰ άποθνήτκοντος προς τούτο τδ τέλος. Ή  Στύξ έπροαωποποιήθη προςέτι 
υπό τδν μυθολόγων χαΐ ώς μία τών Ν υ μ ^ ν , και έπλααθη κατά μ̂ έν τδν 
*Ηαίοδον θυγάτν,ρ τοΰ Ωκεανού καί τής θέτιδος* κατ’ άλλους  ̂δ ΐ, του Ερέ
βους καΐ τής Νυκτός. Έ κ  τού Πάλλβντος, τού υιού του Κρείου, εγέ-ζν^αε, 
λέγετα ι, τδν Ζήλον, τδ Κράτος, τήν Νίκην καΐ τήν Βίαν τα  όποια τέκνα 
όπέλαυον τής τιμής νά συγχατοικώτι πάντοτε μετά τοϋ Διος προς αμοι
βήν τής έηΐ τής τιτανομαχίας οοθείαης βοήθειας· κατά δε τδν^’ΑποΑλό- 
δωρον ή Στύξ ΐγέννηαεν Ικ τού Λιδς τήν Περσεαόνην. Εις τ̂ά υοατα τής 
Στυγδς ώμνυον οΐ θεοί τδν μέγίατον αίιτών όρκον, τδν οποίον επρεπε^νά 
αυ).άττωαιν αυστηρότατα· επειδή ό επίορκος ές αυτών έξωρίζετο του Ολυμ
που, χαΐ εκειτο ΐστερημένος ζωής ολόκληρον ενιαυτόν μετά^τούτον αλ .ου, 
εννέα επρεπε νά ΰπο-ρέρη μυρία άλλα διάφορα πάθη, εω ; αν μετά πάρε* 
λευσιν αυτών μετάσχ^^ πάλιν τού συμποσίου καΐ τής μετά τών θεών^συνε- 
δοίας. Ό  Στύς ήτο κατ’ άρχάς ρύα; τής Αρκαδίας, άναβούων απο υγηλων 
σκοπέ)«ν πλησίον τής πόλεως Νωνάκριος· τδ ύδωρ αύτού ενομίζετο <ρ*ρ; 
μακερδν, και διηγούντο περί αύτο·ϋ, δτι βλάπτει τούς «νθρώπους κχι^τα 
ζώα, όταν γεύωνται αυτού, και χατατρώγει μέταί.έ.α, και συντριοεί αγ- 

γεΐα ( * * * ) .

(·) βίβγον. 7 2 0 -7 3 8 . ( · * ) ’ϋϊΙοβ. «ύτόί. 7 3 6 - ? 7 .  _
η.·>β.Χ|.«.χιν. Ιή. δ- 3. .Τ6 «ί 35«(·. τ4 ί«4 χρημνδ τ ί  « ί *  τήν 

.  ς#ν,1μ*Ιχτιιμί. «ρίτβν έ< κέτραν Οψηλήν, β-.ίξελβίϊ «ί 8ι4 , ^
.  μβν χί,,..··· Μ ν .«ν «  τ4 Μν.ρ φέρ.ι το-̂ το ίίνίρώχψ ^4λλφ *«_,[. Αίϊ” “'« ·
.  «τι γένβιτό κ .τ . ϊλ«»?»ί «Ηΐζ. το« υ ί» « ί »Μν κρ«τ«.· χρο.φ «4



ΠβράγεΙβι δ ΐ “τδ δνθ|λ» τί)ί Στυγδ; π«ρ4 τδ »τι>γω  τδ [λ ιτ μ  
χαΐ φ ρ ίτ τ ω .

Ό  Ά χίρω ν ώνο{λάσ6η αττδ το3 ά χ η  χαΐ θ λ ίψ € ΐς  ρ έ ΐ ίν ,χ α ΐ λέγετχ·., 
δτί τά δδβτα αυτού χ χτέττη ίεν  δ Ζεύ; π « ρ »  ω ; χο).ήν, επειδή δδιό»ι»ί 
ποτέ δι’ αυτών τούς Γίγανταζ· είναι δ4 ποτ* *[Λδς τής 'ΙΙπείοου. ΚαΙ έν Αι- 
γύπτιρ πλ»;σ[ον τής Μέμφιδος εφερε τδ βΰτδ δνο[Λα βραχίων τις τοΰ Νεί
λου, δι’ ου διεβίβαζον οί Αιγύπτιοι τούς νεχοούς «ύτών. *0  δε Εωχυτδ; 
παράγεται παρα τδ χ ω χ ώ ε ιν , τδ χ λ α ί ε ι ν  χαΐ ο δ ύ ρ ε ο ία ι·  χαΐ οι ρ.4ν
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χα τ4 φλόγας χυανας, οθεν χαΐ Π υ ρ ι φ λ ε γ έ θ ω ν  ώνοράζετο. Εις τού; 
τέασβρας τούτους ποταριούςπροςβέτουοιχαιπέριπτον τήν Λ ή θ η ν , τοΰ οποίου 
τ 4  υδατα ειχον ττ,ν ιδιότητα να χαθι^ώσι τδν άνθρωπον, τδν πίνο·/τα εξ 
«ύτών, έπιλήοριονα πάαης τής επιγείου αΰτοΰ καταυτάσεως.

Παρα τήν ό'^θην των ποταμών χατφχει έν απη).αίψ ό Κέρβερος, χύων, 
τρεις, ή , κατ’ άλλους, πεντήχοντα κεφάλας ε χ ω ν , χα’ι ουράν δοάκοντος^ 
υίδς τοΰ Τυφώνος κα'ι τής ’Εχίδνης, δςτις δτε μίν ύλάκτει, Ιτοεαεν δ).ον 
το σπήλαιον οτε δε απελύετο των άλύαεων, δέν έδύνατο νά δαμααθή ουδέ 
ίιπδ τών Εριννύων. "Εργον δέ είχ ε  νά βυλάττη τον Τάρταρον, χαΐ νά μή 
όφίντι τινά νά έξέρχηται, χατααπαράττων ά'/ηύ,εώς τδν τολμώντα τοιοΰτό 
τι· τουναντίον δέ έκολάχευε μεγάλως τδν ειςερχόμενον. Παράγουαι δέ οί 
αρχαίοι έτυμολόγοι τδ όνομα Κ έ ρ β ε ρ ο ς  παρά τδ χ έ α ρ  β α ρ ύ ν ε ιν , 
του.'έατι τήν ψ υ χ ή ν , και αλληγοροΰσιν αυτόν οί ΐβτορικοί εις γενναιό
τατου χύνα, τδν όποιον εΤχεν ό Άϊδωνε·ύς, ό β»αι),εύ; τών θρφχών ή  εις 
φοβερον δράκοντα, διατριβοντα εν τινι σπηλαίφ τοΰ Ταινάρου άκρωτηοίβυ, 
οθεν οί αρχαίοι ένόμιζον οτι έγίνετο ή εις τδν φδην κατάβασις ( * ) .

^Εμπροαθεν τοΰ Ταρτάρου ήταν οποχεχωρισμένοι σκοτεινοί τόποι διά 
το'υς αυτόχειρα;· μέρος τι αυτών εκαλείτο π ε δ ίο ν  ο ΐμ ω γ ή ς ,  χαΐ ήτο 
προςδιωρισμένον εις του; αφανιζομένους ΰπδ τών παθών τοΰ Ιοωτος.

Οι εν τφ  Ταρταρφ χατοδεδικασμένοι ήσαν πολλοί, καΐ αί τιμωρίας αυ
τών διάφοροι* ενταύθα θέθ.ομεν ιστορήσει μόνον τούς έπιτημοτε'ρου;.

• Βϊΐιρβν ίγ-ώείιι, κβΐ ι{ ίήτιδλλβ «ρέςΐίτι τδν βιίμ* ί]κίν»«ν (>»λι><
■ μίν γ« χ>1 κρίετβλλος χαΐ μς^ρί», κβΐ ς»* ίβτίν άνερώχοι» 4λ>, λιβ» ««ιιύμιν»,
» »ϋ*» βκΐυων μ  χιρίμ.», μίν «*4 ιή ; Ετι;γ6« «οΰ Οίατβς έδρυιει. «ιρίτιν» $4 ^
• όϊτίι'ν*, βΐϊηρβ; χαί χβλχ6ς, ίΐι δί μόλιδδδς τε χ·1 χβίϊ;ϊΐρβ<, χ·1  δβ^νρος, χ»ί
• τδ ήλιχτρβν, ύχδ τούτου βήπτται τον ίίδατος. ■

)·) Π.ν». Ααχ. χ(^. χέ. § . 4. .  Άλλδ ·Εχ»τ.ΐος μίν 6 Μ.λήηος λδγβν «δρεν ({χδτ·. 
» δρι» βήιος έν Τοινάρψ τρβϊ^νοι βίινδν, χληβή.οι δ1 βίου χύ-β, οτι «δει τδν «ηχβέντβ 
» τιΐνάνβι «βρβυτίχβ ύχδ τού Ιοΰ· χβ’. τβΰιον εφη τδν ίμιν ί«δ Όρβχλίβυ; άχδήνει 
» « ρ  Ευρυοίί». "Ομηρος ίέ  (βρώτος γδρ ίχάλεοιν ?ίου κύνβ, δντινχ 'Βρβχλής ήγιν)
■ ούτε δκμβ ίίιτο »δέν, ςυιε βυνέχλββεν ές τδ είδος, ωςπερ έκΐ Χιμβίρίρ· οΐ δέ ΰντερον
■ Κέρβερον ονβμα έαοίηοχν, χ.1 χυ,ί 4λλ* είχβζοντες, χεφχλχς τρεΤς φβοιν ε'χε-.ν
• βυτδν οοδίν τι μάλλον Όμήρου χύ/β Τιρ β/ίρόπιρ ιύντροοον είρηχότβς, ή εί ίρίχβντβ
» βιτβ έχέλιοεν 5̂«υ χννβ. « '
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' Σ{βυφο4. Ή·» β ίϊΐΧ ίν ί τής Κορ(ν9δυ, χαταγόμινος Ιχ ΐβα -βϋ 
Διόλου, ή ϋίος ών τοϋ Αιόλου χβι τής ’Ενβρέττ^. Ε ΐχεν  ουτος τί,ν βπάν- 
ίρωπον συντ(9ίιβν να ενεδριύη το'ΰς όοοιπόρους, νά συ).λαα5άν^, χ«1 να φο- 
νεύ^ βυτονς δια πέτρας, τήν οποίαν επέδετεν επί τής κοιλίας αυτών. ’Εβίασε 
δέ χαΐ την κόρην τοΰ άδελιροΰ αΰτοΰ Σα).ριωνέως, την Τυρώ, ινα τα  έζ αΰ* 
τής γεννώιΑενα τέχνα φονεύαωαιν, ώς παλαιός τις χρηαρ,ός Ι).εγεν , αυτόν 
τον Σαλριωνέα· άλλα την προιρητείαν ταύτην έριαταίωαεν ή Τυρώ, πνίξααα 
τά  δύο αυτής παιδία. Τελευταίου δέ έζήτηαε ν’ άπατήση καί αυτόν τον 
Π),ούτων«, προςτάααων, πριν άποίάνρ, την ιδίαν γυναίκα ν’ ά-ρήαγι τό λεί
ψανου αΰτοΰ ατα^ον, χα'ι παρακαλών τον Πλούτωνα νά συγχωρήαΐζΐ είς α·ΰ* 
τόν ριετα Θάνατον την επάνοδον εις την γην, ινα τΐ[Αωρήαιο τήν γυναίκα 
αΰτοΰ διά τά ά^υάρτηρια τούτο* ητο δε ήδη χα9’ όοόν, οπότε άπήντησεν 
αυτόν ό Έ ρ ρή ς, χα’ι ήνάγχασε νά επιστρέψιρ όπίσω. Δια ταυτα λοιπόν τά 
παρανθ|Αή{Λατα χατεδικάσδη έν τώ  Ταρτάρφ νά χυλίτ| έπΙ μεγά).ου τινός 
ορούς βαρΰν λίΘον, δςτις |αόλις ε^θανεν εις τήν κορυφήν τοΰ όρο'υς, και έχυ- 
λίετο πάλιν χάτω, χα'ι ούτως έβααάνιζε τόν ταλαίπωρου Σίαυφον αίω·.£ως.

Τ ιτ υ ό ς·  *Εκ τοΰ γένους των Γιγάντων, υίό; τοϋ Διδς χαΐ τής ’Ελάρας, 
τήν οποίαν ό Ζευς, φοβού|Αβνος τήν *Βραν, εκρυψεν υπό τήν γήν, οπού λ έ
γετα ι δτι άπέδανε, χα’ι ή γή ριετά χαιρόν προήγαγε τό γιγαντώδες τοϋτο 
τέχνον. Άπαντήσας ποτέ ό Τιτυός τήν Λητώ, χα'ι Θελήτας νά βιάτν; αυτήν, 
εφονεύδη υπό των βελών τοΰ Απόλλωνος χαΐ τής Άρτέρ-ιδος, χαί χατεδι- 
χάσθη ΰπό τοΰ Διός νά χατατρώγηται υπό (χεγά),ου γυπός τό ήπαρ, τό 
όποιον ηυξανε πάλιν χαδ’ εχαατον ριήνα.

Ι ξ ί ω ν .  Βαοιλευς τής θεσσα).ίας, υιός τοΰ Φλεγίου, χαΐ εκγονος τοΰ 
*Λρεως, ή , χατ’ άλλους, υιός τοΰ ’Αντίωνος χα’ι τής Περιμέλης. Ουτος έχρή- 
μ,νιαε τόν πενΟερόν αΰτοΰ Ήαιονέα, εΐςδν είχεν ΰποτχεδή ποί.λά γαμήλια 
δώ:α , είς λάχχον, δπου ήααν άνθρακες άνημμένοι. Μετά ταΰτα έρασδείς 
έπεχείρηαε νά βιάο^ τήν "Ηραν, άλλ’ ήπατήδη* διότι άντ’ αυτής ένηγχα- 
λίαδη νεφέλην, είς τήν όποιαν ή "Ηρα πρός απάτην έδωκε τήν ίδιαν έαυτής 
μορφήν. 'Β  έν τφ Ταρτάρψ χαταδίχη αΰτοΰ ήτο, νά πιματρέφηται άχατα- 
ηαύοτως δεδεμένος είς τροχόν. Άλληγορεΐται δέ ό ίςίων είς χαχοτροπον 
χα'ι φανταβιώοηά-,δρα, δςτις έπεδύμει πάντοτε πράγματα υψηλά χα’ι ανώ
τερα έαυτοΰ· έντεΰδεν άρα προέχυψεν ό περί τής νειρέλης μΰδος αΰτοΰ.

Τ ά ν τ α λ ο ς .  Βαοιλεΰ; τής Σιπύλου τής Φρυγίας, έγεννηδη χατά τι·νας 
μεν εκ τοΰ Διος, χατ’ άλλους οέ, έκ τοΰ ϊμώ λου και τής Νύμφης Πλιυτί- 
δος. Μέχρι τινός ό Τάνταλος ήγαπάτο ΰπό τών θεών, τοΰ; οποίους πολλάκις 
χα ιέξέν ιζεν  άλλάμεγάλως επειτα έμιοήθη καΐ έτιμωρήθη ΰπ’ αυτών, άφ’ οι 
έτόϋ μηαε νά πράξ·{ΐ πρός αΰτοΰς τήν εξής άνότιον πράςιν. βέλω ν ποτέ νά 
δοκιμόβη, αν άπατώνται χαι οί δεοΐ, ετφαξε τόν υιόν αυτού ΙΙέλοπα, έμ α - 
γείρευαεν αυτόν κατά διαφόρους τρόπους, χα'ι παρίθηχε τό παράνομον τούτο 
φαγητόν δεΐπνον είς τους θεο'ΰς. ’Αλλα πάντες νοήταντες τήν άαεβή πυα- 
ζιν, άνεχώοησαν μετ’ άποατροκής, οΰδέν παντάπασιν ες αυτού φαγοντες· 
μόνη ή Δήμητρα, ήτις ήρχε'ο  έχ τοΰ αγρού πεινώτα, εφαγε τόν ετερον



ΕΛΑ. ΜΓΟΟΑΟΓΙΑΣ. ΚΕΦ. Β*. %Β
. των ώιιων «ίτίου* δΟβνχβΙοί β«οΙ «πίίτβ,δτίάν«β"τη»ανπάλιν τέν Π έλοη», 
εδωχαν &ΐί «ΰτδν «λειράντίνον ώ;^ον άντί τοΰ «οχίνον. Τον 8 ί Ταντάλοϋ 
άναφέρονται χ«1 αλλαι άδικοι πράξεις* εχλεύεν ώ ; λέγονβι, τδ νέχτβρ χα'. 
τήν όριβρο^ίβν εκ της τρ *«έζη ς των θεών, κχΐ εδωχεν αντά εις το-νς « ν  
θρώπους εκρυψε τάν χρυοοΰν χύνβ, τδν άποΐον ό ριέν Πάνδαοος* ό υίές τον 
Μέροπος, εχλεψεν εχ τοΰ εν Κρήτ^ ναοΰ τοΰ Διος, ή δΙ 'Ρέα  εδωχε φύλβχ* 
εις την α ΐγ *, την θρέψβ»»ν τον Δ ί« , νήηιον Ιτν οντβ, χ*1, δτε ό Π ίν
δαρος ίζήτει αϋτέν όπίσω, ό Τάνταλος ώ;Λοιτεν δτι δ4ν ε/ει. Δια ιτάντβ 
ΰ^ιπδν ταΰτα τά ανοσιουργήματα.χατεδίχαταν αυτόν οί §εοι νά ιαταται 
αιωνίως έν τφ  υδατι, βυθισμένος μδ'/ρι τοΰ ηώγωνος> χαΐ να χαταφλόγγ]. 
τα ι ίηιό τής «είνης καΐ δίψης, χαΐ* οσάκις ήδελεν ή τήν δίψαν αΰτβΰ νά 
ββέση, η  τήν «εΐναν να χορίαη, τρύγων από των χαοπύν των παο’ αντώ 
ϊΐεφυτευμίνων καρποφόρων δένδρων, τό μ ίν  δδωρ ν4 φιύγη άπ’ αντοδ, οι 
δε κλάδοι των δένδρων νά τρεπωνται ηρό τό άλλο μέρος.

Δ α ν α ΐ δ ε ς .  ’ Ησαν θυγατέρες τοΰ Δαναού βασιλέως τής Αίγυπτου, ιτεν- 
τήχοντα τον αριθμόν. 'Ο Δαναός εΐχ ε  δίδυμον αδελφόν Αίγυπτον, βασιλέα 
τής Αραβίας, προς δν διεφέρετο πάντοτε* δθεν έπιθυμων να ζή  μαχοάν 
αυτού, εφυγε, χαΐ ήλθε μετά  τών θυγατέρων αυτού εις τό Άργος. Μετ’ ολί
γον έΰ.θόντες είς τήν πόλιν ταύτην καί οί πεντήκοντα υιοί τού Αίγυπτου, 
προτείνοντες διαλλαγήν χα’ι ειρήνην, έζητουν είς γάμον τάς πεντήκοντα θυγα- 
γατέρας. Ό  Δαναός σιη-χατένευσεν έξ άνάγχης, άλλά μή έμπις·ευόμβνος είς 
βυτους, καΐ φοβούμενος» μή πληρωθή παλαιός τις χρησμός, προειπων, δτι 
ε μ ιλ λ ε  να φονευθή ΰπό τίνος τών γαμβρών αυτού» ΰπεχρέωσε τάς θυγατεοας 
δι’δρχου, ϊνα φονεύσωσιν άπασαι τους άνδρας αυτών τήν πρώτην νύκτα τοΰ 
^άμου. Κ α Ιτφ  δντι άπαιαι έςετέλεσαν τήν παραγγελίαν τού πατρός, πλήν 
μόνης τής 'ΙΓπερμνήστρας, ή ης ΰπό ειλικρινούς αγάπης χινουαένη, ίσω σε τόν 
ανορα αυτής Δυγκέα δια τής φυγής. Διά το’ΰτο λοιπόν τό δόλιον καΐ φονικόν 
αμάρτημα κατεδικάσθησαν αί τεσσαράκοντα εννέα κόραί τού Δα-/αοϋ ν ' ά-.· 
τλ.ώσιν άκαταπαύστως ΰδωρ είς τετρημένον πίθον ( * ) .  Πολλοί τών αρχαίων 
άΰ,ληγορούσι τόν μύθον τούτον είς παλαιάν τίνα ιστορίαν, καθ’ ήν λέγετα ι, 
οτι αι Δαναΐδες ελΟοΰσαι είς τήν άνυδρον Άργολ.ίδα, άνεχάλυψαν βοέατα, 
καΐ κατεσκεύασαν δεζαμενάς.

Προςέτι χαΐ άλλοι έγκλημα ιίαι, λεγουσ·., τιμωρούνται 1ν τφ  Ταοτάοω» 
ερεθιζόμενοι τήνόρεξιν ΰπό ήδυτάτων φαγητών, καί βασανιζόμενοι άσπλάγ* 
χνως Οπό Ειιννύος, άμα έχτείνοντίς τήν χεΐρα επ ’ αυτά. Ενταύθα εΰρί- 
σκοντο καΐ οί παϊδες τοΰ Άλωίως» Ώ τ ο ς  και Ε φ ιά λτης, δεδεμένοι μετά! 
δφιων είς στήλην» έφ’ ή ; έκάθητο γλαύς, ήτις τά  μ*έν ωτα αύτών'έβασάνιζε, 
χρώζουσα ακαταπαύστως* τά δέ σπλάγχνα κατεβίβρωσχε διά τοΰ ρύγχους. 
Οί θρασείς ούτοί νέοι,_ μορφήν ίχοντες καίδΰναμιν γιγάντειον, έίόλμησαν

(*) 'Όβιν καΐ χι^βιμίι «ρβέχυύεν, Ε2« τόν τά ν  όα ν α {(υν  π ίβ β ν ΰ ϊρ β ^ ··  
ρ»ιν, έπΙ τ«γ μ«τβ1.υς τ, χρβιτόνταν λίγομίνχ, Αιυχιαν. Τίμ. ή μιίάνίρι**. 28. 
■ "Ωςιι έι τόν τϋ» Δανχίίβν πίίβν ύ5{ο»ορ·ί«ιν μιι ίβκώ χ«1 μίιιιν ό««νιλή»*ιν, τβΰ
» κήΜΤνςμήτιίγοϊτβι., ί Ό  .· ι* Ι



·ί·
νά «πιβίσωσΐ ·πολ).α 05η, χ«1 ν* άνββώτιν ε ! ;  τδν ο·*3ϊνδν, ίν ' ά ίπ κίω σ ι 9*βς· 
ό |*εν ’Κί3·.άλ·Γης ήθελε τί,ν Ή ρ ιν  ό έε  ’Οτος, την Ά ρ τε[«ν . Ά λ λ ’ οί θεοί, 
τ5θλε|Αήσαντες τούς τολ[λΥ,τ{ας τούτον; ιχβνον χρίνον άηο τον ’Ολνριπον, Ιν ί-  
χησαν αντονς τελευταϊον } « τ *  δόλον, τδν όποιον μετεχεερ'.οτθη ή ’Αρτεριις· 
διότι χ ϊτ ά  τκύτης, ριεταίΛορβωθείτης εις ελαΦον, χαΐ δραίΛούνης ποό; αν· 
τονς, ερριψπν ενθν; έχεΐνοι τ *  βέλη , «λ λ ’ άποτνχόντες, έτόξεντοιν άλλή- 
λονς· χαΐ οντω λοιπόν ρ.ετα θάνατον όλα^ον την όποιαν ανωτέρω ίστορήσβ- 
{εεν τιμωρίαν.

Λέγονσι 2έ, δτι χ«1 ό θ/,ο-ενς, δςτις· μετά τον Ιίειρίθοος ήθελε ν *  δ ι* ·  
φθιίοιρ την Περοεβόνην, αν χαι ήλευθερώθη νττερον εχ τον ^δον υπό τον 
’Βραχλ.έονς, ήτον δμως χαταδεδικασμένος ν* χάθηται αιωνίως έπΐ πέτρας 
(άλλοι μάλιστα θέλονσιν έπ’ι θερμής πέτρας)· ή , ώς εη),ατεν άλλος ποιη
τή ς, τό δέρμα αντον λέγεται δτι συνειρύη μετά τής πέτρας.

I  Μαχράν τον τόπου τούτον τής καταδίχης, πρός τά χατά την δ'ύτιν π έ-  
ρατα τής γής, ήσαν τά  Ό λύσιχ πεδία, τόπος, δπον έπεχράτει διά παντός 
τερπνότατον εαρ. ’Εν αντώ διέτριβον αί ψνχαι των οιχαίων, άπολαύονσαι 
πάσης ηδονής χαΐ μακαριότητος, καΐ ζώσαι χατά τον αντόν τρόπον, χαθ'δν 
χαΐ επί τής γής· διότι ενταύθα ενρίσχοντο έν σκιά πάντα, όσα έν τώ  κόσμφ 
ήσαν σωματικά· δθεν ήγωνίζοντο, εχννήγονν, ετρωγον, επινον, έχόρενβν, 
εψαλλον, καί επαιζον. ’Λπέλανον δέ τούτων οί ανδρείοι πολΐται, οΐ χύσαν- 
τες  τό αίμα αίιτων νπέρ τής πατρίδος· οί άγνοί ιερείς, οί ενσββιΐς ποιηταί, 
οί έφενρεταί των τεχνών, χα'ι τελενταΐον δσοι διά τάς χαλάς αυτών πράςεις 
χατέλιπον μνήμην αθάνατον. Παράγουσι δέ οί έτυμολόγοι τό  όνομα των Ή - 
λυσίων πεδίων από τ ο ν λ ύ σ ι ν  μ ή  ε χ ε ι ν .
' Προς τά  ’Πλνσια πεδία συγχέονσι των ποιητών τίνες καί τάς νήσονς τών 
Ιόακάοων, τάς χειμένας πρός τά δυτιχά τον Ωκεανού μέρη, έν αίςνπήρχεν 
ανώτερος βαθμός μακαριότητος, η  έν ΐχείνοις. Βασιλεύς τώ·ν νήσων τούτων 
ήτον ό Κΐόνος, διέπων τό σκήπτρον κατ» τον χρνσο’ύν αιώνα.

Έπεχράτει Ι έ  κοινή γνώμη, δτι εκείνος ήρχετο εις τάς νήσον; ταντας 
τών Μαχάρων, δςτις έκαθαίρετβ πρότερον εν τώ κόσμΐ;), μετεμψυχωθείς τρίς 
•ΐς γήινα σώματα. Κατά δέ τόν 'ΰτίοΐον διέτριδεν έντα'ύθα τό τέταρτον 
γένος τών ηρώων (*).

Δεν έτόλμων δέαί ψνχαί οντε εις τόν Τάρτατον, ούτε εις τά ’ϋλύσια πεδία 
νά είςέλθωσιν, αν, αμα άποβάσαι τού πλβιαρίον τού Χάρωνος, μή παρί^αντ»

&5  ̂ ΕΠΙΤΟΜβ

^ Αυιίρ <«(1 χκΐ Τίΰιο γένο< τατί γιΤβ χά\ν{<εν,
• Λυβκ («’ άλλβ τί,αρτβν ίχΐ χβανί
■ Ζίνς Κρονίίτι! «οίητε ίιχβιότί^ον χβΐ άρειον,
• λνίρών ήρώων β«ΐβ» γ«νς<, ιί χβλέοντβ,
• 'ϋμίβίοι, προτίρο γινεό, χ«τ’ β«ί!?ί»β γ»Τ*ν.

• Κα( τοί μίν ναίουσιν ίχηβία Ι.,μ^ν ε/βντ«
■ Έ» μχκάρων νήυοιβι, χβρ’ Ώχίχνίν Ρχίυίίνην,
> Όλβιοι ή ^ Κ ' ΚΜ91 μιλιηϋχ χ>ρχ6ν
> ΤρΙ( έτεες ίέλλβντχ ζιϋνρο; 5ρενρ«,



ιτρϋτίβον το·»ς κ ρ «ά ί, τδν Ηίνωχ, ΐδν 'Ρ*δ*μ»ν9υν, χκΐ τδ^ Δ!αχδν· 
τύν οποίων έχάττον τήν ίντο^χν έχβέτοίΛεν έ^(ξής·

ΜΙΝΩ2.
Βχ9ΐλ(ν{ τί;ς νήτου Κρήττκ, υίδ; τού Α«« Άττ€ρ(ου χβί τί]; Ενοώπη* 

βογατρος του Άγήνωροί, ήγεριόνος ττ,ί Φοινίχη^, κνδϊρνι^*; τ έ  βχχίλειο» 
οίιτοϋ {*ετα πολλής τής σκνέχεω; χαΐ έπιειχείχς, χχΐ χτίο·«ς πολλχςπδλκς 
εν αις χαΐ τήν Κνωτβόν χ»1 Φαιττόν. Τρινεϊτχι δε ώ ; οοβώτατο; χ * ι  φι- 
ΪΛδνχαιδτατος νομοίέτης των Κρητών, ο ;τ ι ;, ΐν *  πχράτχ^ εις τοίις νδχοος 
αίιτοό θειον χόρος, άπεχώρει χχτβ πάν εννατον έτος εςς «πήλβιόν τ ;  τοϋ 
όρους Ιδν,ς, δπου άναθεωρών βύτοΟς,χαΙ τα ριέν περιττ* «φχ'.ρών, άναπλ»}- 
ρών δε τ«  έλλείποντχ, ε).εγεν, δτι λαμβάνει αυτούς παοα τοΰ Δ·.ός* οθεν 
υπό τού "Ομήρου χαλεΐται Ι ι ό ς  μ ε γ ά λ ο υ  δ α ρ ι α τ ή ς ,  διά τήν μ ετ ’β ύ- 
τοΰ οΐχειότητα ( * ) .  Έ χ  των αρχαίων μόνος ό Ιώαηπος άναοίρει, δτι ό Μ {- . 
νως παρέλαβε τούς εαυτοΰ νόμους παρά το ύ ’Δπόλλωνος) οιδζχθείς αυτούς 
υπό τοΰ θεού τούτου εν Δε7.φοΓς,

Δια την φρονησιν αυτού, καί προ πάντων τήν διχχιοαύνην χαΐ έπ ιεί-  
χειαν, πλάττεται υπό των ποιητών δτι κατέστη μετά θάνατον xοι^/ς τοΰ 
^δου, χαΐ μάλιστα πρόεδρος τοΰ κριτηρίου. Εντεύθεν ο "Ομηρος χ<{ Ούιο· 
γίλιος παριστώσιν αυτόν σκήπτρον έν τή  χειρί ίχοντα , χαΐ χλητε·ύοντα 
ένώπιον αυτού τάς σκιάς τών τεθνεώτων, τών όποιων τά ονόματα εκειντο 
σεσημειωμένα εν τινι χάλπει, χαΐ μ ετ ’ αύστηράς άπαθεία; προ-ρέροντα 
την εσχάτην απόρασιν. ·

'Ο Μίνως ένυμρεύθη τήν Ιτώνην, θυγατέρα τοΰ Λυχτίου, εξ ής έγέννησε 
τον Λυχάστην, τόν πατέρα Μίνωος τοΰ β ', περί ού θέλομεν ομιλήσει έν 
τοΐς περί Θησέως.

ο ι νόμοι τού Μίνωος έσώζοντο έτι έπΙ Πλάτωνος, δςτις μεγά)Λ>; εγκω 
μιάζει αυτους εν τινι τών εαυτοΰ δια/.όγων, τόν όποιον χαί Μίνω έπιγράτει·

ΡΔΔΑΜΑΝΘΥ2.
Ή τον υιός τοΰ Διός και τής Ευρώπης, χαΐ άδελβδς τοϋ Μίνωος, γεννη

θείς εν Κρήτη. Τριαχοντούτης δέ τήν ήλιχίαν άναγχασθείς νά «ύγη έχ τής 
νήσου διά τιν* μετά  τών λοιπών αύτοΰ άδε/αών προχύ-Ιιασαν εοιοα ,  ήλθε 
χατά μέντινας ιίς τί,ν Λυκίαν, κατά δέ ά/.λους εις τάς έν τφ Αΐγαίφ 
πε).αγει νήσους, ένθα απήλλαςε τούς χατοίχους άπό τών χακοποιούντων έχει 
πειρατών, και εοωχεν εις αυτούς σορούς νόμους, δι’ ών άπέκτησεν ήγεμόνος 
διχα'Λυτε καί εχθρού πάσης κολακείας ΰπό),ηψιν. Περί τό τέί.ος τής ζωής 
αυτου έλθών εΐς Οίχα),ίαν τής Βοιωτίας, Ι/.αβεν εις γυ·/αϊχα τήν Ά λ κ μ ή - 
νην, τήν χήραν τοΰ ’Αμριτρύω»ος.

Μετά θάνατον παριλήρθη εΐς τήν τάξιν τών τοΰ ?δου κριτών ,  έργο 
έχων μά).ιστα νά κρίνη τάς εχ τής ’Δ τίας χαί Άβριχής έρχομένας σχιάς
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Ό Όμνιροί αποδίδει 6;? ιδν 'Ραδάνθυν τδ επίδίτον το3 ζ«ν5ο3 
χχΐ βντιδέοϋ (*1.

ΑΙΑΚΟΣ.
ΐΒτον υίές τοδ Διδς χαΐ τ?,ς Αίγίντ/;ι θυγατρος το3 *Α»ωπο3 «βτβΐίον. 

'Εβ«® 0,ίυε δέ ίη ΐ ττ,ί ά ι»  της μητρδς αΰτοΟ δνομβτδϊίτης νήτοο Αΐγίνης, 
χαθ’ υπερβολήν διδ; την διχβιοβύνην αυτοΰ υπδ τών 9εών «γαπώμινος. 
πκρακλήτενς τούτον ««ηλ),«γη  ποτ^ ή 'Ελλάς ά«ο τον «νχριον χβΐ· τον 
λΐ|Λ0ν, νπδ τών όποιων δι« πολ).ον χρόνον έτνρ»ννεΐτο· δ·.6τι προεΐπεν ό 
χρν,σ(εός, « κ  τό χαχόν δεν θέλει παντει· εως αν μ ή  ίχετεναη ο Αΐαχός 
τιαρα τών θεών τήν σωτηρίαν ^όλις δέ ό Αιακός εθυσεν είς τόν Αία, χαΐ 
Ιηεσεν ενθνς ^αγδαί* βροχή* «  »γροΙ εδωχαν καλόν βέρος. *Οτε δε ή 
*Βρβ, νηό {χίσβνς προς τήν ριητέρα τον Αιακόν χινονρένη, έ-ραρριάκωσε το 
ϋδωρ τής νήσον Αίγίνης διόι ριεγάλου τινός όφεως, χαΐ «πέθανον πάντες οί 
έξ αντοΰ «ιόντες, ενχήθη ο Αΐαχός είς τήν νήσον τοσούτονς νέον; κατοι- 
χονς, δσβνς [λύρμηκας ειδεν έν χοίλ^ τιν; δρυί* ό Ζενς εΐςήχονσε τήν δέησιν 
ταύτην, χαΐ ρ.ετΐ[Λ0ρ(ρωσε τονς αύρμηκας εις ανθρώπους, οιτινες ώνομάσθη- 
ββν χαΐ Αα τούτο Μ ν ρ μ ιδ ό ν ε ς .  ’Ενυμφενθη δέ ό Λιακές τήν Ένδηίοα, 
θυγατέρα τον Χείρωνος, έζ ής έγέννησε τόν Πηλέα καΐ Τε).αμώνα· εχ δέ 
τής Κηρηίδος Ψβμμάθης έγέννησε τόν Φώχον, δςτις έφονενθη επειτα νηο 
τον Τίλαμώνος. ’Δποθανέ^ν δέ σνγκατετάχθη καΐ οντος μετά τών ίλλω ν 
ίύο κριτών, Αη^ζων εις τους νεκρούς τας «μοιβάς, ή  τος τιμωρίας. Τον 
Αιακού κνρίως γνώρισμα ήσαν τα  χ/.ειδία τον ξιΒον, τά όποια ό Π/,οΰτων 
Ινεηιστενθη είς αυτόν,

*Οβα οΐ τρεις οντοι χριται άηεφάσιζον ν1 πάθωσιν οΐ νεκροί, έξετεί.οΰντο 
ύπό τών Έρινννων, περί ών όμιλοϋμεν έ<ρεζής·

Α ί Έρινννες (παράγουσι δέ τό όνομα οί παλαιοί έτυμολόγβι ηαρέι τδ ε ν 
τ ή  έρςι, τ ή  γ ή  ν α ί ι ι ν ,  ή  παρά τό  τόις ά ράς άν ν ε ιν ), κατά μέν 
τόν 'ίΐσίοδον έγεννήθησαν έκ τών σταγόνων τού αίματος, τού άποσταξαν- 
τος, δτε ό Κρόνος έξέτβμε τόν πατέρα α'Λού Οΰρανόν κατά δέ τον Αισχύ
λον, ήσαν θυγατέρες τής Νυχτός* καΙ κατ’ άλλους, τον Αχέρωνος, η κ»1 
του ’Ερέβους, κβΐ τής Νυκτός. Άριθμούνται δέ τρεις, Άληκτο> (παρά το 
μ ή  λ ή γ ε ι ν  τ ι μ ω ρ ε ϊ ν  τ ο ΐ ς  κ α χ ο ΐς\  Μέγαιρα (παράτό μ ε γ α ιρ ε ι ν  
το φ θ ο ν εΐν  τ ο ΐ ς  κ α κ ο ΐς )  καί Τισιτόνη (παρά τό τ ι ν ν ύ ε ι ν  το υς 
•ο ν ε ΐς ) ,  λατρευόμεναι ώς θεαΐ τιμωροί τών εν τώ αοη κακών, τούς οπο'ου; 
ιμαστίγονν καΐ ΐβασά%ιζον άχαταπανστως κατά πολλούς τρόπους. Ε ,ω -  
γράφβνν δέ αΰτβς γυναίκας ασχημοτάτας, ίσχνας, «οοούσας μέ).βνα καί 
ι^αατωμίνα ενδύματα, έπΙ τών κεβα/ών έχούσας αντί τριχών ορεις, εν οε 
ταΐς χερσί κρατούσας δ^δας άνημμένας. Ύ πό τών Ε*λ).ήνων, οιτινες ειρο· 
βοΰ'ΛΟ αντας πολύ, έλατρενοντο σοβαρώτατα, Ιχουσαι ά'ριερωμένον και ναόν, 
εν φ  πρδς έξιλέωσιν προςεφέροντο εις θυσίαν τήν νύχτα μέλανα ζώα. ϋ -  
νομάζοντο δέ παρ’ αύτοΐς καί κατ’ άντίγρασιν Ε υ μ ε ν ίδ ε ς ·

{*) Ίλ ι«9 ,3 . 332. 'Οένσ, 4. 30Α
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'ΔΙν ε|Λ(νον α{ Έριννύΐζ πάντοτε τφ  άδ^, άλλα $ιά π(ΐ«<ταγης 

Ή;ς Νε|Λένεως, εις ψ  υπετάσσοντο, άνέβαινον ενίοτε χβΐ επί ττ,ν γί,ν, οπού 
χχτεδίωχον τονς καχούργονς, χαΐ έτι ριώροον τά  πονηρά εΐνη· έπιυέρονοαι 
εις αΰτά πείναν, 7.οιρίόν χαΐ πέλε|Αθν.

ΔΑΙΜ ΟΝ€2.
Οΐ Δαίμονες εΤναι οντα, τά όποΓα ποοατατεύουαι τούς άνβοώπονς. Εις 

πάντα ίνβρωπον άπεδίδετο πνενμ* άγαμον χκΐ πνεύμα κβχδν ταότα έγεν· 
νώντο αογχρόνως μετά τού ά·/θρώπου, χα'ι παρέμενον μετ’ αύτού μέ^ριήα· 
νά'ον· Ό  χα/δς δαίμων ωνομάζετο ά γ α θ ο δ α ίμ ω ν  (λατιν. βϋπίυε ρρα* 
βρβΓ}, δςτις ίνοιΛέτει τον »« «ύτού τωοατατενόμενον «νδοωπον, εβ«ή9ει 
αύτδν εν τοΤς χινδύνοις, προέτρεπεν εις τά χαλά επιχειρήΐΑβτα, καί έχ ά · 
ριζεν ει’ς αύτδν τδ Θεΐον δώρον τ?,ς έφει^ετιχής δννβμεως.

Ό  δε χαχδς προςτ,γορεύετο χαχοδαίμων(Οβηίυε οΙβΓ), ?ιάπ>ωςδα[. 
μων, δςτις παρώξννε τά «ά ίη , έξεηλήρου τάς ήδονάς, χαΐ παρεχίνει τδν 
άνδρωπον είς την άμαρτίαν·

Τοιούτους δαίμονας ειχον μόνον οί άνδρες* των δε γυ-^αιχων χοινή ποο· 
στάτρια ήτον ή "Ηρα· οί 'Ρωμαΐοι όμως επλοααν χαΐ διά τά ; γν/αΐχας 
ΐδΐονςτινάς δαίμονας,ήηλε’ίου γένους, φέροντας τδ όνομα τής®Ηρας{^ι1ΠΟ;ι®)

Ζωγραφούνται δέ οί δαίμονες ί>ς επί τδ πολύ βοέ·οη πτεοωτά Οΐ «α· 
λΛίοΙ ποτέ μεν παρίατων αύτο'λς νέους· ποτέ δέ , άνδρας πωγωνίτας, ατεαα· 
ντ,φόρους, ?ι κλάδους πλατάνου επί τής χεφα/.ής ε·χοντας, καί χοατοΰντο« 
εν ταϊς χεραί φιάλην. 'Εχαατο; ώφειλε τν,ν ημέρα, τών γενεί'/.ίων αυτού 
νά ήυαιάζη εις τδν οϊχεΐον αυτού δαίυονα οίνον, γάλα, άν9η χαΐ λιβ*·/ωτόν.

"Ολος δέ ό περί τών δαιμόνων ουτβς μύθος άλληγορεΐται εις τήν 
τού ανθρώπου.

θ€ΟΙ ΠΑΤΡίίΟΙ (ΕΑΚΕ5).
Καθ’ δν τρόπον πας άνθρωπος είχ ε  τδν ίδιον εαυτού δαίυονα χαΐ θεόν, 

Ο’υτω χαΐ «5 ς  οιχος χαΐ πάτα πόλις ίπτοσιατεύετο ΰπδ ιδίων θ εώ ', τούς 
όποιους οί μέν "Ελληνες ώνόμαζον π α τ ρ ώ ο υ ς , η  κ α τ ο ι κ ί δ ι ο υ ; ·  Ι ,ο - 
Κ 3  (*) δέ οί 'Ρωμαΐοι, οϊτινες χαΐ κατ’ έςο·χήν αυτού; ελάτοε-υον.

Εφαντάζοντο δέ ύπδ τούς θεο'ύς τούτους τονς καλού; δαίυονας τών ποο
γόνων, τών καί μετά θά·/ατον φυλαιτομένων τδ πάλα; πάντοτε εν τή  ο ι
κία· επίττευον /.οιπδν, δτ; τά πνεύματα ταύτα φοοντίζουτιν ετι πεο' τής

τοντς επιττιιριφονοσωτήριας του ο;χου και τής οικογένειας α ύτώ ν ,; 
εις τήν γήν, ινα προττοτεύωτι τούς οικείους.

Πλάττονται δέ οί Πατρώοι θεοί παΐδες τού 'Βρμού χαΐ τής Νύμφης Λά- 
ρας, περί ών φέρεται ό ακόλουθος μύθος.

(·] Κβΐ Ι,εεε$ τήν 4ρ>ι«ίιιν των 'ΡωμβΓων βιέλιχνβν. ζ.εΓ,Ι.εη, ίεεΐεε, *η-
μβίνι; χΰριον^ή γ ,ϋ  όνβ. λλλίι α  ίρμηνίνοντι: τ« τούτο, ήίιληο». ν* ί» .
ενρωβιν ίν βύτί τήν ι̂ζαν τβ̂  λ ας, λ ε ύ ς .  ίίέ ΟΓεκζεΓ'β 5νοιϋθΙ. II. Μτΐΐΐοΐ· ϊαι 
Αυειιι .̂ ρ. 4\|3. '
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*0  Αόρ* ητο θυγβτ»;ρ του "Άλυου (Α ΐηιο), ύπδ του όηόίου, ώ ; δίηγβιτ*!. 
ο ΟΟίδιος, ήπιιλίΐτο πολί.άχις, δτι βίλε; χοπή τήν γλώσσαν δια τί,ν ριεγόί· 
λν,ν «ΰτΫ,ς ιβ'/.ι«5'!«ν» οΟεν ελαβε χαΐ τήν επωνυαίαν Λάρα» η Ααιοΰνο* 
(από τοϋ λ. α λ ε ϊ ν ) .  Αύττ) δαως ούδευίαν βχοόασιν εδι,οεν εις συα- 
6ου)-ά; τον Γ.ατρός, άλλ’ είΛεινεν εις τό έ5-άττω;ν.α αυτής *δ·.όρ9ωτος, εως 
ςυ τελευταίου δ Ζευς, προδοίεΙς ύη’ αυτής εις τήν "Ηραν, δτι άγατια τήν 
Νΰριβϊ·,ν Ιουτούρνβν, εστέρτ,σε αυτήν τής γλ.ώσσης τήν '^ρήσιν, χβΐ διέ» 
ταςε τον Έρρ-ήν ν’ ά^ανάγιρ ς·ς τον αδ/,ν. Ό  δέ 'Κρρής, αι-/_θείς χα9’ όδον 
[χετ’ αυτής έν οχοτεινφ τινι άλσει, έγένντ,σε παϊδας διδύιχους, δνοριαζο- 
{χένο-υς άττδ ταύτ<,ς αυτών τ/,ς ρ-ήτρος ίΟΓεδ.

Ές/,ίΐλώ9/, δε ριετά ταΰτα ή /.ατρεία αυτών ηολ.ί», χαΐ ούτως ήσαν υπδ 
τήν «ροστασίαν αυτών οΰχΐ {χόνον αί οΐχΐαι, άλλα χαΐ ο; δρδρ.0·., χαΐ αί 
άγυια'ι, χαΐ αί πόλεις, χαΐ τά πλοία, δ9εν χαΐ τά επώ>υ[χα ίοΓββ νίαΙθδ, 
ηΐΓ&Ιβδ, οοιηρίΐαΐββ, 0Γυηιϋΐ68,Ι)θδ(ίΐ63« ρβηηαπηϊ χ τλ , Φέρουσι προςέη 
X »  τό κοινόν δνορ.α ρΓΦδίίΙββ ( * ) ,  επειδή προστατεύουσι πάντα τά  εν 
τώ  οΓχφ.

’ΑποδίδετΜ είς αύτους ώ ; ιερόν δ χύων, χα9δ σΰριβολον τής εγρηγο- 
ρότήτος» η» ώς ήριχήνευεν ή σχολή τοϋ Χρύσιππού, επειδή οί Λάρητες ανι» 
χνεΰουσι τονκ χαχούς,' προς τήν τούτων ποινήν καί τιιχωρίαν [ ’ *)·

Ι'ό θυσιαστήδιον τών 6εών τούτων ήτον ή εστία* είΐυσιαζον δί είς αυτού; 
χοίρον ( * * * ) .  η  δρνιδα* οΐ δε πλούσιοι, ρδσχον, η  τα ; άπαρχάς τών οπω
ρών, χαί οίνον. ’Από παντός συμποσίου, πρίν αρχίσωσιν, εστε/./,ον προς 
αυτούς εις τό βυσιαστήριον ρέρος των φαγν,τών αί παρθένοι επρεπε ν αφιε- 
ρώσωσιν εις αυτούς κατά τήν ήΐΑέραν τού νάαου [Αικρόν νό^Αΐσμα, ονομ,α- 
ζδμενον 08· οί νέοι, φίάνοντες εις τό δέκατον εκτον ε:ος τής ήλικίας, έφό· 
ρβυν είς τιρήν αυτών τάς λ-εγοριένας βούλ/-ας (περιοιρραια πορφυρά, καΐ

(·; 0 » ίί . ΡίδΙ. V. 128—3*.
« Ρια8ΐί1ί1>υε Μ«^α ίΐΓΪΐιυε τίιίεεβ Κείεοόβ 
Β λΓεαι ............................................................

• Οευεβ (εη εη  ροεΐΐΙ ίοετεί οο^οοιηίοίε ΙΠίε,
« ^(10(I ρίκείλϋΐ υουΐίε οηιαί* Ιαία εαΐε. ·

(·«) ηλουτό;χ. Κΐφ. Κβτβγρ. 'Ρωμ. 81- .  Διί τ«ν Δβίητι 
» τα: «βλβϋσι, «ίι«ι< κΰων ι«ριβιτι«ν, οΰτοΐ^εί »ν<5ν ίι^βίρ·
» βτΙτίς μϊ» οΐ *ρ«ιβιώιέ;«ίβι, τώ ; ί· *?οιβτωι«{, οΙ»ίν 
> χαΐ φοβιροΟε με» τβΤς άλλβτρίοις (ώί*·? 6 κ6«* ίντιν). ήκίουο 84 »
• ίΐχοϋβι ; ή ιιβλλον, 8 λέγβυβιν «νιοι 'Ρωμβίι·»», άλΐ)8^ί««τι} *β 
» Χρυβιπκον οϊοντϊΐ φιλίίθϊ« β»ϋλι 8»ιμόνι» «ίρ;νο3«ΐν, οίς ο1 8 
. χβλβ»ι»ίς έπν νοΟς βνοβίου< χλΐ άίίχους ίνίρώχου:· ουι«.« ο! Α4?η’ 
» είβι χ»1 «οίνιμοι 5»ιμο·-(ς, ίβισχοχον βί». χαΐ οϊκω»· βι4 χαΐ χυ.
• )',ο>Λα;, χαΐ χύων πάρείρύς έβτιν, ώ{ ίεινοϊς βυΐ-.ν ΐξιχνιϋίαι χαΐ 
» «τιρβυς. ■

(*··)  Ηογδ». Ού. III- 23. 2,
< ΟαΙο Βΐιρϊαβε 8ί ΙϋΙβΓίε ιηεουε 
> Νεεοεοιο ίιιηε. πιειίο* ΡΙιίό^Ιε;
1 5ί (ΙιιΐΓβ ρΐΐεεπε, εΐΗοΓοε 
■ Γνυϋβ ίε ιε» , ανίι1*)<ιε ρθΐβ*· ·

οΟ; !8(ωι 
ΙμχέχονΜ 
.ού; <Τ»αι

ι; ή χ?αι- 
κρο<ήχει,



ΕΛΑ. ΐη'ΘΟΑΟΓΙΑΓ. ΚΕΦ. Β’. βιι
τ5ν «ρυ^βλ'Ιδων χ « «  το »χήρ« (*)* βηϊ»τρβτίορΐίνθ5 στρατιω· 

τα ι α^ιίροον ιί$ αύτο^ τά  οηλα ( * * ) '  αη>]λ(οθερΐ))|Λένοι δένρΐ'.οι η  δοΰλο!| 
τβ« άλύοίΐ;· οί μέλλοντι; ν» «πιχίιρήτΜϊΐν *Γ.οοτ,ρ:’αν τίνα, ήρχοντβ χαΐ 
έζ'ήτουν ηκρ αυτών προατααίαν, χαΐ Επ'.ντρευοντε; εηε'.τα, απέ8'.δον τήν 
ιτρίπουααν εΰχαριατίαν (* '*}·  Τινε; παρελάριβανον αΰτο'  ̂ εις τΑς οθοεκο> 
ρ(α<, τ) εις τον πόλεμον.

Ό  τόπος» βν ψ ϊαταντο τ»  αγάλματα των Λβρήτων, εκαλείτο 1 .8η · 
ΓΪιιΠ), εν τέρ προ^μφ [&ΐΓίυπι)ι οπού ήταν χαΐαί εικόνες τών προγόνων, 
ο ι  πλούσιοι εΤχον χαΐ μικρόν, χαΐ μέγα 1.αΓ8ΓΪιιηΐ (Λαρ>]τεΐον]. χαΐ δθύ« 
λους. έπιττατούντας επ’ αύτοϋ· ηΐ8ξΐ$1π 1.3Π1Π1 χαλουμένους.

Δτ,μόβιαι εορταί αυτών επανηγυρίζοντο τον Δεκέμβριον, τά Ι.αΓ8Γία καΐ 
ΟοιορίίαΙίβ, μετά τά Κρόνιά (δοΙιΐΓποΙία], τελ.ούμεναι καί Δι’άγώνων (α). 
Τά Δεύτερα (τά ΟοΐΐίρίίοΙϊβ) έγίνοντο επΙ τών τριόοων, καΐ χατ’ αυτά τά 
μίν πάλαι έθυαίαζον εις ττ,ν θεάν Μανίαν (Μαηία} παιΔία* τό Δά μετά 
ταϋτα έκρεμώντο άπό τής θύρας τοΰ οιχου τοσαΰτα κουβάρια νήματος, όαβι 
ψυ^αΐ εΰρίαχοντο έν τή οΐχία (β). Κατά τό Διάστν,μα τών εορτών τούτων 
«πηλευθεροΰντο οΐ Δούλοι, ώς χαΐ κατά τά Κρόνια (γ). 'Ότε αυνέβαινεν 
εν τινι οικία θάνατος, έθύοντο είς τον οίχεΓον Λάρητα ([.8Γ ίοΐϋίΙΐβΓίβ) έχ· 
τετμν,μένοι κριοί (Δ).

Έζωγράιρουν Δε αύτοΰς ώς Δύο νέους ένΔεουμένους Δέρματα χυνών» είς 
αν^μεΐον τής έπιβτααίας (ε^.

(*) Πλ«υτί;χ. {ν  'Ρ.ιμί>. κεφ. 20. ιΦο ι̂Τν κκΐ τους ιηΤ<χί ·ύτ3ν τήνχεΧ·· 
» Ροϋλλ«ν, τοΰ »)·'ίιμβτοεομβ;βν πβμβόλυγικίριίίίίϊΐβν τιχβΐ κΐίΐκόβνυΜν. ■

(··)  Ονΐί. Τίϊβι. IV. 8. 21.
< ΗίΙ«ε υΐ βιηβεϊΐίε αοη εεΐ εεΙίε ηΙΙΙίε εοηίε.
• Ροοίΐ &ιΙ εοΐίςυοε, ςυβ ΙυΙίΙ εηηε, ί ε κ ε .  ■

Ι·**) Οϊίιΐ. Τεΐ9ΐ. I. 3. 2 0 - 3 » .
• ϋεηο β£ο 8ΐιερϊοίεΕ5, «1 εΙ> Ιιεο ΟβρίίοΙίε οβτοεαε,
• Ουβ ηοείτα ίπιείρο }υαοΐβ Γυερε 1.3(1;
» Νυιηίαε τίοίαί» ΙιαΙιίίεικίΒ εβ<Ιίί>υ9. ίοςοειη,
> Ιιιηςαε οουΐίε ηυθ(]ΐιβπ] Ιβαιρία τϊιΙεαάε ιηείε,
« Οίηυθ εεΐίςυβούί, ςυο$ υ(Ι)9 ΙιεΙιεΙ βΚε ι̂1̂ ί̂̂ [ς 
■ Ε$(β ίβΐυΐκ ί Ιεοιρυε ίο οαιοβ ηίΙ)ί· ·

(») ΡϋΐΙ. Η'91. Νίΐυε XXXVI. 70, (?χ5. Β«5ΐίτ.). —Αιβνύί. 2λι*»?».'Ρ(ϋμ. ί?χει.λί 
|.6λ. ί'. »1 1»· € "Η/ ίϊΐ χαΐ «»»' ήμΐ; ίοιτή» δγίντι; "Ρωμιςο; 3ΐίτέλθνν, 4λ{γ«ιε
■ ΰϊΊΐρβν ήμίρβ·.? ϊ5ν Κρονίων, β«μνή» ίν τχΐς κίνν χ Ι̂ κολϋτελή, Κομκ;τ»λι· «^ε·
> «γοριυβντις βύτήν »π! τών »τΐν«πών· κομπίτβυς ν4β τού; βτενίίιτι,Ος χ«λοΰ*ι. ■

(6) ΜΙΟΓΟΙ). 3αΙ. I, 7,
(γ) Δ;ον. 4λικ*;. βύτόϊ. < ΚιΙ φιιλάίτουίΐ τϊν δρχίΤον Ιθιτμύν ίκΐ τ5ν 1»̂ δν, ίι8

> τών βί̂ »ίτ4ντο>ν ιού; ήρ®»; ίλ«»χίμ:νοι, «ϊΐ δι»·ι τί ίούλον ού«δ» ί^βιροΰντ»; ίν
■ τ*7ς ήμίρα:; ίκί(ν»ις· ?νι τό ?ιλ«νίρωχ? ιούτη τ·,9Ίο»ίν6μ*·ιβι, μιγ* «ι κβΐ β«μ»ίν
■ ίϊονβΟ' χβρ'έίίΐρβι γίνιοντ»! βιρ'. τούς β(»πί»*;, ΧϊΙ τ4 λν»ι;«4 τής τύχης ήττον
■ Ραρύννίντϊΐ. ,

(β) ΟΙο. (ί* Ι.ίΒ5. II 23 « Νεηυβ ηεοίδββ ί9ΐ ε<1ί»50Γί β ηοήΐϊ, ς π *  βηι9 Λΐ· 
η«9ΐα Γεηιίΐίβ; ςυοά χεαυί εϊοιίΐΐοίί Ι.3Γβ νβινεοίβιο βαί; ςυε·ιιε8ΐηο8υΒ·β· 
εεί«01υιη ΐετΓβ οίίΐεςιείυΓ ».

|ΐ) ϋλιυτί^χ. Κ·7. Κ«τ«γ?. 'Ρ»μ, 31. _ίϋ



θ ε ο )  € Φ ε 2τ ι ο ι  ( ρ ε ν α τ ε β . )

* βΐ βεοί ουτοι «νήχί'Λ ΐ χβτ’ εξοχήν εΊ< ττ,ν λατρί(*ν ιω·> ’Ρ(.νχα?«ν, 
οΤτινες έδόξβζον αύτους ώ ; τα ; χεχρυριιχένας εχεί·<α; δ'^άυ-ε·.;, έ ;  ών προ· 
χύτιτουαιν ή εύλογία καΐ πάντα τά καλα τ ϊ ;; οικίας· και κατά τοντο σν;α- 
^ ν ο ΰα ι προς τούς ι ε υ χ ί ο υ ς ,  κ τ η ο ί ο υ ς ,  χαΐ π λ ο ν τ ο δ ό τ α ς  9εού; 
τί ς̂ ϊίαλαιας τών Έλ/,ήνων 9ργ,<τκείας. Παράνεται δΐ τδ όνο;Αα «ύτώ·< Ρ β - 
η3(θ8,  ώς λέγει ό Κικέρων, ή άπ4 τού ρΒπυί ( ο ϊ τ ο ς , έ ιο ό δ ια ), ήάπδτο'ύ 
ρβηϊΐιΐ5 ( έ τ ω τ ε ρ ι κ ώ ; ) ,  διδτι εχουαι ιψ καβέδραν αύτών εις τό ενδό
τατον μέρος τ?,ς οικίας {*)·

*βς διανέμβντες λοιπόν εύλογίαν καΐ εύτυχίαν ε ’ς απιντα τίν  οΤκον, 
4νήχοναινιίς τούς μεγάλο·Ας βεο·ύς (Ο ϋ  ροΐβηίβε, θ ε ο ί  δ ν ν α τ ο ί ,  μ ε 
γ ά λ ο ι ) ·  πβριατώσι τήν «ιοαωποπεποιγ,αένην ιδέαν ττ,ς μυστιχγ,ς κοδερ- 
νήοεως τ ί ν  ευεργετικών προς τήν πατρίδα χαΐ τον οιχον θ ε ί^  ή δ  ̂ περί 
αυτών ιδέα αυμαωνεϊ καθ' όλα πρό; τήν των Έλ),ήνων περ; θ ε ώ ν  Έ  ρ· 

χ ε ίω ν ,  τών οποίων κορυ'ραιο; ήτον ο Ζευς Ε ρ χ ε ϊ ο ς .
Διαιρούνται δ'ε είς δψοαίου;, ή α·;ωτέρο·υς, και εις ιδιαιτερο'νς* κατωτέ

ρους, ?ι οικείου; (ΙΝίΠΟΐβί ρα1)1ΐι·ί, δίνβ πιαϊοΓββ; βΐ ΡβηαΙβδ ρ ηνβΐί, Γηίιιο- 
Γβ ί, δίνβ ίβηιίΙίαΓβδ). Καί εκείνοι μεν συμβάλλουτιν είς τήν ευτυχίαν τ ίν  
πόλεων, κοινοτήτων, και ),αών, δθεν έχουα; χαϊ ναού;, ^'^)μού;, και ιερά, 
καΐ αυμιρωνο’ΰτι, καθό άοράτως προ?ατεύοντα πνεύματα, πρός το·ύ; πατρψο'υ; 
θεού; (Ο ίι ρ3(ΓΪί), των όποιων λαμβάνουσι και τό επώνυμο·/ ροΐηί (*·)·  
οί δέ κατώτεοοι ελατρεύοντο είς το ενοοτατον μέρος τής οικίας, εν τη  παρ- 
■«στία, δπου έχαιε δι’ αυτούς τεόρ, ώς καΐ διά τήν θεάν *&ττίαν, ήτις αυν- 
'βοιθάεΐται και μ ετ’ αυτών επειδή από τής παρεστίας, ώ ; άπδ τοΰ κοινού 
τόπου, δθεν έξέοχονται αί άκτΐνες, μεταδίδεται εις τήν οικίαν πατα ευλο
γία· εντεύθεν καί ό Μακρόβιο; λέγει* ΡβοαΙβδ, ρβΓ ςαοδ ρεαίΐϋδ δρίΓα- 

ιηυΒ (* ·* ) .  . . ,  ,
Δημόαιοι Πεναταί τής'Ρώμης ή τα ν  ο Ζε·υ;, ίανός, Αρης καΐ Ρωμ·υ· 

λος· τών δε Τρψων, ώ ; άναβέρει ό Μακρόβιος, ό Οοσειδών, καί ό Απόλλων. 
* 0  Άλικβρναααεύ; Διονύαιος λ έγ ει, οτι οι τρωικοί ουτοι Πενάται ιιχονιζοντο 
& ; δύο καθημενοι καΐ λογχο^οροΰντες νεανίαι(α) (όμοιοι λοιπόν τών Διος- 
χούρων). ^

υ ΐ  Πενάται εχουτι καθόλου ά'Λοτέραν δυναμιν παρα τους Λαρητας' είναι

61 ΕΠΙΤΟΜΰ

ΐ·) Οίο. όε αεί. ϋεοε. II 27. ·  Νβί Ιοηβε Λεοηΐ ·1> »ιεβ »ί Οϋ Ρβηιΐε», είτβ ε
• ρεαυ (Ιιιοίο ηοιηίηβ, (εβί βπΐιη οαιηε, ς«ο νβεοαοΐϋε Ιίοπιίοε*, ρεοχιε) βϊτβ ε1> εο,
• ιςυοά ροαίΐυ· Ιοείόβοι: β* ΐ)ιιο εΐίιια ρ β υ ειη ΐίεε  ροείίε τοοεοΐυϊ. ·

(••ί Οϊο. ρΓΟ δαΙΙε, 31. · 0ιιβιηο1)Γ*πι νοε, άϋ ρ*ΐηί *ο ρεηεΐεε, ςοί Ηοίο βγι».
• είςαβ Κιιίο ίωρβΓίο ρΓβίϊιΙβίϊί, ςοΐ Βοο ίαιρίΓΪϋΠΐ, ςοί ηιηο 1ίΙ>βηε(εηι, ρορο-
■ Ιυιο<]υε Βοαιευιιιο, ςιιϊ Ιιβο ΐεοΐβ εΐηυβ εβιηρίε ■ ω ε οοοειιΐε, νοδίϊο ιΐιιηίαε
• ειιχΙΙίοςυε εετνεείΐε, ΐεειοε ίοίεβιο <ηε ιοϊαιο εο ΙΠιετο, Ρ· 8ιι11β οευεείΒ όε-
• ίεηιΙεΓβ · .

(··*)  ΚεοΓοΙι 8»ί. η ΐ. 4.
(«) ·ρ<βμ. άρχ. ρ.βλ, 4. »€β. 68 .  Έ/«Ι τίώτιρ (τΰ νβφ) χιΤν-τει »5ν τρ»ϊχ2ν_βί5ν

■ ι{(όνε(, άχ«βί« ίρίν, 4ΕΝΑ2 έκιγρ»ϊή» (χονβ«ι, ίηλβϋ»»» τούς Πιν4ια(· ίεκει γίρ
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κυρίδϊς 9«οί, ^  ηροσωττβπο’.ημίενβι, ρνταχώς ενίργοΐϊίβι, χ*1 ίω Λ οίαΐ 8υ· 
νά[Λΐΐ( τής φύσεως, «"τινες γορηγοϋβιν βίς τον αν9ρ(βιτον τιβν, δ ,τι β^’ί ί ο ·  
τον δ*ν δννβτα'. ν’ άποκτήβη· ο! δέ Λβρητε; τ,τάν ποτέ διΑοιοι ήμών, χ«1 
διατρίβονοι νέτα  θάνατον ώς πνεύ[**τα εν τ^ οικία ήΐΑίιν βνλάττοναιν αν· 
ττ,ν, ώς ό εγρτ,νορών χύων, χαΐ, επειδή νττήρξαν καΐ α'ντοΐ άνθροιηοι, γινιά· 
σχοναι παντό; άλλον χάλλιον τον ίξωθεν επιχεί|Λενον χίνδννον* τούτον αντοί 
άπβρ.ννοναιν« ενω οί Πενάται προχίοναιν έτωτεριχιΐ^ ενλογίαν χαΐ εντυχίαν· 

Σχ,ΐαηωτέον δε, δτι νηό τών αρχαίων χαΐ νεωτίρων αυγχάονται η ο ^ ·  
χις οί Πενάτβι {λετά των Ααρήτων.

Μ Α Ν Ε δ .

*Γπδ τδ δνορια τοντο ενδονν οί 'ΡωναΤοι τάς ψνχας των άπο9ανίντ«ν. 
*0 Άπον).ήίος (* )  λέγει, δτι αί έχ τον σώριατος άποχωριαδιΐααι ψνχαΐ ώνβ· 
μάζοντο Ι-ειηΐΐΓβ8 ή  Μαηβ5· χαΐ, δτε |λέν παρίατων τονς χαλον; δαίμονας» 
τονς έν τώ  βίφ φύλακας τών ανθρώπων, ελέγοντο ΕαΓββ' δτε δέ τούς χα· 
χονς, ΕοΓνββ ('Κμπο'νσαι, μορμολνκια) ή Μοηϊίβ·

'Η μήττ,ρ αντών ήτον ή Λαροννδα, ήτις έν ταϊς φδαΐς των Σαλίων, ? ι-  
ρέων τον "Αρεως, καλείται καί Μανία (Μαηίο)· κατώχονν δέ κατά τιν«{ 
μεν έν τψ  μεταξύ τής σελ.ή·/ης χαΐ τής γής τόπω· κατ’ ά'/,λονς δέ έν τψ 
φ;δτ|, δθεν άνέβαινον τρις τον ενιαντοϋ, κατά τήν κδ' τον ανγούττον, έ οκτώ· 
€ρίον, καΐ ή  νοεμβρ’ον εις ττ,ν γ ή ν  τάς ήμ'?®5 « ύ τ α ς  ένόμιζον Ιεράς 
(άίίΐβ ΓβΙϊ§ίθ8ΐ), κβ'ι κατ’  αντάς ονδεμίαν έπεχείρονν άξιδλογον π ^ ξ ι ν  τ4ν 
δ ΐ χρόνον, οπότε άνέδαινον τα πνεύματα ταντα, έδή'/.ονν διά τής έκφρά- 
αεως' ηιυη<ίιΐ3 ροΐεΐ (ό κ ό α μ ο ς  ε ίν α ι α ν ο ιχ τ ό ς ) .

Κατά τήν κά (ό Ούίδιος λέγει τήν ιζ ')  τον φεβροναρίον μηνός, δτε ό ήλιος 
είςέρχετοι εις τό ζώδιον τον υδροχόου, έπαντ,γυρίζετο εις τιμήν των θεών 
τούτων εορτή, όνομαζομίνη ΡβΓβΙία ( ** ) , καΐ έτελούντο εις αντο'ύς έναγί· 
σμοί (ίηΓΰΓΪφ). Ό  Δέχιμος Βρούτος βώρταζε τήν εορτήν ταντην τ0ν δεχέμ· 
βριον (*'*)■  Και ό 'Ρωμύλ.ος κατέατχιαε τοιαύτν,ν τινά, τά ίβπίαΓοΙϊα, π α · 
ντ,γνριζόμενα τήν θ ', ιά, χαΐ ιγ' τού μαΐον, ννχτδς, προς έξιλέιναιν τον 
φονινθέντος αδελφόν αντον 'Ρώμον, δςτι;, ώ ; κακό; δαίμων, ενομίζετο αίω-

■ μ», τοΰ Π μήνα) γρίμματο; ε^ριιμίΐβυ, τφ βη ο̂νν τήν έχ<(νον {Δνιμιν τβνς
1 «αλαιούι* ·1βί ϋ  ν»ν1«ι 2ν9 χ«εήνε»οι, 26ριτ« 2ιειλη<ροτες, τή< ιολαιαι έργα •^χνχΐ' 
> αολλ& ϋ  χχΐ άλλα έν ΙεροΓι άρχιίκι ε'έιβλα τ2ν δεύν τοΰεβν έειααάμιία, ^έν &Χΐεΐ
• νεανίβχβι δύο στρατιιοτιχλ βχήμαεα ιρζίνονται εχονεε; · ,

(*) Αρνίβ]. ύβ ΒβαίοδοοεεΙ.
(**] ·  Ουόά ΐνιη ερνίιε εά εβρυΙοΐιτε εοιίοοεναι Γ«τΐ1ιια(. νβΐ ρβοιιδβι Γβτίβ·

• 6(01 · Ρβείυβ.
(***} ηλουτάρχ. Κεφ. Καταγρ. 'Ρωμ. 3Ϊ. « & 1 «I, τάΐν άλλαν 'ΡκμαΙων έν τφ ^ε·

• 6ροναρ(φ μ-ηνί «οιουμίνων χβ ς̂  ̂ένιγιαμουι ιοί; τεβνΐ)χ2αι, Δέχιμος Βροΰεοι {Δ; Κι·
• χέρκν Ιβιόρηχιν] έν τφ βεχεμβρ'ιρ τοΰι' εχρβετεν; (ήν 2έ βυτος & ΛνΐίΤάνειαν έκελέί^ν,
• χαΐ κρίόεο: έχέχεινα βιρατφ ίιαβές ιέν ,ή ; Λήβης χοομέν] «όεερον, ωςκερ ήμέραε
■ ληγούαης, χαΐ μηνβς φβίνοντος, είώΟιβι έναγίζειν ο! χολλοΐ, λόγον εχει, χ>ί %Λ ένι·
• βνιοϋ χαειαιρέφοντο;. έν τελενιβίφ μιςνΐ τιμάν τούς τεΒνιςχότας ι εβτι 2έ τ5ν μη· 
« ν£ν τελευταίοι 6 ίεχεμβριος- ή χβονίαν μέν α1 τιμαί Ιεΰν, τιμφν 2έ τ^ς χβθν(·νε
• ύραΤένέοτι, τ»ν χαρκνν άκάνινιν είληιρότιυν βυντίλειαν κ. τ. λ. ■
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ρού[ΐ(νο; ίπΐ <τ,ν ϊϊίλιν, ίπ«π6ΐ.)ύ '' δι>ίτυχίιν. Κ«ϊά την τ*λ*την τ?  ̂
ίορτ»;ς ταύτης Ι^ιπτον ά«ο τύν θορίδων χνάι^ους, λίγοντβί, ότι άπββάλ- 
λουβΊν ούτως εκ τής οίχίας τ *  χαχίι ηνίύρατ*.

'Ω ; έξ^λ ίωτιχήν βυτίχν ποοςΕίρίοον ιΐς αυτού; ετι ΙπΙ τοΰ μνήματος χαΐ 
^ * {τ ,τ 4 ,  καί μάλιστα όσα 6  άποίανων ήγάηχ κατ’ εςοχτ,ν επΙ τής γής. 
'Ε λ  έγρβφον δε χαΐ έπΙ τοΰ μνήματος τα τρία ταΰτα γράμματα» Ώ . Μ. δ . 
αήμαίνοντα ΟίΪ5 Μβηίΐ^υί δαοπιτη.

Στρατηγοί, η  απλώς γενναίοι άνδρες, υπό βερμής πρό; τήν πατρίδα ά γά - 
πτ,ς καταβλεγόμενοι, χα9ι«ροΰντο εις τους 0ιού; τούτους, ϊνα προμηίεϋαωτίν 
εις τους οικείους αυτών νίκην και δόζαν έγώρμων λοιπόν εις τό εχθρικόν 
στράτευμα, χαΐ επιητον εκεί νεκροί* χαΐ τοιαύτητις πραςις ενομίζετομέ· 
γιβτος ηρωισμός.

ΑΡΠΥΙΑΙ.

^ Αί "Αρπυίαι ήσαν θυγατέρες τοΰ θαύμαντος (υ(ο3 τοΰ Πόντου κα'ι τής 
Γής) καΐ τής Ώκεανίδος Ήλέκτρας. νομιζόμεναι καί αΰταίθεα; τιμωρητι- 
καΐ, αΐτινες ατελ?.όμεναι υπό τών θεών προς τούς κακούς άνθρύπους, έδα- 
σάνιζον αυτούς, τρώγουται μά/.ιστα τά φαγητά αυτών» ί ,  0αα δεν έδύνχντο 
να βάγωσιν, ή ν’ άρπάσωσι, μιαίνουται διά κόπρου.

όόσαι δό ήσαν τον αριθμόν, πού διέτριβον, χαΐ πώς έζωγραφοΰντο, 
διαφωνβΰσι περί τούτων οί ποιηταί. * 0  μεν 'Βσίοδο; αναφέρει δύο, ’Λελ/ώ, 
χαΐ Ώκυπέτην, αδελφός τής Ιριδος, ωραίας καί πτερωτός, άκο).ουθούσας τό:ς 
πνοας τών άνεμων καί τά πτηνά ( ') .  Ό  δε Όμηρος ονομάζει μίαν μόνην, 
την Ποδάρ*ρ]ν, ήτις έγέ·/νηαεν έκ τοΰ Ζέφυρου τού; ταχείς ίππους τοΰ ’Α χ ιλ · 
λέως» τον Εάνβον καί τον Βαλίον, δτε εοοσχεν επί τοΰ λειμώ 'ος, παρά 
τά ρεύματα τοΰ Όκεανοΰ (**)■ τών δε άλλων ούτε τά ονόματα αναφέρει, 
οίίτε τήν μορφήν περιγράφει, ολ).ά παριστφ αύτάς ως θεάς, άρπαζούαας 
βΐβνιδίως του; ανθρώπους· δθεν ό Τηλέμαχος καί ό Ε'ΰμαιο; εις αυτά; απο- 
δίδουσΐ την αρπαγήν τοΰ ’Οδυσσέως (*** ) . *ΙΙ Πηνελόπη» προςευχομένη εις 
τήν ’Αρτεμιν» φαντάζεται τά ; 'Αρττυίας ώ ; θεάς τών καταιγίδων καί θυελ- 
)ώ ν , κατοικούσα; μετά  τών ’Εριννύων έν τφ  ώκεανφ, έμτιροσθεν τοΰ φά· 
^'υγγος τοΰ φδου (α). Ό  Ευστάθιος μόνον τήν Ποδάργην νομίζει εχο'υσα'*

(·; 'βοόί. β<»τον. 2 6 5 - 6 9 .
• θχ'ν!;αε ΌχεζνοΤο βιίγζτρζ
» Ήγίγε** Ήλέκιρην. <] 4’ ώ«Τ»ν τέιιιν ϊρι»,
• 'ϋϋκόμβυε Ι ' Λρκνίχι, λελλύ τ', '&χνκ<την «»,
• ΑΤ^'ίνίμι«τ κ«ο·.ήτι ^ οΙιβνοΤε άμ'εκβτται,
» Όχιίιις «τιρύγυβι »

(··)  Ιλ,ά» α. 1 * 8- 61.
« Τ$ 62  ̂ Αντβμέ6ιβν ΰκιγι ζνγίν ώκΙχι ?κκβυς
■ 21ν6ον  ̂Βιλίβν, τώ 5μι κιιέαβη»·
■ Τβΰς { τ κ ι  Ζεφνρφ ίνίμφ 'Αρχυια Παϋργί],
,  Βοβχομένη λιιμώνι π«ρ* ώκιανοΐο ■■

(*»·) Όϊυ·. Α. 211. « Ν5ν ίέ μιν άκλειίβς "Αρκυιει ίνΐίιιΐύζνιβ >. 0»?>6λ. 3 .371
(·} Τ. 0 2 » 7 8 .
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ροιιρτ,ν "ιίΛβν, ί{Α6(«ν τής τοΟ Πχ,γάϊου, έπβιδή (γέννή«€ πωλνριβ* τβς 
λοιπας τού 'ϋσιέοου ως δυς|ΑΓιΐ£Γς θε&ς Ερ|Αην(ύ(ΐ, πΤΕ^ίωτας, χκί άν6ρωπ(· 
νους χ«ΐρ«ς έχούίας ( * ) .

'Υ η δ  τοΰ Αισχύλου πίριγράφονται αί "Αρπνιαι «σχη^λύταται χ»1 *πτΕ« 
ροι ( ** ) ' ωςαύτως δέ αητΕοοι, ως οαίνιται, πιστΕυονται χσΐ ΰπύ τοΰ θ εό* 
γνεδος, οςτις ταχείας ά«λώς αύτάς όνο[Λάζει (***)·

Άνα^έρεται 8ε υπό των [Λυβολόγων χαΐ άλλη, τό ονο[Λα Εελαινώ, άπαν> 
τω|χένη (ΐάλιστα παρ’ Ούΐργιλί<|), χαί συγχαταριθρ,ουριένη συνι^ω; {χετ* 
τΰν δύο πρώτων.

Αί "Αρπυιαι αίται, ώ ; διηγείται ή [χυίολογία, έστάλησαν υπό των θεών 
εις "θ'* βασιλέα τής Υαλμυδησσοΰ, ϊνα τιρωρή-
σωσιν αυτόν, επειδή έτύ'ρλωσεν, η τουλάχι^ον ε^ιψεν εις σκοτεινήν φυλά· 
χήν τούς δύουίούςαΰτοΰ, Πλτ,ςιπον καΐ Πανδίωνα, δια διαβολής τής [χητουιας 
αυτών Ιδαίας. “Εριελ).ε δέ ό ταλαίττωρος Φινεύ; ν’ άποθάνγ) τής πείνης, αν 
μή προςωρμίζοντο είς τόν λιμένα ούτοϋ οί Άργοναΰται, χαΐ ήλευθέοουν 
αυτόν άπότήςβασανιςικήςταύτής τιμωρίας· διότι αυτοί εύγνωμονοΰντες, δτι 
ύπεσχέθη νό; δείξ·  ̂ είς αυτούς τόν άσβαλέστατον δια θαλάσσης δρόμον ΐν« 
φθάσωσιν είς την Κολχίδα, διέταςαν τούς συμπ).έοντας μ ετ’ αυτών δύο 
υιούς τοΰ Βορέου, τόν Ζήτην χοι Κάλαϊν, να χιταδιώξωσι ξιφήρεις διά τοΰ 
βέρος τάς Αρπυίας, έξ ών άλλη μέν χαταδιωκομένη εηεσεν είς τόν έν 
Πελοποννήσφ Τίγριν ποταμόν άλλαι δέ, είς τας Στροφάδας νήσους, άφ’ ου 
ώμοσαν, δτι δέν θέλουσι πλέον αδικήσει τον Φινεα.

Αλληγοροΰσι δδ τος Άρπυίας τινες μέν είς πειρατάς* δθεν έξηγεΓταί ή 
δόξα, τί,ν οποίαν εΐχον περί ανθρώπων, άνελπίστως αφανών γινομένων, δτΙ 
ήρπαζοντο ύπ αυτών* τινές δέ, είς την χοινήν πληγήν των αχριδών ετεροι 
δε πάλιν, είς ασώτους χαΐ πλεονέκτιδας γυναίκας* χαι άλλοι, εις αυτήν 
την φιλαργυρίαν καΐ τό άρπακτικόν.

Γ Ο Ρ ΓΟ Ν β Σ.
Α  ̂ Γοργόνες ήσαν τρεις άδελφα!, Σθενώ, Εΰρυάλη καΐ Μέδουσα, γ ε ν  

νηθεΐσαι από πατρός μεν τοΰ Φόρχου, τού υίοΰ τοΰ ΙΙόντου χαΐ τής Γής, ?  
χατ’ άλλους, τοΰ Γοργόνος, τοΰ υίοΰ τοΰ Τυφώνος χαΐ τής ’Εχίδνης* από μ η - 
τρός δέ, τής Εητοΰς.

Ι*) Βό»τάί. <{< Ιλίί8, Ο. 180. .  ’Β·- (λρτωιΰν) μιΐς «νος κβΐ ί, ΟβίνΤΌ. «?<- 
*  «ο·̂ #» »»τ* τ6ν μ09ον (2« γίνιβιν *όίαί άργοϋίκχου, «ίτουν ικίώκίϊ;· ίΙ\λο» « ,  ώς 
■ »βΙ έν νβΐ{ λβιη»Τ{ Αρπνίβις 6 μυίβ; χ«Τ?«ς ιτ^οςχλίτιΐί, ·λλ* ή Όμηρική ·5·<11 ο̂ « 
1 αν *ι9»νβλβγίΐί«!η τοιαώτη ίιΐ ι ί  Ιχχβουές ».

(··) Αίβχΰλ. ΕΟμί'ί*- 4 8 -5 1 .
• 0·!ι5' 1ν « ς  Ιρχ^ιίν »(ρ' (χιικίιαι τί*οι{,
■ ΐ8ών χοτ’ ήδη Φινέ·ς γεγραμμένα;
• ΑίΤπνβν 9ίρούοα<· άχτερ ί̂ γι μήν Ιδι'ν
• Αδται, μέλαιναι δ', ΐ( τδ χ«ν Βδ«λύ«τββχ»ι ρ.

(**·)  βέ»γ''· ηβρβ.ν, 6 3 5 - 3 6 .
« ’0»ντ·Μ< δ' εΐηβΟα χ6βα; ταχέβ» λϊΧνιίΖν,
• ΕαΙ χαίδυν ΒορίΜ, τΰν άραρ Γβι χνδι; α,

(6ΑΔ. ΗΓΘΟΑΟΓ·; ς



Α ΐ  μ ίν δύβ ·πρδται. «γήραβτοι χ*1 κ^άΝατο·.· ή Λ  Μέδουσα» 
ώνοαάζϊτο χαΐ χατ έξοχήν Γοργών, ?ίτο βνητή. Αυτή * ΐχ *  χβτ’ «?χ& ίτο - 
σοΰτον βί>χτιχον χάλλο;, ώςτ* ήγάπϊ,σ€ν αυτήν 6 ϋοσίΐδώ ν άφ ον 0|Αω« 
21ν ώκντ.α* ο ί χ ί ί  του; ένκιχ«).«Γ{χονς «ύτοΰ καί έντος αύτοΰ^τοΰ ναού 
τήζ Ά ^ ν ά ί , βγαναχτήσασα ή βία αυτή, [χετ&ρέρίρβτί τοί»;  ̂ωραίου; «λο- 
χάμου; τή ; Μοδούατ,ς ί ί ;  τριοριτρωτάτους δφβ’. ; ,  τούς ότϊοίου; ο ;τις ίβλίπιν»

οπίλιβοΰτο. ,  , .  . π
•Ο Οολυδέκττ,;, βαοΛευ; τής Σερίφου, Ι«ιιρατο νά Κ ί’.τ^  τον νέον Περ- 

α ία , τοϋόιιοίου ί,το τροφευς, να έτο.χειρήβτΐ  ̂ μιγάλην τ:νά πραξιν. Ό  
Πεοσίύ; ΰηίονίίτ, ν4 ΰπαχούο·^ ηροθύριω;, χ*1 [*άλιστα, ατροίΛο; οίΛ ς̂, 
είχεν, δτι θέ),ει χορ^ίαει είςαύτέν χαΐ αυτήν ττ.ν χ*««λήν τή ; ΜεΟο·^ης. 
* 0  δέ Πολυδέκτης, ο ;τ ι ; ή8ίλεν άαρενο; ν'α«αλ),αχθή τού Πεοσεως, ιν « -  
«ο).αύο« άσφαϊ,έστερον τής ριτ,τρδς αυτού Δανάη;, ένεδάρ?υ·Λ τον τολαη- 
οδν ήοωα είς τήν τού βκοποϋ τούτου έχτεί-εσιν. Ά ).λ  ή Μεόουαα ητον ατ;ρ6;- 
ετο;, κα\, 2 ;τις  ήδελε να πλησ·.άσγι «?δς αύτήν άβλαβώ;, έπρεπε να <ρο?ε- 
ϊτΐ πίδνλα πτερωτά χαΐ τήν χίδ-.σ-.ν, είδος τι π ή?α;^ (*), τά όποια ^ ·  
)  ά~οντο υπό τινων ΝυίΛφών τού δυτικού ωκεανού. Προ; ταύτα; δε ουοει; 
! Μ «  ί,ξ.υ=· νέ !ί!ξ·!ΐ Λ  δί<}.·ν, !| . !  τ ρ «  48./,5«1 ««Ι ψ ΰ · » * : 
Γοργόνων, ί  Έννώ , ί  Πϊ^ρν,8ί> »«1 ί  Αιινί), γρ«;®. ονο«ι <>■ «“
μοΙοΓογοίμον»! Βνι Εχονοι ««Ι οί τρι« ΐν ι μόνον ό}5«λ μ «  ««ι «Λ Λ ν ν ο , 
τούς οποίους αετεχειρίζοντο προς τά; χρεία; αυτών ά[*οεβ*ιως. Ελδων δ» 
ό Περαεύ;, χαΐ ύπονρεώαας αύτά; διά τί.ς ίφαιρέσεως τού κοινού εκείνου 
όβδαλμοϋ χβι όδόντο; νά δείξωσιν εις αΰτον τον δρό[Λον, ίφδααε δι_α τη; 
έδηγία; των Γραιών τούτων ε ί; τάς Νύυφα;» π«1 λ*βών παρ αυτών τά 
ΕτεΜτά πέδιύ.α καΐ τήν χίδιαιν, τά  ρεν πέδιλα προςήραοσεν ε ι; τα α?υρα 
.«-Γτ νΐ«.,τ.ν «ΓΓ,ίέβαλεν εί; τού; όυου; ό»; φαρέτραν φορών Οέ

ελαβε τεαρά τοΰV χν^εην, την οποία
αύτοϋ, τν,ν δέ χίβιαιν περιέδ
και τήν περιχεφαλαίαν τοΰ αδο , . , ,
Πύ.ούτωνο; ΐνα νίνηται, δταν 9έλη, αόρατο;, και εχων προςετι παρ* .ου 

ιού άδαρ,ατΙ·/τ,ν άρπην, ηλβεν, ούτως ώπ/.ιααένο;, είς  ̂τον ωκεανόν, και'Ερριοΰ άδαριι 
'ο ε  τάς Γβργό'νας νας. Τότε καδωδήγηαεν ή Άδηνά τήν χειρα

ύτοό, «αί ίπίϊοψον « 8 = . :» !  τί,ν 1 %  Μί8οό»νί «ο ?ώ τ,ν , ι ί  Ι :  « η δ ίΜ ν  
Π ίναοο! «·1  ό Χονοίωρ, οολλν,φϋνν.ο νΓ.’ «ννί,ς ίν  -τον Ποοί'.νονω;. Α·. 

ίο  δΐ 4 8 . ν ·  . Ι τ ί ί  ό 'ν η ν ί,ο ...·., ί,βολον νό «»™ 8·^ ;ω »ι νον Π .ρο ε.,

αλλ 
τυ χ ώ ; (**) .

διά τής κυνέη; γινόριενο; αφανής, απηλ/Λγη

'Ο 'Ομτ,οος γινώτχει ρίαν ρόνην Γοργώ, χαΐ ταύτην ώ ; φ*ντΒ»|ε* τρο- 
αερόν τό δέ χι^ίον τής ’Οδυααείας, όπου ό ’Οδ'υααευ; φοβείται, ρη στε-./,ΐ} 
προς αυτόν ή Περαεφόνη τήν κεφαλήν τής Γ ο ρ γ ο ί , αποδεικνυει. οτι χατι^ 
χεί χατά τά ; εσχατιά ; τής δύαεω;, παρά τήν ειςοοον του φδου, η  και εν

(·) ■ »®Ρ* κιΤίίβι τήν βό·ιν, ή ή* '
.  »ρμί.. ή ιίς 1» κίειν *»! ίένβι ρ«ιν τβνίίίΤι Τί»?ν·

(·», τήν κβτ*«ν»έιν τβύι»ιν τύ* Γ»ίγ·ν·ν 5·.τ)γ·ι 
Ό ^ α χ λέευ ε.

IV ,6  «ο̂ »ύε»>»'· ■ 
.. ’Βτνμβλ. Μίγ.
4 *οιΐ|τήΐ τήι ’Α σ *  ι ί  ο « τ
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βδτώ τφ  Ινδα διατρίβουϊΐ τ»  λοιπΛ τρομερά φ άσμιτα, ξ  Εερδερος, 
αΐ Έριννύες, χ . τ .  λ . (* * ) . Κ α τ* τοΰτο συμφωνεί χαΐ ό Οΰϊργΰ,'.ος.

Ό  Έβίοδος, δίτις γινώτχει χαΐ τβς τρεις, η),άττει τήν διατριβήν «ύτων 
χατα τον δυτικόν ωκεανόν, πλησίον τών Εσπερίδων. 'Ο αυτός, ή δςτις άλ
λος αν ήναι (5 ποιητής τής Άσπίδος τοϋ Ήραχλέους, περιγράφει τβς Γορ
γόνας φορούσας ζώνβς έξ δφεων, εχτεινο'ΰαας τάς κεφαλάς αυτών εις τά 
άνω, καί άκονώσας τους οδόντας. 'Ο δ  ̂Απολλόδωρος παρις·φ αότάς εχοΰ- 
σας ΐη ί τής κεααλής λεπίδας δρακόντων, όδόντας μεγάλους ώς τών αυών, 
χεΐρας χαλκάς, και πτίρυγας χρυαάς.

Αί «λληγορίαι τών Γοργόνων είναι διάφοροι· διότι ο! μεν άλληγοροϊην 
κύτας εις θηρία τής Αφρικής, εχοντα μακράς τρίχας, καί θανατηφόρους 
οφθαλμούς, καί πνέοντα φαρμακεράν π-;οήν· οι δ ί, είς ίηλείας ίππους· ετεροι 
πάλιν εννοοίίαιν ύπ’ αυτός άγριας γυναίκας· τινές τουναντίον, ήρωίνας· χαΐ 
άλλοι, άλλ.α διάφορα. ’Ονομάζονται δε προςετι αί Γοργόνες από τοϋ πατρός 
αυτών Φορκίδες η  Φορκυάδες. Ό  δε Παλαίφατος αναφέρει τό ονομα Γοργώ 
ώς έπίθετον τής Άθηνάς (**) .

Ή  δ ί ιστορική αλληγορία τών αδελφών αυτών Γραιών έζη γιΐ τδν μόν 
κοινόν οφθαλμόν, ενα κοινόν σοφόν σύμβουλον τόν δέ κοινόν όδόντα, ενα 
κοινόν λαφυραγωγόν, ή άλλ.ον κοινόν τρόπον, δια τοϋ όποιου εζων. ’Αλλά 
καί φυσιχώς άλλη*γοροϋνται ώς θυγατέρες θαλ.ασσίου τινός θεοΰ, ή θεάς, 
ίχουσαι έχ γενετής πολιάς τρίχας, καί στ,μαίνουσι τα κύματα τής θαλάσ- 
« η ς, τα όποια ΰψούμενα, εχφέρουσι λευκόν άφρόν.

ΛΑΜΙΑ1 (€ΜΠΟΥ2ΑΙ).
Α ί Ααμ’αι ήσαν θηλυκά φάσματα, δι’ ών ή 'Εκάτη έτρόμαζε τούς αν- 

θρώπους. Οί πα).αιοι ιστοριογράφοι διαφόρους περιγραφάς αναφέρο'υσι τών 
Λαμιών τούτων οΐον, δτι θέλγουσι νέους άνδρας ύπδ τήν μορφήν ωραίων 
παρθένων, καί τρέφο’υσιν αυτούς Ιπειτα, καί χατατρώγουσιν δτι μεταμορ- 
φοΰνται εις παντοίας μορφάς, είς ζώα, φυτά, και λίθους· δτι εχουσ: πρό
σωπα πυριλ.αμπη, καί σώματα αίμόχροα* δτι ό ετερος τών ποδών αυτών 
είναι όνου ποΰς, ^  καί σίδηρους· δτι είναι τυφ),αΙ,-μεταχε·.ριζόμεναι προς- 
θέτους οφθαλμούς, καΐ άλλα παοόμοια.

Απολλώνιος δ Τυανεύς (είναι δε τά Τύανα πόλις τής Καππαδοκίας), ό 
κατά τήν πρώτην άπό Χριστού εκατονταετηρίδα άχμάσας, τοϋ όποιου τόν 
θαυμαστόν βίον περεέγραώε Φιλόςρατος ό πρεσβύτερος, λέγεται δτι εγνώ- 
ρισεν υπβ την μορφήν τοιαντης τινός Έμπούσης, ή Λαμίας, τήν έιαίραν

{·) Όίν». Δ. 643—«6.
■ · · · > 'Βμέ έέ χλν;6ν 2έβ{
» Ηή Γθ{>γ*ίην χι<ρ·λήν ίΐίνοΐβ
• Έξ "ΔΪ3ο« εέμψιιιν ίγβυή Πι̂ βιιρένΕΐα. ■

(·*; Ιίί η»λ«!φ. *«ρΙ ά«ί»τΐι>ν, χ,<ρ, λί". §  β. ,  Κίλ,ϋϊΐ α  τήν ΧΙ>)νϊν ΚίρνβΤα 
» Γο γ̂ώ. τήν Χρ«·ιιν Β'ν5ει«ν, Κ»ήι«ί ί* Δίχτυνβν, Δϊ«5ϊιμ6νιοι (έ
» Ονκιν, ·



νιανίου τίνος, ή τι ; ^λετίχε·.οίζίτο παρο^Αοίον; τρίποι^ς, ϊνβ παγιδιίσ^ ϊδ·ν 
έρβτττ,ν «’Ιιτής.

Έ δ ω χ ϊ δε «ίρορ[Αν,ν ν« πλασθ'5 ό ρ θ ο ς  τοιθι5των βιών ή Αα[ε{α, βϋγά- 
ττ,ρ τον Ποσιιίώνος' αντή ήγαπατο ρ-εν νπο τον Διος, χκτιδίώχετο δρως 
χβν χατιραγεύετο ν"δ τ?,ς ζηλοτύπου "Ηρας τοσούτον, ώ ςτ’ έγέννα πάντοτε 
νιχρα τίχνα· «πολίοατα δέ μετά τβντβ χ«1 άπβν το κάλλος, εμάνη είς 
τοιοντον ^ β μ ό ν , ώ τε άρπάζονσ* τών όλ),ων γονίΐΰν τά τέχνβ, Ιφόνευεν «ντά.

Ά ί.λ η  τις Λαμία, τήν οποίαν όνομάζουσι Σύβαοιν, διίτριβεν εν τινι απί]- 
λαίω , παρα τονς πρίποδας τον Παρναααον' τό τίρας τοντο, εξερχδμινον 
χαβ’ βχάατ/,ν, ?;ρπαζεν άνβρώπονς χαΐ ζώα· οΕ χάτονκοι τοΰ τδπον, χατα- 
βλιβάμενοι νπό τί;ς πλν,γτ,ς ταντν,ς, ερωτήταντες τδ μαντεΐον, ελαβον εις 
άποχριαιν, δτι βέλονο'.ν άπαλλαγί) τον χαχον, εάν έχβέαιΜίν εμηροαβεν τον 
σπηλαίον τινά εχ των υίών των πολιτών, ϊνα γείνι} βνμα τον τέρατος. * 0  
χλ?;ρος επεαεν εις τον Άλχνονέα, τον π α ΐδ * τοΰ Διόμον χαΐ τής Μεγανεί- 
ρας, νέον είς νπερδολήν ενειδή καΐ ενγενή. ΚαΙ ήδ/) έφέρετο ίιπδ των ιε
ρέων είς τδ οπήλαιον τής Σνβαρίδος ατειραντ,φορών, δτε Ενρύδατος, δ νιος 
τον Ενφήμον^ άπαντήαας αντδν χαβ’ οδδν, χαΐ μαβών τδ γεντ|αδμενον, 
τοσοντον έλυπήθη τον νέον, ώςτ’ έπιθείς επί ττ,ν εαντον κεφαλήν τον ς έ -  
φανον έχείνον, παριχάλενε τοίις ίερεϊςνάόδηγήαωαιν αντδν άντ( τον παιδδς 
είς τό σπήλαιον. Φβάαας δε εΐς τδν ώιιαμένον τόηον', ώρμηαε γενναίως 
χατά τής Συβαρίδος  ̂ έξείλ.χυαεν αντήν τον απηλαίον, χαΐ έχοήμνιαε χατά 
τοΰ σκοπέ).ου· Αύτοΰ δε, δπον αννέτριψε τήν κεφαλήν «ντής, άνίβλναε «>ιγή, 
χαλονμέν*) Συβαρίς.

ΜΟΥΣΑΙ.
Κατ’ άρχάς ή ϊ«ν  μόνον τρεις Μονται γνωατ α ΐ, Ηελέ-η;, Μνήμί), χαΐ 

’Αοιδή δνομαζδμεναι, αϊτινες, ώς λέγει ο  Πζναανίας, έλβτρενοντο έν Βοι
ωτία εξ αρχαίων ήδη χρόνων, και πρώτο!, οΐ βνααντες είς αδτάς επι τον 
'Ελιχώνος, ήααν οΐ παΐδες τον Ά),ωέως, δ ’ Οτςς χαΐ Εφιάλτης (* ) . Τέσ- 
σαρας τδν αριθμόν γινώσχει ό Κιχέρων, θεί.ξιόπην, *Αοιδήν, Α ρχήν χαΐ 
Μελέ^ην, ώς τας τέσσαρας πρώτας Μοΐΐϊας, θυγατέρας τον δευτέρου Δ ιός(**). 
’Εννέα δέ τελενταΐον άριθμοννται αί Ηονααι, αΐ λεγόμεναι θυγατέρες 
τον τρίτον Διδς, χαΐ τής Μνημοσύνης, χαΐ πάλιν εννέα είναι καΐ αί μετά 
τον Μαχεδόνος η-.έρον εΐς τάς θεσπιας έλβονσαι, νομιζόαεναι νπό τίνων 
χαι θυγατέρες αύτοΰ. Ό  Άλχμαν ώνδμαζε τας Μούσας θυγατέρας τον Ου
ρανού χαΐ τής Γής (*** ) . Ό  δέ Μίμνερμο; τας μέν άρχαιοτέρας λέγει θυγα
τέρας τον Ουρανόν· τάς δέ νεωτέρας, τον Διός ( Ι " ).

(*] Πανσ χιφ. χβ'· 1. Δ  · βΰηι ϊέ (ν 'Βλιχΰνι Ηβιίσεις χ»Ι {χανβ*
■ μ^βχι τί ίρος ιΝαι ΙΙβΜ»ν Έφιέλεην χ>! 'Δ<ον λέγονιιν . . . 0( βέ τ,ΰ ι̂λωέ̂ ι9;
• χχΤ3ε< άριΙμόν «< ΜοΟχχς {νίμιβιν (Τ»>ι τριΤς, χ«1 ένόμχτα {Ιιντ< Η(λέτη>, ^
■ Ηνήαην, χαΐ λοιβ^ν. ·

(**) Οίο· ιΐε οεΐ- Οοογ. III, ^1- » ^εIη Μυε» ρΗιηα φοείοοε, ηειβ  7οτε αΚεεο, 
ψ ΤπεΙείορε. ΑαιΙε, Λιελβ, ΜεΙβΙβ. ·

(*■·) ΑιΜυρ. Σ>χ(λ. β ίβτοριχ. β βλ. V. χιρ. 7. > ΌλΙγοι 81 <£ν ««>ΐ)ε«>ν, (ν 
> «Τι 1>η χ·Ι λλχμίν, ίνγχΤΕρβι «τιβραίνονται (,1( Μού«α«) Οΐιρανβϋ  ̂Γΐι<· ·

(I)  α>/ι·ν· Ββι»,. χερ. χί'. §- 2, > Μίρ.ν»ρμβί 81, έλεγεϊ* ιήν ρ»χην Χίΐήβ»; τώ»



^ Α . ΜΥίίδίΟΓίΑϊ. κεΦ. Β·: η
Είναι τα  δνδ|/ατα των βννέα Μουαων ταντα· Κ).Εΐω, Εντίρΐ^', θά),ε'«^ 

Κελπομένη^ Τερψιχόρη, Ε ρα τώ , Πολύμνια, Ούρανία, Καλλιόπη* * αίτινις 
Ιλατρεύοντο απαααι ώς θεαΐ χαΐ ε ^ ο ι  τών ωραίων τεχνών χαΐ επίσημων, 
χαι, άπλως είπεΐν, πάστ,ς παιδεία;· δίεν χαί βυγατέρε; τοΰ Διό; χαΐ τής 
Μνημοσύ·/ης λέγονται, διότι αΐ μαθηαεις, εις τά ; όποια; άλ.ληγβροΐ3νται, 
είναι άποτελέαματα τον νοο; χαΐ τής μνήμης. Αποδίδονται δέ ε ί ;  εχ ά ^ ν  
αντών χαΐ ίδια έ^ενρήματα, τα  έξης.

κ Λ ε ι α
Αύτή μνβεύεται, ότι έιρεΰρε τήν ίντορίαν, ό9εν χαΐ Κλειώ ώνομάαθη, ώ ; 

προξενοΟαα χ λ  έ ο ;  εις τοίι; συγγραφείς χαΐ ε ΐ; τους ήρωας, τών οποίων τα ; 
πράξεις εξιστορεί (* ) . Έζωγράφουν 8έ αυτήν νεαν, εχουσαν επί μέν τής 
χεφαλής στέφανον εχ δάφνης, έν δε τή  δεξιφ σάλπιγγα, χαΐ έν τή  άριστε- 
ρφ βιβλίον ένίοτε χαΐ κιθάραν, ή πλήχτρον μόνον, χαΐ φορούσαν ένδυμα 
κατά τό χρώμα τού ταώ) χαΐ ενώτια, χαΐ βραχιόλια χρυσοί.

ε γ τ ε ρ π Η .
Αυτή χατβ μέν τινας εφεύρε τούς αυλούς, οθεν χαΐ ώνομάσδη ούτως, 

ώς τέρπουσα τούς άχροατάς* χατά δέ άλ),ους, καί άλλα μουσιχά όργανα* 
ετεροι δέ πάλιν λέγουτι πιθανώτερον, δ η  έπενόησε τά μαθήματα χαΐ τάς 
έπιστήμας, τά  όποια τέρπουσι τούς μανθάνοντας αυτά, χαΐ έννοοϋντας τήν 
έξ  αυτών ώφέ).ειαν (** (···)) . ’Εζωγράφουν δέ αυτήν ή αύλοΰσαν, ή  κρατούσαν 

“ ύλον, χαΐ στέφανον εχουσαν έξ άνθέων, χαΐ παρά τούς ηό· 
δας αύτή; διάφορα όργανα μουσΙχά κείμενα.

Θ Α Λ εΐΑ .
Αύτή, λέγουσιν, εφεύρε τήν χωμφδίαν χαΐ φυτουργίαν, χαΐ επεστάτει «ίς 

τά συμπόσια, δθεν χαΐ θ ά λ ε ι α  ώνομάσδη, ή άπό' τού δ α λ ία , τδ όποιον 
στ,μαίνει τό σ υ μ π ό σ ς ο ν  ή  από τού β ά λ λ ω  ρήματος, διότι τά  βυτά 
βάλλουσι ( * · · ) .  Γ τ  > Τ

Εζωγραφεΐτο νίβ μειδιωσα, στέφανον έχ κισσού έπΐ τής κεφαλής 
εχουσα, χαΐ κοθόρνους εις τούς πόδας, χαΐ κρατούσα εν τή  χειρΐ προσω- 
πεϊον χωμιχόν. Εύρέθη όμως έζωγραφημένη χαΐ στέφανον εχουσα έχ δά- 
^ ς ,  χαΐ κάλυμμα πράσινον έπΐ τής κεφαλής, καί χρυσά ενώτια, χαΐ τήν 
επιγραφήν ταΰτην θ ά λ ε ι α  χ ω μ φ δ ία ν .

• Γμυρνβίων χρί; Γίρ)ν ,« χαΙ Αυίίν, φηνί· ίν κρίβιμίω. Ουγα,έ,α; Μρβνοΰ ΐίς
• άρχβίοτέρβ, ΙΙούίΐί, τούτων 4ί δλλβς νιωτίρα; εΤνβι Δι6« ο

(·) Αιό<νρ. Σιχίλ. £νΒχ άνωτίρω· ■ Έχίοτο Μ «ρβςηγβρίμ τό» οίχίΐο» λόγο» άβονό- 
■ μο»»*«,^βίΙ» 4νομί»9χ( τή» μόν ίλ«ώ , ΙιΑ τ» τόν ίχ τή; ιτοιήβίω; τών όγχωμιχζο·
X εχβινον μίγ* χλίο« περιχοιιΤ» τοΓς έχβι»βυμίν»ι«. ·

(*·) ΔιΜβρ. Σιχιλ. βύτόΒι· < Βΰτέρχην ίί ,  άχό τού τίρχ,ιν τςΟ, άχροωμένους τοΐς άη»
» τ»|< χβι«*ι*{ άγββοΤς. ·

( ·· · )  Κ·τ4 ίό Αιόίωρο» τόν Σικιλ. (βύτόί;)· ■ θάλιιτ» «4. άπό τού βίλλειν {
» λ«υς Χίογροί τΛς $ι4 τί» χβιημβτων έγκ«)μ·,»ζομίνςνί.*

εί «ολ·



Μ€ΛΠΟΜεΝΗ.
'Β  δε Με).ηο[Αένη ίνοι*ίζετβ ε&;3έ·η« χ*1 εφοδ&ί τ^« τραγφδ!«ί, χβΐ ά η )5 ς  

ί55ί [Λε),ΐ|>δίβς, ο9εν ελββε καΐ τέ  δνθ[χ* (* ) . Έ ζ ω γ ρ ά ^ ν  δε αύτί,ν σεανήν, 
χβΐ λβ[Λ«ρα ενδεδυριένην, εχοντβν ετιΐ τής χε«αλής στέφαναν εχ δάφνης,
^ εξ «νθέων, χαι κββτονσκν έν ρέν τη  |ειφ τών χειρών σχήπτρον, έν δέ 
τή  έτέρφ ξιφίδιον ενίοτε δε χ ϊ ί  δάδηρ,α φέρονταν έπΙ τής κεφαλής, »αΙ 
η^τωπεΐον τραγικόν,καΐέπιγραφήντοιαύτην Μ ελ π θ | * ίν η  τρ α γ ιρ δ ία ν .

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ.
Ή  δέ Τερψιχόρη ένβαίζετο είφέτίς τον χορον, χαΐ τής «ερί αντέν φδής, 

δβεν και ώνοράτδη· έπειδή ό χορός τέρπει τονς άνβρώηον;, ή διότι αντή 
χβρενοντα ( * * ) .  Έζωγραφεϊτο δέ [Αειδιώτα χα; χορεύονσ», και είς 

τά  ϊκρα των «οδών «ατοντα, χαΐ εχοντα έν ρέν τή  χειρι αρπην, έπΙ δβ 
τής κεφαλής ττέφανον έκ δάφνης, καί περ: τδ {Αετωπον ταινίαν, χαΐ λύραν, 
πάρα τους «όδας αυτής «αρακειρΑίνην, καί επιγραφήν φέρουτα τοίβντην· 
Τ ε ρ ψ ιχ ό ρ η  λύρα ν .

Αύτή λέγουτιν δτι ευρε τα ερωτικά «οιήαατα, η  κατ’ 4λλους, τήν 
ποιητικήν απλώς καΙ ρουτίκήν, και ήτο «ροττάτις τοΰ Ιρωτος· δ9εν χαΐ 
Απολ.λώνιος ό 'Ρόδιος, διηγού|Αενος τον έρωτα τοΰ Ιάτονος καΐ^τή^ Μή
δειας, και τον γά[χον αύιών, την Ερατώ  επικαλείται έν τ ή  αρχή το3 

τρίτου βιβλίου (***)·  , , ,
’ Εζωγράφουν δέ αυτήν νΙαν χεχαριτωριενην, χαίη^ενην, χαι  ̂εχονταν 

έπ ’ι ρεν τής κεφαλής ττέφανον έκ ρόδων καΐ ρνρτίνης, εις δέ̂  τας χεϊρας 
λύραν καΐ τόξον, και πλησίον αυτής τδν “Ερωτα. Εΰρέ9η προςέτι εζωγρα- 
φη[Αενη και ώς τραγφδοΰτα και χορεύουσα, και χιίαρανχαι πλήκτρον κρα
τούσα. ’ΕπΙ δέ νοριισράτων εύρεθη εχονσα φόρερια ρακρόν, και τήν κό[ΐην 
απλεχτον και κυΐΑατιζορ.ένην, χαΙ τδ στόρ,α ανοιχτόν, ώς τρανφδο’ϋσο.^Είι- 
ρέ9η τελευταϊον έζωγραφηριένη και άλ),ω ςπω ς, χαΐ επιγραφή υπ αυτήν 
άναγννωσκοριένη τοιαύτη· ’Ε ρ α τ ώ  ψ ά λ τ ρ ια .

Π ΟΛΥΜ Ν ΙΑ.
*Η Πολύ'ανια κατά ριέν τινας εφεύρε τούς ΰ{*νους, δ9εν ελαβε χαΐ την

(*) Δ·.«<*ρ. ϊ'χ ίλ . βϋΤ4ίι· ·  Μίλεβμένην δί, ά«4 εήε μελφδίβί. 4ΐ'’ 'ήί τοϋ« ίκβύβν

* 5 « ,'^ Γ κ « 4  τ6ν ϊΐχ ,λ . Διόδ«ρ. (αύτ680· · Τ·?ψνχδρην βί άκδ Τον τέ{ΐπειν τβίις «κ(0>·
• »4ι τ» ι έκ «βιδίί,ς τ:εριγιν«μένςΐί»γ·96ΐι. ι

(* ·· ΐ  ϊχολλω». λργονβντ. ?··6λ. γ .  Ι —
• Εί δ’ 5τ» νυν, Έρ«τώ, *βρί β’ Τίτββο, *«1 μβι ενι·Μ,
> Έ.ίεν δ*ως ές Ιολχόν ά»ήγ«γ« Κΰβι ί»ΐϊ«)ν
■ Μηίίίηε δχ’ ίρ-τ'· βν γδρ »»1 Κύ*ριδβ« βΤββν
> 'Εμμορκ, άίμήι«« δέ τιίΤς μελ-ηδημβίι Ιίλγεκ
> η«ρβ€ν.χ4ς· τφ κβί«ι ί«ή?»τον ώνομ» άνϊ,βΜΐ. » , ,  ̂ ,  ,

•Β δέ ΐτνμολβγί» τοδ δνόμ,τοε χ»τ4 τέν Αιοδωρ. («υτέβι) < £ρ»τ«» β» βΚί 0«
» πειδενβίντεε χίδίΐνίϋς κ?1 ·χιρ4*τ»ε άπβτιλεϊϊ, β

ΕΠΙΤΟΜίΓ.
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ΐΓ α νυμ?α ν,βΐΜ τοϋπολυςχ* *1 δ ( ΐ ν ο ;  (* )·  χατ’άλλους2κ τί,Μ γίωμίΤρίαν, 
ιστορίαν, χαΐ γραρριατιχήν. ΈζωγραρεΤτο δέ εχοββα Ιπΐ τί;; χ ερα λ^  ς·*· 
ρανον Ιχ  {Λαργάρων, χαΐ λεΐιχόν ένδυ|Λα ραρονσα» χαΐ χρατονσα εν ^ίρσί 
λύραν, χαΐ άνω είς τδν ούρανον βλέπουσα. Εύρέθν] προςέτι εχουσα χαΐ χ ε -  
λώντ,ν έπΙ τής χεραλής, χαΐ πλήχτρον χα; λύραν κρατούσα* χαΐ έπ;γραρήν 
ρΐρονσα ΤΜαύτν^ν' Π ολύρινεα {λύ θο υ ς .

ΟΥΡΑΝΙΑ.
*Β  Ουρανία λίγετα ι ερεορονσα τήν άστρονοριίαν, δθιν ετοχε χαΐ τής 

ϊιρβςτ,γορίας ( * * ) ,  'Εζωγράρουν 2έ αύτί,ν εχονσαν στίρανον αστεροειδή, χαε 
ρύρερια χυανούν, χαΐ κρατούσαν σραΐραν χαι διαβήτην ενίοτε οδ χαΐ δά- 
ρνινον στέρανον ρορονσαν, χαΐ εχουσαν ερπροσθεν αίιτής τρίποδα, έρ’ ^  
εχειτο ή  σραΤρα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Αυτή ενο[Λίζετο είρέτις τής ποιήσεως, διά τούτο δ?.α6ε χαΐ το ονορια, 

ως κ α λ λ ι ε π ή ς  (*** ) , χαΐ οι ποιηταί αύτήν επιχολοΰνταε έν άρχή των 
ποιηριότων αότων, ώς ό "Ομηρος, ενάρχη τής ΐλιάδος* «Μήνιν άειδε,'θεά*» 
χαι πάλιν άρχύμενος τής Όδυσσείας, λίγει· β "Ανδρα μοι εννεπε, Μούσα.» 
’Εζωγραρεΐτο δε ν ία , ρορούσα στέρανον επί τής κεραλής έξ άιΛέων, καΐ 
ίν μέν τή  δεξιρ εχουσα χλΑδους δάρνης, εν δέ τή  άριστερρ δύο βίβλους, 
ττ,ν Ιλιάδα χαΐ τήν Όδύσσειαν, ’Ενίοτε δέ* χαΐ ρέρουσα στέρανον έχ χ·σ· 
σοΰ, χαΐ ενώτια έχ με·);άλων μαργαριτών, χαί βιβ)>ίον περιτετνλιγμένον 
έν χ*ρ»1ν εχουσα.
, Έζωγρόρουν δέ οί παλαιοί τος Μούσας χαΐ πάσας όμού, χαΐ έν τω  μέσφ 
αυτών τόν Άπό).λωνα, κρούοντα τήν λύραν (ή)· και πάλιν άλλοτε μεν 
διά τών χειρών κροτουμένας καί χορευούσας περί τόν Απόλλωνα, βοοού* 
σας στέρανον εκ ροίνικος, ή δάρνης, ή ^ δ ω ν  άλλοτε δέ, τάς μέν ,'ίστα - 
μένας* τβς δέ, χα9ημένας· καΐ τήν μέν, αυλ,οϋσαν, τήν δέ, χυμβαλίζουσαν, 
τήν δέ, χιθαρίζουσαν, τήν δέ, ^άλλουσαν, κατά τό ίδιον έπάγγελμα έχ ά - 
στης χαΐ εύρημα.

Αί Μοΰβαι ήσαν περί τήν μουσικήν τβσοΰτον έμπειροι χαΐ τεχνιχαΙ, ώ ;τε  
άριστεύουσαι εις πάντας τούς αγώνας, ελάμβανον τά  νικητήρια. Τρεις δέ

(·} *Β, λέγει 4 Αιόέ» .̂ (βδ,ίίι)· ·  Πολύμνιαν 44, ά«4 »«δ 4ι4 κ·λλή< ύμνήβιιβ;
■ Ιχΐφαν,ΐς χα*αβχ«ν4ζ<ιν νους 4ι4 ,ύν χοιηματων άπαβ<ινανιζομέν«ι.« *ή βάζο- ■

Καν4 ίί  τίν Α'44. (βύτΟίι)· · Ουρανίαν 44, 4x4 ,οΰ τού; «·ιίικ9έντ»ς 0ΐ5'«ύ'ΐ7|0
• «ξαί^βΐβι «ύρανόν· τς  γ4ρ «αΐ τοΐ, νρβνήμιαι μετευ^ζιοβαι ,4ς ψνγΑς «ΐ;
• 0ψο( «ύράνιον. ■

^4»*) ϊιίίβρ. ΓΐΜλ. αετόίι· « ίβλλιόκην 84, β«6 τον καλήν ίβαχροίεαβαι, τβντέβιι
• ιικκιί̂ ι ίιβφορον ινβαν, άκοίοχής ινγνίνειν νκί τών βκονίντιαν. ·

( I )  'Ομήρ. Ιλ. Α. 6 0 3 _ 4 .
• Οΐ) μέν φ4ρμιγγο( ηιριναλλέοο, ήν !χ ' ΐλπόλλιον, 
α Ηονβάΐιΐν θ*| βΛ  δει4ον άμβιβόμΕναι 4κΙ καλή. » 

δκοιι & Εύαιάί · 3ΐμι16Εβ9αι !έ ίκΐ καλή α( ΙΙοϋααι λέγονται, ή 2>υτ4ς έν μέρε>, ή *4^
> Χηλλονα, είχι τήν φόρμιγγα· Οχ’ έχιίνιφ γ4φ, ώ; χορνφαίω τής .^ής, |4ει» αύιαί
> λέγονται, άμοιβαβόν (ηλβόη, ·



ρ,άλίΦτα μοίιίΐχοΐ αδτων αγώνες άνυΐΑνοίϊνταί ύπο ιών «βιητών ί  [χΙν, τϊϊ3ί 
τ4ς  Σειοί,νας· 6 δ ί, «ρδς τας θυγατέρας τοϋ Π'.έρου* καΐ δ τρ(τθς, πιός τδν 
θά[Λυριν. Έχαυχήθν,σάν ποτέ αΐ Σειρήνες, βΙς τδ καλλίφωνον αυτών π ε π « -  
βυϊαι, οτι δπερβαίνουαι χατα την μελωδίαν τ α ; Μοΰτα;· δθεν χαΐ ήριααν 
προς αύτας περί μουαιχής· άλλα ήττηθεϊσαι, χαΐ δ'.ά την ^τταν λυπηθεΓ- 
σαι εις όπεοβολήν, άπέβαλον τα τετερά, χαΐ ερριψαν εαυτβς εις την θά),αα- 
ααν* αΐ δέ Μοϋααι, χατααχευάααααι εχ τών πτερών εκείνων στεφάνους, 
εστεάαν τάς εαυτών χεφαλάς, πλήν τής Τερψιχόρης, ήτις, μήτηρουτα, ώς 
λέγετα ι, τών Σειρήνων, δέν ήθέλησε νά φορέστι ςέφανον διά τήν τών θυγα
τέρων αυτής δυςτυχίαν. "βγεινε δ , ό άγων ουτος τών Μουσών χαΐ τών 
Σειβήνων εις τόπον τινα τής Κρήτης παραθαλάσσιον, έπονομασθέντα Μου
σείου, πλησίον τής πό),εως, ήτις εχ τής αποβολής τών πτερών τών Σε^οήνων 
"Απτεοα χαΐ Άπτερία προςηγοριύθη (* ) . — Αί εννέα θυγατέρες του Πιέ- 
ρου, τοϋ βασιλεύσαντος τδ πάλαι εν ’Ημαθίφ, έπαρχίφ τής Μακεδονίας, 
οθεν πολλάχις καΐ ’ϋααθίδες έλέγο'/εο, χαυχώμεναι χαΐ αυταί διά τήν περί 
τά  μουσικά μεγάλην αίιτών έπιτηδειότητα, έτόλμησάν ποτέ νά στήσωσιυ 
επ ί τοϋ Έλΐχώνος χυρδν, ενώπιον τών Μουσών, χαΐ νά φιλονεικήσωσι προς 
αύτας περί τών πρωτείων. Ά λ λ ’,  έν δσς> μέν αύταί εψα).λον χαΐ έχόρευον, 
ούδείς έθέλγετο, ούδ’ ήχουι μεθ’ ί^ονής τήν μελιρδίαν αυτών άβ ουδ^ήρ- 
χισαν χα'ι αΐ Μοϋσαι τήν φδήν χαΐ τδν χορόν, τότε χαΐ δ ούρανδς, χα’ι οί 
αστέρες, καΐ ή θά).ασσα, χαΐ οί ποταμοί έξεστησαν, χαΐ πάντα τά κινού
μενα σώματα, παύσαντα τάς κινήσει; αυτών, ήχροώντο μετά προςοχής πολ· 
λ.ής τήν τών Μουσών μελωδίαν χα’ι δ 'Ελιχών αυτός, εις ΰ·}«ς αιρόμενος 
ΰπό τής ηδονής, ήθελε ιρθάσει σχεδόν πλησίον τοϋ ούρανοϋ, «ν  μή επ εμ - 
ηεν δ Ποσειδών ταχέως τόν πτερωτόν Πήγασον ίππον, ινα ςήστ) τήν ποός 
τά άνω βοράν αύτοϋ· έκ δέ τοϋ χτύπου τής τοϋ Πήγασου δπ),ής, δι’ ής επίισε 
προς τά κάτω τόν ύψούμενον 'Ελικώνα, άνέβλυσε πηγή, έπονομασθεΐσα Ιπ - 
ποκρήνη. Ταΰτα ίδοϋσαι α ; θυγατέρες τοϋ Πιέρου, εγνώρισαν τήν ήτταν 
αυτών, καί παοαχρήμα ίσιώπησαν χττησχυμμέναι Αί Μοϋσαι δμως, αγα- 
νακτήσασαι διά τήν αύθάδειαν αυτών, δτι θνηταί ούσαι, έτόλμησάν ν’ άγω» 
νίσθώτι ποος θεάς, μετεμόρφωσαν αύτάς είς τά  Ιζ ή ; εννέα πτηνά' εις χο- 
λυμβάδα, ίυγγβ, κεγχρίδα, κίσσαν, χ)Λ>ρίδα, άκαλανθίδα, νήσσαν, πιηό>> 
χαί δρακοντίδα (**) . —  * 0  θάμυρις, τδ γένος βραζ, υιός του Φιλάμμωνος 
χα'ι τής Άργιόπης Νύμφης, περίφημο; κιθαριστής, φιθ.ονεικήσας ποτέ πρός 
τάς Μο'ύσας, συνεφώνησεν, εάν μέν εΰρεθή άνώτερος, νά πλησιάσ^ εις πάσας* 
εάν δε νιχηΟή, νά στερηθή δ,τι άν αύταί θελήσωσιν. Άναδειχθεϊσαι δέ 
πάλιν αί Μοϋσαι χα’ι είς'εόν αγώνα τούτον χαθυπέρτεραι, τών τε  ομμά* 
των χα'ι τής χιθαρωδίας αυτόν έστέρησαν (***). '

Αί Μοϋσαι περιέστησάν ποτέ είς μέγιστον κίνδυνον διά τό χάθλος ούτ

{·)  Τζέτζ. 4ν Αυκίφρ. Κ«®ϊάν<.—ίουίί. ίν
[*·) Αντ. Αι6«ρ. £υν»γ<βγ. μίΜαοοί· β'. —Οτϊά Μβΐ4ΐ«0ΓρΙΐ._Υ. 300 Κ^^· 

λπιλλβί.ρρβλ. γ·. *ιφ. Θ ,-Ιλνίί. Β; 6 9 4 -6 0 0 .



ΕΛΑ. ΜΥΘΟΑΟΓΙΑδ. ΚΕΦ.:

ίω ν  τον Παρνασσόν, Ιπε·.3ή αίννιδίω; χ α τΙπ (9ί ^ γ δ κ ια
β ;ο χί], έ[λΤϊοδίζοΐΛ·* *  βοτΑς να έξακολου^ήτωσι τ4ν δοίίλον, είςΐ̂ λβον «ίς 
τον οίκον τοΰ Πυρηνέω;, βχνιλέως ττ}{ Φωκίδο;« κατ’ ΐδναν μάλ;9τα ηρδς· 
χληαιν αύτοΟ. Ά φ  ου Ιπαυαεν ή β?οχ^,» Μοΰϊαι έζήτηοαν νά φΰγωαιν, 
άλλ’ ή οικία ητον εγκεκλί’.α[Αένη δ'.ά προ;·:αγί); τοΰ τυράννο·υ, συλλαβόν- 
τος άνδτιον ακοηδν κατ* αυτών αί άγναΙ διΑωί χδοαι πτερω9εΐααι, έ π ε τ *-  
σαν έκεΤδεν, χαΐ διέφυγον οΰτω τδν κίνδυνον. * 0  Πυρηνευς ενόαιαεν, δτι 
δύναται ν’ άχολου^τι^ αΰτβς είς την πτήσιν ο9εν άναβας ίπ ί τ^ν* ηύργον, 
Ιρριψεν εαυτόν εΐς τον αέρα, ©ανταζόυ.ενος, δτι ε·^ει τοΰ; ανέργου; ΰπδ την 
εξουσίαν αΰτοΰ· άλλα την αυτήν ώραν πεαών, χατέστρεψε τον βίον, τδν 
ότο'ον ήτον άνάξ'.ο; νά. ζή  (* ) .

Παράγεται δέ τδ όνο>χα των Μο'υσών η τταρα τδ (Α ώ, ρήρ;α τδ ζ  η τώ * η 
ηαρά τδ , δμοΰ ο υ σ α τ  διότισυν^δουσι χαΐσυγχορεΰουσιν άρρ,ονιχώτατα} 
ουδέποτε άλ).ήλων άποχωρ’.ζόΐΛεναι (* * ) .

’Εχ τών δρέων τρία ριάλιττα ήσαν ίερα εις αυτά;· δ Παρνασσός, δςτις 
χεΐται |λΐταξΰ Φωχίδο; χαΐ Βοιωτίας, χχΐ εχ ει δύο χορυ^άς, έχ τών οποίων 
ή μέν ήτον ά'ριερωαένη εις αΰτα; χα\ είς τον Απόλλωνα* ή δέ, είς τδν 
Διόνυσον κατά δέ την υπώρειαν αυτού Ιρρεεν ή Κασταλία πηγή, τής οποίας 
δςτις επινε τδ ύδωρ, έγίνετο ενθου;. Τδ δεύτερον όρος ήτον δ ’Ελιχών, εν 
Βοιωτία, εκτεινόμενος μέγρι τής Φωκίδος. Έ π ι  τού όρους τούτου ήσαν αέ 
πηγαι ϊπποκρήνη, χαΐ Ά γα νίπ πη, εχσυσαι την αυτήν δύναμιν, τήν οποίαν 
χαΐ ή Κασταλία* ό μικρός ποταμός Περμησσδς επήγαζεν ώςαύτως έχ τοΰ 
Έλικώνος. Τδ δέ τρίτον, ό Πίνδος, ό μεταξύ θεοσαλίας, Μακεδονίας, χαΐ 
Ηπείρου κείμενος, καί εχων πολ).οΰ; λόφους. Παρα τούτους εΐχον καί τδν 
"Ολυμπον τής Θεσσαλίας, και άλλο όρος τής Πιερίας ιερόν. ’Απδ δέ τών 
όρέων τούτων ονομάζονται ενίοτε ΰπό τών ποιητών και Έ λ ί χ ω ν ι ά δ ε ς ,  
και Π ι ε ρ ί δ ε ς.

Α Ι Μοϋσαι ένομίζοντο χόραι αδιάφθοροι καΙ φυλάττουσαι πάντοτε παρ»

{νβ. ' Μβ:σι
» λντόμινιι θίμυριν τ&ν θ.ήΤχα, Ίΐαΰοχν ίβιδή;,
« ΟίηβλΙηΙίϊ Ιόντ» «αρ’ Εϋρ̂ του Ο!χ«λιϊιο«·
■ Στ€ϋτβ γΙρ ιύχόμινος νιχΐ)β»μιν, «ίϊκρ δν βύταί

• Αΐ ί1 χ6λ»«ΰμ«ν»ι τηρόν «ΰτ4ρ άβιίήν
• θίίχιβίην άφ λ̂οντβ, καΙ έχλέλαβον Χίβχρ.στύν. ■

Πχρ6λ. Πχυΐ. 4Ι(«3χν. χιιρ. ?.γ'. $ . 4 . ·  £(>ί;οι>; ϋ  χαταβίντιάχ) πΰν χυλών τριδ·
• χ«ντ>, τ6 ρινμάέχτι Βχλύ3>«' γινέχβιι £( τί !/ομ» ϊμ χοτχμιμ λέγβυϊι, θχμύ. 
> ριΐοι τήν λύραν {νταΰβα άκ'.βχλόνιβ; έχΐ τ| χηράιαιι· χαΐδα βί ανιόν φ.λάμμιννβς
• χαΐ λργ;όχικ τής Νύμφη; «ίναι. ·

(*| ΟΥίιιΙ. Μΐίειηορίι. V- 361. εβης.
(*·) "11 χ*ι4 τόν Σιχίλ. Δι6!ιβρ. (βντόβν). · Μοίϊα; ί ’ α4τ4« ώνομδιία·. δχ4 τον μνιΓ» 

■ τούι δνβρϋΐηον;· τούτο {'όατιν, άχό τον {ιίδαχιιν τδ χαλ4 χαΐ ννμφίροντα, χαΐ ΰχΟ 
Β τών δχχιίιντων άγνοούμινα. ο ^  Ό Γερμανό; Σίχλερο; χαράγιι τό δνομα μ οΰα · 
Β δχό τον έβραϊχον μ(οα4, τό όχοΤοναημαΙνοι λόγον, γνιρμην, ^ 2 ή ν ·  (0(β11<εε*ε 

υ. Μ) ιΙιαΙ ι ΐ{Β Δνΐ̂ δ- Ρ' ΒΘΙ. Τβ]]



θ(ν{αν, ?0ίν χ«1 βειπάίθινοί βλέγοντο* άλλ’,  ( ΐ  κ ι ΐ  ψ Λ ' /  τβ5*3τοιι, [χνη- 
|λθν»ύοντβι δ{Λω« «α{ τινες παΐδίς βοτών οΤον ό ’Ο^βεΰ; λ ίγ ίτα ι υίος της 
Καλλιδπης' β Αίνος, πά).ιν τϊ^ Καλλιόπης, η της Οδραν{«ς· ό «ΐίρχίο; Τ ά ·  
κινβος, της Κ).«ωΰς· ο 'Ρήαος, βασιλεύ; τής θ,ί^χης, οςτις εν τώ  τρ|)ϊκφ 
στρατοτιέδψ εφονεύδη νιπο τον Αιο^ήδονς, χοι^ώΐΑενος, οίος τής Εντέρηης, 
η  τής Τε^,ψ.χόρης, η  τής Κα)>>.ιόπης· ό Ύριέναιος τιοτέ μεν ανκφερετβι 
νίδς τής Κ/.ειοΰς· ποτέ δέ, τής Οΰρανίεες· ποτέ δέ, τής Τερψιχόρης· ποτέ 
δέ , τής Κα)λ.ιόπης' χα'ι αύται τελενταιον αί Σειρήνες λέγονται όνγατέρες 
τής Τερψιχόρης χαΐ τού Ά χ ε )  φου. Δια τούτον δμο)ς δεν ήθελον να ιρανι- 
ρώσωσςν «λλο οί αρχαίοι, η  ότι ο( νομιζόμενοι παΐδες τών Μονσών ήσαν 
τεχνίχώτατοι μονσιχοΐ, επιτηδειότατοι χορευτά*!, εξαίρετοι ποιηταί, καΐ ει 
τ ι  ά).)·0 έπηγγέλ)«ντο, τό όποιον έιρεϋρον αί Μονσαι.

’Ε χ  δέ των ζώων ησαν εις αύτάς άίριερωμένα ό χύχνος, ή αηδών χαΐ 
ή  άχρίς.

'Η λατρεία αύτών εξηπλώδη έχ τής Έ)Λάδος εις την Ιταλίαν, εν9α, έν 
'Ρΐιΐμ^Ο μιάλιστα/ εόρίσχοντο εις τιμήν αυτών πολλοί ναοί, χα'ι άλση ιερά.

χ Α Ρ ίτ ε ζ .
ΑίΧάρντες ήσαν τρεις, Α γλα ΐα , Ευφροσύνη, χαΐ θα λ ’α, θυγατέρες κατα 

τδν Ησίοδον τοΰ Διός χα'ι τής Ευρυνόμης, θυγατρος τοΰ Όχεανοΰ.
Οί δέ Λαχεδαιμόνιοι κοχ Αθηναίοι έγίνωσχον κατ' αρχές δύο μόνον Χ ά - 

ριτας, τάς οποίας έχεΐνοι μέν ώνόμαζον Φαένναν χαί Κλητήν οΰτοι δε, 
'Ηγεμόνην χαΐ Α ύ ;ώ (* ) .  Ό  Όμηρος αναφέρει ώςαύτω; δύο, την μέν, Χ ά - 
ριν χα7.ουμένην, γυναΐχα τοΰ Ηφαίστου ( * ') ,  την δέ Πασιθέαν, ερωμένην 
τοΰ Ύ πνου, εις δ> υπόσχεται ή "Ηρα να δώση αυτήν εις γυναΐχα (***) .

Είναι δέ αί Χάριτες θεαΐ τής κοινωνικής ηδονής, τής ίλαρότητος, χαί

(*) Π·υβ>ν· Β3ΐ.βΐ· χ(ν· λί. 1. 1 Ε«1 6τι μ2ν τρ«Τ< ϊζνΛΐ χχτοΐήβιΐο
• (*Β<ΐΜλ3|0· 7β>σιν (Βοιο<ο{}· 6»όμ·τα ί) , «Γ> ΐειτβ «6 μνημονιύουνιν· 1χ<1
» Αιχείχιμόνιοί γ> (Τν» Χάριτι; (ίιο, χαΐ Δχχείαίμο»» 16ρ6σβσβ» «6ν Τχϋγέτην ιραβίν 
X χυτΔι, χχΐ ^νόμζχχ θέεθαι Κληχ&ν χαΐ ΦχιννΟν 2οιχ6τα μέν ΰή Χίριζνν έ'·έμβχα 
■ χζΐ ΐαΰτα, έϋΐχέχχ 82 χα2 παρ' λεηναίβις* τιμώαι γΔρ 2χ παλαιού χαΐ λθηναΤοι Χ̂ ρι·· 
Β τ«(, Αΰξύ χαΐ Όγιμόνην. χ—Παρβλ. Δχχων. χ«ιρ. ιή. 4. «Ές ΐεμύχλα; 82 χατιοΟ* 
Β βιν έχ Σπάρτιι; «αταμβιίατι Τίαοα- θνγχ«έ.α {2 νομιζο,ιαιν «Γνζι ΐοϋ Ενρνια χήν 
Β Τίββαν χαΐ χρί< αύτς ΧαρίχΐΒν έβχΙν (ιρίν, Φαένναι χαΐ Κληχάς, χαθί ίήχαΙ Δλχμ4ν 
Β {«οίχιαεν ΙίρύαααΙαι 82 Λαχιβιίμβ» Χάριίιν ίνχαϋ9α 1·ρ6ν, χαΐ ΟιαΟαι χά ένόματα
Β ήγηνχβι. .

I*·)  1λι4β. 2 . 3 8 2 -8 5 .
• Τή» 8' [8* χρομολοΰβα Χάρις λιπαροχρή8(μνβ<,
• Κβλή, χήν νχΜ< χιριχλυτάς Δμιριγυήοε. *

{ · * · )  Ιλιάί. 3 .  2 6 7 -β » .
Β Δλλ'ϋϊ’, έγΔ 82 χέτοι Χαρίχβν μίαν 8κλοχ·ρά<«ν
• Λύίίβ 8χνιίμενβι, χ>2 βήν χιχλήαίζι ίχοιχιν,
> Παβιβόην, Β

|παρβλ. 278) δΐΜυ 2χ χοΰ «ρύχου ςίχβ» ίχο«χ·ύομεν, όχι 8 "Ομνιρος 2γίνι«σχι καί άλλας 
Χάριχας «ριβ8υ<έρ>ς (< 'Όη 8ύβ γινίαιις Χαρίχων ύ«οτί8ίΧαι, -κριβ8υτίρ>( χαΐ νι»χ<ρας' 
Β 8ω ανγχριχιχϋς λέγ»· 8χλοτ(ρά<ι>ν·. £χολ.) — Παριχηρή)-;] 82 προςίχι,ίχι αί Χάριχις 
έν μ2ν χφ Ιλιά8ι αλάχτβντ» ύχό τβν 'Οίιήρβν Ος̂ άχαιναι τής "β;«ς' 2» 22 τ^ '08υβ· 
·»■?. τής Αίρβδίτης.

7Φ  ΕΠΙΤΟΜΗ



,ω σω ν ™ ν «ρ*των, δ<τα: χβλλωτι(ζοΐΛ·ι τδ 9ηλυ γ «ο ς· ΐϊβοτΓάτ·.δ£ς τ55< μο'^- 
σι*?,ί, ^ητορ-.χί,ί, ^οιη-:ιχτ.«. χαΐ ϊλλω ν Ιλί«9έρων τεχν ώ ν  χαΐ τελείΛαιον 
αύμδο/·« ίυΓ·οι.ί»ς χ»ί ^̂ γνIΟ[ΛΟτύν̂ ,ς.  ̂  ̂ ^

'Η ).*τρ εί* βύ'ών έν Έλλάδ·. Γλββε χατά τον Βρδοοτον την «ρ^ην εκ 
«»5.*ιών τ,2/| ·)^όνων ( * ) .  χαΐ εχ τον Άπολ).οδώρου γίνεται δηλον, οτι χ»1 
έν Κιήτη  εχ«αλ®ι ά«έλανον βί'.ων τιρ-ών (**) . Πρώτον δε, ογ:·.; εκτι»ε ναδν, 
αναφέρει ό Στράβων Όρχοιιένιόν τινα βασιλέα, Έ τεοκλέ* τό όνοα*, έιτε-.Οή 
ίΟ η ρ γ.τή !, Οπ'αΟτών, « ί  8·.· αίιών 8««ί»ν. χ .1  « ρ ί; ίλ ) .« , ;  «ολλ4ς

^  "Εζωγραφούνΐο δε αί Χάρ’.Υϊϊ 8™  [*έγ εών παλ«',ώ < ένδιδυ;χίνβ(· το'.αϋτ* 
ν · ν  ™  χρε™  «δε™  ίγά λρ.«τ«, τά δ™ί« ίιελοτίχντ,.εν  ί  Β ε ύ χ .λ ε ; ίν 
Σ[Αύονη, τα  ΰτνδ τού Σωκράτονς εχ {ΐαρμάρον χατεσκευασαένα πρδ^τή; ει; 
την αχρόπο'λιν των Αθηνών εΐςόοοι» ( ί ) ,  και τα έν τώ  ναώ τής Η/.ιθ^ 
κα^ιδρυ^ιένα όντα, δπου ή ρ-έν έκράτει έν τή  χειρ- {«δον  ̂ή δΐ [Αεση. «τρ ά - 
γαλον και ή τβίτη, αιχοον χ)άδον [Αυρσίνη;· το ρ.εν ^δον χαΐ την [ΐορ- 
«ίνην, 4 :  .ύ [ε ά λ «  « δ  Ι ώ Χ ) · α ν  «4> δέ 1«εράγ«λ«ν, ώς ι ..ρ κ ιτώ .τ«  τ4 
εϋίψ ον εί.»  ΐΛΐιρ«χ!»ν χ . Ι  εών , .ρ ϊέ ν ™  ( « ) ■  Μ.εέ. δέ ™ δε«, χ . τ ΐ  εεδς 
νρδνονς τού Παυσανίον, έζωγράφονν αυτά; και γνανάς.  ̂^
^  Ειχον δ’ έν 'Ελλάδι «ολλούς ναονς, τού; [χέν ίδιον;, τούς δέ [Λετ^άλλων 
βεών κοινού;, κατ' εξοχήν ρ.ετα τής Άιρροδίτης, των Μουσών, τού Έ ρ ω 
τος, τού 'Ερριοϋ, και τού Απόλλωνός.

Έώοταζον εις τιριήν αυτών και εορτήν δνομαζομένην Χ α ρ Ισ ι α ,  χαΐ 
τελουρ-ένην δι’ δλης τής νυκτος, δτε εί; τού; άγουηντ,σκντας διενέροντο 
«λαχού·/τιά τινα, λεγόρενα και ταϋτα χ α ρ ί σ ι α .

Όανυον δέ χαΐ εις το δνορα τών Χαρίτων οι Ελληνες, χαΐ σιιριτοσια- 
ζοντε;, ά-ριέρουν εις αύτα; τδ πρώτον ποτήριον.

Ό  ρύ% ς, οτι τις τών Χαρίτων είναι γυνή τού Ηφαίστου, σ η ρ *(ν « , δ η  
ά τεχνίτης ουτος χατεσχεύαζε τ *  έργα αυτού χαρίέντως και χορψοις.

ΕΛΑ. ΜϊθΟΛΟΓΙΑ!:. ΚΕΦ. Β' ϊδ

(·] 'Βρόβ. βιβλ. 6*. χ(φ. βΟ. « ΐη ιΜ ν »
» ττου έλήΧυ9ιν έ ; τή> Έλλάβχ· βέβτι μίν γί>ρ
• ΐέϋτιβ ιύ;(βχυ έόν 2βχ<ιί ί' ων μάλιιτι άπ' Α’
» χαΐ ΑεΟΐκού̂ Μν, ώ; χιΐ μ«:
■ χβΐ θέμιβς, X»! Χαρίικ»», »«1 Ν̂ ιρ1ι ί̂ω'', ν '
> μ»,« ίβτι έ* τί χώρι- λίιω «ή τ1 λίγι
* νύεχειν ούνόματα, ιυτβι ϋ  μοι ϊοχέονχ υ
■ ϋέονο

ί  χ α ΐ  χίντ· τ 4  ο ύ ν έ μ α τ :
γ δ ρ  έ χ τ 5 ν ή χ ε ι ,

® · Α ί γ ύ . : τ β ν  ά χ Τ χ β α ε ·  δ ε ε  τ * Ρ
μ » ;  το'ν τ >  ε ί ρ χ ι » ,  χ « ! Ι " Η ρ η

V $ λ λ ν > .
> ι ν  α ί ι τ ο 1 Α ’ τ ϋ ί ε . ο ι ·  τ ώ · .  ί έ < > υ
τ  ύ Μ  Π δ λ χ φ γ ώ ν  δ ν β μ χ ί ι β Τ | « ε *λήν Πο»ει-

βύλ4ν χ«· 
ςι χαΐ ίιύρο χνρίε «ΰΧύν χιΐ *

(*·) λχβλλίί. β.α. γ'.χεμ. 13- $ . Μί-βε «*. ί««λ·β»«ι ■
■ <ν Πάρ.̂  τ»*ς χάριϊι, τδν α ΐ -  οτέβ.νον άπδ ίής χ·?»λ1ις
■ ·/·, κ»1 ,ήν ίκΒίϊν «ώϋν ήτιβν έχ«τέλ*β
■ οάνων Ιν ΙΙβρφ β-ίβυνι χαΤε Χχρεει- *  _

(*»·) Ετρχδ. β;6λ. Ι’. χιρ. % .  Έτίοχλής « .  τίβν β«έλε^β»ντ«νΙ. Όρνβα.νφ τις,
»  Χϊοίτιβν 1»ρίν Ιβρυτίαίνος «ίώτβς, Ιμφότςρ» ΐμ®ιίν«ι χ«1 «λο»το·., χ»1 *υ·βαι ν 8; 
» εϊϊ’ έν τ^ λχμδίνιιν χάριτβς, είτ’ έν τφ «ι5»ν»ι χατο?»·5ν, <ί(( χ·1 Ιμρβιερ·, τ4ς Ιι»ς

(ή) ΠκίΜ. Βνιιβτ. χερ. λί. §. 2.—λττιχ, χερ. χβ*. $- β.
( ΐ Ι )  Παΐ9. Μλίΐκ. Β. χερ. χ$’. $· 9.



Ό  Πίνδαρο; έν τη  ιδ’ των ’Ολυριπίων φδη προ;φωνίΓ τ 1 ;  Χάριτα; (*ε :4  
αεγάλο» έν96υαιαν{χθΰ·

ΩΡΑΙ.
Τ 4 ;  Ώρας δοζάζεε ρ.ίν ό "θ[Αϊ;ρος δίας τοΰ βίρος χαΐ τών άνέρ.ων, καΐ 

βυρωροίις τοΰ ούρανο'/ ούδαίΛοΰ δ;-ιω; [Αν/,|ΛονΕύει, οΰτε πως όνοιιάζονται, 
ούτε πόααι ήταν τόν βριδαόν. Είναι δέ γνωατόν, οτι οί αρχαίοι ’Αβηναΐοι 
ίλάτρευον χατ’ άρχας δύο [αόνονΏρας, θά λλω  καί Καοπω καλον|Λενας (*]· 
την [αεν θά λλω , «λληγορουαένην εις τδ άνδοΰν εαβ, την δί Καρπώ, εις 
τδ χαρηοιρδρον ^ινύπωρον. Δεν ηοαν δέ αοται ριένον θνρωροί τοΰ ουρανού, 
ά λλ ', ως έκ τών δνοριάτων αυτών γ ίν ε τ α ι , θεαΐ τών καιρών τοΰ ενιαυτού. 
'Β  |ΐετά ταΰτα ριυδολογία επλααε τρεΤς τοιαύτας 9εας τών τοΰ χρόνου 
καιρών, Εΰνοριίαν, Δίκην, και Είρήνην, δυγατερας τοΰ Διδς καί της θέ·· 
ριδος, επειδή τότε διηρεΐτο είςέτι ό ενιαυτός εις τρία μέρη, εις εαρ, θέρος 
καί χειμώνα, Ά λ λ ’ ή γενεαλογία χαΐ τα ονόματα τών τελ,ευταίων τούτων 
τριών θεών μαρτυροϋαιν, δτι ένομίζοντο μάλλον θεαΐ τής φυαιχής διατά- 
ζεως χαΐ δικαιοσύνης, ή άπΰως θεαί τοΰ ένιαυτοΰ. Άιρ’ ου δέ ούτος διηρέθη 
εις τέσααρα μέρη, έπλάαθησαν καί αί Ώραι τέασαρες.

Ζωγραιροΰνται δέ παρθένοι ευειδείς, εχουσαι χυαατίζουσαν κόμην, καί 
διάπυρους παρειάς, φοροΰααι ποικίλα, χαί χορεύουοαι* ενίοτε υέρουσι χαΐ 
τά  αρμόδια σύμβολα* διότι ή μέν βαστάζει οπώρας* ή δέ, άνθη* ή δέ τρίτη 
ίχ ε ι  προ τών ποδών «ΰτής έπΙ λίθου πΰρ.

Τετράκις τοΰ ένιαυτοΰ εωρτάζετο είς τιμήν αυτών χαΐ εορτή όνομαζο- 
μένη 'όραΐα, καθ’ ήν προςεφέροντο είς θυσίαν αί άπαρχαΙ τών καρπών.

Έργον δέ εΤχον αί συνήθεις τρεΐς Ώραι νά ύπηρετώσι τόν Δία και τήν 
ΓΒραν, ν’ άνοίγωσι χαΐ νά χλείωσι τάς πύλας τοΰ Όλυμπον, νά φυλάτ· 
τω σι τά  ανάκτορα τοΰ Διός, νά έπιστατώσιν εις τοΰ ήΰ.ίου τήν άμαξαν, 
είς ήν έπρεπε νά ζευγνύωσι τό πρωί τους τεσσαρας ίππους· νά σκοτίζωσιν 
ή , τάνάπαλιν, νά χαθαρίζωσι τόν κάτω αέρα άπό τών ν ε ^ ν ,  χαΐ τελεν· 
ταΐον ν’ άνατρέφωσι τών άνωτέρων θεών τά τέκνα.

Γ Α Ν Υ Μ Η Λ Η Σ .
* 0  Γανυμήδης κατατάσσεται είς τούς θεούς μόνον διά τό έν τ ^  ουρά· 

νφ έπάγγεί.μα αύτοϋ* κατά δέ τό γένος συναριθμεΐται μετά τών ηρώων 
διότι έγεννήθη έχ τοΰ Τρφός, βασιλέως τής Τροίας, χαί τής Καλλι^όης, 
θυγατρός τοΰ Σχαμάνδρου.

Μυθεύεται δέ, δτι ε ίχε τοιοΰτον απερίγραπτου χάλ),ος, ώςτε ίδών ποτέ 
αυτόν ό Ζεύς έπΙ τοΰ όρου; ίδης, Ιστειλεν εύθύ; αετόν, ή , ώς έτεροι διη· 
γβΰνται, μετεμορφώθη αυτό; είς αετόν, καίάνεβίβασε τόν νεανίαν είς τόν 
ουρανόν, δπου, άποβΰ.ηθείσης ήδη τής Ή βης, έδωχεν είς αυτόν τό άξίωμα

ΕΠΙΤΟΜΕ ■ ■

(*) Παυσ. Ιβιωτ. χιφ· δ ' έ. < Τό γό; Καιπούς {»(ιν ον Χάριτβι, όλλίι 
» "<1^1 ίνομ·* τζ  δε έτέρα ^Δν '2ρ«ν νέ;ιον7ΐν δμοΰ τ ϊ  Οανδρόε·̂  τιμίςβΐ λΟηνβΤβι, 
■ 9α-λν εήν ίιίν δνομίζοϊτες. «
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νΑ οινοχο^ ϊ ί ;  τοί>; θεούς το νίχτβρ. Κατ4 84 άλλους ηάλιν λεγετβι, 3τ»' 
ό Ζευς [Λεταμορίρώτας αυτόν ε(ς έα τίρ *, ίθ?;χεν είς τό ζώδ’.ον τοϋ υδροχόου.

Ό  Εΰατάθ'.ο; αλληγορεΐ την αρπαγήν τού ΓανυίΛήδου; εις άωρον τς5 

«αιδός θάνατον (* ) .
Ζωγραφεΐται δε παϊς εύειδέστατος. φορών «ττέφανον εχ ^δω ν , εχων 

τ^  χειρί κρατήρα, καί παρά τούς πόοας παραχε({Αενον αετόν.

ΝΑΡΚΙ2202.
* 0  Νάρχιασος ητον υιός τοΰ Κηφιτσοΰ πβταριοΰ καΐ τής Νύμφης Λ η ·  

ριοέασης, η  κατ’ άλλους Λειρ’.όπης· "Ε/,αβε 84 «αοΑ τών θεών δώρον τβιον· 
τον άμήχανον κάλλος, ώςτε ή Νύμφη Ή χ έ), θυγάτηρ τοΰ Άέρος χαΐ τής 
Γ η ς, ίδιαμϊύθη εις τα θέλγητρα αυτού. Ά λ λ α , χαίτοι έπε’.ράθη χατα ηαν- 
τοίους τρόπους ν’ άπαλύνη την προς τον εμπαθή αυτής έρωτα σκληραν 
χαοδίαν τοΰ νεανίοχου, ουδέποτε δμως έδυνήθη να κινήβη αυτόν είς συμ
πάθειαν. 'Β  ταλαίπωρος κόρη, φθειρομένη καθ’ έκάςτην υπό τής λ.ύττης, όντως 
ίτάχη και έμαράνθη, ώςτε δεν Ιμεινεν εξ αυτής, εΐ μή μόνον ή φωνή. Τα
χέω ς δμως καί ό Νάρκισσος Ιλαβε τής σκληρότητος αύτοΰ τ 4  επίχειρα· 
διότι κεκοπιακώς ωνποτε από τοΰ χυνηγίου, ήλθε ν’ ά'Λίπιυθή είς τίνα πη
γ ή ν  ενταύθα χατοητριζόμενος, βλ.έπει κατά πρώτον την ίδιαν εαυτού εικόνα, 
καί ώς υπό κεοαυνού βληθείς, άμηχανήσας ν’ άντισταθή είς τό πάθος τούτο, 
γίνεται εαυτού εραστής, κα'ι ουτω καταβασανιζόμενος πάντοτε υπό τής θλί- 
«Ιεως, δτι δ4ν έδύνατο ν’ απόλαυση τού ερωμένου, άηέθανε τελευταύον χα4 
εχεΐ, μεταμορφωθείς είς τό ομώνυμον άνθος { " ) ·

*0  Παυσανίας διηγείται τόν μύθον χαΐ άλλως' λ έγ ει, δτι ό ΝάρχίσΦος 
είχ ε  δίδυμον άδε).φήν, όμοίαν αυτού χαι τό είδος, καί την κόμην, χαΐ τΑ 
.νδύματα· τής οποίας ερασθείς, όφ’ ον έχεννη άπέθανεν, ήρχετο εις τήν ιτη- 

γην, χαι χατοπτριζόμενος έν αυτή, ενρισχεν οΰτω χουφισμόν τινα τ ^  έρω
τος· Λέγει δε προςέτι, δτι τό άνθος, τό όνομαζόμενον νάρκισσος, έφΰιτβ 
χαί πρότερον, καί δτι διά τούτου έξηπάτησεν ό Πλούτων τήν Περσεφό'η;ν(*’ *)ι 

* 0  Σοφοκλής ονομάζει τόν Νάρκισσον 

« Μεγάλαιν βιαΤν
> ΆρχαΤον ατιφάνωμα (ή) » . ' '

χαί αύταί εΤναι ή ή Δήμητρα χαΐ ή Περσεφό·/η, ή  αί ’Εριννύες.
Πάντως δμως τό άνθος τούτο είχ ε  συνέμφασίν τινα πρό; τόν ξιδην, ώ ; 

μάς πληροφορεί καί τό όνομα αυτό, 8τυμολογούμε'«ν, ώς λέγ ετα ι, εχ τής

(■) Εΰβτίβ. ιί« 'Ομ.Ιλ. Γ. 534. « 'β  Μ τοΰ Γ»»υμήίβ«ς άρ**γή 5ω?βν_·Μτιετ«ι
• τοΰ «·ι4όί »*/»τον, όχοΤαπολλί ο! μΰβοι χλάττονβΐ'τινέι βί ρ»»ιν άιτ4 τοΰ Τβντίλιυ
• βΰι4< ά,χογήνβι, «βΐ έν χυνηγιβ;,, χιοεΐν. χ*1 ταφή·», έν τφ ΜυτΙφ Όλύμ«ιρ· βΙ
> 8έ Ιίΐοβόΰϊ^ν 6x4 τον Μινβος ά?ΐί»γήνβι, χτί τ4ν τής ίοπαγής τόχον λοπίγτιν κλη-
> ίϊιν*,· οτβΐ 5έ, χ«1 δτι ? «ζόμτνο; χχτεχοήμνίίΐν έ»υτόν· τψ ίέ πατρί έπέμί»η *λ4·
• βμι, δτι 4ύ«λλβ χιΐ νέφος ΰφήρχϊοτν βΰτίν οί'/οχόον τω 4ι<. ·

{**) Ονί<1· ΜβίεπιοιρΙι· 1Π· 339·~510·
(■*') η>νβ. Βοιωτ. χιφ. λά. § . β,
{{■) ΟίδΙπ. έπΐ Κ«λ· 633. 684.



Ϋβ ΕΠΙΤΟΜΟ

να|»Ηι)Τ(Χ>̂  αδτοΰ χ«ι ( ! ;  ά ι̂αιϊ6^,σίαν Φ{|»ΰ^ς §υνάμ<τος, εχ τοΰ 
ν β ρ κ φ ν  δ8εν χ«1 ητο φυ'βν, β^ερωυ,ένον εις τον βδην ( * ) .

Π β Μ τ τ ,^ ^ ε ε  άχριβέσ'εοον τήν γενεαλογίαν τού Ναρχίασοο, ενρίσχο- 
μεν»δτιτοδνομα τ ή ς μ ,̂τρος αυτοί Λ ειρ ιο έσ σ > 5ς , ή Α ε ι ρ ί ό τ ε η ς ,  ίχες 

•ίν έκΐίΡφ τήν σ^μΛ»ίαν τοΰ ή δ  έο ς  ( * * ) '  29εν εις τον οίδν τοΰτον τοΰ πο
ταμοί πρέπει να βαντααβώμεν τάς ήδονάς έχείνας, εις τας όποιας ρέει 
τρόπον τινά ή ζωή τοΰ ανθρώπου. Τινές των παλαιών ήρμήνενον τον είς 
τον Νάρχισσον ουτω φθοροποιόν ποταμόν ώς το ρεΰμ* τής ΰ/.ιχής ζωής» 
ήτις γενναται ιντφ ΰγρψ  (δ/,λονότι τής ΰλιχής μήτρας),χαΐ επειτα αήπεται 
χαΐ φθείρεται.

*Η πτ,·]·ή, εις ήν ό Νάρχιασος μετεμορβώθη, έδιιχνύετο επ'. Πα'υτανίου 
παρόι τβ;ς θεσπιας τής Βοιωτίας ( * * * ) , οπού Ι τ ι  χαΐ νΰν, χατα τας αγγελίας 
των περιηγούμενων τοΰ; τόπους εχείνους, αύξάνουαι πολλοί νάοχιασβι.

€ Ρ Ω 5 χ α ί ψ Υ Χ Η .

Β αηλεύς τις ε»χε τρεις θυγατέρας* τούτων αί μ^ν δύο ένυαΦεύθηααν Ιν 
'Χαιρφ' τήν δέ τρίτην, όνομαζομένην Ψυ-^ήν, ευειδεστάτην ούααν» ούδείς 
έτό/μα νίι νυμφευθή, άλλίι μάλ.ιατα πάντες έαέβοντο, προςφέροντις εις αυ
τήν χαΐ θνιαίας. *Β ’ Αφροδίτη, ζη).οτυποΰσ«, διέταξε τδν "Ειω τα να τια ω - 

τήν Ψυχήν· άλλ’ αυτός ουτος ό *Κοως, αμα ίδών αυτήν, εγεινεν 
«ρωτόληπτος. Οί γονείς τής Ψ υχής λαμβά'/ουαι χρηαμόν παρα τοΰ ’Απόλ- 
λωνος ν4 ένδύβωαι τήν θυγατέρα αυτών λαμπρα φορέματα, χαι ν’ άφησω- 
σιν αυτήν έπίτινος βράχου, ινβ παροδοθή νύμβη είς τρομερόν τέοας 'ΰ  
ΐτροςταγή τοΰ Απόλλωνος έχτελεϊται* οί γονείς έγχατα).είπουτι τήν κόοην 
4π ΐ τον βράχου, άλλ’ αυτή φέρεται εναέριος υπό τοΰ Ζέφυρου είς χρυτοΰ*; 
τινα όιχθν, δπου ί«τ,ρετ8Ϊτο υπό Νυμφών, καί άνήρ τις έπλτ,αίαζε ποός 
εώτήν νυχτός, χαΐ πάλιν πρός ττ|ν πρωίαν ά'/εχώρει αφανές και άγνωατος. 
Αί άδε).φαΙ αυτής θρηνοΰαιν έηΐ τοΰ βράχου* ή Ψ υχή, παρά τήν εντολήν 
τοΰ άνδρός, φέρει αΰτάς διά τοΰ Ζέφυρου εις τον βααιλιχόν έχεϊνον οίχον, 
δπου ελθοϋααι, χαΐ φθονήσασαι τής αδελφής αυτών τήν ευτυχίαν, »υμ€ου- 
λιύουαιν αυτήν νά φονεύαν; τό τέρας κοιμώμενον. ' ϋ  Ψ υχή άκολουθεϊ τήν 
βυμβουλήν ταύτην* λαμβάνει μάχαιραν και λύχνον, καΐ πλησιάζει νυχτός 
προς τόν ανδρο αίττής, έν ω έχοιμάτο· άλλα χαταπλαγεΓσα δια τό ουράνιον 
αυτού χάλί.ος (διότι ήτον ό ”Ερως), ρίπτει κατά γης τήν μάχαιραν, κα'.

(*) Πλουτίρ;, χ*9· γ'· $ . 3. II Λΐ]λ« α  1<α’ των Ανομί'ίβ ν ίν»
> «ή» «€?1 τ«ΰ<Β νολυκριγμοβυνην <ε« <.άο·

ι «ϋρ«. * ιΐ  βιρότττι« ίμιΐίιο^ντβ: ναρχώη.ςκ — ΡΙίο.
Μει. Βΐΐαε. X̂ ;ΐ. 75. € Λ υ :ϊ8βυη> ιΐίοΐιιιη, οοη > ΓεϋιιΙυΜ ρυοΓ

(·) Έιυμ. Μέγ. (ν λ(ξ Λΐιιρ-ό«>ι̂ · X»I Χονΐβ. (ν λ(ζ. Ατιριέεντα . όχχλΙ
• τήνλ(ΐίτητΒ' λείριον ϊβρ «ροςτίνή, ττρκνΑ, ήϊέε. ■

{*··)  η*ΐΛ. ,Βθ1<Ι>Ι. ΚΙ ,̂ λ:ά. 8·”6 . ' . 'ΒχΙ α  ά:»?? τό χιρνιρό ■τον Έλιχήνο; χοτεμές
■ εύ μέγχι ένιΙ V 6 Λάμας- θ<ΪΧ;«*ν ίί έν τό ϊί< 1 Οονΰχων έοτ’,ν όνομΒζαμίντί' ίντανθά
• έςι Κ»ρ»ίβ«ΐί1 χ>ΐγί|. »#1 ε εον (ί«Τν έι τοΰιβ τΟ νϋωρ «ισίν, ο6 βυντντα
■ θΙ, 5̂ 1 έώρα ςΓχι&ν εήν ίιυεοϋ, λιβι'. '< «ρωιοί
■ ίπΐ εό γ ϊ  ο( υμβήνβι τήν τιλτντήν,■·
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δλως εντββμος, χύνΐι εξ άπροςεξίας σταγόνα ελαίου Ιπ Ι τ0ν ω ι̂ον αδτον, 
δ ίΐΐζ  χαΐ ευίύς εξύΛντ,σε. Π).ήρτ,ί άγαναχτήσεωί ό *Ερω;, επιπλήττει πιχρό- 
τβτα  τήν Ψ υχήν, χαι αναχωρεί παραχρήΐΑα απ’ αυτής 2ια του αέρο;. II 
Ψ υνή άπαρτ,γόρητος, 5έ),ει να άχο/.Ο’υίήα^ τον ίνδρα· έπιλα^βίνεται του 
•ποδός αυτοό, χαι αίοεταί χαι αυτή έναέρεο;· αλ/.ά πιτττει τελευταίου εις τό

ή εις τόν ποταυόν άλ),ά τ χύματα δια 
τιπίραν ό χ - 

τόν

π εδίον  άνίσταται, Θέλει , , , , ι - , .
^ρο-^αγής τού έν αύτίρ 6εο-3 ιρέρο'υοιν αυτήν αβλαβή εις την αντιπέ^Λν όχ
θην. ’ΒνταΰΟα εϋρίσχκ τόν Πανα, Εςτ« αυαβουλιύει αυτήν νέε έξιλεώσγι τό 
παρωργισίΛένον νέον Θεόν ή Ψ υχή άπαρασίζει να εχπληρώσγι τήν συρ.6ο«- 
λήν τοΰ Πανος, χαΐ ζητοί3σα τόν άνδρα αυτής είς πάντας τους̂  ναούς, φθά
νει τελευταΐον χαΐ εις τά  «'άχτορα τής Αφροδίτης *Β  υπό ζηλοτυπίας καί 
άναναχτησει.)ς [Λαινορ.^νη θεό, πνεουσα κατα τής Ψ υχής έχδίχησιν, παρα- 
λα{ίβάνει αυτήν ώς οούλην, χαι έπιβά).λει εις αυτήν τ ό ; βαρυτάτας υπη
ρεσίας, τας όποιας έςετέλει δι’ αοράτου βοήθειας τοΰ Έρωτος. Συν τοΓς 
αλ).οις διέταξε ποτέ αυτήν ή Αφροδίτη να λάβη παρά τής Περσεφόνηβ 
πυξίδα, περιέχουσαν διάφορα τοΰ κάλλους ρ ρ α . Ά φ ’ οδ ίτπέ[*εΐνε ^εεγίςβυς 
κινδύνους, εως ου καταβή είς τόν φδην, χαι άνέλθη^ πάλιν εις τον κόσμον, 
δέν έδυνήθη καθ' όδον νά νικήση τήν περιέργειαν, ώςτε να μή άνοίξϊΐ _τλ.ν 
πυξίδα· ήνοιξε λοιπόν αυτήν, χαΐ ευθύς έξε'λθών θανάσιμα ατμός, ερριψ» 
τήν Ψ υχήν κατά γής. Άλΰ.ά και τότε ό 'Κρως ίσωσεν αυτής τν,ν ζω ή ν  
ή  Αφροδίτη ιξιλεοΰται τελευταΐον, χαΐ διαλ.λάττεται· ή Ψ υχή γίνεται διά 
προςταγής τοΰ Διός αθάνατος, καί συζευγνύεται δια παντός μετά τοΰ άν- 
δρός αύτ^.ς, τοΰ 'Ερι.ιτος· ιερός γάμος είναι τό τέ).ος πάντων των πάθη* 
μάτων, καί κατ’ εκείνην τήν πανηγυρικήν ημέραν άπέθανον και αί φθονεραί 
αυτής άδελφαί, κρημνισθεΐσαι κατά τίνος βράχου (*).

Ή  άλληγορία τοΰ μύθου τούτου ήρμηνεύθη υπό των παλαιών διαφόρως 
βί πλ.εΐστοι δέ όμογνωμόνως συμφω·Λΰσιν, οτι υπεμφαινει την τύχην τής 
Ινθρωπίνης ψυχής* «ύτή, έχουσα θείαν καταγωγήν, ΰπόχειται εν τφ δεσμω- 
τηρίφ τούτφ (τφ  σώματι) είς πολλας περιπϊ,ανήσεις* δυο ερωτες έρίζουσι 
περί αυτής* ό γήινος, ό διαφθορεύς, ό χαταβιβάζων αυτήν είς τά ·)^ίνα* χοί- 
ό ουράνιος, ό άνυψών αυτήν είς τό θειον, δςτις χαι τελευταΐον απολαύει 
αυτής, καταπαλαίσος τόν άντεοαστήν.

*Η Ψ υ χ τ, χαθό μεν σύμβολον τής ψυχής τοΰ άνθρωπον, ζωγραφεΐται ώς 
χρυσαλ.λίς (ψ ύχη)* χαθό δέ νύμφη τού Έρωτος, ώς τρυφερωτάτη κόρη, 
εχουσα έν τή  χειρί λύχνον.

Σημεεωτέον δέ, δτι δύο Έριοτας γινώσχει ή μυθολογία* τόν μέν, πρεσ- 
βύτερον· τόν δέ, άλ).ον νεώτερον. Και ό μέν πρεσβύτερος νομίζεται ΰπό τοΰ 
Ησιόδου κα'ι Όρφέως ό άρχαιότατος πάντων τών θεών και πλασμάτων 

ΰπό τής εφετικής δυνάμεως ούτοΰ συνηρμότθησαν πάντα τά όντα, και ό 
κόσμο; έν τή  αρμονική ταύτη διατάξει συντηρείται* ό δέ νεώτερος π/.κτ-

(·) 'Β  λ«κ«μ,ρ·Τ|ς ίιήγ;ι1*ι< μύίου πβή λκιυλί,ί.# ΐΜ«'»Τβ?. 4- κ»?. 83), X 
«ννοκιιχώς κ«ρ4 Φβνλγιντ^·;, ΗνΜ. 3.
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τ£τ«'. 6πδ Των μ ίτα γίνεστί?ον  «ίιητώ ν κίδζ τ» ί Ά ' Λ ^ ^ τ τ α  χαΐ 7οϋ ’Άίεωί» 
» χαΐ η«ρ·»τ«τβι ώ ; παςδίον πτερωτόν, οέρον βέλν) χ*1 τ ό ;« , χ«ι ^*ρέτρ*ν 

<πΙ των ώμων· '  *

2 € ΙΡ Η Ν € Σ-
Αί Σε'.ρ?,νε; είναι βνγατέρες τον Ά χ εί^ ο ^  τήί Σ τ € ρ ό π η ; ,  χβτ’ 

άλλον;, τής Μούσχ,ς Τερψιχόρν,ς, ή , χατά τόν Απολλόδωρον, τής Μελπβ- 
μέντ,ς. 'Ο  "Ομηρος αναφέρει μόνον δύο, εις τάς οποίας δίδονται χαΐ ονό
ματα, Άγλαοφήμη, χαί θελξιέπεια· «ί δι νεώτεροι άριθμούαι τρεις, Παρ- 
θενόπην, Αίγειαν χαί Λενχώαίαν (* ] .

Μν^λογούνται δέ αί Σειρήνες, ότι χατφχουν αχοπελώδίΐς τινάςντζτοος 
μεταξύ Σικελίας χαΐ Ιταλίας, χαί φδοκοαι μελψδιχώτατα, εχώλυον τούς 
ηαραηλεοντας ν βχολου9ώσ·'. τον πλο3ν, γινόμενοι έπι)ήτμονες χαί αύτίς 
τή ί τροφής, και όντως αηοθνήτκοντες. Κατα γνώμην δε πάλιν άλλων, ά πε- 
χοίμιζον αύτούς δια τής με/,φδίας, χαι έχρήμνιζον επειτα χατά των β·χβ- 
ϊΐέλων.

’ Ητο δΐ εις τβς Σειργ>ας διδομένον νά ζώσιν, εως αν διαπλεύτ^ τις 
εχεΐδεν, ύπδ τής μελιροίας αυτών αδάμαστος. Τούτο συνέβ/) πρώτον μίν 
έπ : τής εκστρατείας των “Αργοναυτών, δτε ό ’Ορφευς, κρούων την λύραν 
χαί ι^άλλων τούς ύμνους, άπέτρεψε τούς συμπλέοντας μ ετ’ αυτού άπό τού 
V αχούσωσι τάς φωνάς τών Σειρήνων επειτα δέ χαΐ ό Όδυσσεύς παοί- 
πλευσεν εχεΐ0εν σφος. εμφράξας τά  ώτα αυτού τε  χαί τών λοιπών συντρό
φων μετά  χήρου· τότε αί Σειρήνες, άπελπισθεΐσαι, δτΐ ή δύναμις αυτών 
ελαβε τέλος, Ιρριψαν έαυτας είς την θάλασσαν, χαί μετεμορφώθησαν εις 

σχοπέ).ους.

Ο πλους είς τον Σιχελιχδν πορθμόν τής Ιταλίας ήτο πά·/τοτε έπιχίν- 
δυνος διά τούς πολλούς χεχρυμμένους σχοπέλους· δθεν είναι επόμενον, δτι 
πο/.λοΐ τών «α λα ώ ν , άπειρο: Ι τ ι  όντες τής ναυτιλίας, παρβπλέοντες τόν 
πορθμόν τούτον, έναυάγουν έν αύτιο, και άπέθνησχον. 'Η δέ ωαντααία επλασε 
οιατριβοντα εχεΐ β).αβερά οντα, χαί εντεύθεν προέκυψιν ίσως ό περί Σει
ρήνων μύθος.

Ζωγραφού·ηαΐ δε τα μέν άνω παρθένοι εύιςδεϊς, χρατούσαι αυλούς· ιά  
δε χάτω, η ιχθύς ή πτηνά. "Ετεροι δε ζωγραφούσιν αύτάς ώς γυναϋΐας, 
εχου»ας πτερά μέν περί τά πλευρά, πόδας δέ, πτηνών.

Ό  Ευστάθιος λέγει, δτι οί Νεαπολΐται έδείχνυον ετι τδ [ 
θενόπης (**).

ι τό μνήμα τής Παρ-

(·) ’Οίνϊ. Μ. 32. I  Ό ;;α χ · «ρ«4μενος, 5«’ 5χού5« Σ«ι?ήνβιϊν. ■ 
η»ί6λ, Ε’ΐ ϊ ϊ ί ί .  (!< ·04υ*. Μ, 39 .  Δ·λ  »  .ύτίς ίμφαίν» 4 ΐκ.ητίκ 4ν οΓς \ίγες·
» Βχβύτιι Είΐρήνοιϊν 6«ν»4ν γ4? ΐ6 Είιρήνβιϊ», ώ; τό χοίοΤί», κβΙ ώμοιΓν χαΐ αυν40{Μ-
• τιν«{ τψ 'ΟμήρΫ, οΤ̂ χαΙ 4ν4μ«τβ «ρχαιν »Γναι βύΐΒΪ; λγλβΒφήμην χ«1 Θίλ4ι«. 

«ι«ν· β{ ίί  νίάιχιρβι, 4ν οΓ{ χβΐ Αυκό̂ ρίΛν, τρεΤς αΰτός άριίμβϋαι, Β»ρβ»νβ*ην, Αίΐ’οαν
• χαΐ Αευχωιία' 

(··^ εύαιΑί. (
• Νιακολίτ,ι;, ·

05. Η. 89. « Ών (Σιιρήνων) μι5ς τ^ς ΠαρΙινόοης καΙ μν^μ» ααρΑ
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ΘΕΟΙ Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Ι .

ΩΚ€ΑΝ02.
Ό  Ώχιανος {ΑΐΛΕύετβΛ δτι είναι νιίδς τοϋ Ούρανοΐί καί τίΐς Γ η ί, ό ί ι -  

χκιβτερος πάντων των Τιτάνων, χκΐ ούδέλω; της χατά τον πατρος αντων 
ουνω[Λθαίας [ίετααχών. Δοξάζεται δε ώς θεές τον πόντου, χ«1 ονθ[*άζεται 
υπό τοΰ 'Οίλήρον πατήρ των θεών χαΐ πάντων τών άνθρώτΜον ( * ) ,  επειδή 
« I  βύτον έγεννήθηβαν οί π/εΐστοι τών ποταμίων θεών, χαι πολΪΛΐ χ ιλ ιά 
δες Νυμίίών* ή» χάλλιον, ώς έρμηνεύουαιν οί φυαιχοί, επειδή πάντα τά 
«V τώ  κοαμφ έτη^γαααν έχ τοΰ ΰδατος.

Ζωγραιροναι δέ αυτόν άνδρα γέροντα, Ιχοντα μιχρα χέρχτα δπΐ τής κε
φαλής, χρατοϋντα εν ττί χειρί ράβδον, ήτις παρά τοΐς βρχαίοις ιπ ε ΐχ ε  
πολ),άχις τόπον σκήπτρου, χαι χαθήμενον έφ άμάςης, ύπο θαλασσίων ζώων 
αυρομένης.

Οί παλαιοί απέδιδαν είς αυτόν κεφαλήν βοές, αΐνιττόαενοι οΰτω την 
^ίαν τής θαλάσσης.

Τ Η Θ Υ 2 .
'Β  Τηθυς είναι αδελφή χαί γυνή τοΰ Οχεανοΰ, έξ οδ, ώς ε'πομεν, εγέν- 

νησε πολλάς χιλιάδας θαλασσίων χαΐ ποταμίων θεών. Δέν πρέπει 8έ νά 
συγχέωμεν αυτήν μετά  τής νεωτέρας θέτιβος, τής Νηρηΐδος, χαίτοι ά μ -  
φότεραί εκλαμβάνονται ενίοτε υπο τών ποιητών απλώς ά'/τί τής θαλάσσης.'

'Β  ετυμολογία τοΰ ονόματος αυτής εμφαίνει τήν εις το ΰδωρ αλληγο
ρίαν διότι το ύδωρ νομίζεται ώς το άναγχαιότατον είς τήν γένεσιν χαΐ 
τροφήν πάντων τών δ·πων.

Ζωγραφεΐται 8έ πάντοτε συγχαθημενη μ ετά  τον άνδρές αυτής έπΙ τής 
βα)«σσίας άμάξης.

Α Μ Φ ΙΤΡΙΤΗ .
'Β  Αμφιτρίτη χατά τινας μ^ν λέγεται θυγάτηρ τοΰ Ώχεανοΰ χαι τής 

Τηθύος* χατ’ άλλους δε, τοΰ Νηρέως χαΐ τής Δωρίδος. ΐ τ ο  δέ γυνή τοΰ 
Ποσειδώνος, χαΐ έγέννησεν εξ  αυτοΰ τον Τρίτωνα, χαΐ τήν 'Ρόδην, τήν 
οποίαν ήγάπησεν ό “Ηλιος, χαΐ ώνόμασεν εχ τοΰ ονόματος αυτής τήν νήσον 
"Ρόδον.

Ζωγραφεΐται δΐ χεχαλυμμένη τδ πρόσωπον, Ιχουσα έν τη  χειρί 
την τρίαιναν τοΰ Ποσειδώνος, χαι χαθημένη ?, έπΙ δελβΐνος, ή  επί κόγχης, 
συρομένης υπέ τών Τριτώνων.

Τά ονόματα ’Α μ φ ι τ ρ ί τ η ,  χαί Π ο σ ε ιδ ώ ν , λαμβάνονται υπό τών 
ποιητών πολλάκις άντί τής θα),άσσης αυτής.

(·) Ό(ΐ. Ιλιίε. 8 .  201. « 'θχ(·ν6ν τι, (εΰν γένι· 
» β ;*ΐ ; γένιβις «ίν,ισβι τ·τυ»«;. ^

;βΑΑ. ΜΪΘΟΛΟΓ.^

I — χ·1 246. « 'ϋνιανβ^
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ΠΡΩΤ€Υ2.
Ό  Πιωτιύς ^τον ι»'.δς τοίί Ό χεανοϊ χαΐ τ?,ς Τν^^ύο;. Γεννϊ^ίίΙς Ιν Αίγύ* 

πτω , ηλίίν Ιπειτα  εις θ;(ί;χν}ν, κβΐ χατφ/ν^σεν έν Φλέγρα τής ΠΕλλ«ν>ϊς, 
).«βών είς γοναϊχα τήν Τορώνην, 'βυγατέρα τοϋ Ποσε·.2ώνο; χ*1 τής Φοινί- 
χί,ς, άπο τής όποια; έκλήθη ή πό).ις Τορώνη, χαΐ ό κόλπος Τορωνχϊκό;· 
Ιγέννν^ΐΕ 2β έξ αυτής δύο υιούς ,  τον Πο),ύγονον καΐ Τηλίγονον. ’Επειδή 
δριως ουτοι ^ « ν  τύραννοι χαΐ ξενοχτόνοι, ρ-ή υπο'ρέρων, διά τήν διχαιοσύ· 
ν/ϊν βΰτοΰ κα'ι φιλανθρωπίαν» νά βλέπ·{| τ α ; κακουργίας αύτων, παβεκά· 
λεσε τον Ποαειοώνα να ριιτακομιτ·^ αυτόν πάλιν εις Αίγυπτον ό δέ Πο- 
οίΐδων δ'.εβιβασε τον Πρωτέα δι’ υπογείου τινό; δρό|αο« ε ΐ; τήν Φάρον τής 
'Λ).εξ*νδρείας, ενθ* χατοιχήαας, ελαβε δευτέραν γυναίκα τήν Ψαμάθην, 

εγένντ,σε τήν Εΐδοθεαν» χαΐ εζή έχει» βάσκων τάς φώχας τού Οοτ

"Ητο δέ ό ΠρωτεΟ; καΐ ράντις επίσηιεος καΐ [χεγας, ριεταριορφούριενο; 
«ίς πάντα τα πράγ[Λ«τα. Ά λ λ ’,  οτε^ερ.ελλε να (Λαντεύ; ,̂ ήτον άνάγχΐ} νά 
κρατήται δεδερ.ένος τ * ς  χεΓρας, καί νά ριή βφίν/,ται ελεύθερος» εΐ χαΐ μ ε-  
τεΐΑορφοϋτο εις διάφορα τροαερά ζώα» εις εντορια, είς πΰρ χαΐ ύδωρ, πριν 
έπκναλάβή πάλιν τήν προτέραν «ΰτοΰ ρΟρφήν,

Άποπλέων ό Μενέλαο; ρετά  τής Ε λένης εΐς τήν 'Ελλάδα, και κωλυό· 
ρ.ενος υπό νηνειιίας εν τή  προ τής Αίγυπτου νήτω Φάρω, ήπόρει, τί επρεπε 
νά πράξτ) πρός έξιλέω τιν τών θεών, τούς οποίους ένόαιζε παρωργισμένους 
κατ’ αυτού. *11 Ειδοθέα, Νύρφη, καΐ Ουγάτηρ τού ΙΙρωτέως, προςελθοΰαα, 
έδειξεν εις αυτόν τρόπον, πώ ; ν* άπατήσγ) τον πατέρα αυτής, καί νά λάβγι 
παρ’ αυτού ίλαντείαν. “Έσφαξε τέσσαρας φώχας· είπε πρός τόν Με·,ιέλαον 
καί τρεις έταίρου; αυτού νά πλβγιάσωτιν είς τέσσαρας επίτηδες εσκαριριέ· 
νους λάχχους* έκάλυΊεν επειτα τούς άνδοας, έπιβαλοΰσα έπ’ αυτούς δέο· 
[Αατα έκ τών ζώων εκείνων, καΐ, ϊνα ριή αίσΟάνωνται τήν όλεθρίαν όσρ,ήν 
τών φωκών, εθηκεν υπό τήν ρίνα έκά^ου άριβροσίαν. ’Ελθων δέ μ ετά  ταύτα 
όΠρωτεύς, χαΐ μετρήσας τδ ποίμνιοντών φωκών, συγκατηρίθμησεν εναυ· 
τανς καί τά δέρματα, ΰπδ τά όποια ήταν θΙ άνθρωποι χεκαύ.υμμένοΐ' άμα 
δέ κατακλιθείς να κοιμηθή, κατελ.ήφθη ΰπδ τών κεκρυμμένων εκείνων, οϊτι- 
νες έχράτουν αυτόν ΐσχυρώς από τών -ψειρών, χαίτοι μετεμορφοΰτο είς 
λέοντα, δράκοντα, πάρδαλιν, σύν, δένδρον, καί υγρόν δοωρ. Τελευταϊον δέ 
παρεδόθη, καί είπε πρός τδν Μενέλαον, τ ί  ώφειλε νά πράξι} πρός έξιλέω - 
σΐν τών θεών (* ] .

Άλληγορούσι δέ τόν Πρωτέα οί αρχαίοι διαφόρως' καί οί μέν λέγουσίν, 
οτι ητον άνθρωπος, περί τήν ναυτικήν εμπειρότατος, καΐ τήν τέχνην τού 
μεταμορφοΰσθαι είς πάντα τά πράγματα άλληγορούσιν είς ήν είχεν έπι» 
τηδειότητα νά μαντεύη πάσας τάς μεταβολας τού άέρος καί τής θαλάσσης* 
οί δέ Ιννοούσιν ύπ’ αυτόν τό στοιχεΓον τού υοατος, τού όποιου αί μεταδο* 
λαΐ είναι ποιχιλώταται* διότι μεταβάλλεται είς ατμόν, δρότον, βροχήν,

Π  ·03νϊ, 4, 3 5 1 -4 8 1 ,
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,ηάχντ,ν, χ ιό ν *, ·_/άλ«ζαν, χαΐ παγετόν η  το στοιχηον του πυρόζ, τό 
όποιον {Αεταποιεΐ διόλου πά·/τ* τήί γης τά  γεννήοιατα. “Αλλο·, πάλιν θεω» 
ρο'ΰσιν αύτδν ώς την φύαιν τών όντων, ήτις ΰπόχειταί εις «ιωνίαν [ΐετχ · 
βολήν η ώς τον 6άνατον, τον εξ άπειρων «ιτιών προερχόμενον ,  χαΐ είς 
παντοδαπάς μόριά; εμνανιζόμενον. Τινε; δέ ερμηνεόουτι τά ς μεταμοο- 
ζώσεις «ύτοΰ είς τά χρήματα, τά όποια μεταβάλλονται είς αναρίθμητα 
πράγματα. Ό  Πλάτων, σχώπτων μάλ),ον, η  απουδάζων, νομίζει τδν Ποω· 
τέα Αίγύττπονσοιριςήν^*)· ό δΙ Λουκιανός, μΐμόντινα όρχηι^,ν της Αίγυπτου, 
ςτις Ιμιμεΐτο τόν κυματιαμόν τής θαλάααης, την σφοδράν χίνηαιν τοΰ πυ- 
δς, τήν λύασαν τής παρδάλεως, τόν χλ.ονιαμδν τών δένδρων, καί, άπλώ; 

ειπεΓν, πάντα, δα« ή θ ελ ε(* * ). Κ «τά δέ τδν Γιχελιώτην Διόδωρον ό Πρω- 
τευς ήτο βααιλευς τής Αίγύπτου, άχμάαας έπΐ τών τρωϊκίιν χρόνων, χαΐ 
ά.ναγορευθείς ΰπδ τών Αιγυπτίων εξ  «δόξων, μετά  πέντε γενιών αναρχίαν 
άπδ τής βααιλείας τοΰ Μένδου, ή  Μαρρου (**')■

ΤΡΙΤΩΝ.
* 0  Τρίτων δπότινων μέν λέγεται υίδς τοΰ Ώχεανοΰ καί τής Τηθύος' υπ* 

βλλων δέ, τοΰ Νηρέως* ΰπδ τών πλείατων δμως, τοΰ ΙΙοαειδώνος καί τής 
Αμφιτρίτης, χαι ώς είς τών μεγίατων θαλ.ασαίων θεών νομίζεται.

’Αλληγορεΐται δέ είς τδν φόβον καΐ τρόμον τών π).εόντων επί τών χυ· 
μάτων* δθεν καί τό όνομα αύτοΰ παρά τδ τ  ρ ε ϊ  ν ετυμολογείται, τδ φ ο»

(*| Πλάτ. ΒΐιΟόβ,ΐμ. ιόμ. γ'. αελ. 3Β, (οιΐίΐ. 1)ΐροΐΙΙΪα.), ·  ΚαΙ ίγω φι6ηβί1ς, μή λοι·
■ 6ο(Ιλ γένηται, πάλιν χιτιπράϋνβν ιέν Κτήνιππον, χαΐ «Ττιαν ώ Κτήνιππε, χαΐ νΰν 2ή 
» δ πρ4ς Κλίινίχν Ιλίγον, ί) πρός βί ,βϋτβ λέγιο, ό'τι οό γιγνώίχεις ίων ξένων τήν 
« ββφίχν, οτι ΟιυμαβΙχ έντνν· άλλ’ οΰχ ΐβέλετον ήμΤν {πιόείξαβΟχι σπουίάζοντι, άλλδ 
> ΐ4ν Π̂ ωτέα μιμιΐαεον ΐ4ν Αίγνπτιον ββφιβτήν, γιηκύοντ: ήμα«* ήμηι ονν ΐ4ν λ1(-
• νέλβον μιμώμεβχ, καί μή ά̂ ιώμΕβα τβιν άν4ρβϊν έως δν ήμΤν έχ^»ΐ)ΐαν

(**) Λουχιαν. Π·μ ίρχήν. 19. ο ΔοχίΤ γέρ μοι 6 παλαιίς μύθος χ>1 Πρωτέ> «θν 
» Δίγνπηο* ούχ αλλοτίι ή έρχηιτήντινα γςνέΐθβι λέγΐιν, μιμητιχίν δνθςωπον, χβΐ
• πρθς πάντα «χηαατίζοθη χαΐ μχαβάλλΕίθαι θυνάμΕνον, ώς χαΐ ύίατβς ΰγρόιητα μι· 
Β μΕΤϊίϊΐ, χαΐ πυρίς όξΰτητα έν τξ ϊής χινή«ως ί?β?ρότηιι, χαΐ λέοντος άγριότητα, 
Β χιΐ παρθάλΕω; θυμθν, χαΐ θένθρου δόντ,μα* χαΐ ολως, ίΙ,τι χαΐ Οιλ^αΕκν & ίά μύθος 
Β παραλαβών πρ4ς τ6 παρβθβξώτΕρον, την βΰαιν αϋιςύ θιηγήαατβ, ώ; γιγνιμένι» ταϋτβ, 
Β δκΕρ έμιμΕΐτο· οπςρ ίή χαΙ το'ς νύν 6ρχ»νμίνοις χρόςΕστιν ϊοοις τ' αν ιΰν βύτονς 
Β πρθς τ4ν αύτόν χαιρθν ώχίως διαλλαττομένους, χαΐ αΰτθν μιμουμένιυς τθν ΠρωτέΐΕ, β

(***^ Διέθβίρ. Σιχελ. βι6λ. ί. χε^. 62. « λΙιτά ϋ  τήν τού β,β'.λέως τιύτον (τοΰΗέν-
δαιι) ΤΕλΕυτήν έπΙ γίνΕάς πέντΕ γινομένης άναρηίας, τών άθόξων τις ήρέθη βαοιλιΐις, 

Β 5ν Δίχύπτιοι μέν ένβμάζονβι Κέτην, παρά £έ το'; 'Έλληβιν τίναι ΘοχεΤ ΠρωίΕνς, ό 
Β χ»τ4 τ6ν Ιλιαχίν πέλιμον. Τούτου 8έ πβρπδ,ί'.μίνον τών τι ττ ί̂υμάτων ίχτιν έμπΕί- 
Β ρίβν, χϊΐ τήν μορρήν μίτβδίλλΕΐν 4τέ μέν Είς ζωων τύπους, ίτέ όέ Είς ίένίρων, ή 
Β πΰρ, ή τι τών βλλων, όμολογούμςνα ουμ α̂ίνΕί « Ί  τούς ίιρίΤς λέγΕιν π.ρΐ αύτοΰ. 
Β Έ χ μίν γαρ τής μςτά τών άστρολόγων ουμβιώϊΕως, ήν Ιπο-.Ε'το αυνΕχώς, ίμπΕίρΙαν 
» έβχηκίναι τδν βιοιλία τών τοιούιων έχ 6έ τοΰ νομίμου τοΰ παραδείομένου τοΤς βα- 
Β βιλοΟοι τύ «ΕρΙ τΙς μοτοδολάς τής ιδέας μνβολογηίήναι παρά τοΐς 'Έλλτ,βιν. ’Εν εΘει 
Β γάρ Είναι τςΤς χατ’ Αίγυπτον δννάοταις ΧΕριτίΟεοθαι πΕρΙ τήν χΕχαλήν λεόντωι κ»1 
Β ταύρων χαΐ δριχδνιων προτομές, αημςΤα τής αρχ.ής' χαΐ ποτέ μέν δένδρα, ποτέ δέ 
Β πΰρ' έατι δ'ίίτι χαΐ θυμιαμάτων ινωδών Ιχειν ϊπΐ τή ; χεραλής οΰχ όλίγα* χ>1 δια 
Β τούτων δμα μέν εαυτούς εις ΕύχρέπΕίαν χοιμεΤν, αμα δέ τούς άλλους είς χ>τάΐ:ληζι.'
■ βγΕίν χαΐ δειοιδαίμονα διάθίϊΐν, «



ΕΠΙΤΟΜΟ

€ ί ΐ » θ α ι ,  δ'.β «ΰ το  ρ υίίΰ ιτβ ι χατοικων 1ν τω  «υί^λένι *:?,< θαλάσβ/,ς, 
2ίότι κκΐ οΐ πλϊοντίς, ιρανΐ:αζό[ΐΕν« το βάΟοί, τρέυ-ουσι χαΐ «οβοΰντβν.

Ζωγραιρϊϊτβι 2ε {' *̂ΧΡ· (*»)ρων άνθρωπος* τβ  2έ κάτω, δελφίν,
«ροι.ορευό^ίΐνος τ?^ «{Α«ξτ)ς τοΰ Ιίοσει^νος, χ*1 ττιν ελευίΐν αύτοΐ |Αηνύο» 
«ίς τον»; ).οιπονι; θαλασσίους θεοί»; δνά χογχίν»;; σάλπνγγος.

ΤΡίΤΏΝε^-
Οί Τρίτωνες εχο'^σι την αυτήν [Αορ'ρήν τοΰ Τρίτωνος, οπαδοί αυτοί ίντις^ 

και άκο)«υθοϋντες καί αυτοί τήν αριαξαν τοΰ Ποσειδώνος. Ό  Παυσανία; 
διέσωσε Τρίτωνός τίνος τήν περιγραφήν, φυ).αττοιαένου έν 'Ρώΐλ·ζ;· ε ίχ ε ,  λέ
γ ε ι, ΐπ ΐ τής κεφαλής κόρην τοΰ βυτοΰ χρώματος των εν ταΐς λίρναις βα- 
τραχίων, τής οποίας αί τρ ίχες δεν έδύναντο να χωρισθώσιν άπ άλ/.ήλων· 
τό δέ ΰ,οιπον σώ μ α , πλήρες λεπτής φολίδος, δπως είναι τά ρινίσματα* 
πτερύγια (βράγχια) ΰπδ τά  ώτα* ρίνα άνθρωπον· στόμα πλατύτερον, χαΐ 
δδόντος θηρίου* δμματα γλαυκά* τά ; χεΐρας» τού; δακτύλους, καί τούς όνυ
χα ς, Ομοια των επιθεμάτων των χόχλων* ΰπό δέ τό στήθος καΐ τήν χοι- 
λ.ίαν, ουράν αντί ποδών, ώς εχουσιν οΐ δελφίνε; ( * ) .

Γ Λ Α Υ Κ 0 2 .
'Ο  Γλ αύκος ήτο κατ’ άρ-χάς αλιεύς, υιός τοΰ Άνθηδόνος καΐ τής Α λκυό

νης, έχ Βοιωτίας* χατετάχΟη δέ μετά  ταϋτα, όλ.ίγα εεη  προ τοΰ Α ισχύ
λου, εις τούς θαλασσίους θεού; διά περίστασιν τοιαύτην. ’Αγρεύσας ποτέ 
ικανούς ίχθύας, ερριύεν αυτούς επί τά  χόρτα παρά τήν όχθην ά/.λ εκείνοι 
έπήδησαν ευθύς πάλιν εις τήν θά/.ασσαν. θαύμάζων δε διά τό συμβάν 
τούτο, έσυμπέρανεν, οτι τά  *χόρτα έκιΐνα εχουσι μυστικήν τίνα δύναμιν, 
καί πβρεχινήθη νάγευθή έξ αυτών γευθεί; δί, ήσθάνθη ευθυς σφοδραν χ λ ι- 
σιν νά ριφθή καί αυτός είς τήν θάλασσαν* η, κατ' άλλους, ερχόμενός ποτέ 
έκ τής θαλάσσης, φέρων άγραν ιχθύων πο'λλήν, άπίθηκεν αυτήν κατά γής, 
Γνα άναπαυθή ολίγον πλησίον τινός πηγής* άλλ’ έκ των λ ε ’.πσ|'υχούντων 
εκείνων ιχθύων τυχών τις έπΙ αθανάτου βοτάνης, και ©άγων εζ αυτής, ανέ* 
ζησε παραχρήμα, καί έπήδησεν είς τά  ΰοατα. 11 δέ βοτανη εκείνη εκα - 
λ.εΐτο άγρωστις τών θεών, φυτευθεϊσα υπό τοΰ Κρόνου, καί αυςα·/θμί·/η 
πολλ.ή έν ταΐς νήσοις τών Μαχάρων* έξ αυτής τρώγοντες οί ίπποι τοΰ 'Πλ.ίου, 
εγειναν ταχύτατοι καί ακάματοι.

'Ριβθεντα δέ τόν Γλαύκον είς τήν θάλασσαν παρεδεχθησαν ό ’Πκεανός 
και ή Τηθύ; είς τήν τάξιν τών θαλασσίων θεών, άφ’ οΰ πρότερον έκαθάρι- 
βαν αυτόν από παντός ρύπου τής θνητής ζωής.

Λέγεται δε ό Γλαύκος κ» ί ερωτικός ών είς υπερβολήν* δθεν καί κατά 
ποώτον ελαβεν είς γυναΓχα τήν Σύμην, θυγατέρα τοΰ Ικλέμου καί τ·ής Δ ο - 
τΐδος, από τής οποίας ο)νόμασεν έρημόν τινα νήσον τής Καρίας, ένθα χ α - 
τφχησιν* έπειτα τήν 'Γδναν, θυγατέρα Σκύλλου τοΰ χολυμβητοΰ· έςηπάτησιν

(*) Ιΐιυταν. Ββιωτ. κΐ7> > ,. 1.



Ιν Ν ϊξφ  Χ«1 ττ,ν Ά ρ’-άδνη, δ'.όπΐρ χ*1 εδϊ9η πρίί χαιιδ·» ίιττδ ί ς ί  Λ ο- 
νΰβου· προςέτς 8* ήγάπτ,τεν Ιίληββέιττατ* κχΐ τί,ν Σκύλ).»ν, τήν οποίαν 
ζηλοτυηήαασα ή Κίρχη> {Λετεμιδργωοεν εις τέρας. Τέκνα δ'Λω; έκ των γι*« 
ναικων τούτων δεν έγέννν,αεν ο Γλαύκος.

Ζωγραιρεΐται δΐ κατα το δνορ:α και τδ στοιχείδν «ότού γλαυκδς τδ χρώ;.ι», 
βϊδίΛίώγων, *δ;αην εχων χι>;Λ*τ·.ζοριένην έιτί των ώαων, χαΐ σώ;«.α, λτ)γον 
€Ϊς μορφήν ΐχδύος, χβίπ οτί μεν κρατών εν τή χειρί ΐ ·/Η ^ ι, ποτέ δε κοράλλιον.

Τδν περί τού Γλαύκον μν9ον έρμν,νεύει ό ΙΙαλαίφατος εις τήν εςής άληϊή 
ίατορίαν. * 0  Γλαύκος, ).έγ ει, ήτον αλιεύς, καί κολυμβητής δνοματτδς παοα 
»ο“ς «ννπολίταις α'ύτού ’Λ'Ληδονίο’̂ , νπερβαίνων πάντα; τον; τότε κολυα- 
βητάς. ’ Ενομίσ9>} δε βαλάταιος, ή  διατριβών εν 9α).άατΐ5, διότι ερρίπτετο 
εις τήν βάλααααν, και εκολύμβι ένώπιον πάντων επειτα κρυπτόμενος είς 
τόπον τινα, Ιφαίνετο πάλιν κολυμβών μεβ' ημέρας πολλά;· έρωτώμενο; δε 
δπδ των οίκείω·ι', πού διέτριβεν, αντδς ψενδόμενο; άπεκρίνετο, έν τή  9α - 
λάοοτρ. 'Δγρεύων δέ εν καιρψ (επειδή ήτον άλιεν;) διαφόρου; ίχΟύας, χαΐ 
φ'νλάττων αυτούς συγχεκλειαμένου; έν κρνπτφ τν·/ΐ τόπφ, έκόμιζεν αύτο'ύς 
εις τήν πόλιν, οπότε ·ή9ελε γείνει τρικ’νμία καΐ χ ε ιμ ώ ν , και ούδείς των 
βλ).ων άλιέων έδύνατο ν’ άγρεύτ ·̂ καΙ ώ ; εκ τούτου προςέτι ώνομάοΟη Γλαύ
κος Οαλάττιος. Τελευταίου δέ κολομβήαας ποτέ, και μή έξελίό» πλέον, 
διότι επνέγη ιαως κατα τύ̂ ι'̂ ην, ή  έβρώ9η υπό τίνος βηρίου» ένομίοτβι] δτι 
κατφχηαεν έν τή  θαλάαανι, και μένει έ κ ε ΐ{ ' ') .

Λ £ Υ Κ Ο θ εΑ .
Λευκοίεα ήτό χαΐ αύτή ίεα  των θαλαααοπ),οούντων, ονομαζόμενη, 

πριν καταταχδ^ εις τους 9αλαααίους 9εούς» Ινώ* και πατήρ μέν αύ:ής ήτον 
ο Κάδμος, υιδς τού Αγή·.ωρος, καΐ εγ·^Όνος τού Ποσειδώνος· μήτηο δέ, ή ' 
ίρμιόνη, ^9·νγάτηρ τού Άρεως καΐ τής Αφροδίτης. Ε π ειδή  δε ή 1/ώ ε··/ε 

θηλάσει τον Αιονυτον, τδν υίδν τού Διδς καί τής αδελφής αύτής Σεαέλης, 
εμισή9η^ύπδ τής"υρα ς, ήτις πρδς έχδίκητιν κατέστησε τον άνδρα αυτής, 
τδν^ ΑΟαμαντα, μαινομινον, Ουτο; παραφερόμενός ποτέ ΰπδ τής μανία;, 
συνέτρι·}!·/  ̂επί τι-.ο; βράχου τδν πρωτότοκον αυτού υίδν Λίαρχον τότε ή 
Ινω, λΑδοΰσα τδν νεώτερον υιόν Μελικέρτην, έφ·υγεν απ’ αύτον, άλλα μή 
δυναμένη νά φύ^η μακρότερον, έρ^φθη είς -εήν θάλασσαν, και οϋτω; εκτοτε 
απέλαυε^τών αυτών τιμών, των οποίων καί οί έπίλ.οιπβι θαλάσσιοι θεοί.

 ̂ Ε ις τήν ιστορίαν ταύτην προςθέτουσιν έτεροι, δτι ό Ά θά μα ; άπέβαλε 
την γυναίκα αυτού Νεφέλην, χαΐ ενυμφεύθη τήν 1/ώ· δτι ή Ινώ κατεδίωςε 
τδν υίδν τής Νεφέλης, τδν Φρίξον δτι χατέπεισέ ποτέ τα ; γν.αϊχα; τού 
τόπου να^ςηράνωσι τδν σιτον, χαί, δτε οί χάτοιχοι, βλέποντες, δτι δέν καρ
ποφορεί ή χώρα, εστειθ.αν άγγελον να έρωτήσωσι τδ μα·/τβϊον, διέταξε τό/ 
κ-γγελον τούτον νά δώσιβ άπόκοισιν, δτι ηοέπιι να θυσιαοΟή ε ς̂ τον Δ 'α ό 
Φρίξος· έπειδή δέ ό λαός έβίαζε τόν ΆΟάμα-^α εις ΐχπλήρωσιν τού θεο

ί·} Π·λ«1^*ί. Π«ίΙ ίκ Ι;. χι^. χή.
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προπ(οιι, ή ΝίΟίλη έξήοΛαίε τον Φρίξον, χ* *1 ε2ωχ*ν «ίς ·αί5τον.χ»1 «ΐς την  
αδελφήν αυτοί "Ε).λην χβιον χρ'υαό[Ααλλον» "να φύγωσιν. Ά νοβ άττε; Ιπ Ι 
τον *ο·.ον οί δόο άδελ,οοί, εκέροντο [Λετίωρο'. επί τής θαλέσαη;· άλλ^δτβ 
ΙίοΟασαν εις τήν μεταξύ Σιγείον χαΐ Χεραοντ,αου θά).αασαν, δλ’βθήσαβα ή 
"βλ).η, επεαεν εις τον πόντον, χαΐ εχτοτε ώνομάαΟη τδ πέ).αγο; εχεΐνο 
Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ς ·  ό δε Φρίξο; ε-ίθασεν ευτυ ί̂^ώς είς τήν Κολχίδα.

Ά λ),α  χαΐ ταότην τήν ίττορίαν διηγούνται πάλιν άλλοι διαφόρως* λ έ*  
γουτ'.ν, δτι ή Νεφέλη ήτο δευτέρα γυνή τοΰ ΑΟάμαντος, χαΐ άπεδλή')»;, 
επειδή Ιπα α χε παραφροσύνην· αυτή οέ, χαί ού'^ι ή Ινώ, επήγαγεν ε ί; τή·Λ 
χώραν μέγαν αύχμον, χα'ι ό Φρίξος έκουσίω; παρεδωκεν εαυτόν είς Ουτίαν. 
Διηγούνται προςέτι, δτι οΰχΐ ή Ινώ, άλλ.’ ή Δημοδίχη, ή γυνή τοΰ ·3ισι·· 
λ έω ; Κρηθέως, αδελφού τοΰ ΆΟάμαντος, ήράσΟη τοΰ Φρίξου, τον όποιον 
όμως, επειδή χατεφρονεϊτο ΰπ' συΰτοΰ, ενεκάλεσεν είς τέν άνδρα αυτής Κρ»^ 
βεα' ουτος δε ήνάγχασε τον Ά9άμαντα νά τιμωρήσ:^ ®ύτόν.

"υ  Ινώ π·ηδήσασα είς τήν θάλασσαν, ελαδε τδ όνομα Λευκοθέα* ο 2λ 
παΐς αυτής Μιλιχέοτης, έκομίσθη ΰπδ δελφ'νο; είς τήν δ;^θην, και ετάφη 
βπειτα τδ νεκρόν σώμα δια προςταγής τοΰ βασιλ.έως Σίσυφου, οςτις κατέ- 
στησεν εΐς τιμήν αυτού καί το'ύς Ισθμιακού; αγώνας. “Ετεροι δε ίστοροΰτιν, 
δτι ό νεκρδς τοΰ ΜελικΙρτου εμεινε κατ’ άρχας άταφος, και έπροξένησε 
λ.οιμδν φοβερόν, περί ού έδόθη χρησμός» δτι θέλει παυσει, έαν ενταφιασθ 
κατά τας συνήθεις πομπας, καί κατασταθώσιν είς τιμήν αύτοΰ ά·^ώνες,

*Η Λευκοθέα έβοήθησε και τόν Όδυσσεα, κινουνεύοντα έπι σχεδίας· Ιδω- 
XIV είς αύτδν μαγικόντινα δεσμδν ( κ ρ ή δ ε μ ν ο ν ) , δςτις, οεδεμένος είς τδ 
στήθος τοΰ ήοωος, εμελλε να προφυλάξτ  ̂ αύτδν άπδ τοΰ να β',ΛισΟή είς τδ 
δδωρ· τδν δεσμδν όμως τούτον, άφ' οΰ έσώΟη, ερριψε πάλιν κατα παραγγε
λίαν αυτής είς τδν πόντον (* ) .

* 0  Ε ’ΰστάθιος λ έγ ει, δτι ώνομάσθη Λευκοθέα, διότι ε Ο ευ σ εν  (ετρεξε) 
διά τού Λ ευ κ ο ύ  χωρίου τής Με-^αρίοος (* * ) .

ΝΗΡεΥΣ.
Ό  Νηρε’ύ ; κατ’ άλλους μέν λέγεται υΐδς τού Πόντσυ κα'ι τής Γής· κατ* 

άλλους δέ, τού Ωκεανού χαΐ τής Τηθύος. "Ήτο δε έκ τών μεγίστων θεών, 
καίτοι κατώτερος ποθ,ύ τού Ποσειοωνος, και ήξευρε κά)λ,ιττα τήν μαντικήν. 
Ουτος προεαήτευσεν είς τδν Πάριν τα θλιβερά άποτελ.έσμοτα, τά όποια 
Ιμελλ.ε νά γεννήστ) είς αύτδν χαΐ είς τήν οικογένειαν αύτού ή  αρπαγή τή ; 
'Ελένης. Τούτον ήρώτησε κα’ι δ Η ρακλής, πού έδΰνατο να εύρή τά μήλ.α 
τών Εσπεριδών.

Τδ όνομα Ν η ρ ε ύ ς  έτυμολ.ογειται έκ τού ν η ρ δ ς , ν α ρ δ ς , τδ όποιον

{·) ·0^υ9. Ε. 833, κ«! ίφιξ.
(*·) Εϋστάβ. «ύτέβ. ·  Έ μ Ι ίί κβΙτίν λβικδν ?μ:ίλ\6 κσΤία ίι»/6ΐ?(β»ϊΙ«·., 3«τάζίΐ 

» ςώεδν ή μή·«<ιρ Ιν ώ ,ήί'* τοΰ Αιοχοϋ πεδίου »5ιι Μεγερίβος Ιίύσιββ, δ Ι?»μοΰ»«,
• δθιν χοΐ Αίΐιχοβέι έχλή9η, βυγχαιέ̂ ^Η|·(ν έαυτήν τφ βζσιαζομίνφ π·ιδΙ Οάλβεην,
■ κιΐ ίΐίθεον τιμήν βΰν ·
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τίν  ΰ γρ 4ν , χκΐ βλλτιγοριΓται 6  βεδ; ε!< τδ στοίχείον τη^ 
βαλάσστ,ς, *βΙ ριάντις «λη9ής χαΐ πρ^οί χατα τδ ήβος ηλάττεται, έτϊε-.δή 
05 ναυτι).).ό|Λ8νο», εχοντες ·πά·ίτοτε πρδ δ·ρ9αλι/ών τον δάνατον, άναγχά- 
ζονται V* ήναι «λ^^9 ΐ̂ς χ«1 πρ^Ο'.' η  3.«μβάνετ«ι τοότο ώ ; τύιδολον, δτι οί 
ν«υτιλ?νδαενοι το*.οΰτο; τιρέ-ει νΑ ην«·.. ΚαΙ ίςτιριχώς δ  ̂άλληγορεΓτ*ι ■̂ κ̂̂  
τινων εις άνδρα περί ττ,ν ναυτικήν ευπειρδτατον, χαί δια τούτο συυιβου· 
λεύοντα τους άλλους, πως χαΐ πδτε επρεπε νά πλέωτιν άϊβαλώς. Κατά 
τινας αύτδς πρώτος επενόηαε τήν ΰδροααντείαν.

Ζωγρβϊριϊται δε 6  Ν/,ρεΰς αντ,ρ γέρων, χαίήαενος έπι βαλατβίας ά α *«  
ζτ,ς, χαι εχων έν τ^  Χ*ιρ1 (**'' χώπτιν, ποτέ δέ σκήπτρον η  ράβδον.

ΔΩΡΙ2.
*Π ΔωρΙς είναι θυγάτηρ του ’βχεαν̂  χαΐ τής Τν,ΐύος, και γυνή τοΰ Ν/)- 

ρέως, έξ ου έγένν»;τε πεντήκοντα θυγατέρας.
Ζωγραιρεΐται πάντοτε χαβηρ,ένη [*ετα τοΰ άνδρδς αυτής επί τής θαλασ· 

βίας άριάξτ,ς, περί τήν όποιαν χολυ[Αβ<5τ>.ν αί θυγατέρες αυτών Ν·/>οηΐδες. 
Οί ποιν,ταί ίΛεταχειρίζονται τδ δνομα τής Δωρίδος άντί τής θαλάταης, και 
δ Οϋϊργίλιος όνοριάζει τδ θαλάττιον ΰδωρ πιχράν Λωρίδα.

ΝΗΡΗ]Δ€2.
ΑΙ Νήρν,ίδες, αΐτινες χαΐ έχ τοΰ δνόριατος τής μητρδς αυτών Λωρίδες 

λέγονται, μυθολογούνται, ως είπομεν, δτι ήταν «εντ·ήκοντα, θυ'ι'ατέρες τοΰ 
ϊίηρέιιΐς καΐ τής Δωρίδος. Έχ των πεντήχοντα δέ τούτων τρεις μάλιττα 
είναι αί περί̂ ανέττεραι·

Α'. Η ΠΑΝΟΠΗ,
Τήν ο'ποίαν έπεκαλοΰντο χατ’εξοχήν οί ναΰται, ώ; θεάν τής εύδίας καΐ 

τής γαλ,ήνης, καί τίνες άλλτ;γορικώς ήρμήνευον εις τήν πανταχδθεν Ιπδ* 
πτευαιν τών πλεόντων περί των μεταβολών των αέρων.

Β'. Η ΓΑΛΑΤεΐΑ ,
Τήν όποιαν μβταίως ήγάπα δ Κύχλι->ψ Πολύιρν,μος- οςτις ίδών ποτέ «ύ- 

ττ,ν έν ταις άγχά)Λΐς τοΰ “Αχιοος, ποιαένος τής Σικε).ίας, έτιρενδόνν,τε κατ’ 
αύτοϋ πέτραν, χαΐ εύθυς αϋτδν έθανάτωσε· μετεμορφώθ») δέ ΰπό τής Γαλα- 
τείας ό "Αχις είς τον ομώνυμον ^κα.

Άλλτ,γορεΐτα·. είς τήν λευκότητα τών κυμάτων, έξ ής δεικνύεται ή (*ε·· 
τριότης ή ή τφοδρότης τών περιπνεόντων τήν θά).αττ*ν άνεμων.

καί Γ'. Η θ ε Τ Ι5 .
Αΰτη άνετράφη υπό τής *Ηρας, ήτις παρθένος ετι ουτο, παιδαγωγου- 

μενη υπο τού Ωκεανού καΐ τής Τηθύος, καί τυνδιαιτωμένη μετά τών Νη- 
ρηιδων, ήγάπητεν αυτήν μάλλον τών άλλων δια τδ κάλλος καί τήν εύ̂υίαν. 
Αύξηθεΐτα δέ, καί εις ακμήν ήθ.ικίας έλΟοϋτα, εγεινεν έραττή καί είς τούς 
Όλυμπίους θεούς, καί μάλιττα είςτόν Δία, τον Ποτειοώνα καί τόν ’Δπίλ-
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λωνα, οίτινες χαΐ •Ι'ρ'Λκν ηρος άλλήλσ^; τγεοΙ α ν ί^ . Α),λ^ ό Ζεντ; υηερΓ·* 
ιτχυνε, χ*1, έηειδή ή θ έ τ ις , «ΐδοϋριένϊ} την Ή μ ·/, Ι-ρενγεν «ύτον, ήρχ«τ« 
να διώχη αυτήν ίτκνταχοΰ βίβίω;, εω ; ου τρεχοντεί άιχιιότερο·. ά«ό τδπον 
■ί( τόπον, Ι^9αααν χαΐ ε ΐ; τον Καύχααον, οπού ητον ο Προ|Λη6ίύ; δεδεριέ- 
νος. ΜαΟών 8^ παρόι τούτον ό Ζενί, οτι το έ*  τής θέτεδος τεχθηαόριενον 
ρ έλ λ εί να γείνη ΐαχυρότερον τ ώ  «ατρός αντοΰ, χαΐ φοβηθείς, (ΐή  νπύ τοιον- 
■του παιδος βτερηθή τής εξουσίας, παρητήίη ατιο τοΰ έ|Απα5ονς προς αυτήν 
Ιοωτος. Άγαναχτών δαως, δτε δε» έδυνήθη ν’ άπο).*νση τής θετιδος, ά π ε· 
φάσισε και προς άτίαίαν αυτής, χαΐ ϊνα πληροφορηθή, αν άρα άληθεύσ»! 
τοΰ Προρ-ηθέω; ή ηρόρρησες, να δώση αυτήν γυναΐχ* εις ανδρα θνητόν* προ- 
τιρ-άται δέ ώς νυ[Λφίος τοιοΰτος, δι’ έπψ ελείας [Λάλιστα χα’ι φροντίδο; τής 
*Βρας, ό Πηλεύς, ό έπισηρ.ότατος καί αρεστός τ<5ν τότε ηρώων. Ά λ λ ’ ή 
β έ τ ις , έτΜίδή δεν ήτβ δυ·/ατόν να σνζενχθη ρ ιτά  θεού, δεν εστεργεν εις 
τήν [χετά φθαρτού ανθρώπου σννοίχησιν* χα'ι ριόλις ριετά ριαχράν άντίστα- 
βιν, άφ’ ον [χετεβλήθη ματαίως ε ΐ; διαφόρους μορφάς, παρεδόθη τελενταϊαν 
« ΐς  τον Πηλία, χαΐ επείσθη νά λάβη αντόν εις άνδρα.

Ό  γάμος τής θέιιδος και τοΰ Πηλέως ΐτε).έσθη λαμπρός επί τού Πηλίον 
ορούς, έν τφ  άντρω τον Χείρωνος, δπον σννή/.θον απαντες ο; θεοί, οί μεν 
«ρσενες προςχλ.ηθέντες υπό τοΰ Διός, αί δε θεαΐ, πλήν τής "Εριδος, ίιπό της 
Γϋρας, ήτις και έφρόντισε περί πάντων τών εις τόν γάμον αναγκαίων, 
πρατήσασα αότή,ό»ς μήτηρ, καΙ τήν νυμφικήν λαμπάδα. Τότε εφιλοτιμήθη- 
σαν και οί άλλοι θεοί νά ηοοςενΐγκωσιν εις τόν νυμφίον διάφορα δώρα* 
ό μεν Ποσειβων Ιοωχε τούς δύο περίφημους ίππους, τόν Εάνθον χαΐ τόν 
φαλίον* ό δε "Ηφαιστος, μάχαιραν ό Χείρων, δόρυ από μελίας, χα; άλλοι 
-αλλα, καί ό Ποσειδών προςίτι μ ιτα  τής Αμφιτρίτης παρέπιμ·}αν αυτόν 
καί τήν θ ίτιδα  μέχρι τοΰ νυμφικού θαλάμου.

*Η θ έτις  έγεννησεν εκ τοΰ Πηλέως κατα μίντινας μό'/ον τόν Ά χιλλέα* 
κατά δέ άλ.λ.ους, ηρό αΰτοΰ Ιξ  παϊδας, τούς όποιουςΟέλ.ουσα να δοχιμάση;, αν 
ησαν κατά τήν φύσιν αυτής αθάνατοι, έφόνευεν άπαντα;· διότι άλλου; 
μέν ε^ ιπ τεν  είς τό πΰρ, άλ).ους δέ εΐς ύδωρ ζέον  αυτοί δέ, έχ φύσεως οντες 
θνητής, διεοθείοοντο. Γεννήσασα δέ έβδομον τόν Ά χ ιλ λ έ α , καΐ άγαπ-ήσασα

V ευθύς νήπιον όντα δια τό κάλλος, ήΟέλ.ησε ν· ιταστηση αυτ V άθά·
νβτον* δθεν καί ττιν μέν ημέραν εχριε τό σώμα αυτού μ ετ’ αμβροσίας, 
τήν δέ νύκτα εθετεν αυτόν εΐς τό πΰρ, ϊνα κατεφλεχθη ή ά·χ9ρωττίνη σαρξ» 
καί διαβθαρή τό θνητόν. Δεν εφθαοεν δμως νά κατορθωτή τό τέλειον οιότι 
εξυπ-ίήσας ποτέ ό Πηλιύς, καί ΐδων τό βρέφος καιόμενον, αυτό μέν εξήρ* 
πασε τάχιστα τοΰ πυρός, τήν δέ θ έτιδ ζ  οεινώς έπέπληξεν* αυτή δέ ορ· 
γισθεϊσα, εφ'υγεν ευθύς, χα'ι έπέστρεψεν εΐς τήν θάλασσαν πρός τα ς άδελ.φας 
αυτής Νηοηΐδας» μηδέποτε πλέον άνελθοϋσα εις τόν κόσμον.

’Εννοεΐται δέ άλληγοριχώς διά τής θετιδος ή τών διαφόρων θαλασσώϊ 
θέσις.

ΑίΝηρηίδες άπαντώνται μέν παρ’ Ήσιό&ρ, Όμήρω, Άπολλοδώρφ καί 
'Γγ ίν φ , άλλ’ βύχί παρά π ϊτ ς  τούτοι; καί κατά τόν αυτόν τρόπον ένια'ϋθα



•ίΐιιίΐίυιχίν τ λ  νπδτοί 'Βίΐδδόυ άνβΰίοδαίνα δνδμβτβ «δτων (* )·  Πρωτώ, 
Εύχίάτη, Σ » « . Ά{Λφιτρίτη, Εύ?ώρα, θίΤ'.ς, Γαλήνη, Γλαΰχη. Κθ(*οίόη, 
Σπειω, θα λία , Μ ίλίτη, Εύλιριένη, ’Αγαυή, Πασιδέα, 'Ερατώ, Εύνί(χη, Α ωτ», 
Π ρα 'ύ , Φέρουϊ», Δυναμίένη, Νησαία, Ά χτα(β , Πρωτο;Αίδειβ, Δωβ^ς, Πλ-  
νόπτ], Γαλάτεια, ίππονόη, ΚυίΛοδόχη, Κυ;αατολήγη, Κνμώ, Ή'.όνη, 'Α λ ι- 
μ-ήδη, ΓλαυχονόιΑη, Ιΐαντοπόοεια, Λειαγόρη, Εύβγόρη, Λαο^Αεδεια, Πολίίνί·· 
ριη, Δύτονδη, Λντιάνασσα, Ε ϋρ νη , Ψαριά9η, Μενίππη» Νηαώ» Ενηό[ΐηηί 
θε^ιατ&>, Προνότ], χαΐ Ντ,[*ερτής ( " ) .

Ω Κ €Α Ν ΙΑ €2.
'  ΑΙ ’βχεανίδδί, αιηνις «ολλάχΐί ίκγχέα/τα·. [Λιτά των Νηρήίδων, ιΤν*{, 

ως εύ9ύ; γίνεται γνωατδν έχ τον πατρωνυμιχον αύτών όνόρ,ατος, ίογατίρες 
τον ’Ωχεανον χαΐ τής Τη6ύος, χαΐ ζωγραφοΰνται, ώ ; χαι οΐ λοιποί Οαλάα-' 
σιοι θεοί, χαθήαεναι επί δελφίνων, ή χητών, χαί άλλων το'Λοτων ζώων, 
Οί [ίέν ζωγρά;ροι άποδίδο'ντιν εις τάς Ώχεχνίδας «ολλάχις ούραν ιχθύος* 
οί δέ πο’.ηται παριττώτιν αντάς πά·/τοτι όπδ ριορβήν ανθρωπίνων.

Είναι δε χατα τον Ήαίοδον ( * " )  τρεις χιλιάδες τδν «ριθίΑον* τινών εξ 
αύτών αηριειοΰριεν τά  δνό;Α*τα· Πειθώ, Άδριήτη, Ίάνθη, Ηλέχτρα, Δωρις, 
Πρυμνώ, Ουρανία, Ιππώ, ΚλυΐΛενη, 'Ροδία, Καλλιρρόη» Ζενςώ, Κλυτία, 
Ιδυΐα, Οααιθόη, Πληξαύρα, Γα),α|αΰρα» Διώνη, Μηλόδοαις, θ όη , Πολύδω
ρα, Κερχηΐ;, Πλουτώ, Περττ,ίς, ίάνειρα, Ά χά οτη , Εάνθη, Πετραία, Μενε- 
οθώ, Ευρώπη, Μήτις, Εύρυνόριη, Τελεαθώ, Κρισί*, Ά α ία , Καλ-υψω, Ευδωρα* 
Τ ύχη , Άριφιρώ, Ώχυρρόη, χαι Στύξ.

ΦΟΡΚΥΣ.
*0 φόρχυς, δςτίς χαί Φόρχυν, καί Φόρχος λέγετα ι, [ευθενεται δτΐ είναι 

υιός τοΰ Πόντου καί τής Γής, χαΐ εις των έπισηιεοτερων θεών της θα λά τ- 
σης. Έ χ  τής γυναιχός και άδελιρής αΰτοϋ Κήτους έγέννηαε τας τρεις Γραίας, 
χαί τας Γοργόνας, τας όποίοις ο|υ.ως άλλοι λέγουαιν οτι εγέν/ηαεν η Κητω 
έχ  τοΰ Γοργόνος, τοΰ υΐοΰ τοΰ Τ υ^ νο ς χαί της Εχιδνης, τεράτων, παρι- 
στώντων τά μ.εν άνω [αορ'ρήν ανθρώπου, τά δέ κάτω, τρο ι̂ερων δρακοντών.

*Α)λ.ηγορεϊται δέ ό μεν Φόρχυς εις τήν ταχεϊαν ιροράν των ΰδατίίωχ 
γευμάτων ή δέ γυνή αΰτοΰ Κητώ, εΐς τον μέγαν όγκον καί τδ τιολΰ βάθος 

των θαλασσών.

ΕΛΛ. ΜΥβΟΑΟΠΑΓ. ΚΕΦ. Γ . 5»

{·) θιογον. 242—363.
(»») ϊημειιυτίον ίέ, δτί ·:4 «λιΤ«τ» τ3ν 6»ομίτ·ίν ωύ,.ίν Ιμ^βίνευειν

Β ιιρν^” τήν ίβιότητ»· οΰίι*, Σ « ώ  μίν βτιμ»ίν«ι τήν β ώ ζονσεν  ·»ν« χλίοντ»**
Χ λ ιμ ή ϊη  ίέ.,ήνχερί τή< βϊλββτης ? Ρ * ''τ  ί ζον* « ν· «Ι Κηβώ, Ι χ τ α Ι »  
’Β ϊόνΐ), λίτ5ντ»ι’ ο5τϋΐι, ώ; χροτι»τίύουϊ»ι τ4{ νήββνς, τ4ΐ ά » τ 4 ε , *■» « ί  
ή ΐό ν ,ς ·  ώ;,ύτ«ς χιΐ ή Π ρονόη Ιμφχίνει τήν προνο,ϋββν «?1 τήε .·>«ηρ1·ί 
τών «λι6ντ«ν ή «ί Αι ι« γ 4  ρη χ»1 Εύχγόρη, τ*4 45ϊ,γού»»ς τ«0ς ^αλίοντας είε 
4 χ ιχ ιρ 8 ή  χβΐ αλβυβίβν ά γβ ρ ά ν  ή Κ υ ματ ίλ ή  γη, τΔν «α υ ο ν α εν  τ ·  
χ ό μ α ,χ ' χαί χαβιζής.

Ι· ·· )  βίίγιιν. 3 1 6 -3 6 0 . . ^
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ΘΕΟΙ Τ Ω Ν  ΠΟΤΑΜΩΝ.

Οί « λ εΐϊτο ι των ίϊώ ·; τούτων νο}λίζοντί·.ι ηβΐδίς τοΰ Ωκεανού* χιη^ωί 
δμως ίΐναι οί τιοτβμοί αύτοί, τούς όπο·'ον; έποοσωποποίηαϊν ή «αντασία τών 
ηοι/,τών. Ζο»γί»«ο5νται Σέ άνδιε; » υ ν ·ή ^  τηογωνΐτκι, χιατοΰντες είτ -/ι'.- 
ρας χώηην χκΐ υδρίαν* χαΐ εχοντες επί τ/^ κέρατα, δι’ ών δ<]/.07·
τβ( 4  χψ άτω ν θόρυβος.

Τινες τών ποταΐλίων θεών Ιχοντι κ*5 ιδ’.ά τιν * "ριωρίαριατα· οΤον ό αέν 
Τίβερις ιιαρίστατα·. εχων «*ρακε’.μένν)ν ).ί«ινβν* ήτις θ/^).άζει δ·ύο βρέρη, 
τον 'Ρωμύλον χαΐ τδν 'Ρώ[Αθν· 4 δε Νεΐλος* τον οποίον ή πηγί) ητον άγνω
στος, γινώϊχετα'. ίχ  της ιιερςκεκαλυ}*ρ.ένης χε'ραλτ;ς, ?) έχ τον χροκοδείλον. 
"Αλλοι ηοτάρίΜ'. θεοί, ά>; ο 'Δ χ ε? .< ^ , Ά λ ο εΆ ;, Λάδων, ΙΙηνείδς, Εάνθος, 
Ασωπός, διαχρίνονται από Τ'.νων είς αντοί»; σνΐβάντων.

*ϊ)τι οί πα).«ιοΙ είς τιριήν τών *οτα|Α(ων θεώίν εχειρον τ?,ς χεααλί,ς *ν · 
τών τάς τρίχας, ρ.ανθάνοριεν εχ τον 'Οριήρον, διηγου;λένον, δτι ό Πηλείις 
ενχήθη ν’ άποχείρνι εις τιρ-τ/ν τον Σπερχειόν τας τρίχας τσν ΆχΟ .λεω ς, εάν 
ουτος ίΛανΑΘ·;) όχ τ?,ς Τροίομς σώος καΐ άβ)Λ 6ής{*). Και ό Παυσανίας ανα
φέρει Ιη Ι  τον Κηφισσον ποτααον άγ«λ|Λβ, «αρ'.στών παιδίον, τό όποιον 
είς τΐ|λήν-τον Ιεον τούτον εχ ει «ποχεκαρν.ένας τάς τρίχας της κεφαλής(**)4

ΝΥΜΦΑΙ.
Αΐ Νύ|;.φα'. χατα ριΐν τινας ΐΛνθεύο'/ται θνγατεοες τον Ώχεανβν· κα τ’ άλ

λους δ ΐ, τον Διος, χαι διαφόρων γΌνέων. ΑύταΙ ήταν νέν θεαϊ, πλήν θνη
τά !, ζώσαι πολλάς χιλιάδας ενιαυτών, καΐ προστατεύονται τά ο^νη,. τά 
ποίμνια* τας πεδιάδας, τα δάση, τούς λικαώνας* τα ; θαλάσσας, τάς λ ί- 
μνας, τούς ποταμούς, χα’ι τάςπηγά;· δΟεν χα! ώνομάζοντο αλλαι μεν Ό ρ ε -

(·) Ιλιάδ. ψ. ΙΐΟ ' χαΐ
■ ’βνΐ’ βΰι’άλλ’ Ι’-ότιοι *ο?ά?χηε ίΐοε ίίχιλλεύς-
• Στάς βΛί«υβΐ ξανίί,ν άκιχιίρακο χ·ίττ,ν,
• Τήν ^  Σηί?χίίΐ ΐΓΟτι/ώ χ?«?ι ντιΙεΟίωτιν·
■ Ό/βί,»«ς 2’ 5?*ίΐιπν, ίββ» ί*·» '«τ:« :»ί·/ιον·
» ΣχΐίΖ«ΐ’,ίλΛβε 0»ί ν· αοτί,;. τ,:-ήββτ& υτ,λίΰ;,
■ Κίΐβίμε ν«β·ιν>·'τ» 9ΐ>'·Π'' «
> Γοί Τ! χίμην κε^ίιιν, ^εΐίΐν V (Είήν ίχβτίμβην
• Πίντήχοντα V ίνορχα «*?’ βΰ«64» μήλ’ Ιε?ί·:«ί»
» Έ ; χηγ1<, 2βι ιοι τέμενος ρ»>μος «  βοί,εις·
» "Ως ήίάΟ’ δ γίρων. βύ ίί  ςί νέον οδχ ίτίλιβίο;·
■ Νί< ί ’, έ*εΙ εΰ νέομιί γε φίλν ές *χτοίί« γ Λ » ,
• Π«ιρ6χλψ ή:ωϊ χίμην δχάβχιμι βίρίοίβι. » '

β»«ιρ ό ΕύίΤάβ. ·  Ό ϊι εβ}ς ήν τρέ?·ιν χόμη» τοδς 'έ^ν; μέ/,Ρ' »*μ^<ι ε'·*» χείρε '
• «ύτήν εγχ«ϊ[«ς χοταμοΓς· έπείονν ίέ εντ», τιμωντες ΐδ χαλδν 3ίΐι)?· τρβΐ!μ6ν γΐ3
• ΐρ··ι *»1 β·>»τ·τιχόν ίβτι τού ζϊ» . . . χονροτρόφβι οδ·/ ίνςμίζοντο ο! ποΜμοΙ 9ιά τ<·,·. 
> ύγμδτητ·. χαβί χαΙ δ ήλιος 2ιΐ 0ε(.μότΥ)Τ3. >

(*·) Πίκβ. λττιχ. χερ. λζ'· §· 2. .ΙΙ,Ιν 3έ ή 5ια67|·/αι <δ< Κϊΐ·?;53δν, «β<Λέ)3β« μΗί«α 
» έβτί, τρχγφδϊβν ΰκοκρινομένον τών κι6’ οδίίν ί:ιοτβ· ά^ίλμιτο 5έ {*!
• Μνη«μάχη*, τδ 2δ έτερον, άνϊίημχ κ«;ρομέ«ν τήν χίμην τον η ιϊδ ς  οί Ιχι τ_ω 
» Κηφ.*®ί· χιίΕβτ&.9Ε ίί  έχ παλχιοΰ χχΐ τοΤς το3τβ “Ελληοι, τή 'ΰμτ,ρφ τι; »
• τεχμβίροιτο ποιήτει, 8ς τδν ΙΙτ,λέ» ίυςΗΐίίί ?»ϊΐ τρ 
.■ Τ;οί»ς ϋχιλλέιρς τήν χέμην. »



τ ιά δ ε ς ·  «λλβ; δέ, Ν κ π α ΐα
' αλί.ι

ΕΛΛ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΕΦ. Β '.

«λλβι δέ, Λ ί φ ω ά).)<«ι β ί, 
^ V ΐ ά δ  £Ν η ίδ ες* αλλβί, Π ο τβ [Λ Γ ,ίδ β ς· άλλα;, Κ ρ ηΜ η ΐΰες , Λ ΐ [» .ν ι « ΰ 6 ; ,  

Δ ρ υ ά δ ί ς ,  χ α Γ Α ^ ια δ ρ υ ά ο ες . Τούτων δε βί Ιπιοψ ότεραι «ν β ; αι 
*θΛβ( .̂Γ.Λίί .̂ ΝΛτεΛΕβι- Δονίεδεΐκ χιχι Α[λβδρθΛΟ£5.

ε^'ουναι το ονορίκ 
V των ύδά-

Ντ,ίδες, ’Ορεττιάδες, ΝαπαΤαι, Δρυαδε?»
Ν ϊ,ίδ ε ς . Αύταί λέγονται χαΐ Καιάδες, χχι Ναίδες, 

βτιδ των ναμάτων· είναι λοιιιον ·7ΐερ'.).ϊ|Πτικώς Νύμίραι ιω 
τω ν  δ6εν χαΐ ζωγρα'ροόντβι ^ροδσαι χαλαμίνο'Χ στεφάνους, χα'ι κείμεναι 

εντός υδριών.
Ό ρ ε ς · ι ά  δ ε ς ,  «ϊτινεςκαϊΌρειάδεςκαλοϋνται,Νύμφαι των ορίων,συν- 

οδεύουσαι ώς επί το τιλεϊτον ττ,ν Ά ρτεα ιν  ε «  τό χυνήγιον, Συγχέο ,ται^ ποΑ- 
λάχις μετά των Νϊ,ίδων, επειδήαΐ η ,̂γα  ̂άναβλύζουσιπάντοτε εχτωνο-εων^

Ν α π α ϊ  α ι. ’Ησαν Νύμφαι των κοιλάδων, καΐ συγχρόνως τών άνΟέων, 
λαχάνων καΐ δάμνων. Και αΟταΙ συγχέο·ηαι μετά  των Ν-,ίδων· διότι αι 
πηγαΐ εχρέουσιν εις τάς κοιλάδας· σπανίως δεάπαντώνται ιταράτο·.ςποιηταΐς.

Δ ρ υ ά δ ε ς  και Ά μ α δ ρ υ ά δ β ς , Νύμφαι τών άλσεων, η χβΐ τών δένδρων 
απλώς, μάλιστα τί.ς δρυός. Λέγουσι δέ, οτι αί μεν Δρυάδες διατρίβουσιν 
ίιτ.ο τά  δένδρα" αΐ δέ Άααδρ·υάδες εχουσι ττ,ν κατοικίαν αυτών εντός αΐί  ̂
τών τών δένδοων, δπου ζώσι χαι άποίνήσκουσι.

Παρά δέ τήν προστασίαν τών τόπων εογον ιίχον χαΐ τί,ν άνατροφίίν τών 
παίδων αύταί άνέ^οεψαν τον Διόνυσον, τον Αινείαν, χαΐ αυτόν τον Δία.

’Βσχολοΰντο δέ 'προςέτι χα'ι περί τό χυνήγιον, τήν μουσικήν, τον χ ο 
ρόν, καΐ σλ.λας γυναικείας εργασίας, τας όηοίας είργ-άζοντο, συνερχόμενα; 
άπβσαι είς σπήλαια. Οι ποιηταί άποδίδουσιν είς αύτάς καί τό δώρον τής 
μαντείας· διό καί τινις τών πτ,γών εΤχον άνωτέραν τινα ενίουσιασεως ουναμιν·

Ζωγραιροΰνται δέ αί Νύμφαι νέαι, ψιλά ένδεδυμέναι, καί ποτέ μέν έπό·· 
μεναι μετά  τής ακολουθίας τής Άρτέμιδος, ποτέ δε χορεύουσοΗ περί τήν 
Άφροδίτην.

Έκά).ουν δέ από τών ονομάτων αύτών καΐ πόλεις, ως ττ,ν θισβ·/)ν, πο- 
),ιν τής Βοιωτίας* τήν Νίκαιαν, τής Φρυγίας* τήν Μένδιν, τής θρφκης* αλλα 
και ).ιμένας προςέτι, ώς τήν Κυνόσουραν τής Κρήττ,ς· και πηγάς, οΐον τήν 
'Αρέθουσαν, τής Σικελίας πηγήν.

Τό όνομα Ν ύμιραι παράγεται, ώς λέγουσιν οί παλαιοί ετι^αολο·γοι, 
παρά τό κατά τό ν έο ν , τουτέστι τό εαρ, μάλισα έ κ φ α ίν ε σ ία ι*  π λ ά τ- 
τονται δέ κατά τους ά).ληγορητβς θυγατέρες τού Διάς, τουτέστι τοϋ βέρος· 
καΐ τοΰ αΐΟέρος, διά τήν άνωθεν κατερ'χομένην υγρότητα και θερμότητα.

θυσίας προςέοερον είς αύτάς ελαιον, γάλα, πρόβατα, άρνία, αι·γας, οίνον» 
χαΐ άνθη* χαΐ αφιερωμένας εΐχον είς τιμήν αυτών πλησίον, δπου είιρί- 
σχοντο βαλανεΐα, μεγαλοπρεπείς οικίας, Ν υ μ φ α ία  όνομαζομένας.

ΓΡΟΜΗθεΥ2, εΠΙΜΗθεΥΣ, κι̂ 'ι ΜεΝ0ΙΤ102.
οί τρεις ουτοι αδελφοί μυθε'ΰονται, ότι έγεννήθησαν έχ τον ΐαπετου χαΐ 

τής Κ).υμένης, θυγατρός τοΰ Ώχεανοϋ* τοϋ δέ Προμηθέως^ ό μέν Αισχύ
λος αναφέρει μητέρα τήν θίμιν* ό δέ Απολλόδωρος, την Δσιαν.



Ό  Πρ6[Α»)θ55ς, Ιηιττ,διίΟί χαΐ αγχ'.'/ου;, « ν τ ί π ^ ζ η  χατ4 τοο Δι4ς, το5
ί̂ ,^Λιου γ̂^0 τού άνΟρωπίνοο γίνους, αν χαΐ ητο πρότεοον σιτ/αγωνιτήί «ύ · 
τοδ· δ ιΐίΐ,α γ ’ Λ ο ί Τιτάνες χα9εΐλον τέν Κρόνον άπδ τον θρόνον επί σχιπώ 
ν’ αναβιβάβωτι τον Δία, αννεβονλεναεν αντον; ό Προμηθεΐ/ς ν» [Λεταχει- 
ριοθώαι τον δό)·ον διότι ήξενρε παρα τί,ς θέρ,ιδος χαΐ ττ,ς Γαίας, δτι εν
ταύθα μόνον ό δόλος, ονχϊ δέ ή ί«·χύ;» θέλει νπερνιχήτεε. Ε πειδή  δι οί 
Τιτάνες χατεαρόντιοαν τήν ανμβουλήν αντον, προςήλθεν εις τό μέρος τ ν *  

Δ'.ός, χαΐ άπέδειξεν αντον νιχητήν. ’Εχ τούτον δικαίως έκαν/άτο ο' ΙΙ:ο - 
μν,θινς, δτι Ιδωκεν εις τον; θεο·ί  ̂ αξιώματα· διότι δια αννεργείας αντο'ΐ ό 
Ζείις άνέβη εις τον πατρικόν θρόνον, διέταξε τήν βασιλείαν, καί διένειαεν 
ΐίς  τον; λοιπον; θεονς τάς αξίας· μόνον περί των θνϊΐτών δεν Ιφρόντ;®» 
διόλον ό Ζευς, άλλα μάλιστα άπε^άσισε να έξολοθρινπ} αντο-νς, χαΐ να 
πλάσγι α).λο γένος. * 0  Προμηθενς όμως άπέτρε'ΐε τον Δία άπό τής βονλής 
ταντι·;, κλεψας έξ ονρανον τό πνρ, χαί μεταδονς αντό εις τούς άνθρωπον;» 
δι’ ον έδίδαξε πάσας τάς τέχνας. Ό  Ζεύς, ινα τιρ.ωρήσν; τό άτέβημα τοντο» 
διέταξε τον ϋααιστον νά χατασχευάσνι άπό ^οός παρθένον, ήτις ώνομά· 
βθη Πανδώρα, διότι παρά πάντων των θεών ελαβε πολύτιμα δώρα* καί ή 
μίν 'Αιρροδίτη έχάρισεν εις αντήν κάλλος καί θέλγητρα, και διέταξε τάς· 
Χάριτας νά κοσμήσωσιν αυτήν ευπρεπέστατα· ή δέ ’Αθηνά, τήν τέχ·Λ·,ν 
τον νφαίνειν χαί κεντάν ό Έρμης μετέδωχεν εις αυτήν τήν δολ,ιότητα καΙ 
τήν θελκτικήν αίιτοδ Ρητορείαν αί ^Ωραι έπέθηκαν επί τήν κεσαλήν αυτής 
δνθινον στέρανον ό δε Ζευς τελευταίου έ·/_άρισε πυξίδα, καί οΰτω παρε- 
σκευασμέ·Λ)7 παρέδωχε τήν Πανδώραν εις τον Έρμήν, ίνα έγ·/ειμ!ση α·ύ- 
τήν εις τον Προμηθέα. Αλλ’ ό Ποομηθευς, μή εμπιστευόμενο; εις τον Δία, 
δεν έδέ-χθη τό δώρον· δθεν ό ’ Ερμής άπήγαγεν αυτήν προς τον άοελ^ν 
αύτοΰ Επιμηθέα, δςτις προθύμω; ΰπεδέ^θη τήν Πανδώραν, και επέτρεψε 
μάθ.ιστα ν* άνοιξη καί τήν πυξίδα. Μόλις δε ήνοιξεν αυτήν, καί έ-ε'/ύθησαν 
πά·/τα τά κακά, τά όποια εχτοτε χατέ'^ουσι τό ανθρώπ·.·/ον γένος. Ε/.λ.ειτε 
μέν ό 'Επιμηθεΰς ευθύς ττ,ν πυξίδα· ειδεν όμως, δτι ούδεν άλ),ο εμεινεν έ·< 
αύτη, εΐ μή ή ελπίς, τό ρόνον καλόν, τό οποίον άνέμιςιν ο Ζ>ύ; μετά  των 
ηολ.θών κακών. ’Εχ τής Πανδώρας δέ ταύτης εγέννησεν επειτα ό ’Ε πιμη- 
θβός τήν Ού^αν, τήν γυναίκα τοϋ Δευκαλίωνος. Ιοων δε ό Ζεύ;, δτι ή:ο 
των αδυνάτων νά νιχήση τόν Προ|Ληθέςι μετά δόλου, άπεφζσίσε νά μετα - 
χειρισθή βίαν δθεν καί άπέστειλεν αυτόν διά τού 'Ερμοϋ εις τον Καύκα
σον, δπου ό "Πΰβιστο; διετάχθη νά προςηλ.ώση αυτόν εις τούς βράχους, καί 
εκεί αετός μέγιστος, ερχόμενος τήν '/μίραν, χατέτρωγε τό ήπαρ αυτοί, τό 
όποιον πάλιν τήν νύχτα ηυςανε, χαί εγίνετο επί τήν ακριον ίσον, ως και 
πρότιρον. Μετά τριάκοντα ετη ήκο'υσέποτε ό Ι^ μ ϊ,θ εύ ς  έν καιρό» ννχιδς 
τάς Μοίρας συνομιλούσα; περί τής τύχης τής νέας θέτιδος, δτι Ιμελ).ι 
· «  γέννηση υιόν, πολύ ίσχυρότερον τοΰ πατρός αύτοΰ. Ό  ΙΙρομηθεύς, γινώ- 
σχων, δτι ό Ζε'ύς ήγάπα τήν θ έτιν, έ·ρανέρωσεν εις αυτόν τό μ·νστικόν· δθεν 
β  Ζε'ύς παραιτηθείς άπό τοΰ δεινοί πρός τήν θεάν ταύτην έρωτος, συνέζει*. 
ξεν αυτήν μετά τοϋ Π'^λέω;, χαί ΰπ’ εΰγνωμςσύ·/ης ήλευθέρωσι τόν Προ··

ΕΙΙΠΌΜ ϋ



ΕΛΛ. Ιιη'ΘΟΑΟΓΙΑΪ. ΚΕΦ. ΐΓ. ^5

Άλ/.οι δΐ λέγουσίν, £?ι ό Π50[λ/,θευ; ή ,̂ίΐΛί̂ Θ/·, ΰπδ '0|Μ(χλέςυ;; 
«<τις διββαίνων τδν Καύζαϊον, χβτετόξευσε τον αετόν.

Τί,ν αιτίαν, δι’ ?,ν ό Ζεύ; εβου/.εύί® τον δ).ιΟρον των άνβ|ΐώιτων, δι·/ΐγεΐ- 
ται ό *Ησίοδθ4 χατα τον εξής τρόπον. Συνεβώνν,αάν ποτέ οί θεο'ι {χετα των 
ανθρώπων, ποίων τι̂ χών πρέπει αυτοί ν’ άπολαύωαι, χαί ποια χαθήχονται 
όφεΟουαιν οί άνθρωποι νάφυλάττωαι πρός τους θεούς.Ό Προριτ,θεϋ;πρου- 
τιινεν εις τον Δία προς οιρε).ος των ανθρώπων να θΰωσι τοΰ ).βιποΰ από

ίΐτοιοιανοεωποΐ'
ε πρός δ(ρε).ι

παντδς αβαγίου αέρος ριόνον, το δέ )οιπόν να τρώγωσιν 
συγχατένευαεν ό Ζεν; εις τήν πρότααιν ταΰτην, χαί ό Προριτ,θεΰς, δςτις 
επεΐχε τον τόπον πάντων τών ανθρώπων, εαιραξε δύο βόας, εδαλεν εΐς τό 
δέρρια τοΰ όνος πάντα τά οστά, χαί είς τοΰ ά/,5ου τό δέραα απαν τό κρέας 
άρ.γοτέρων τών βοών, χαί οΰτως άφήχε τήν έχ),ογήν εϊς τον Δία· δςτις 
ιχ5,έγων εξ όνόριατος πάντων τών θεών, χαί [χή γινώσκων τήν απάτην, 
ελαδε τό δέρ|χο, έν ψ ήσαν τα οστά· εχτοτε ),οιηόν άγονακτήσας, άαι̂ οε- 
σεν άπό τών ανθρώπων το πϋρ, ΐνα |χή δύνωνται να {χαγειρεύωσι τό χρέας, 
χαί διενοήθη νά τιριωρήσιξι αυτούς.

'Ο Λουκιανός εν τινι τών δ·.α).όγων αύτοΰ, δςτις επιγράφεται Προιχηθευς, 
λέγει, δτν αυτός Ιπλασε χαί τούς ανθρώπους· χατα δε τον Απολλόδωρον 
έπλασε τούτου; έχ γής χαί υδατος, ριεταδούς είς αύτο'ύς χαι τό π·ϋρ, τό 
όποιον εχρυιίεν εν νάρθηχι (*).

Καί ταϋτα ρ-ΐν είναι τα ρ,υθ'χά· άλληγορεϊται δε ό [χεν Προρηθεύς είς 
τήν προμήθειαν ό δε πατήρ αύτοΰ Ιαπετός, εΐς τήν ψυ·̂ ήν, ώς άειχίνητον 
ούσαν· ή δέ Κ),υμένη, ή μήτηρ, εΐς τήν φρόντ,σιν, ώς ένδοξον χαί έξάχου· 
στον. 'Τπεμιραίνει οέ ή μέν πλάσις τών ανθρώπων τήν δύναμιν έκείνην τής 
ι}αι·/ής τοΰ κόσμου, καθ’ ήν παρήχθησαν χαί πάντα τα άλλα πράγματα, 
χαί οί άνθρωποι προςέτι έχ τής γής ονέίρυσαν η δηλοΐ τήν διαφοράν τών 
άνθεώπων άπό τών αλόγων ζώων, διά τήν προμήθειαν χαί τό προνοητιχόν 
ό>ς δευτέραν πλόσιν αυτών ή δέ κλοπή τοΰ πυρός έξ ουρανού αίνίττεται 
τήν διά προμήθειας έςαψιν, γινομένην μετά τήν πτώσιν χεραν/οΰ τίνος· ή δέ 
προςήύχυσις αύτοΰ εις τον Καύκασον, χαί ή κόλασις χαί ή κατάβρωσις τοΰ 
ήπατος υπό τοΰ άετοΰ, σημαίνουσιν, δτι ό άνθρωπο; μετά τήν εΰρεσιν το·3 
πυρός παραδοθείς εΐς τάς τέχνας, κολάζεται τήν ημέραν μερίμνων χαί φρον· 
τίζων, καί τρόπον τινά χατατρώγεται τήν χαρδίαν ΰπό τής λεπτομεριμνΐας, 
ώς ύπ’ άετοΰ τίνος, χαί τήν νύχτα, επειδή άπα).λάττεται άπ’ αύτών, έπα« 
νέρχεται πά).ιν εΐς εαυτόν, χαί άποχαθίσταται* ή δέ εΰρεσις τών τε* ν̂ών 
διά τοΰ Προμηθέως δηλοΓ, δτι άπασαι αίτέ^ναι εύρέθησαν ύπότοΰάνθρώ* 
που διά συνέσεως χαί προμήθειας* ή δέ βοι^εια αύτοΰ εΐς τόν Δίιέ ύπεμ- 
βαίνει, δτι πάσα αρχή χαί εξουσία εχει χρείαν πολλής προμήθειας χαί 
προνοίας.

{·) λκολλοί. βι6λ«Λ. ρ,6λ. ά. »ιφ. ζ’. §· *· « Προμτιίιύς «έ ίξ ό«»«ς χ«1 γής <ίν. 
Β Ιρύκους «λάβας, ίίωκί» βύ,οΤς κ»1 «δρ, λάί?β Διάς, έν νάρβη» κρδψβς. » — Βίνβς 
(έ & νάρβηξ (λβτ. Γβηιΐβ) <ρνι4ν ΰψηλέ» 0 ά»»ν»5ί*ς,ίχονχ»υΧ4ν κβϊλςν κβίκλήρη
•νΐίριύνης, ήτις ·ύ·ιόλ»{ ί·χ «» ι εέ πϋί,χεί βιει^μΐα^τδ Κϊλϋν χρβνον ίββεβιοΑ



ΕΠΙΤΟΜΟ.

Ό  84 «δελφές αύτου Έπ'.α·/·/)εύς άϊνηγόρεΓται *·!ς τδ άΐΑαρτητιχδν τ4 . 
νοδς· διίι τοΰτο χαΐ οί πο̂ ,̂τ̂ ιι ΐϊ/Λτ-τουίΐν, δτι έ2έχθ?) ϊϊχεπτί,ίς  τήν Παν· 

8ω3*ν, χαΐ ήνο’.ξειον·π’9ον, ένφ  ητα*εγχεχλε'.»ΐΛένα πάντα τά χ*κά· τοντέ- 
ς-ΐν ή άπεραχε>{-ία τοϋ άν9ρώπ&ν ωρίχδη ττ,ς 9η).υπρίποΰς καί (Λαλδαχης δια- 
γωγί^ τ?,ς πολυτελεία;, τήν δποίαν καλ),ωπ(ζοι»ν τα  φαινόμενα χαλά του 
χόαμου τούτου, χαΐ ούτως ήνο'.ξε τον πίδον των χαχών, δηλονότι τήν άκό- 
ρεστον όρεξιν,καιτήν άλογον των παίών ορμήν, ήτις έν δαφ μεν ή προμήθεια 
καΐ το προνοητικόν τής ψυχής έπιατατεΐ χαΐ προςέχει, μένει κεχλειαμένη, 
ώς πίθος· εάν δΐ άμε^,ήτη, ανοίγεται υπό τής άαχεψΐας, χαΐ χύνονται είς 
τον άνθρωτιον πάντα τά καχα.

* 0  δετοίτος άδελαος Μενοίτιος άλληγορείται πάλιν εις τό άλογον μέρος 
ψυχής, καί διά τοΰτο λέγουτιν οί ποιηταί, δτι άποπέμπεται υπό τοΰ 

Διό;, τουτέστι τοΰ νοό;, ε ί; τόν Τάρταρον.
*Η δέ Πανδώοα τελευταίου έρμηνεύεται ίατύριχώς, δτι υπήρξεν 'Ελληνίς 

τ ις  γυνή, πλ-ουσιωτάτη, χαΐ εις υπερβολήν ιριλίχοσμο;· ήτις, οτε έςήοχετο 
τοΰ οίκου, έκαλλοπίζετο ποιχιλοτρόπω;, βά'ρουαα τδ πρόσωπον, χαΐ μ ετα - 
χειριζομένη διάφορα τεχνητά κοτμήματα έχ διαφόρων χρωμάτων χαί λ ί
θων καί μετάλλων, διά τοΰ ττυρός τεχνευομένων δθεν καί έμυθεύθη, δτι 
Ιπλάοθη υπό τοΰ 'Πφαίατου, τουτέατι τοΰ πυρός, εχ γής καί χοός ( * ) .

Έ ν  τή  Άχαδηυίφ των Αθηνών υπήρχε βωμός τοΰ Προμηθέως, καί έτε -  
λοϋντο έκεί εις τιμήν αυτού τά λεγόμενα Π ρ ο μ ή θ εια , χαθ’ ά έγίνοντο 
χαί αγώνες δι’ άνημμένων λαμπάδων (**).

ΑΤΛΑΣ.
- Ό  "Ατλας νομίζεται υιός τοΰ ΐαπετοΰ και τής Κλυμένης, χαί ζωγρα- 

φεΐται γτιμνδς, βαοτάζων έπΙ των νώτων αΰτοΰ μεγάλην ουρανίαν σφαί
ραν , ήτις παριατ^ τόν ουρανόν, λαβών τήν τιμωρίαν ταυτην παρχ τοΰ 
Διός ( * * * ) . Κατά δέ τόν "Ομηρον κρατεϊ τους κίονας, τούς χωρίζοντας απ’ 
βλλήλων τόν ουρανόν χαΐ τήν γήν(·1·)·

Πινβώρζι ουκ άνιχτος λόγοι, ιόι γήΐ 
■,σμα. 'βαοί «  δοκιΤ τοδιο· γυνή
< έξίον, έκυμιΤτο, κ»1 ί/ρ1«ω χολλό το

(·) Πιλβίβϊτ. ΠιΛ άκ(»ι. κί»· 33. ·  Ό ■
■ άνακλκββιίϊηι, άν»5οΰν«ι χ»1 δλλοι< τδ τι'
• έγίνιτβ 'ΕΧλην'ΐι μίλιίτ» αλου·1«· χ»1, ί

* (· '» )  Π»ι,σ%ττιχ. χε?. λ'. §. 2. ·'Εν Αχβίημίί δ'έ έβτι Προμηίίοι βιβμί;· Χ»1 βίου-
» α;ν άχ’ βυτοΰ πρός τη» ιιέλι», ίχοντ,ι *Β ομίν»< λζμχίδζι· τ4 δί βγώνισρχ δμι̂ ϋ «9 
» δρίμφ φυλάξίί τή» δ?5» ίτι χζιομέντ.ν έιτ!ν· άχχϊδίίθε^Βη; δί, »·όδίν «τι τή; νίκης 
> *? “ '¥ ·  **υτίρ9 *’ ί^τ’ ϊΰτι,ί μέτίττιν (1 δό μη5έ τοντφ χοίοιτο, 4 τρίτο; έίιίν

δ χρβτών· «: δί χαί «ΐοιν άχοίβίοδίίη, ο̂ διίς Ιβτιν, οτφ χ»ταλίί«ίτ»ι ή νίκη· ·
( ·* ·)  ·Ι3ίίβδ. θιογ. 3 1 7 -6 2 0 .

< Ατλ#ς δ’οδρχνδν ιύρύν ίχιι χρχτιρής ύκ' ά^γκης,
• Πίίρχιι» ίν Τ^ίηΐ, ιιρόχϊο 'ΕϊΧίρίδων λιγ^φώ.ων 
> Έίτηώι, χ {? ιλ ό τϊ χιΐ όχζμάτοισι χίρεσιι·
■ Τίύτην γάρ βί μοΐρβν ϊδάϊίχτο μητίιτ* Ζιύς. »

(ή) Όδϋ». Α. 3 2 -3 1 .
« λτλίϊτος ίϋγάτηρ δλοέφρονος, 6'ςτί 9»λί5»ης 
,  Πάθη; βένδίβ οίδεν, ίχ ι ι  δέ τί χίονβς βόιδς -
• Μ«χρ4ς, «Έ γ «ί»  τι χ«1 βΰρανίν άμ?1ς ϊχοιιίΐν. ■



*0  α ίίο ; έττλάσ^τ) απδ τοΰ " Α τ λ α ν τ ο ί , δίΟ'ο; ΰ·|<η).ο3, *ν ταΐς άπω· 
αάτω γ ύ ^ α ι ς  ΐ^ ί Άβρικης χιψ.*νου* διότι €πΐ { * «  τή ί κ^υ·^τ,ς αύτοΰ 
νετΒΐ ίπΐ5τ»·^ιζό[*ενον το Χ5ΐ;^άίωαα το3 ουρανοί· οΐ δέ πρόποδις αυτου 
ίχτίίνοντβιι β ϊθ ίω ; ε ί; τήν δάλασοαν^*).

Έ;ηγ)·^ταίτινες άλλν)γβροΰιι τον “Ατλαντα εις ηιοζφηΐΛδν τιν * άβτρβ- 
}.ογον, χα'. τδ ό[Λωνυ[Λθν ορο; εις το αντεροτχοπεΐον αΰτοΰ.

* 0  ”Λτ),«4 έγένν/,σεν εκ τη ί Ώχεανίδο; Π).ϊ;ιώ·/τ  ̂ βιττ* βυγατίροί* α" 
τινε; ι/ετά θάνατον αετετέίν,ααν εις τον ουρανόν, και όνομάζονταν άπο μέν 
τί,ς μτ,τρός Πλϊ,ϊάδε;» ά"ό δέ τον «ατρό; Άτλαντίδες· καλούνται δέ κοι
νώς κα’ι έπτάοτεροι· χα'ι Ιξ  μέν τούτων οαίνο’/τα: εύχρινώ; έν τώ  ουοανφ· 
ή δέ έβδόμη δεν φαίνεται παντάπασιν* ο9εν φέρεται και παοάδοξός τις αιτία 
τούτου· αί εξ , λέγουαιν, ειχον θεούς εραατά;* δηλαδ·}* ή Μαία, Ή λέχτρί, 
>»1 Τοιί>νέτγ] ειχον τον Δία' ή Άλχυό·»} και ή Κελαινώ, τδν Ποτειδώνα· 
κα’ι ή Στερόπη, τόν "Αρην ή δέ Μερόπη ένυμφεύθη τδν θνητόν Σίαικρον, 
καί διά τούτο αίβχτν^ομέ'Λ^, δέν θέλει να προχύπττι εις τδ βώς.

Τινές ά«οδίδο·ναιν εις τόν "Ατλαντα και ττλ^οτέρας θυγατέρας, αϊτινε; 
έπ δ  τον άδελ'ροΰ αντών "Γαντος 'Υ ά δ ε ς  ό)νομά»9ηταν, και έτάχθηιίαν ΰπδ 
τον Διδς εις τούς άατέρας, επειδή άνέθρε^αν τόν νέον Διό'Λίτον έν Νύα'  ̂
τ·ής Αραβίας, ϊατανται δε έπΙ τής κεφαλής τοΰ Ταύρου, και, όταν έρχων- 
ται ύπεράνω το'ί όρίζοντος, άναγγελλο'ναι ραγδαίαν βροχήν διά τούτο παρά- 
γουίίτίνες τό όνομα αυτών παρά τδ υ ε ιν , τδ β ρ έ χ ε ι ν .

ΜΩΜΟΣ

ΠΛΑ. μ υθολοπαϊ: ΚΕΦ. ΙΤ. 58

:ας, σχωπτων και «ερ ι- 
δημόιιος κατήγορος, λ έ -  

έαυτοΰ γνώμην, χαΐ
,ομενος επίσης χαι τους θεούς καί τούς ά'Λρώπους. ’Πτο δε τοσοΰ- 

τον φιλοκατήγορος καΐ σχωπτικδς, ώςτ’ έσπούδαζε να χλευάζη χαΐ αΰτα 
τά μομφής ανεπίδεκτα· διά τούτο καί έμιτεΐτο παοά πάντων ώς αυθάδης 
καΙ φ/,ύαρος. Έ λ έγ ετο  δέ υιό; τής Νυκτδς, επειδή τά έλαττώ-αατα συμ- 
ίαίνουσ’.ν ώς έπΙ τδ πολύ δι’ άγνοιαν τού ορθού χα'ι τού καθήκοντος.

Ό τ ε  ή Άθηνα, άμιλλωμένη πρδς τδν Ποσειδώνα και τδν 'ϋφαιστβν,' 
χατεσκευασεν οικίαν, κατηγόρησε ταύτην ό Μώμος, διότι δέν ήτο δυνατόν 
νά μετβχινήται εις άλλον τόπον, όσάχις ήθελεν εχ ει κακούς γείτονας. Τδν

Ό  Μώμος ε:■γον εΤχε να παρατηρή τάς πράξεις
άλλων, καί νά έλέγχ η  μετά παρρησίας τούς πάν
παίζων πάντα <αυτών τά έργα· ήτο χοινός τις καί <
γων αφι/.οπροϊώπως καΐ χωρίς τίνος κολακείας τ
περιεργο,ομενο■ς επίσης και τους θεούς κα'ι τούς άνί

(») Ή{>έ!<τ. β:6λ. χ(^. 18). .  Μ,τί »  ^λλέχν δίχ> ήμι^έον ΜονέΙλΔο;
» χολωνί« χζΐ Ο̂ Ηΐρ, χχΐ άνθρωποι χί̂ Ι αΰεόν ςΐχέονει* εχιται τον άλε< τούτου
■ ο5?ο?, τί  ̂ο3νομά έοιι Χτλις· ςβτι ϊί  οτΕΐνόν χιΐ χυχλοτί(ΐές πάντιι, ύφηλίν ϋ  ι6τ» 
» 8ή Τί λί^ίτ*!, ώτ τ4; χορνρ ε̂ αντον βνχ οΓί τί τΤν»» ΐβίϊ0ϊΐ· ούίέχοτ* γίρ βντ4{ άχβ-
■ λίίχΕίν νέ̂ Εβ ονΕ» βέρ·«4, «νκ χΐ'.μώνος· τοντβ χίονβ τον ουρανού λίγονβι ο! ίΒ'.χιί· 
> ριοι ί?»»ι· έχΐ τούτον τοΰ ινρεος ο( βνβρβτιβι οντοι ίχώννμοι {γίνονίο· χ«λίοντ«ι γ4ρ 
» ίή λτλ»νιε;. » V- ϋΐ Μαύροι χ»λο5»ι τ4 ίρος γ ιβ β έλ  δ’ ζ β τ β ΰ τι (διβε τδν 
πιβήχων),
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•^νν, ΐέν  οποίον Ιπ).«ί«ν ο Π’ΐσιιδιάν, χκτηγίοη ίίν , οτι δεν ?χει τ «  χέραΐΧ 
«}Λπρο®9εν τοΰ στή^ον; "να «ροςβάλλι^ όραητιιώτερον. Τον οέ άν^ΐωπον 
•τελευτβϊον τον οποίον έδηίΑίοΰργητεν ό "Η·ρ*;.βτοί άπο χοές, χατηγόοηαβν; 
δτι δεν εχ ει εις τό αττ^θος αυτόν θυρίδα  ̂ δε’ ης να δίαγινώαχοιντας τ χ  οοο· 
γήρατα αϋτοίί.

Ζωγραφοΰσι δϊ αυτόν Ισχνόν, παοατηοο'ΰντα διό: σχυπτιχών σχηράτων 
πίναχα, εφ’ ου παρίστανται εζωγραφγ,ρένα ό άν9ρ<ι)πθς, ό βοΰς, χχΐ ή οΐχ:α, 
τα  όποια ερέρο^η.

€ΡΙ2.

'Η *Έρις ^το θυγάτ»5ρ τής Νυχτος, χαΐ Θεά τής βι?,ονειχ(ας, διχβνοίας, 
χαΐ των τοιοΰτων.

Εις τοΰ Πηλέως χαΐ τής θέτιδος τον γάρον, δπον προςεχλήίησαν πάν· 
τες  οί βεοί, επειδή αΰτή ρόνον ερεινεν άπρόςχλν,τος, άπε-ράσιτε νά έχδι· 
χϊ,9ή, διεγείρουσα εις τους 9εούς φθοροποιόν φι).ονεικίαν. ’ Ελαβε χρυτοΰν 
ρήλον, και έπιγράψασα τ α ; λέξεις, ή κ α λ ή  λ α β έ τ ω ,  ερριψεν αυτό ε ί; 
τήν συνέ).ευσιν των θεών. *ϋ  "ϋρα, ή Αίϊΐνά, και ή ’Αφροδίτη, ώς εχουσαε 
πλ.ειότερα δικαιώρατα παρά τους άλλους 9εούς νά ζν,τώτι τό ρήλον, ήρχι- 
σαν νά έρίζωσι περί αυτού. Ό  Ζευς, επειδή ούδείς των δεών ήθελε νά γείνι^ 
κριτής, εστειλε διά τοΰ Έρροΰ τάς τρεις θεάς προς τον Πάοιν, τον υίόν 
τού βασι)^ως των Τρώων, δςτις τότε εβοσκο τό ποίρνιον επί τοΰ ορού; τής 
ίδν,ς, ϊνα χρίντ| αύτάς. *0  Πάρις εκρινε νά δοθή τό ρήλον εις τήν Άφροδί- 
ττ)ν, ήτις πρός άροιβήν ΰπεσχέθη εΐς αυτόν τήν ώραιοτάτην γυναίκα. Διά 
βοτ,θείας λοιπόν αυτής ήοπασεν επειτα ό ’Α'λέξανδοος τήν 'Ε λ ίν η ν , τήν 
γυνα'χα τοΰ Μενελάου, δι* ήν εξερράγη ό δέκα ετη  διαρκέσας τρωικός 
πόλερος.

"Αλλοτε ρετεχειρίσθη τήν "Εριν αυτή ή "Πρα, "να βκδιχήστ) έαυτήν κατά 
τοΰ Πολυτέχνου και τής Ά/,δόνος, οΐτινες εζων τοσοΰτον εΐρηνικώς, ώςτ’ 
έκαυχήθν.σαν, δτι εΐναι ευτυχέστεροι τοΰ Διός καί τής "Όρας. 'Η "Ερις ένί- 
6αλ.εν εις αυτούς τήν εξής άριλλαν συνεφώντ,σαν, δςτις αν εξ αυτών τών 
δύο τελειώσνι ταχύτερον έκαστος τό Ιαυτοΰ εργον, ό ρίν Πολύτεχνος, δί* 
^ρον, ή δέ ’Ατ,δών, χένττ,ρά τ ι ,  εκείνος νά λάβ·ζ δούλν,ν τινά παρά τοΰ 
άλλου δώρον. Έτελ.είωσε δέ πρότερον τό εργον ή 'Ατ,δών, βοτ;θουρένη ίιπό 
τής Ή ρας, καί ό Πολύτεχνος ΰποχρεοΰται νά οώσ-ζΐ εΐς αυτήν τό δώρον. 
"ϊρ χ ετα ι πρός τόν πινθερόν αΰτοΰ Πχνδάρεων, ζώντα επί τοΰ νδίου αυτού 
άγροΰ παρά τήν "Εφεσον, καΐ Ιχεντα παρά τής Δήρν,τρος τό χάρισρα νά 
τρώγ^, δσον ήθελεν, ουδόλως υπό τής πολυφαγίας βλαπτόρενος. Ό  Πολύ- 
τεχνος έξαπατφ τόν Πανδάρεων, καί λαρβάνει παρ’ αύτοΰ τήν νεωτέραν 
θυγατέρα, τήν Χελιδόνα, ϊνα χορίσι^ αυτήν πρός τήν ’Ατ,δόνα, ήτις έπιθυ- 
ρ εΐ , είπε, νά ϊδγ; καί νά εχ ή  αυτήν παρ’ έαυτή* ά).λά καθ οδόν βιάσας ό 
Πολύτεχνος τήν Χελιδόνα, ήπείλν,σεν αυτήν θάνατον, έάν φανερωσ^οτβ 
δνορα αυτής καί τό συρδάν. Φθάσας λοιπόν εις τά ίδια, παρέδωκε τήν Χ ε 
λιδόνα εις τήν Άήδόνα ώς δούλην, τήν όποιαν δήθεν ήγόρχσε δι αυτήν



««■:« τί-,ν συ{Α«ωνίαν. ΚαΙ {λέχρι μέν τ;νο; ή Χί).ίδών, σ ιω τώ ί* δια ^βον, 
δ ιετέλίΐ έν '.η οίκίςι ί*είνΐ[ΐ άγνωττο;· άνεχ«),ύ^9η δ;*ωί επειτα όπό τί;ς 
Άτ,δόνο;, ήτις άχούτ*®* αυτήν ποτέ πκρα τήν πηγήν χλα!ουααν χαΐ όδυ· 
ρομένν,ν, άνεγνώριαεν, δτι είναι ή αδελφή αυτής, χαΐ ήρχιαε να πνέ^ κατά 
τοΰ άνδρος αυτής εκδίκησιν. *Ηνω9ησαν λοιπδν α[ δ·3ο άδε).φα> όμδΰ, ΐ/« 
τιμωρήσωσι τον Πολΰτεχ·Λν· ε).«βον τέν υίον αύτοΰ, χαι χρεουργήσαααι 
βύτόν, έμαγε'.ρευααν χαΙ παρέΟηκαν αυτόν βρώμα είς τον πατέρα· 
βύταί δΙ επειτα χατέφυγον προς τδν Πανδάρεων. Έννοήτχς δέ ό Πολύτε
χνος τί,ν απάτην, εδραμε να καταδ-.ώ;») τας γυναίκας μέχρι τοΰ πχτοό; 
αυτών,άλλα συλληφ^εΐς ΰπό τών δούλων τούτου, έξεγυμνώ9η, «δέθη, ή λεί^ η  
μετά  μέλιτος, καί έξετέίη  εις τας μυίας. Τότε άνεζωπυρή9η πάλιν ό ερως 
τής ’Αηδόνος· έκάθιαε πλησίον αύτοΰ, χα; άπεοίωκε τας μυίας. Ό  Πανδά- 
ρεως και ό υιός αύτοΰ έλδόντες, ήδελον κατά πρώτον νά φονεύσωσιν αυτήν* 
αλλ ο Ζευς εζήλει·]>ε δια μιας δ),ον τό γένος έκεΐνο, μεταμορφώαας τόν 
μέν Πανδάρεων είς άλιάετον τήν δε γυναΓκα αύτοΰ, είς αλκυόνα* τόν υιόν, 
εις εποπα* τόν Πολύτεχνον, εις πε).εκάνα· καΐ τήν Άηδόνα χαΐ Χε/.ιδόνα, 
είς τά  ομώνυμα πτηνά.

 ̂Περί άλλης τίνος Άηδόνος φέρεται άλλος παρόμοιος μΰίις. 'Π Αηδών 
αυτή ητο βυγάτηρ τοΰ Πανδάρεω, υίοΰ τοΰ Μέροπος, και εΤχεν άνδρ* 
τον Ζήθον, τόν άοελφόν τοΰ Άμφίονος* επειδή δε αύτη εΐχεν ενα μόνον 
υιόν, τόν Ιτυλον, ή δέ άνδραδέλφη αύτής, ή Νιόβη, τουναντίον πολλούς, 
ητο τοσοΰτον ζη).οτυπος, ωςτε άπεφάσισε νά φονεύσξΐ τόν ποεαβύτατον υίόν 
τής Νιόβης, τόν άνατραφέντα μετά  τοΰ ίτύ/.^υ, και έν τή Ιΰτή  κλίνη κοι- 
μώμ^νον. Παρήνγειλε λοιπόν τόν υίόν αυτής τήν ακόλουθον νύκτα ν' ά/,λάςη 
έν τή χ).ινη τόν τοπον* αλ).ά κατά κακήν τύχην τό παιδίον λησμόνησαν, έαο · 
νευ9η αυτό άντι^τοΰ τής Νιόβης. Γνωρίσασα δί ή Αηδών τό λάίος, μετεμόρ- 
φώΟη, ως διηγείται ό "Ομηρος, είς τό ομώνυμον πτηνόν, τήν άηδόνα, χαι υπό 
τήν μορφήν αύτής οδύρεται άκαταπαύστως τόν αγαπητόν αύτής υίόν(*).

ΒΛΛ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. Κ ^ . Β'. 07

(»; ·θίυί. τ . 5 1 8 -  623.
• ·α ΐ8 ’ οτ» Πανϊ,̂ έου χ*υρτ„ >λω;ι··; Χηϊών,
• Κ»λΑν ίιίίηβιν, ιαρο« νιη, ίβταμίνοισ,
• Δ«νί?έ»ν έν Χ£ΐάλο;βι κββίςομέ/η ««κινιΐσιν,
• Ητβ θ,μέ ^έίι πολυη^έχ φν>νήν.
• 1.’»·ί’ ίλι.?υ?ομ«νη ίτνλβν φίλι,ν, ον πο« χ^λκφ 
» ΕτιΤν» 8ι’ άρ^ϊ5·βς, χοΟρ,ν 2ή5οιο βν»»ιος·
» '0<· χιλ. .

,του δ Βύοτά9,__.Π,νί,?ίο„. «««ψ » Μι>ήτ:ο<.

Τ.μτ.9.ιο,._„χ.ν Οίδν ,ν , « .  Ι,υλον ,Οονοΰ,, 8έ τίτο ό 'ί,ίρ ο , Χμ^ίονοΠαΙτ^Ι
ποιοι; εχ Κιεδ/ις ,μ- Τα-τάΛου. ·ή \πτ·ηα·λι/̂ .̂̂: 3

: ' £ ν 7 ^ :τ  *'■“?
> ί,! ’ / >1 '  V 4̂“ πρώτον όποσιράξο ,ίν  Αμ.ίονΟ- π»ί.

νυ δ ϋμ,λευ;. τ,ο } ι Ιιυλβν ίκλίβομένιυ, «ιάλ),»; μή δηβχβ:«!«ς,ίιιιις· 
ΙΚΛΑ. ΜΓΘΟΑΟΓ·̂  ^
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’Άλ).ο< γνωσΐότ«?δ< ^λνθ«» «χων ό^Αβίότκιτ» χαΐ ηρος τοίις δύο κροηγ»} 
βΐ'ντα;, είναι ύ έξί^ς.

* 0  Τ/^ίίις, θραζ τδ γ«νο«, υίδς το» "Αρεω;» χαΐ βασιλείις τί;ί Δαυλίδος, 
ελαβεν είς γονανχ* *  τήν Πρόχνα,ν» τήν θυγατέρα τοΰ Πανδ(ονος, τοϋ β χσι- 
λέως των ’Αθηνών, χαΐ εγέννϊ^αεν έξ βύτ?;ς τον ίτυν. 'Βπειδή δδ ή  Πρό- 
XV») έτ:ό!1»)οε να ίο^ τήν άγαττν,τήν αυτής αδελφήν Φι),ο[εήλαν, ύπεαχέθ») δ 
Τν,ρεύς, δτι θέλει ζητήοει αυτήν παρα τοϋ Πανδίονος, δςτις τφ  δντι χαΐ 
Γαρέδωκε τν,ν Φιλομήλαν εΐς τδν Τ»)ρέα χωρίς τίνος υποψίας· ά).λ* αυτός 
βιίαας τήν κύοην χαθ’ όδόν, άπέκοψεν αυτής τήν γλωτααν, ΐν *  μ ή  προ- 
δυθή} χαΐ εχλεισεν αυτήν εν τινι οίχίφ, χεναέν») μακραν επί τοΰ δάσους* 
έπανεϋ.Οών δέ προς τήν γυναίκα αυτού» εΐπεν δτι ή Φιλομήλα άπέθανε χαθ’ 
οδόν. Ά ί λ ’ ή Φιλομήλα έχένττ,αεν έπΙ όθόντ,ς α»;μεΐά τινα τής συμφοράς 
αυτής, καί επεμψε τδ χένττ,μα τούτο πρός ττ,ν βασίλισσαν. *ϋ  Πρόκνν) 
έγνώρισεν εύθϋς τήν εργασίαν τής αδελφής, καΐ χατα τήν έορτήν των Αιο* 
νοσίων ευρεν ευκαιρίαν να πλαντ,θή μετά των συνακού.ούθων αυτής μέχρι 
τής οικίας έχείν»;; τοΰ δάσους, άτώ τής οποίας ήλευθέρωσε τήν Φιλομήλαν, 
εσφαςε πρός Ικδίχν,σιν τον ίτυν, καΐ παρέθ»)Χ8 τό κρέας αυτού βρώμα εις 
τον ΐν,οέα. Έ ν  ώ δέ ουτο; ετρωγεν απ’ αυτού, είςελθοΰσα ή Φι).ομ»ρ.α, 
ερριψε χαι τήν κεφαλήν τοΰ σφαγέντος παιδος* τότε ό Τ»)ρεΰς .αρπάζει π έ- 
λεκυν πρός δίωςιν τών δ'ΰο άδεϋ.φών ά λλ' αύταί φεύγο-υσι, και οΐ θεοί μετα - 
μορφοΰσι καί τούς τρεις εΐς πτηνά* τήν μεν Πρόκνην, εις χελιδόνα* τήν δέ 
Φιλομήλαν, εΐς άηδόνα* χαΐ τον Τηρέα, εΐς εποπα (*).

Ζωγραφεΐται δέ ή "Ερις ως *ι υνή, κρατούσα μή)·ον, έφ’ ώ  φέρεται επι
γραφή* ή κ α λ ή  λ α β έ τ ω .  Κατ’ άλλους δέ εχ ει εΐς τάς τρίχας τής κ ε 
φαλής δύο οφεις.

Υ Ρ Ν 02.
* 0  "ϊπ νος ήτον υίδς τοΰ Ερέβους χαΐ τής Νυκτός» ή μόνον τής Νυκτός, 

ή , κατ’ άλλους, τής Άστρα'ας. ”Εργον δέ είχ ε  ν’ άναπαύή του; ά·νθρώηους 
έν μεγίστη τισυχίφ και άνέσει, και ν’ απαλλάττη αυτούς άπδ πάσης φρον

» φρί,»»ο» νυχϊίς ή Ληίών, «ιχιϊ»<»ΐΐι »4» ιτβΤί» Γτυλον, «Γς τ4ν λμιλία ίβχβϊ^» 
I. ρίπτιιν «6 ζ'νας' ν ; ί ί  »4 το» φβόνου χαχ&ν χατέσχι^φιν <{« τ4ν Ιτνλον, χίτο·
■ χο{ ή μήτηρ γινομίνη τψ χένΒιι, βΓτβΤ ί«ου< άνβρώχω» γίνίσίβι· χιΐ Λλιγιΐβ»
• <{ς άηέβνα τήν βζινομένην, τ4 τοϋ Ιτόλο» κίνΐοε ό'μω; οίι μειήλλαζιν, ^λλ’ έκΙ τ&
■ βτόμα ιχει αΰταν ίία ιΐΛ . >

(·) εηα«'.<βτίον ίί , Οτι αί μοτβμβρβώβίΐς β5ι»ι χβιν5!« μ«ν μυίοΧβγβίίττβι »»τ4 τ4ν 
£νΐι> 4χτί0έ<τι τρόπον χοτίίέ τό» λπολλόίιβρο* χ»1 ΕύοτάβίΟ» τάνάπχήιν, 6τι μίν 
ι4ιΐ5όνβ μιτϊμοοφώίη ή Πρόχ-η ίί; 44 χίλιίόν», ή φιλομήλα· 5ΐ*ολλό4. βιβλ. γ’. κι^. 
ι !’.  § . 8. < λ! 8ί »» Δίο'/,Ιίΐ τή; ΦιοΧ;5ος γίνόμίνζι π»ρ·.»*τάλιι«τοι, ίιοίς Ευχονίοι άπορ- 
> νΐϋΒήναι- χτί Πρόχντ) μ4ν γϊνιιαι η̂4ιί>ν. ΦΛομήλζ 8ί, ;»(λι8ιί>»’ άπορνιοϋται 84
■ χ»1 Τςο«ϋι. χα! »ίν(τιι «ποψ. > — ΕΰττίΒ. <(( Ό8»σ. Τ· 618. · λΐ 84 φΐόγα σ̂ΐι χχΐ 
Β τούοχρΕίττονβς βίτηοίμινοι, πτίρόσβοντβι, *!« χελι8ό»«μ4ν ήφ.λομήλα, Πρόχνη̂ 64 
Β «ίζ 4ηδόν«· 8ι4 τρϊ/μρννος μίνίστι» ή χιλιίών χβΐ άηδής τ6 μέλος, οΐ« χολουσβοΐβ»
■ τής γλώττης, Χίΐ »νχν1· τ4ν Τηρέ» ύποτρβυλίζουβ» χ«τ4 στόμα προ̂ ιίρίΐ' ά»)8ών 84 τδν
■ ίτ»7 τοΰ μόλον; π^οδίλλιτϊΐ· Τηρε»; 84 «ίς επΟΒβ μοριρι#9ιΙς, *βδ δ^β ·ί«ν, ά»«γΐί-
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■τ’δος καΐ τιβντδί κβχοίϊ χ«ί λιιπηροϋ, 6ρχί[Λενο« βλειΛίρος «ρδί «άνταί, 
{ΑΤ,δενέί άνβι.στ«ΐΑένο« εις τήν θέ).ησιν *κ Ι δύναρί’.ν αίτοΟ.

Δίέτρίβε δϊ ό "Υπνος χατ4 τήν χώραν των Κψριεβίων, Ιν »ηηλα{φ βα- 
θντάτφ> εις δ ονδέποτε εΐςήρχετο ό ήλιος, δπβυ πλν,σίον «αρέρί^εε χαΐ  ̂
ειοτ«[Αος τής Λήίης, πίπτων από τινων πετρών, χαΐ ψ'.9υρ(ζων χ«ριές·ατα· 
'έχεΐ πρδς τή  6όρ^ τον απηλαίου ήταν χαι διάφορα άνθη χαϊ χδρτα ευωδέ
στατα. *Η δέ χατοιχία ανιόν ήτον άδνρος, ϊνα ρ,ή τρύζωτιν αΐβνρα:, άνοι- 
γδριεναι και χλειί^εεναι, χαΐ ενοχλώαιν αυτόν, καδ’ υπερβολήν τήν ήτοχέαν 
άγαπώ-Λα ( * ) .  Διέτριβε δε προςέτι πολλάχ',ς και εν τή  νήτφ Λήρινιρ χάριν 
τής έρωρ,έντ,ς αύτοΰ Παοι9έας.

ΈζωγραΦεϊτο δέ νέος πτερωτός, κα'ι έπΙ λαμπάδας έπερειδόμενος, ή 
χαΐ λευχά ενδεδυμένος, χαΐ κρατών χέρας, δι’ οδ επ εμ π ι το'^ ’Ονεέρους* 
ενίοτε δέ χαΐ ώς βρέιρος χοιαύμενον.

Ιερόν εις αυτόν δρνεον ήτο τό υπό μέν των θεών κύμΙνδις, δπό δέ των 
θνητών χαλχ*ς όνομαζόμενον, τό όποιον λεπτόν ον, ώς 0 ιέραξ, χαΐ μακρόν 
χαι μέ).αν, χαλχίζει χατα τό χ|^ώμα' ενδιαιτάται δέ έν πέτραις κχΐ ορει
ν ο ί βπηλαίοις, τήν νύκτα μόνον ιξερ^όμενον τής φωλεας, χαΐ θηρείϋον «ρός 
βιώτιν μικρότερα ιττηνα, ώς χαΐ οι αετό!, πρός τούς όποιους χαΐ μάχεται 

δεινώς.
Έ κ  τής ερωμένης ή γννβιχός αυτού Πααιθέας δεν έγέννησεν ό Ύπνος 

τέκνα* άλλ’ όμως άνβ^έρονται άλλοι παΤδες αύτοΰ αναρίθμητοι, των όποιων 
ο? επισημότεροι ήσαν ό Μοργεύς, ό Ικεθ.ος, χαΐ ό Φάντααος, πεμπόμενοί 
ύπό τού πατρός αυτών πρός πάντας τους βασιλείς καΐ ηγεμόνας.

ΕαΙ ό μέν Μοριρευς, μετασχηματιζόμενος εις παντοίας μοριράς, έμιμεΐτο 
τό σώμα, τό βάδισμα, τήν φωνήν, χαΐ πάντα τον σχηματισμόν ουτινος τήν 
είχόνα επρεπβ νά παοαστήση.

Ό  δέ ίχελος, ό χαΐ Φοβήτωρ λεγόμενος, μεταμορβούμενος χα! αύτός, 
έζωμοιοϋτο ακριβώς πρός τάς εικόνας των ζώων, θηρίων, πτηνών, δρακόν
των, καΐ των φοβερών χα! παραδόξων τεράτο)ν.

Ό  δέ Φάντασο; μετεμορφοΰτο εις ύδωρ, λίθο'υς, δένδρα, χαι είς πάντα 
τά άψυχα.

Τούς λοιπούς ανωνύμους Όνείρους πέμπει ό "Υπνος οδιαφόρω; πρός πάντα 
τόν κοινόν λαόν. Είναι δέ πολλοί καΐ πτερωτοί, χαΐ τό εΐδος αύτών άμυ- 
δρόν καΐ ασαφές* αί πτέρυγες αύτών, μέθ.αΐναι κα’ι όξύταται εις τή ν π τή - 
σιν, ΑΙ δέ πύλαι, δι’ ών βυνεθίζουσι να ερχωνται πρός τούς άνθρώπο'υς οί 
Όνειροι, είναι κατά τόν "Ομηρον δύο, ή μέν έχ κεράτων χατισκευασμένη, 
ή δέ, έξ ελέφαντος* καΐ οΐ μέν δια τής ελεφάντινης πύλης ερχόμενοι, έξα · 
πατώσι τούς όρώντας, καΐ είναι ψευδείς* οί δέ δια τής κερατίνης, εκείνοι 
είναι αληθείς, χα'ι προσημαίνουσι τά  μέλλοντα· τουτέστιν, άλληγορικώς, τι 
μέν κερατίνη πύθ.η σημαίνει τούς οφθαλμούς* διότι ό πρώτος χιτοιν τών 
ό-φθαλμών λέγεται κερατοειδής* ή δέ έλεφ»'/τίνη, τό στόμα, δπου είναι οί

Ι*) Ονίιΐ. ΗοίαιηοΓρΙι. χΐ. &42.

τ \
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λίυχοΐ χαΐ ελεφαντίχρδδι «δόντι;, χαΐ δηλονται δι’ αυτών, δ η  τ«  όρώιΐΓΛ» 
ιίνκί τωνλεγο[*ί'Λι)ν·π:στότ£οα χαιάλν,δέατερα· δηλονότι τα  ύηο τώνόνιι- 
ροχριτων ερ|Αηνευό[*ε·«ι είναι άπατηλα, χαΐ ουδε[Αΐαν εχουαι βίβαιόττ,τ»· 
άχριδέστερον δε χαΐ άλη^ίατιρον έρ[Ληνεύονται οΐ δνειροι χα ;ΐ( τήν άτιόβα·· 
σΐν χαΐ τήν δρκαιν τών προςδοχω^ένων.

ΚΕΦΑΛ. Γ .
Π Ρ Ω Β Σ  Γΐ Η Μ ΙΘ Ε Ο Ι.

"Η ρ ώ α ; έχάλ.ουν οΐ "Ελληνες ανδρας, οιτινες διά τήν άριτήν αύτων, 
τήν ανδρείαν, και τά ; λ.αΐΑπρα; πράζει; τοααύτην φήιιην άπέχτηααν, ώςτ« 
ριετ* θάνατον χατετά'/θ/,ααν είς του; θεούς, χαΐ τιριής θεών άπέλαυααν.

Τό δνθ{Λα ή ρω ς έτυ[Αθλογοΰσιν οΐ άρ-^αΤοι διατόρως· χαί τινες <α1ν |Λυ- 
θί'ύουσιν, δτι εκ τών παίοων τής "Ιΐρας ΐχαλεΐτό τις ούτως άπό τής (χητρος 
αντοΰ, δθεν εττειτα έξ/,πλώθη τό δνο|Αα χαΐ εις άλ.λ.ους* ετεροι δε τταρά- 
γουαιν αΰτό «αρα τό ερ ω ς ·  διότι εγεννησαν αυτού; οί θεοί εκ θνητών 
γιτ/αιχών εζ ερωτο;, ή , τάνάπαλιν, αί θεαΐ εχ θνητών άνδρών* διά τοΰτο, 
ειτιιδή άπεδίδετο εΐς αυτούς ττοτε ρέν τατήρ θεό; χαΐ ριήτηρ θ·/ητή, ποτέ 
δέ , μήτηρ θεά χαΐ πατήρ θνητό;, ώνορ-άιτθηααν οί ήρωες χα; ή μ .ίθ εο ι. 
Ά λ λ οι δέ πάλιν λέγουτιν τού; ήρωας χληθέντας ουτω; από τής α ρ ε τ ή ς ,  
ό>ς κατ’ εςο'/ήν αυτήν άγαπήοαντα;· χαί τινες τελευταϊον, άπό τής ε ρ α ς , 
τής γης, ώ ; άρ^αιοτάτους καί οίονει γηγενείς ·Λ;χιζορ.ένου;.

Ά γνω στο; είναι ό χρόνο; πότε ήρχισαν νά τιριώνται οδτως οί ήρωες, 
χαί τινες τών νεωτίοων δοξάζουαιν, δτι κατέστηοε τήν συνήθειαν ταυτην 
ό Κάδυος, δςτις πρώτος είςήναγεν εις τήν Ε λλά δα  τάς επιχηδείους τών γο
νέων χαΐ συγ·) ενών τιρ.ά;, καί τά ; έπι τών τάι^ων αυτών θυσία; χα'ι σπονοάς.

Ή  τιμή δμω; τών ηρώων διέ^ερε τής τών θεών λατρείας· Οιότι εις εκεί
νους Ιγίνοντο αΐ τελιταί οΰχ'ι χάριν θρησκευτικής /Ατρειας, αλλα κυρίως 
εις άνάμινησιν τών ηρωικών καΐ ένορέτων κα’ι κοί/ωτελών αυτών πράξεων 

θυσίαι δέν ελέγοντο Ουσ ία  ι, αλλά

*Β ορ·χαία βιλοσογία εταττε τούς ήρωας μέσου; θεών καί άνθρώπω·ν, ?] 
διήοει τό μέν θειον ιβ’ΰλ.ον εΐς θιου; χαί δαίμονας* τό δέ ανθρώπινον, εις 
ήρωας χαί ά'/θιώπο’υς' ίο;τε οί μέν θεοί ήσαν ανώτεροι τών δαιμόνων οί 
δέ ήρωε;, τώ·ί ανθρώπων, θειον γένος καί αυτοί νομιζόμενοι διά τήν μ ετ· 
ουσίωσιν τής αρετής. Κατά τούτον τον λόγον είχον οί μέν θεοί τήν άν«.>- 
τάτην χώραν τού οΰρανοΰ· οί δέ άνθρωποι, τήν κατωτάτην οί δέ ήρωε;, 
ττ,ν μέσην ή κατ’ άλλους μετά τούς θεούς ήσαν οί δαίμονες* μετά τούς 
δαίμονας, οί ήρι.>ες· μετά  δέ τού; ήρωας, οί άνθρωποι.

Κα'ά τά ; έποχά ; δέ, καθ’ ά ; εζησαν, διαιρούνται είς διαφόρους τάξεις 
τ ά ; εφεξής* ή μέν πρώτη τάξις περιλαμβάνει τούς βασιλείς Ιν α χ ο ν ,

δθεν χαί αΐ προςφερόμεναι εις αυτούς 
α γ ι σ μ ο '
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" Ώ γ ο γ ο ν , Κ Ι χ ρ ο “ α» Δ εο  
ρο<^έντ^,ν, Π ερσίο!» Πέλ<

α λ { . ι α ,  Κ ά ίρ ι ο V, Δ α ν χ ο ν *Β ε / ./ ε ·  
ί V (·’, *υ ρ α X λ  έ α κκΐ θ  τ; σ έ α' 

ή δέ δεοτέρ* «εριέ· (̂_ει τοίις “Α ρ γ ο ν α ύ τ α ς ·  ή τρίτη, τούς ή ρ ω α ς  
τ ω ν  θ η β ώ ν  ή τέταρτη, τ ο ύ ς  ή ρ ω α ς  κ α τ α  τ ώ ν  θ η β ώ ν ή  
τιΐριπτη τ ο ύ ς  τ ή ς  Τ ρ ω ά ο ο ς , καί ή έκτη, τ ο ύ ς  "Ε λ λ η ν α ς  ή ρ ω α ς 
κ α τ α  τ ή ς  Τ ρ ω ά δ α ς· τ:ερΙ ών πάντων 6έλο;-ιεϊ λαλήσει τά δέοντα.

ΙΝ Α Χ Ο Σ .
* 0  Ιναχος ητον υίδς τοό Όκεανον και τής Τη5ύος, καΐ πρώτος, οςτις ηλ5ε 

^ερων εκ τής αλλοδαπής εις την Πελοπόννηαον άπο’.κίαν, καταατήαας πεοί 
τό 1 8 5 6  π. X .  έτος τό βααίλε’.ον τού “Αργους, τοΰ οποίου έβαϊίλευτεν 
εζήχοντα ετη , χαΐ κ«τέ).ιπε διάδοχον τέν παΐδα αύτοϋ Φορωνέα. Αύτο; 
ειςήγαγεν έν ”Αργει καί την ).ατρείαν τής "ϋρβς, καί έκάλεαε τον εκεί 
τότε ποτα{χόν άηό τοΰ όνό{*ατος αύτοΰ Ιναχον (* ] .

Ω Γ Υ ΓΟ Σ .
Οδτος λίγετα·. ό αρχαιότατος ήγεριών τής Α ττική ς, ήτις επ’ αυτοΰ εκα

λείτο 'Ακτή, άκριάζων περί τά  1 7 0 0  π . X . ,  καί νοριιζόρεενος υπό τών 
Αθηναίων αύτόχθων. "Ετεροι δε πάλιν ίατοροΰιτιν, δτι ητο βασιλεύς τών 
Εκτήνων, τών άρχαιοτάτων κατοίκων τής (Λεσηαβρινής Βοιωτίας, καλού- 

ρένης άπ’ εκείνου βγυγίας, καί εις αυτόν άποδίδουσι καί την κτίσιν τών 
θηδών, τών όττοίων ραλίστα πύ).η τις ειρερε καί τό όνορα αύτοϋ.

ίί’^'^'ϊήί βασιλείας τούτου ( 1 7 5 9  π . X .)  συνέβη ό ώγύγειος κατακλυ- 
σρός, δςτις κατηρήρωσιν άπασαν τήν Αττικήν.

Απ αυτοΰ δέ διά τό πολυχρόνιον ελεγον παροιριωδώς παν παλαιόν 
πράγρα ώ γ ύ γ ιο ν .

Όΐ-υγία ώνοράζετο προςέτι και ή νήσος τής Καλυ·}οΰς.

κεκροψ.
ο  Κεκρογ ήλθε ιρέρων αποικίαν άπό τής Σάεως, πόλ.εως τής Αίγυπτου, 

επί τών εκβολών του Νείλου κειρέ-,ης, περί τά 1 5 5 0  π. X . ,  καί συνε\
»ττ,σε τήν Α ττικήν πολιτείαν ’ ... .............................................
κατοίκους θρησκείαν καί ήθη· ι 
νικοϋ βίου· κατέβαλε τό πρώτο
/.εως τών Αθηνών (Κεκροπίας)· εκτισεν ετι καί δλλας ενδεκα 
ε^ήγαγε τήν γεωργίαν. Έρύτευσε δέ καί τήν ελαίαν, καί άριέρωσεν αύ- 
την εις τήν Αθήναν τήν πο/.ιοΰχον έγνώρισε προςέη εις τήν νέαν αυτοΰ 
πατρίδα καί ττ,ν ναυτιλίαν, χαταστήσας δι’ σ.ύτής'τό ερπόριον.

Απέθανε δέ ρ ετα  πεντηκονταετή βασιλείαν, καί ρνηρ εΐον αύτοϋ ανη-

V θερέλι'

•δαςε τούς ώρού; καί αγρίους 
εις αυτου; το ουελος τοΰ χοινω- 
τής ρετά ταΰτα χτισθείσης πό- 

δλλας ενδεκα κοθρβς, χ*'.

Ι I Πϊΐ.«. Κο:ι\β. *ι^.  ̂ ,  »βν γ̂ ρ ϊξ  νΰν Χργβϋ5. τ4 μίν Ι
ι Μλ,,οτί,β ,ϋ μ·.τ,μον,νςϋβιν· ίν.χον ί« ^ϊβ.λεύονΜ ι6ν τόιι κβταμΟν ί/ίαν-: 
• λίγβνϊ^ν 6·'ίρ4βίΐ, χ»ΐ βΟσ«ι τ ί  Ήρ?. »



γίρ9η »»  τώ  ναφ ΐ ζ ί  Ά Ο ^ α ί, Χ«( ιίς τΐ|* *ήν β'ΐτοΰ «φ·ίΜΐ>?η τέ  ζώ ζ» ν  

το3 ΰδρχόου·
'ΙΓλο των αρχαίων {λΛογράΫων «πλάττίτο ό Κέχρο·} διφνήί, δ'.πλ})ν δη· 

λονδτι εχων «ρύάιν άνίρώποιι χαΐ γνναιχος, η  χαΐ βηρίου, ύτ;*ιν·.ττο;Αένης 
τη ί <τυρί6ολιχής ταύτη; τίαραυτάτεω;, δ η  αύτο; ηρωτο; είίΐΑϊλΐωϊε την 
ν6|Αί|Αθν τον άνδρόί {ΛΕτα της γοναιχος αυνοίκηαιν (* ) .

Δ ε Υ Κ Α Λ ΙΩ Ν .
Ό  ΔίΰχαλΙων ητον υίές το3 Προ,αηίεως. Ό τ ε  έξεχυθηο-αν είς τδν χ<5- 

σμον άπδ τοΰ τίβον της Πανδώρας τιάντα τά  χαχ4, συνέβη χατ’ εκείνην 
την έηοχήν ( * * )  τοσοϋτον φβοροτιο'.ος χαταχ .̂υσ^εός, ωςτ’ εξη).εί’£9η από τής 
γής ατιαν τό άν9ρώτ.ινον γένος, τοΰ Δευκαλίωνος και τής ^ναικδς αΰτοΰ 
υ ,-^ ,ις  «ερισωίέντων μ.δνων έπΙ τοΰ όρους Παρνασσού. Ουτοι ριετα την 
εκλειΊιν  των υδάτων έχ τής γής, ήρώττ,σαν εν τω  ναφ τής θέριεδος τό μαν- 
τεΤον τερΐ τοΰ [εέλλ.οντος* ά),λά {Λυστηριώδης ητον ό δο9είς εις αύτο'λς χρη-
σριός· ινα χατοιχησωσι ' γήν, διιτάχδησαν να ρίψωσιν είς τβ  

οστά δέ ήρίΛτ^νευταν ο Δευκαλίων καΐ ήόπίσω τα οστά τής ριί̂ τρος ^ .
Πύρρα τούς ·περικεε;Λένους λ ’9ους· τούτους λοιπόν Ιρ|)·.ψαν είς τά  όπίσω· χαΐ 
αχ ρ,έν των λΛων, τών ρ'.ο9έντων ύπό τοΰ Δευκαλίωνος, έγεννή9ησαν άν- 
δρες· έκ δε τών ύπά τής Πύρρας, γυναίκες.

Ό  Δευκα)>ίων κατέστησε τών νεοπλασθέντων άν9ρώπων τό βασιλείου 
χατα {ΐέν τενας έπΙ τοΰ Παρνασσόν· κατά δέ άλλους, έν Λοκρίδε· ?), ώς 
βτεοοι λέγουσιν, εν θεσσαλ,ίί}.· η  καί, κατά τούς Άβηναίσυς ριάλεστα, έν τ^ 
Ά τ η κ η . Ό  δέ Πίνδαρος λ έγ ει, δτι ό Δευκαλίων ε’ χ ε  την χαίέδραν αυτού 
βν Όποΰντι τής Αοχρίδος (***)·

Ό  Δευκαλίων, ώ ; ό Αουχιανό; ά-ΛειρέρεΙ, εχτισε τον εν ίερατιίλιι ναόν 
εκ τ ιτε  δε αυτόν έν τφ  χάσριατι, δπου συνέ^ευσαν πάντα τα ΰδατ* τοΰ 
ριεγάλου εκείνου καταχ).υσριοΰ· διασωθείς δέ βαυριασίως αυτός ρ.όνος, άνή- 
γειρεν είς την “Ηραν βωριον; χαΐ ναόν, κα\ είς άνάανησιν τού συι*βάντος 
τούτου έ<ρύλαττον επειτα οΐτε Ιεραπολΐται, καν τ 4  άλλα πέρ-.ξ χατοικούντα 
|9νη, την συνή9ε·.αν τοΰ να γέρωσι δίς τοΰ ένιαυτοΰ άτώ τής 9α).άσσης ύδωρ

οχε9ίν ιύ ώ̂ν τ ί ς  ί«α

(·) ϊουίε. έν λέξ. Κέχροψ· ·  Κέχρίψ. λί^ννε, δίεν
> χοΐ Κεχβοχίίβι οΐ λ Ιην »» . ή οΐ τϊ|ς ΚεχροκΙβος γυ\ϊιε. Τινές ί ί  <ρασι χουτον ^
,  Υίγ.νίι»Ι«ι, τέ μέν δ«ί, «νίρέί, ίέ  χ4τβ μέρη, γυν··.χ6ς· οί ίέ ίη?̂ β'̂  *«ρβι ίέ,
.  νόμςυε έ?!ΰ?ί τοΤί άνίρώχονς, χ«'· 4«4 άγριόττιως «ίς ίιμιροίητ» ηγβγ·ν 
■ 6έ δτι των άνίβών, ώς ίτνχ», μισγομένων τβΤς γιινβιξΐ, »ιΙ έχ τούτων μή γινωβχομί- 
.  νΜ ή τοΰ Ιτ·τρ6ς « Ρ *  τοδ τταιΜς, ή «ϋ  τι»ι«ς_ **?» « 5  ιτατρές, βΰτίς νόμου; ·έ .
• μένος, ωςτε φ«ν«{ώς «υγγίνεοβχι «ύ;«ις, χχΐ μ '* «ταχιΤν, χ«1 β 
» ίύίίΐς, τοΰ τι κχτρός χ«1 τής μητρίς. εΙχόιως ίιφυής έχΑ-ηίη. ■

(·»| Κ»τα τήν >ί' κ . Χ.έχ»τοντβιτη?ί*2·
1 « · ]  Όλι ε̂. ΕΓ«. θ', βτίχ. 6 4 - 6 8 .
'  « .  . · ι» , (τουτέοτιν, έν Οαβυν-

> τι) αίολοβρόντβ Αιίς βϊ«α,
■ Πό^χ Διυχαλίων τς, Τΐχρ·
3 ναοαοΰ χαταδίντε,
» Δόμον έέιντο «ρώτον. ·



ιΐς  ι4ν  ν*ον τοίίτον, χαΐ ν« χύνω»;ν αύτο ϊίς τδ μιχρον όποιον
ί ΐ ΐ  έτιΙ το5 ΛοίΛίανοΰ έδίίκνόετο εις τού; ξένον; ( * ) .  ^

ίστορ’.χοί τινβς (Λν»;[Αονίύονσιν, οτι ό Διυκβλίων ηλ^εν έχ ί?ΐς Α»;α ; φό
ρων άποιχίαν, τήν οποίαν χβτέαττ,αεν έν Ανχωρείφ, πόλει τον Παρναιταον, 
οΟεν ειιειτα είςέβαλεν εις τήν Θεσσαλίαν, χαι άπεδίωξε τον; Πελασγόν;. 

Παΐδες τον Δευκαλίωνος ?,σαν δ "Ελλ.ν,ν χαΐ 6  Α[ί.φ'.κ;νω'/.

Κ Α Δ Μ 0 2.
Ό  Κάδ[λο; ήτον υίδς το ν ’Αγήνορος, ^ σ ιλ έ ω ; τής Φοινίκης, καΐ εγγο- 

νος τον Ποσειδώνος. 'Η ώοαία αντοϋ αδελφή Ευρώπη (άφ’ ή ; ελαβε τδ 
δνορεα τδ νφ’ ψ ώ ν  χατοιχού[Λενον [λέρος τον χόσριον) ήρεσε τον Δία είς 
ϋπερβο),ήν· ϊνα δέ άπολαύση αυτή;, ριετεριορφώ9η είς ταύρον, και επλησία- 
σεν οντω προς τήν ήγεμονίδα, περιπατούσαν έπΙ τής πεδιάδο; παρα τον α ί- 
για).δν. 'Η Ευρώπη άΟώως πως παίζουσα ρεετοι τον ζώου, επειδή εχειτο 
ί^τοχον επί των χόρτων, έδοχίριασι νά καθίση έπ’ αυτό* άλλα [Αολις έχά- 
βισε, χαΐ ήγέρ9η ενβύ; ό ταύρο;, έπήδησεν ε ί; τήν θάλασσαν, χαι κολνμ- 
βών, έχό[*ισε τήν Ευρώπην είς τήν νήσον Κρήτην, ένθα άναλαδών τήν προ- 
τέραν αΰτον μορφήν, έμεινε μ ετ’ αυτής. ’Α λλ' εν τοσοΰτω εν τη  πατρψφ 
αυτής οίχίφ έπεχράτει βαθύτατη λύπη διά τήν γενομένην αρπαγήν, καί 
’Αγήνωρ ό πατήρ αυτής διέταξε τον Κάδμον ν’ άπέλθη εί; ζήτησιν τής 
οδε/.φής· περιελθών δέ <5 Κάδμος ματαίως πολλούς τόπου;, ήρώτησι τ ιλ ευ - 
ταΐον τδ έν Δεύ,φοϊς μαντεΐον, πού είναι δυ'/ατδν νά εύρη αυτήν. ’ Ο δέ 
Άπόλλ.ων άπεχρίθη, δτι περί μέν τής Ευρώπης δεν πρέπει π),έον νά πολυ- 
πραγμονη, ά).).ά ν’ άχολουθήση τήν πρώτην βουν, ττ,ν οποίαν ήθελεν απαν
τήσει, χαΐ, δπον άν αυτή σταθή, έχει νά χτίση πόλιν. Τα'ΰτα συνίβησαν έν 
τή  έπαρχίφ τής "Ελλάδος Βοιωτίφ, χαΐ έχει έχτισεν ό Κάδμος τάς Θήβας.

* 0  Κάδμος έμελ).ε νά ύπομείνη ετι πολλούς κινδύνους, θέλων νά θυ- 
σιάση τήν βουν είς τήν ’Αθηνάν, έστειλε τού; εταίρου; αίιτοΰ ν’ αντλή- 
σωσιν ύδωρ άπδ τής κρήνης τού "Αρεως· άλλ ουτοι έφονεύΟησαν υπδ τού 
δράκοντος, τοΰ φυ).άττοντος τήν κρήνην. 'Αγαναχτήσας τότε 6  Κάδμος, καί 
άγωνισθεΐςκαθ’δλας αυτού τάς δνεάμ εις προς τδ αίμοβόοον τούτο θηοίον, αύτδ 
μΐν  μετά πολύμοχθον πάλην άπέχτεινε, τούς δέ οδόντας αυτού εσπειρε 
διά συμβουλής τής Άθηνάς έν τή  γή . Έ χ  τούτων έβλάστησαν άνδρες ένο- 
πλ.οι, όνομασθέντες Σπαρτοί· άλλ’ επειδή, αμα γε-Αΐηθέντες, έφόνενον χατ

(·) Λονχιβν. χ«ρΙ τής Συ ί̂ης («βϋ, 13. ■ ΤΙ ί ί  βχ4 τούτου, λίγίτ»ι λίγος ύπ6 των
• Ιν τό ίρό *όλίΐ μςγίλιβς δ^ο; 6ωυμί»«ι, ότι τυ τ® βφίτέρΐι χώ?ς χ«®μ»
Ο έγίνιτο χαΐ τί βύμχαν υίωρ χχτιύέζιτο. Δςυχιλίων { { , έπ,Ι τίίτ ΐγίνςτα, βωμούς
• τι ί9ιτο, χ«1 ν>ι6ν ΐιτί τφχδβμχτι 'Ήρης ϊγιον ίςήτβτο· έγώ ϋ  χοί τδ «Ιίον,
» χιΐ ίβτι ύχδ τφ χά?«» μιχοίν, ιί μίν ών κίλοι χ«'. μίγ» 4β <, νύν τοιόνβι ίγίνίτο,
■ ούχ οΐί»· τδ δέ ίγώ ιΗον, μιχρόν»»«· σήμ» δέ τ?ις Ιττορίης τόίι ΐϊιήίϊνυβ·-· δίς έχά-
> βτβυ ίτιος έχ θχλδυτιςϋδω, ές τδν νηδν άηιχνέιται· φέοουαι δέ οΰχ ίρέ>ς μοΰνο», άλλδ 
Ο ηϊσβ Συρίη, χβΐ Αρββίη, χχΐ «έρηβιν τοΰ Εύ^ρήτιω, τιολλοΐ δϊβρωχοι ές βίλοϊοιιν
> ιρχονται, χαΙ «άντις ΰδωρ έ̂ρουοι- τδ ατώτι μέν έν τφ νΐ]φ έχχέουςι, μττέ δέ ΐ ;
> τδ χάτμ* χ>τέ;χιτ«ι, χαΐ δέχιται τδ χδνμχ, μιχρδν έέν, ΰδχτος χρήμα πολλδν- τδ 
I δέ χοιϊοντις, Δίνχχλίωνιχ έν το> Ιρι̂  τδνδι νόμον βέοδχι λέγονοι, τυμ(ρορής τι χαΐ 
{>* ·νι;γιιίηι |ΐντ^9 «{ψΐνσι. *

ΕλΛ. ΜΥΘΟΑΟΠΑΣ. ΚΕΦ. Γ .



ΕΠΙΤΟΜΟ

β ^χβ ; Λ λή λδυ ;, 2έν ψ ειναν |·ΐ·ίχρι τέλουί, ε ι μή πέντε μόνον οί έξζί' 
Ονοαΐοϊ, Χ9ό·/ίος, Πέλωρ» 'Τπερήνωρ» ’Κχ'ων. Δ ’.α βοτ^Ο-ία» βύτών εχτισεν 
εηειτα  τας θ/,δα;, κ*1 ώνόματεν αΰτίΐί ές Ιϊντοΰ Κ ϊδμείαν. Μετά &έ τήν 
χτίσιν τί;ς πόλεως ταυτν,ς έοωχεν ε?ς κύτόν ό ΖεΟί γι»ν*Γ*χ τν̂ ν *Αον;δν(*ν, 
θνγατέρα τον "Λρεωί χ τ .  τή ί Ά'ρροδντ^;ί, κ*1 ό γ ίμ ο ; αυτών έτίμήίιι Ο'Λ  
της παροναίας πάντων των θεών. Έ·^ν·/ηαε δέ ό Κάδμος έχ της Α ρμονία; 
την Αύτονόην, Ινώ, Σεμέλην, Ά γαυήν, χαΐ τον Πολύδωρον, χαΐ χατοιχή- 
»ας ικανόν χρόνον έν τ^ Καδμεία, ηλθεν εις Ιλλυρίαν, δπου η γννή βντοϋ 
έγέννησε τόν Ιλλυρνόν.

Περί τον θανάτου τοΰ Κάδμον χαΐ τής Αρμονίας δια:ρωνονορί οί άρχαΓοί, 
οί μέν, λέγοντες, δτι μετεμορ-ρώθηοαν ύπό τον Διό; εις δ»εις, η  λίσ^τας· 
οί δέ, ΟΤΙ μετά θάνατον μετέβηααν είς τά ’ϋν.ύτια παιδΐα.

Τά τέκνα, τά όπο'α «βήκεν ό Κάδμο;, έχληρονόμηααν την δνςτνχίαν 
αντον· διότι ή  μέν Ά γαν/, ννμαενθεΐαα τόν Έχίονα, (ά^’ ον επονομάζε
τα ι ενίοτε ή πόλις Έ χ ι ό ν ε ι ο ι  θ ή β α ι )  και γεν/ήτααα υιόν, Πενθέα κχ - 
λ,ούμενον, σν·, έτριψεν αυτόν έτά τον διονς Κιθαιρώνο; υπό μανίας (* ) . 'Η 
δέ Σεμέλη κατεχάη υπό τών κεραυνών τοΰ Διός. 'Η Ινο) ειοεν, ώ ; διηγι^- 
0/,μεν, τόν υιόν αντής Δέαρχον ονντριβέντα επί τινο; βράχου νπό τον ’Αθά- 
μαντος. Τελευταΐον δέ ή Αύτονόη (η  κατ’ ά/,5.ονς Άντινόη) νυμ-ρενθεϊσα 
τόν Άριτταιον, έγέννηαε τόν Άκταίωνα· άλλόι καί αυτός επιχειοήτας ποτέ 
νά β:άοτ[ τν,ν Ά ρτεμιν κυ·ι>ηγετονσαν, μετεμορρώθη νπ'αυτής είς Ιλαρόν, 
χα ; κατεβρώθη ύπό τών ιδίων αντον κυνών (**) .

Έαν άρήσωμεν τα μυθολογούμενα, μανθάνομεν έχ τής ίατορίας μετά 
βεβαιότητας, οτι ό Κάδμος ήλθε χατα τό 1 5 5 0  έτος π , X .  άτώ τής Φοι
νίκης είς την Έλλ.άδα* εκτισιν έν Βοίωτιρ πόλιν χατέατητε γνωττά είς 
τούς κατοίκου; αυτής τά ροινίχεια γράμματα· είςήγαγε την μοναικήν είς 
τα ; έορτά; τών θεώ ν έδίδαξε την χρή^ιν τον χαλ.χοΰ, χα; ονντομίι); είπεΐν, 
χατ’ άλλ,α πολ/.ά την αποικίαν εκείνην ώρέληαε.

ΔΑΝΑΟΣ.
* 0  Βή/.ο;, βασι/.εν; τής Λιβύης, ?; Φοινίκη:, είχεν έκ τής ’ Αγχί' όης δύο 

«ιούς, τόν Δαναόν, και τόν Αίγυπτον, εξ ών ό μέν είχ ε  πεντήχοντα θυγα-

(·) ΒνριχΙί. έν Οέχη»ις·
(**) ΙΙαλαΙνατ. ΠιρΙ άχ(ς. κιβ. 3· ·  4>>3Ϊν λχτα{Μνβ ύαέ τίόν *)ίων χυνών χιτχβ;».

• βί̂ να'.· Τίΰτβ δέ Ιβτί ψΕυδές· χννιν γ>; τόν διαχότη; χαΐ μίλ;9τα ίΧλω; ττ
I χαΐ α[ έη^ΕυτιχτΙ χένται άνβρύκιν; βαίνονσιν. *Ενιοι δέ φιτιν, £τι. λριέμιδοι 
> βδτέν |Κτ3δ3>ο69τις ει« Ωίτςον, άιΐΐλον «ί χύ.Ε;. ΈμοΙ ίέ δοχιΤ, 'Αττιμίν ού 
» δύνατβιν, δ βίλιι π»ή9χι- ιύ μέντοι δέ ΐληΟέι, I)  α̂ αν έ ; χνδ ό̂ι γΕνέβδιι, η έξ έλά·
• φου άϊδ^α. Τό δ’ άΧηβέι ιΕτίιΧ ϊ/·ι' λχτβίων ά.όρωτος ήν τό γένος φιλοχΰνηγος·
■ οντοι ΕΤ(Ε:ρε χύνας «ολλός, χχέ ΐ6ό^(ν(ν έν τοΐς δ^ΐΐΐ· των δέ αυτού κραγμέτων ήμέ-
■ λιι· οι γΙρ τότΕ δνβ̂ ωποι αύιον?γοΙ πάντις ή»»ν· οίχέτβς δέ τίχον ουδ’ δλως, άλλ’ 
ο αυτοί έγιω^γουν* χοΐ οντο; ήν κΧοναιώτατος, ο; έγιώ^γΕί, χχΐ έογαατιχΔτατος νπή̂ ΐ/α· 
» Τψ δέ Χχταέωντ, άα(λοΰντι τών οέχτέων, μάλλον δέ χυνηγττούντι, δίΕΟέέ̂ η ό βίο;*
■ βτΕ δέ ούχέιι (7>;(ν οΰδέν, <λ(γον αύ:ίμ οέ άνθρωποι* δ(ιλέ λχταέων, 8ς ΰ<ό τών ίδιων
■ Χυνών χατιδ^ώδη;- έτΕίχ:^ χαΐ νϋν πο̂ νοδοαχόν δυ;τυ/_ή τίώβααι λέγιιν, οτι ύκό τώ* 
I χορνών χ3ΤΕβ^ώ6η. Τοιιΰτον δή τ ιχβ Ιτό χιρ'. τόν ΆχιαίΜ/α γέγονι. >
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τΙρβ^' ό δ’ ΑιγΟΛΤοί, ηεντίΓ,χο^τα νίούς. ’Εφβροντο οριως ο! δύο οϊϊτο’. α δ ίλ - 
^01 ' ο σ  οότον έχβροπαθώς ·πρός άλλήλους, ω ;τ«  ό Δαναέ{, ιν' άποϊύγιο τ»ς 
επι6οι*λβς των πεντήχοντα αυτού ανεψιών, ή).θεν εις τήν Έ ).λ ά δ *, ελαβε 
•τήν κυριαρχίαν τοϋ Άργους τιαρα τοϋ τό τε βασιλέως Γε).άνορο;, χαΐ Ιδω · 
χεν εις τούς εκεΐ κατοίκους ττ,ν ιδίαν αυτού έπω·Λ^ίαν. Ά λ λ ’ οί « εν τή - 
κοντά παΐδες τοϋ Δΐγύπτου, ο>ς δΐϊ,γήδκ^ρ,εν καί έν τψ «ερΐ τών χαταδεδι- 
κασρ.ένων τοϋ αδου κειραλαίφ, δεν βιρήχαν αυτόν ν' άττολαύσν) έπΙ τιολί»·/ 
χρόνον τί,ς’ βαβι/,είας τήν ήδο·/ήν η).θον καί αυτοί, ττιοςποιούριενο·. φιλίαν, 
εις Άργος, καΐ τ^ρουτειναν είς αυτόν να λάβωσιν εις γάαον τίι; τ.-εντή-' 
κοντά ούτοΰ θυγατέρας. Ά λ λ ’ ό Δαναός, έννοήτας, δτι ή βι/ία αΰτη είναι 
δολία, και εις ά),λον σκοπόν αποβλέπει, παρήγγειλεν αύ'.ας να φονεύστ| 
εκάστη τήν πρώττ^ν νύχτα τοΰ γάμου τον ίδιον έαυτής άνδρα· μόνη ή 
Ύπερμ·/ήστρα εγεινε παρήχοος τής προςταγής τοΰ ηατρός, σώσασα τον Λυγ- 
κέα* δθεν ό Δαναός κατ’ άρχα ςμέν  έφυλάχωσε τήν Ύπερμνήστραν* Ιττειτ* 
δμο>ς άπέδωκεν εις αύτήν πάλιν τον ανδρα, οςτις και δςεδέχθη ττ,ν βα τι· 
λείαν μετά  τον θάνατον τοΰ Δαναού. Αί δέ λοιπαΐ θυγατέρες, επειδή διά 
τον φόνον έχεΐνον ούδείς ήθε).ε νά νυμφευθή μ ετ’ αυτών, έδίδοντο βραβεΓον 
είς τόν νικητήν γυμνικοΰ τίνος άγώνος, τον όποιον ό πατν^ αυτών χατές·η- 
σεν έπΙ το’ύτω.

Κατά τον 'ϋρόδοτον πρώται αί Δαναΐδες μετήνεγχον εκ τής Αίγύπτου 
είς τήν 'Ελλάδα τήν τελετήν τών Θεσμοβορίων ( ' ) .

Β € Λ Λ € Ρ Ο Φ Ο Ν Τ Η 5 .
* 0  Βελλεροφόντης ήτο μέν υιός τοΰ Γ).αύκου και τ·ής Εύρυμέδης, χαΐ 

εγγονος τοϋ Σίσυφου· ένομίζετο δέ υιός τοΰ Ποσειδώνος ( * ') .  ΆναγκασθεΙς 
νά φύγτ3 έχ τής Κορίνθου, διότι έφόνευσεν σκουσίως τόν αδελφόν αΰτοΰ 
Δη).ιάδην, η , κατ άλλους, Πειρήνα, ή και Άλκιμένην, ήλθεν είς Ά ργος 
πρός τόν βασιλέα ΙΙροΓτον, οςτις υποδεχθείς αυτόν φιλοφρόνως, καί καθάρας 
κατά τους νόμους, διήλί.αξεν αυτόν μ ετά  τών εκδικητικών θεών. Ενταύθα 
λοιπόν έν τή  οικία τοΰ ϋροίτου διατρίβοντος, ήράσθη αύτοΰ εμπαθέστατα 
ή Σθενέβοια, ή κατά τόν "Ομηρον Ά ν τ εια , ή γυνή τοΰ Προίτου· καί, επειδή 
ό Βελλεροφόντης, μ ή  θέλων νά φκνή άγνωμων πρός τόν εύερνέτην αΐιτοΰ, 
άπέρριψε τόν αισχρόν τούτον έρωτα, διεβαλεν αυτόν ή ακόλαστος γυνή πρός 
τόν Προΐτον, δτι ήθελ ε ν' άναγκάσ·5 αυτήν είς μοιχείαν. Ό  Προϊτος, πις·εύ- 
βας τήν διαβολ.ήν, «πέστει/.ε τόν Βελ.λεροφόντην είς Λυκίαν πρός τόν πεν·

( ) 6ι6λ. 6'. 171. > ΠιρΙ μέν νυν εβντων είίΜΐ μβι {ιΰ Λέον, Δς
> βυτων ,χει, ίυϊχομ» κιίβΙω· χ·1 τής Δί,μήτρες τςλοής πέβι, τήν ι.{ "ΒΧλην·; θίϊμβ- 
» φκρια κιλίΟΜίι, χαΐ τβντ<|; μοι χέρι «υιτεμ» χ€ν#«, κλήν 3»ον αυτής 6β(η ίντί λέ>
• γιιν βΙ Δαναού βυγατίρις ήαι·» β{ τήν ττλιτήν τούτην έξ Αιγύκτου ίξαγαγίιυίαι,
• χαΐ {.ϋξα ίϊΐ τάς Π*ήββιώτ;δ»ς γυνβίχας- μετά ίέ , έξανιατάβν); χέιτις Πελβκοννή·
• σο« ΰκ4 Δ«ρ;έων, ίξικώλετο ή τιλετή. χ

(·*) ΕχτΔ τόν ΣχοΧιαατ. τοΰ 'ϋμί,ρ. ςίς Ιλιάδ. Ζ. »τ(χ. 155, τ ί  άνάπβήιν, ήτο 
ϋΐίς τοΰ ΠοααδΔνος, νιμιζόμί,υς 5ί τοϋ Γλίώχςυ* « ·Ή/{**άιιν μέν κβΓς Πνι·>«ί'θ;· 
» ικιχληκι ΐέ Γλεύχον, «



βιρβν Ιοβάί/,ν, φΙιοντα επιστολ/,ν, εν ξ  εγραίρι «ρ έ; *χιΓ·/ον ν ϊ
οονεύτ»! τον ΒελλεροΜντην. Ε πειδή  δέ ό Iοβάτ^^, πρίν ετι /.«βτ) χ*1 άνα« 
γνώσϊ) τήν επιστολήν, περιεποιήίη χβΐ έξενισεν εννία ή,“ έροΐί τον Β ελλε- 
ροφίντΤ(ν, δεν ήδελεν, βναγνούς επειτα τα γρα^όριενβ, ν’ άδιχήηι τήν ξε
νίαν* επρεπεν δ[Λως να δώσ̂ ι̂ είς τον Προΐτον τήν ίχβνοποίΤ|σιν· διό καί 
κατέπεισε τον Βελλεροφό'ιττην να ^νεύση τήν Χίμαφαν. ’ Β  δε Χίμαιρα 
βντη» γέννημα τοΰ Τυφωνοί καί τής ’Εχίδνης, ήτο πνρίπνονν τέρας, Ι γ ν »  
σώμα τα μέν έμπροσθεν λέοντος, τόι δΐ μέσα αΐγός, τα  δέ όπισθεν δρά- 
χοντος, καί κατερημάζον απασαν τής Αυχιας τήν χώραν ( * ) .  Τότε ό Ποσει- 
δών, εύσπλανχνισΟιΙς τον Βελ).εροτόντην, εδωκεν εις αυτόν τον Πήγασον, 
τον όποιον εγέννησεν έχ τής Μεδούσης, χαι ούτως εκείνος, εναέριος ύψω- 
θε'ις έπΙ τοΰ 'ίππου τούτου, ήμερωθέντος υπό τής Αθήνας, κατιτόςευσε τήν 
Χίμαιραν, Η ετό  τον αγώνα τοΰτον προβάλλει είς τον Βελλεροιρόντην ό 
Ιοβάτης να πολεμήση τούς Σολομούς, έθνος γειτνιάζον καί πολέμιον των 
Α'υχίων* άριστεύσαντα δέ και έν τώ  πολέμφ τούτιρ, διέταξεν αυτόν ν' άγω· 
νισθ^ προς τάς Α μαζόνας, τάς όποιας και έιρόνευσεν, ίδών δέ τελευταϊον 
ό Ιοβάτης, δτι ό Βελλερορντης εξέρχεται πάντων των αγώνων νικηιρόρος, 
έχλέξας νέους τιναις Αυχίους έχ των άνδρειοτάτων, έθηχεν αυτούς είς λόχον, 
ινα φονεύσωσι τόν άνδρα δι’  ένέδρας, διαβαίνοντα* άλλα καΐ προς τούτους 
«αλαίσας ό Βελλερο^όντης άνδρειότατα, πάντας άπέκτεινε. Τότε ήρχκτεν 
ό Ιοβάτης να νομίζη αυτόν ώς άνθρωπον προστατευόμενον ύπό των θεών, 
και να πείθηται περί τής άθωότητος αύτοϋ* δθεν καί παρακαλέσας αυτόν 
να μή άναχωρήση, άλλα νά μένη έχει διόι παντός, ούχί μόνον μετό: τής 
θυγατρός αύτοΰ Φιλονόης, ή , χατ’ άλλους, Κασσάνδρας, εις γάμον συνέζευ- 
ξεν, άλλά χαί μετά θάνατον διάδοχον αυτόν τής βασιλείας χατέλιπεν. Ή  δέ 
Σθενέβοια λέγ ετα ι, δτι, δτε Ιμαθε τόν γάμον τοΰτον, άγανοκτήσασα, εκρέ- 
μασεν έαυτήν. 'ϋ  ευτυχία δμως αΰτη τα χέω ς εμέθυσε τόν Βελλεροβόντην 
διότι εφαντάσθη ν’ άναβή επί τοΰ Πήγασου είς τόν ουρανόν άλλ’ ό Ζευς 
οίστρησε τότε τόν Πήγασον, δςτις εξαγριωθείς, έρρινε τόν Βελλερογόντην 
είς τό πεδίον τής Λυχίας, όνομαζόμενον Ά  λ ή 'ΐο ν  π  ε δ ί  ον, όπου τυβλω- 
θείς, άπέθανε τής πείνης· ό δέ Πήγασος έπέτασι πά'/.ιν είς τόν ουρανον, 
καΐ έπανήλθεν είς τήν φάτνην τοΰ Δ ι0ς(**).

1*ί ίλιάί. Ζ. 179. χ«1 {^ξής.
• Πρώτον μέν Χίμοιραν ίμαιμιχέττιν {χ{λ(νσ«
• Πι^νίμον· ή 8' &/' ϊην 8ιΐον γίνο;, ίνίρώκων,
• ΠροσΒο λ^ων, 81 8ρύχυ>ν, μτοοη 88 Χίμοιρα,
• Δ>ι»8ν άχοπνιίουο· «υρ3; μέ/ο; ανΟομέ;οιο. >

Μτέ 88 ΐ8ν 'Βοίο8βν ήτο θηρίον, εν μίν μόνον οώμα ϊχον, τριΐς 88 κεραλόι' 'ΠσΙθ8, 
Οιβχον, 319—322.

■ Ή 88 Χίμαιραν «τιχ^ε, ττ/έονααν άμα'.μάχιτον «ΰρ,
■ Δεινήν « ,  μιγίλιιν τ·, «ο8ώχιά τι , αρατερήντι-
• Τήί 8’ ήν τριΤε χιραλαΐ, μία μ8ν ραροιιοΐο λέοντος,
Β 'α 88 ρ̂ ιμαίρης, ή 8' ίριο;, χρχιεριΤο 8ρίχαντο(· ι 

0ίν8· Ιοβμ· Εΐ8· Ζ'· 88 χαΐ
• . . , "ΰ τε πτερόης
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Ό  Γχοί.ι«της τοΰ * *0{χή&οι> ύ«ομν>5[Λ*τςζει, δτι ό Βελλερο'ρδνΏ^ί ί*«?.ίΐτο  
ιιρότιρον ίπϊΐόνους· φονεύϊα; 8ε τέν 6έλ?.ε^ον> “ον τύραννον των Κορ;ν9ίων, 
ίλ α β ί τδνομβ Β ε λ λ β ρ ο φ ό ν τ η ς  {*).

Άλλτ^γορεΤτβίΐ δέ ή Χίμαιρα χατα μ ίν  τινα< *ίς πυρ(πνο!« δρος τί;ς 
Κ ι)ΐχία ς, όπου έιιΐ μεν τ?;ε κοριχρης οιέτριβον λεοντε;, ε ΐί δέ το'ύί πρόπο- 
δας δρεις, κατα δέ τύ μέσον εβοσχον αίγες· δ δε Βελλερορόντν^ χρημνί- 
σας αύτδ, την χώραν πάσαν χατώκισε. Κατ’ άλλους δε ηάλίν ητον ή Χ ί
μαιρα πλοΓον πειρατικόν, εχον εις παράσημον λέοντα, δράκοντα και αίγα* 
ϊ) ήνίττετο τρία λ·ρστριχα πλοΤα, τα όποια έπόρθησεν ό Βελλερορόντης 
δια μόνου ένος τοΰ Πήγασου. 'Ετεροι δε έχλαμβάνουσι τήν Χίμαιοαν άντί 
βαβιλίσσης, της όποιας οΐ άοε),(ροι ώνομάζοντο Λέων χαΐ Δράκων πολλοί 
δέ τε).ευταΐον άλληγορονσιν αυτήν εις τάς τοΰ Βελλερο-ρόντου εκστρατείας 
χατα των ανδρείων Σολύμων, των εις τα όρη «ρυγάδων Λ*γιαζόνων, χα'ι τίλν 
έντοΐς θάμνοις ένεδρευσάντων Λυχίων ( '* ) .

Π€Ρ2εΥΣ.
Ό  Περτεΰς Ιγεννή9η έκ τοΰ Διδς καί τής Δανάης, τής βυγατρός το3 

’Αχρισίου, βασιλέως τοΰ "Άργους. * 0  Άχρίσιος λαβών χρησμόν, δτι βέλεί 
φονευίή υπό τού ΐδίου αύτοΰ έγγίνο■^, προςεϊχε μεγά λω ; τήν Δανάην, καί, 
ϊνα μή λάβη κοινωνίαν μετ’ άνδρός τινα;, ένέκλεισεν αυτήν μετά  τής τρο
φού έν σιδηρφ χαΐ σιδηράς πύλας εχοντι πύργψ. Ό  Ζεϋς δμως μιταμοο- 
φω9ε:ς εις χρυσήν βροχήν, ή, κατά τήν γλώσσαν των ανθρώπων, δεχάσας 
τους (ρύ)Λχας διά χρυσού, ήλ9ε προς τήν Δανάην, καί εγέννησεν έξ αυτής 
τόν Περσέα. Τέσσαρα ετη  άνέτρεφε μυστικώς ή Δανάη τδ βρέφος ίν τφ

• Δοκότβν, 26{λον*’ έξούρ·ν«ΰ σταίμου;
■ ΈλβεΤν μ·9' όμ&γυμν, ϋελλερο^όντβν,
» Ζηνίς. >

1·) Βίε Ιλιίί. Ζ. 15β.
(*·) 15* πιμ τής Χιμίίρβς χβΐ τή, ίρμηνίϊβν το3 Πβλίΐράτ, Περί ιΙ«.βτ. χε .̂ 29. 

» υ« ίί  χ^«ιρ«, &; φαβιν, ίμχροββεν μεν λί«ν, ίπ,βί,ν 2ί {ρίχϋΐν, μέτ<) »  Χίμβι^*· 
» ίνιοι εε ίβΜϋίι, ιειεΟτον γ«ν<β9βι ίηρίβν, τριΤς ίχβ» κ·φ»λάς. Χίί»«τβν ίε, ίρι»,
• *»1 λίοντ», χβΙ βΓγϊ, ίμβίςι τρορί )τρή»ββι· χβΐ τ4 »»ητήν Ι χ η  βύσιν, *δρ ίχοτενίει»,
■ ιυηίες· κο·.» ίί  τών χε?»λ2ν τί βώμα ί«ηχ»λ»ϋ6ει·, Γ6 ίλτιβίς οϋτω; Ιχα- Βελλερβ-
» φένεης τ,ν Φρύγιβς άνήρ, τί γένος Κορίνίιος, χολίς χ«1 άγ»9ός· 8; κλοΐον χιταεχευί. 
»  βος μχχράν, έλ^ίζετο τ4 «»ροβ»λάοσι* χω?(«· ί.ομ» δέ ήν τφ »λοί<ρ Οήγχβος, ώς 
» χ«1 νϋν Ιεσβτον ,5ν  πλοίων δνομ* εχει· μβλλον δέ δοχεΓ πλοίι;». ή ϊκκψ, 3νομ« είνβι 
» ηήγεοος. ^Βιβιλεΰς δέ Χμ·.σόδερος έπΙ τψ 2ίνβω ποτβμψ· δ:ος δέ ήν ύψηλδν
» έτι'β5:$, ψ ο.ομ» Τελμ:οϊός· πρός δ δή προςβίτεις εί»1 δ·ίο ίμιιοοοβεν έχ κόλεως τής
■ Ηίνβίων. τρίτί δέ ίκιοβεν τής Κορίβς, τ1 δ’ άλλχ, κρηανοί· έν δέ τδ μέβψ «ΰτδν 
> χέβμβ έίτΙ τής γής μέγ», έξ οδ δή χιεί «ίρ 4ν»δ.δοτ»ι. ΈκΙ τβύτοις δέ έοτιν ίτερο»
• ίρβς. ψ 5;ομ« χίμ>«ί»· τότε δέ. ώς λέγουιιν οί πρςςχώοιοι, ήν ο'χδν λέω-, χ»τ4 τήν
• πρ^βε* μέ» πρδςδχίΐν, χβτ4 δέ τ?ιν ίτισβιν δράκων οί δή κ»1 ίοινον τονς νομέες κβΐ
• τούς δλβτόμονς. Τότε δή χ«1 βελλερβεβντης έλδών, τέόρος ένέκρητι, χκΐ ή Τελμι»-
• σδς χχτιχβΐ), χ»1 τ4 θηρία άκώλετβ· εΧεγον οδν οί ιερβςχώρνοι, Βελλεροφόντης »5»χβ-
• μένος μετ4 Πηγίβου, τήν 5έμι»οδάρου χίμαιρχν άκώλεεε. Τοντου δέ γεγονότος, κρος- 
« ονεπλείβη ό μύθος. ■ — 'Β Ιοτορί» τοΰ Βιλλιροφόντον πιρέοχεν εις τθν ΕδριπΙδην 
Λ η* τρίγφδιβς, ήτις όμως δέν οώζετβι πλέον γβλλιβτΐ δέ τβςβύτην τιν4 τρβγιβδϊβν 
Ιχβμιν τήνυχθτβί Κυϊνώλτον (ρυΪΒίΐιΙΙ].



ίχεΐνΐ})· β),"λα τελιυταΓον {ΐαΟών ό ΆχρίίΚΐ^ ττ.'’ γίνν>3»ιν βΰτο'
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φος Ιν ξι>).1ν((» χ’.βωτίφ, χαΐ να ρ’!·}ωαιν άα^οτέρου; εις την βάλαασαν. Τ3 
χιβώτιον «).έον, εφ9ααεν εις ττ,ν νήσον Σέριιρον, οπού ό Δ̂ χτι>;»  ̂ αδελ
φός τον βασιλέως Πολνδέχτον, άλιεόων, ευρεν αυτό κατα τύχην, και Ισωσε 
τούς δύο δνςτυχεΐς, προςτάξας ν’ άνατραφή τδ ηαιδίον έν τψ ναψ τής Άβ/}- 
νας. "Οτε δέ ό Πεασευς ηλβεν είς ήλ·.κίαν, προτείνει εις αύτδν δ Οολοδέ- 
χτης, εΓ.ι9υ;ίών να νο|Λ(ρειι9ί5 ττ,ν Δανάην, χαΐ ν’ άπαλλαχδξ απ’ αύτού, 
ως από τίνος έριποδίον ηρός τον σχοπδν τούτον, ν’ άπέλ9^ προς τ4ς Γορ
γόνας, και να κό·]-̂  τήν κεφαλήν τή; Μεδούσης. Τον τρόπον, πώς δ Περ· 
σεύς εφόνευσε την Μίδοοσαν διΔ τής βοήθειας τών τριών δεών, Πλούτωνος, 
’Ερριοό, καΐ Ά9ηνάς, διτ,γήδηρ,εν εν τοίς ερ.προσδεν, [στορούντες τά περί 
τών Γοργό·/ων (*). Άνδραγαδησας λοιπόν δ Περσε'ύς κατά τδν αγώνα τσύ- 
τον, ή).9εν επειτα πρός τον ”Ατλα·/τα, τον βασιλ,έα, τον δποΓον {Λετεαόρ· 
φωσε δια τής κεφαλή; τής Μεδούσης εις βράχον ριετα ταύτα ετεορεύΟη 
εις ΔΜ'.οπ'αν ( * ’ ) , ή, κατ’ ά).)>οι»ς εΐ; Φοι·Λχην, δποο ή ’Ανδρο;εέδα, ή 0ν- 
γάτηο τού βασι).έως Εηνεως και τής Κασσιεπείας, δεδε[Αένη εις σκόπελον, 
8{εελλε να καταβρω0ή ό’πδ κήτοιις. Την τιριωρίαν ταύτην επρεπε να ύπο- 
ε̂εΐντ|, διότι ή ύπερήφανος Κασσιεπεια εκαοχήίη, δτι ή δνγάτηρ αύτής 

υπερβαίνει τας Ντ,ρηίδας κατα τδ κάλλος· τών δϊ Νηρηΐδων παραπονηΟει- 
σών προς τδν Ποσειδώνα διδι την γενορένην πρός αύτβς καταφρόνησιν, δ 
Οοσειδών πρός εκδίκησιν επηγαγεν εις την χώραν {εε^άλην π).η(Αριύραν, 
καί εξέβαλε τής θαλάσσης τρορερδν τέρας, τδ όποιον διέφθειρε τούς κατοί
κους· 'ΐίρωτήθη περί τούτου τδ [ααντεϊον τού Δνος, και εδόθη χρησρ.ος, οτι, 
έάν ριή προβά/.ωσιν εις τδ κήτος θύρα την Ανδρομέδαν, δίν θελει απαλ* 
λ*χΟή ή χώρα άπδ τού ςπιπο/.άζοντο; κακόν· εν φ οε εμελλε να έκτε- 
λεβθή ή συμβουλή τού χρησμού, εφθασεν δ Περσευς, εφονευσε το κήτος, 
ήλ,ευθέρωσε την ήγεμονίδα, χαΐ, κατά την γενομένην πρός αυτόν συμ·ρω- 
νϊαν, ελαβεν αυτήν εις γυναίκα. Ή Ανδρομέδα όμως ητο μεμ·νηστενμ»νη 
είς τον αδελφόν τού Κηφέως, τον Φινέα, δςτις δια τών όπ).ων ήγωνίζετο 
τώρα ν’ άρπάσ-5 οπό τού Περσέως την νύμφην* καί αυτός όμως, και οι 
δορυφόροι αυτού πάντες μετεμορ’ρώθησαν είς λίθους, άφ ου εδειςεν ο Περ- 
σεύς από τής κιβίσεως την κειβαλήν τής Μεδούσης. Έπιστρέψας δέ υς·ερον 
μετά τής Ανδρομέδας είς Σέριφον πρός τόν Πολυδεκτην, ευρε την μητέρα 
αυτού Δανάην ίχέτιδα παρά βωμώ, εις δν κατεφυγε, βιαζομενη υπό το'ΐ 
βασιλέως. Ό  τύραννος ήλθεν ευθύς μετά φρουρών χαΐ φυλάκων, 'ίνα έκβά).·̂  
αυτήν τοϋ ναού· άύ.λ’ δ Ιίερσιύς, ύπερασπίζων την μητέρα, ώ; ειδεν, οτι 
είς τοσοϋτον πλήθος ούδεν δύναται νά κατορθώση διά τού ξίφους, μετεμόρ- 
φωσιν αυτούς πάντας ίιά τής μαγικής τής Μεδούσης χεφαλ-ής είς λ.θους,

' (·] ΙΜ β ιν  6β κβΐ {φ·ξ.
Οΰ(»; ύϊθΐ*ά?«ντβ εέ κ ί ^ ι  Χίινίικίνεε; β1 εήί μεεογιΐιν ίαλάβσηιεοΛβι.
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* ί Ι  «ορέδωχί τί.ν ββσιλείαν τί,ς νήτου είί τον Δίκτυν. Τ»?,ίΐΛ*Γον ί ’ ίπ ί«  
στρίΑβν ο Πίρρενς {εετα τ?,ς κβΐ τής γυναικος αί»τοϋί η ^ ς  τδν ’Αχρί-
σιον άλλ’ έντ«Μ » εν *Αργει, άγωνιζό|Αενός «οτε Ιν 2ν,{Αοτίω αγών·., ερ^ιψεν 
βχουβίως τον δίσκον κ α τ* τής κεβαλής τοΰ ζάπττον «ίιτοϋ Άκρισίου, χαΐ 
ε^όνευσεν αυτόν* Ιπ)./,ρώ6η δέ εΰτως ό παλαιός χρησρ:ός, δτι ό Άχρίσεος 
Ιριε?.).$ να φονευί^ «τ.ό τον έγγό·/ον αυτόν.

Άηο9ανών ό Περσευς, ετιρήθη ως ήρως, καΐ έτέΟη ρ;ετ4 τής Άνδροριί- 
δας και των γονέων αντής« Κτ,κέως καΐ Κασσιεπείας, υπό τής Ά^ηνά; εες 
τους αστέρας* ει’ς τιριήν δέ αυτόν έκτίβδν,σαν τιο).λοΙ ναοί, καί κατ’ εξοχήν 
έν Αΐγΰτττω, οττου κατβ τί,ν ρ.αρτυρίαν των κατοίκων ένε^ανίζετο τιολλάχ'.ς,

Ζωγραιρεΐταε οέ <ρορύν περικεΦα^-αίαν, καΐ κρατών εν (λεν τ^  δεζιφ 
κα(λτ.ύ/.ον ξίιρος» έν 2ε τή  αριστερά ττ,ν χείραλήν τής Μεδούσης.

Π6ΛΟΨ.
Τδ (λίν (λίΛικδν τοΰ Πέλοπος ττερ'.εγράψαριεν εν τοΓς ηερί τον πατρός α4· 

τοΰ Ταντάλου (*)· ή δέ άί.ν,θής αυτόν Ιστορία, καί τοι έν ηολλοΐς σχοτεενή, 
είναι ή εξής.

Ό  Πέ).οψ ή).9εν έκ τής Φρυγίας εις την ΠελοττόννησΟν, ήτις ελαβεν άπ’ 
αυτού την έπωνυ[λίαν, έιτειδή έκεΐ (έν τη  Ηλιδι) εσσ/ισε τον βρόνον αντον, 
χαΐ ο’>’ρέλησε ττοιχιλοτρόηως τον λαόν εκείνον, καταστήτας νόριονς) καΐ 
είςαγαγέιν τιολύάς διατάξεις. Έ ν  τή  χώρα, δττον Ιρ9ασεν ό Πέλοψ, έβα· 
σΐύ.ευεν ό Οίνόριαος, ό νίός τοΰ Άρεως καί τής 'Αρπίνης, τής βυγατρός τοΰ 
’Ασωποΰ, εχων [λονογενή κόρην τήν ίκποδάυ,ειαν· ταντην, λαβών χρησαδν, 
δτι βέλει βονευΟή υπό τοΰ ίδιον αυτού γαριβρον, ΰπέσχετο νά δώτη γυναίκα 
εις τον, οςτις αν νικήση, άγωνιζόριενος μ ετ’ αότοΰ είς ίπποδρόαιον. Δια 
τήν ταχύτητα δμως των ίππων τοΰ Οίνομάου, και διά τήν έπιτηδειότητα 
χα'ι πανουργίαν, Τ7·|ν όποιαν μετεχειρίζετο, οί μνηστήρες τής ίπποδαμείας 
ούχι μόνον ουδέποτε έδννήθησαν ν’ άναδε'.χβώσι νικήτα;, άλλα μάλιστα οΕ 
πύ.εΐστοι αυτών και άπΐ9ανον έν τώ  άγώνι. Και ό Πέλοψ προς τούτοις δεν 
ήύελε πάντως νικήσει, αν μή μετεχειρίζετο καΐ αυτός πανουργίαν έδ έ- 
κασε τον ηνίοχον Μυρτίλον, τόν υιόν τοΰ Έρμοΰ και τής Φαε9οΰσης, 0υ· 
γατρός τοΰ Δαναού, καΐ κατέπιισεν αυτόν νά μή στερεώση τόν τροχόν 
τής άμάξης· τούτου δέ γενομένου, ό μέν Οίνόμαος χατεπατήίη ΰπ ϊ τήν 
άμαξαν, και άπΐθανεν ό δέ Πέλοψ τήν τε  Ιπποδάμειαν εις γυναίκα ελαβε, 
κα'; κύριος τής βασιλείας κατέστη.

ϋ  Ιπποδάμεια ήγάπα κρυρίω; τόν Μι^τίλον μή ανταγαπωμένη όμως, 
δ·.έβα).εν αυτόν προς τόν Πέλοπα, δςτις και ερριψεν αυτόν είς ττιΥ βάλασσσαν* 
άπο9νήσχων δέ ό Μυρτίλος, χατηράσ6η τόν Πέλοπα και τόν οίκον αύτοΰ 
κατάραν, ήτις μετά  ταΰτα έπληρώδη ακριβέστατα ( * '} .

(·) β(λ. 3*.
(>*] ΣχοΧ. ι{« '0:λήρ.Ι>.<ά8. Β. 104. « Ικ*οΜ|λεια η".;ν»μάΜ θιγίτηρι έρεβέεΤα*

• Ιΐίλοπβι, ΗυρτΓι,ον, τόν Έρ|λθν υιόν, ήνίοχον όέ τβΰ ίαντΐ|ς «ατρός, ΐ-χιΐΜ το ·ατ1
• τβ» πιτ^ός νίχΐ( βυνιρ^τ,«·ι, καί Τ(ΰ; (̂ πχβ»{ τήι ιί« τό τ^^χιιν έρμης κ«τ«3χιΐν, βαυ-.
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Φ/^λίζίται ό Πίλοψ ώ ί [Α6γκλόι|ίυχ6ς τι< ήρω?» χ«1 μ.ιγά5,ω{ τον λαο* 
βυίοΰ ώφε).ήσας· δθεν χαΐ άτ:ε9ιώθη ριετά βάνβτον ΰπδ τών Ήλείων, «δος- 

βιρδντων εις αυτόν κατ’ έτος έναγιαμοίις δν ναφ, τον όποιον εις τΐ[*ί,ν 
βυτοΰ «νήγειραν κατά το ά)>σος τής Όλυριπίας.

ΜΙΝΩ2.
Ό  Μίνως, παραλαβών παρα τοΰ πρεσβυτέροο Μίνω, τοΰ οποίου ητον εγ- 

γονος, ττ,ν βατιλείαν τής Κρήτης, κατεγίνετο μάλιττα περί την ναυτιλίαν 
προς όφελος τών υτιηκόων αυτοϋ, πλεων πολλάχις και αυτός μετά  πολλοΰ 
τοΰ ζήλου. ’£ν  <ρ 2έ ελειπέ ποτέ εκ τής Κρήτης, ή γονή αΰτοϋ Πααι^άη· 
βυγάτηρ τοΰ ’ΐΙλίου χαΐ τής Περαηίδος, Ιρατ9εΤιτα ταυρου τινδ;» εουνήίη 
ί'.ά αυνεργείας Δαιδάλου τοΰ Αθηναίου, τοΰ υίοΰ τοΰ Εΰπαλάμου καΙ 
τή ς  Ά ίκ ίπ π η ς (οςτις ε^ορ’.αΟείς διά ©όνον, χατέιρυγεν είς Κρήτην), νά 
λάβϊ) κοινωνίαν μ ετ’ αυτού· εχ τής μίξεως δ  ̂ τών δ·υο τούτων προεκυψε 
τέρας, μοριρήν ε'̂ ον τά μεν άνω ανθρώπου, τά  δέ κάτω ταύρου, και έπο· 
νομααθεν διά τούτο Μ ιν ώ τα υ ρ ο ς , επειδή τό κύριον αύτοΰ όνομα ήταν 
Άατέριος. Τδ τέρας τούτο, ά^’ ού ό Μίνως έπανήλθεν εις Κρήτην, ένεχλεί- 
αθη κατά προςταγήν αυτού εις τόν Λαβύρινθον, τον όποιον ό Δαίδαλος, 
κατά μίμησνν τοΰ έν Αίγύπτφ οίκοδομηθέντος, εκτισεν οΰτω περιπεπλεγ
μένους έχοντα τούς ελιγμούς, ώςτε είς τόν είςελθόντα ήτον αδύνατον νά 
εδρ^ πάλιν την έξοδον.

Ό  παΐς τοΰ Μί·/ω Άνδρόγεως, έλθών είς τας Αθήνας, οτε έωρτάζοντβ 
τά  Παναθήναια, και άγωνισθείς, τοοοΰτον εύδοκίμηαεν είς τούς ιππικούς 
αγώνας, έόςτε ό βααιλεύς τών 'Αθηνών Αίγεύ; έιρόνευαεν αυτόν διά (ρθόνον. 
’Εχδικών δέ ό Μίνως τόν φόνον τοΰ παιδός, έατράτευαεν εναντίον τοΰ Α ί* 
γέω ς, καΐ έχήρυξε κατ’ αύτοΰ πόλεμον και πρώτον μέν έπολιώρκηαε τά 
Μέγαρα, όπου έβααίλευεν ό Νΐσος, βύμμαχος ών τοΰ Αίγέως, και έπόρ- 
θηαε την πό),ιν διά προδοσίας τής Σκύλλης, θυγατρός τοΰ Νίσου, ήτις έρα- 
σθε'σα τοΰ Μίνω, άπέκοώεν άπό τού πατρός αυτής την χρυσήν τρίχα, είς 
την οποίαν, ώς ε/.εγε παλαιός τις χρησμός, εκρέματο ή διατήρησις τού βα
σιλείου· μόλις ό Μίνως κα τέσ χ ε τήν πόλιν, καί ό Νΐσος εγεινεν αύτόχειρ, 
χΒ ΐ μετεμορφώθη έπειτα ύηό τών θεών είςάλιάετον* ή δέ Σκύλλα, θέλουσα 
νά άχολουθήση τον άποπ/.έοντα Μίνω, ερρίφθη ύπ αύτοΰ είς τήν θάλασ
σαν. "Επειτα δέ έπολιώρκησε καΐ αύτας τάς Αθήνας· τάς όποιας όμως μή

■ λουμίνι) τϊν Πίλωι» χ»1 7πίου< λ»6·7». κ*1 €«υτϊ|ί γάιιον ?χίιτο γΙβ
• νιχήιβντι ίπββλον 6 τβίτης γίμοι, ϋ  νιχη^ίν,ι ϊίνχτος. ϊγωνιζβμένων ϋ  «ύτων,
• 6 Οίνόμββ; ίχπίχτίι τ·ϋ βίμβίοι· οϋ γΙρ οί βχοινςχίίίς έμίόλους χχ ί̂τχβν, «υ»ο
• *»»βνρχίνο«ντοι τοΰ Μν̂ τίλου· χαΐ οϋτω νίνίχιιίβι, χβΐ ά.ίρητχι 6 ΟινΟμοο;, χψ
> Μυρ,Ελΐ|> {ιΐ3:ααίμινοι, 6’χΐι>; άηόληται ύχΟ Π,λακο;· δ χα\ ίγίνοτο. ϋ
• αΐιτΰν Ιιί τοΰ Αίχαίο» πόντου, χαΐ βιφηοίοηο ΙκχοΙομιίας, χατχβΐ; έχ τοΰ α;ματβς
■ Πέλοψ, ίζήτοι δίιορ χ»τ4 τϊχ ίρήμου· Χϊτ’ εκιΐνο ίέ τοΰ χβιροΰ ή Ιπποδάμειχ, {ρβ- 
» αί,Τι» Μυρτίλου, ίίίιτο μή ΰχεριδίΐν 4νί«·.χόντοι Μ «ΰτοΰ, χοί τοΰ Πίλοχο; *>ρ«-
• γινομένου, ^βίν,ι ή 1χΒοί»μ«ι« χατηγορηοο** ιοϋ Μυριίλου, ώί βιάσχοβοι ρουληΜν- 
» τος αύτήν χ«1 Μυρτίλο» Πέλοψ άχ4 τοΰ ορμοτος ώδιΐ »!« τ4 πίλβγος, βΰτίςίί ήνιο- 
» χιΤ· εβιν τ6 μίν «έλβγος Μυοτωον, 4x4 τοΰ ΜυρτΙλου, δ Πέλοψ ϋ κλήίικπος {χτοτ*
■ ίχλήϊη, ίιλ τήν «ιρί τβΰς ?κικυι «ύτρυργών, ·
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δννιίΐΛίΜο; ϋΤΤοτάξΐ(ΐ, Ιπιχβλίΐται τ«ν  βιών ττ̂ ν βοήβίΐ»ν* οί θεβΙ ιίς-  
κχούον»ίν αύτον, χαΐ οί Άβ»;να;οι άνχγχάζονται υπδ λοιαοΰ χαΐ λιυ,οΟ ν« 
δε^βώϊΐν είρήνί}ν, οποίαν ήβιλεν <5 Μίνως* όπιχριώβηααν δηλονότι να στέλ- 
λωοι χατ’ έτος εις Κρήτην έπ τ4  νεανίας χαΐ έητα χόρχς, ο'ίτινες φιοό[ΧΕνοι 
εις τον Ααβόρινθον» παρίδίδοντο εις τόν Ηι·;ώταυρον. Ά π δ τής άπανβρώ- 
που δε ταύτης συνθήχης άπήλ^Λξε (χιτά ταϋτα το'ίις Άβηναίο'νς ό βησεύς, 
φονε'ναας τόν Μινώταυρον διΑ βοήθειας τής ’Αριάδνης, θυγατρδς τοΰ Μίνω, 
ώς θέλο;χεν διηγηθή εν τοΐς περ’ι Θησέως·

* 0  Μίνως, θέ'λων νά τιαωρήστ) τόν Δαίδαλον δια τήν σύριπραξιν αυτού 
ιίς  την ριοιχείαν τής Πασιφάης, εχλεισεν αυτόν χχΐ τόν υιόν αύτοΰ Ιχαρον 
Ιν  τω Λαβυρίνβφ. * 0  Δαίδα?Λς έζήτησε κηρόν, προ»ασιζόυ;ενος, δτι θέ),ει 
νδι κατασκευάστ} εις τόν βασιλέα τεχνούργηίΑά τι , δι’ οδ ήλπιζε να λάβ^ 
την συγχώρησιν άλλα έκ τοΰ χηροΰ τούτου χατεσχεύχσε δι’ εαυτόν καΐ 
τόν Ικαρον πτερά, χαΐ ούτως έπέτασαν δι’ αυτών άπδ τοΰ Λαβ·υοί'/βου. *0 
πατήρ παρήγγειλε καθ’ οδόν τόν υΙόν να ριή πετφ είς πο).υ υ-ί/ος* άλλ’ ό 
το).[Ληρός νεανίας έπετα, όσον ύ'}η).ότερον έδύνατο, καΐ μάλιστα τοσοΰτον, 
ώ ςτ’ έφδασε πλησίον τοΰ ήλιου, χαΐ τοΰτο προΰζένησε τόν όλεθρόν αυτού· 
διότι ό κηρός, έξ ου συνίσταντο τά  πτερά, τηκόμενος υπό τής θέρμης τοΰ 
ή).ίου, δεν έδύνατο πλέον νά χρατή αυτόν είς τόν αέρα, άλλ’ άφήκε νά 
πέσ^ είς τήν θάλασσαν, ήτις επειτα ώνομάσθη απ’ αύτοΰ Ι κ ά ρ ιο ς  π ό ν 
τ ο ς ·  ό δέ Δαίδαί.ος, πλανηθείς προς ολίγον μετέωοος, ήλθεν είς Σικελίαν 
προς τόν βασΟ,έα Κόκαί.ον, τοΰ όποιου άπέκτησεν ευθύς τήν αγάπην, καί 
τήν εύνοιαν προςέτι τής γυναικός καΐ τής θυγατρός αύτοΰ, ούτως, ώςτε, 
«φ ού επειτα ήλθεν ό Μίνως μετά  στόλου, χαΐ έζήτησε τήν παράδοσιν 
τού Δαιδάλου, αί ήγεμονίδες ευρον τρόπον νά έκβάλωι ............................τοΰ μέσο

Αλληγορεϊται δέ ό μύθος, οτι ή Πασιφάη ήράσΟη τοΰ ταύοου, είς τον 
αληθή έρωτα τής Πασιφάης πρός τινα νεανίαν, καλούμενο·; Ταϋοον, τόν 
οποίον ο Δαίδα).ος χατώρθωσε νά είςαγάγη κρυφίως πρός αυτήν. * 0  Μινώ
ταυρος, οςτις φέρει τό όνομα τοΰ πατρός καΐ τοΰ πάππου αύτοΰ, ύπό τινων 
μέν νομίζεται στρατηγός τοΰ Μίνωος, χχΐ άσπονδος εχθρός τών ’Αθηναίων, 
το'ύς όποιους ήνάγκασε νά στέλΰ.ωσιν εις Κρήτην χατά ρητόν χρόνον νε* 
νιας, οιτινες ύπεχρεοΰντο νά δουλεύωσιν έχεΤ, χα’ι ούτως έλέγετο περί αυτών, 
οτι τρόπον τινά κατατρώγονται, επειδή δεν επετρέπετο πλέον είς αυτούς 
νά έπανέλθωσιν είς τήν πατρίδα* ετεροι δέ ύποθέτο’νσιν αυτόν νόθον υιόν 
ιοΰ Μίνωος, μετερχόμενον ττίν λι^στείαν, χα’. χρ'ύπτο’̂ α  τήν αρπαγήν αύτοΰ 
έν τφ Λαβι/ρίνθψ, όςτις αλληγορεϊται εις τόπον τινά ωχυρωμένΟν, και β ι -
θέως περιτεταφρευμενον.

*0  μύθος δέ, οτι ό Δαίδαλος καΐ ό υΐδς αύτοΰ ίκαρος έπέτασαν άπό τού 
λαβυρίνθου διά πτερών, αίνίττεται, δτι ό μέν Δαίδαλο; έξέφυγεν ευτυχώς 
έπΙ πλοίου* ό δέ υιός αύτοΰ προςορμιζόμενος εις τινα νήσον, έπεσεν ιίς τήν 
θάλασσαν [*)·

ί·) Πιλίΐρ. «ρ ΐ ά ,Ιβ τ. «φ . 13. .  φ,τίν, 6’τς 4 Μίνως Δβίίϊλον. χ«1 Ιχιρον, ϊ4ν 
υϋν »υΐΜ., χιΐίΐρζ, ίιβ «{ςίεν· Ααίόαλίς Μ τΐίΐήβας πΐέ^»γ·ς τ?·ς9»τ45, έξέΛητ



ΗΡΑΚΛΗΣ.
Ό  ' ϋ 5«*).ής έγίννηίί) «Τΐδ τοΰ Λιο; χαΐ τη ; Άλχ^λήνης, θ«γ«τρ^^ τοϊ 

Ή/.εχτρΰωιιος, χαΐ γυναιχδ; τοΰ Ά|Λφιτρύωνο;, δ ;τ ; ;  ητον υ;ο; [*1ν τοΰ Αλ-
χαίον, Ιγγονος δέ τοΰ Πδρσέως. -  ·π^

Ό  Άμφιτρύων, νι>μφ5νιό[Α6νθ; την Αλχίλήνην, ε;ωοκ;(τί)η οπο τοι» Ηλεχ- 
τρύ(ο·/ο;, β*σ^).εΰο·Λοί τών Μοχηνών, να [*ή αονέλίνι μ ετ ’ αύτί;;, μή 
τιμωοήτ·^ πούτερον τοΰ; Τηλεβόας (είνος λτιατριχόν, κ«το·.χοον χατ αοχας 
τ/ν Άχβονανίαν) δ·.α τον φόνον των αδελφών αύτης. ΠρΙν ομω;^ κατορ^ώα  ̂
το'ΰτο*. συνέβη κατ’ άτν/ίαν να φονεύτη αχο'υσ'ως τον πεν9ερδν αΰτοΰ 'Ηλεχ- 
τούωνα διΰ ^ττάλου, τό όποιον ερρ·.Ί-ε xατ^ βοδς, άποπλανηίείσης εχ τ>5ς 
ογέ>ης αΰτοΰ. Τδ ακούσιον τοΰτο συμβδιν “ ΰτδν ν’ άφήτ^ο τα ;
Μυχήνα;, και νόι ελθ^, μετά της Αλκμήνης είς Θήβας ηρδς τον βασιλέα 
Κ'έοντα, δςτις έκαΟάρισεν αύτδν άπδ τοΰ φόνου, χαΐ ΰπεσχέ'ΐη να βοηΟή^ 
χατα των Τηλεβοών,'έαν ελειΛερώσιρ την Καδμε(αν άπδ φθοροποιού άλώ- 
πεχος, τήν όποιαν ούδιΐ; Ιδύνατο νδι συλλά β,, ή ν ϊ  φονε^ύτη· έλθων δέ ό 
Άιιφιτρύων εις Ά9ήνας, και ).αβών τδν περζφημον κυνηγετικόν κυν* του 
Κ ε*σ)ο υ , έξω).ό9ρευτε τδ 9ηρ(ον έχεΓνο, τδ όποιον, διωκόμενον ΰπδ του 
χυνος, μετεμορφώίη ΰπδ τοΰ Διδς είς λίβον. Ό  Άμφιτρύων έζεστράτευτεν 
επειτα  χατα τών Τηλεβοών, χαΐ Ιπολιώρχησε τήν πόλιν αυτών Τάφον δεν 
εδύνατο διΑω; να εχπορίήσγι αυτήν, έν δσφ εζη εκεί δ βασιλεύ; Πτερέλαο;· 
διότι είς -^,ν κεφαλήν τοΰ Πτερελάου τούτου ένέίηχενδ ηάππος αυτου Οο· 

σε'δών νρυσήν τρίχα , εχουσαν τήν δύναμιν να μηκύ-̂ η̂  τήν ζωήν. ^Δλλα 
Κυ««ι9ώ , ή  θυνάτηρ τοΰ Πτερελάου, έρασΟείσ. τοΰ Άαφιτρύων^. εκοψεν 
απδ τοΰ πατρό; τήν χρυσήν ταύτην τρίχα, χ ιΐ  ούτως αυτό; μέν απέίανεν, 
ί  δε πόλις ήνμαύ.ωτίσΟη και έλεηλατήΐη, καΐ αύτή ή άπιστος κόρη υπο 
των νικητών εννε·ύ9η. Όλίγον πρότερον, πρίν ή  έπιστρέψη ο Αμφιτρύων 
ε’ις Θήβας, ό Ζευς λαβών τήν τούτου μορφήν, ήλ9εν εις την Αλκμήνην, 
διηντίη είς αυτήν πάντα τά  έν τή  έχστρατείφ συμβάντα, καΐ διετριγεν 
παό’ αύτή μ·’αν δ).ην νύκτα, τήν όποιαν, ώς διηγοΰταί τινε; τών π ο ι ^ ν ,  
έπεξέτεινεν είς τρεΐς. Έ).9ών δέ τήν άκόλουύον ημέραν ό Άμφιτρ-ύων, ε9αυ· 
μασεν, δτι ή Α λκμήνη δέν ΰπεδέχήη αύτόν ώ ; έπρεπε, καΐ ώς ήτον ε ^ -  
μενον να ΰποδεχθή μετά  μακράν απουσίαν πρδ; τούτο ή?ωτή9η υπ αυτί^, 
δν μ ή  εΰχαριστήύν, δτι χ ίε ς  ΰπεοέχθη αύτόν οΰτω τρυφε;^;, και,_ επειδή 
ό Ά μ?ιτρύων έξεπλάγη πρδς τήν έρώτησιν ταύτην, επανελαβεν ε ι; αυ.ον 
πάντα τά  πεοιστατέκδι. τά  0ποΤα, ώ ; αύτή ένόμιζε, διηγή9η εκεινος^περι 
τής κατά τών εχθρών εκστρατείας. * 0  Άμφιτρ'ύων, μή ουναμενο; να εννο-

112 βππυΜίι.

• « 5  1κ«ρου. Η·>ή»»ι ί1 -----
» ίχονίβς «^οιί«τ4ς. ΤΟ οΰ» λίγίιεινον ή

____ «τίρϋΤβς
V (ί^χτς, χιβ,Ις έ«υ·

.  ,4ν 8.4 βυρίβοι, χ .Ι  »χ.?!8ι έκ64ς είι 9ά λ « « ν . άτ:,» συ» !χ4?.Ρ· αΙ.ί.νοκεν.ς 

.  «  ό Βίνοςή πίμ,ηει 8·.ώξον,.. ώ, ί»β9»το 8έ !χ«ρθί τ* χ.Ι Λ.ΙδχΧο, ί>»χομ«ν<.ν, 
» ίνέμο» λάβρον »«' σφοίρού δ·.το<, *ε«μ«νοι. ήγου. κλέον,ει, *ν τψ _Β«λ.γ,ι *€ριτρ«. 
.  «οντ.;, «.14 μίν Δ.ΐδ.λ -1  τήν τήν. 4 ίέ ίχ.ροί τελιντ, έ .  τφ ιιτλ.γ.ι·
.  49<ν 4κ’έχ.Ινο„ Ιχίριον «έλ.γ .ς έκλήβη· έκβληβείί 84 4 Ιχ.ροε υ»4 τ«ν χ-μ.ι»ν, 
.  Κΐρ4 τοΰ π.τρ4; 4τ47η- ■
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τέ τίρΐίργον «ΐήο αυ}*βί6>5χ4ς ,  Ιχρβξι τον μάντιν Τειρεσίαν, καΐ 
Ιριαθε «βρ’ αύτοδ τό [Μυστήριον. Μετ* δίχ* ριηνας ή 'Δλχριήνί; εγίνντ^σι 
τον Ήραχλέα, χαΐ την έηιοΟσαν τδν Ιφιχλέχ, έξ ών έ [*ίν πρώτος ήτον 
υίδς τοΟ Λιδς· ό δΐ Ι^ιχλής, τοϋ Άμφιτρύωνος. Δέγουσι δέ τινες, δτι ά 
Άρίριτρύων, ϊνβ βεββιωβ ,̂ ποιον των δύο βρε^ν είναι γνήσιον αύτοδ σπίρ»· 
^α, εβαλεν εις την κλίνην δύο δράκοντας, χαΐ, επειδή ό ρ^ν Ι^ιχλής εφι»- 
αεν αη’ αύτων* ο δ4 'Ηραχλής ρ-είνας, επνίξεν αύτού; είς τας χεΤρας, 
ίνύηαεν, δτι ο Ιβιχλής πρέπει νοι ήναι 0νητοδ πατρος ιιίίς. "Ετεροι &  άνα- 
φέρονιαιν, δτι τονς δύο τούτους δ'ρεις εστειλεν εις τήν κοιτίδα τοϋ *Ηρ«- 
κλέους ή "Ηρα, θέλουσα νΑ διαιρίείρη το βρέφος.

'Εδιδάχβη δέό'Ηραχλης, νέος ών, ύπδ μεν τοϋ Αμφιτρύωνας ν’ άρματη-, 
λατή* ύπο δΐ τοϋ Δύτολύχου, τοϋ Αργοναύτου, τοϋ παιδος τοϋ'Βρμοϋ, νΑ πα· 
λαί^· ΰπο τοϋΕύρύτου, τοϋβασιλέως τής Οΐγαλίας,τήντβξιχήν τήν όπλομα· 
χίαν, υπδ τοϋ Κάστορος· χαΐ τήν χιθαριρΟίαν, υπύ τΟϋ Αίνου, τον όποιον 
Ομως ό Ηρακλής, δαρείς υπ’ αύτοδ δια τήν απειρίαν, όργιαβείς Ιφόνεοαεν (*).

Είς τον Ήραχλέα, μεταβαίνοντα ίκ τής παιδικής ηλικίας εις τήν των 
εφήβων, Ιφάνησαν, έν φ ϊστατο Απορών, ποΤον δρόμον να λάβ·{ΐ, δύο γυναΤ- 
κες, ή Αρετή χαΐ ή Καχία, οΤτινες προυτειναν είς αύτον ν4 έκλίξη έλεο- 
θέρως, ποίαν των δύο βελεν γ’ άχολουίήϊΐ ·̂ δηλονότι ν4 ζή βίον, επίπονον 
μϊν χατ’ άρχας, μετά δέ ταϋτα ενδοζον· ή βίον, πλήρη μέν ηδονών, χαΐ 
χόπων έλιι^ερον, άλλΑ ούδεμίαν παρέχοντα δόζαν* ό Ήραχλής, άχούσας 
αμφοτέρων τοί»ς λόγους, προ'ύτίμησε τήν Αρετήν (**}.

(·) £ημκ»τέβν βί, 6η οντ» μίν ίνα έ̂ρη «οίι« 2ι8α9χίλΒυι τβύτουι τοΰ 'Βραχλ̂ βυς 
Ι  λπολλάδβρβς (βιβλιοβ. βιβλ. «■. «ίφ. 4, § . 9.)· ίί τφ θιοκρίτφ Λνβτινώεχβμεν 
«ΰιβύς έλίγβν η  βι»ϊί?βς. βιοκρί*. Βΐίύλλ. χδ·. 10 1  χαΐ

• 'Βριχλέικ 8*ύκ& νέβν 1ν άΧ·7·
• Έ'(ρ<νιτ\ λργείι* χεχΧημίνβς &μ7ΐι̂ <̂βνβς.
• Γράμματα μίν «ίν «αΤ8α γίρων Αΐνοε Ιζιβίδαξίν,
• Γ(8ς Αχ8λλ«νο;, μ(λ(8κι»ι8Ϊ άγρυπνοι, ήρω '̂
• Τόζον ί' ίντανύσαι χαΐ Ιπίοχοπβν εΤναι ίϊβτϊν,
• Εΰρυτβι, έχ «αι<ρων μιγάλαις άφνιι8ι̂ άρονρ»ς·
• ΑύτΙρ ά«Μν Ιβηχι, χαΙάμφ<ο χ(Τρ«( ίπλαββιν
• ΟνξΙνφ {ν φόρμ̂ γγι Φιλαμονίδζι ΕΰμοΧηοι’
• "Οααα { 'άκ6 βχελίιύ» 18ροβιρ6φθ> λργόβ,ν άν8ρες
• Αλλάλω; βφάλλβνει «αλ»ί»μ«ϊΐν, 60**  τι πΰχται
• ΑεινοΙ ίν Ιμάντιβιν, ί  τ’ (!ι γαΤαν προπιαόνιις,
• Οντμ χ̂β̂  ϊξιύροντβ παλαίοματα βύμφορα τίχνφ,
• Πάντ’ ίμαβ'ΈρμιΙαο βιβασχόμίνο; πβρ8 παι81
» λρπαλΰχφ Φχνατήΐ..............
• ϊηπβυι δ’ έζιλάοαβίιι ύφ' άρμαη, χαΐ «ιρί νΰτοαν
• λβφαλέΐι>ι κίμπτοντα, τροχφ ουριγγζ φυλάζαι,
■ Αμφιτρύ·* δν παϊ83, φιλί φρανέΐύν, Ιδίδαβχιν
» Αυτίς............
• Δούρχτι 8ί πρβδοΧβ'ψι ί>π* άβπίδι νώτον ιχοντα,
■ Χν8ρ8ς δρέξαοθαι, ξιφίνν τ’ άνάχειβαι ίμυχμόν,
• ΚοομήβζΙ τ< φάλαγγα, λόχον τ’ άναμιτρή»β«ί«ι
« Αίΐιμι,έιον έπιόντα, χαΐ (πηήεαοί χςλιϋβαι,
> Κάβτωρ ΙππαλΕβα; Ιόαΐν, φνγάι %ρΤ<οι Ινβών. ■

(**] ε«νθφ. ΐίπομΐημ. βιβλ· 6', χΐφ, ά. §< 21—34.
1ΚΑΑ. ϋΧβΟΑΟΓ̂  Ο



I I * ΕΠΙΤΟΜΗ

Τ « είγα  “Τό!; Ή^αx)^ο'^ί συνίίτανται εις «ο/,5,απλ«ς νίχα; χατα τυρί\Μ. 
'Λίν, γιγάντων χαΐ τεράτων δι* 2έ τί,ν Ιξολίίρευοτν το-.ούτων βλαδειών 
βν,ρίων χ«1 χαχοΟργων ανθρώπων Ι).αδε τδ έπώνυαον ’Λ λ ε ξ ίχ α χ ο ς .  Τ ι- 
νεί ράλιατα εχ τούτον έρίΛχ,νεύουσι σναβο?,ίχω; αυτόν μεν ώ ; τδν θεόν τής 
κριτ·ζς· τα  δε τέρατα, τά  όποια χατεπολέμν,αεν, ώ ; τήν χαχ(αν, ν,τις δαμά
ζεται πάντοτε ύπδ τής αρετής.

Αί επκΓϊ,μότεραι πράξεις αυτού είναι οί δώδεχα άΟλοι, τους οποίους ί  
Εύρυβθεύς, ό βασιλεύς των Μυχν,νών, έπέβ*),εν είς αυτόν νά κατορθώσ^. Τό 
δ’ αίτιον, διά το όποιον ό Ευρυσθευς ουτος ελαβε τοσαύτην εξουσίαν έπι τοΰ 
Όρακλέους, είναι τό εξής. Μαθών ό Ζείι; προςεγγίζοντα τον τοκετόν τής 
Αλκμήνης, είπε προς άπασαν των θεών τήν όμήγι^ιν, οτι θέλει δώτεε. 
είς τον τεχθησόμενον κατ Ικείνν,ν τήν νύχτα έχ τής γενεάς τοΰ Πιοσέω$ 
τήν εξουσίαν έπΙ παντός τοΰ γένσυς τών Περσειδών. Ό  "ΐΐοα άπεχοίθη ποός 
ταϋτα, οτι δεν πιστεύει, εάν μή πρότερον έπιχυρώτι^ τον λόγον μεΟ’ δοκού, 
καΐ ό Ζευς, μή εννοήσας τόν σκοπόν αυτής, ώμοσεν είς τήν Στύγα, δτε 
αυτή είναι ή άμετάτρεπτος αύτοΰ θέλησις· μόλις δέ ό Ζευς ώμοσε τόν δρ« 
κον τούτον, χαΐ ή “Πρα καταδάσα ευθύς είς τήν γήν, έπετάχυνε τήν γένε- 
σιν τοΰ Εΰρ'υσθέως κατά δύο μήνας προ τοΰ όιρισμένου καιρού, έμποδίσασχ 
τήν τοΰ Όρακλέους νά γείν^ έν καιρώ τφ  δέοντι.

0 (  ύπό τοΰ ΕύρυσΟέως έπιταχθέντες πρός τόν 'Βραχλέα δώδεκα 5θλοι, 
τούς όποιους καΙ τό εν Δεί,ιροίς μαντεΐον προέτρε'^'εν αυτόν νά έπιτελέσ;^ 
πρός άπόχτησιν τής αθανασίας (*), είναι οί εξής.

Α '. ’Έπνιξεν έν τώ  αμφιστόμψ σπνρ.αί^ τής Νεμέας, πλ,ησίον τών Μυ
κηνών, τεράστιον ?^οντα διά τών χειρών, διότι τά βέλη  αύτοΰ δϊν έδύ- 
ναντο νά διαπεράσωσι τό δέρμα τού θηρίου. Πνίξας λ.οιηόν αυτόν, άνέλαβεν 
έπΙ τών ώμων, καί έχόμισεν αυτόν είς τάς Μυχή·/ας πρός τόν Ευρυσθέα, 
δςτις τοσοΰτον έιροβήθη έχ τής θέας αυτού, ώςτε χατεσχεύασεν υπό γήν 
χά/.χινον πίθον, και κρυπτόμενος εκεί, βςεύ.λε τβς προσταγά; δ.ά τού κήρυ- 
ρυκος Κοπρέως. Μετά ταΰτα έξέδαρεν ό 'ϋραχλ.ής τό άτρωτον δέρμα τοΰ 
θηρίου, και μετεγειρίζετο αυτό τού λ.οιπού άντί θώρακος· Δέγουσι δέ μά
λιστα, δτι, επειδή ό σίδηρος δεν ίσχυί νά διασχίστι τούτο το δέρμα, μ ίτ ε -  
χ^ειρίσθη έπι ττς  έκδοράς αύτβς τάς όπ).ας τοΰ λ.έοντος.

’ΕπΙ τοΰ πρώτου το ύ ·^  άθλου του Όσακλέου; αξιον ση με’ώσεως είναέ 
προςέτι καί τό έπόμε·Λν συμβάν πορευόμενος είς Νεμέαν, ήλβεν εις τό 
παρακείμενον πόλισμα Κύ.εωνάς, δπου χωρικός τις, Μόλορχος, ούχΙ μόνον 
^ιλ.ιχώς έξέν.σε τόν ήρωα, άλλ’ ήθελε νά θύση είς αυτόν και ίερεΐον ά λλ' 
ό Όρακλής είπε νά προςμείννι τριάκοντα ημέρας, καί, εάν μέν έπανέλθ:{ΐ 
από τής Θήρας σώος, νά θύσγι αυτό είς τόν Δία τόν Σωτήρα' εάν δέ άπο- 
θά-νη, τότε νά έναγίστι είς αυτόν ώς είς ήοωα, μεταβάντα είς τους θεούς. 
"Αμα ύπολαμ>{<άσης τής τριαχοστής ψ έρ ο ς, ό Μόλ.ορχος Ιμελ,λε νά έναγίσιζί

(·) τότε κ«τ4 πρώτον ώνομάβίη ύπί τζ ι ΠυβΙ«ί Ή ρ β κ λή ι, καλούμενος *ρό>εί«ν 
λλ*εί5ης. Ό 4ιόί. ϊικελ. βι6λ. ί', κ·Γ. 1«. λέγιι, διι ώνβμβαίη Ήρεκλής « Οϊΐ ίι
*  'Ή?εν ε»;;ι «Λ,ίϊς. »



«ΐί αυτόν το ίερεΐον ώ ; εις ν εχιίν  άλλ’ ε»9αβ·εν έν τοβΌυτφ ί  
χαΐ οϋτως είυααν ά̂ Α-̂ ίτεροι εΐί τον Α'α.

Β '.  Έ ϊίν ευ σε τήν χατα τον Άι;ολλ(5δωρο·ν Ιννειχέ-οαλον (* )  Λεοναίαν 
υδρβν, ?(·Πί τρα^εΐσα εν τφ  ελει γ 7,? Λέρντ,ς, έςήοχετο εΐςτδ  ι:εο’.ον, χαΐ 
8ιέιρ9ειρε τα βοσκήαατα χαΐ τήν χώρα·/* ήτο δε θηρ(ον υπεραέγε9ες, τοδ 
δτιοίου λ̂ ϊ ;  κεααλής κοπτοριεν/,ί» άνεούοντο δΰο. Συγχρόνως δέ Ιϊόνεοα* 
καΐ ρ.έγιστον καρκίνον, έρ·πύιαντα έκ τοΰ έλους, καΐ δακόντα αΰτοΰ αγω- 
ν:ζβ[λίνου τον τίόδα. Έ ν  ττ| {Λάχη ταύτν) τής υδρας έβοή^^αεν αυτόν [Α8- 
γάλως Ιόλαος, υ υ^ος του αδελ^αου αυτου ίρικλ»εους, ε^πρήαας |χερος τ ι  του 
τιλ/^σίον δάσους» χαΐ δ-.δους εις αυτόν τους άνηααενου; δαυλους, δι’ ών 
Ιχα ιι τον λαιίΛον, ο9εν άπέκοπτε τας κείρΛάς. Τήν δε μέσην κεταλήν, 
αθανάτου (ρύσεως ούσαν (δ'.ότι ή υδρα νο^υίζεται θυγάτηρ τοΰ Τυρωνος κ*1· 
τής Έχ!δν»ις ( * * ) ) ,  λέγουσιν δτι κατώρυξεν ο  'Βραχλής είς τήν γην, καΐ 
έπέθηκεν ε« ' αυτήν πέτραν βαρεΤαν Ιν δε τφ  αΐαατι αυτής εβαύ'ε τά  β έ
λη , καΐ τας «ολλάς π).ηγάς, τας γεννηθείσας εκ των οαρ[*ακερ(0ν  ̂αυτής 
δηγ{Αων, έθεράπευσε τελευταϊον διά βοτάνης, τήν οπο'αν εδρεν έν Πα· 
λαιστίντ).

Γ ’. Έ πίασε τήν ταχε'αν ελα-ρον τής Άρτέ;υ.'.δος, τήν χρυσόκερων, τήν
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ποιοριένου οντος, οτι ο Ιΐρακλής υελει κουρασΙη ποτέ οιωκίον αυτήν, ϋνιαυ- 
τδν δλον έκυνήγειτήν ε).α·ρον ό Η ρακλής, εως έτόςευσεν αυτήν ^ιέλλουταν 
·'~ πεοάσ^ τδν Λάδωνα ποταμόν, χαΐ ούτως έπίασε ζώσαν. Πορευό-V* πεοασ  ̂ τον Λαοωνα ποταυ,ον, και ου̂ ως
μενο; δέ έκ τής Αρκαδίας εις τά; Μυκήνας, φέρων τήν έλα̂ ρον έηΐ των 
ώυων, άηήντησε καθ’ οδόν μετά τοΰ Απόλλωνος τήν "Αρτεμιν, ήτις ΰβρί-

■ 1 . » 1 » ' . Λ,^ 5 _« _· κ - . . .  ί . ι .

α . ’Εχόα'.σε ζώντα τδν Έρυμάνθιον κάπρον, τον οιαιρνειρονια -.ί;ν ·*ω -  
οϊδ» γήν καθ.ουμένην, {εεταξύ τοΰ Ερυμάνθου καί Μαίναλου, ορέων τής 
'Αοχαδίας, δ’.ώξας αυτόν εκ τίνος θάμνου εις χιόνα πολλήν.

Ό  Έουμάνθιος ουτος κάπρος, δςτις καΐ Μαινάλιος ονομάζεται, κα’ι ό 
Καλυδώνιος μυθε'ΰονται γεννηθέντιςέκτής αυτής μητρός, τής Κρομμυωνίας 
Συδς, τής κα'ι Φαιάς έπικαλ.ουμένης.

Ε '.  Έκαθάρισεν έν διαστήματι μιας ημέρας τοΰ Αύγείου, βασιλέως τή?

(*} Ό £ριβμ&; των κΕφίλών τής Οβρας άναφΙριΤΒΐ διβφί;ω;· οΐ μέν λέγουσιν δτι (Τχε' 
(κιί* οέ δέ, έννέ(> ίλλοι, πιντήχοντα,χαί τινεο πχλιν, έχχδν, (β; βέλίΐ Διόδωρ.δ Σιχτλ 
^βλ. β'. χ<φ. II. 1 Δτύτιραν δ’ δλσβιν &δλον, άκοχτιΤνιι «ήν ΛερναΙχν ϋδφχν,
» ένδ« σύμχτος έχιτίν αΰηέντ;, δχονεες χειριλίς δφίων, δίετυκοϋντο. »

'Εσίοβ. βίογον. 313',

δια;ρθείρθ'



"Ηλίδος, τίν  βΐίΰλβν, δηβυ ίνρ'.τχοντο από πολλών « ώ ν  ΐ(ί<χ[λιβί βί»<· 
Δεν εςέβαλεν δα ω ;, ώ ; ένόριαεν ό Ενρνίθεν;, τήν χίποον Ι;ο ), άλλ’ ώ χί· 
ξεν είί τβν <ίτ»νλον οχετόν, δ'.' ον εξέρ^ενσεν α πκϊα  ^ χόπρος. Σ'ννεφών/,ερ* 
δέ ρετα  τον άνγείον να λάδ^ παρ’ αντβν άντί εργασίας ταύί>}? τδ δ ε -  
κατον τύ ν  βοσχηράτων, το όποΤον ορως ό Ανγείας δέν ή9ιλε να δώα^» 
αρα ραθών, οτι δια προςταγής ήναγκάσθη νά επιχειρήτζ; τοντον τόν άΟλον, 
και ό Ενρνιθευ; δέ πάλιν δεν ήδελε νά χατατάξΐ{) τόν ά9λον είς τοίις δώ· 
δεχα. ά^’ ον ν,χουσεν, δτι ήγωνίσθη επί ρισθφ.

Έδίω ζε χαΐ έτόξευσε τάς Στυα^χλίδας δρνι9χς, ρεγάλα χαΐ ά *·  
θρωποβόρα όρνεα, εχοντα όηλας χαΐ ^όγχη σιδηρά, καΐ διατρίδοντα Ιν 
Στνρφα).ίδι λίρνγι τ?^ Αρκαδίας, τής οποίας τό δνορα δρερον· κατά 81 α λ- 
λ.ονς ώνοράζοντο όντως άπο τον παλαιόν ήρωος Στυρ^άλον, τον οποίου ησαν 
θυγατέρες. Ινα έχβά).^ δΐ «ότάς ό Όρακλής έκ τής λίρνης, ελαβε παοά τής 
Άδηνάς χάλκινα χρόταλ.α, χατεακενασρένα υπό τοϋ Ή-ραίστου, τά  όποια 
κροΰων, έρόβει τ ά ; όρνιδας, αΐτινις) ρ ή  υπορέρουσαι τόν κρότον, ήρχοντα 
έξω , χαΐ όντως νπ’ αντοΰ έτοξεύοντο.

Ζ'. “υγαγεν έχ τής Κρήτης ζώντα τόν άγριον ταύρον, τον γίνόρενον ιίς 
τόν Μί·/ω ρεγάλ.η; βλάβης πρόξενον. Περί τον ταύρου τούτον οί ρδν λέ« 
γο'νσιν, οτι είναι ό διαπορδρεύσας την Ενρώπην οί δέ, δ η  άνεδό9η έκ τής 
βαλ.άσσης δια πχραχλ.ήαεως τον Μίνω ίιπό τον Ποσειδωνος, καί έξηγριώδ/ι 
ύπ’ αύτον τούτον τον 9εον πρός τιρωρίαν τον Μίνω, δςτις ίιπεαχέδη ρέν νά 
θναιάσ-ρ είς τιρήν αύτον τόν ταύρον τούτον άφ’ ον δέ εΐδε τό κάλλος οντού, 
ρετανοήαας, άπέπερψεν αντόν είς τδ ποίρνιον, κα\ έδυαεν είς τόν θεόν 
άλλον πολ.ίι ΰποδιεστερον. Ό  δέ Βύρυσδεύς, λαβών τον ταύρον τούτον, ά πέ· 
λ,υσε αυτόν πάλ.ιν έλ.εύδερον είς τά  δάση, ώ ; ζώον ιερόν. Όνοράζεται δέ 
καΐ Μαραθώνιο; ταύρος, επειδή ρετά ταντα πλανηδεί; είς την Σπάοτην 
καΐ είς απαααν την Αρκαδίαν, καΐ περάσας τόν ίσβρόν, ήλθεν είς τόν 
Μαραδώνα της Α ττική ς, βλάπτων τονς έχ ει κατοίκονς ρεγάλως* άλλα τ ε -  
λευταΤον αυνελ.ή^δη νπό τον Θησέως, χαΐ έδυσιάσδη είς τόν Απόλλωνα.

Η’. "Ηρπασε τού; τίσσαρας άνδρωποφάγονς καΐ ιτυρίπνοας ίππους Λάρ- 
πον, Δεινόν, Ξάνθον και Ποδάργην, -τού Διορήδους, υιού τον Ά ρεως καΐ 
τής Κυρήνης, καΐ βασιλέως των Βιστό'Λον, έδνονς θρ^κίον καΐ ρ α χ ιρ ω * 
τάτον. Πλεύσας λοιπόν ό 'ϋραχλής, έχων χαέ πολλούς άχο).ο^ονντας αύ· 
τόν έχουσίως, καΐ άρπάσας τούς ίππους, χατέβαινεν είς την θάλασσαν. ΚαΙ 
έιρώρρησαν ρέν οί Βίστονες κατ’ αντοΰ ώπλισρίνοι, έδίωξεν βρως αυτούς 
πάλιν εις τά όπίσω, καί έιρόνενσε συγχρόνως χαΐ τόν Διορήδην άλλ’ άπώ- 
λεσεν έν τω  άγώνι τούτψ τόν αγαπητόν αυτού “Αβδηρον, υίόν τον Έρροί^ 
οςτις φ'νλάττων έν τφ  ρεταξύ τοντφ τον; ίππους, κατεβρώδη ίιπ’ αυτών* 
επ ί τού τόπου δέ, δτίΟν επεσεν ό Άβδηρος, εκτισεν ό Όρακλής είς τιρήυ 
αύτον πόλιν, όνοράσας αυτήν Άβδηρα. Ά φ ’ ον δ’ έκόρισε τούς ϊππονς ηρός 
τόν Εύρνσθέα, διέταξεν οντος νά απόλυση αυτούς είς τδ όρος Όλυρπον, 
δπου κατεσπαράχδησαν νπό των αγρίων θηοίων.

Η αλληγορία των ίππων τούτων ·?ον Διορήδους είναι κατά τινας ή ίζής* 
ί  Δωρήδης είχε δυγατέρα; ^όρνας, ε̂εδ’ ών ήνάγκχζς το·>; ξένου; ν« σννίυ·.
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ρίίχωνται, χ«1 «πίιτ» Ιίράνενιβν αύτούς· Ιχ  τούτβυ «ροίχιιΑ®
Δ ( 0( ΐή $ ε ιο ς  ® ν ά γ χ η (* ) .

θ ' .  "Ελαβε τον ζωστήρα της ίππολύτης, τί^ς βασιλίσση; των Άριαζά- 
νων, τδν όποιον *^χ®ν οδτη παρα το» ηατρός αότής "Αρεως, εις στ;[Αεΐον, 
δτι πρωτεύει πασών των άλλοιν, χαΐ τον όποΤον επεθύ^ησε να εχιζί ή 
Ά δρ ή τη , ή βογάτηρ τοΰ Εύρυσβέως. Ό τ ε  6  Ήραχλής, χαταπλεύσας ΙπΙ τβς 
εχβολάς τον θερρώδοντος ποταρον, προςωρρίσίη εις τδν λ·.ρ0να της θ ε ρ ι-  
σχύρας πόλ.εοις, δπον τ,σαν τα άνάχτορα των Αραζόνων, έλθονσ* ή Ιππο· 
λύτη αντή, χαΐ ραίοΰσα τήν αιτίαν, δι’ ήν έχεΐνος ερχεται, ΰπεσχέ9η, δτε 
βέλει δώσει εχονσίως τον ζωστήρα· άλλ’ ή Ηρα, βέ).ονσα να χατ«ττήσΐ3 
εις τον Ήρ«χλ.έα τήν πράξιν ταύίην επίπονον, λοβονσα τήν ρορσήντί'/ος 
των Άραζόνων, διεσήρισεν, οτι ξένος τις ήλθε ν’ άρπάσν) τήν βασίλισσαν 
προς ταύτην δέ τήν φι^ην ετρεξαν εΜύς αί Άραζόνες ώπλισρέναι εις τδ 
ηλοΓον, χα’ι σννεκρότησαν έκεϊ ρετα  τον Όρακλεους ράχην, χαθ ήν οντβς 
τήν ρέν ίππολ,ύτην έαίνενισε, νορίσας, δτι ήπατή^η νπ’ αυτής, χαι ελαβε 
τδν ζωστήρα· τβς δέ λοιπας ετρεψεν είς φν^^ν.

Ή σαν δέ αί Άραζόνες ε9νος γεννβΐρν χαΐ ράχιρον, έχ ρόνων γυναι
κών συνιστάρενον περί ών Ιλέγετο , δτι άπετέλονν ίδιον βασΟ.ειον, κβΐ 
εκυβερνώντο κατ’ ίδιους νόρους, ρ ή  έπιτρέπονσαι είς άνδρα τινα νδ είςχω - 
βήστι είς τήν γην αυτών, βλ).α προςερχόρενβι αύτα), οτε ή9ελον να συλ- 
λάβωσι προς διατηρησιν τοΰ εαυτών γένους, είς τά δρια τών γειτόνων, χαΐ 
συνευρισκόρεναι έχει ρετά άνδρών* τα  9ηλυχά αυτών τέχνα άνέτρειρον ρετα 
μεγάλης έπιρελείας, χαΐ έγύρναζον είς πάντα τα είδη τών πολεριχών 
ασκήσεων, χόπτουσαι χαι τδν δεξιόν αυτών ραστδν, "να ρή έρποδίζωνται 
είς τδ άχόντισρα ( * * ) .  ’Ητο δέ τδ χατοιχητήριον τών Άραζόνων χατά ρέν 
τδν Απολλόδωρον, Σιχελιώτην Διόδωρον, χαί άλλους, ή  χζτά  τήν Κ α ππ α ·

(*) £ου(δ. ·  Λιο|εήδιιβς Ινίγχη, η^ΐ)ιΐ(>, άχί τοΰ Τνίίιβι, ή τοΰ 8
• ήνίγχβζι τβΰ< ξέν»; «ίτχραΤς ςυτιις ταΤς βί,γχτράσιν αύτοΰ μίγνι>βε>ι, α< χαί ΐχηουε
■ άλληγορίϊ' είτα Ινόριι.. . .  Τίττοται ίέ έχΐ τϋν κατά άνάγχγ̂ ν τι π^αττόντων διά
• τούτο λέγιι δτι Τπχου; άνΐ̂ ιοχοφάγους (Γχεν 6 άιομήδη .̂ ■ _  'Ο δέ Παλοίφατος <ρ· 
μιΐνιύει τδν μΰβον ίλλνς· Οορ άχίοτ. 4. « Π,ρΙ τ»ν Λιομχδου« ίππων φαβίν, δτι
■ άνβρώχου; χατήοδιον· τούτο δέ γελΜον τδ γέρ ζύον τούτο χριβ$ χχΐ χδρτ,ρ ήδοιαι
• μάλλον, ή χρέααιν άνβρνιχίνοις· ή δέ άληΟΐια ήδο· τνν παλβιΰν άνδρώτων δντων 
Β αύτονργϋν, χαΐ τροφήν χαΐ χοριονβίαν πλείβιην χοχττιμένιον, ατ< τήν γήν έργαζομέ·
■ ν»ν, (ππατροφοΤν οΰτοε έπολάβετο, χχΐ μέχρι τούτου ΐχποις ήδοτβ, έως Ου τά αύτοΰ 
Β άπύλιοο, χ·1 πάντα τωλων χβττινίλωοεν ο’ς τήν τών ίππων τροφήν οίουν φίλοι τιύς 
Β ίππους άνδροφάγονς ώνόμαοαν ου γινομένου, «ροήχΟ-ς δ μύθος. ■

(··) Στρίβ. ?ιβλ, ι4. χιφ. 5. ·  Τδν μίν άλλον χρόνον χαί’ «ύτά; αΰτουργούοας (τάς
• Αμαζόνας) £χα7τβ, τά τι νρδς άροτρον, χ,Ι φυτουργίαν, χαΐ τά πρδς τάς νομάς χαΐ 
,■ μάλιβτα τών ίππων· τάς δ’ άλχιμωτάτας ϊφ'Ζππων χυνηγιβίαις πλτονάζιιν, χαΐ τά 
,  πολέμια άαχιΐν άπάαης δ'έπιΧΕΧίύοθαι τδν διζιδν μαζδν έχ νηπίων, ώςτι ιΰκοτώς 
Β χρήοθαι τφ βραχίονι πρδς έχάοτην χρείαν, έν δέ τοΤς πρώτοι; πρδς άχοντιομδν χρή-
• αβζι δέ χαΐ τόξιρ, χοΐ οαγάριι, χαΙ «έλτη· δοράς δέ θηρίων ποιιΤβθαι έπΙχρανά τι χο) 
Β αχιπάβματα χαΙ διαζώματα- δύο δέ μήνας έξαιρέτου; έχιιν τοΰ έζρος, καθ’ άς άνχ· 
Β βιΐνουαιν ιίς τδ πληβΐον δρος, τδ διορίζον αύτάς τι χαΐ τούς Γαργαρέας. λναβχίνβυβι 
Β δέ χφχιΐναι κατά έθος τι παλαιόν, αυνβΰποντίς τι χαΐ βυνιαόμινοι τάϊς γυναιζ), τι
ς  χνβπβ ( α  χέριν, άρανώς τι χαΐΐν αχότιι, δ πυχών τή τυχονις- έγχύμονας δέ ποιή·
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δοκίαν ΓίρΙ τον βίρρ-ώοοντα ποτααον χ ώ :χ , οποίας ποωτίΊβνιϊα η ίλ ις  
ζτον ή θε^Αίσχύ^β { ’ )■ κ«τ«  2ο τον 'Ηιόοοτον, ή περί τήν Μαΐ'.ώτςδχ λ ί-  

(**)· ό 06 Στράβων άριιριβάλλί!, ολως πίοΙ της υπάρξεως αντών, ρ;ν9ο·» 
|Ακλλον, η  άληήη ιστορίαν νο;χίζων τα περί αυτών λεγόριενα ( * " )

*ϋρπασβ τούς αοινιχοΰς ^ α ς  τον Γηρυόνου, υιού τού Χρυσάορος και 
Της Καλλιρ^ης, δυγατρέ; τον Όχεινον, γίγαντος, τρεις εχοντος κιφαλας, 
καΐ 8ξ βραχίονας και πόδας. Εις τό Ιπιχείρηα * τοντο έρόνενσε τόν Όρ9οον, 
τον φύλακα τών βοών, τόν 2ικέφα).ον κννα, τόν υιόν τον Τυφώνος και τ?̂ ς 
Έ χίδνη ς, και τόν βονκό).ον Εύρυτίωνα, οίτινες ώραησαν άριφότεροι κατ’ 
«ύτον (1·). Μέλλοϊν δε ν’ άρπάσι^ τούς βόας, προνοοίη ΰπό τιοινένος εις τόν 
Γηρυόνην άλλ’ ό Ηρακλής καΐ αυτόν διά βέλους ετόςευσε, και-τήν "Πόαν, 
βοηθούσαν τόν Γηρυόνην, κατά τό στήθος επλήγωσεν.

Ό  Γηρυόνης ριυθεύεται υπό τών ποιητών εχων τρία σώ να τα , τρεις κεφά
λας, δζ 5̂ πόδας· δθεν καί μνηρ.ονεύεται παρ’ αΰτοϊς πάντοτε
υπό τήν επωνυιχίαν τ ρ ι σ ώ ρ ι α τ ο ς ,  και τ ρ ι κ ά ρ η ν ο ς *  κχΐ ό μέν Οα-

> βαντες, άπβπίμπουΐΐν α1 ί ’ β,τι μίν £ν 6?ιλυ τέχωσι, χατί;/βν9(ν αό(χ1, 9* 5^ρ:να
> χομιζοίΜίν έχείνοις έκτρί^ειν* ^(ίιιΐιαι 8' έ'χαβτα; αρ6ς έχι·ιο» νομίζων νϋν δί>
> ϊήν δγνο'.αν. » .

(*) ΐΐχολλοδ, βιβλιοβ. βιβλ. β*. κ(β, έ. § . 9, « Αννη $1 (Ιππολύχη) ίβιβίλευεν %μα·
> ζόνων, >ΐ χατφχβυν χεοί ’;6ν θεομώ^οντα ιο»μΟν, ΐ9/ος μίγα τ ί  χατ4 «όλιμον. » 
—  Δ:έδΐι>ρ. Σιχ£λ, βιβλ. Β’. χ(μ. 1β. α Πλ<ύτα; ουν ^'Βριχλτκ) (ί( τδν άη' έχιίνο  ̂Ευ-
> ξΐινον χληβένια κόνταν, χαΐ χιιαπλιύ«θί( ΙχΙ τίς έχ€ολ1ς β̂ϋ βι^μύδοντο; κοτα-
> μοΰ, κληβίον θεμιβχ^ρις αέλειβι χιτ<9:ρα:ο!ΐέδ:υιεν, έν ή τΑ δινίλιια εύν &α>ζό- 
» νων ύβήρϊί.ι.

(··) 'Ηρύί. βιίλ. 8’. χ«ρ. 110. « Τό« λόγοι τούι’ Ελλιιιναι «χήοβντβι »ή {* ! βί?-
• μώΒοντι μΙχγι, Ικοχλέει», δγονιχ; τριαΐ ηλο:θι«ι τών ΐΐμχζόνων όοις ήδυνίατο ζιβ-
■ γρήοαί' τΑι δί έν τφ κιλίγιϊ έι^0̂ μέν2ι, {κχό^χι τβν; άνδρις· πλοΐχ δέ οΰ γινιί» 
» οχ(ιν αΰτΑς ονδέ κι^ίολίοιη γρ τ̂Βαι, ούδί Ιοτιοιβι, οΰδΙ «'ριοίιο· άλλ'έχιΐ έξέχοψχν
■ τους άνίραι, έφίρονιο χ ιτ ϊ  χύμα χ>1 δν€μθν, κχΐ έχιχνέοντ» <ήι λίμνης «ής Μοιή-
> τιδο; έχΐ Ερημνούς' οΐ δέ Κρημνοί <!βι ΐίι; γΤ̂ ς τών Σχνβέων των έλενβίρων ένττϋθ·
> Ιποδίται άπδ των βλοίων αΙΑμαζό/ί;, ώδοιπόριον έ; τήν οίχεομένην. >

{***) Στρέδ. ούιόΟι* « ίδιον δέ ττ συμδέδηχΒ τΐρ λόγ<ρ κιρί τών Αμαζόνων* οί μίν
■ γδρ δλλοι τδ μυβώδες χαί τδ Ιττοριχδν διωριομένον ^χιϊ^τι· τδ γδρ κχλα.χ χιΐ ι}ΐ(υ9ή
• χαΐ τερατώδη μΰβοι χχλοΰνταΐ' ή 8' ίιτορία βούλεται τάληΟές, δν τε χαληδν, δ· τι
■ νέον· χαΐ τδ τερατώδες ή ούχ Ι; ε̂ι, ή οχάνιον. Περί 6έ τών λμιζόνων τδ αύτδ λέγΙ·
• ται χϊΐ νΰν, χ»1 «άλαι, τερατώδη τ’ δντα, χαΐ «ίοτεως τις γδρ αν κιατ^ό·
ο σιιεν, ώς γυναικών στρατδς, ή κόλις, ή εδ/ος αυοταΙη αν κατε γωρίς δνδρών ς χαΐ ού 
» μδνον γε ουσταίη, δλλδ χαΐ ερόδονς κοιήβαιτο έκΐ τήν δλλοτρίαν, χαΐ κρατήσειεν ού
• τών έγγυς μόνον, ώςτε χαΐ μέ;ι;ρ> τή; νΰν ίωνίας κροελδεΐν άλλα χαΐ διακόντιον ςεί·
• λαιτο ατρατιδν μέ/ρι τής ΐδττιχήςς Τοΰτο γδρ δμοιον, ώςΚνεΐτις λέγει, τούς μέν 
» δνδρις γυναΐχας γεγονίναι τούς τότε, τδς δέ γυνα'χας δ.βρνς. Χλλδ μήν ταϋτάγ·
> αύτδ χαΐ νΰν λέγεται κερί αυτών· έκιτείνει δέ τήν ίδ.όιητα χα: τό κ.ετείετδιι τδ 
» καλιιδ μάλλον, ή τδ νΰν, >

(■{·) 'Πείοδ. βίογον, 287 χαΐ ίαεϊ.
ε Κρνοάωρ δ'ετεχε τριχδρηνον Γηρυο̂ ήχ,
» ΗιχδιΙς Καλλιρρόη χονρη χλυιοΰ’βχίινοΓο·
» Τόν μέν δρ’ έξενδριζι βιη 'Βραχληείη. 
α ΒουαΙ παρ’ εϊλοχόδεοαι, κερ̂ ^̂ ύτιρ είν* 'Ερνδείη,
■ 'ΐΐματι τφ, ότε κιρ βοΰς ήλιαεν εΰρυμετώχους 
• Τίρννδ’ εις Ιερήν, διαβδς κόρον 'βχεανβΤο,
» ’Ο̂ δρον τε χτείνας, χαΐ βουκόλον Εύρυτίωνα,
■ Σταδμγ έν ήερόεντι, κέρην κλυτοΰ ΆχεανοΤο·»
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λαίφαΤΛ; Ιί[ίην*ύΕΐ τοΐίτον τ6ν ρ.ίΜον ώς ηλαϊθέντα «χ τ 7 ^  χαςα τον Εν- 
ξίΐνον πόντον χεΐ[Λένης πόλεως Τρ««ρ/,ν·'»ς, τής όποιας ητο πολίττ,ς (* )·  
ϊτεοοι δέ εζηγοναι τας επωνυρι(ας οΟτον ταύτας βχ τρ’.ών ντ'αων τής ίαηα- 
νίβς, τών ό«ο(ων ΰπο^έτοοαιν βΰτόν βασιλεύοντα» η  διότι ίΐχβ  ούο άλλους 
άδιλϊους, ή τρεις παιδας.

ΙΑ ’. Έχόρι'.σεν εκ των κατά ττ,ν Άίρρίχί,ν κήπων των 'Ετπερίδων τά 
χρυσά [εήλα» ιερά δντα τής Άβροδίτης, και ου5>αττόΐΑ«να ίιπό τού «θανά
του δράκοντος Δάοωνος(** (··*]) ,  καί των "Εσπερίδων Λίγλϊ;ς» Έρυ0είας»'Ε7ίας 
χαΐ 'Αρε9ούσϊ;ς. Επειδή δέ ό Ηρακλής δεν ήςευρε τον τόπον, οπού κατώ· 
χοίΓί αί Εσπερίδες, χατέλ.αβεν αΐτνιδίως οια συΐΑΟουλής Νυαρών τινων τόν 
{εάντιν Νν,ρέα χοψώριενον, χαΐ οησας αυτόν ισχυρώς, ήνάγχασε νά φάνε- 
ρώσιη τον τόπον, εν ω είιρίσχοντο τά  ριή'λα. Φ9άσας λοιπόν εκεί, πρώτον 
(ιόν έιρόνευσε διά τοϋ ^πχ/.ου τον οράχοντα, επειτα ο εχοψε τά  (ΐήλα, χαΐ 
ίχόρίσεν αυτά προ; τόν Εύρισ9έα· αυτός δε λαβών, εοωκεν είς τόν 'ϋρα - 
χλέα, και ουτος αυιέρωσεν ύστερον ε ΐ; τήν ’Λίήνάν, ή τι; 10>]κε πάλιν α ύΆ  
εις τον πιωτον αυτών τόπον.

Αί Εσπερίδες λέγονται Θυγατέρες τοΰ "Εσπέρου, ή , κατ’ άλλους, τοϋ 
Φόρκου και τής Κήτους, εχουσαι τήν διατριβήν αυτών έν Μαυριτανί^ι και 
έν τή  ΰπωρείΐ|ΐ τοΰ Άτλαντος, χαι ΰρινούρ,εναι υπό τών ποιητών ώς χόραι 
'λεγυρό'ρωνοι χαΐ (ΐελ.φδικώταται. Τό δένορον, τό βέρον τά  χ?ι»σ5 ρήλα, 
λέγεται οτΐ άνέουσεν ή γή κατά τούς γάριο'υς τής "Ηοας, κα'. δτι αύτή εςησβ 
^ύλ.αχα αύτοϋ τόν δράκοντα εκείνον. Ε π ειδή  δε ή λ.έςις ( ΐ ή λ α  ση|Λαίνει 
έλ.ληνιστί καί τόν κα ρ π ό ν  καΐ τά π ρ ό β α τ α , νοριίζο'υσί τινες, δτι ό Ηρα
κλής έχό|αισεν έχ τής Μιλ.ήτου κ ρ ιά ρ ια  καΐ π ρ ό β α τ α , εχοντα πολύ- 
τιριον (ΐαλλίον ( * ') .

(·*) Πϊλ«!β. Π·ρΙ κ«9. 28, ■ Γηρι,Ανη» β«*1ν,δτ» τριχέφαλο; {γένιτο, Χ?υν«·
• »ον {* βωμ» τριΐ; χι^οιλί; «χ«»ν. Ίΐν ϋ  »οιό;8ί τοντο' *6λις ίβτίν έν τφ Ενξε'νί 
Β *όνί(|>, Γριχβρινί* χκλουμίνη· ·ήν βέ ΓΛ,ρ;,ό,ηί έ» τοΓς »6μ όνβρώπθι« 6νομ»»τ4ί, 
Β χλο’ίχιί τ· χίΐ τοΐι ίλλοιι δΐίοέρίΛν είχ* ίέ χ»1 (ΐγίλτιν Οίυμαν^ήν, ΐίρ' ή'< έλ-
• Ιών Ήρ«χλ9)ς, άννιχςιούμίνο, Γηρ'νένην ?χτ{νν«ν· οί βέ βίώμενοι χ·ρ·,λβυνομίν«< νΐί
Β βοΰς, ίβχύμιςον. 'ίΙαχν γίρ μίν μέγιίο', μ··χ?»1, ά«4 5έ ΧΕφχλςί έχΐ τήν ίιιρν» 
Β μοχραί χιί^βιμχΐ, χέραν» ούκ ίχονσ»ι, έντχ ίέ  μιχρέι χ»1 χλ»νέ« Πρ4ς νοΰ; »>νβ*· 
Β νομέ,ου; βΰν Ιλνγόν τ:νις, Ίΐριχλζς ναΰν»; Χίρ.τ,λχβίν, ουν»; Ε>ιρ<ό·<ου ταϋ Τρικϊ-
• ρήνον νινίς ίέ έ« τοΰ λεγομένοο ύχέλβίον τρίΤς ίχίι* χτρβλές. »

(*) λαολλνν, λργον. βίίλ. ί '. 139ϋ.—99-
• · . . . ΐςαν 5’ Ιιρίν χέίον, φ Ιν\ Λάίιβν,
Β Είςέτι που χβιζίν ιι»γ/ρύ»ί» έό,το μ^λ*
Β Χώρφ ΐν Χτλβντο;, χβόνιοι ο?ΐί' άμ?1 ίέ  Νύμφ»»
Β ΈΜκρίίιο ποίχνυον, «9>μ<ραν Βτίίουοαιι. ■

(··*] Π» «̂ν®«τ. *«ρΙ άχίς. χιιρ. 19. · Αέγοοϊνν, 5τι γυναΤχέ; τινιι ήτιν α! 'Ε»π»- 
» ρίβιν τ·ϋται; ίέ  ην μήλχ χρν3> έπΙ Ηιιλέα«, ήν έφνλαΐΟΕ ίρίχ»ν έν’ δ μΐ|λ<ι χα( 
Β 'Βρτχλϊις έίτρχτίύΟίτο. 'Ε/«ί ίέ ή βλ·<|βίι« ώ!ί. "Είχιροι ήν άνήρ »Ιιλήβιο<, 8» ^χίΐ
■ έν Τ{ Καρί9ΐ, χαΐ ιΓ/ε έυγατέρας ίύσ, έχαλαόντο Έαπιρίί(«. Τούτφ ίέ ήτον 0ΐς 
Β χχλαΐ χαΐ Ευχαρχοι, Οίαι χαΐ νΰν έν Μιλήτιρ. ’ΕπΙ τοΰτΐι) δλ ίνομάζοντχι χυνβ*·
■ χάλλιβιον γίρ ί  χρνοός· ήί»ν δέ έχιΐνβν κάλλιοτβ;. έΙήλα ίέ  χ»λιΐτβι τ4 πρδβιι»· 
Β βχίρ ίδών 6 'ΙΙραχλϊΐί βοίχομιν* π,ρ4 τξ βαλέ»» ,̂ ιι«ριιλάν«ι, ένέδίΤΟ ιίς τήν ν«ϋν.

καί τ4ν κομμένα αυτίκν ένόμχτι Ο^έχονο, ιϊςήγαγεν {(ς οίκον, ούχέτι ζώντοι τοΰ



ΙΒ ’. Κατίβη ίί« τδν &5»3ν, χαΐ Ανήγαγεν βίς τ^ν γΐ5ν τον τ^ιχίφχλον χι5^ 
Κέρβερον, μιυηβείς πρίτερον τά  Έλευσίνιχ ριυστήβια, χαΐ «Λτω; επείτβ χβ- 
ταβάς βιά τοΰ Ταενάρου, άχρωτηρίοο της Ααχωνιχής^ εις το βααίλείον των 
σχιων. "Αιχασαι « ί ψνχ«1. ΐδοΰσαι αύτδν, εφνγον, π).ήν τοΰ Μελεάγρο» χαΐ 
τής Μεδοντης, τήν όηοίαν ήθελε να χτυπήο^ δια τον ξ'ίρονς, αν [αή Ιλεγε 
ηρος αύτον 6  'Ερριής, δτι είναι χενδν είδωλον. Μετά ταντα έζήτηαε τόν 
Κέρβερον παρά τοό Πλούτωνος, δςτις σνγχατένευτεν εις το ζήτηρια ΙηΙ <τυν- 
5ήχγ[, ν’ αποθέίΐ} τα  όποια εφερε ρεθ* εαντον δπλ«. Έπίαβε λοιπόν ό 'Ηρα* 
χλής τδν χύνα διά των χειρών, χαί δήαας αυτόν, αν χαι έδήχθη υπό τής 
χ ε ^ λ ή ς  τοΰ δράχοντος, τήν όποιαν είχεν ό χύων επί τής ούρας, εαυρεν δριως 
αυτόν εξω. " Δ γ ’  ου δ 'Ιδειζε τον χύνα εις τδν Εύρυοθέα» άπεδωχεν αύτδν 
πάλιν εις τδν Πλούτωνα.

ΕαΙ ούτοι λοιπδν είναι οΐ οωδεχα περέοηριοι άθλοι τ μ  Ήραχλέους' τδν 
δέ λοιπόν αύτον βίον> χβ'ι δαα άλλα χατώρθωαεν άνδραγαθήριατα, διηγού· 
ρ,εθα έιρεζής.

’Ελθώνποτε εις τον Κιθαιρώνα, “να φονεύί:^ τδν λέοντα, τδν διαοθεί- 
ροντα τά  ποίρινια τοΰ θεσπίου, ή ,  χατ’ άλλ.ους, θεατίον, βατιλέως των 
θεαπιων τής Βοιωτίας, εξενίοΟη υπό τούτου πεντήχβντα ήριεοας, χαΐ έλάι*- 
βανεν, όίάχις έξήρχετο είς τδ χυνήγιον, π ίτα ν  νύχτα μίαν έχ των πεντήπ 
χοντα αύτοΰ θυγατέρων, νοριίζων δριως, δτι τυνευνάζεται πάντοτε μετά 
τής αυτής. Έγεννησε λοιπόν έχ τών πεντήχοντα τούτων νεανίδων, θ ε τπ ιά -  
δων όνομαζομίνων άπο τοΰ πατρδς αυτών, πεντήχοντα δύο υιούς, διότι δύο 
εγέννηταν διδύμους.

’Επιστρέφων δέ ίχ  τής Θήρας ταύτης, άττή'/ττ,σε τούς χήρυχας, το'ύς ? ε λ -  
λομένους υπό τοΰ Έργίνου, βααιλέως τοΰ ’Ορχομενοΰ, ίνα λάβωτι παρά 
τών Θηβαίων τδν δασμόν έχατδν βοών. * 0  Ίΐραχλής ήχρωτηρίασιν αυτούς, 
χόψας τάς ρΓνας χαΐ τά  ώτα, χαΐ εοτειλ,εν όπίσω· έπειοή δέ ό ’Εργΐ·/ος 
εξεστράτευσεν εναντίον τών θηβών, χατέπεισεν ό ’ Οραχλής πολλούς νε»- 
νίας νά έλευθερωσωσι τήν πατρίδα αυτών άπδ τοΰ δυνάστου. Μη εχοντες 
όμως όπλα, ελαβον τά  τών προγόνων αυτών, τά οποία εχρέμαντο εν τοις 
ναοίς, καΐ ούτως ώρμησαν μετά  τοΰ 'Βραχλέους χατά τοΰ Έργίνου· τόν 
όποιον φοχεύσαντες, ετρεψαν τδν ).αδν αύτοΰ εις φυγήν, χαΐ ήνάγχασαν 
αύτδν ν ' άποοωστ) είς τούς Θηβαίους τριπλ.οϋν τδν δασμόν.

*Η ιστορία τοΰ Έργίνου είναι ή άχόλ.ουθος. Είς τδν ΈργΓνον παρήγγειλε 
Κλύμενος, ό πατήρ αύτοΰ, άποθ·/τ,σχων, νά έχδιχήσ ξ̂ΐ τον θάνατον αύτοΰ, 
γενόμενον«ατά τδ εν ’Ο γχηστφ τής Βοιωτίας τέμενος τοΰ Ποσειδώνος ύπά 
τοΰ ηνιόχου τοΰ Ηενοιχέως Περιττούς, βςτις ερ^ ύε^ α τ’ αύτοΰ «αμμεγέθη  
^ίθον, χαϊ επλήγωσεν αύτδν θανατηφόρως* εχπληρών λοιπδν ό Έργΐνοςτήν 
εντολήν τοΰ πατρδς, έξε7ράτευσε χατά τών Θηβαίων, χα'ι νιχήσας ύπεχρέΐώ-

ί  άλλί τΰν «αΙδβν αΰιοΰ. "Ελιγον ούν οΐ δνε^κ·(· {ειχνάμιβι αήλβ,
• & 'βραχλΐΐι ήγαγιν Ιξ 'Ετχιρίΐινν, τΟν φύλτκβ κχβκτείνκ Αρ χ̂οντβ· χ»1 ίνΙ«> λ 
ρ μΰβος «ρΒίενιπλάεβη ·
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ί Κ  αυΐοδς εις εΛρχον ίονβήχην, να ίτ Ι λ λ ω «  «ρδς βυτέν χατ* ?τος δι* 
ιιχοσιν έτών εχατδν βόας. Πολύ δε {χετα ταϋτα ίί«ερον ελββεν 6  ’ΒργΓ·Λς 
δια ιτροςταγής τοΰ χρτ,τ[Λθ3 γυναΐχβ» έξ ^  Ιγέννχ^σε τον Άγβ;Α»ίδ5] χαΐ 
•εδν Τροφωνιον, τούς ηερι<^ήαονς οΐχοδό^χους, οΐτινες, ί ψ  ου Ιχτιααν εν Δελ« 
φοϊς τον ναδν τον Άπίλλχονος, π^ςικλήίηταν χαΐ νπδ τον 'Τοιέως, χατο'.-· 
χοίϊντος έν Βοιωτίιι, ΐνα χτίσωτί χαΐ δι’ αντδν ναόν, δπον εν τινι ώ3ΐσ|*ένφ 
τδπιρ τ,Βελε να ιρυλάττιρ τού; 9/̂ σανρούς. Εις τον τόπον τοντον είν,χαν οί 
δύο οίκοδό|«.οι λ;0ον τοοοΰτον τεχνηέντως, ώςτ'έδνναντο νίι εχδάλλωαιν 
αυτόν πάντοτε, οσάκις η9ελον, μηδενός «αρατηοονμένον έλ),είμματος. ’ Εκεΐ 
λοιπόν εναπέίηχιν άνυπόπτως ό 'Γριεύ; τόν θ/)σ*υρον αύτοΰ· άλλ’ ΐννοήσας 
ίπειτα  τήν γενομένην αρπαγήν, ά^’ ού έν ταΓς θύραις χαΐ τοϊς κλείίροις 
ονδεμίαν παρετήρησεν ελλει<]«ιν, διέταξε τόν Δαίδα/.ον νά χατασκενάσ-^ πα
γίδας, τάς οποίας εστησεν εις τό θησαυροφυλ.άχιον τβϋτο. Ό  Άγαμήδης 
ειςήλ.θε πάλιν τήν νύχτα μετά του αδελφού Τροφωνίον, ά'λλά οτίνελήϊίη εις 
τήν παγίδα τοσοντον στερεώς, ωςτε ό Τροφώνιος δέν έδννατο πλέον να ελευ- 
βερώστι αυτόν "να μή έκ9έσ·^ ),οιπόν τόν αδελφόν αύτον εις αισχρόν κχΐ 
οδυνηρόν θάνατον, μηδέ παραδώση αυτόν εις τό βασανιτήριον,άπέχο'ύεν αΰ· 
τοΰ τήν κεφαλήν. Μ ετ' ολίγον χρόνον Ιχτισεν ό Τροφώνιος εις τι δάσος πλη» 
σίον τής Αεβαδείας κατοικίαν υπό τήν γήν, η, ώς άλλοι λέγουσιν, χατεπόθη 
υπό τής γής. Εχει δέ, δπςυ έβυθίσθη, ήνεφχθη σπήλαιον, ά ν τρ ον  το ΰ  
Τ ρ οφ ω νίου καλούμενον, περί τοΰ όποιου μετά  ταΰτα διεχηρύττετο λόγος, 
δτι ό Τροφώνιος δίδει έν αυτψ χρησμούς. "Οςτις ήθελε νά έρωττ,σίζΐ τό χρη- 
στήριον τούτο, διέτριβε πρώτον ημέρας τινας μετά των ιερέων, προςέφερι 
διαφόρους θυσίας, και επινεν είδος νερού, τό όποιον ελέγετο λήθη* επ ειτ*  
ώφειλι νά προςκυνήσγ) τό είδωλον τού Τροφωνίου, νά 5,άβη μεθ'έαυτού πλα
κούντας, χατεσκευασμένους εκ μέλίτος, ινα δώση αυτούς εις τούς κατά τήν 
οδόν παραφυλάττοντας όφεις, νά βάλι^ τούς πόδας αυτού εις τό στόμιον τοΰ 
χάσματος, χαΐ ούτως έχεΐθεν νά συρθή εις τά  κάτω αίφνιδίως. Ενταύθα 
«μάνθανεν από φωνής τίνος δ,τι έπεθύμει νά ερώτηση· μετά δέ ταϋτα έσύ- 
ρετο πάλιν εις τά άνω έχ τών ποδών, ετίθετο ύπό των ίεοέων εις τήν κα- 
ίέδραν τής θεάς Μνήμης, και τελευταΐον έφέρετο εΐς τόπον, αφιερωμένο 
ανς τήν αγαθήν Τύχην, δπου έπρεπε νά καταγραφή πάντα, δσα ήκουσεν, 
ΐνα μή λησμονηοη αυτά πάν.ιν ( * ) .  ΕαΙ ταΰτα μέν περί τού Έργίνου καΐ 
τών παίδων αυτού.

(*) Πιιυββν. Βοιων. χειρ. λθ'. $ . λ. !(. ■ 2«τά 62 τ ί  μβντιΤον τοι^9( γίνεται. 'Βη«!1ν 
Μ άνίμ ε« τοΰ Τροφωνίου χατιέναι ΰό̂ ΐ], πρώτα μέν τεταγμένων ήμερων ίίαιταν έν ο(-
• χήμ·τι εχεν* τ6 ίέ  οΐχημα Δαίμονό; τε άγαΒοϋ χαΐ Τύχνιε (ερβν έατιν ίγαβής' διαι-
> εώμε.ίς τε ένταΰϊα, τά τε άλλα χαβαριύει, χαΐ λουτρών είργοται βιρμών τό ίέ λου«
> τρ6ν ά κοιαμότ έβτιν ή 'Έρχυνα· χαΐ ο{ χρέα άφΒονά έβτιν άπβ τών βυοιών- ΐύει γάρ
• ίή & χχτ<ών αΰτφτε τφ Τροφιβνίφ χτί τού ΤρορυνΙου τοϊς καϊσί, κρός βέ !λπάλλων(
• εε χαΐ Κρόνφ, χαΐ Αιί έχίχλησιν ΒσσιλεΤ, χσΐ 'ΐΐρφ τε Ήνιόχυ, χχΐ Δήμτ]<ρ>, ήν έχο» 

νομάζοντες Εύριόπην, τοΰ Τροφωνίου φασίν είναι τροφόν. ΚχΒ'έχάστην ί1 τών Ουαιών
X άνήρ μάντιε χαρών, τοΰ (ερ,ίου τά αχλάγχνα ΐνο^' ένιόών βέ ηροβεστίζΙΙ'τιμ 
<> χατιόντι, ε{ όή αόιόν ευμενής ό Τροφώνιος χαΐ Τλεως Οέ^ται· τών μέν δή άλλων ίε-
• ΟΪϊΐν τά ί5>,ά; χ̂ν» ονχ δ̂ ιο'.ως βτ̂ λοΤ τοϋ Ι{οφων!συ νυχτΙ, ά



Νιχήτας δε ό ·:δ'̂  ’Πογ·νο«, ε λ ίβ * ϊΐ«ρ» τοΰ Κρεοντοί, ·ίο3 β-τ
σιλέυ ς των θϊ^βών, τον οποίον βπήλλαξε τον αισχρόν τούτον οασριον, «ρ ι-

» χίτιΜίν ίχαιτβ;, έ« ταντςι βύοι̂ ιιν ές β&ί ο̂ν, έηιχαλβ£μ:νβι τί» λγ^μήίην·
• θυμάτων {{  των κ^έκ^β* ΚΕ^̂ νέτων βίιίων, λόγο« έβτίν ού2«Ι(, «{ μή τοΰδι τβΟ νραώ 
» τάβηλάγ/να τ6 υυτί (ίλ«ι λ·γέΐν· ίμβλογβΰντων 2έ καΐ τιύτων, τβτ· εχβ(ος χάτ· 
» ·ΐϊιν ΕυιλτΓ.ς· ΙίάΐΒίΐ» 6έ ώτω· π^ώτα μίν έν τ^ νυχτΙ αΰτ&ν άγανϊΐν έπΙ τίν -τζοτα·
• μόν τήν '’Ε?χνν«ν· άγιγβντι; 2έ, έλ»ίφ χρϊουϊΐ, χβΐ λούοίΐι βύβ ττιΤίΕς τ«» ίοτών, 
» Ιτΐ| τρ’> «ου χαΙ δίχα γιγο άτΕ(, Λ ί  'Ερμι; έπονομάζουβιν· οντοι χαταέ«ίνο<τά ιίβι 
» βΐ λούονίΕΕ, χαΐ όχόια δ.αχονονμινβ:, ίτ< «άϊδε ·̂ τό {/τΕΰβ(ν 'ύχδ τίϋν (ιρίων
• ούχ αΰτίχι βιεΙ τό μοντιΐβν, ίτά ϋ  ΰδατο< χΐ)γά« βγ«τ«· αί ί ΐ  έγγύτβτά είΐΐν άλλή«
• λιβν. ’βντβίβ» 8ή χρή «ΐίΤν »ΰτίν λήβητ τί Οδωρ χαλούμΕνον, ϊνβ λήδς γένητοι βί 
ρ  χάντην, £  τίιο; έρρόντιζι, χχΐ {πΐ τφΟΕ άλλο ανβςς ΰδωρ «Ενειν Μνημββύνης· άπδ 
Ρ τούτοο τδ μνημονινΕΐν τά δρδίντα οΕ χιτιβάντι. θίχιάμτνο; δέ άγαλμα, 8 χοιήβιι
• Δαίδαλόν ρααιν, (ύ«0 δό τιον ιερέων ούχ έιετδεΕχνυται, τΕλ'̂ ν οαβ: βαρά τόν Τροφώνιον 
» μέλλουβι» ερχεαδαι) τούτο τδ άγαλμα ίδών, χαΐ βεραχιύααςτε χαΐ ΕυξάμενΟί, ερχε-
• ται «ρδί τδ μαντεΤον, χιτώνα ίνδιδυχώε λινβνν, χαΐ ταινίας τδν χιτώνα έχιζααβείς,
• χαΐ ΰποδητάμινος έχιχωρίους χρτιιιΤδας. 'Εατιδί τδ μαντιΐβν ύιτέρ τδ άλβος ΐχΐ τού
> άρους* χρι χ̂ΐ; μδ* 0ν χύχΑφ πιριβιβληται λίθου λευχοΰ, πΕρίοδος δέ της χρηπΤδος χατΔ
• άλων τ^ν έλαχίατην έβτίν' 0 ^ ;  δδ άποδέουαι δύο τΓναι χήχιις, 'ΕρΕβτήναατ δδ έχΐ
■ τή χρηηΐδι δβιλοί, χαΐ αϋτοί χαλχυΤ, χαΐ αί αννέχουααι εράς ζώναι' διά δδ αυτών Ούρχι
> χεηοίηντβι· τοΰ «Εριδόλβυ δ’ ίντδς χάαμα γί̂ ς έβτιν οΰχ αύτδμοτβν,άλλδ αυν τέχν  ̂
» χαΐ άρμαν(σ ττρδς τδ άΧριβέατατον (ρχοδομημένον· τοΰ δδ οικοδομήματος τούτου τδ 
» αχήμα Είναοται χριβανφ- τδ δί ίΰρος ή διάμιτρος αυτού τέααχρας παρέχβιτο άν, ώς 
» ΐίχάεα', ττήχεις* βίίοςδέ τον βίχοδομήματος, οΰχ άν οΰδδ τςϋτο είχάζοι τις «ς ηλέβν
> δχτω χαθήχΕιν χηχών, Κατάβιαις δδ οΰχ εατι ΧΕΤτοιημίντιαφίαιν δς τδ έδαφος' δπςι· 
Β δάν δδ άνήρ Ερχτίται τταρϊ τδν Τροφώνιβν, χλ'μαχα οΰτώ χομίζβυαι βτινήν χαΐ έλβ·- 
ρ  φράν χαταβάντι δί έατιν δαή μεταζυ τοΰ τε ίδάφους χαί τοΰ οίχοδβμήματος· β«ιθα- 
Β μών τδ Ευρό; δ’-ο, τδ (δ ΰι̂ Ός ΐφαίνιτο ιΐναι σπιθαμής. Ό οΰν χαχών, χαταχλίνα; 
Β ίαυτδν ιίς τδ έδαφος, Βγ,ιβν μά!|α; μεμαγμένας μίλιτι, χροιμδάλλιι τε δς τήν δπήν 
Β τοΰς ιςόδας, χαΐ οΰτδς ίχιχωρεΐ, τδ γόνατα βΐ τής δττής ίντδς γενέσθαι τιροβυμούμε· 
Β νος' τδ δδ λοιχδν σώμα αΰτίχα έφΐιλχύσθτ) τι, χαΐ τότς γόνααι» δχίδρχμιν, ώ;χιρ 
Β ΐΕοταμών δ μέγιστος χαΐ ώχύταιος συνδεθέντα ύπδ δίνης άποχρύι̂ ειεν άνθρωπον. Τδ 
Β δδ ίντεϋθεν τοΐς ίντδς τοΰ άδυτου γενομίνοις οΰχ εις, οΰδδ δ αΰτδ; τρόπος έστίν, οτιρ 
Β δίδάαχονται τδ μέλλοντα* αλλά πού τις χχΐ είδε, χαΐ άλλως ήχουσεν· άναστρέι̂ αι δδ 
Β ίπίσω τοΐς χαταδάσι βιδ στομίου τί εστι τοΰ «ΰτοΰ, χχΐ προεχθεόντω» σβίσι τών πο· 
Β δών. λποδανεΐ» δδ οΰδίν» τών χατα6ί/των λίγουιι», δτι μή μό-ον τών Δημητρίον 
Β τινδ δορυφόρων. Τούτον δδ ούτε ποιήσει περί τδ Ιερό-νφασιν οΰίέν τώ» νενομιαμί- 
Β νυν, ούτε χρησδμενον τ$ βιφ χαταδήναι, χρυοδν δδ χαί άργυρον έχχομιι'ν ίλπίααντο 
Β ίχ τον άδυτον- λέγεται δδ χαί το'ύτου τδν νεχρΰν ίτέρωβι άναφανήναι, χχΐ οΰ χατδ 
Β στόμα έχδληθήναι τό ιερόν. Έ ; μδν δή τδν άνθρωπον, λεγομένων χαΙ άλλων, «ίρι,”
• ταί μοι τδ άξιολογώτατα· τδν δί άνοβάντ* παρδ τοΰ ΤροφωνΙου παραλαδόντες εύθύς 
Β οΐ ίερεΐφ, καβίζουσιν ίπί θρόνον Μνημοσύνης χαλούμενον χε'ται δί οΰ πί^^ω τοΰ 
Β άδύτου- χαθισθέντα'δί ενταύθα, άνιρωτώσιν, όπόσα είδε τε χχΐ ίπύθετα- μαθόεΐες δδ, 
Β ίπιτρίπουσιν α-ΰεδν ήδη τοΐ; προςήχθυσι·ε. ΟΙ δί ές τδ ο'χημ», ένθα χαΐ πρότερβν διη. 
Β τχτο, χαρά τε Τύχςι χαί δαϊμοσιν άγβθοΐς, ίς  τοΰτβ άράμενβι, χομίζαυσι κάιοχδυ τε 
Β ϊτι τφ δείματι, χχΐ άγνώτα δμοίως α-ύτοϋ τε χαί τών πέλας· υβτερεν μίν τοι τά τε 
Β άλλα οΰδίν τι φρβνήσιι μεΤον, ήπρόιερον, χαί γίλως ίπάνειαίν οί. Γράφω δί ο-ΰχ 
Β άχοήν, άλλ' ίτίρσυς τε (δών, χαί αΰτδς Τροφωνιιρ χρησάμενας- τούς δί ί ;  τού Τροφω- 
Β ϊίου χιτελβόντας, άνάγχη οφχς, δπότα ήχενσεν έ'χιστος, ή εΐδεν, βναθεΐναι γιγραμ· 
Β μένα ίν πίναχι ». — Σουίδ. ίν λές. Τροφώνιος· <· ’8ν ΔεδαδΕίφ χρηστήριβν ήν, δ χχτα· 
Β ίάσ-ον έχαλουν οτόμιον γάρ τι ή ', ώ; τ4 δχρχ δύνχοθχι μόνον τών ποδών γ_ωρήσιι·
■ οί οΰν τώ θειρ χρώμενοι άγνε-ύσαντι; πρώτον ώρισμέναις ήμίιχις, χζΐ υζσμήσαντες 
Β ίαυτούς ίερφτινι σχήματι,,άμφοΕέρχις ταΐς χερσί μελιττούτας λαβό/τες, δ έβτι μάζας 
Β μελιτι δεδευμένας, ούτως έχάθιζον ίχΐ τδ ατόμιον, χαΐ αίφνίδιον ήρπάζοετο, χαί χατε· 
Β Αο'ντο έπΙ τής γής' τδς δί μάζας ίλάμβανον υπέρ τοΰ μή άδιχηθήναι ΰιτό τών συν·

ετώντων άφιων, άλλ’ έχ^νχς αυτούς παραλαμβάνειν τροφτιν πολλοί μδν ουν αυθη- 
δ ι *  σιψϊβυ χχιήλθον πβλλβΐ δί κχί δι* ηλι.όνων ύιμιρών,η
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ϊπΤον ττοϊϊβίΛεδϊν αϋτοΰ θυγ«τ?ρ Μέγαραν βΐς γυναεκα, όπΰτ» οί 
6ίθΙ Γ^|τΐ|^ή9ϊΐίΓ*ν ν* χβρ'τωσνν εΐί *«τδ-,ι γα[Αήλ'.α 2ώρ«· ό [*ίν 'Ερί*ί;ς 
ΕΰωχείΙ^ος* ό δε Άπδλ),ων, βί).η· ό “Η'ρα'.στοί, χιυσοϋν θώρακκ· χκΐ ή 
’Δθ’·,·«ί» ρ-εγαλοπρεπη στολήν. Έ χ  τής Μεγάρας εγένντ,σε τρεις υξονς, θ>}· 
ρίραχον, Κρεοντιάδην κ*1 Δηϊκδωντα, τους οποίους δριως (ΛανεΙς 2ώ ζηλο
τυπίαν τής *(]ρας, ερρι··5̂ εν υςερον είς τδ «ϋρ. ’Δ ρ’ ου δ ΐ  ό θέσπιος έχ»9άρισεν 
κύτδν άπδ τοΰ χρόνου το'ΰτου, ίζη  κατσ προςτβγήν τοΰ [εαντείου καιρόν τιν« 
εν Τίουν9ι, οΟεν βέρει τδ όνομα Τ ιρ ύ νθ ιο ς  ήρως* τήν δε Μέγαραν πβρε-; 
χώρησε γυναίκα είς το» πιστόν αότοϋ ιρί),ον Ιόλαον.

Τδν Ιάσονα, πλεύσαντα μ ετά  των λοιπών Αργοναυτών προς απαγωγήν 
του χρυσού δέρατος, ήχολούίησε χα'ι ο  'Ηρακλής* ά).λα ζητών έν Μυσίι?» 
οπού προςωρμίσδησαν, τδν έτα'οον αυτού ' Γλαν, τδν υιδν τού θειοδάμα·/τος» 
τδν όποιον αί Νΰμφαι ήρπασαν δια τδ κάλλος αυτού, έγχατελείφΟη ΰπδ τών 
Αργοναυτών, φοβηθέντων, μή διά τήν υπερβολικήν δύναμιν συντρίψη τά 
κωπία, χαΐ διά τήν πολυιραγίαν ιράγη τά έϊόδια αυτών. ΈπιστρΙιρων, είδε 
τήν Ήσιόνην, τήν θυγατέρα τού Λαομέδοντος, βασιλέως τών Τρώων, δεοε- 
μένην επί τίνος βράχου, κα’ι μέλλουσαν νά γείνη θύμα θαλασσίου τινδς 
θηρίου, τδ όποιον ό Ποσειόών έςήγαγεν εις τήν γήν προς τιμωρίαν τού 
απίστου Λαομέδοντος. Ό  'Ηρακλής έφόνευσε τδ θηρίον, αΐτήσας αμοιβήν 
άντ'ι τούτου τούς τα χείς ίππους, τούς όποιους εδωχεν ό Ζεύς εις τδν Δαο- 
μέδοντα δώρον αντί τού ό>ραίου Γανυμήδου. Λαβών δέ τούςΐππου; τούτους, 
άιρήχεν αυτούς μετά  τής ήγεμονίδος παρακαταθήκην είς τδν Λαομεδοντα, 
εως ού έπιστρίψη από τίνος εκστρατείας* αλλά μετά τήν επιστροφήν αύτοΰ 
Β Ααομέδων δεν ήθελε νά άποδώση πλέον ούτε τούς ίππους, ούτε τήν νύμ
φην* καί τότε μεν ειΜύς άνέβαλεν ό 'Ηρακλής τήν έκδίκησιν* μετά δΐ ταϋτ* 
συναθροίσας στόλον, καί ποθ,ιορκήσας ττ,ν Τρωάδα, τον μέν Δαομέδοντα 
έφόνευσε, τήν οΐ Ήσιό'Λ)ν εδωχεν είς τον Τελαμώνα, πρώτον είςελθόντα είς 
τήν πόλιν. Διά δέ τδ ανδραγάθημα τούτο τού Τελαμώνος ήτο κατ’ άρχας 
ό 'Ηρακύ.ής πολύ ζηλότυπος, καί ήπείλησε μάλιστα αύτόν διά τού ζίφους* 
ά λλ’ ούτος χατεπράύνε τδν Ήρακλέα ευθύς, επινοώ,σας εύφυίσιατα τήν ακό
λουθον πράςιν* συνήθροισεν είς σωρόν πολ .̂ούς πλησίον κειμένους ύ.ίθους, καί 
ερωτηθείς ύπδ τοϋ 'ϋρακλέους τήν αιτίαν, άπεκρίθη* κατασκευάζω βωμόν 
τού Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Ή ρ α χ λ έ ο υ ς .

Καταύ,ύσας ποτέ ό Ηρακλής παρά τώ  Ιίενταύρω Φόλω, τδν οποίον βγεν- 
νησεν ό Σιληνδς έχ τής Νύμφης Μελιάς, και ςενιοθεΐ; ύπ’ αυτού οπτά 
κρέατα, έζήτησε καί οίνον* ό Κένταυρος ιιπεν , δτι φοβείται ν’ άνοίςη τδν 
πίθον, διότι ήτο καί τών άλ),ων Κενταύρων κοινός* άλλ’ ό Ηρακλής ύπε- 
σχέθη, δτι θέλει υπερασπίσει αύτόν, καί ούτως ήνοιζε τον πίθον. Ή  ευω
δία τοϋ οίνου προςείλκυσεν εύθύς είς τού Φόλου τδ σπήλαιον άπαντα; τούς 
Κενταύρους, έλθόντας ΐ'νόπλους μετά πετρών καί ξύλων άλλ’ ό Ηρακλής 
τον μέν Αγχιον καί Αγριον, τούς τού.μν,σαντα; νά ειςελΟωσι πρώτοι, 
ετρε',.εν είς φυγήν, ρΐψας κατ’ αύτών δαλούς* τού; δε λοιπούς έτόςευσε καί 
έδιωξε μέχ^ι τού σπηλαίου τού Χείτωνος- όπέτε συνέβη ν *  ηληγωθή ουτος

τ̂ .̂ Μ ϊθΟ Λ Ο Π Α Σ. ΚΕΦ. Π Ϊ 2 Ϊ



1^1 ΈΠΙΤΟΜΠ

'ΰπί βέλου;» χο όποΓον κατ& τού Ελάτου» δκ^έραβ-ε δ;ά το7 βοχ» 
χίονο; τούτου ε ί; τύ γόνυ τοΰ Χείρωνος. * 0  'Βοαχλτ',;, λυπηΟ εΙ;^^ ύπερ- 
6ολ»·,ν, εδραμεν ευ9υς νβ έςελχύο^ εχ τ?,ς πληγί); τ(β  « α λβ ^ ^  βύτοΰ 
διδαφχάλου τό βέλο;» χβΐ ε«έ9τ,χεν επ’ αυτήν δια συμβουλή; τοΰ Χείοωνο; 
ήπιον ^άρμαχον* άλλ’ ό «όνο; δέν Ιπαυε, χαΐ ή «λν,γή ήτον ανίατος* ο9ετ 
ό Χείρνν» έπειδή ήτον αθάνατο;, παρεχά?.εσε τον Δία ν'άφαιρέσιζί άπ’ α’ύ· 
τοΰ τήν αθανασίαν. Τοΰ; δε Κενταύρου;, άλλου; άλλαχόσε χαταίρυγόντας'» 
Ιδίωζε τελευταΐον ό 'Βραχλής από πάσ>)ς τή ; Ιταλίας.

Έ π Ι των πεδίων τϊ^ Φλέγρα;» ή τή ; Παλλήνη;, συμμαχήσα; ό Ηρα
κλ ή ; μετά των θεών έν τή  χατά των Γιγάντων μάχ:^, τοΰ μέν ’Είριάλτου 
Ιτόξευσε τον δεζιόν οφθαλμόν» τόν δέ Πορφυρίωνα έπλήγωσι, χατά 0έ τοΰ 
Άλχϋονέω; ρίψα; βέλος, επειδή πεσών ε ΐ ;  τήν γήν μάλλον άνεθάλπετο, 
2 ΐά  συμβουλής τής ’Δθηνάς εξω τής Πιλ,λήνης αυτόν εϊλχ'υσεν.

*Οτε ό 'Βραχλής έδίωχε τούς βόας τοΰ Γν,ρυόνου διά τής Ιταλίας, Κά· 
χας, ό υιός τοΰ Βφαίστου, τεράστιος γίγας, ήρπασεν άπ’ αύτοΰ, έν <ρ έχοι- 
μάτο, τινάς έξ αυτών, χαΐ, ϊνα μή ζητήσΐ[| τοΰ; βόας κατά τά ι^·λ) τώ»_ 
ποδών αυτών, Ινι^εν αύτοίι; ε ί ;  τό σπήλαιον όπισθεν από των ουρών. Έ ς υ -  
«νήσας δ ΐ ό 'Βραχλής, χαΐ «αρατσ^ήσας τήν ελλειψιν των βοών, ήγαγβ 
το υ ; λ.οιπού; έμπροσθεν εις τό σπήλαιον τοΰ Κάχου, καΐ» δτε. οί έγχεχλει- 
σμένοι βόε;, άχούσαντες τό μύχσ,μα των έξω , ήρχιταν χαΐ αυτοί νά μυ- 
χώνται, έχρήμνισε τόν λίθον τής εΐςόδου, τόν όποιον είκοσι ζεύγη βοών οέν 
έδύναντο νά μεταχινήσωσιν, χαί όρμήσας ειρόνευσε τον γίγαντα (*).

'Εν Ιταλίφ έξήλειψε τήν άπάνθρωπον συνήθειαν νά βύω·ηαι ε ΐ ;  τόν Κρό
τον άνθρωποι* άνήγειρεν έπ ΐ τοΰ λόφου τοΰ Κρόνου βωμόν, χαΐ χατέχαυσετ 
έν αυτφ επΙ (εροΰ πιφός τά εξαίρετα των ζώων, ίν' άπαλλάξη δέ τούς χ « *  
τοίχους τοΰ τόπου άπό τής των παλαιών θυσιών δεισιδαιμονίας, συνεβού- 
λ.ευσεν αυτούς νά ρίπτωσιν ε ί ;  τόν Τίβεριν άντί ανθρώπων τά  αγάλματα 
αυτών.

ε ΐ ;  τό 'Ρήγιον τή ; ΤυρόηνΙοι; φθάσα; ποτέ ό 'Βραχλής, χεκοπιαχώς ών 
άπό τής οδοιπορίας, ήθέλησεν ολίγον ν’ άναπαυθή" αλλά μή δυνάμενος ν’ 
άποχοιμηθή διά τόν συρι*^όν τών άχρίδων, εχραξεν εις βοήθειαν τού; θεούς, 
χαί οί θεοί άπεδίωξαν έχεΐθεν τά ; αχρίδα;* εχτοτε δεν υπήρχαν πλέον έν 
τφ  τόπφ έχιίνφ άχρίδες.

Έ ν  Αίγύπτφ έξέβαλ,εν έχ τοΰ μέσου τόν τύραννον Βούσιριν, τόν υίόν τοΰ 
Οοσειδώνος χαί τής Αυσιανάσσης. Ουτος εΤχε τήν βδελυράν συνήθειαν νά 
θύΐ[Ι χατ’  έτος ξένον άινά εις τόν Δία, χατά τινα τοΰ έχ Κύπρου έλθόντο; 
Φρασίου μαντείαν, προς κατάπαυσιν τής έπΙ εννέα έτη έν Αίγύπτω Ιπ ι- 
χρατούσης αφαίας. Πρώτος ό Φράσιος έγεινε θ’ϋμα ταύτης αΰτοΰ τής μα·/· 
τείας* άλ.λ’ ό 'Βραχλής, συλληφθείς χα'ι αυτός, χαΐ προ;α·χθε·; είς τόν βω
μόν» έδωχε τέλος είς τήν τοιαύτην θυσίαν, φονεύσας χαί τόν Βούσιριν, χαί 
τόν ηαΐδα αύτοΰ ’Δμφιδάμαντα, χαί τόν χήρυχζ Χάλβην.

{*) Τίίβίΐ. Λεηείά. ΒΙ). ΤΠΙ.



Γ* *Εν Τ ιχΛ ία ίιρδΜενϊ* [*6τ® γιννβ'βτν πίλτ,ν τ4ν «α”δ*  το5 Ποτειεωνο« 
χ«1 τ?^ Άίρ&οδΐτΓ,ς» τον βασιλέα τών Έλό :̂;ιων ’ Ε^ιιχα, δςτι; έπΐ τοΟ ό ρ ) ·  
νύ{Λου όροι>ς Έ^νκος πρβύκάλιι πάντας τού; ξένου; ει;

ΈνΐχηίΒ δ ΐ ηαλαίων χαΐ τέν γίγαντα ΆνταΓον, τον όποιον οί μέν λέ« 
γουσιν υιόν τοΰ Ποσειδώνος, οί δ ΐ, τ^ ; Γ ή ;. Συ-ζείθιζε δί χαΐ αυτό; ν ί  
■«ιροκαλξ ι ί ;  μάχην τούς ξένους· χαΐ κατ’ έρχας μιν κατεδάμασβ τον Α ν
ταίον ό 'Βρχχλ^^» ρίψας αυτόν χατά γής· άλ).ά παρατήρησα; επειτα, δτο 
άπό τ^ς γής >Λμβάνει νέοις δυνάμεις, ΰ ^ ε ν  αυτόν μηέωρον, χα'ι Ι9λΐ']^ε 
μεταξύ των χειρων.

Τον Συλέα. τον υίδν τοΰ Ποσειδωνος χαί τό ^ '«ο ν  τ ^  Αύλίδος» τό« 
άναγχάζοντα τούς διαβαίνοντας ξένους νά ηάπτω αιν εν τφ  άμπελώνι αυ
τού, έφόνευσε μετά τής θυγατρός αυτού Ξενοδίκης, σχάρας καί τβ;; αμπέ

λους αυτού πρόρριζα.
Έ ν  ’Αραβίςι; άπέκτεινε τον βασιλέα ’Βμαθίωνα, τον παΐδ* τ »  Τι9ωνθ3 

χαΐ τής ’Βοΰς, δςτις διειρέρετο ηρός πάντα; τούς ξένου;.
'Ο τε Είρυτος, 0 βασιλεύς τής Οίχαλίας, έχ^υξεν, οτι δίδει ϊή ν  θυγα

τέρα αύτοϋ Ιόλην γυναίκα εις έχεΐνον, δςτις άν νικήση αυτόν χαΐ τού; υίο’ύς 
αυτού εις την τοξικήν, ήλ9ε καί ό Ηρακλής, χαΐ άγωνισβε·;, ένίκησεν αυ
τόν, Ό  Εΰρυτος δμως, ει χαί συμβουλευόμενο; ύπό τοΰ παιδό; αυτού Ιρίτου, 
ήρνήδη να δώση την Ιόλην εις άνδρα, δςτις, δτε εμάνη, ουδέ των.ίδιων 
αυτού τέκνων έφείσ9η. *Ό9εν χαΐ ό 'Οραχλής έπήγαγε μετά ταΰτα πόλε
μον χατα τού Εύρότου, έ'ρόνευσεν αυτόν χαί τούς υιούς αυτού, πλήν τοΰ 
ϊ^ίτου, καί ελαβε μεθ’ εαυτού την αιχμάλωτον Ιόλην. Τον ίριτον εκρή- 
μνισεν επειτα , μανείς, κατά των τειχών τής Τί|ίυν9ος· άλλ’ έλίόιν εις εαυ
τόν, εδραμι πρός τόν Νηλέα, ϊνα καθαρισΟή από τοΰ φόνου τουτου. Ο  
Νηλεύς καί οί παΐδες αυτού ήρνήίησαν την χάίαρσιν, χαί διά τούτο ύστε
ρον ό 'Βραχλής, συ·;α9ροίσας στράτευμα, έπολιώρκησι την Πύλον, χαΐ 
έαόνευσιν αυτόν χαί τούς παΐδας αυτού, πλήν τού δωδεκάτου, τοΰ περίφη
μου Νέστορος, δςτις τότε ελειπεν έκεΐθεν, τρεφόμενος έν Γερήνγ). Τ ινέ; 
ϊξαιρούσι χαί τόν Περιχλΰμενον, λαβόντα παρά τού [Ιοσειδώνος το δώρον 
ιά  μεταβάλληται εις διαφόρους μορφάς* ετεροι δΐ λέγουσιν, δτι έτόξευσε 
«αΐ αυτόν, μεταμοβφωίέντα είς αετόν. Εατά τόν πόλεμον δέ τούτον συνε- 
^άχησαν μετά τού Νηλέως οί δώδεκα υιοί τού Ιπποχόωντος, οί άτιμάσαν- 
τες τόν 'Βραχλέα, νέον ετι όντα. Διότι, δτε ήλ9έ ποτέ ε ί ;  Σπάρτην μετά 
τού Οιωνού, τού υιού τοΰ Αιχυμνίου, καί παρετήρει τά βασίλεια τοΰ Ιππο- 
κόωντος, έχδραμών χύων έχ τών Μολοττιχών, Ιφέρετο έπ αυτόν* ό δά 
Οιω·Λς ρίψα; λίβον, έπέτυχε τού κυνός* άλλ’ ευθύ; οί Ιπποχοωντίδαι έφορ« 
μήσαντες, έχτΰπησαν αυτόν μετά ^πάλω ν, και έφονευσαν. Τώρα λοιπόν 
εΰρεν ευκαιρίαν νά έκδιχήση καί τ̂ ν̂ παλαιάν χαί την νέαν υδριν* έχή· 
ρυςε πόλεμον κατά τού Ιπποχόωντος, άπέκτεινεν αυτόν χαί τούς υιούς αυ
τού, χαί άπέδωχε πάλιν το βχσίλειον τής Σπάρτης είς τόν άδε)·φόν του 
Ιπποχόωντος, τόν Τυνδάριων,

"Αλλον τινά Εΰρυιον μετά τοΰ β^λφοΰ αυτού Κτεάτον, ο'ίτινι; μέν

ΕΛΑ. ΜϊβΟΛΟΓΙΑ'··. ΚΚΦ. Γ.
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τια ΐδίί ίοδ Άχτοροί χαΐ τ ζ ί  ί 1ο).ιδντ;<, ίλέγονΐο δέ τοΐ! Ποσίιδωνοί, Ιτ<5* 
ξ ίυ ϊίν  ό 'Ηρακλί^ς, έηειδη έβοήθ/,σαν τον Αυγείαν, χαϊ έ(λβτα{ωααν την 
κ α τ* τοϋ άχαρίστου τούτου β«αι).έωί Ιχδίχησιν αύτοϋ. "Επειτα δέ αυνα- 
Οροίβας [Λίχρον στράτευα*, έγόνευσε ριαχόρενοί τον Αυγείαν, χαΐ παρέ- 
δωκε τήν βασιλείαν είς τον υιόν αυτού Φ ιλία , τόν εξοριο9έντα υπό τού 

πατρος, επειδή ίμαρτύρητεν ύπερ τού Ήραχλέου; εν τή  περί των βοών φι- 
}.ονε'.χ(^.

βάρος τού πίλου· άλλ’ ό *0ροχ).ής έξηπάτησεν αυτόν, λίγων ό· 
γον ν’ άναπαυ9ή· χαι ούτω παραδοΰς πάλιν τόν πόλον, ε).αβε τά τρία ρ.ί;)Λ 
καΐ άνεχώρησε. Κα9’ όδδν δέ επείνασε τοσοΰτον, ώ ;τε  λύσας βοηλάτου τίνος 
Ιχ  τής άριάξης τόν βουν, χατέφαγεν αυτόν δλον, χαι Ιχτοτε επωνοαάσδϊ] 
Β ο υιρ ά γος.

Τό δνορα τούτο άπεδό9η είς τόν Ήραχλία χαΐ δι’ άλλην τινα περίστα- 
σιν, τήν οποίαν διηγεΓται ό Αΐλιανός. 'Ο Ηρακλής ήτο παρωργισρένος 
κατά τού Λεπρίου, τού υίοΰ τού Γ ί  αύχωνος ή  Καύχωνος, χαι εγγόνου τού 
Ποσειδώνος, Ιπειδή συνιδούλευσε τόν Αυγείαν νά δέση τδν'Βρακλέα, οτα  ̂
απαίτηση τόν υπέρ τού 
Ηρακλής πρδς

Ινίχ'α ό Ήράχλής. Έ τ ι  δέ χαΐ περί πολυποσίας ήγωνίσθησαν, καΐ έντ*ΰ9α 
Γ,ά).ιν ό 'Βραχλής έγάνη νιχητής·’ ά).λ* τότε όργισθείς ό Λεπρέας, εί.αβεν 
5πλα, χαι προχαί.εΐ τόν'ϋροχλέα εις [λονοΐΑαχίαν· άπίτισεν δίχως τήν διχαίαν 
τιιχωρίαν τί,ς προτέρας αυτού άδιχίας, διότι [χαχόιχενος άπί9ανε ( * ) .

'Κα'ι άλλοτε'δέ πάλιν χατέιραγεν ό 'Ηραχλής όλόκλ.ηρον ταύρον, τόν 
όποιον ελυσεν έχ τής άνχάξης τού βασιλέως θειοδάριαντος, (χή θελήσαντος 
να δώση τροπήν τινα σύτε είς αυτόν, ούτε εις τήν γυναίχα αυτού Αήίάνει- 
ραν, ούτε είς τόν υ'όν "Γλλον. Κατά τήν περίστασιν ταύτην ήλίεν ό Η ρα
κλής είς χεΐρ*? 'οί* Θειοδά(χαν τος, χαΐ τού λαού αυτού, προςεπι-
χληήέντος είς βοήθειαν καΐ τότε ό ριέν ’ ίΐραχλής ένίχησεν, ή δε Δη'ίάνειρα 
επλ.ηγώ9η είς τό στήθος.

Τήν Δήίάνειίαν, τήν θυγατέρα τοϋ Οίνέως χαΐ τής Ά).θαίας, ελαβεν ό 
"ϋρακλής είς γυναΐχα, άναδειχθεΐ ς εν τινι πάλη νικητής. Ό  Οίνεύς, [χή 
βέλων ν’  άβνηθή τήν θυγατέρα αΰτ οΰ είς ούδένα τών δ'χνατών ^χνηστήρων, 
άπεσχέθη νά δώση αυτήν είς έχεϊνον, δςτις άν νιχήση παί,αίσας. Πάντες 
ςί λοιποί (χνηστήρες απίστησαν τή ς παλαίστρας, ίδόντες έρχόιχενον τόν

{·) Αίλιαν, Πϊ,ικλ, Ιϊτορ. ρ,δλ, 4. χί?· 2δ.
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*Π 4 ΐΛ ί« , χαΐ ·:ον δέον ’Αχεί»&;ον. Έ - ά λ α ι«  λοίΓ.ον ό Ή^αxΛ^;ς «ρος 
νβν *:όν ’Α '/εϊ.ίον, χβΐ ιρρ-.ιίεν α^τόν κατλ γ?,ς. 'Ο  Α χελώ ος [Λετερρϊΐώδτ) 
ευδϋς εις δ:ρ·.ν, χα’,  ά»’ ου κβτεδλ-βη έν το·.«ό-^ Ι^ορ'ίί 'Ηρακλέους,
ίλ.αβι ΊΟ *χή[^^« ^εεγάλοο τβόρου· βλλβ χαΐ το’.οΰτον όντα επίασεν ό*Ηοβ- 
χλης βπο τοΰ χέρβτος, χαΐ συνέτρ·.4εν αύτό, Κατίΐτχυνδείς οε τότε ο  Α χ ε 
λώος, εκοόβ-ί; εις Ία  χύρατα τον τοτο]χοί3 αότοο, χαΐ άβτ,χεν εις Ίον νιχητήν 
το βικβίΐον. ’Εχ Ίοΰ συντριβεντος τούτοϋ χέρατος λέγουαιν δτι χατεσχεύα- 
βαν αί Κύρυαι το γνοιστέν χ έ ρ α ς  τί;ς ά ο δ ο ν ία ς , έξ ού Ιδύνατέτις να 
λαίλβάνη άχαταπαύατως χαρπονς, ούδέτΐοτε έκχενουριένοϋ. Κατ’ άλλους 5 ί  
ό Ά χ ε λ ί^ ς  έδωχεν εις τον 'ϋρακλέα το χέρας της Ά ;ακλδεί*ς, χαΐ από
λαβε πάλιν τό ίδιον έαυτοΰ. Οί δε έξηγγ,ταί εννοοΰτιν όπο το χέρας βρ«χί»« 
νά τινα τοΰ'Λ/ελψου ποταΐίοΰ, τον όποιον ό'ΐϊρακλί,ς, έπειδή έπληριμύρει 
πολλάχις τί,ν χώραν, λέγεται δτι ένέ'ρραξε, καΐ κατέατν,σεν έκ το'ΰτου τον 
τόπον καρποιρέρον* οΰτως άλν.ηγ'οροϋσι χαΐ τήν εις ο'ριν [Λεταιχόρ'ρωαιν τσλ 
δίοΰ εις τας δΐνας τού ποταρ.οΰ, και τν,ν εις ταύρον {αεταβοί.ην, εις τήν 
ό&ίΛτ.ν και εις τον οίονε; [εετα ρ.υκν̂ δ[Λθϋ Θόρυβον τού ποταριοϋ

Οτε ό *Ηοαχ}.ης ήλβε ρ,ετα της Δν,ϊανε'ρας εις τον Εύν';·/ον ποταριδν, 
ευοε τον Κένταυρον Κέασον, τον υιόν τού ίςίωνος κα; της Νερέλης, οςτις 
έκάδητο έκεΐ, καΐ διεπόρδαευε τού; διαβάτας, λέγων, δτι δια τί,ν δικαιο
σύνην αυτού ελαβε παρα τών θεών τί,ν πορθαείαν ό μεν Ήραχλί^ς διέβη 
τον ποταριόν πεζός· τήν δΐ Δήίάνειραν παρέδωχεν εις τον Νέααον νοι δια- 
τ.ορδίΛΐύσιο αυτήν εις τήν αντίπεραν όχθην. Ά ρ ’ ου ό Νέασος έπέρααε ΐΑετ* 
αυτής αντίκρυ, και εΐδεν εαυτόν ένάσραλείςι, ήθέληαε να βιάαν) τί,ν Δηίά- 
.ιειοαν άί.λ’ 6 Όρακλής άκούτας αυτήν κραυγάζουταν, ένέτεινεν ευθύς τό 
τόςον, και ρί'ύας τό βέλος πέραν του ποταριον, έπέτυχε τού Νέσαου εν τ^  
καοδία. Ό  Κένταυρος, αισθανθείς, δτι έπληγώθη ΰπό τίνος τών φαραακε- 
ρών βελώ ν, ί Α όποια ό 'Βρακλής εβαΑέ ποτέ έν τφ αϊρατι τής υόρας, 
έλαβε τό χυθέν αιμα επί τίνος χόχλου, και Ιδωκεν αύτό βίί.τοον εις τί,ν 
Δη’ίάνειραν ?ι, ώς άλλοι λέγουσιν, έδωχεν εις αυτήν βόρερα, έρβεβαιιίλέ- 
νον έν τώ  ραρααχερύ τούτερ αΐρατι, είπών, οσάκις αν ΰποπτεντ^ εις τόν 
δνδοα αυτής Ήραχλέα απιστίαν, να κορέστι αύ:δν τό ένδυρα τβΰτο, χαΐ 
θέλει έχ ει αυτόν πάντοτε πιστόν. Μετά ταΰτα Ιβυγίν ό Νέσσο; εις τί,ν 
χ·!»ραν τών Λοχρών, δπου εξίπνευσε, χαΐ έχ τού πτώ;Αατος ο'ότού έπληρώθη 
ή άτροσρα^α τού τόπου έχείνου τοσαύτης δ'υςοιδιας, ώςτ εκτοτε επεχρατησε 
χατάτινας να όνο,αάζοϊνται οί Λοκροι έν ττί χώρρ ταύτη 'Ο ζ ό λ α ι.

Εύωχοΰυενό; ποτέ ό 'Βραχλής παρά τψ Οίνε!·, ερράπιτε τόν Εύνου,ον, 
τόν υίόν τού Άρ'χιτέλους, διαχονοϋντα αυτόν έν τ^  τραπέζι;!, ουτω; ΐαχυ- 
ρώς, ώςτ’ έρόνευσεν αυτόν· ’Επειδή δέ ό φόνος ούτος εγεινε ριάλλον ακού
σιος, ό ριέν Οΐνεύς συνεχώρησε τδν'βραχλέα· αυτός δε, θέλων να τΐ|Αωρ·ήσγι 
εαυτόν κατά τούς νόμους τού τόπου, ήλθε ρυγας είς Τραχΐνα προς τόν 
Κήύκα καί τί,ν Αλκυόνην, ύρ ών καί έδεξιώθη ριί.ορρόνως.

Ο 'Βραχλής δια τσύς πολλούς ρόνους, τούς όποιους επραξε, πεσών είς 
^αρεΐ«ν ασθένειαν, ήθέί.ήσε νά έρωτήσ^ τό χρηστήριον τού Δηλίοι) Δ πόλ-
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ϊ,ωνοί* βλλ’,  βρνηβέντίζ το3 9€θ3 τί,ν απίχρίσίν, ηρχί»* ν1 ΧεηΧατξ "β·* 
νβον αυτοΰ. Ό  Ά «ίλλ ω ν  άντέίτη «ίδς «αίσιον τκύτην πράςιν, χαΐ 
ϊίάντως ί,βίλον χαταντήυίΐ είς (Αεγάλην Ι^ίχην, αν |Αη έχώρ'.ζεν 6 Ζεί»? 
ότι’ άλλήλων τονς δ’̂ ο τούτοι»ς αντοϋ παΐδας δια κεραυνοί. Τελευταΐον 
έδό9η εις τδν 'ΒραχΧέα χρτ,αρ;δί, δτ-, ϋ ν  μή πω).ί)βζ δοίίλος δια τριών 
δ)Λ>ν ενιαυτών, ουδέποτε Θέλει άναλάβει άπδ της νδαου. ΈπωλήΘη λοιπδν 
υπο τοΰ 'Ε:![/οΰ ε «  τήν ’0[Λ!ράλην, την θυγατέρα τού Ιαρδάνου, κα! βασί- 
λιαααν των Λυδών ητις δι/ω; τοαοΰτον «ερί'^ρονητιχώς ριετεχειρίζετο τον 
Ήοαχλέα, ώςτ' έπεχείρησεν αυτόν ρ.έν ν ί  ένδόον) τα  γυναικεία αύτηί ®ο· 
ρέρ,ατα, και να δώατι εις τ4ς  χεΐρας χαΐ ηλακάτην” αυτή δέ νά ιρορέση 
τήν λεοντήν, και ν4 κράτη τό ^παλον.

*Η αλλαγή αυτή των ιρορε[Λάτων εδωκέ ποτέ άγορ[ΐήν εις γελοιαν τινα 
απάτην. Κατά τήν εορτήν τών Διονυτίων ήλΘον άριβότεροι, ουτω; ένδεδυ- 
{λένοι, εις τό σπήλαιον τοΰ ορούς Τριώλου, ΐν’ άναπαυθώσιν έχει τήν νύχτα. 
Ό  Παν, δςτις ήγάπα τήν Όμ^άλην έιεπαΘΙατατα, παρειςέδυ κρικρίως εις 
τήν κλίνην αυτών καί πρώτον μέν ήλθεν εις τό ριέρος, όπου εχειτο ή βα· 
σΟ.ΐταα· άλλ’ αίαθανβείς τήν λεοντήν, ένόρ-ιαεν, δτι είναι ό Ηρακλής, καΙ 
οίΐτως άναχωρήσας έκεΐθεν, ήλθεν Ιπειτα  είς τό άλλο μέρος, δπου ήσΘά- 
νετο, δτι ψαύει γυναικείων φορεμάτων* άλλ’ απεδιώχθη υπο τοΰ Ηρα· 
κλέους τοσοΰτον ακληρώς, ώςτ’ έχ τοΰ θορύβου έξηγΐρθη καΐ ή ’Ομφάλη, 
ήτις ποοςτάξασα νά φέρωσιν ευθύς λύχνον, είδε τον αίγόποδα εραατήν 
κατηαχυμμένον, καΐ μή δυνάμενον νά αυνέλθη εις εαυτόν διά τό άπρος- 
δόκητον τούτο συμβάν γελάσαντες δέ μεγάλως, άπέρριψαν αυτόν επεντα 
εξω τοΰ σπηλαίου. Έγέννησε δέ ό Ηρακλής έχ  τής Όμιράλης τον Άγέ).βον.

Ό  Ηρόδοτος διηγείται, δτι έλθών ποτέ ό Ηρακλής είς τήν Σκυθίαν, 
έξήπλωσε κατά γης τήν λεοντήν, καί άπεκοιμήθη. Έ ν  τψ μεταξύ τούτφ 
ρ[ ίπποι αύτοΰ, οϊτινες εβοσκον, άπεζευγμένοι δντες από τής άμάξης, εγες- 
νβν αφανείς· έξυπνήσας δέ δστερον, ήρχιτε νά ζητή τού; ίππου; παντα·^οΰ, 
και περιφερόμενος άπό τόπου ε ΐ; τόπον, ήλθεν είς τήν ’ ϊλαίαν, οπού ευρεν 
ίν  σπηλαίφ τήν "Εχιδναν, παρθένον, μικτήν Ιχουσαν φύσιν, τά μέν άνω, 
γυναικός, τά δέ κάτω, δφεως· θεώρησα; δέ αυτήν μετά θαυμασμού, ηρώτησεν, 
αν είδέ που ίππους πλανωμένους. 'Η Έ χιδνα  άπεχβίθη, δτι αυτή Ι χ ί ι  τούς 
ίππους, άλλ’ άνέ6α).ε τήν άπόδοσιν αύτών εως παρετηρησεν, οτι εμεινεν 
έξ αύτού έγκυος τριών παίοων, και άνακαλύψασα τούτο είς τον Πραχλέβ, 
ήοωτησε τί επριπε νά πράξη, όταν άνδρωθώσι* νά κρατήση αυτούς εν τή 
χώροι έκείνη, τής όποιας ήτο κυρία, ή  ν’ άποστείλη προς τον 'Ηρακλέα. Ό  
'Ηρβχλής εόωχεν είς αυτήν ζωστήρα, καΐ τό έτερον τών τόξων, τά οποία 
εφερε μεθ’ εαυτού, χα'ι εΐπ εν  δςτις αν έξ αυτών, έντείνη τό τόςον τούτο, 
ώς εγώ, χαΐ ζωσθή τον ζωστήρα τούτον οΟτως, ώς εγώ , εκείνον νά κατα- 
στήσης κύριον τής χώρας, τούς δέ άλλους δύο νά άποπέμψης μακ^ν. Η 
*Εχιδνα έγέννησε μετά ταύτα, άναχωρήσαντος τοΰ 'Ηρακλΐους, τρας παΐ- 
δας, τόν ’Δγάθυρσον, Γελωνόν καΐ Σκύθην καΐ θί μέν δύο πρώτ&ι Ιφυγον 
έχ  τής χώρας^ μή δυνηθέντες ν» κατορθώσφίΐ τόν είς αύτο'ύς πρβταθέντ»



«0),ον ο δέ νεωτατος, ό Σχύ9ν ς̂, νκήσας χ ϊτ 4  τον αγώνα, ε),«βε τήν β χ -  
αιλιίαν τ?,ζ χώρας, χαΐ εγεινεν άρχ>;γός τον γενονς των Σχυ9ών. Ή  Έ χ ιδ ν * *  
εύειζεν εις αύτον επειτα τδν ζωατί;ρβ, εχοντα χατα το {λέρος, δπου αυν- 
ηρ[Λ0ζετο, χιυαην φιά),ην· χαΐ έχ το» ζωστήρβς τούτο» λέγεται δτι επεκρά- 
τ»;σεν ϋατερον συνήθεια να ^ορώτιν οΐ Σχύδαι εις το'ύς ζωατί,ρας αότών 
φ ιάλας(*).

Ό  'Ηρακλ^ς κατελθών είς τον αδ·/)ν, ιν» εξαγάγη τον Κέρβερον, ήλ«υ· 
θέρωαβ τον θ ψ έ χ ,  δςης έβοήίν,σε τον φίλον αότοό Πειρίθονν ν’ άρπάσ^ 
την Περαεφδνην, καΐ δια τούτο ήταν έχει άμφύτεροι δεδεριένοι. 'Η ϊελ ε δέ 
V* έλευθερώαγι καΐ τον Πειρίβουν· άλλ’» «ρια προτείναντος αυτού τήν χεΓρα 
νά εγερβή έχ τής έδρας, έτείσθη εύ9νς ή γή , καΐ ούτως εμεινε τιάλιν έχεώ 

Και άλλοτε χατέβη ό Ηρακλής είς τον αδην, ϊνα άναβιβάτη πάλιν είς 
ον κδτ[Λθν τήν θυγατέρα τού Πελίου, τήν "Αλκηστιν, τήν γυναίκα τού 
Αδ{Λητου, βασιλεως των Φερων. Αυτή άπεθανεν έχουτίως ύπιρ τού ίδιου 

εαυτής άνδρδς τήν ήαέραν, καθ’ ήν ό 'ϋρακλής ευωχείτο παρα τφ  Άδριήτψ· 
δ ιίτι δ Απόλλων παρεχάλεαε τάς Μούτας να μηκύνωοι τήν ζωήν του 
Άδμήτου, έαν εΰρεθήτις τών οικείων αυτού, θέλων ν’άιτοθάν  ̂υπέρ αυτού ( * * ) .

Τόν Πλούτωνα έδιωξε ποτέ ό 'Ηραχλής μέχρν τών πυλών τού φδου, χαΐ. 
εκεί επλήγωτεν αυτόν, ώς διηγείται ό “Ομηρος, δια βέλους κατα τους 
ωμούς, ωςτε ήναγκάσθη ν’ άναβή είς τόν “Ολυμπον, χαι να θεοαπευθή υπό 
τού Παιήονος (Απόλλωνος) {***)·

Τόν Κύκνον, τον υίόν τού “Λρεο>ς καί τής Πυρήνης, έφόνευτεν ό 'Οραχλής 
*α τά  τινα μονομαχίαν, κα’ι ήθελεν έλθει εις χείρας καί μ ετ ’ αυτού τού 
Λρεως, ζητούντος νά έκδικήσνι τόν θάνατον τού υιού, άν μ ή  έχώριζεν δ' 

Ζευς τους μαχομένους διά κεραυνού.
Εν Αφρική έτόξευαεν 6  “Ηρακλής τόν “Ηλιον, τού οποίου τήν θερμόν 

τητα  δέν εδύνατο νά ΰποφέριρ* διά τήν τολμηράν δέ ταύτην πράξιν ελαββ' 
παρά τού Απόλλωνος δώρον χρυτουν σχύφος, δηλαδή κεχρυαωμένον πλοιά- 
ριον, δι ου επλευσεν είς ίαπανίαν, οπού φθάσας, παρέδωχε πάλιν είς τον 
Απόλλωνα τό «κύαος.

Οτε ο Ηρακλής κατέττητεν είς τιμτ.ν του Λιδε τους Όλυιαπιακοίκ ά γω -

Ι») 'ΙΙρίδοτ. βι6λ. β·. κες). 8 - 1 1
(··) ΕΪϊτίί. *ίς Ιλ. Β. 713. « "Οη ϋ  ^ίλ«νί?θς  ̂ «'ίηι ή *Α^*Ίβτις, ή τβϋ Π·λ!βυ,

*  ΧϊΙ ώ; βινάτφ καρίβιλεν έιντήν ιΐνιΐ το3 άνδρ6ς ΪΙίμήϊου, ί» ζώντβιν γινομένου, ιΓ
■ «ως ιίς φως έχιΤνος «χλινί^ομήΐίΐ, ίηλοϋϊΐν οί πβλβιοί, κ«1 μάλιβτ* οΐ πβιητβί· Α
■ γουν Ευρι«ί5γις χ>1 ί;βμιιτοι>ργί»ς 8ι»»κιυίιν έκ ιής γυνβιχίς ταύιης «Ορίζιτβι, χαΐ
» τ6 ί?ίμ« έκιγράιρίι Αλχνίίιιν. ·  .

{***) 'Ομήρ. Ιλιάδ. Ε. 303—402.
• Τλή δ’ λίδης ίν τοϊτι «ιλώριος όχυ« δϊβϊίν,
• Ευι* μιν ωύτδς άνήρ, υΐδς Οιδς βίγιόχοιο,
■ ’£ν «ύλφ ίν νιχύιββι βιλών, δϊύ.^βιν ιδωχιν, ·
» Αύτάρ 4 βή ,ιρίς ίίμ *  Διίς § μ»χρ4ν ’Ολνμκον,
• Κΐ̂ ρ 4χέω*, ό5ύνι« «**βρμινος· «ΰιΑρδ'ίτδς
• ίϊΐβορίρ ήλήλβιο, χτιδί δί βυμόν
• Τ(ρ δ έ«| ΙΙβιήων δδυνήφιτα φάρμζχα «ίιοιον,
» Ή χ ίϊί,’· βΰ μίν γίρ τι χβ̂ ββ /η̂ όί γ’ έιί·.υ«ιβ. ·

ΕΛΑ. ΜΤΘΟΑΟΠΔΣ. ΚΕΦ. Γ . 12§



Ί30 ΕΠΙΤΟΜΗ

νας, λίγβυϊΐν, ότι ό Ζ Λ ;  ήγωνίσ^η λ̂ϊτ’ αότοίΐ «-Λρωπίντ,ν (Αβ4· 
βή·ιρ· άλλ’ ί&ών τε),£υτ«*ο·ί, δτι Είναι αδύνατον ν& ααταπαλαίαν; τον 'Π^α- 
χλΙα« έγνωοίοδη'εΪ? αύτον, ήαυράζων τν,ν εξαίσιον αύτον δύναριιν.

Κατα τήν άρχτψαν Άαίαν, έι;1 τον δ ;̂οο; Καύκασον» λέγουτιν, οτι ό 
Ί ΐ;α χ λ ? ,; ί,λευΟέοωτΕ τόν Προ;Λη5ί« άπδ της καταδίκης, τοζεύτας τδν αετόν, 
όςτις κατέτίωγεν εω ; τότε τό ήπαρ αύτον. Τό εργον δέ τούτο άποδίδοναί 
τινες είς άλλον άρχαιότερον 'ϋρακλέα.

Μ ετ* τας πολ,λβς εκστρατείας, χα 9 'δς ό Ηρακλής χατίκτησε βααίλ.ε'.α, 
?χτισι πόλεις, χατφχισεν έρήαοο; χώρα?» διώροφε πρός ρ-εγαλειτέραν εύ· 
χολίαν της ναιιτιλίας τό (λεταξύ Ευρώπης και Άτριχης όρος, ήνωσε την 
ρεαόγιιον θάλααααν [αετ*  τοΐί ώ κεα«ϋ, εατηαε κατά ρίν τό ευρωπαϊκόν 
μέρος τοϋ πορδροΰ τί,ν στήλην Κάλπην, κατά δΐ τό άντιχρύ την Ά β υ - 
λαν ( * ) ,  άπέίανε τελευταϊον τον εξής Θάνατον. ’ΒΘέλησέ ποτέ νά προ;ε- 
νΙ·|Χη επι τον ακρωτηρίου τής νήσου Εύδβίας Θυσίαν εις τόν Δία* ή Δη'ϊχνειρα, 
οϊιτα τότε ρ.ά).ιστα ζηλότυπος, καΐ φοβουμένη, μη λάβη είς γυναίκα την 
νέαν Ιόλην, εατειλ.ε προς αυτόν ιρόρεμα, αρμόδιον να ένδ'υΘή επί τής Θυ· 
σίας, άο’ ου ποώτον εβα{<εν αυτό έν *φ  αϊματι τοΰ Κενταύρου Νέσσου, τό 
όποιον ε-ρύλ.αττε φίλτρον κατα την παραγγελίαν εκείνου. Μόλις ενιδύΘη ό 
'Ηοακλής τό οόοεμα τοΰτο, καί ήσΘάνΘη ηαρευΘύς καθ’ δλο·< τό σώμα πόνους* 
ίξέσχισεν αύτό ευθύς, άλλ' εξέσχισ» συγχρόνως καί τό δέρμα, καί την 
σάρκα· εςω ιρρε'ών χαταντήσας ΰπδ τών οριμυτάτων πόνων, έκρήμνισεν 
«πό τίνος Ρ^άχου είς την Θάλασσαν τόν Λίχαν, τό·/ χομίσαντα τό ιρόρεμα 
εκείνο. Έννοήσας δε, δ η  δεν δύ'/αται πλέον να ζήση πολ.ύν χρόνον, διέ
ταξε νά μετακομίσωτιν αυτόν είς τήν Τραχϊνα,δπου ή Δηϊάνειρα μαΘοΰσβ, 
ότι τό δοιρον αυτής έγέννησεν ό'λέΘριον αποτέλεσμα, έξ άηελ.πισίας έκρε- 
μάσΘη. ’ΕκεΐΘεν μετενεχΘείς είς το ^ο ς Οίτην, παρήγγειλε τόν υίόν αυτού 
’ Τλλον, Οταν άνδοωΘή, να νυμ-ρευΟή την Ιόλην και κατασκευάσας πυράν, 
δέταξε τόν φίί.ον αυτού Ποιαν ν' άνά’1/Τ| αύτήν εύΘύς, όταν ίδη εκείνον 

έπιβαίνο'Λα. ’Βν φ δε έκαίετο ή  πυρ*, λέγεται, δτι ήλβε νέ^ος μετά βρον
τής, χαί άνεβίβασεν αυτόν είς τόν ουρανόν. ’ ΚνταΰΘα ό Ζεΰς ήίελε νά εγ · 
χατατάξη τόν 'Ορακλέα μετά των δώδεκα μεγάλων Θεών αύτό; δμως 
εύχαριστήΟη νά ήναι πρώτος των ημιθέων. 'Η "Ηρα εγιλ.ιώΘη μετ αυτοϋί 
κατά προτροπήν τοΰ Διές, καί άνεγ^ώρισεν αυτόν ώ> ίδιον υιόν επεσε οη* 
λ.αδή ε ί; την κλίνην, Ι/,αβι τόν Ήρακλεα, εκάλυώεν αΰχόν υπό τόν πέπλον, 
βΘλί'ύεν έν ταΓς άγκάλαις, και άφήχεν Ιπειτα  νά πέστςι κατά γης, ώ; «ν 
ήΘελ.ε γεννήσει αυτόν συνέζευξε οέ αυτόν Ιπειτα μετά  τής Θυγατρος αυ
τής "Ββης, έξ ής έγέννησε δύο υιούς, τόν ’Αλεξιάρη και τόν Άνίκητον.

Κάτω έν τώ  χόσυφ άνηγέρΘησαν πανταχοΰ είς τόν νέον θεόν ναοί χαί 
βωμοί, χατεστάΘησαν έορτβί, χαί έκαστος ώμνυεν ε ί ;  τό όνομα αύτο'ΰ.

(·) βτειλιι βύτι, ?*ταντο ίπΐ τοΐ ποιϊαοΰ των Γαδιίρων (6ΐΙ)Γ&Ι[ΐτ]. Χ« 
ζβντο'Η ?άκλ·ιος Λορίμδς, τή λ β ι ·Η ?βκλέουε, έκΐ τδν »*οΙωνήτο γ·γρ«μ· 
μίνβν, ώ ; λίγβνειν, μ ή ι ΐ Ε ;β « ι έ ;« (
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*Εχ πβρα τΛ Βη“ρ3ί|;'·ηΐ35.<ν
τ,τον κγαλ^ία χαΐ χρτ,στήΐ’.ον x■ ·̂. 
ράδβξος δε «Τνβι ό ιρότιοζ, χα9’ δ 
χβτ;ιττ ,̂^ιαζό;Αενος προ;ψ χετο «’

Ά χ α ία ς, χειυι^Λυ ®Π)5λ«(ον, δπον 
ε λ ιβ ΐ τό επί^ετον Β ο υ ρ κ ιχ ό ξ · Πα- 

ντβυΟ* ίδνδονϊο οί χαησ[Α6'!· ά^* οδ (I 
*γαλ|Λ3ς τοΰ 'ΙΙραχλΐουί, έλάαβανί

τέσ «α ρ*ί άττραγάλου;, ϊΐί.ρακε'-μέχους εκεί τ:λι;3··’ον, κ ι ;  ερρ'.π· 
είς τον βωριόν οί «στράγαί,οι ονί-ο’. είχον τύπους τιν ίς , των οποίων ή σ ψ  
|λ«σ;β έξϊ-,γείτο επί τίνος πίναχος· τούτον τον «ίναχα παρετήιει καί ϊυ ν· 
εβου).εύετο ό ζτ^τών μβ'/τείαν, ουεοόιπτε τους χύδου;» χαίοοτως έχείΐεν 
')Λ[Λ6*νε ΐή ν  κπόκρ'.ιπν (*).

'Γπ ο  τών Βο:ωτών δ';θ[Λάζετα·. ό βποΙίωΙεΙς'ϋραχλής Μ ή λ ιο ς , υ] Μ ι5» 
λ ω  V. Τδ δνορ,α τούτο ελββε οια τί,ν έςζς αιτίαν ή^έληοάν ποτέ οί Βοιω- 
τοί να δύϊωσιν εις τον *Ι1ραχ),έα Ρονν» άλλ’ οδτος άγριωθείς, έςέ^υγεν· η , 
ο>ς άλλοι διηγούνται, ήβέληααν να Ούαωσς χριδν, αλλά δεν έδυνήίηοαν νά 
χομίαωσιν αυτόν είς τον ναόν δια τήν πλημμύραν τοΰ Άαωποϋ. Δύο παι
δ ί»  παίζοντα προ τοΰ ναόν, χατεοκεύαταν εν τφ  μεταζύ τούτφ εχ τίνος 
μεγάλου μήλου κριόν, η βοΰν, χαι εβαλον άντί ποτών καΐ χεοάτων 1ς ξυ- 
λάρ’α* τούτον τόν βουν εΟυοαν τότε είς τόν 'Βρακλέα, χ ι ί  ή παιδική αυτών 
Ουαία λέγεται οτι ούτως εύηρέατν^εν είς τον θεόν, ώςτ” εκτοτε διετηρήλ/} 
εκ είχ α ΐ είς τό μετά ταΰτα· *ϋ  επωνυμία δέ, Μ ή λ ιο ς  'ϋ ρ α κ λ ή ς ,  κατέ
στη επεςτα παροιμιώδης και σκωπτική, λεγομένη έπ'ι των μή έχβντων 
δύναμιν και περιουσίαν πρός τ4 μέγα αυτών όνομα άνάλογον ( * “) .

Αλληγορία τοΰ Ήραχλέους καί των μύθων αύτοΰ.
Διά τοΰ 'βρακλέους ήίέλησεν ή ποίηοις νά παραστήαν) τήν ιδέαν τής 

τελειότητος, εΐςήν ε'ρ9ασεν ό άνθρωπο; κατά τήν εποχήν τών ηρώων του- 
τέστι τόν υδιστον βαβμόν τής σωματικής ρώμης, ηνωμένης μετά  πάντων 
τών προτερημάτων τοΰ πνεύματος χαΐ τής ψυχής, τά όποια ήταν γνω^ά 
κατά τήν εποχήν εκείνην. Τοιοΰτός τις ήρως είναι μέν άνθρωπος, αλλά τό 
εν αυτω υψηλόν εκείνο και μεγαλοπρεπές πηγάζει έκ τοΰ 6εοΰ· δια τούτο 
χαΐ ό ίΐρακλής πλάττεται υιός πατρός μέν τού Διό;· μητρός δε, Θνητής. 
*Ι1 φύσις αυτού σπεύδει προς τά Οεΐα, άλλα μόνον κατ’ άνΘρωπον οΘεν καΐ 
ο βίος αυτού ιστορείται άλλη)ά·/δετον περιέχων σειράν αγώνων. ’ Β  μεν 
ακούραστος έπιμο·/ή επιφέρει είς αυτόν τήν νίκην, και ή νίκη α'ύτη δει
κνύει, ότι τό έν τφ  άνθρώπιρ θειον Θριαμβεύει κατά τού γηίνου' ό δέ θάνα
τος γίνεται είς αυτόν τής αθανασίας και τής μετά  τών θεών συνεδμίας 
πρόξενος. Τις άλλος μύθος ήθελεν εΐσθαι είς τους ανθρώπους έπαγωγότερος

{■) Ποϋϊ»». λχβϊχ. κί. §. 6 . ■ Κϊ««&ί,των ίέ ΐχ Βο>ρ« ώ; ίπΐ «Ιλατιαν, βο· 
» <«μ6ς τε Ββν?»ϊχ4ς όνομχζόμοβ;, χ ϊΐ Ίΐ?ιχλήί ού μίγις έβτίν ίν βππλιίιρ· έιτί* 
X χλησπ μέ» τβντφ Βουρ»ϊκό;·μ»ντίΙ*« ύιιί πίνοκίτ· χαΐ βίβτρ,γίλοις «στί λ»€ίΤν· 
■ ίδχίται μί» γ4ρ «ρό τον άγί'Λμχτοι 4 τψ θ(ιρ χρώμίνο;· έπΐ δέ τή εΰχέ Λ>εών 
• ιΐβτραγάλου; (όΐ δέ &φβι>αι «»ρ4 ,ώ  'ϋραχλα χιΤνιβι), ,ίΐΐαρχ; ίρ'ηβιν έηΐ τή; 
Β ίρχπέζης· έχΐ δέ «»ντ1 άίτριγόλφ βχήμχτ* γ*γς«μ;*ίνχ έν πίναχι έχΐιηδι;, έίήγιι»ιν 
» ί/ει τοϋ ϊχνχτος. »

(··) ϊο ί̂δ. « Μήΐιοι 'ΙΙρϊνλής έκΐ τ3ν ίύτίλΰν· ,ο3 γ4ρ ββίι έχρνγβντος χοτέ, δν 
ρ  ίμελλρν τγ “ΒριχλεΤ πρβςίξειν, μήλβν λχΕόνιες ^χλίδρ; ύηνΟένιις τειβϊρβς, ςίι»»ν».
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ααα χ* *1 διδβχτιχώτεεος, «α ρ* τούτον τού Ήρ«χ>Ιου;, οςτις γ Ιρ ει μίν 
ή0ιχί;ς χαΐ «λληγορίκί, εΐχονίζϊΐ 2έ εναργέστατα τα ; διαφόρου; τύ χα;, αγω
ν ία ; χαΐ ελπίδας τ?,; προςχαίρου ταύτ/,ς ζων,ς; Ούδεν λο5«έν δςιυμαστον, 
δτι ό [Λοίος ούτος Ιγεινε τό ύποχεί}Α6νον πάντων σχεδόν των ηθ'.»;αάτων, 
χαί τα έργα τού Ήροκλέοος επλάσ9/^σαν χατα παρόμοιον τρόπον.

ΙΙερί ρεν της αληθούς όπάρςεως τού 'ϋρακλέοος χυοίως δεν άριριβάλλοο- 
σιν οί ΙστοριχοΙ έξηγηταί* δτι δέ εΤς ρόνος άνθρωπος εδονήθη νά κατορ- 
θώστ) χατα τον β·ον τηλίχαύτα χαΐ τοσαύτα, δσα διηγούνται, τούτο έιράνη 
εις το'ύς πολλοί»; άπίστειιτον. Εντεύθεν παρεκινήθ/^αν οί πλεϊστοι, εχον-

γεροντας 5
ρων, Ιξ  (*^ . . .  . . .
5-ρωα 'Ηρσχλέα χαί παρά Ινδοΐς, και παρ Αιγν«τιοις, κ»ι π*ρ« Τυριοις 
η  Φοίνιξι, καί παρά Θηβαίοι;.

Έ α ν έξετάσωρεν κατ’ ούσίαν τούς δπδ των άνατολιχων εθνών λατρευο- 
ρένους θεούς, εις τσύς οποίους οί "Ελληνες άποδίδουσι το δνορα τού 'Ορα- 
κλεονς, θέλορεν εύρεΐ, δτι κατ’ άρχάς δεν ησαν, εΐ ρή  άστρονορικά σύρ- 
6 ο?λ . Ό  Αιγύπτιος 'Βρακλ^» ό καλούρενος κυρίως Χ δ ρ *  ανήκει κατά 
τον Ηρόδοτον εις τούς δώδεκα ρεγά>Λυ; ουρανίους θεούς, οιτινες 1 7 0 0 0  
ετη  προ τοϋ’Αράσιος έγεννήθησαν έκ τών οκτώ θεών ( * )· Επειδή δέ καΐ 
οί οκτώ, και οΐ δώδεκα ούτοι θεοί τών Αιγυπτίων ερρηνεύονται άστρονο- 
ρικώς, ευκόλως εύρΙσκορεν, δτι ό 'Βρακλής ενταύθα λογίζεται ώς τδ άπο-|

■ (·| Οϊο. (1· η»1 ΒεοΓ. ΙΠ. 1β. ■ Οιιιηηυειη, «Ιυβιη ροΙΙίβϊωϋ™ ΗβΓΟυΙβιη εΟ-
• Ιβιηυδ, βοίτβ βεη* ϊίΐίιη; ρ)υη:8 εοίω ΐΓβάιιοί ηοΙ>ϊ9 ϋ, ςαί ίοΐοπΟΓΟβ βοηι- 
κ Οηίαι «ι Γεοοπιΐίΐίί ΙίΙβΓεε: βηΐίίϊυίίδϊιηυπι, ίονβ ηειυιη, 8βά βηΙίςιιϊββιηΐο ιΐβπι 
» ίονβί^η»™ ^ονίε ςυυηυβ ρΙυΓβ* ίη ρηβοίδ ΟταοοΓυπι ΙίΙβΓΪε ίηνεοιιτίΗ* Ε ι βο
• ί8Ϊΐαε βΐ Ε193Ι0 βδΐ ϊδ ΗειοιιΙίδ, ςαεπι οοηοεΠβνίδδβ ουιη ΑροΙΙίοβ αβ ΙηροΜ 
» βοοΕρϊπιυδ. Αΐιβι· Ιηάίΐιιι Νίΐο πβΐιιβ, Αε^ϊρΐίοβι ςιιίΐη Ηίυηΐ ΡΓ3βϊ»9 Ιίιετεί 
» οοΒδοιίρεΐδδί. Τβηίυδ ίβΐ «ε ΙιΙβίδ Οί*Ηί6; οαΠοίβεΐεδ εΐβίϋΐιΐ. (ίαίΠυ» *βί, 
» Ιονί» εΐ ΑδΙβίί·, Είΐοη» βοΓοτίβ, ςιιϊ Τ ϊΐΐ ωβιίηιβϊοΙίΐϋΓ; 0ι»3αδ ΟβΓίοε ι̂ηοιη
• ΓιΙίεπ) Γβηιπί. ΟιιΙηΙϋδ ϊη ΙικΙίε. ςιιί ΒεΙυβ άίοϊΐϋΓ. Είϊΐϋβ Βίο βι Αίοιπιεαιι,
• ςιιειη ^ϋρίιβ^ βρουίΐ, δε<1 Ιβηίυβ 4ιιρίΐετί ήυοοίεοι ιιΐ }·»α» (1υ0ε^ο. ρΐυιει
• ^ονβ3 εΐίβπι αοοβρίιηυδ. ·  >

»»*) Σ.χ,ν Ρι6λ.«ί. Ιβτορ<χ. ρ·,βλ. γ'. χι<ρ. 7 * . ·  0-λ  ιπΐ τβυίβυ Μ «Ο'-β»
■ βιιμβήνε» τί τιροιιρνιμένο,, ά^λ4 χβΐ μιτΑ τ«ί3τ· ίφ' 'Β?ΒΧλίους. ΔυοΤν γβρ οντΛ» 
» τύν «?ογ»*«βτί?ων, τ5ν τήν «ύτήν έεχηχόκβ» «ρβςηγορίβν. ι6» μέ» 4ρχ·ιοτιρΜ
■ '{)^>χλί> μυίολβγίΐϊβι» γίγο'έν«ι «« ,’ ΑίγιιΊΐϊίοις, χ»1 «ολλήν τής «χουμίνης τοις 
» βελοις χϊ^»ίΐβί04μίνον, 9 ίι ί«  τήν ίπΐ τής Αιδνης ατήλην τ4ν ίΙ  ίϊυηρβν εχ Βρη* 
.  της, έ'»« τών ί5»;«ν δ>ΤΒ Αχχτύλϋ,ν. χ»1 γ.νΟμτνο·. τόητ* **1
» σβϊβΐί τ6ν’ΰλυμχνβχόν ίγών»· τ4ν 64 τίλ·υτ«ΐον, μιχρ6ν *ρ4 τών ιρνηκων ές_Αλχ-
• μήνης χβΐ Δι4ς τϊχνωίίντ», Ίίολλήν έπελίιΐν τής β'χονμένης, ΟβηριτβΟντ» τβις Ευ- 
.  ο«9ίω; χοοςτάγμϊ»!·. ’Βις·.τυ/6·-τ« «ί *ίτ> τοΐς δίλονς, βίεβχι μίν χ*1 Βτηλην. τήν 
> 'έχΐ τής Βύρώχης· ίι4 9ί τήν δμκννμί»» χιΐ τήν τής *ρο«ιρί»ι>βς δμονοιητ». _χρβν<*ν
■ έχ,γϊνομένων, τίλιντήε«ντ· χληρβνομήϊϊΐ τβς Τϋ,ν άρχβιοτιρων πρχζεκ. «1 « ί ς
» 'Β-.>χλίβυς γίϊονότβς έν χβντί τφ πρότίβον οΙώνι. ·

(·*■*) 'Β;ό6οτ. β.δλ. 6’. χκρ. 43, ■ Αλλ» τις δρχβΤίς ίςι βι4ς Αίγυπτίβιβι Βρβχλεη;· 
» ώ ; 94 »ΰτι-1 >.έγο«ι, ττίί 4«τι έχτ«χιςχ(λι« χ«1 μύρια I ;  ΡαβιΛευί^ντ».
^ έπτί τι 4χ τών ύχτώ ·ι6ν ςί {νι*9εχβ θεοί έγίνοντρ, τών 'Βρβχλ*· «ν» νομιςουβι. ^
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-έ^ίσίΛβ το3 ί,ί.ΐΛΧοί» διίρου ϊ'.® 'ω ν  ούξεχ® ουρ*ν(ων ζωο'.ων, τουτίϊτι.ν 
ό «ερ·.όδ·.χο< κύκλος τού ένιβοτοΟ. 'Ο ρ 9 ο ς  δϊ, δτι Ιζτ,ϊί^προ 1 7 0 0 0  ετών, 
στ^ράννε!, δ"ΐ έκπαλαι εΐχον οί άνθρωποι αττρονθ[Α'.κολς ύπο).ογ·.σ[Αθ'ύς. Του 
’ Βρακλέους της Φοινίκης, τού οποίου ή κυρία «ροτηγορία ιιναι Μ έλ κα ρ - 
5 ο ς , υποδεικνύει πορύίΛΟΐύν τινα όρχην αύτο τό δνθ{ΐα  ̂ τής _μη'?οί 
Ά α τ ε ρ ία ς ·  Ό τ ι δε και π *ρ * τφ θηβα'ω η  Έ λλη ν ι 'Ηρακλεϊ άποντων- 
τα ι πολλ.δ:, άναγό(Αενα είς τί,ν πρώτην εκείνην άιιτρονο;Αΐκήν έραηνείαν, 
περί τούτου δ$ν πρέπει ν’ ομφιβάλλω^ιεν παντάπαβιν. Οί (Α·υ9ευδιχε·«ι δώ> 
διχα αυτού ά9λοι αημαίνουτι κατα τάς αλληγορίας ταύτας την διΑ τών 
δώδεκα ζωδιακών σηαε'ων περιφοράν τού ήλιου· ό γ ά ιιο ; αυτού μ.ετ® τής 
*Ήβης αΐνίττεται, οτι ό ήλιος, ί·^ ’  ου διατρέξτυ τον κύκλον αότοΰ, νέος πάλ.ιν _ 
εις ή|Λ«ς παρίαταται. Προς δε τουτοις ο Θηβαίος Βρακλής καταγεται α[Αΐ-· 
αο>ς άπδ τού τής Φοινίκης· διότι αί θήβαι, ή πατρίς αυτού, ήταν αποικία 
τών Φοινίκων. Ό  Φοίνιξ Ηρακλής, πάτριος θεός τού έθνους τών Φοινίκω·/, 
αυ{ί.περιεφερετο πανταχού, δπου ουτοι έςηπλοΰντο δια τού ε[*πορίου και 
τών αποικιών αυτών ο9εν καί αί ατρατείοι αύτού υπεμφαίνουτιν άλληγο- 
^-.χώς την δι’ έριπορίας καί ναυτιλίας έξάηλωαιν τού Ι9νους τούτου, καί 
τών λοιπών ετι εθνών την μόρ'ρωαιν και αναπτυζιν. Εντεύθεν βαινεται 
πιθανόν, δτι ουδέποτε υπήρξεν Ηρακλής, ώς ποόαωπον, και δ[Λως δτ·. έζη- 
βαν 'Βρακλεΐδαι, δηλονότι απόγονοι τής βοινικιχής χαΐ ελληνικής τών θ η - 
βών αποικίας· εί καί δέν πρέπει ν’ άρνηθώριεν δλως την ΰπόατασιν τού 
Θηβαίου 'Ηρακλέους, διότι παλαια ριάλιατα παράδοαις λέγει περί αύτού, 
δτι κυρίως δεν ώνοίλάζετο Ηρακλής, άλλ’ Αλκαίος, και ελαβε την Ιπωνυ· 
μίαν ταύτην παρα τού θεού 'Ηρακλέο’υς (*)■ Ό πω ς άν ήναι, είς τον Θη
βαίον τούτον Α λ κ α ίο ν  αμα καΐ Ή ρ α κ λ έ α  άπεδόθηααν απασαι αί 
παραδόαεις, δααι ήααν καΐ περί τών λοιπών, καΐ αι παραδοτεις αυται εις 
τα  στόματα τών άνθρωπομορφούντων “Ελλήνων μετεβλήθησαν είς μύθους.'

Ό  μύθος τού "Ελληνος 'Βρακλ.έους παριττα την ιστορίαν τής άναπτύ* 
ξεως καί μορτώσεως τής Ελλάδος. ’Π ήμέρωσις αυτής καί άπαλλαγή άπό 
τής αγριότητες Ιγιινε κατά τρεις τρόπο’υς· φ υ σ ιχ ώ ς , δια τής όρύξεως τών 
οχετών, διά τής έκριζώσεως τών δασών, καί έςαλ.ειψεως τών εν αυτοΓς 
ευρισκομένων αγρίων θηρίων έ μ π ο ρ ιχ ώ ς , διά τής ναυτιλίας, καΐ έπιμιςίος 
μ ε τ ’ άλλων εθνών π ο λ ι τ ι χ ώ ς ,  διά τής καταστάσεως ιερών άγώνω·/, διά 
τής νομοθεσίας, και τών τοιούτων. Ταύτα πάντα ένήργησε καΐ κατώρθωσεν 
ο  Φοινίκειος καί Θηβαίος Ηρακλής. Πάντες έπανηγύριζον είς τιμήν αυτού 
έορτάς, καί έξύμνουν τά έργα αύτού.

(·) Γίξτ. *Ε[ΐπιιρ. *ρ4« Φνβι*. »Λ. 587. ?»β. Φ»6ρικ. ■ Κ«1 ηίρίσίΐ ίιτίΧ-
■ βεΐν ίοΰς «ιρ4 μέ* ϊ6ν ·ιϊ|; ζωής χρόνβν έχβίΐιοΟέηας, μιχά 5έ τήν «λευτήν χβτ»- 
« νρονΐ]θ(ν<>ς, ({ μή τινα; προ;νιγορίας 6ι3ν ύπ&βτελλοιε», & 'ΙΙραχλη;, 6 έζ
• ϋ^κμ'^νΐ); χαΐ Δι6;* ήν μίν γ4ρ έξ άρ;/ν|ς, ΰ ; ιραίιν, ϊ^χαΤο; τεύνομα· ύκέβρνμε ίέ 
» τήν 'Βραχλίον; προ;ηγορίαν, νομιζομένου παρ4 τεΐς τότι β<οΰ* 6β<ν χαΐ έν τα7; θή· 
ι> €αις λόγε; :χ«ι πάλαι κοτΐ Ανδριάντα ιδίαν Ήρακλίαυ; ιύρν^αι, 4κ>];ί>}ά*
> λλκαΤας ϋμ^ιτρύνναΐι ΌρακλεΤ χ3ρί«τήρι;γ. ·



Ε ΐί τβ  πί[^ 'Πρβχλδου; Ι»·Τ0|55’̂ ι/ινα 9ΐ>νίχωνεύ9·/;σβν άνϊΐ*^ίδό?Λ>ς καΙ 
πολλών άλλων 'Ελλήνων ήρώων δαν;Α«στβι ό ;ϊ;γήσί;ς, χβί {λ ίτ* τ«5τα , 

ΐάίρ' ςδ άνί^άνν,οοίν οί ορίΐ^ατιχοΐ π ο · .ψ Λ ' ,  οϊτινβς ήγάπων ν * πα^ιοτώσιν 
εις »«τύρ«ς παρψδίας τού 'ϋρακλέον;, παοειςέδν είς το'ύς (λύδον; αύτού καΐ 
ηλήβο; γελοίων * ι Ι  σχωπτικών διι^γήοεων. "Εντεύθεν τβ  οιασυοόριενα επί
θετα χαΐ απασαι αί ποταπαΐ έχεΐναε διχ,γήαεις, οααε έκ»α ώ ίζο ν ίΐ τό ίςο- 
ριχον αυτού πρόαωπον.

Τήν ΐοέαν, τήν οποίαν σο-ζελαβον οί ποίϊ^ταί περί τού *Πρα«λέοι>ί, ε π ιι-  
ράθν,ααν επ είτ* οι τεχνίται να καταα:4αωτιν, εί δυνατόν, όρατί^ν δια τ?,ς

* ■!* ΕΠΙΙΟΜΠ

άγριόττίτος. 'ϋ ;  έπϊ τ4 
πλεΐστον απεικονίζεται φορών λεοντν,ν, χα'ι κρατών ρόπαλον σπανιώ- 
τερον δ ϊ, τό;α  καί βέλη. ’Α λλά και ε ί; διαφόρου; άλλα ; ρορφα; και θέαείς 
ηαρίαταται κατα τα ; διαφόρου; τής ιστορίας αυτού σκηνά;· δύεν και εΰοί- 
σχο;αεν αυτόν ποτέ ρέν ώς παιδίον' ποτέ δέ, ώ ; νέον ποτέ δέ, ώ ; «νδοχ· 
και άλλοτε μέν, άγωνιζόμενον άλλοτε δέ, πάσχοντα' άλλοτε δέ εύ»ρ*ι· 
νόμενον* και άλλοτε τελιυταιον, άναπαυόμενον. Τό ε ί ;  ημάς σωζόμενον 
ούτοΰ άγαλμα είναι Ιργον τού 'Αδηναίου Γλύχωνος.

ΗΡΑΚΛεΐ ΔΑΙ .
ο ι  παΐδες τού 'έΐρακλέους Ιμελλον μετά τδν θάνατον τού πβτοδς αυτών 

νά υποφέρωσι μεγάλ.ου; διωγμούς.
* 0  Εύρυσθεύς, δςτις ήνάγκασβ τδν Όρακλέα μικρόν ποδ τού θανάτου 

V άατ,σ^ τήν Τίρυνθα, προφασιζόμενος, δτι ήθέλησε νά επιθουλευθή αυτόν, 
εβίασε τδν Κήϋκα ν'άποοιώςη τούς 'Ηρακλ.είδα;, τούς παΐοας κα'ι συγγε
νείς τού ϋρακλέους. *0  Κ ήϋ;, μή δυνάμενος ν’ άντισταΟή, παοεκάλεσευ 
αυτού; ν *  φύγωσιν έχ τής ΤραχΓνος. Πλονηθέντες οέ ουτοι επί πολύν χρό- 
ινον, ήλ.θον τελευταΐον εις Αθήνας, δπου εχάθισαν ίχέται παρά τδν βωμόν 
τού Ελαίου. Μαθών δέ ό Εύρυσθεύς, δτι εύρίσχονται εν ’Δθήνα·.;, έζή τει 
αυτού; παρά των Αθηναίων, καθ’ ών και έχήρυξε πόλ,εμον, επειδή δέν άπ- 
έδιδον αυτούς. ΆλΑ’ εν τή  μ*7Τι* οποίαν προς τούς "Αθηναίου; συν- 
εκρότησεν, άπώλεσε τού; πέντε αυτού υίού;, ’Αλ.έςανορον, Ιριμέδοντα, Κύ- 
ρύοιον, Μέντορα χα'ι Περιμήδην, κα ', έν ω αύ:δ; εφ ιυγε, συνετρίβη ή αμα;χ* 
τότε ό "Γλ.λος, ό υίο; τού ’ίΙοακ/.έου; κα’ι τής Δ/,ιανείοας, δραμώ^ κατό
πιν, άπέχο’ί/εν αυτού τή;* κεφαλήν, κα'ι έκόμισεν αυτήν προ; τήν Ά λ κμ ή - 
νην, ήτις έςώρυξεν εζ αυτής τούς οφθαλμού; διά κερκίδων.

Κατά τδν πόλεμον τούτον τών "Αθηναίων προ; τδν Εύρυτθέα εδειοιν ή 
Μαχαρία, ή θυγάτηρ τού "Ηρακλίους χα'ι τής Δήΐανείρας, μεγάλ,ην γενναίο- 
δχιχίαν· διότι, λαβό·/των τών "Αθηναίων χρησμόν, δτι θέλουσι νικήσει τδν 
“Εΰρυσθέα, εάν 2ν έκ τών τέκνων τού 'Βραχλέους παραδοθή εκουτίως ε ί; 
τδν θάνατον, ή Μαχαρία προςήνεγχε μεγαλο'ύύχω; έβυτήν, χαΐ οί "Αθη-



ΤϊΤοι ν .χ ίίΐν τ ί ϊ ,  κόϊίΑ-'·ιΤ* *ν  τον τά-^ν α·:τηί, ττι^ρίνοο; έ ;  άν9ίων έ - ; -

Λ. «ν 1 > σ -  -  ■>
'α  ΆλχίΛήνη, ή "0·  ̂ Η5*κλ«ου;, ε ,η  [Λετ* το σο|Α&ίν τοοτο εν

θ/,βαις, κ»ί» *<?' «λευτα^ον εγεινεν «»ανή;, οοδενές γί-Λοίχοντο; πο3 
ίόοίοχεταί, απέλαβε πα?4 τών θ/,βκίων Θε(ας τιράς. Κατα δε τί;ν δ-^γ)}- 
οίν τού Φβρεχόοοο, αοτή ριεν άπέίανεν εις βα9ο γήρα;· ό δέ Ζεδς δατάττε^ι 
τον 'ΕρίΑήν να [λεταχο^ίαιι «ύττ,ν ε ί; των Μαχάρων^τα; νήαοο;,^ χαΐ ν4 
δώαη γονα'χα εις τον Ταδάρ-ανθο·^. Κ λέπτει λο'.πόν ό Έρμης την Ά ).χα ή- 
μην, χαΐ 4ντ* αδτν^ εμβάλλει ίν τ^  «ορψ λίίον' επειδή οε οί 'Ηραχλεΐδαι 
^οβάνοντο χατα τήν έχ'ροραν βαρεΐαν τήν αορον, χαταΟέντες *ότήν, χαΐ 
βνοίξαντες, εορον άντί τοο νιχρο'3 τδν λ ίίον  τούτον εστηααν είς το άλτος 
τών θν,βών, χαΐ άνήγειραν έχει είς τιμήν τής Αλκμήνης ναόν ( * ) .

■ Έ χ  τών λοιπών 'ϋραχλειδών δαομαστος δια τήν μεγά),ην αύτού ^ώμην 
Ιγεινεν ό Θεαγένης, τδν όποιον έγέννησεν ο  'ΐΐραχλής έχ τής γυναΐκός τού 
Τιμοϊ9ένοος, λαβών τήν τούτου μορ-ρήν. Εννεαετής ών ό Θεαγένης, άνέ- 
σπααεν έν θάαψ θεού τίνος τ0 χαλκούν αγαλμα, και μετεκόμιαεν αυτό, 
οναχείμενον έν τή  άγορα, είς τήν οικίαν αύτοΰ· ό λαός ήθελε διώ τούτο να 
ρονεύοιρ τον παΐδα, άλλα γέρων τις και δόκιμός αν/,ρ χχτεπραυνε την αγα·· 
νάχτηαιν τού λαού, και διέταξε τό παιδίον νά ατήίΐο πάλιν τδ άγαλμα είς 
τδν οίχεΐών αυτού τόπον δπερ χαΐ επραξεν. * 0  Θεαγένης οϋτος άγωνισίεΐς 
μετά  ταΰτα και είς τούς τέοααρας τών Ελλήνων αγώνας, ανεοείχΟη νι- 
χητής, καΐ ελαβε χιλίους τετρακοαίοος ατεράνους· άλλ’ άπέχτητε καί δια 
τούτο πολλούς έχίρούς, καί τις μάλιστα έ ;  αυτών ετοπτε χατα πάσαν 
νύκτα τδν ανδριάντα, τον όποιον εστ/ισαν είς τιμήν αύτού άποΟανόντο;· 
ολλ’ ό άνδριας επεσέ ποτέ, λέγουσι, και έρόνευσεν αύτόν. Ο; υίοι τού ρο- 
νειΛέντος ένεκάλεσαν κατά τήν συνήθειαν τού τόπου τον ανδριάντα, δςτις, 
ώ ; διέταττον οί νόμοι τού Δράκοντος, έπιβαλόντος ποινας καΐ είς τά ί  } '̂//α, 
ίρρίρίη είς τήν Θάλασσαν. Ά λ λ α  τήν γώραν κατέλαβε μετά ταΰτα μεγ ί· 
στη ακαρπία, καί οί θάσιοι, έρωτήσαντες τδ χοηστήριον τών Δελρών, έλα» 
βον είς άπόχρισιν ν’ άνακαλέσωσι τούς δεδιωγμένους· και αυτοί μεν ύπή- 
κουσαν είς τδν ^^ρησμον, ά'λλ’ ή ακαρπία δεν έπαυεν άρ* ού δε ήρώτησαν 
καί δεύτερον, είπε προ; αυτούς ή ΙΙυΘία σαρώς, δτι βλησμόνησαν τον Θεα* 
γένη. Κατά τύχην δέ ανέσυραν άλιεϊς τίνες τδν έν τή  9αλάσστ| έμπεσόντβ 
βνδειάντα, περιπ/Λχέντα είς τά δίκτυα αυτών, εςω εις τήν ξηράν, κα'
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(·) Ιντών. Αιβίβίλ. ΜίΜίΐβοϊώο. αυνιγ, χιιρ. 33. ·  Φ»ρ»χύϊη< ί»«ρί7 . Λ I» βΐ
■ νοΰτη> χιΐ λλχμήνη κατΑ άιοΟνήαχει, χαΐ ιύιήν έξιχόμιβαν 'Β^αχλχ'ίιι’
• ωχουν 2έ αιρΑ νάς Όλέχιρα; ιι^λας, ύ'̂ ιπε̂  χαΐ Ηρακλή; έν χζ <έΐ6ρ|· Ζώς 8έ Έρ·
■ μήν Ίΐέμιιιι, κίλίύων λλχμήνην έχχλίψαι, χ»ί έπενίγχιϊν ·{« Μβκάρων νήαους, ΧϊΙ
■ βονναι 'Ραε«μίνβίΐϊ γυναΤχα* Ερμή; ϋ  τΐΕίαΙεΙ;, λλχμήνην έχχλέαχει, λίΐβν β'άνχ'αϋ·
• χή; ένχί η̂βιν (!( χήν βορόν· οί έ’ 'ϋρχχλΕίβαι, έχιΐ αήν λάρνακα ί£ιρύνονχο, χαταχί»
• β*νχα>· χιΐ άχοχαλύρανχις, «υρο» άνχΐ χή; λλχμήντιι λίθον, χαΐ αΰτθν έξ<λένχ<;,
• {ατηααν έν χίρ άλ»ι, οθιπέρ έαχι χθ ήρίρβν χθ χή; λλχμήνη; έν βί|6αΐ( »· — Πλοό- 
«αρκ· έν 'Ριβμίιλ. χχφ. 28. « Λέγεται θέ χαΐ χθν Δλχμήνή; έχαομιζομένη;
• βθηλρν γινίεθαι- λίθον βέ ^ινήναι χεί̂ ενΟγ έπΙ τής κλίνης.»



ευτί’,σαν «δ-τον «άλ-.ν εδό5>ι δεπροςταγή να 0ύω5·ιτο3 λ«πο3 εις τδν Θεα
γένη ώς ιίς θεόν ( ' ) .

Περ{φη[Λος έν τοΐς 'ϋ;ακλείδβις ητο καΙ ό Τ ή λ ε ^ ς , τόν όποιον ό Ήοα*
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’Αλεός, εδοεν, ο η  αίτιον αύτον είναι τής ίεοείας ή διαΐρΟ ^
,βρέβος λοιπόν τής θυγατρός αντοΰ έξέθηχεν εις τό ΠβρΟένιον όρος, Ινθ» 
.^έχρι μέντινος έθηλάζετο ΰπό έλάιρου, νατερον οέ εόρεθεν υπό ποιμένων, 

• άνετράφη χαΐ ό)νομάτθη Τήλειρος (**)·  αυτήν 2έ την Α-υγην έπεμψε προς 
τον Ναύπλιον, ϊνα πω λή ηι αυτήν μαχραν τής Ελλάδος· ό δέ Νβύπλιος 
εδωχεν τήν Αυγήν είς τον Τεύθραντα, βα α ιλΐ* τής Μυσίας, δςτις εδέχθα 
αυτήν ώς ιδίαν θυγατέρα, χαΐ υίοθέτηαεν.

Έηιθυμών ό Τήλερος, άρ’ ου ερθασεν είς άνδριχήν ήλιχίαν, να γνΐι>ρ(ιχη 
το·ος γονείς αΰτοΰ, έρχεται έκ ι τούτφ είς τους Δελφούς, καΐ λαμβάνει 
χρησμόν νόι ηλεΰσ·τ| πρός τόν Τεΰθραντα τόν βασιλέα τής Μυσίας. 'Ο βα
σιλεύ; ουτος είχ ε  τότε πόλεμον πρός τόν Ιδαν τόν παΐδα τοΰ Άφαρέω;* 
παραλαβών δέ σύμμαχον τόν Τήλεφον, χα'ι νιχήτας, εδωχεν εϊς αυτόν πρός 
ανταμοιβήν τήν θετήν θυγατέρα αύτοΰ Αυγήν είς γυναίκα. Ά λ λ ’ δτε 0 
Τηλεφος επλησίασεν είς τήν νυμφιχήν χλίνην, εμαθε παρά τής Αΰγης, δτι 
ουοείς θνητός τολμφ νά έγγίση αυτήν επειδή δέ αυτός ήθελε τοόπον τινα 
νά πλησιάβγι βιαίως, έπεχαλέσθη ή Δ·υγη τόν 'ΙΙραχλεα είς βοήθειαν, χαι 
ούτως έγνώρισε τότε ό Τήλεφος τήν ίδιαν έαυτο'ϋ μητέρα. Έ λ α β ε  δέ μετά 
ταΰτα είς ·γυναίκα τήν γνησίαν θυγατέρα τοΰ βασιλέως, χαΐ μ ετά  τόν 
θάνατον αύτοΰ, τήν χιλιαρχίαν τής Μυσίας. Μετά ηολύν δέ χρόνον δ7ερον 
^αχόμενος ό Τήλεφος κατά τάς όχθας τής Μυσίας, οπού οί "Ελληνες ήθε· 

'.Αον νά προςορμισθώσι, νομίζοντες δτι ήτον ή Τρώας, έηληγώθη ύπό τοΰ 
Ά χ ιλλ έω ς χατα τόν μηρόν ό δριμύςπόνο; ήνάγχασεν αυτόν νά Ιρωτήσιζί 

ιτόμαντείον, και τοΰτο άπεχρίθη να ζητήτη  τήν θεραπείαν άπδ τοΰ πληγώ - 
σαντος αυτόν δόρατος. Έ λ θ ε  λοιπόν πρός τόν Ά χιλλά α, χαΐ έθεοαπεύθη ευ
τυχώς υπ αύτσΰ διά τής σκωρίας, τήν οποίαν άπέτριψεν έχ τού δόρατος. 
Γηράσας δμως, ήναγχάσθη ν’ οφήστ) τό βασίλειον, χαΐ νά επαιτή χατ’ έλειε·- 
νόν τρόπον. Περί δέ τής δυςτυχίας τοΰ Τηλέφου έγραψαν ο'ι παλαιοί ποιη- 
ται τραγωδίας, αίτινις δμως δεν σώζονται πλέον.

*Ογδοήκοντα ετη μετά τήν άλωτιν τής Τρωάδος έζήτησαν πάλιν οί 'ΙΙρα- 
χλείδαι ν’ άναλάβωσι τά άπολεοθέντα αυτών δίκαια* άλλα μόλις είςέβαλον 
εις τήν Πελοπόννησον, χχί τις των ηγεμόνων αυτών, ό Άρισ'όδη;αος, έφο-

(*) Πένσαν. ’Ηλιακ. Β. χε .̂ ιβ*. § . 2.
( ·· )  λχίλλ44ϋ>ρ  ̂β;βλ'. 6·. χιφ. ζη §. 4. > Γ4 μ{ν βυν βρίαος ·Γ< τ4 Παρ6ίν«ν ίρα;" 
«ξί5«τβ· χ«1 τοϋιο μίν χ»ιέ βίών τινο πρόνοιαν ίσώίη· ίηλή» μίν γΙρ άρσι̂ όχος

• Ιλ»<ρο« ύπίαχίν βΐιψ- «βιμένε; ί ί  ιίνελό.ιιιΐνοι τό β?<?0!, ΤήλοςίΒν έχόλεσαν οΰτόν, > 
— Η λίξΐί παρίγε,βι παρί τώ ίό β , κ α ΐτό ελ α ρ β ς . β 'Εχλή^η ίί  !ι4 τό βηλάβαι
• αυτόν έλε^βν, ·  ’ίτυμολ. Μ«ί. 85. 51.
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^ιύ9η « ίΤ , X *; το λοιπον ς·ράτίΐ>|Λα χατελή»9ί) όπδ μεγάλου λιμοΰ, Έ ν  ψ 
ούτως έ9λίβοντο,τ:άτχοντε; δεινώς, τό έν Δελφοϊς μαντεΐον εχρτ,σμοοότει εις 
βύτούς να καρ«δο9ώτιν εις τήν οδηγίαν τρ’.οφΟάλμου τινδς ήγεμόνο;· τοιοΰ- 
τον εύρον τέν Αίτωλον Όςολον» τον όποιον άπήντηααν χαΟημενον έπΙ μο
νόφθαλμου ήμιόνον. *ϊπ ο  τούτου οδηγούμενο·., είςέβαλον π'ο),λαχό9εν εις 
την Πελοπόννησον, καΐ κατεχτησαν «παααν σχεδόν την χεοσόνησον, την 
οποίαν καΐ διένε-.μαν είς έαυτΟ'νς ο; ήγεμόνεΓ ό μεν Τημενο; ελβδε τό 
Αργος, τας Μυχήνας και την Σικνωνα· ο δέ Κρεσφόντης, την Μεσοηνίαν* 

οί δε δύο παΓοες τοϋ «ονευ9έντο; Αριστοδήμου, (Ιροκλής χαΐ Εύρυσ9έ·/ης, 
την Ααχεδαίμονα, την όποιαν Ιχυβέονων κοινώς·

Θ Η Σ ε Υ Ζ

*0  θησεΰς ητον υιός τού Αίγέως, βασιλέως των Ά9ηνών, καΐ τής Α"- 
θρας, θυγατρός τοΰ Πιτθέως, βασιλέως τής Τροιζήνος.

Ε π ειδή  ό Αίγείις έκ των δύο πρώτων αύτοΰ γυναικών, Μ/της χαΐ Χ α λ - 
κιόηης, δεν απέκτησε τέκνα, ήλ9εν είς του; Δελφούς, ζητών μα·/τείαν πεοί 
τεκνογονίας. Ά λ λ ’ απορών περί τής έννοιας τοϋ δοΟέντος εις α·1τόν χρη
σμού ( * ) .  έπέστρεφε πάλιν εις Άβήνας- διαβαίνων δε διά τής Τροιζήνος, 
έζενίσβη παρα τω  φιλφ αυτού ΠιτΟει, δςτις έννοήσας τόν χρησμόν, εμ έ- 
βυσε τον Αΐγέα, χαι συγκατεκλινε μετά  τής θυγατρός αύτού' Αίθρας, 11α- 
ρατν^ήσας δε μετά  καιρόν ό Αΐγευς, οτι ή Αίθρα έγεινεν ΰπ’ αυτού έγκυος, 
χατέλιπεν υπό μεγάλην τινά πέτραν τό ξί*ος και τά πέδιλα, τά όποια 

**ΐ·^™'Ρήγγ6ΐ5·«'' είς τήν Αίθραν, δταν γέννηση υιόν, νά τρ ίτη  
αυτόν, εως αν γείνη δυνατός ν’ άποχυλίση-τήν πέτραν, καί νά ).άβη τα  έχεΓ 
κρυφθέντα πέδιλα καΐ τό ξίφος, τά όποΓα, εις σημεΐον οτι είναι υίδς αυτού, 
έμελλε νά φέρη Ιπειτα πρός αύτόν είς Αθήνας. Παρήγνειλε ταύτα, χαΐ 
ονεχωρησε πάλιν ε·!ς τό ίδιον αυτού βασίλειον.

’Β  έγέννησε κατά τόν ώρισμένον καιρόν υιόν, τόν όποΓον ώνόμασί 
θησέα  ( * * ) ,  και άνέτριφε διά τού σοφού παιδαγωγού Εΐοννίδα, λέγουτα, οτι 
είναι υιός του Ποσειδώνος.

ί·ι ΕΓν«ι Η οδτοΓ
■ προΰ/οντα πϋα, μίγα λαών,
» μή λύβει, «ριν ίτ,μον λβηνών ίίίοι ι̂χΙββΒΐ. ·

ίκινιβΓ·! άλλαχοΰ 4λίγο* τι ίιίφορβί πτρηλλκνμίνβς-οίίϊω ι:»ο1 <5 5γολι»«8 
τοϋ Ευρικίί. ε{« Μήδ. β,ίχ. 6"9 , άναγινώβχομ,ν·

■ Α,χοΰ τδν κροόχοντα κόδο, μέγβ ^έρταττ )ιΐων,
■ μή λνσαι, πρίν γουνδν Αβηνοίυν Αιριχέβδιι. ■ 

τηρΑ <4 ληολλοβ. β βλ. γ'. χε«. ιέ. 6.
« λβχοϋ «Ον κρουχον,β πβδίονβ, φέρτατι λτΰν,
> μή λύ«ΐ)«, κρίν ϊς ίχρον Α9<]ν>ίων ^ρ'χη». ,

•αΐ χιτδ τδν «ύτδν τρόχον χαΐ κ·ρ1 Τζέτζ^ (!« Αυχόρο. 49ί, οχου ίΟν.βχβ'ΐιν χχΐ 
τήν έρμτ,νβίίν « λβχοΰ ουν τής γ«ίτρ6ς, χδδ» δέ τδ μόριβν, χιρ’ ό'βον ώ; ό' κοδ,ών 
« τον ίϊχουαρβέχιι· λεγ,ι ονν, 6τι «χρη«έ μοι μή βυντλΟιΓν έτίρφ· *?!ν έπ.βήνχι τής 
» χβτρνδο;· — άϊχδν τοίννν λέγομε- τδν *ίθΙ τήν γαβτέρ» τόίο»— Βοδοβ-α δέ ·ίώδ»Βΐ 
■ λβγιι» τδ τον ίνδρίς βί!«Τον. ■

(**)  ̂Ό Πλοντ«ρχ. έ« ρΐ,̂  βη*. χ,ρ. 4 . άναφέρ,ι «,ρΐ τον δνέμβτος τοντου δύο γνώ- 
μάντην |ΐέν̂  όΐι 'ή '  ΐν«γ.9{^ί«ν β«1>· ·  βΐ» τ4
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Ττ,ν ανδρείαν βντοϋ Ιαειζεν ό θτ,αεν; ενίίι; κα·:5; τν,ν ηιώτ^ν «Λ&’.χή·* 
τ).ικίαν διότ', ελθννιο; «οτε τού 'ΰραχλέονς ηροί τον Πιτ9ία, χαΐ άπεχ» 
δνίεντος την ).εοντ?,ν, τα  ρ:εν ά)^.α τ.αιδία τον οίκου φοβηίέντα εγυγον, 
ό δε θν οευ ;, λαβών τα όπλα, τ β ϋ ψ ί  να όρριήσ^ χατα τοϋ νο{Αΐζοριένου 

λέοντος.
Γενδμινος δε εις ήλιχίαν δεχα εξ ετών, άπεχύ) ιτ ε  τί,ν ηίτραν, ε).α5» 

τα ύη’ αύτί,ν χεκρυαμενα πέδ'.λα χαΐ τδ ξί'ρος, χα· ήτοιυ.άζετο να αναχώ
ρησή είς ’Αδήνα.  ̂ Ό  πάππος χαΐ ή μ-ήτηρ αυνεβούλευον α^δν ν’ άπέλίι^ 
δ;δι βαλάαση;, επειδή αί λεω-ρόροι ενεκα των λ·5στών δεν ήσαν άαιραλεΐς* 
ά λλ’ ό θτ,σεύί, άχοόσα;, δτι ό 'Πρακλής εξή).9ε πολλάκ-.ς προς εξάλειψιν 
τών το'.οότων λτιατών, ήθέληαε ν’ άχολου9/,σ^ τδ «αράδειγρ.α αυτοΰ, καΐ 
προύτί[υησε να άπέλ0·/ι πεζός.

Κα9’ όδδν λεγεται δτι όφόνευαε τδν Πειι·ρήτην, τδν ι^δν του 'Η-ραίστου, 
δςτις ήτο ριέν, ώς ό πατήρ αυτοΰ "Οραιατος, χατβί τους πόδας αδύνατος, 
άλλ’ εΤχεν οπλ.ον σιδηράν χορύ·η·,ν (δθεν χαΐ Κορυ·/ήτης επωνο,αάζετο), τήν 
οποίαν επειτα ερόρει ό θησεύς.

*Ερόνευσε δέ και τδν τύραννον Δααάστην, τδν Προχρούστην, οςτις χα· 
τεβαβάνιζε τους ξένους χατά παράδοξόν τινα τρόπον τουτέστιν, άν ίλέν 
τ^αν ρεγάλου άναστήρατος, ξβαλλεν αυτούς εις χοντήν κλίνην, χαΐ άπέ- 
χοπτεν αυτών τούς πόδας, ”ν* χωρήσωσιν έν αυτή* αν δέ τουναντίον ήταν 
ρικροί, ϊθετεν αυτούς είς ραχραν' κλίνην, χαΐ έξέτεινεν, 2ως ου ήίελον έξι- 
σω9ή πρδς τδ ρηχός αυτής.

Κατά τδν Κοοιν9ιαχέν ίσ9ρδν ε^όνιυσι χαΐ τδν οίδν τοΰ Προχρούστο'υ, 
τδν Σίννιν, τδν έπονοραζόρενον πιτυοχάρπτην, επειδή συνείθιζε να δένη 
τούς οδοιπόρους χ εΐ’ρ«ς χ®'<· “ όοας εις δύο χεχλιρρένας πίτυς, οπού, τών 
δένδρων πάλιν άνορ9ουρέ·Λον, χατεσπαράττοντο έλεεινότατα.

Έ χ ει έν Κοοίνθω κατά τδν Κοορρυώνα έρόνευσε « 1  τήν Κρορρυωνίαν 
Σΰν, τήν χαΐ Φαιάν καλουρένην, χατερηροΰσαν τήν χώραν, χαΐ διαγ9εί- 
ρουσαν πολ).ούς ανθρώπους. Μυ9εύεται δέ ή Σϋς αΰτη ρήτηρ τών δύο π ε·  
ρι^ήρων κάπρων, τοΰ Έρυρανθίου και Καλ·υοωνίου, και ύπδ τών έξηγητών 
νορίζεται ληστής, διατρίβουσα έν ΚρΟρρυώνι, καί φέρουσα τδ όνορα τής 
βυδς διά τδν ρυπαρόν καί ιραΰλον αυτής βίον.

Τδν Σκίοωνα, οςτις ποούτεινιν είς τούς ξένου; ύβριστικώς τούς πόδας 
πρδς νίψιν, και λαχτίζων άπώΟει αυτούς εις τήν 9άλ«σσαν, ερριψεν ο θ η 
σεύς ερπροσ9εν τής Μεγαβιχής γής παροροίως έχ τών σκοπέλων κάτω είς 
τήν θάλασσαν χαΐ τεΰ.ευταΐον έν ’ Ελευσΐνι παλα'ίσας άπέκτεινε τδν 
Κερκύονα, τδν υίδν τοΰ 'Η'ραιστου, η τοΰ Ποσειοώνος.

Τελ.ευταΐον δέ έ-ρθασεν είς Αθήνας. Εϊςερχόρενον εις τήν  πόλιν χωρικοί 
τινες, ώς διηγείται ό Παυτανίας, οϊτινες εκτιζον ναού τιν ος τήν στέγην,

*ί?α »  «ηλϊίή κ»1 ϊ4 ξ·οος, τ1 4ΐοΤβ εβην«ν 4 Αίγιδς αηιΐίΐ», Γνχ γνβρίίί «ύτ4·» 
βτ. ιΐνβι «ίίί σύ«ύ· τή- 8ί, 0« ίλ«5ι τό ίνοα» μ «4  τ«ϋ« πχρχ «υ Αίςέγ;, ο« ωο· 
βίη«(ν «διόν .  οί «έ, ΰιτ«?ο» λβήνϊιϊι (ίνομι»9ήν»ι βη»ίβ λέιθν»>), παιο* βίμ4νθυ 
> τοΰ Αίγέϋ){ «ύτόν. *
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(δίνίίς ΙΟΊ» Θτ,βία ένδεοο^χίνον «οδηρη χιτώ ν*, *αΙ πβπλιγμίνην εΊπρι- 
ηώς Ιχοντα ττ,ν χόρην, ήρώττ,ίβν αύτον χ λ ευασηκώ ;, δι4 τ ί  ή τιαρδένος, 
Λ ίβ  εν ώ ί^  γάριου, π/.ανάται {χόνη; *0  θ τ,σ ί!;; δεν άνεκ*λύιρ9>) εις βύτούς, 
άλλ’ ίδών α|χαζαν, εζευγ|χένους εχουσαν βονς, «ηέ/,υσε τού; βοΰς, κ ί ΐ  τον 
δίο'ρον αύτ/,ς Ι^ιψ εν ί1ί̂ ι̂ ,λ̂ 3τερον, η ο3ον εχεΐνοι εχτιζον τήν στεγί-,ν τοϋ 
ναού ( * ) .

’Αφ’ ου δε η;.θεν εις ττ,ν οΐχ£«ν τοΰ «ατρος αυτού Αΐγεως, ή Μήδεια, 
ήτις τότε χαταιρογούσα ευρίσχετο παρ’ αύτώ, αυνεβούλευαε τον Αΐγέα ν» 
έχβίλιτι τού [χέβου τον ξένον τούτον. Ε ίχ ε  δέ χ*1 φάρ(χ*χον κατεοχευχ- 
σρ.ένον προς τούτο τό τέλος, καΐ ό Διγεύς ήτοιιχάίετο να δώσ^ τδ ποτή- 
ριον εις τόν ξένον, οπότε αιιρνιδίως τ:αρατ)^ρήσας τδ ξίφος, χρερχάριενον εις 
τήν ζώνν,ν αυτού, έρριψε τδ ποτήριον κατα γής, χ«ί ήσπάσίη τδν θ ς σ έ *  
<■>; ιοιον εαυτού υιόν.

Οί δέ Παλλαντίδαι (οί υίοΙ τού Πάλλαντος, αδελφού τού Αΐγέως), οί 
{χέλ.λοντες τού Αΐγέως διάδοχοι, βλέποντες, δτι ύπδ τής έλεύτεως τού θ.^· 
βέως [χαταιοϋνται πάααι αυτών αι ελπίδες, έβουλεύ9ι;ϊαν να πολεριήσωαι 
καΐ φονεύοωσι τδν θν,σέα· άλλ’ ήττνβέντες υπ’ αυτού, ο; [*έν έφονεύλΓ^ααν, 
οί δέ διεσπάρν,ααν, άποτυχόντες τού σχοπού.

Οτε δ Αίγεύς ε|χελλε νά στεΟ,γι προς τδν Μίνω, τδν δεύτερον, τδν 
βασι)αα τής Κρήτης, τδν ενιαύσιον δασρχδν έπτα παίδων και έπτά χορα- 
σιων, χαι οί Αθηναίοι ΙγόγγυΙξον δια τούτο, ό θησεύς ΰπεσχέθη ν’ άπέλθ·{ΐ 
αυτός εις Κρήτην ρ,ετα των παίδων. 'Ε κεΐ δέ, αφ’ ου εφθασεν, έοασθεΐτα 
του ωραίου αυτού ειοους Αριάδνη, ή Θυγάτηρ τού Μίνωος και τής Πασι
φάης, εδειξεν εις αύτον τρόπον, πώς νά φ5νεύσ·{) τδν Μινώταυρον, είς δν 
προυτίθεντο οί νέοι, ή, κατ’ άλί.ους, έδωκεν έπΙ τούτφ ξίφος* ηρού|χήθευσε 
δέ εις αυτόν συγχρόνως και νήρια, τδ οποίον επρεπε να δέση είς τήν είςο- 
δον τού λαβυρίνθου, ϊνα εύρη έπειτα πάλιν τήν έξοδον. Φονεύσας δέ ό θησεύς 
ευτυχώς τδν Μινώταυρον, καΐ έλευθερώσας τούς παΐοας άπδ τού ολέθριου 
Οανατου, έλαβε τήν Αριάδνην ριεθ’ εαυτού είς τδ ηλ.οΐον, καν άνεχώρησεν 
εχ τής Κρήτης. Πλέων δέ νά έ/,9η είς Αθήνας, άφήχεν έν τή  νήτω Λάξιρ 
ιήν Αριάδνην, άναγχασθείς ύπδ τών εταίρων αυτοί, οϊτινες δεν ήθε'λον νά 
χοινωνήσωσι μετά γυναΐκδς έρωτού.ήπτου τήν τιμήν, ο :ι ήύ.ευθέρωσαν τήν 
εαυτών πατρίδα από τοιούτου επονείδιστου φόρου. * 0  θησεύς, λυπούμενος 
διά τήν στέρητιν αυτής, έλησμόνησε ν’ άνυψώση τδ λ.ευχδν ίστίον, καθ’ ήν 
ε ίχ ε  παρά του Αΐγέως παραγγελίαν, άν ή έπιχείρησις ήθελεν άποβή εύτυ- 

διότι αποπλέων τών Αθηνών,· είχ ε  μέλαν ίστίον. 'Ο Αίγεύς λοιπόν, 
ίδών μαχρόθεν άναπεπταμέ·«ν έτι τδ μέλαν, καί νομίσχς, οτι ό υ'δς «ύτοΰ 

ερριΑεν εαυτόν εξ απελπισίας είς τήν θάλασσαν, ήτις έχτοτε 
Α ίγ β ΐο ν  π έ λ α γ ο ς  επωνομάσθη.

Βίς μνή^χην τής είς Κρήτην στρατείας εΐςήγαγεν ό θησεύς είς τήν Αή·· 
3.ον μεγα).οπρεπ·ή χορδν, παριστώντα τούς πλανητικούς δρόμους τού λαδυ-

(*) Πβν-αν. λττι*. ι(·, §.



ρ(ν9ου, χα: κβλοίρενον γέιανον, επειδή εχόρεϋον πρώτον χ *τά τ ιν «  τάξΐν’ 
χοκλοειοώς, επειτα πάλιν οπίοω, χαΐ τελεαταΐον χωρίς χ * ι  διεσταλαενως ( ).

Ό  θί^,ϊεΐις μψούριενος τον 'Ηρακλέ», βνενέωτε πάλιν ιΐς τιρήν τον 
Ποσειδώνος χατα ιόν ί»9ρον τ5=ς ΚορΜου τά  ί σ θ ί ΐ ι κ ,  αγώνας, οΓτινες 
λέγονται χατασταίεντες τό πρώτον εΐ; {λνήριϊΐν τοί Μελιχέρτον, τον υίον 
τής Ινονς.

Πιατδν αντον ο(λον είχεν ό θ/·,αείι; τον Πειρίθονν. *Η ιριλία τών 85ο 
τούτων άνδρών ήτο παρά τοΤς άρχαίοις τοσοντον όνορ,αατγ;, δ<τον ή φιλία 
τον Ήοαχλέο'νς χαΐ Φι).οχτήτον, τον Κάατορος χαι Πολνδεύχοχ, τον Α χίλ
λειος χαΐ Πατρίχλον, τον Πνλάδον χαΐ Ορέατον, χαι κατα τονς χρονονς 
τον τνράννον Διονυαίον ή φιλία [χεταζίι τον Δα^ιωνος χα'ι Φιντιον. Οτε ο 
Πειρίθους ένν[νφεύ9η τήν Δ/,ϊδάριειαν, κόρην χαταγοριένην από τών Ααπι- 
θών, παρενρέΟη χαΐ ό θηαεν; εις τον γάρ.ον· άλλ’ ή σκηνή τον γάιεον άπίβη 
τραγική· διότι 6  Ενρυτος, εις τών προςκεχ).η[Λένων Κενταύρων, ^εείόσας, 
ήδέλησε ν’ άρπάστ; β’ιαίως την νύ;/φην· ό θησενς ερριψε χατα τής χε’ραλής 
αυτόν βαρίι ποτήριον, και σννέτριψεν αντον τό κρανίο·;* έχ δέ τούτου ή 
Ι^άχη βγεινε χα9ολιχή, χαι δεν έπαυσεν, εως ον οί Κένταυροι νίκηβέντες, 
αλ).οι [Λεν έφονενΟησαν, αλ).οι δέ έτράπησαν εις φνγην.

Ό  θησενς χα'ι ό φΟ.ος ούτον Πειρί9ονς ήρπασαν [λετά ταύτα ττ,ν ωραίαν 
Ε λένην, την όποιαν είδον εν Σπάρτη χορεύονσαν Ιν τψ ναφ της Όρ9ίας

ι ^ ;  ■ ............................... ...........................
λαβών τί
ΰυ[ΛφωνΙ

νηί

Αρτέ[ίΐδος. Ε πειδή  8έ άρ,φότεροι ήράο^ησαν αυτής, ερριψαν λα*χνόν, τίς 
Ικ τών δύο ρ,έλλει να ήναι ό άνήρ· ό λαχνός επεσεν εις τόν θησέα , δ)εν, 

-ήγ *Ε).ένην, παοέδωκεν αύττ,ν είς την μητέρα αντον Α'9ραν, επί 
να φνλάττη την κόρην εν Άφίδναις· ά).λ’ οί αδελφοί τής 'Ε λ έ -  

ηΓ/«ολιορχήσαντες τας Άφΐδνας, ήγαγον εις Σπάρτην καΐ την άδε).φήν 
;ντών καί τήν Δίίραν. Πολλοί δε ίστοροντιν, δτι ό θησενς άφήχε την Έ ) .έ -  

νην έγκυον^ και τήν κόρην, τήν οποίαν επειτα εγέννησε, την ίφΐ'ι'ένειαν, 
φχειοποιήΟη ή αδελφή αυτής Κ)>υίαιμνήστρα, βέλονσα νά φνλάξη άμωμον 

τήν τιμήν τής Ε λένη ς.
’Επι9νμών δε νά προμηίιύση καί εΐς τον φίλον αντον ωςαύτως ωραιαν 

γυναίκα, κατέβη μ ετ' αντον είς τόν φδην, ϊνα άρπάση άπό τον Πί.ούτωνος 
τήν ϋερσεφό·/ην· αλλά ονλληφ9έντες άμφότεροί, κατεδιχάσ9ησαν νά χά9·η·;- 
ται αιωνίως δεδεμένοι επ'ι πέτρας* καί ό μέν Πειοίθονς εμεινε πάντοτε έ·; 
ταϊς άλ'ύσεσίν, ή,' κατ’ ά),λονς, προντέ9η βρώσις εΐς τόν Κέρβερον* ό δέ θ η -

(·) Πλοίι. ΐν Ρ'ψ βητ. Χ·9. 21. ·  ’Βχ δί τής ίρήτηι βιτοβλέων, ιΐς Δήλον χ«ιί*χ·
• χαΐ τψ 9<ιρ βύ*3ς, χ«1 »'«βι1ς τ6 άρροϊίαιο». 8 τής Δριίίνης ςλαβίν, Ι/ό ι̂υβε
» μιτΔ τών ήϊεέων ήν ττι ννν έκιτ( (̂Τν Δηλίονς λέγοναι, μιμημ® τών έν Τιρ
9 λαβυΐΐνβ  ̂ πτριό5ο3ν χχΐ 8;ιξό8Μν, βν τινι ι̂>εμώ πΕρ'τλίζΐίς Χ*̂  Δν,λνξ,νς ε/οντι, γι· | 
9 γνομένην χ»λ*ΐτ«ι 84 τ4 γένβς τοΰτο τής χορίίβς ύ»4 Δηλίον γιρινος, ώς Ιβτορίϊ 
9 Διχ»ίβρ/ος. Π«ρ6λ. Εύϊιάβ. ·1ς Ιλιάδ. Σ. 890 ο»ίν γ.ν*τ« «ήλο/, δτι «ίς τ4ν
}ΐρρ4ν τνΟιβν 4χόρίθΐ*ν χιτ4 «ρώτον δνίρ/ς καί γννβΐχιί έν ιδίως τδίΐ ιχο-
( ;υ «  ίι«χίχωρι·μίνως· « Φ>»1 84 οί κ«λ»ιοί, δτι διβχεχωριβιιίνως χορίνόντων τί χρί»
• ίνδρών το κϊΐ γννιιχών, «ρώτοι οί μοτά βηβίως βωίέντος ίκ  τοΟ λββνρίνβον Ικτά 
» ήίβίοι χαΐ τοβιντβι κβρβίνα άνβμΐξ έχόρενί»ν, ί*κβ κ»4'/Υη'5 τ ί  Δ»ι5ίλγ χβτΔ 
2  Κνίίίίέν, η^λιν Κρήτης. ·
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·ςε«ς επειτα υπο τον *Ηρο;χλέον;. Τον }Λί?3ον τοντον διν,γοίΐνται'
οί ιστορικοί ώς «Λανόν τι συμβάν, ^.έγοντες, δτι ό θ/,σεν; χ*1 ο Πειρί^ονς 
ήδέλτ,σαν ν’ «ρπάσωσι τήν Κόρϊ,ν, τήν θυγατέρα τί/; ϋερσεβέ'Λ];· κα; οτι 
ό μεν ΠειρίΟους χατεσιι*ράχ9η ΰπδ τον χννδ; τού βασιλέως, τού Κέρβερον*, 
'  ~5 θν,σενι; εμεινεν έν τίρ φνλακίζ, εως ήλ^®'' °  Ήραχλί,ς.

έκρύβτι όπίσω χαλαμίων χαΐ αγρίων τινών σπαραγγίων, έτιιχα .̂ουμέ’/η α  
αχάχως χαΐ τιαιδικω;, χαΐ υποσχόμενη, έαν σωβ^, να μή χα·νσ·{ΐ αντα ποτέ 
Εύιών δ’ έχει τήν Πεοιγοννην ό Θησενς, καί βεβαιώσας, οτι βίλες ηεριποι/,β>5 
βύττ,ν ώς ιδίαν έαυτοΰ γυναίκα, έγεννησεν έξ «ΰτης υίον, τον όποιον ώνό- 
μ *σ ε  Μελάνιππον, διβιρυλάξαντα ιερώτατα τον μητριάν ορχον, νά μή χαύσγι 
δη)>ονότι ποτέ μήτε καλάμια, μήτε σπαράγγια.  ̂  ̂ ^

Κυρία δε γυνή βύτοϋ ήτο μία των Αμαζόνων, υπό τινων μέν Αντιόπη, 
ύπ’ άλλων δέ Ιππολύτη καλουμένη, έξ ής εγέννησε τον Ιππό)>υτον. Τούτον 
ό θησ εύ ;, μέλλων να νυμ^ευβή Φαίδραν τήν θυγατέρα τοΰ Μίνω χαΐ τή ; 
Πασιφάης, Ιστει),εν είς Τροιζήνα προς τον Πιτθέα, ϊν’ άνατρέφηται παρ’ 
βύτώ. Μετά καιρόν δέ ύστερον φονεύσας ό θησείις τους Παλ).αντίοας, έρχε
ται εις Τροιζήνα επ ι χαθάρσει από τοΰ φόνου τούτου. Ενταυβα ειοε κατα 
πρώτον ή Φαίδρα τον Ιππόλυτον, καί έρασβεΐσα αυτού έμπαβέστατα, επειδή 
ό ερως αυτής χατεφρονήθη, έτρύπησεν, ό>ς διηγείται ό Παυσανίας, μυρσιη 
νην, τήν όποιαν έφόρει επί τής κεφαλής αυτής, διά περόνης, και έλβο'ΰσα 
Ιπειτα  πρός τον θ ησ έα , κατηγόρησε τον Ιππό).υτον οιά το ίδιον εαυτής 
έγκλημα (* ) . Ό  θησεΰς όργιοθείς, έξώρισεν αυτόν τής Τροιζήνος, καΐ παρε- 
κάλεσε τόν Ποσειδώνα νά τιμωρήσ^ αυτόν ό θεό; εΐςήκουσε τοΰ Θησέως, 
και έξήγαγεν έκ τής θαλάσσης τερατώδη βουν, τόν όποιον ίδόντες οί ίπποι 
τοΰ ίππο/.ύτου, και φοβηθέντες, άνέτρεψαν τήν άμαξαν, καί κατεπάτησαν 
τόν άθώον νέον. Βλέπουσα δέ ή Φαίδρα φερόμενον αυτόν νεκρόν, χατές-ρεψε 
τόν βίον δι’ άγχό'/ης, ή , κατ’ άλλους, δι αυτού εκείνου τοΰ ξίφους, το οποίον 
αυτή άπέσπασεν από τοΰ Ιππολύτου, καΐ μετεχειρίσθη εις σημεΐον δήθεν 
τής βίας αύτοΰ.

’Εγεινε δέ ό θησεΰς ούχι μόνον διά τά  ηρωικά αύτοΰ κατορθώματα 
περιβόητος, άλλ’ οπέκτησεν ετι μεγίστη·* φήμην χαΐ εις τών πολιτικών 
τήν χυβέρνησιν αυτός πρώτος συγκατψκισεν είς έν άστυ (τχς ’Δθήνας) 
τους σποράδην κατοικοΰντας δήμους τής Α ττικής* είςήγαγε τήν δημοκρα
τία ν  εχο'ύε νόμισμα, έγχαράξας έπ’ αύτοΰ βουν κατέστησε τήν εθνικήν 
έορτγ,ν τά Παναθήναισ, και ώβέλ.ησε κατ’ άλλους πολλούς τρόπου; τους 
ύπηκόο'υς αύτοΰ. Ά λ λ α  τελευτβΐον διά συνέργειας τοΰ Μενεσθέως, τοΰ οποίου 
ό πατήρ άπεβ).ήθη ύπό τοΰ Δίγέως, έξωρίσθη τών Αθηνών, ώς γινόμενος 
ύποπτος, δτι εμελλε νά καταστήσν) εαυτόν απόλυτον δεσπότην, καί κ *τ έ -

Ιΐινν. Κιτ. χΕ̂ . κ6'. §· 1.
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βνητ* «ροζ τέν Λυκομήο)^, τον β χ οιλ ί*  τ5;ς ν^ϊοο Σκόρου. Οίίτο; δί, εΓίί 
«β/,ήίΐς τήν δόξαν τοί άνδρδ;, ίΐτε  χαρι^ό;αίνο; εις τον Μ ενετίία, βνε- 
ί(6ασεν αύτον ί ι Α  δρο; όψηλδν, ϊν* δείξί) ζ φ ΐ ' /  εις βύτόν τούς «γρούς, καΐ 
ίκεΐβεν κατεκρήανιτεν αυτόν ( * ) .

Τό ιράσ[̂ .α τού θ/,οόως λέγετα: οτι εφάνη έν Μαραθώνι, οτε οί "Ελλη
νες έπο).έ}χουν ηρό; τούς Πέρσας, φερόρενον εναντίον των βαρβάρων δ ι*  
τούτο καΐ εζητήίηααν εττειτα τα όττά αυτού δ·.ά «ροςταγ^ τού [Λαντείου, 
'Ο Κίρων ευρεν αυτά έν Σκύρερ, εηΐ βουνοειδούς τίνος τόπου, τόν οποίον 
είδε ξεόρενον ΰπ’ αετού δια τού ρόγχους και των ό '^ χ ω ν  εκειντο δέ εν 
βήχγ, περ',εχούση όρου «ϊχρήν καί ξίιρος. Κορισβέντα δέ υπό τού Κίρωνος 
εις Ά9ήνος, εδεχδν^σαν αύτα οΐ ’Δθηναϊοι ρετα λαρπράς πομπής, καί 
ώρυξαν «ύτά εν τώ ρ έτφ  τής πόλεως, καταατίζταντες τό μνήμα αυτού τούτο 
αουύ.ον των φυγάδων. ’Εθυαίαζον δέ εις αυτόν τήν μεγίατην θυιίαν κά τι 
τήν όγδόην τού πυανεψιωνος μηνός, ημέραν, χαβ’ ήν έπέατρε·}εν έκ τής 
Κρήτης μετά τών νέων.

Τελευτήααντος τοϋ θηαέως, Ιβααι’λευαε τών Ά9ηνών ό εχ9οος αυτού 
Μενεσδεύς· πεαοντος 8έ χα: τούτου έν τψ τρωίκίρ πολεμώ, άνέβη εις τόν 
βρόνον Δημοτών, ό υιός τού θηαέως και τής Φαίδρας. Ουτο; πλανηθείς ποτέ 
είς την παραλίαν τής θ^υ^χης, έγνώρ’.ίτε τήν θυγατέρα τού έχει βασιλέως 
2ι9ώνος τήν Φυλλίδα, καΐ ήράσβη αυτής· επειδή δέ ήναγκάζετο δι’ υπο
θέσεις νά Ιπανέλθη είς Αθήνας, όπεσχέθη είς αυτήν, δτι θέλει έπιστρέψει 
πάλιν έν ώρ',αμένω χρόνιρ. Ά λ λ α , παρελθόντος τού χρόνου τούτου, άγανα- 
«τήσασα ή ΦυλλΙς διά τήν απιστίαν τού νυμφίου, χαΐ άπελπιαθεΐαα, έκοε· 
μάσθη· οί δέ θεοί επειτα μετεμόρκωααν αυτήν είς άφυλλον άρυγδαλέαν. 
Ολίγον δέ ύστερον έλθών ό Δημοφών, χαΐ μαθών τό θλιβερόν συμβάν, 
ήσπάσθη τόν χορρδν τού δένδρου, τό όποιον εΐχιν Ι τ ι  τοσαύτην οίσθησιν, 
ώςτε άνεβλάττησεν ε'υθύς ούλ^Λ ( * * ) . 'Ο 'ϊ ’γΐνος διηγείται τόν θάνατον τής 
Φυλλίδος ολίγον τ ι  δαφόρως. Ή  ΦυλλΙς, λ έγ ει, άπέθανε διά λύπην, καί 
έπΙ τού τάφου αυτής έφύτρωσαν δένδρα, τών όποιων τά φύλλα κατά τήν 
ημέραν τοΰ θανάτου αυτής έμαραίνοντο καΐ επιπτον (***).

ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ.
Ούτως ονομάζο·υται οι ήρωες, οί έπιβάντες είς τό πλοΤβν Α ργώ , καί 

περί το έτος 1 2 6 3  π . X . ,  τουτϊστιν εβδομήκοντα εννέα ετη , η , κατ’ αλ- 
/.ους, τριάκοντα πέντε πρό ταυ τρωικού πολέμου, πλεύταντες είς Κολχίδα, 
ναυαρχοΰντβς τού ίάσονος, ϊνα λάβωσι τό χρ'υσούν δέρας.

Φρίξος, ό υιός τού βασιλέως τής Βοιωτίας Άθάμαντος καί τής Νεφέλης, 
&αβληθεις πρός τόν πατέρα αυτού υπό τής ϊνοΰς, τής δευτέρας τού Ά θ ά ·

(·) 'Ο Πλοΰι«ρχο< (ίν βΐφ θη». χ«φ. 35 ) άνβφί^ι ^5λλην κ«ρΙ τοΰ βανίτου βυτοΰ
ίηλβϊίΐ ίλιοβήσα,. ΙχΕ»» άφ’ ίοι,τοΰ, *ί ι̂η»τ«>», ι4ς ϊυνί'βιζϊ, μ(Τ& τ* 

βεΤανον ο “Ενιοι 8’ έβυτβδ κίοίΓν οφαλίνιβ, μετά δεΤατον, ώ4ΐιερ είώϊει, ικμ-

(·*} Ονί4, βϊ;οίό. εμίίΐ. α  Πϊ ί̂ο. Γαέι. Ι.Ι1.
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{Α«ντο; γυναιχο;, επειδή χ ϊ"3  ε< Δ ελ ϊίΐς  ^εβντεΐον επρεπε να προς- 
ενεχ9^ 6 ψ α  ει? τον Δ·β, ε^υγε κατά σ'α|Λβον).ήν τής Νερέλϊ;; έκ τής 
Βοιωτίας ρετά  τής άδε).φής «ίιτον "ΙΟ.).ϊ;ς, διαπλεύαας τήν βάλασααν επί 
χρντουά).λου κριοΟ. Ά λ λ ’ ή ρεν "Ε).λ»ι ολιαΟήτασα, επεαεν εις τον πίν- 
τον, χαΐ επνίγη (* )·  ό δε Φρίξος »')άαας εντυχώς εις Κολχίδα, καΐ φιλο- 
«ορόνως ξενιαδείς όπο τοΰ έχει βαϊιλίω ς Αίήτοι», τον όποιου καΐ τήν θ'νγα- 
τέρ» Χαλχιόπην ελαβεν εΐς γυναίκα, τον μιεν κριόν είυτεν εις τον Φνξιον 
Δία, τό δε δέοας αύτοΰ βνήρττ,αεν έν τώ  ίερψ τοϋ ’Άρίως άλτει. Μετά τινα 
δ;ν;ως χρόνον ΰατερον επιδυριών ό Δΐήτ^,ς νά γείνι;) κύριος τον χρυαοΰ Εκεί
νου δέρατος, εβόνευαε τον Φρίξον δολίως* ή δέ Χαλκιόπη, ωοβν,ίεΐτα, μή 
οΐ τέσααρες αυτής παΐδες, Άργος, Μελας, Φρόντις και Κυτίαωρος πάθωιι 
το αυτό, έξέηερύεν αυτούς κρυφίως εΐς τήν 'Ελλάδα.

Κατά τον χρόνον δέ τούτον Πελίας, ό ι ^  τον Ποαειδωνος καΐ τής Τ υ · 
ρους, θυγατρός τοΰ Σαλμωνέως, και γυναικός τοϋ Κρ'/ 6̂έως, έξώαας τον 
αδελφόν αύτοϋ Αΐσονα έκ τοΰ βααιλείου τής έν θεα σ α λί* Ιωλκον, άνέβη 
αυτός εις τον πατρικόν θρόνον· ά).λ’ επειδή Ιάαων, ο άνεΑιός αύτοϋ χαΐ υιός 
τοϋ Αιαονος, έζή τει τον θρόνον τοϋτον κατά δίκαιον νομίμου διαδοχής, 
όπεοχέθη εΐς αυτόν ό Πελίας, δτι θέλει αποδώσει τον θρόνον, εάν ά·/αδεχθ  ̂
νά εκδιχτίανι τον φόνον τοϋ Φρίξου, τοϋ αυγγενοϋς αυτών, χα'ι ).άδι;ι παρά 
τοϋ Αίήτου πά )ιν  όπίσω τό χρυαοϋν δέρας* προϋτεινε δέ τά δύο ταϋτα, ώς 
ακατόρθωτα νομίζων.

Ό  Ιάαων, νέος εύτολμος καΐ φιλόδοξος, μετά χαράς έδέχθη τήν πρότα- 
σΐν, καΐ ύπεαχέθχ, εΐς τόν Πελίαν τήν έκτέλεσιν αυτής, ϋροςεκάλεσε δέ 
συναρωγο'ύς καί αυναντιλήπτορας εΐς τον ένδοξον τοϋτον αγώνα το'ύς τότε 
επισί^μοτέρους ήρωας τής 'Ελλάδος, οϊτινες έδραμον πάντες μετά προθυ
μίας καί φιλοτιμίας πολλής. *0  αριθμός όμως των ήρώων το·ύτων δεν εΐναι 
επ ’ ακρίβεια γνωστός* διότι ό μεν ’Ορφεύς αναφέρει μόνον τεσσαράκοντα 
εννέα· ό δέ Απολλόδωρος, τεσσαράκοντα τέσσαρας· Απολλώνιος δέ ό *Ρό- 
οιος, πεντήκοντα τρεις· ό δέ Σιχελιώτ^,ς Διόδωρος, πεντήχοντα τέσσαρας* 
ό δέ Ούαλέριος Φλάκχος, πεντήκοντα και ένα· ό δέ 'ϊγΤνος, εξήκοντα οκτώ. 
Ενταύθα καταγράφομεν χατά).ογον αυτών, περιέ-χοντα πάντας τούς παρά 
τοις εΐρν,μένοις συγγραφεΰσι μνςμονευομένους· είναι δέ »το :·
ΑγκοΤος, υιός τοΰ Λυκούργου, Τεγεάτϊ}ς.
’Α*ριαΐος, υιός τοΰ Ποσειοώνος, Σάμιος.
"Αδμητος, υιός τοΰ Φέρητος, θεσσαί.ός.
Αϊθαλίδης, υιός τοΰ 'Εομοΰ, θεσσαλός.
Ακαστος, υιός τοΰ Πελίου, θεσσαλός.

Ά κτωρ, υιός τοΰ ίπηάσου.
’Αμφιάραος, υιός τοΰ Όικλέους, Άργεαις.
’Λμφιδβμας, υιός τοΰ ’Αλεοΰ, Τεγεάτης.
•Αμφίων, υιός τοΰ 'Γπερησίου, Α χαιός.

βιλ. 83—δϋ.
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*Άργο<, ΐΛο; -τδΰ Φ^ίξοα, Βοιωτός.
Ά ρ ή ϊίί, ι>ίός τοΰ Βίαντος* Δργ«ϊθί·
"Αρι/ενος, θεσσαλόί.
Άφχάλαι^ο;, υίδς -;ον Ά ρεως, Βο.ιωτ^.
Ασκληπιός, υίδί τοΰ Απόλλωνος 
’Αστερίων, υ'ος τοΰ Κο| :̂ήτοϋ, θεσσαλός.
Ά στερίος, νίος τοΰ 'Γπηρεσίοι», Α χαιός, 

ί ’Αταλάντ^,, θογάτηρ τοΰ Σχοινέως, έξ Άρκα2ί«>, ενδίδυ^ιόντ] ανδ^χ4· 
Αύγείας, οίδς τοΰ Ήλίοιι, ’ ΐΐλεϊος.
Αύτόλοχος« υιός τοΰ Έρ^οΰ, Φωχεύς.
Βούτϊ;ς, υιός τοΰ Τελόοντος» Αθηναίος.
Γλβΰχος, υιός τοΰ Σίσυφου, Βοιωτός.
Δευκαλίων, υιός τοΰ Μ/νωος, Κρ/,ς.
Έργϊνος, υιός τοΰ Ποαειδωνος, Μιλήσιος.
Έριβώτης, υιός τοΰ Τελόοντος.
Ευμέδων, υιός τοΰ Διονύσου.
Εύρύαλος, υίός τοΰ Μηχιστέως, ’ΑργεΤος.

Ευ-υδάρας ι . ,  Όπούντιοι.
Ευρυτιων | ~
Ευρυτος, υιός τοΰ Έρμου, θεσσα).ός.
Ευ’ρημος, υίό; τοΰ Ποσειδωνος, Λόχων.
Εχίων, υιός τοΰ Έρμου, θισσαλός.

Ζήτης, υίός τοΰ Βορίου, θρ^ξ.
Έραχλης, υίός τοΰ Δι0ς, Βοιωτός. 
θησεΰς, υίός τοΰ Αίγίως, Αθηναίος.
Ιαλμενος, υίός τοΰ “Αρεως, Βοιωτός.
Ιάσων, υίός τοΰ Αίσονος, θισσαλός, 
ίδας, υίός τοΰ Α γ ρ ίω ς , Μεσσι^νιος. 
ίδμων, υίός τοΰ Απόλλωνος, ’Αργιΐος.
Ιόλαβς, υίός τοΰ ί^ίχλου, Βοιωτ^.
Ιριτος, υίός τοΰ Ναυβόλου, Φωχεύς,
Ιριχλος, υίός τοΰ θ εστίου, Αίτωλός. 
ίβιχλος, υίός τοΰ Άμ^ιτρύωνος, Βοιωτός, 
ί^ ’.χλος, υίός τοΰ Φυλάχου, θεσσαλός. 
ϊφις» υίός τοΰ Σθενέλου, Μυχηναΐος.
Ιφιτος, υίός τοΰ Ευρύτου, Οΐχαλεύς.
Καινεύς, υίό; τοΰ Κορώ'/ου.
Κάλαϊς, υίός τοΰ Βορίου, Θ ;άξ.
Κάνθος, υίός τοΰ "Αβαντος, Εύβοεύς.
Κάστωρ, υίός τοΰ Διός, Λάχων.
Κηρεΰς, υίός τοΰ Άλεοΰ, Τεγεάτης.
Κίος, υίός τοΰ Εύρύτου, Οΐχαλεύς.



Εορωνοΐ* οίο« το3 Καινέως, θί»σα).ός.
Κυτίσωρος, υίος το« Φρίζου, Βοιωτόί.
ΛαΕρτ^^ υίοί τοϋ ’Αρκ«ίίον» Ηβκτ,βιοί»
Λαοοόκος, νίές τοΰ Βίαντο;, Αργείος 
Λαοκόων, οίός “τοΰ ϋαρθάονος, Αΐ'ωλός.
Λτ,ϊτος, ϋίός τβΰ Άλίκτορος, Βοιωτός.
Λυγχεί»»» υίός τοΰ Άφαρέως, Μεσσήνιος. 
ίΙέλα ς, υιός τοΰ Φρίξου, Βοιωτός.
Μελέαγρος, υιός ΐοΰΟίνέως, Αίτο>λός.
Μενοίτιος, υιός τοΰ "Αχτωρος, ’Οπούντιος.
Μί<}.ος, υΙός τοΰ Άριπύκου, θεοσαλός.
Ναύτ.λιος, υιός τοΰ ϋοσειοώνος, ΆργεΓος.
Λ’εττωρ, υιός τοΰ Νχ,λεοϊς, Πΰλ'.ος.
Ό'ί.'ΰ.εΰς, υιός τοΰ ΌόοιΒάχου, Λοχρός.
Όρ^εΰς, υιός τοΰ Οΐάγρου, θράξ.
Ββλαίριων, υιός τοΰ Έιραίστου, Αίτω).ός.
Πειρίθοος, υΙός τοΰ Ιξίονος, θεσοαλός·
Περιχλΰμενος, υΐός τοΰ Νχ,ϊ.έως, Πύλιος.
Πν,λεΰς, υΙό; τοΰ Αϊακοϋ, θεο7α).ός·
Π’Ονέλεως, υίδς τοΰ ίηιιάλμου, Βοιωτο'ς.
Ποίκς, υίός τοΰ β'αυρ.άχου, Θεο9ο;λός.
Ποΰ.νόεΰχν,ς, υίός τοΰ Διός, Λάχων.
Πολύφν,{Αος, υίός τοΰ ’Ελάτου, θεσϊκλός·
Στάφυλος, υίός τοΰ Διονύσου.
Τβλαός, υίός τοΰ Βίαντος, ’ΑργεΓος.
Τελαριων, υίός τοΰ Αΐαχοΰ, Σαλαρ.ίνιος.
Τί^υς, υίός τοΰ Άγνίου, Βοιωτός.
Φάλ»;ρος, υίός τοΰ Άλχωνος, Άθ/,ναΐος.
Φάνος, υίός τοΰ Διονύσου.
Φ'.λάριμ,ων, υίδς τοΰ ’Αΐϊδλλωνος.
Φιλοκτήτης, υιός τοΰ Ποίβντος, θεσσκλός.
Φλίας, υίός τοΰ Διονύσου, Φλιάσιος.

Εχ τούτων 0ε τρεις [ίΐν ήσαν ρ:«ντε'.ς, ό Ά;/'ρι»ραος, ό Μό'|Ός κ*ι ό 
Ιθ{Λων* ?υο δε ιστροι, ο Ασκλ.ητιιος χ*1 ό'Εριβώτης· δύο δ  ̂ (ΛουβΙκοί, ό 
Ορ'ρεΰς και ό Φι).ά|Α λ̂ων· είς πρωρεΰς, ό Δυγκεύς· εις κυβερνήτης, ό Τίφυς· 
δύο κελευστβΐ, ή  διοιχηται της είρεσίας, οί Βορεόδαι Ζήτης χαΐ Κάλα’ις* 
είς ναύαρχος, ο Ιασων' οι δε ΰ,οιτϊοΐ ιτάντες εχωπηλάτουν, Ι^οντες τα δπλ« 
υπό τό;ς κ«9έδρας.

Το δέ πλοιον Ά  ργο), εξ οΰ γερουσι την ε-ωνυ;υιίαν, εκλήίη ούτως ή από 
τοΰ τέκτονες Α ργού, η  από τής ταχείας αΰτοΰ χινήοεως, διότι τδ ταχύ 
« ρ γ ό ν  ελεγον οί παλαιοί {*)· ή  από τής πόλεως "Α ρ γους, οπού λέγετα ι

(’’) ίιόί-Λρ. Σιχιλ. β;β>,ιοί. ίιτιρ, βιδλ. ί ’, χιφ, 41. ·  Τήν ίέ  ν»ϋ» 5ΐργω *ροςβγ«· 
(ΕΛΑ. ϊίνθΟΔΟΓ.) . . .  -
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ΕΠΓΓΟΧΠΤ

ΟΤΙ ίν* *υΓ·/,ν/ 1̂ν; ^ Χ«{ δ·(5τ( ίΤχιν ήγί|Αίνα; χ«ί επιβάτβς’Α ό γ ε 'ο υ ς . Κ « - 
ΐΐοκεκάσδί} δέ χκτά το ίπί«τ,χ«ς, δ9εν ώνο|Λάσ9η ναΟς ( ') ·
χαΐ πεώί») μ*χο« ναΟς «ύτή ίίράνη εν Έλλάο-., επειδή β»ς τότε {^ετεχει- 
ρίζοντο (/ιχρβ χαί στοογγΛοειδή πλοϊα* οττερον δί [Λβχράς νήαί ε>.εγον 
ττάντα τ *  πολεμιχα πλοία. *Η ήρδ« χατααχεοήν αύτή; ξ'ο){χή ελή»9η εχ 
του Π»)λίου δρου;, χαΐ διά τοίτο Π τ]λ ιά ; ενίοτε χαλεϊται παρά τοι; αρ
χ α ίο ς  ( ’ *)· ήτο δί πεντχ,χόντορος, τοοτέιττιν εΐ/_ε πεντήχοντ* χώπ«ί, 

χβ τ’ άλ?Λυ?, τριάκοντα εν εχατίρ^ τ ξ  πλεορ^, άλλ' ψ ο  τοαοϋτον Ιλα'ρρά, 
ωςτε οΐ Άργοναΰται, χρεία; τοχουαν,;, εύχόλω; έδόναντο νά αΓρωάιν αυτήν 
επί^τών ώρων. Κατά τήν πρώραν αυτή; Ινήρρ.οαεν ή Άθηνα ξύλον τής 
Δωδωνίδο; φί^γοΟ, το όποιον εΐχ ε  το χάρ'-αρια τοΰ λαλεΐν χαΐ χρν,αριοδο- 
τ ε ΐν  έχ δε τούτου έλεγετο ή -Αργώ “λ ά λ η θ ρ ο ; χ ία σ α . ’Εξωτεριχως 
ύπήρχον γεγραρίίέναι προ; χόσριν,σιν διάφοροι είχόνες, οίον οΐ γά[*οι τής 
θετιδος χαί τοΰ Πν,λεΐι;;, ο ερω; τοΰ Πολυφήρ,ου χαΙ τή ; Γαλατείας, ή Κεν- 
ταυροριαχία, χαΐ  ̂τά  παρόρΑοια. Τό π/,οΓον τοΰτο ριετά τήν έχ Κολχίδος 
επιστροφήν τών Αργοναυτών ανίβηχεν ό Ιάσων εις τέν Ποσενδώνα Ιν τώ  
Ιβδριφ^τής ΚορίνΟου, χαί οί Οεο'ι κατέταξαν αύτόεπειτα εις τού; άς-ερισρχούς*.

Άίρ ου ήτοιμάσή/,σαν πάντα τά προς τήν εκστρατείαν αναγκαία, προς- 
ήνεγχεν ό Ιάσων βυσίαν {Αεγάλην εις πάντας τούς θεού; υπέο χατευοδώ- 
σ ε ω ;, χαΐ όρχισθέντε; οί Άργοναΰται νά ριένωσι πάντοτε πιστοί χοά ευπειθείς 
εις τάς παραγγελίας τοΰ ναυάρχου, άπέπλευσαν ΐχ τής ίωλχοΰ.

Προ;ορ[ίίζονται δέ^κατά πρώτον είς τάς Ά φ έτος, έπϊ του κόλπου τής 
δν θεσσαλίιχ Μαγντ,σία;, κλν,θείσα; ουτο)ς, επειδή ίχεΐθεν εγεινεν ή διυ- 
■ίέρ“  τήί Άεργου; ά φ ε σ ι ; .  Έ ν  τφ  τόπφ τούτω άβήχαν οί Αργοναύ
ταν εξω τον 'ϋραχ^,έα, ριή δυνν,θέντος π/,έον τοΰ πλοίου νά βαστάση τοσοϋτον 
βάρος, ή διότι έφοβτ,θν,σαν, μ ή  διά τήν πολυφαγίαν χαταφάγ^ πάντα τά 
προ; τον πλοΰν αΰτών εφόδιο» Άναχθέντες δέ έχείθεν, ή),θον επειτα είς 
τήν  νήσον Λήανον. Αί κατοικβϋσαι τήν νήσον ταύτην γυναίκες χατείχοντο 
τότε ύπό δυςώδου; τινός νόσου (δυςοαριίας), τήν όποιαν ένέβαλεν είς αυτά; 
ή  Αφροδίτη διά τήν ριή προςφερομενην είς αυτήν κατά τδ δέον τιριήν διά 
τούτο έγχαταλιπόντες αύτβς οί άνδοες, χαί λαβόντες έχ τής πλησίον θ ιά ·  
χης αίχιαα).ωτίδα;, συ-^ευνάζοντο ριετά τούτων. Άτιριαζόμεναι δΐ οδτω; 
ο ί Αήρινιαι, τού; τε πατέρα; καί τού; άνδρας φονεύουσι· ριόνη δ  ̂ ή βασί- 
/ισσα αυτών 'λ’ψιπύλη χρύψασα Ισωσε τοΰ πατρό; αυτής θόαντος τήν 
ζωήν· ά),λ’ άνοχα).υφθίΐσα επειτα, ήναγχάσθη νά φύγγι, χαί πεαιπεσοϋσα 
εις π^ειρατάς, έπω),ήθη έν θ-ήβαις. Έ χ  τούτων δΐ τών Αηρινίων «γυναιχών, 
όφ’ ου εθεραπεύθησαν άπο τής νόσου, έγέννησαν οί Άργοναΰται πολλά τέκνα,

> ριΐ/βήν«ϊ, XI,^ ,2ν  μυίογρίρων, άπ4 τοΰ τί βχίφος Ιρχιτι
» ·λργβϋ . .  . ί ’ ίνιΜ λέγο««;ν, τής «ρ ΐ χ6 τίχβς νηίρδΛής, ώς 5»
• άργΟν τ4 τροιβγορίνΟντων. ·

__ τ · ,  .ρ,ιτεχτφ,ήβαντβς
!ρ6«λής, ώς ά» τν» 4ρχιί»ν

.. τροιβγορίνΟντων. ·
(·) Έκ «ύιο^ ϊίχίζονίίτιν»ς, δτι »ί Χργώ «Τνβι ρβινικι*6»· 2ι4τι άρ

{' γλωββιν τά» φιινίχι·» βη;Λΐί»ει τΟ μ «χρ6ν .»·■ '  ·.(' τιιιν .,>Δΐνιχ»»ν -η|Α'
1*·,ι Αχι,λλώ». Χρ)ΐ»»»υτ. &. 93$.
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μ»5,ιστ» ό Ιά ιω ν εκ τζς  'Τψιπύλτ,ς, ϊ5ο, τδν Εϊηνδν καΐ τον Νεβ^ο- 

^νον (*)■ -«
Έ κ  της Λή ε̂νοΐί δΐ βηοπλεύταντις, έρχονται δι4 τον Ελληαηδντον εις 

δλλην νη(Τον, κατοικου[Λένην νπδ των Δολιδνων, των οποίων δ βααιλενς 
ώνοριάζετο Κύζιχος, υιός ων τού Αίνον και τής Αίνήτης, βννατρός τον Εν- 
σώ ίον  οντος νπεδέχθη τούς Αργοναύτας φιλο'ρρόνως, και έβωδίαιτεν αντονς 
|*ετΑ των πρ0ς τροβτ,ν αναγκαίων. Νυχτός δέ άναχθεντες εντεύθεν, επι- 
στρίφοναιν, υπό εναντίων άνέαων ®ερό[Αενοι, πά).ιν είς τής αυτής νήτον 
τον λι^εΐνα, τδν όποιον δρ.ως δεν εγνώριααν δια τδ ακότος τής νυχτός. Οι 
Δολίονες, νθ[λίζοντες, δτι εοχεται προ; αύτου; Πελασγικός στρατός (διότι 
συνεχώς Ιπολερ.οϋντο υπό Πελασγών), συνάπτο'νσι Ι*άχην άγνοονντες πρδς 
βγνοοΰντας* γονενσαντες δε οί Άργονανται πολλούς, έν οις και τον Ευζι^ 
κον, άφ’ ου, γενοριένης ήΐ*έ?*ς» ένδησαν τδ λάθος, ελυιτήθησαν, εχειραν τ4 ς  
κδ[χ«ς αυτών είς σηριεϊον πένθους, έθαψαν πολοτε)ώς τδν Κύζιχον, και είς 
τψ ή ν  αυτού έώρτασαν καΐ επιτάφιον αγώνα* Ικαθαρίσθησαν άρα ουτοκ 
άπδ τον ακουσίου φόνου, και εξιλέωσαν τήν παροργισθεϊσαν μητέρα τών 
θεών 'Ρέαν. , ^

Μ ετά ταύτα εξακ^ουθήσαντες πάλιν τδν πλοΰν, προςορίΑΐζονται εις την 
Μυσίαν. Ενταύθα δέ, καΙ ούχι έν Ά φέταις, ώς ίστορονσίτινες, άφήχαν εξω 
οί ’Αργοναύται τδν *Ηρακ).έα, έξελθδντα να θ/,ρεύσνι, η  να κόψτ» ξΰ,ον πρδς 
κατασκευήν κώπης* και ενταύθα συνέβη προςέτι τότε ν’ άναρπαγη υπό τών 
Νυμφών ό αγαπητός αυτού “Υλας. Μετά τον 'Βραχλέους σννεξήλθε τον 
π).οίου καΐ ό Πολύφημος, και εμεινε τον λοιπού εκεί.

Ά π δ  τής Μυσίας άπήλθον είς τήν γην τών Βεβρύχων, τής οποίας έβα- 
σίλενεν Άμυχος, ό υίδς τού Ποσειδώνος κα'ι τής Βιθνρίδος. Οντος άριστος 
ων πύχτη:·, προύκάλει τούς ξένους είς αγώνα πυγμής, καΐ κατά τον τρόπον

φονενονσι φεύγοντας. ^
Μέχρι μέν τοΰδε οί Άργβναύται παρέπλεον άπδ τής Τρφάδος τα  παρά

λια τής Άσΐας· έντεύθεν δε άναχθέντες, έξέπεσαν είς τα  παράλια τής 
Θράκης χατα τήν Σαλμνδησσδν, ένθα ενρον τδν βασιλέα μάντιν Φινέα, 
δςτις άπαλλ.αγείς νπ’ αυτών άπδ τών 'Αρπνιών, ω ; άλλοτε διη^θημεν (  ), 
βδειξεν είς αυτούς τδν άσωαλέστατον διά θαλάσσης δρόμον ϊνα φθάσωσιν 
είς Κολχίδα, κα'ι περί τών Σνμπληγάδων πετρών, δθεν εμελλον νά δια- 
ιιλεύσωσι, συνεβούλευσεν αυτούς ν απολύσωσι πρότερον περιστεράν, και,

 ̂  ̂ ............. .......... ,^ν Αηιινίβν γυνβιχών {κι*ρίτη«ν ΟίΜ̂ βν ν1 λέγωνται
Ιν'βλλάί; «ντβ τ4χβκο«?τήμ«« κβίβΐ άΐΜ'-------- .......................-
ριδλ. ς '. χίφ. 138. < λιτδ χοϋτο

(*) Έκ ιον Ινοϊίο

.  >1 γννα'χις, κνΟ; ί·^..
> 'Βλλϊϊχτά β/ίΛι« Ιργ» ί  

Ι·*} [δε βελ. βδ, 65.

; τρίξιις Λή μ ν .«  εργβ· Ή?δδβί. 
I βε τοιϊ ίργβυ *»1 »βϋ ι^οτίρβν τβύϊων, ϊδ {ργίϊβ.εο 
Λ άνδρ«( Ιπβκτιίνββεί) νινδμιαηι
ε ·  Αήμνια χιλίενδβι. ■

ί θ ·



η » ΕΠΙΤΟΜΗ

ίβν ΕΧϊίνη περάβτ) «δ/.ϊ^τ,ί, να «ίίάσωσι,ν Ιπείτα  χαΐ «ύτο'. 'Επιιδή 2ίτ 
αί Γυαίϊλϊ,γάοες ήνοίγοντο χκΐ «χλείοντο αχατακαύστως, ή αύαπτωτις ού- 
·:ών ί'^9α(Τί να χ&'ΐγ, μόνον ·:ήν ονράν τής «εβιστεράς. Τοντο ;δόν:εί οί 
ΑογοναΟται, Ε'όλμ/,ααν χαΐ αυτοί, χω'/Ρ.ατοΰντες έντονώτεοον, χ*1 δ·ε· 

πλευβαν τάς πέτ^αί ευτυχώ;, βοτ,ίούμενοι, χαΐ ύπό τ ί ;; "Ηρα;, τουτεττι το3 
άέρος. Εχτοτε 5έ αί πέτρα·. εο·τ/,σαν, χαί ή οιάβασις ήλευ9εοώ9ϊ;· διότι ήτο 
πεπρωμ,ένον να βταβώαι πα ντε)ώ ;, ί φ  ου ηερζιω9^ δι’ αυτών πλοΐον του- 
τέατιν, ή Άρ'·ώ έοειξε πρώτη τήν διάβασιν τοΰ χινδυ·Λ)δου; έχείνου πορ9· 
μοϋ, άβατου πρότερον νομιζοιιέ /ου. Της δέ περιστερά; τον μύθον άλληγο·· 
ρο'ΰαί τινε; εις πΛοιόρ·ον, το όπο'ον Ιπευψαν, ςνα παρατηοήτωα; τον τόπον 
χαί ίϊειραθώαι τοΰ διάπ/.ου· 6 δε Φινευς, έμπειρο; ών τοΰ τόπου, ατνεβού- 
Λευτεν αυτούς να προςμένωτι προςέτι καί νότιον άνεμον, ώς καί νΰν προς· 
μέ'νουσι τα  έκεΐθεν διαβαίνοντα πλοία.

Οί ’Αργοναΰται, εΐςπλεύααντε; εις τον Ευξεινον πόντον, ηλθον είς τήν 
νήσον θυν’η’.οα, και εχειθεν εις την χώραν τιϊ)ν Μαριανουνών, δπου φίλο· 
φρόνως ύπεδέχθη αυτούς ό βασιλεύ; Λόχος. ’Εχεΐ άπέθανε μεν ΐομων ό μάν- 
τ ις , πληγείς υπό κάπρου· άπέΟανε δέ καί ό Τίφυ; ό κυβεονήτης, καί τήν 
ναόν ανεδέχθη να κυβερνήσ·:  ̂ ο Λγχαιος. Άναχωρήί^ριντε; δε, ήλθον κατά 
τον Παρθένιον ποταμόν τής Ιΐαφλαγονίας, δπου ήτον ό τά ΐο ; τοΰ Σθενέλου, 
καί προςήνεγχαν θυσίαν είς τον Άπόλ./.ωνα· παραπλεύσαντες δέ τήν θ ε -  
μίσκυραν, έφίασαν είς τήν ’Αρητιάοα η  Λίαν καλουμένην νήσον» καί Εχεΐ- 
θεν είς τήν Φιλυραίαν, καί τε/.ευταϊον είςέπλευσαν είς τον τής Κολχικής 
γής Φάσιν ποταμόν, καί χαθωρμίσ9ησ*ν είς τήν Αίαν, τήν μητρόπολιν 
τών Κόλχων.

Άποβάντες δέ είς τήν γήν, πρώτον μέν έθυσαν είς τούς θεούς, έπειτα 
δέ συνεβου/.εύθησαν πώ ; να χατορθώσωσι τό σχοπούμενον, καί άπεφάσισαν 
να μη μεταχειρισΟώσι βίαν διά τών δπλ,ων, άλλα νά ζητήσωσι τό δέρας 
παρα τοΰ .Αιήτου ειρηνιχώς. Ο Αίήτης, βοβοόμενος τήν δύναμιν αυτών, δέν 
ήρνηθη μέν τοΰ χρυσου δέρατος τήν παράδοσιν, προυτεινεν δμως είς τον 
ίάσωνα τρία τινσ, τών όποιων τήν έκτέλεσιν νομίζων αδύνατον, ήλ.πιζεν, 
ΟΤΙ και αυιόν και παντας τους Αργοναύτας θέλει έςολ.οθρεύιει. Ήσαν δΐ 
τα προταθίντα ταΰτα· ά) νά ζεύςη ό Ιάσων μόνο; το'ύς δύο χαλ,κόηοδας 
και πυριπνοας ταυρου; τοΰ Πραίστου' β )  νά σπείρη τοΰ δράκοντος τους 
όδόντας, τών όποιων τούς ήμίσεις έσπειρεν άλ./.οτε ό Κάδμο; έν θήβαι;,· 
χαί νά φονε’ύστ) τούς ές αύιών άναφυησομένους θωρακοφόρους ήρωα;· χαΐ' 
γ ')  νά πολεμήσιζ; καί νά οονε·ύστ;ι τόν τό χρυσοΰν δέρας βυλάττοντα δοά- 
κοντα· τά τρία δέ ταΰτα έργα έπρεπε νά κατορθώση έν μιφ ημέρα." Ή  
Αθήνα και ίίρα, ινα σώσωσι τόνήρωα, ένέπνευσαν είς τήν φαρμακεύτριαν 

και τής μαγικής εμπειροτάτην Μήδειαν, τήν θυγατέρα τοΰ Αίήτου, διά· 
πυρον έρωτα προς τόν Ιασονα' ήτις λ,αβοΰσα παρ’ αύτοΰ ένορκον ΰπόσχε- 
σΐν, δτι 9έ·/.ει λάβει αυτήν με9 έαυτοΰ είς Ε λλάδα ώς νόμιμον γυναίκα, 
έ ^ χ ε ν  είς αυτόν οάρμακον, ϊνα χρίστ) το δόρυ, τήν ασπίδα, και τό σώμα 
αυτοΰ, καί ούτως έπειτα νά ζτύξ^ τούς ταύρους* διότι χριόμενος μετά  τοΰ
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^«ϊ[ΐίχ«υ ε·<ίί(νον, ε{* *ίλλεν, είπε, πίός ρ,'αν ψ έραν ν * μείνν; αβλαβ/- 
ίίΓΟ τε πυϊδί χκΐ σιδήίοι». Εΐπε προςέτι, δταν εξέο'^ωντϊ'. οί άνθρωπο·. 
Ιχ  τή ; γ?.ς, δποο βλέπει πολ.λοδ;, έχ εϊν * ρίητ^ ριεταξύ αύτών λ.ίθοι»; χρυ- 
φίω; χ ϊ ΐ  [Αϊχρόθεν. Ουτω λοιπόν π*βετχει«ϊ(Λένοί ό 1ά?ων, εζευξε, πιρόν- 
τος ίβ5 Αίήτοο και τον βΊτ^αθίοισθέντοί λβοΰ, τού; φοβερού; ταύρου;· εαπειρε 
τού; όδόντας τοΰ δράκοντο;, χ«1 Ιρύ'.ψ® [*εταξύ των ε| αύ;ών β/,αττητάν- 

'των ώπλισ{ί.ενων άνδρών λίθου;* οπότε αυτοί τρέ<})αντε; ε ί; εαυτού; τα δπλα, 
Ι(50νευβ·αν άλλήλου;. Προ; τά δύο τβΰτβ εογα εχπλαγεί; ό Αί/,τ·/;;, οιέ- 
ταξεν αναβολήν τοΰ τρίτου, ζν,τών ευκαιρίαν να έχτελίτ·^ άλλον αύτοΰ <ττβ- 
^ααριόν, V* χαταχαύοτι δηλαδή τήν Αργώ αύτανδρον. Ά λ λ α  υ,κθών τούτο 
ό Ιάτων τταοά τή ; Μήδειας, έτπευσεν εις τοΰ Αρεω; τό ιερόν α/,σος, χα τ- 
εχοίριισε τον φυλάττοντα δράκοντα διά φαραάκων, ελαβε τό άπό δρ'̂ ό; 
xρε[̂ .ά|Αενον χρυαοΰν δέρας, και έπέβη ευθύ; ριετά τής Μηδείας καί των 
λοιπών τής Άργους. Τήν ακόλουθον ήαέραν άκούο-α; ό Αΐήτης τα τολ|αηρζ 
τής Μηδείας καί τοΰ Ιάαονο; ε?γ** ωρ;Αηαε να δ;ώ;τ| τήν ναΰν ά λλ', δτε 
ή  Μήδεια εΐδεν αυτόν ηληαιάζοντα, άιτέφυγε πάλιν τον χίνουνον, φονεύτααα 
τον άδεΰ,φόν αυτής Άψορτον, τον όποιον είχε ριεθ* έαυτής, χα'ι σκορπίααϊ» 
τά  κεκορΐ[Λατιασυ.ένα αύτοΰ μέλη εις τήν ο-χθην. Αια τό άπαίαιον χαΐ φρι
χτόν τούτο εργον δίν έδυνήθη πΰ.έον ό Αϊήτης νά καταδίωξη τήν Α ργώ, 
ολλ’ Ινηβχολεΐτο αυνάγων τα διεσκορπίίμένα τοΰ φιλτάτου παιδός μέλη. 
Ε π ε ιδ ή  δε ό Φινεύ; συνεβούλευτε τούς Αργοναύτας να έπιατρέ'|ωτι δι’ αλ- 
λ.ου δρόμου, επλ,ευααν τώρα έπΙ τοΰ Δουνάβεως, καί διαβάντε; αυτόν, έξε- 
φόρτωααν τήν Αργέ), τήν οποίαν φέροντε; επί τών ωμων, περιεπατηααν 
πολλούς αταδίους, εως ού εφθαααν εις τον Άδριατικδν αΐγιαλόν, δπου πά
λιν έπέβησαν είς τό πλΛΪον. Ά λ λ α  τότε ήχούαθηααν έκ τοΰ δωδωνείου 
Σατοΰ τής Α ργού; οί εξής λόγοι* «  δεν θέλετε καταφιλήαει πρότβρον τό
• έδαφος τής πατρφας υμών γης, πριν όίάαων καί ή Μήδεια καθαριαθώ- 
» αιν οπό τού φόνου τοδΆψύρτου». Αιεύθ'υ·)αν λοιπόν οΐ Άργοναύται τό 
«ΰ,οΐον είς τον λιμένα τής Αύτονίας πρός ττ,ν Κίοχην, τήν αδελφήν τοΰ 
Αΐήτον άλλ’ αυτή άρνηθεΓσα τήν χάθαραιν, είπε προ; αυτούς να άπελ.θω- 
ϊΐν  είς τό άχρωτήριον Μελέαν. Το'ΰτο ζητούντες οΐ Άργοναΰται, ύπέπεααν 
είς τούς τρομερούς κινδύνους τής Σχύλλης χαί Χαρύβδεως, τών Σειρήνων, 
τών Πλ.αγκτών λεγομένων πετρών ξ*], καί άλλων θαλασσίων τρικυμιών, 
καΐ Ιπλανήθησαν είς Κρήτην, ένθα εμποδίζονται νά προςορμισθώσιν ύπό 
τοΰ γίγαντος Τάλω, τοΰ υιού τοΰ Ηφαίστου, τοΰ φυΰ.άττοντος τήν νήσον.

(*) Εύϊϊίβ. ί{ ; ’Οίυ». Μ. β1. · Γ!λ«γι<ϊ«1 «έτίβι, ή ϊιότι *ρο;κλάζονϊ«ι ίί,λήλβις
• βυμκΐκτο^ιαι, χιΐ β;>γχρ9νοντ>ι Χίλίςονΐβι, αΟ<ν χαΐ χΰρ ίχβολβννιν. (ί>; ^ηβήΐιτιι·
■ ή βιότι χίμί ιρζ,ι «κ(ϊ πιαςχλίζι,αι . . . .  Αΐ Πλαγχχί οντω χαλο;μιναι
• χιιέχουιι τΟ» περί Σ:χ«λΙζν χορ9μ0ν, ζίιντρίηιιν μεμνβ,νιιέ.ιι χι,Α ζίτίιν τοια^τν 
» «τινβν χοΰ κορίμβϋ 5/τΟ!, χβΐ ττολλοίις άηκιβνισμρΐζ ίχο/το;, 4τέ μέν ΡΜμΒίπτϊιν 
X δοχεΤ ΐοΓ: ΐΓλΕΟ;̂ 9« τά χροχκίμτνζ, 4τ4 44 άνοίγβτθζι, κλανωαένη, τής 4;ά τ4
> τάχος τού κλον. Πλαγχτίς οΰν λέγ,ιν τόν ποιητήν, β!> «λτζομένας χαί χυλιομένα;,
> <βς έχ τής «νγχροντςβς χαΐ κϋρ άποτ«λ-:Τ»· τί 4' !οΐι>ς έχ τον ηλήοαιιν ιίπο; τις ηαρ- 
ζ  ήχβοι τ4ς Ολαγχτάς, 4ύναιντ'άν οΰΐιιΐ Σν;χπληγά4<( λ4γιο9>', χαΐ αύταί. ·
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Οϊτος λίγβται δτι ίΤχί φ),ίβα €χτίΐνο[Αένΐ5ν από το·" αύχένος {λίχρι τΰί 
σαυρών, χαί κατα τό 2έρ[Α* ττ,ί φλιβός στίρεούριενον χα/Λο5ν ?)λον· έξ*· 
πατ>,9εΙς δΙ όπο τν); Μϊ·,δείας» αογκατένευτε να άβαιρείξ τδν ήλον, καί, 
τούτου γενομένου* έξέρρεοσεν ευθύς όλον α·!ιτοΰ τό αιμα, χαΐ άπεθχνε. Δια- 
τρ(ψαντες δέ Ιν Κρήτ-(ΐ μίαν μόνην νύκτα, καΐ άναχθέντες καΐ έκείθεν, 
εφδαίαν τελευταΤον εις τό άχρωτ/ριον Μελεαν, δπου έκαθαρίσθηααν άηδ 
τού Ιγχλήματος αυτών, καί, μηδενός πλέον άπευκταίο'υ συμβάντος, είς- 
^λθεν ή Αργώ ευτυχώς είς τον λιμένα τής Ιωλκοΰ μετώ τετράμηνον θα- 
λαααοπλοίαν. Ό  Ιάσων κατήγαγε τό πλοΐον εις τον ίβθμόν τής Κορίνθου, 
καί άνέθηκεν αυτό είς τον Ποσειοώνα' πρίν δέ χωριαθώτιν οί ήρωες άπ αλ· 
λήλ,ων, ώμοααν άμοιβαι'αν έν πολέμοις βοήθειαν, και άπεφάοισαν να πα- 
νηγυρίζωσι κατά καιρούς είς τιμήν τοϋ Διός κοινούς τινας αγώνας, οϊτινες 
Ιδωχαν αρχήν είς τους Όλυμπιαχούς.

Και τοιαύτη μέν είναι ή μυθική έκστρατεία των Αργοναυτών, τήν 
όποιαν ύμνησαν μέν πολλοί των αρχαίων ποιητών, ό Όρ^εύς, Άπολλώ· 
νιος ο 'Ρόδιος, β Πίνδαρος, καΐ ο Ούαλέριος Φλ,άκκος· περιέγραψαν δέ καί 
τινες των πεζογράιρων, Διόδωρο; ό Σνκελιώτης, ό Στράβων, ό Απολλόδω
ρος, καί ό Ιουστίνος· *0 δέ ιστορικός, έαν συμβιβάση προς αλληλα τά διά
φορα τής διηγήσεως ταύτης περιστατικά, και άπογυμνώση αυτά των παρα
δόξων καί θαυμαστών, θέλ.ει εΰρεΐ, οτι τών "Αργοναυτών ή εκστρατεία 
άλλο δεν ήτον, εί μή εμπορικός ηλοϊ5ς· δη)>ονότι οί "Ελληνες, οϊτινες, ά'ρ ο·υ 
ήλθον είς τήν Έλ.λάδα άποικίαι τών Φοινίκων, παρεδόθησαν δλως είς τό 
Ιμπόριον, ένωθέντες, παρεσχεύασαν στόλ.ον (και ούχί εν μόνον πλοΐον), 
κα'ι επεχείρησαν πλ.οϋν, ϊν' άπαλλάξωσι τό έμπόριον τοΰ Εύςείνου πόντου 
άπό τών προςχομμάτων, τά όποια εφερον είς αυτό πολλά τών βαρβάρω·# 
έθνών, τών κατοιχο'ύντων τά παράλ.ια εκείνα. Διά τούτο και οί πλεΐστοι 
τών "Αργοναυτών ιστορούνται έκ πόλεων δντες εμπορικών, και έκπλ.εύσαν* 
τες άπό τής ίωλ.χοΰ, διότι ό λ.ιμήν αυτής Ικειτο μάλιστα προ; βορραν, 
«ρα πλησιέστατα τού Ευξείνου πόντου. Φαίνεται δμως, δτι τούς'Έλλ,ηνας, 
φθάσαντας τελ.ευταΐον μετά πολλ.οΰς καί μεγάλου; κινδύνους είς τήν Κολ· 
χίδα, δεν ύπεδέχθη ό Αίήτης καλώς* δθεν καί ήναγκάσθησαν νά φύγωσι· 
περιπεσόντες δέ κατά τον άπόπλουν αυτών είς ετι μεγολειτέρους κινδύ
νους, επέστρεψαν είς τήν Ελλάδα έπι ενός μόνου πλοίου.

"Εκ τών πολλών "Αργοναυτών, τών όποιων τά ονόματα έσημειώταμεν 
ανωτέρω, περιγράφομεν ενταύθα ολίγων τινών, τών επισημότερων, τήν 17»" 
μίαν ίδίφ.

ΙΔ2ΩΝ.
'Ο ΐάσων ήτον οίός τοϋ Αΐσονος, βασιλέως τής ίωλχού, χαι τής ’Αλχι- 

μήδης, ή Πολυμήδης, ή Άμφινόμης, εγγονο; τού Κρηθέως, χαΐ διςέγγονος 
τού Αιόλου. "Επειδή ό Πελίας, ό υιός τού ΙΙοσειδώνος καί τής Τυρούς, *ρί- 
ναιχός τοΰ Κρηθέως, ήρπασεν από τού μή ομομήτριου όοελ.φοΰ αΰτου Δι- 
ίονος τό βασίλειον  ̂λαβών νρησμόν  ̂ δτι θέλει φονευθή ΰπό τίνος απογόνου



Αίό)οΐ/, βξΐ/Λί τής χώρας «άντος τοί»; Αΐο5.ί5ος, καΐ ίρχια» '̂ 4 έπ’-  
βουλίύϊ,ται (Λάλιατα τγ,ν ζωήν το5 νέον ϊάαονος, ώ; τον νο[Λ((Αθυ κληρονό- 
ρου. Ά τλ τής έ«ιβου).ής ταύτν,ς τον τυράννου δέϊ,οντες οί γονίΐς να β■ώσωτ̂  
τον υίόν, παρΕσκίύαααν βύτον ώς νίκρδν, καΐ ίξενεγχόντες τής ·π(5λ6ως«ς 
δήθ*ν προς ενταίβ'.ασρδν, έκόριααν αυτόν προς τον Χείρωνα, υπό τοΰ οποίου 
άνατρείρόρενος, εδιδάχθη πάσας τας ραδτ,σεις, χαΐ τήν ιατρικήν, δίεν καΐ 
κατ’ εξοχήν ελαβί τήν επωνυρίαν τοΰ Ιάσονος, άπδ τοΰ ίασδαι, ώ'.ο- 
ρήδτ,ς χολούρενος πρότερον.

Γενόρενος δέ ό Ιάσων εικοσαετής τήν ήλιχίαν, άιρήκε τέν γερσηα Χεί·' 
ρωνα, καΐ άπήλθε να συρβουλευθή τό ραντεΐον, τό όποιον διεταςεν αυτόν 
νά Ιπιστρέψ^ είς τήν Ιωλκόν προς τον Πελίαν, ενδεδυρένος παρδαλήν, κα', 
κρατών δύο δόρατα. Έρχόρενος λοιπόν, ευρεν έπΙ τής δχδτ  ̂ τοΰ ποταροΰ 
Εύήνοϋ, ή, κατ’ αλ).ους, ’Αναύρου, γραϊάν τινα, ρή δυναρέν/,ν να π^άσι;) 
τόν ποταρόν κινγ,βεις δε εις συρπάθειαν, διεβίβασεν αυτήν επι των ώρων 
ε(ς τήν αντίκρυ δχβι̂ ν, άλ),οι καθ’ οδόν άπώ).εσε τό ετερον των πιδΟκον. 
Εις τήν γραίαν ταύτν,ν γυναίκα λέγεται δτι ήτο ρετβρεροριρωρένη ή "Ηρα, 
ήτις επειτα πολλάκις από πο)·)Λν κινδύνων εσωσε τόν Ιάσονα. *0 δέ Πε- 
λ(ας, δςτις ετυχε τότε θύων εές τόν πατέρα αΰτοΰ Ποσειδώνα, ίδών τόν 
ίάσονα έρχόρενον ρονοπέδι).ον, έταράχθη ρεγάλως· διότι χρν,σρς; τις προ- 
εΐπιν, ότι εγγύς είναι τό τέλος τής ζωής αύτοΰ, δταν ίδ^ επί τής θυσία; 
ίρχόρενον άνθρωπον ρονοσάνδαλον. Ό  τύραννος ήρώτν,σε τόν Ιάσονα, τίς 
είναι, καί ουτος άνεκάλυ^εν εις αυτόν πάσαν τήν αλήθειαν, πώ; ετι παις 
ων Ι|.υγ8ν έχ τής Ιωλχοΰ, ποΰ άνετράφη, χαΐ τήν αιτίαν, δι’ ήν επανέρχε
ται νΰν, ϊν’ άναλάβι  ̂ τήν πατρικήν βασιλείαν. *0 Πελίας άπεσχέθη, οτι 
θέλει αποδώσει αυτήν, έαν έχδικήσ  ̂ τόν φόνον τοΰ συγγενοΰ; αυτών Φρί
ξου, καΐ κορίσ^ έχ τής Κολχίδος τό χρυσοΰν δέρας. Εύτόλρως άναδεχθείς 
ό ίάσων τής προτάσεως ταύτής τήν έχτέλεσιν, έξέπλευσε ρετά των λοι
πών ενδόξων "Αργοναυτών ήρώων εις Κολχίδα, ένθα, ώ; ανωτέρω έν πλάτει 
Ιστορήσαρεν, δια βο/,θείας τής Μ/,δείας τόν τε Αΐήτην, τον φονέα τοΰ 
Φρίξου, πικρώ; έτιρώρτ,σε, και τοΰ χρυσού εκείνου δέρατος κύριο; κατέστη. 
'Εν τψ ρεταξύ δέ τούτΐ;» ό Πελίας, ρή έλπίζων πλέον τήν επιστροφήν 
τών Αργοναυτών, έφόνευσε τόν Αίσονα, καΐ τόν παιδα αΰτοΰ, νήπιον ετι 
δντα, Πριόραχον ή οέ γυνή αύτοΰ καΐ ρήτνφ τοΰ ίάσο Μος, χαταδιωκορένη 
καΐ αυτή ύπό τοΰ τυράννου, και ούδαρόθεν έχουσα τήν σωτηρίαν, εκρέ- 
ρασεν έαυτήν. Έπιστρέώας δέ ό Ιάσων έκ τών Κόλχων, ήρχισε να σκέ- 
πτηται, πώς να τιρωρήση τόν Πε/.ίαν δια τάς πολλας και ρεγάθ.ας ΰπ 
αύτοΰ αδικίας. Ή  Μήδεια άνεδέχθη τήν έκδίκησιν* ΰποσχεθεϊσα εις τά; 
θυγατέρας τοΰ Πελίου να έπαναγάγγι εις νεανικήν ηλικίαν τόν γέροντα αυ
τών πατέρα, έκο··{'εν είς τεράχια, ΐνα χαταστήστ| τούτο πιστευτόν, πα
λαιόν κριόν, και βκλοΰσα είς λέβητα, έψησεν αύτόν αίφνης δέ έξεπήοησεν 
άντ’ αυτού εκ τοΰ λέβητος νεογνόν άρνίον. Αί θυγατέρες (πλήν τής Αλκή- 
«ιδος, ήτις δεν ήθέλησε να ρετάσχη τοΰ έπιχειρήρατος), ΐόοΰσαι τό 
θαϋρα το'ΰτο̂  διαρελίζουσι καί ανταί τόν πατέρα αυτών ϋε/.ίαν, καί λα-
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Β 3 ΕΠίΤΟΜΠ

€ο5β·«ι ηκ̂ ά τίίς Μν,δϊίβί ά̂β[Λ*κ«, κα9εΑοί5ιην βύτόν επίίδή &ρως ή
Μήδεια {Αετεχείίίαί)·; απάτην, τουτέατι δεν εδωκεν εις αυτβς τα φάρι/*»* 
εκείνα, τα επιτήδεια να επαναφέίΐι'.σι τον άνθρωπον εις τήν ζωήν, ό άθλιος 
Πελίας δίν άνέζηαε πλέον. Καί οΰτδν μεν ό υίοςΆ κίατος βάπτει ρεγα- 
λοπρεπώς μετά  πάντων των κατοίκων τής Ιωλ.κοϋ, τον δέ Ιάαονα μετά 
τής Μηδείας έκ τής χώρας εκβάλλει. Έρχονται δε άαΐίότεοοι είς Κόοιν- 
0ον προς τ4ν βααιλέα Κρέοντά, καί ζώαιν έντανθα έν είρήνΐ[) καί όμονοί.}; 
δέκα ενιαυτούς. Ά λ λ ’,  δτε Κρέουαα, ή , κατ’ άλλους, Γλαύκη, ή θυγάτηρ 
τοϋ Κρέοντος, αύξηθεΐαα ήλθεν είς ηλικίαν γάμου, ήράαθη αυτής ό ίάτων, 
και, Ι'να λάβηι αυτήν εις γυναίκα, ΰπεσχέθη είς τόν Κρέοντα να χωριαθζ 
άπδ τής Μηδείας. Καί κατ’ άρχάς μέν έπειρατο νά πεία^ τήν Μήδειαν 
είς τον χωρισμόν τούτον μετά  πρ^ότητος* άλλ.ά μή συνοινοΰσαν παντά- 
πασίν, ήπεΟ.ησεν επειτα, δτι θέλει άποδιώξει έκ τής Κορίνθου βιαίως. Ή 
Μήδεια τάτε υπεχρίδη μέν, δτι συναινεϊ· παρεχάλεσε δέ τόν Ιάσονα ν’ άοήιη 
αδτήν ετε έν Κορίνδω μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν εμελλε να γείνη ο' γάμος. 
*Η αίτηβις αυτής είςηκο'ΰσδη, καί κατ’ εκείνην τήν ημέραν επεμώεν ή Μή
δεια διά των δύο αίιτής παίδων, Μερμέρου καί Φέρητος, διύρον ποός τήν 
νύμφην μεμαγευμένον πέπλον μόλις δέ ή Κρέουσα ένιδύθη αυτόν, καΐ 
Ϋ^χισε νά καίη, κα’ι, άμα σπεύσαντος τού πατρός αυτής Κρέοντος νά σβύση 
τό πϋρ, ήρχισαν ώςαύτως νάκαίωνται και τά [μάτια αυτού· επεσε λ.οιπόν 
κατά γης, καί εκυλίετο, "να σβέση τάς φλόγας* άλλα τότε χατεφλέχδη 
έ βασιλικός οίκος δλ.ος, καΐ έξ αύτοΰ διεσώθη μόνος ό Ιάσων. *ϋ δέ Μή
δεια επειτα , σφάξασα τά δύο αυτής τέκνα, άνέβη έναέριος επί πτερωτού 
δχήματος, τό όποιον ελαβε παρά τού 'Ολ,ίου, καί ήλθεν επ’ αύτοΰ ποώτον 
|εέν είς τάς Αθήνας προς τόν βασιλέα Αίγέα, μεθ’ ού καί συνεζεύχθη είς 
γάμον· επειτα δέ, είς Φοινίχην άλλα καί εντεύθεν φυγοϋσα, ευρεν έν τη  
Ά σ ίφ , έν Άρίφ, κραταιόν τινα βασιλέα, τον όποιον ένυμφεύθη, καί ένέν- 
νηαεν έξ αυτού τόν Μήδον δθεν ώνομάσθησαν ύστερον Μ ήδο ι πάντες οί 
υπήκοοι τού βασιλ.είου εκείνου ( * ) .  Καί άλλ.ΐι>ς δέ άλλ.οι διηγούνται τήν 
τή ς Μηδείας ιστορίαν, ήτις ώς μαρτυρεί καί ό Σιχελ.ιώτγ,ς Διόδωρο; ( '* ) ,  
διά τήν τερατείαν των τραγφδηοάντων τά κατ’ αυτήν, ποικίλως πως και 
διαφόρως έξηνέχθη.

* 0  δέ βάνατος τού Ιάσονος συνέβη ευθύς μετά τήν φυγήν τή ; Μηδείας, 
ώς οί πλεϊστοι λέγουσιν, έκ λόπης διά τήν στέρησιν τής γυναικδς κα; τών 
τέκνων, άποθανόντων ή κατ’ άλλ.ους, διότι δοκός τ ι ;  καταπεσούτα, κατέ· 
βραυσεν αυτόν, κοιμώμενον παρά τήν όχθην, Οπό τήν σκιάν αύτοΰ εκείνου 
τού πλ,οίου, έφ’ ού έπλ,ευσεν άλλ.οτε είς Κολ.χίδα. Τινές δέ πάλιν ίστορού- 
σιν, δτι συνδιαλλ.αγείς τελευταΐον μετά τής Μηδείας, καί έπανελθών είς 
Κολχίδα, διεδέχθη τόν πενθερόν αύτοΰ άποθανόντα, καί εζητεν ετη  πολ/.α,

(·) ΔιΜιβρ. Σιχ(λ. βιβλιοβ. ίβιορ. β 6λ. ί'. *£φ. 53.— Κ»τ' ίλλιυς ίί βι,γγρ»ίρι7ς τίν 
Μήίον «γίννηΐίν ή Μήδοα έχ τοϋ Αΐηίως, χ«1 μίτ ' «ϋίοϋ ί?^γ·ν έζ Αίίΐ''“ ν «ίς τί,ν 
«ρίαν. Παυσχν. Κορινβ. κίγ· β'. § . 3. 7. ->λπβλλό5. β.βλ. ά. Μψ. β’. §. 23.

"Βνί« άν»τίρ«,
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βαϊΐλεδών «^ρηνιχως χ*1 ί,σ ίχω ς. Τίλευτι^ίβς §1, εδοξάίβϊ) χ * ι Π«Τ3εύ9·/] 
ως·εν; των έπ'.σημιοτάτων ή ^ ω ν , άνεγβίδέντων είς τι;Λήν «ύτο5 4τεΙ τ ^  

γής χβΐ ανδριάντων ηολλών.
^ 0 Ρ Φ ε Υ 2 .

Ουτος ηαΤς τοϋ Οίάγρου, βασιλίως της θί^χης» χαΐ τ^ς Ηοΰτης 
Καλλιόπης. Νέος ών, ηλθεν εις Αίγυπτον, χαΐ εοιδάχίη ΰπο τών ιερέων 
τα  μυατήοια χαΐ άλλα ; έπκιτήΐΑας, τάς οποίας επειτα {Αετα *αι;ον ειςή- 
γαγεν είς την 'Ελλάοα. Κατ’ εξοχήν δε «^ιερώΐ/] εις την [Αά9ητιν τής [Α0·υ- 
αιχής, χαΐ ελαβε παρά τού Απόλλωνος έπτάχορδον λύραν, είς ήν αυτός 
ηροςέθηχε ριετά ταΰτα χα'ι ά).λας δύο χορδάς, ι{.άλ/,οιν έπ αυτής τού; 
υμνους, τους οποίους αυνέταττεν. Επα'.!^ε δε χα·. εΑαλλεν ουτω 9ελκτικώς, 
ωςτ’ εχίνει χα; τούς άγρ·.ωτάτους χαΐ άναισθήτους ανθρώπους· εντεΰίεν έ).έ- 
γετο» δτι Ιξημέρου τά αγρι* ίηρία, χαΐ έθελγε τά δένδρα (")· διοχαΐ εζω · 
γραφεϊτο χρούων την λύραν έν τψ ρ-εοφ «ν/,ριέρων θηρίων.

Ό  ’Ορίρεύς ένυαφεύθη τήν Εΰρυδίχην, την ύπότινων νοαιζοίλένην Δρυάδα 
Νύριιρην. Αυτή άπέθανεν άωρον θάνατον, δηχθεΤσα ύπό ορεως, έν φ  ήθελε 
νά φύγγι τάς έρωτιχάς περιπτύξεις τοΰ Άριβταίου. Ό  Ορρεύς, δςτις ήγάπα 
αυτήν τρνρερώτατα, χατέβη διά τοϋ Ταινάρου είς τον ^οην, χαΐ έχρουαε 
τήν λύραν χαΐ Ι ’ία λ ε  τοίοϋτον επαγωγώς, ωςτε ήριέρωσε τον Κέρβερον, 
έχίνησε τότε πρώτον τάς ’Εριννΰς εις οαχρυα, χαί χατωρθωαε να λάβ^ 
παρά τοΰ Πλούτωνος και τής Πεοαειρόνης τήν άδειαν ν’ άναβιβάαι;) οπίσω 
είς τέν  χότρον τήν γυναίκα αυτού Ευρυοιχην, επι αυνθηχ^ οαω;» να ρ.η 
βτρέι{.η είς τά  όπίαω ςνα Γδγι αυτήν, πριν ^θάαωτι διόλου είς τον χόααον. 
'Αλ/.ά ριή φυλάςας τήν παραγγελίαν ταύτην, έατερηθη διά παντός τής 

'βγαπητής αύτοΰ γυνα<κός·
Κατά τήν κοινήν γνώριην έ).αβεν ό ’Οριρεύς έπώδυνον τέλος· εύροϋσαι 

ούτόν ποτέ αί Βάχχαι, ή  Μαινάδες, έπΙ τοΰ Παγγαίου ορούς τής Θράκης, 
διεαπάραξαν, χαΐ έρριψαν τήν χειραλήν καί τήν λύραν αύτοΰ είς τον Εβρον, 
ένθα πλέουααι άριφότεραι, έαθαααν είς τήν Λέββον, χαΐ εκεί ή ριέν κε'ραλή 
έτάγη* ή δέ λύρα άνηρτήθη έν τφ  ναώ τοΰ Απόλλωνος ( '* ) .

{·) λχυλλών. »?τον»ι;τ. Α. 2 3 - 3 1 .
• Πρώτά νυν Όρβήο; μνηβΔμιΙι, τίν ρά «οτ' αυτή
> Καλλιόκη θρ^Γχι φατί'εται «ΰνηειιαα *
• Οίάγρφ αχοκιήι Π.μτιληί$βς βγχι τιχίιβχι·
» Αΰτίρ τόν γ'Ινίιιαυαιν άκιρίας «ΰ;ίαι κ^τριε 
» θίλξαι άοιίάυιν Ινοπε· Χοταμιϋν τι ί̂«9ρ>·
» Φηγοί ί ’ αγριίδιι, χιΐνηι έτι ατματα μολκήι,
• Αχτής θρηί'χίηε Ζώνης εκι τηλιβώιαι,
■ 'Βζίίης στιχόϋίαιν Ικήτριμοι, &ς ο γ’ ΐκιχρό 
» βιλγομίνας φό^μιγγι χατήγαγι Π:ιρίη9ι«. »

Πα β̂λ. Ακολλοβ βι6λ, ά. χεφ. γ’. § . 2. · Καί Ό^|ΐΰε, ό άιχν,αας χιβα^φΚαν, 8ς $3ων, 
» Ιχίνιι λ[9βος τι χαΐ 2ιν<ρα. ·

(**) Ιλλοι 2ϊ χαΐ ίλλως Ιστο̂ οΰτς τίν βίνατον βΰτοΰ, ή οι> {χι^ ι̂ινώβη ΰχίτών 
·ΐΜ<ι ώς αχοκαλάψας αά μιιατήρ.α αΰτΰν ιίς Αμνήτους* ή οτι άτιλχιαβίΐ;, ιγιινΙν αν· 
αίχιιρ, οτι, Ανιργόμινος έχ τοΰ $3οΐι, ατραφ,Ις ι2ς τΑ 2πί«<ο, !έν ει£ε εαραχβλβυΐοίβι· 
ίήν γυνβΐί» «<τίΰ Εΰί'νϋχην. Πανϊαν, Ββιντ. κιτ-. λ|. § . 3,



ι

Πολλβΐ Ιτη  υϊ7ίρον Νέι·Λο;, ό ι»ία; το3 Π'.ττ*χο% το3 τνιάν/Οϋ τ ' ί  
Λένβο'^ι ήγ0Μ?εν άντί μ£γάλ^,; ποτότητος χρημάτων τήν λύίκν ταύτην 
π«ρ« τών ιερέων (οΐτςνες άντ’  βύτής άνηρτησαν άλλην), νομίζων, δτι Ιχω ν 
τήν λύρβν τον Όρ’ρέω;, 8έλε·. χάμνει οτα χαΐ εχείνος θαύμιτα' άλλα «αο* 
ί).πίδα, έν φ  εχρονέ ποτέ «ντήν εις τδ προάβτειον, αννηίροίτδηταν μέν 
περί κύτδν οί χύνες, άλλ’,  άντί τον να ήμερω9ώσιν, Ι τ ι  μάλλον έζαγρ'.ω· 
βέντες, ανηλεώς αντδν χα τε;έϊχ ισ α ν {*).

* 0  Όρ'ρενς ήτον ήδη προβεβηχώς τήν ήλιχ'αν, δτ’ έβ εχεφ η τε τον 'Αρ- 
γονβντιχόν ηλοΟ·/. Υπηρέτησε δε καΐ ωφέλησε τον; ανμπλοεΐς αντον χατδε 
πολλούς τρδπον;· δ'.ότι χαΐ νπεχρέωσεν α’λτούς δ-.ά θνσίας χαΐ δρκον να 
μένωοί χαβ’ δ).ους τον; κινδύνονς πιστοί ε[ς τδν ηγεμόνα αντών ϊάσονα* 
καΐ σννεβονλενσε νά προςορμίσΟώσιν εις τήν Σαμο8ρφχην, κα; να προε- 
τοιμασ9ώσιν έχεΓ πάλιν δια θνσιών χα’ι προςενχών ε ΐ; τόν περαιτέρω αντών 
πλονν καΐ οπδ τής έπιχινδννον ι1α),μφδίας των Σειρήνων έσωσε, χοο’όων 
έντόνω; τήν λύραν, κοί εμποδίζω·/ αντον; οντ«,)ς άπδ τον να δίδωτι προςο- 

αχροασιν εις αντάς· τελενταΐον δέ χαί έν αντή τ ή  Κολχίδι μ εγά - 
,ως δια τής μονσιχής ώ ϊέλησεν αντον; εις τήν έξ'/ϊμέρωσιν τον δράχο'/τος, 

τον αν),άττοντος τδ χρνσονν δέοας.
Ή  άληδής ιστορία τον Ό ρρέω; είναι χεκρνμμίνη έν τφ  σχότει των αρ

χαίων μνΟιχών αιώνων, ο9εν κα’ι ονδέν βέβαιον γινώσχομεν περί αντον. 'Ι Ι  
κοινή παράδοσις λέγει, δτι έζη περί τά 1 2 5 0  έτη  ποδ Χοιττο-', χαΐ δτι 
δια; των γνώσεων, τάς όποια; άπέκτησεν έν τή  άλλ.οδαπή, χαϊ μάλιστα έν 
Αίγνπτω, έγεινεν εις τήν Έ/.λάδ* μεγάλων ώ·ρε).ειων ι:ρό;ενο;, ήμερώ- 
σας το  άγρια ή9η των τότε έν τή  βαροαρότητι έτι ζώ'/των Ε λλήνω ν, σν- 
στήσος μνστηριώδη τινα Θρησκείαν, χαΐ είςαγαγών βίον ή9ιχώτερον. Περί 
τής γνησιότητας τών εις ήμά; διασωίέντων αντον συγγραμμάτων άμιρέ-

(*] Αο/Χ'.αν. Παί; άχτίε. χιΐ χολλ. βιβλ. ώκοίμ. 11, 12. « Ούχ $χιιραν &' αν γέ· 
» νοιιβ, χ·ΐΛίι6ιβν μί6ό< τινα διηγήΜΐεαί αοι, χάλβι γινόμινο/· "Ογι τέν'Ορφίχ { (( ·  
» νκίιχντο α! θρ^ττχι, φχ*!, τήν χιφιλήν αΰτον αύν τή λύ̂ ςι εις τ6ν "Εβ̂ βν ίμχτιοΰ·
• σ»ν, ίμδλτ,βήνβι ·ίς τ»ν μέλβν» χόντον, χ»1 Ιηιχλίΐνγ* τήν χί^ϊλήν τή λν?β, τή»
• μ̂ ν ζέονταν θ^ήνό. Τινα έχΐ τφ ' Ι̂ τήν λνρχν βέ αυτήν των
■ άνέμων ίμπιχτβντων ταΤς χβρίαΤί' χ>1 νυτω μετ’ φδή« χρβςτνεχβήναι τή Αέαίφ' χά*
• χτίνβυς άνιλτμέ.Βυ; τήν μίν χιφαλήν «ιτιβάψχι, ?<β ηερ νϋν τ4 Βχχ/τΓςν αύτοΓι
• ίαη· τήν λύ;»ν βί ά'ββιΓναι (!ς τοΰ λχόλλωνο; τδ {τρδν, χαΐ «πΐ ιίολν γι σώζταΟχι 
9  αυτήν. 2ρύνφ ϋ  ύττετον Νία.ίον, τδν ταΰ Πιττβχαν τού τυε^ννου, τβΰτα ΰ.τδρ τή; 
» λύρας χυνΟχνόετνβν, ώ; ιχήλιι μίν χα' ίΐ)ρ<α, χιΐ φυιΐ, χχΐ λίΟβυι· έ.αιλώδΐι ίέ χχΐ
• μιτά τήν ταυ Όρρίως αυμ̂ ορ&ν, μτ̂ δινύς ίχτβμένβυ, πρδι τρωτά τοΰ χτήματος τμ·
• ιττιιΓν, χαΐ διαφδτίρχντα τόν Ιτρτα μιγάλο ς χρήμχαι, χιΤοαι ύποΟένια έτέριν όμοίαν
> λύριν, ίοΰναι αύτφ τήν τοΰ Όρρέως· λχ6:ντα μτϊ'ήμέρχν μέν ΐντή χόλιι τ̂ρήτΟιι 
» οΰχ άορχλίς οΤτιβχι τΓναι· νύκτωτ δε ύπδ χόλχον τχοντα μόνον αροτλΟιΓν ιΐ; τό
> «ρνίσττιον, χιΐ προ;;(ΐρ:}άμτνον χρούτιν χα! ουντχρίτιτιν τίς χορδί;, χττχνον χιΐ
• άμ'.υοον ντχνίβχον, τλχίζονια χιΐ μτλι] τινδ βοχία-α ϋχηχήττιν τήν λύρχν, ύρ' ών
■ χόντχ; χχταΟέλζΐιν χαΐ χηλήοιιν, χαί μαχάνιον τοιοδζι, χληρονομήταντα τή; 'θρ>
> φτω; μονσ.χής* ά/.ρι δή ξυντλβόντχ; τού; χννο; χρδς τδν ή/Ο', (τολλοΐ δε ήταν
■ οΰ.όδί] δ.χιχίοχιδχι αυ όν ιλ; τούτο γονν δμυιον τφ ΌρρτΤ κιβι'ν, χαί μό.ους Ιρ'
■ εαυτόν ξνγχχλίιιι τούς χύνας* ό<( χιρ κτί «αριστχτχ ωρ9η, ώς οΰχ ή λύρα εέλ;ουο>
• ήν, χλλό ή ττχνη χχΐ ή φδή, 1 μόνα όςτίρίτα τω ΌτνιΤ πχρί τής μητρύς ϋπϊ,ρ·
• ή λύρα δε άλλως Χτήμα ήν ονδόν βμτίνΟν των αλλνν ρχρβίτων.

181 ΕΠΙΤΟΜΗ.
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ββλλον χ«1 οί«α).«ιβί ( * ) ·  χ * ι  βέβαιον φαίνεται, δτς αι {χ^ν ίδεα·., αί 2 ι-  
δ ΐφ χα λία ι, χαΐ οΐ μΰ6οι αύτοϋ διεδόθν,αχν ε ί; τον; [Αεταγενεατέροικ δι2ς 
ϊίαραδόαεως, αύτδς δέ ούδέν χυ^ίως σΐΛεγραψε (* * ) .

ΚΑ2 Τ Ω Ρ  χαΐ Π Ο Λ Υ Δ € Υ Κ Η 2 .
Λίδυαο·. «αΐδες τί;ς Λήδας, τής γι>ν*'.κος το3 Τννδάρεω, τήν όποιαν 9  

Ζεύς ήγάπϊ;αεν υπέ τδ ^χήι*» τοί3 κύκνον, ο9εν καΐ ποτέ μεν Διόςχονοοι, 
ποτέ δέ Τννδαοίδαι ονομάζονται. Κατά τον μν9ον εγέννηαεν ή Λήδα μ ετ»  
τήν επίοκεύαν τον Διός δύο οια, χ ι ΐ  έχ μέν τον ενός αντών έξηλίον ό Πο· 
λυδεύκν,ς κο’ι ή Έ),ενϊ)* εκ δέ τον έτερον, ό Κάστιορ καΐ ή Κλνταιμνή^ρ»· 
Τον μΰθον δέ τοντον άλλοι μέν άλ).ως μετέπλαααν χ χτ’ βρεσχειαν ό δέ 
"Ομηοος αποσιωπά παντάπασιν. Αμφότεροι δέ οί αδελφοί ήσαν περίφημοι 
άγωνιβταί’ ό μέν Πολυδεύκης, εις τ^ μάχεαθαι πεζός* ό δέ Κάστωρ, από 
τον ίππον μάλιστα ό ίππος τούτον έλέγετο δτι κατάγεται από θειον γ έ
νους, χαΐ εκαλείτο Κύραλλος. »

ΙΙ).έοντες οέ οί δύο οντοι αδελφοί μετά των λοιτων Αργοναυτών είς 
Κολχίδα, απέκτησαν θείας τιμάς* διότι, συμβάντος ποτέ κατά τον πλοϋν 
φοβερού χειμώνος, πάντων επικαλούμενων εις βοήθειαν τους θεούς, έφά·· 
νησαν αΓφνης έπΙ των χεφα),ών τον Κάστορος κα’ι Πολυδεύκονς δύο αστε
ροειδείς φ),όγες, και ό χειμών παραχρήμα έκόπασεν. "Εχτοτε έλατρεύοντο 
ύπο των ναυτών ώς προστάται αυτών θεοί·

'Ο τε οί ’Αργοναΰται προςωρμίσθησαν εις τάς ο'χθαςτών Βεβρύκων, χατε- 
«άλ.αισεν ό Ιίολυδεύκης τον βασιλέα αυτών Αμυχον, τον υιόν τοϋ Ποσει- 
δώνος χαΐ τής Βιθυνίδος. ’Οτο δέ ουτος ανδρείος, και ήνάγχαζε πάντας 
τούς ξένους νά πυκτεύωσι μ ετ’ αύιοΰ* ελΟών ),οιπόν καΐ εις τήν Α ρ γώ , 
προύχάλει τον δριστον των ηρώων εις πυγμή·/* ό Πολυδεύκης έδέχθη τήν 
πρόχλησιν, κα'ι νιχήσας έφόνευσεν αυτόν.

Μετά τήν έχ τοΰ άργοναυτικοΰ πί.οίου επιστροφήν έπολιώρκησαν οί Δ’.ός- 
χουροι τάς Άφίδνας, πόθ,ιν ώχυρωμένην τής Α ττική ς, οπού έφυλ,άττετο ή 
αδελφή αυτών Ε λ έν η , άρπασθεϊσα υπό τοΰ Θησέως και Πειρίθοος· Δέν 
«πέλαβον δέ μόνον τήν Ε λένη ν, άλλ’ ήγαγον εις Σπάρτην αιχμάλωτον

(*) Ό ίΐριβιοτίληι, ένα:ρέρει ί  Κ,χίρ·ν, ήρν,Ττβ πιντ^ιτβνι τήν Οπιρξ.ν
*Ορ(έ<ι>(, χαΐ τ ί  συγτρίμματα αίτοΰ έκιϋίαντο τί χίλαι ιις τινα πνβχγίρ,ιρν 9'^β·
β«9Ρν, Κέρκυπα κιλούμενον Οίο. άε οεΐ. ΟβοΓ. I- 38. «ΟΓρήευπι ροξίειη ΐ ο α ί  
Β Αιίεΐοΐείβεαυοςιιειη ίυίεεε, βΐ Ιιοο Οερίιίουηι οαεαιεο ΡγΙΙιε^οιβΙ Γβ/υοΙ ουίιιε-
> Δεαι Γυϊεεβ Οετοορίε. »

(**) Ε'νβι <έ <ίς 5νομ· βύτοΰ 9(ρ^|ΐΐ''* ποιήματα ταΰτα· ά )Α ργ«ν «υτ(Χ  ί · - — 
6') Τ  μ V ο ΐ’ τούς &πο(ου( & Οαναανίας άναΒίρει οτι ή«αν συντομότατοι, κχΐ ύλίγοι τ&ν 
^ριίαβν. Οαυσαν. Βοιιατ. χ,^. λ'. § . υ- σ "Οιτις περί πο^ήβεω; έπολυπραγμόνηοίν,
> ήδη τοΟ( Όρτέΐι>; ΰμνους οΐδιν διτβς, εναστόντε αύτδν {χΐ βρ«)·ύτατβν, χαΐ τ& αύμ- 
Β «IV οΰχ ές άριίμίν «ολΰν πεχοιημένουι. > — γ') Λ ιβι χ ί  («εΑ λίβνιν χιΐ τΰν ίίιιο· 
μήτ<ι>ν αύτΰν)· χ·ίημα τής β’ *σ»ς μετϊ Χριστίν έιατονταεηιρίϊβς' — 8*] Τεμάχια 8ιι- 
γάρον ίλλων «ο„εμάτον, Ιν οΓ« χαΐ τά έχιγραιόμενον Περί α ειβ μ δ ν , ε(ς άξήιοντα 
στίχους. Ή ιαλλίβτη εχβοσις αΐιτΰν εΤνσι ή νκά τοΰ τεριχλιεστάτου φιλολόγου Έ ;·
ά̂ννο-υ [Αειψ. 1805).



χαΐ την μητΙρ* τον θ/·,β·ίω; την ΑΓίραν, ητις μοτα τβντα η).9ίν ί η · ΰ ί ·  
ηολο; τής 'Ε λϊνη ς ί;ς  την Τρωάδ*. *

Αντοι δϊ [Λνη5Τίυ9έντε; ίΛετα των θυγατέρων τοΰ Λί'υχίππου, τή ; Φοί- 
6ης χαΐ 1).αε’ρας, ήνανχάσθησαν ν4 πολειιήσ^ εκαττο; προς του; άντε- 
ρΒ»τ4; αυτών ίδαν χ«1 Λυγχεβ, τοΰ; παϊδας το ΰ ’Α'ρβρέω; χαΐ τής Ά ρή- 

ί^*ΧΪΙ έΐίόνεοτεν 6 Κάττωρ τον Λυγχέ», άλλ’ επια ε χαΐ 
«ύτδς βονευθεί; ύπδ τοΰάδελϊοΰ τοΰ Λυγχέως, τοΰίδα. Έ ;εδ:χη«·ε δέ χαΐ 
ο Π97·υδευχης τον θάνατον τοΰ Κάατοτος, ίοονεΐίαα; χαΐ αυτός τον ίδαν 
α).λα [Αη δυνΒ[Αενος π).εον ν άναχα/έοη ε ΐ; την ζωήν τον άδε?.·ρόν, περί
λυπος, παρεχάλεσε τον Δία να δια'.ρέση μετά  τού Κάστορος την άθανα- 
αίαν· ^διότι μόνος ο Πολυοεύχης καΐ ή Ε λ έν η  ήταν γνήί;οι παϊδες τοΰ 
Διοί, αρα καΐ αθάνατο·.· ο' δέ Κάττωρ χαΐ ή Κλυτα'.μνήττρα, θνητοί, αυλ- 
λη^ρθέντες όπό τοΰ Τυνδέρεω, οςης αυνευρέθη μ ε τ α 'τ ή ; Λήδϊις τήν α·ύτήν 
ήμέραν, χαθ’ ήν καΐ ό  Ζεύ;. Είςήχουσε δέ όθεό ; τής τοΰ Πολυοεύχου; δεή- 
σεως, χα· ^συγχατένε'υτεν, ώςτε τήν μέν μίαν ημέραν να ζ^  ό ε ί; ές αυ
τώ ν, χαΐ ο Ιτερο; να ηναι έν τώ 3ιδη· τήν δέ άλλην, ό μέν εύρ’.σκόυενος 
Ιν ^δη ν’ άναβαίνη είς τήν γήν, ό δέ ζών ν’ άποθνήτχη, Ό  δέ "Ομηοο; 
θελεε, οτε αμροτερο’. αυγχρόνω; εζων, χαι πάλ'.ν άμ^ότερον αυνάυια α π έ- 
βνηαχον ( * ) ,

βνμεγάλ.οις χινδυνοις, μάλ’.ττα έν τα·.ς μάχαις, ένόμιζον οί αρχαίοι 
δτι εμφανίζονται οί Διόςχουρο; ώ ; δύο νεανία», ίπηεύοντε; έπΙ λ.ε·υχών ίππων, 
λαμπρότατα ώαλιαμένοι, χαι πνέοντε; άπδ των κεφαλών «ύτών φλόγα; 
πυρός ( * * ) ,  ο9εν καί ζωνραφοΰνται οϋ;ω· χαΙ, προ; διάκρυιν, ό μέν Κάςωμ

(·) Όίυ». Α. 20·3.
■ λλΧοτι μίν ζώονϊ’ έτεοίμερβι, ίλλοτε ί ’ βυτ» 
ρ ΤΕβνίβιν ϊιμήν ίέ λελέγχίί’ ίβ» βίοΐβιν ρ

(*·) Οΐο. (3β ο«[, Ορογ. II. 2  ρ Ι(3ΐ}ΐιβ βνβηίε ϋοη «πΐέΓβ, ηεο οεευ, εβί οιιβΐ 
> ρΓ*5ίοΙι*ιη δβϊρβ 4ινι εαβω (ΙεοΙβΓίοΐ; υ[ βΐ βρυίΐ ΚίβιΙΐΗΟΐ ΙιβΙΙο ίβΐΐι^Γοια
• ΟϋΠΐ Α. ΡοδΙυιηιι.Β (ΙιοΐεΐοΓ Ουιη Οοίενίο Μοοιίΐίο Ταβοιιΐβοο ρεαίίο ιΐίιιιίοβ-
■ ΓβΙ, ΙΟ ηοδίΓ» εεΐβ Οι,ΙοΓ εΐ ΡυΙΙϋχ *χ βςαίϊ ρυβοβεβ νίεί βιιαΐ; εΙ τεοεοιίοεβ 
» ιηεηιοηε ιιίεη) Τ.'ΐκΙβΓίϋβ Ρετερρ νΐοΐϋπ] οαοΐίβνεΓϋηΐ: Ρ. «ηίιη Υεΐίεοιιε,
• «νϋδ Ιίϋίιι* 8(1οΙι.·ϊο·'ηΙί5 , οιηι υΐ ρταΓεοΐυΓϊ ΕοβΙίοϊ Βοηι»πι νεηίβοΐί οοοια 
» ίιιοίογεοεβ οαηι εηιιιε βΙΙιίδ Οίιίεδεοί, Κε^βο Ρειβεο ίΙΙο άίε οβρίυιη βεου-
■ Ιϋΐ οαοΐιενίΐ, ε( ρΓΐιιιο, ςιιβδϊ ΙβιιιεΓβ άε ι·ερυΙιΙίο» Ιοοοίιιβ, ϊη οΛΓΟβεείη εοο-
• ΙβοΙυε βεί. ροδί, ι  ΡίυΙο Ιίΐεείδ εΙΙαείδ  ̂ ουιη ί<ΐ6Γΐι (Ιίεβ οοοδΙίΙίδδβΙ εΐ εβίο ε 
.^ ε ο ε ίϋ , εΐ νυοεϋοηβ (Ιουβίϋδ εβι. ρ _Δι»νύ». Α λ,*«ν. ό«μ. ά,ν. β ίλ . ς '.χ,φ . 
13. ρ Εν Μ .ίϊ  λίηβν,ιιι τή μόχι Ο ϊ̂τουμίφ «  ίιχτάτ^ρι χ>> ,Λ ; ι«:.1 οώιέ. τ*-
.  «γμ.νοΐί ί,α*:< ίύο χάλ).» „  „ 1  χρ,ί„ο.ς, ών ί, χχ(· 5, .
ρ μας ϊνί.ς έχριρςι, ίνβρχ6μ»νθι γ«νι.?ν, ήγοΰμ«νο· τί τϊις ίωμ.ϊχϊ]- ^χχς .̂ χχΐ ,ο^ς 
.  4μ4«. χ«ρ,ΰν«, ,ών Αχτίνων «αίονη; τοΤς {6ρ««ς. .«Ι αρο,ρς,-ςίδ,ιν ίλ.·νν,ντ*ς· 4 
.  μιτί τήν τροχήν των Αχτίνων, χχΐ τήν «/,ωτιν τοΟ χύρχχος αύ.ών ττ,ρΐ ί,ίλ ,ν ύψ.χν,
.  τέλος λχεονίη; τη; μάχης, ,ν τή 'Ρν,μ,Ιω» άηορί ,6 ,  ,^τόν τρόχυν 4*ίήνας
» ίΟβ νϊ,νΙαχοι λίγβντβι, κολίμιχί; Ινίίίυχίιΐς βτολίς, μήχ^το; χχΐ χάλλυτο;, χχΐ 
Ρ τήν βίτή. ήλιχ.αν £χβν«ς, βΰτοί τ. φυλάττβντ.; έπΙ των προτύπων, ώ; έχ μΐγης
• ήχβντίς, τί ένιγων.ον χχήμχ, χχΐ τού; Σχπονς Βτίτν ί.αδρόχον; ί  «χηομίνοτ· δρχντις
• βί των ?πχων έ.χτιροι, χχ· άχο/:·>ντί; άπό τή; λι6ά5ο;, ή πχρί τό ίερίν τή; Έ -
• βτιχς χνχίι8ωϊ._, λίμνην ττο.,ονϊ» ίμε;δ:ο. ίλίΓην, πολλών αύιον; π.ρτίτάντων. χ.Ι,
» ΐι τι έ̂ροντιν «τι χβινίν άπί βτριιοπέ4ον, μχ9«ΐν άζ.ονντων, τήν τ« μχχην βΰιοΤ; 
ε  ίίί;ονίιν, ύς ίγένετςι, χβί δις νιχίρ,.,· «μ} (ίςτα^ωρή,,^ί,; έχ ,ή ; ίγο^χΓ 0#' ς ,Β.-
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^ΐι>νβ«ίϊ“τ4ι ίΐΐίων έν χ 6 ί» ι χαλινόν χ»1 μάττιγας* ό Ι ' ε  Πολυ^ίύχ»;;, 
κρατών ά^λητιχον; ιμάντας* Ιν ούρχνφ λκ|λποιΐ9ΐν οί Αιό;χου χ̂οι <!{£.
£ν τών ζ(ι>5ΐ2χών Φ̂ ιΐΛΕΐων (των διδύ|Αων).

Τ ε Λ Α Μ Π Ν .

Γίδ ; το3 Αιχχον κχΐ τ^ς Ένδν,ίίο;. Ουτος Ιξωρίσθη ΰπδ τοϋ ττκτρδς «ίτο5 
μετά τον άδελ'ρον Πηλέω^, επειδή ριετέαχί τον φδνον, τον γενοριένου *ΐς 
τον Φώχον, τον όποιον εγένν/;σ8ν ό Αιακός εχ τής Νηρτ,ίδος Ψαΐλάθής, η , 
όις ενδ;ν.ιζεν ό πατήρ αντοΰ, επε.δή άγωνιζόριενος ό-ρόνευοεν αύτδν δι4 δί
σκον. Έςωσ9ε'ις λοιπόν, ήλθεν ιίς  Σαλα(ΑΪνα, χαΐ ελαβεν εις γυναίκα τήν 
Γλαύχν^ν, τήν θυγατέρα τον βασιλέως Κιχρέως, χαΐ ριετα τον θάνατον 
βΰτοΰ ιχλν,ρονδρΐϊ·,ί·ε καΐ τήν βατιλείαν. ’Αποθανούαιγς δέ τής Γλαύκης^ 
Εννρΐϊενθη τήν Ιίερίβοιαν τήν θυγατέρα τον ’Αλκάρου τον υίον τον Πέλο· 
«ος, ές ής έγέννήτε τον Αίαντα. Μετά δέ ταντα στρατεύαας ριετά τον 'Β ·  
ραχλέους χατά τής Τρωάδος, χαι άνδραγαθήτας, λαιεβάνει γέρας τήν 
'Πσιόνην, τήν θυγατέρα τοϋ Λαοριίδοντος, χαι έχ ταύτής γενν^ τδν Τεΰκρον·

Γ Η Λ ε Υ Σ .

Αδεί,ίδς τον Τελαριώνος. Νέος Ιτ ι ών, έφόνευτε τδν εξ άλλης {ΐητρδς 
αδελφόν αυτόν Φώχον, κατά προτροπήν, ώς λέγετα ι, τής ριητρός αντοΰ 
Ένδηΐδος, διά δίσκον. Έξοριαθε'ις υπό τον Αϊαχοΰ διά τδν φόνον τούτον, 
ή/.θεν εις τήν Τραχΐνα πρδς τδν γέροντα Κήϋχα, ζητών κάθαρσιν. Ό  Κήϋς 
«πεφ ά τυ ε νά έρωτήση περί τούτου τδ χρηττήριον τον Απόλλωνος, καΐ 
οΰτως έπεχείρητε πλονν, άπδ τον όποιον ουδέ αντά τά τρυφερά δάκρυα 
τής γυναικδς αυτόν Αλκυόνης έδννή9/(σαν ν’ άποτρέδωτιν αυτόν. Ά λ λ ’ 6  
πλους άπέβη δνςτυχής· διότι ό Κήϋ; ναναγήτας έπνίγη· ή δέ Αλκυόνη, 
ίδοΰτϊ καθ’ υπνονς δ;εΐρον, προμηννοντα τήν δνςτνχίαν ταντην, ετπεντεν 
ευθύς εις τήν θά/,ασσαν, χαΐ θεωρήτασα τδν νεκρόν παρασυρόυενον ύπδ τών 
χυνάτων, επεαεν επ’ αυτόν, κρηίλνίσατα έαυτήν άπδ σκοπέλου. Τότε οί 
θεοί διέσωσαν άπροςδοχήτως τήν ζωήν τής Αλκυόνης, καΐ }χετε[Α0ρφωτ«ν 
αυτήν εις τδ όριώναριον πτηνόν· ά λλ ', επειδή ουδέ εις τοιαντην ρ,ορφήν άπ« 
είχετο  άπδ τον νεκρόν άνδρδς, οί θεοί, χαριζ0;αενοι, ρ.ετεριόρφωσαν χ»ι 
τούτον ύςαύτως εις άλλο θαλ.άοσιον πτηνόν.

Μετά τδ συαβάν τοντο ήλθεν ό Πηλ.εύς ποδς τδν Ενουτίωνα, τδν υίδν 
τον Άκτορος, δςτις λέγεται ό αντδς, τδν όποιον εύρίσχο,υεν ΐν τφ  κατα· 
λ,όγω τών Αργοναυτών. Ό  πατήρ αντοΰ “Ακτωρ έκαθάριτε τδν Πηλέα άπδ 
τον φόνον, διήλλαςεν αδτδν πάλιν ριετά τών θεών, καΐ Ιδωκεν εις αυτόν 
γυναίκα τήν ιδίαν θυγατέρα Αντιγόνην, χαΐ προΐκα τό τρίτον ριέρος τής 
χώρας αντοΰ Φθίας. ’Αλλά ριετά καιρόν όρ^αήσας δ Πηλενς ριετά τον Ενρν·

» ν6« 1<ι λίγουϊιν ί):β?,ν«ι, κολλήν ζήιν,βνν βΰτδν χοιβνμένβυ τβΰ χ»«λίιβίέντο4 τήε 
» ΐϊ6λΐω{ ήγίαόνος· ώς ί ί  τή κατόκιν π«ρ4 τοΰ ίικτίτωρος Ιυιβτο^ΐς ίλ«·
• €»ι οί τών κοινών η^οΕ3(ώτες, καΐ βνν τοΤς ίλλοιι ίίπαοι τοίς έν τη μέχη γινομτ· 
> νοι; χ>1 τ ΐ  «(ρΐ τής έκιφιντ'ας τών {χιμόνιαν έμαββν, νομίβανττς τών αυτών βιών 
■ είναι άμφια τ4 φάτματα, ώςπιρ (ίχέ!; Διοςκβνς̂ ιαν έηιίαΟηααν είναι τά (ΐέιαλα, »



ΕΠΓΓΟΜΠ

ίΐωνβς «ις τδ χυνηγιον ν* φονεύτγ) τον Κα),ι>δωνίβν χάπρβν, ίν τ ί τοι3τ«ϊ 
Επιτυγχάνει τοΰ ευεργέτου αύτοΰ Ευρυτίωνοι;, χα’. φονεύει βυτδν. Φ'υγών δΙ 
διά τοΰτο έχ τ?.ς ί ΐ ία ς , ερχβται εΐ< τήν Ιωλχδν πρδί τόν “Αχβυτον χαΐ 
καδβρίζεται πάλιν υπ’ κύτοΰ. ’Εντβΰίχ ή γυνή τοΰ Άχάοτου, ή Άοτυδά- 
με'.α, έρασδεϊσβ «υτοΰ, γράφει προς τήν Αντιγόνην, δτι ό Πηλεΰς (λέλλει 
ν« νυρ*φευ9  ̂ τήν Στερόπην βυγβτέρ» τοΰ Άχάττου* άπαρηγόρητος δ·.α τήν 
βίδησιν τβύτην ή τα).αίπωρος Αντιγόνη, άφκιρεΓτβι δι’ άγχόνης τον ρίον. 
Έ π ε-δή  δ{Λ(ικά Πηλεύς χατεφρόνεν τής ’Αοτυδβριείας τόν έρωτα, ένεχάλε- 
σεν αυτόν ή χακοήβης γυνή «α ρ* τψ άνδρΙ αυτής ώ ; |Λ0ΐχόν· Ό  Άχαρος 
δέ, (*ή βέλων νά φονεύσ^ έν τώ  αανερφ έχεΐ-^ον, τόν όποιον αυτός έκαβά- 
ρισεν, έζή τει ευκαιρίαν νά περιπλέξει τόν Πηλέα εις «).λους κινδύνους* δβεν 
χβι πβρέλαδεν αυτόν ποτέ είς Θήραν ΙπΙ τό Πήλιον δρος, χαι χατέατιγιεν 
άριιλλαν, τίς  έξ αυτών βέλ.ει φονε'ύσει πλειότερα θηρία. * 0  Πηλεΰς εκοψε 
κρυφίως άπό πάντων των θηρίων, τά  όποΤα αύτός έοόνευσε, τάς γλώααας, 
καί, δτε οί κυνηγοί τοΰ Άκάστου θέλοντες νά έριπαίξωσι τόν Πηλέα, εαφε« 
τερίζοντο τά ζώα έκεΓνα χαΐ ελεγον, δτι αυτοί εφόνευοαν, αύτός δείζας τάς 
γΰ.ώσσας, εξήλεγξε τδ ί-ευδος. * 0  Άχαατος άνέριενεν ευκαιρίαν, εως άπο· 
χοΐ{Ληθή ό Πηλεΰς, κεκοπιαχό>ς ών πολΰ άπό τοΰ κυνηγιού. Ηόλις δέ άηε« 
χοιρήθη, χαΐ 6  "Λκαστος ήρπααεν απ' αυτόν τό ξίφος, χαΙ έχρυψεν αύτό έν 
τ^  κόπρψ των βοών. Έξεγερθείς ό Πηλεΰς, καί ρή  εΰρών τό ξίφος, ερελλε 
ν’ άφανισθή, καταληφθείς υπό τών Κενταύρων, οΐτινες επλ.ανώ'κο χατά τήν 
χώραν εκείνην λ^ατεύοντες* άλλ’ έαώθη υπό τοΰ Χείρωνος, οςτις χαΐ ά πέ- 
δωχεν είς αυτόν τό ξίφος. ’Εξεδικήθη δέ ρετά ταΰτα χατά τοΰ Α κά του , 
στρατεύαας ρ ετ ’ άλλων ηρώων κατά τής ίωλχοΰ* διότι χατέχο'{^εν είς τ ε -  
ρ ά χ ια  τήν Άατυδάρειαν, καΐ ερριΊ<ε τά  ρέλη τοΰ νεχροΰ είς τήν πύλην, 
δι' ής είςήλθεν αύτός ρετά τών ).οιπών εταίρων.

* 0  Πηλιΰς Ιλ.αβεν επειτα είς δευτέραν γυναίκα τήν Νηρηίδα θ έτιν , έξ 
ής έγέννηβε τόν Ά χ ιλλ ία * άποθανών δέ, θείων τιρών ήξιώβη παρά τών 
κατοίκων τής Πέλλ.ης, ηόλεως τής Μακεδονίας. * 0  Πίνδαρος χατατάααει 
αυτόν έν τφ  φδη ρετά τοΰ 'Ραδαράνθυος (*).

ΙΔ Α2.
Τίός τοΰ Αφαρέως χαΐ τής Αρήνης, έχ Μεατήνης· άρπάαας είς τό π τε

ρωτόν αΰτοΰ δχηρα τήν Μάρτ:ησ!ΐαν, τήν θυγατέρα τοΰ Εύήνου χαΐ εγγονον 
τοΰ Ά  ρεως, τ,λθεν εις ρονοραχίαν ρετά τοΰ Απόλλωνος, οςτις ήγάπα χαΐ 
αύτός τήν Μάρπησααν. Ό  Ζεύς ορως ε·/ώριαε το'ΰς ραχορένους διά κε
ραυνόν, σφεΐς εις τήν Μβρπηαααν τήν έχλογήν' αύτή δέ προτιρήαααα τόν

(·) Πι*ί. Όλνμ*. Εΐί. Β'. 1 4 7 -8 2 .
■ ΒουλαΤς Ιν έρβ>Τ< 'Ρ«ίιμ4»9νος·
• "Ον χατήρ Ιχει Κρόνος £ιΐ)ΐ-
■ μον αότφ π4ρ€ίρβν,
■ Πέϊΐι ό «Ιντνν *ίό«ς
» 'Γκέρτχτον βρόνον·
• Οηλιόςτι ««Ι Κάδμος έν τοΤοιν άλήγονται « .
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ίδ*ν, Ιξ  «ίτοί» τί^ν Κί.εοπάτραν. Μετά τ/,ν Ι χ  Κο).χ(5ος επι·
ίτροβτ,ν έχβρ«υνώ'3η, ώ ; δΐϊ)γήθη[Αεν, υπό τοΰ Διός έν η  μ ε τ *  τοί Ε ίχ ο * 
βς χαΐ Πολυοεύχου;

ΛΥΓΚεΥ2.
Α δελφοί ΤΟ'3 ί 5 ί ,  χαΐ τοσοϋτον οξυδερκή;, ώ ;τε  μυ9εόετβι ?τι εβλεηε 

δ ;» στελεχοϋ δρυδς {*)» χαΐ «ρο;έτι χ*1 βύτα τά ΰπδ (* * ) . Π ιλαίσα; 
δ  ̂ προς τον Κ άϊτορ* χ«1 Πολυδεύκην, έφόνευσε |*εν τον Κάστοοα· επεοβ 
δε χαΐ αΰτό; υπό τού ΙΙολυδεΰχου;·

Α Δ Μ Η Τ 0 2 .
Τίός του Φέρητο; χαΐ τής ΕλυιΛίντ,ς, ^αβ-ιλείις των Φερων έν θ?ϊ»«λ·4 . 

Ουτος» ιν* ).άβ·{; εις γυνβΤκκ ”Αλχ/,»τιν, τήν ίυγατερα τού Πελίου, ΰπε- 
υπό τούτου ηρότερον νβ ζεύξτ) «ρ[ί« λεόντων »α·. χάπρων* τοιοϋ- 

τον δέ «ρ{*β Ιλββε παρβ τοΰ "Απόλλωνος, οςτις έ9ήτιυσε Πϊρ’ βύτώ ενιαυ
τόν εν « , δτε έξωρίο9τ; έχ τού ούρανοΰ υπό τοΰ Διός, Περί τοΰ θανάτου 
αυτών ώ}χιλήα«}ΐεν έν τοΐς περί ’ Βραχλέους ( * ** )

ΑΚΑ2Τ0 2.
Γιος τοΰ Πελ{ου, καΐ αδελφό; τής Ά λκήττιδοί, περίφημος δια του; επι- 

χηδείους άγ ώνας, τους οποίους ετέλεαεν εις τιμήν τοΰ φονειΑέντος πατρός 
βυτοΰ Πελίου.

Μ€Λ€ΑΓΡΟΣ.
Γίδς τοΰ Οίνέω; χαΐ τής "Αλθαίας, νομιζόμενο; δε τοΰ Ποτειδώνος. "Επτά 

ίμέρας μετά τήν γέννηοιν αυτού εφάνησαν αί Μοΐραι εις τήν "Αλθαίαν, χαΐ 
είπον προς αυτήν· ή μέν Κ),ω9ώ, δτι ό Μελέαγρος θέλει γείνει μεγαλόψυ· 
χος· ή δε Λάχεσις, 2τι θέ/.ει γείνει ϊαχυρός* ή δέ "Ατροπος, οτι θέ/.ει ζή τει 
τοσοϋτον χρόνον, εως χαταχαή ό έπ'ι τής εσχάρας κείμενος δαυλός. Ταϋτα 
ειποΰσαι, εγειναν άφανεΐς’ ή δέ "Αλθαία έπήρεν ευθύ; άπό τής έσχάρχς 
τόν δαυλόν, χαι σβέσασα ένέχλεισεν αυτόν είς λάοναχα.

Ε/.θό)ν ο Μελέανρος εις νεανικήν ήλικίαν, εστάλη ύπό τοΰ πατρός αυτού 
μ ετά  παιδαγωγού, Λαοκίοντος λεγομένου, εις τήν εκστρατείαν των "Αρ
γοναυτών έπιστρίψας δέ, ένομφεόθη τήν Ε).εοπάτραν, τήν θυγατέρα τού 
Ιδα χαΐ τής Ηαρπήσσης,

(·) Π*ν»«». Μειβ,ιν. *εφ. 6'. §  4. ·  Χρορι' Λ των ΐΓβίίων *^ΐίβυ«ρος μίν χ*1 
Β <χνερ<ιβτερ<ι« νΕώ,εροο ήν Λυγχείις, Ζι έΐρη Πνν(<;β« (5τ<ρ Κΐ9τ4) όίίτως ίζΰ 
*  όρΐίν, ^ «τελίχβνς βιΐββζι <;υώνθ(· * »  Πυ^βλ. Πίν$. Νέμ, Είδ. (. 114—18· 

Β Τ>ϋγ<του «ίδχυ-
• γάζων ΐβΕν Αυγχιΰε β:υός Ιν βτελΙχ»
• 'Ομένως· «ιίνου γΟρ ΙνμχΙβνΙων
» ηίντων γένετ’ όέύτιτβν

( ·* ) 'ν)ί1εν χ*ί τΕΒ5(;;ι[». ( ξΰ τ ερ ο ν  β λ εχ ειν  Ανγχέωε· £βυίδ«<* ·  ΑυγχΕ'ώε
Β δζυωκέχτιρΒν βλέπεις . . . .  τοιοΰτον 4έ έζυωχέΐΕΕρος ήν, ώς 8ι' Ιλίτης (διΐν ΚΑςορ· 
Β δίίλο̂ βνήβΒντ» τόν ^ιλρέν, ως γηϊΐ Πίνδαρος, χ·1 άπολλάνιος έν λργον»'ύτ»ις. » 

ί**·; Ιίέ «ελ. 1255 '  ------ --



Μ ίτβ χαιοί'ί εξτΡ-ί* κατα το3 Κβϊ.υδωνίου κίπρου, τδν όηοΤον ΐΛε;ίΐ|-ιί 
ή 'Αρ■:εI 1̂ις προς τψωρίαν τού Οΐνέως, διδτΐ ε).?.<τρ.όν-/,5ε ν* ηροςενέγχ-ζΐ είς 
αυτήν βιΛίαν. 'Ο κάπρος ουτος, έξοχος τό ρ.έγεβος χαΐ την ^ώ^εην, ή<ράνΐζε 
την γην, και διέ:ρ6ειρε τα βοσκή[Αατα καί τούς «νβιώπονς· κατ’ αυτού εξβ- 
(ττράτευϊαν μ.ετά τού Μεήεάγρου καΐ πάντες οί τότε περίφηαοι ήοωες τής 
Έλ/.άδος, ό Λρύας, ό ίδας καΐ ό Λυγκεύς, ό Κάστωρ καί Πολυδεύκης, ά 
θηοεύς, ό 'Αδρι.ητος, ό Άγχα\ος κα; ό Κηφεύς, ό Ιάαων, ο Ι^ικλής, ό Πει- 
ρίίους, ό Πηλεύς, ό Τε/.αρών, 6  Εύιυτίων, και ή Αταλάντη,  ̂ή θυγάτηρ 
τού Άρκάδος Ιάαου. Περί αυτής διηγούνται, οτι {ΐικρα ούτα, εξετέίη  ύπ4 
τού πατρές, {εή έπι9υρ.ούντος να εχΐ[ΐ θηλυκά τέκνα,^ εις δ ά « ς , και έτρέ- 
βετβ εκεί ΰ«ό άρκτου. Αύςηθεΐσα οέ, καΐ ίδοΰαα, δτι το έςαέαιον αυτής 
χάλλος έρ,βάλλει εις τούς άνδρας ανησυχίαν, χατΙ·ρυγεν^είς την έρημίαν, 
χαΐ κατφκει έν σπη).α·φ, ποριζορ-ένη την τρογήν αυτής άπο τού κυνηγίου. 
Δύο δέ Κένταυροι, 'Ροΐκος καί 'Υλαΐος, τριυθέντες ύπδ τού π^ς^αυτήν έρω
τος, ήρχοντο τήν νύκτα εις το σπήλαιον χωριάζοντες· άλλ’ αυτή, έννοή · 
σασα τον σκοηον, έαύνευσεν αυτούς, τοξεύουτα ατιο τού σπηλαίου. Ακουσασϊ 
δέ τότε περί τού Κα).υοωνίου κάπρου, ηνωΟη εις την εκστρατείαν τού Με- 
λεάγρου, χαΐ πρώτη αυτή έπλήγωσε τον κάπρον επειτα  έτόξευσεν αυτόν 
ό Μελέαγρος εις τά νώτα, και θί λοιποί ήρωες {ΐετα ταύτα διόλου αυτόν 
έ»όνευταν. Ό  Μεί,εαγρος, θέ),ων να βριβεύτη τήν Ά ταλάντην, έοωκεν εις 
θύτην τήν κειραλήν καί τό δέραα τού κάπρου· άλλ’ άγαναχτήσαντες δια 
τούτο οί άδε),®οΙ τής μητρός αυτού, άϊήοεσαν απ’ αυτής τό^δέρας, λέγον- 
τες , δτι τό άρ'ιστεΐον τούτο ανήκει εις αυτούς κατά γένος. ^Αναιρυείσης δέ 
περί τούτου ριεγάλης Ιριδας, αύτοί ρ-έν ερονευθησαν υπο τού Μελεαγρου* η 
δέ Ά/.Οαία, έχδ'.χοΰσα τον θάνατον των ίδιων αδελφών, ηνοιξεν ευθύς^την 
ν.άονακα, έπήοε τον ήιείκαυστον δαυλόν, ερριφεν αυτόν εις το πύρ, κχέ πα- 
ραχρήΐΛα ό Μελέαγρος άπέθανεν, υπό δριαυτάτων πόνων βασανιζό[*ενος. 
ν λ λ ’'επειτα  ρετανοήσασα ή Αλθαία διά τούτο τό εργον, έκρεράσθη· τό 
δέ παβάδειγρα αυτής ήχού.ούθησε και ή Κύ.εοπάτρα, ή  γυνή τού Μελεαγρου.

‘ Α Γ Κ Α 1 0 Σ .
Πεο’ι τούτου διηγούνται τά έςής. Άρπελουργός τις  προυφήτευσεν εις 

ούτόν^ δτι ουδέποτε θέλει γευθή έκ τού ιίαρποϋ τής οποίας έφύτευσεν ά ρ- 
πέύ,ου. Έ ν  φ  δέ ποτβ κατά τόν τρύγον εθλιβεν έν τώ  ποτηρ'φ σταφυλην, 
χβΐ, πεοιπα ίζων τόν ράντιν εκείνον, ήτοιράζετο νά πίτ;, ελθών δροραιος 
ό ύπηρετης, είπε πρός αυτόν, δτι ή άρπε/,ος αυτού διαφθείρεται ύπό άγριο- 
χοίρου. Άχούσας τούτο ό Άγχαΐος, άοήκε τό ποτήριον,^πρίν γ_ευθή εξαύ« 
τού, και Ισπευσε νά φονεύση τόν κάπρον άλλ’ έπληγώθη ύπ’ αυτού το- 
σοϋτον χαιρίως, ώςτ’ έχορίβθη είς τήν οικίαν νεκρός, και ούτως επληρώθη 
ή προφητεία τού άρπελουργοΰ ( * ) .

(*) ’βκ τή; Π6ριβτάΐίΐΛ« «ύ ιη ι *?οέκιιψε κ»1 ή π»?βιμ!»· « Πολλί μίτ«ζυ
■ κΟλικος χ»1 χείλιοι ϊχίκυ »· τήν 4«ί*ν  ίξίφρ»»»» ιΐς τ4 λιτινικίν 6 μίν
■ ιηυΐΐϋΐη «ηιβίβδί ίοΐβΓ οε βε οϊεηι · ·  4 δέ 'ϋράτιβς, ·κιίτ4ίερον'_« ιηυ»» οβαμη
ί  ίηιεΓ »υρι«ΐΰ>3^< ΙαΙί ί · ■

100 ΕΠΙΤΟΜΗ



ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ
Υΐδς του Έλάτοι^, γε·<ντ,9ι1ς έν Λ*ξι'ιτσΐ[ΐ τζς θεσιτα λί*;, το γένο; Λ α- 

ϊιΐθτ^, χβΐ ηβρευρΕθίΐς έν τψ γάιΑψ τοϋ Παρίθοο;. Γέρων δέ ί,ί(| ών, δτ 
έξεστράτευ» μετά των ’Αρρναυτών, χατελεί^ϊη υ«' «ΰτών έν Μυτία> βιχο« 
νυνεξέδραμε μετά τοϋί Ήρακλέου; τιρδς ζήτησιν το3 τδν όποιον
άνήρπβσβν αΐ Νύμφ«ι· Κ τίτ ϊς  δ’ εη ειτ*  έχει τήν πόλιν Κ-ίον, έδκίίλεν- 
®εν αότηί,

1ΦΙΚΛΟΣ.
Γίός τοΰ Φυλάκοο **1  τ?,ς ΚλυμΙνης, θυγατρδ; τοΰ Μινύοο. Πιιδίον ετι 

δν , χατεοτάδη όπό το3 πατρός αότοό εις τεκνογοιίαν ανίκανος, πληγωδείς 
τά  γεννητικά μόρι* ββρέως διά μαχαίρας. ’Εδερχπεύδη δμως δηδ τον Μ ε- 
λάμποδος, τον υίοΰ τον Άμυδάονος, διά τον ΐβν της αντής μκχαίρας, έξ 
ξς εγεννήδη ή  νόοβς.

Περί τον Με).άμποδος δέ τούτον οέρεται ό άκόλο-νδος μΰδος. *Εμπροτ9εν 
της οικίας αντοΰ ητο δονς, εχονα* γωλεάν διρεων’ άφ’ ον οί νπηρέται εο6· 
νενσαν τονς δβεις, βντδς ουναδοοίοας ξνλβ, τά μέν οωματα αντών εκαντε, 
τούς δέ νεοσσούς ετρε»εν. ’Βν ω δέ ποτέ εκειτο κατα γης κοιμωμενος, εϊο - 
πνσαν _οί όαεις οντοι περί «ντόν, χαι Ιλειχον τά  ?>τα αντον. Εςνπνήσας 
δε ό Μελάαπονς, το μεν πρώτον έιροβήδη, εν9νς δμω; επειτα ήσδάνδη, οτι 
ένίει τάς σωνάς των πεοιπετομένων πτηνών, και οντω; ήρχισε ν» ερμη- 
νει/ξΐ αύτβς είς τον λαόν. Έγνωρίσδη δέ ό Μελάμπονς μετά τον Φνλακον 
χαΐ τον νίον αντον Ιβίκλον κατά τον εξής τρόπον. 'Ο άδελοός αντον Βίας 
ήράσδη Ιμηαδέστατα τής Πηρονς, τής θνγατρος τον Νηλέως, καν άδελοής 
ίοΰ Γ "  
έάν >
τότε . . . . .  . . . ----- ,  -------
βόας, αλλ.ά προεμάντενσε συγχρόνως, δτι θέλει σνλλη·ρΰή χχΐ φυλακωθή, 
άλλα τελενταΐον θέλει έλευθερωθή, και λάβει τούς βόας.Ταντα πάντα συν* 
εβησαν* έυωοάθη ό Μελάμπονς Ιπ ι τ^  κλοττ^, σννελή'ρθη, και ερ^ί^θη εις 
το δεσμωτήριον. Ενταύθα βνλαττόμενος, ένοησεν εξ ής ήκονε συνομιλίας 
των σκωλ.ήκων, δτι τό οίκημα εκεΐ'Λ εμελλεν εντός ολίγον νά πέσιρ* διεταξ» 
ϊ.οιπον νά μεταχομίσωσιν αντον εις άλ.λ.ο, είς δ μόλις εΐςήλθεν, επεσε τό 
πρώτον. Τότε γνωρίσας ό Φνλακος τον Μελάμπονν μάντιν άώενοή, ή λ ε ν  
θέ;ο)σεν αντον από τον δεσμωτήριον* ό δέ Μελάμπονς, βεβαιωθείς υπο τον 
Φιιλ.άκου μεθ' νποσχέσεως, δτι άντι τής θεραπείας, ττ]ν οποίαν εμελλ.ε ν» 
δώσι  ̂ είς τόν υιόν αΰτον, θέλει λάβει είς αμοιβήν τον; βόας, εσιραξε δύο 
ταύρους, εκο·1ε τά έντόσθι* αντών είς μικρά τεμά χια , καί ερ ρ ^ '"  « ν '*  
είς τά  όρνεα* ενθνς δέ *γύψ καταπτάς, ειρανέρωσεν είς αυτόν, δτι ή μά- 
χαιρα, ή πληγώσατα τόν ίρικλον, είναι έμπεπηγμένη είς ίεράν τινα δρνν* 
άπ’ αυτής άο’ ον ξνσίζΐ τόν ιόν, παρήγγειλε νά δώσνι τούτον εις τον Ιρι·· 
κλον νά πίντ) επί δέκα ημέρας μετά οίνον μεμιγμένΟν, καΐ οντω θελει 
αποκτήσει πάλιν τήν προτέραν αντον δνναμιν, κ.ίΙ γεινει είς τεκ·Λγον.αν 
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ίπ ιτήδίιοί. ΣυίΛβάντων δε πάντων τούτων «ύτιιχωί, ο [Λεν 1Γε5,ά{Αποϋ; ε).αβί 
παρά τον Φν/.βκον τοί»; βόας· ό δε άδιλιρος αύτοίΐ Β:οις, π«ρ» τρν Ντ,λεωί 
τήν έοωμέντ,ν αντον Π/,οώ { * *)·

Ό  ί^'.κλος έγέννησεν Ιπειτα τέν Ποδάρχη, καΐ, χατ’ άλλονί, τον Πρώτε* 
βί/.αον· ητο δε παρά το 'ί Άργοναύται; διά την τβχότητ» αντον τοαοϋτον 
βαυαα»τος, ώ ;τ’ ένοριίζετο, δτι δνναται να περιπατη επ'ι τον νδατος, χ«1 νά 
ρή  βνίίζηται· χ*1 τοντο ®«ίνετ«ι πάντόχ άλληγορονν τήν περί την ν«ν« 
τιλιάν έπιδεξιότητα αντον.

(*) λπολλόί.'Ριδλ·.!,*, ρ.ίλ. ί  χ,ψ. ί', § , 1 2 ._Π κ?βλ. Γχο>ι«ί, ίίς Όμή(). ·08ΰ».
287. ■ Κη>«ΰ< 6 Πίβιιίώνος ί)-ων ενγβ»ί?«, Πηρώ τοί·,,^», χάλλι» ίΟχρετίίτίτν, ον-
• ί.νΙ «ύτ-,ν ««ίίίβυ γάμβ., «ί μή *ρ4«ρον ίχ Φ^λάκης « ,  ,ή ,  Τνρονς
> ίλιοιιί τΐί βονς̂ Χβρ Ιριχλοϋ. Πάντων ίά «ττορονμίνων, Βίοι« *  Τχλαοΰ μ»νθί ϊ«έ-
• ®/*’ ® ίρ»«ιν «ντο, χ»1 ««ϊίίι τόν άϊίλ^ίν Μολάμηοί» ^έ;>ι τί ?ργον· & ί ί ,  * ι 1 πίρ 
» €·.ί_«ι><, οτί ίή μάντις, ?τι άλώ«ι«ι ίνιβοτίν, ιίς τήν Όρβρϋν, ίφικν*Ττβι ί«1 τ4ς
• βονς· ^ φνλβχες έντβόβ» »»1 οΙ βονκόλβι «λέιιτονιοι βύι6ν λαμβάνονοι, α»1 κβραίι* 
» δόΐϊΐν Ιρίχλφ· κβΐ ίιβιΐς ΐ ^^λ» ί̂ίτ^, Ίίορεζβνγμένων ·ύ:ίρ βίρβπόντων ίύο, 4ν{ρδ« 4
■ γννβιχός- χ»! ό μέν ίίνήρ »ίτίν {παιχώς {βιράιι«υ»ν, ή δ{ γννή ^βυλότερον. ’βχίΐ ίέ
■ ό ίν.χντΐι Ολίγον χρίί τί τίλι-.βΟήναι «ρ·,ήι., Μιλάμπον; (ίχονιι Οκίρβέν τινων βχω- 
» λήχων {'.χλιγομένων, 2 ιι χ « « 6ί6ρώχ9κν τή» δοκόν χχί τούτο άχοΟβες, χαλεΤ τονς
• ίιικόνονς, χ«1 χξλιόει βύτόν Ιχ τ̂ροιν τής χλίν»); λχμβχνομένονς, τήν μόν γκνχΤχ» ιιρόε
■ ποδών, τό* δί άνβρχ ιρό, κεβίλής. «  84 »ΐ.τ4ν ίνβλαβόνττ;, ίχοίρο·ν«ιν· 4ν τβτούτιμ
• «  χ>1 ή ίοχίί χ»τ«χ>,5ι»ι χχ[ 4*ιπ ί,« ι τή γ̂ ΛβιχΙ, χβΐ κτιίνοο βύτήν ό 84 άνήρ
■ ιξιγγέλλίν τψ Φνλάχι ,̂ 4 8* Φόλαχοο Ι^ίχίψ ι4  γενόμινα. Οί 64, έλβόντες ββρ4 τίν 
-» Μελάμη,δβ, 4ρ«τώ»ιν βύτί,, τΕ< έ ίτ .ν  4 64 ε'φη, μάντιι είνβι· οί 84 «4τφ τά, ρο5< 
» 6ι>_βχνονντ»ι δωβειν, ί4ν μηχονήντ.νϊ εδρ-ς πείίων γενάοιως ίβίχλφ, χ .Ι χ,ατβοντχε
• ^νντ»· Ο ο4 Μελάμχον;, βονν Ιερεύτχς τ<μ 4ιι, διβιρεΤ μοΙρβς *5»ι τοΤς ίρνιβιν »ί 84
• ερχοντβ· «άντε;, χλήν βίγ.,ιηον' ό 64 Μελάμπονς ΐρωτφ «άντβς τούι δρνιΟαε, ε? τις οΓόε
• |ΛρΧ“ ·η’'ι ΧΌΙ «V Ι^ίχλφ γένοιντο χιΐδις· άχοροόντες δί 4χεΐνοι, χομίζοντι τ4ν αΐγνχιόν 
» ουτος 64 «ήν αιτίαν τή; δχιιδος βιορβς εΟ»έως ιν;ε· δνώξαι γ4ρ τόνφόλβχον μετ4μ«-
• τόν Γριχλον, Ιτι νεογνόν δ.τβ, 6:4 τί ίδβΐν βύιόν 3ιο«όν τι τεο:ονντ», ίπειτ» τ4ν 
» Φνλαχον,μή χ«τ»λβμ6άνοντ«, πήξ»ι τήν μίχαιρβν ιΓς τινε ίχερδον,  ̂πεοιγόναι «νι#
• τ®ν ί4 Ιφιχλον 6:4 τ4 δέος μηχίτι ααΐδας χο·.τ,*»ι· ΐχίλενοεν ούν ό βίγνχιός
■ τήν μάγ̂ ιιραν, τ̂ήν εν τφ 4χ4ρδφ, χβμίζειν, χαΐ 4*οβμήξτντ« τόν ιόν, διδόνβι ίκ 'βύ.
• τής χιειν έν οινιμ δέχ« ίιμίρβς ίφίχλφ· γενή»εαβ« 84 αίτφ η*ΐ8χς 4χ τούτον· ποιήοκς
• β Ιρ.χΛος τοϋΐο, τήν γονήν ανο̂ ώ̂ννβι, χαί ϊτ/ίει Ποδάρκην *βΤ8«, χαΐ δίδωαι τάς 
« βους τίρ Μελάμποδι· 4 ; λκίών, χ»1 άγαγών εΓς ΠΟλον, 8;δο»ι Γίηλιΐ ί8ν* τής Πηρονς,
• χ«1 λαμδϊνει βντήν τψ ύδελρρ Βίχντι χρίς γάμον  ̂αύτ  ̂ γίνονται «αϊδις Περικλής,
> χαΐ Λρητος, χαΐ λλ^εϊΐδοια . .  _  Κα<4 τόν Όρόδοτον ό Μελάμχονς ήτο ββ?ός τις 
β'ήρ, έμπειρος τή; μαντικής τέχνης, τήν όκοίαν ίδ;8ά/ίη 6*4 Τον Κάδμον, καί είςή- 
γαγε ττρωτος δμον  ̂τήν λατρείαν τβΟ Διοννβου «ίς το6;  "Βλληνας· Ήρόδ. β.6λ. β·. χερ. 
49- ·  Εγώ μέν νννφημι Ιύελάμποδα, γενόμενον άνδρα αβρόν, μαντικήν τε έκντρ βυατή»· 
» σαι, καΐ Πνθόμενον άχ’ Αίγόπτον, άλλα τε «ολλά έξηγήααοθοι 'Έλληβι, χαί τά *ε»ΐ|
■ τόν Δ.όνναον, δλίγα αντων χαραλλάξαντβ. . . . *νίίο4αι γ4 μο; δοχέει μάλιατα Πελάμ*
• *βνς τ4 «ιρί τόν Δ:όν«ον η ρ4 Κάδμον τ* τον Τνρίον, χζΐ των σ·6ν αύεφ 4χ Φοινίχης’
• άπιχομένων ές τήν ννν Βοιωτίαν χιλεομένην χώραν · .  _  4 84 Διόδωρ. &*ιλιώςης 
βναρίρει, _οα ό Βελάμπονς έδ·.δ»χ»η δπαααν τήν άρχ.ίαν μυθολογίαν χαΐ τήν περί τών 
δέων ίβτορναν χα! οχαταν τήν λατρείαν τον Διονύσου παρ4 των Αίγνίτιίων Διόδωρ. Σι· 
χολ. β:6λ. ίβτορ. β βλ. β. χερ. 97. < Μελάμποδα δεφααιν μετενεγχεΤν ίξ Αίγύβτβν τ4
• Διονυαω νομιζόμενα τελεΤαίαι χαρά τοΤς "Ελληοι, καί τ4*ερΙ Κρόνου μυθολογούμενα, 
» χαΐ τα περί τής Τιτανομαχίας, καί τό αννβλον τήν »ιρΙ τ4 χάβη των άεών ϊ̂ ορίον

,Χϊτά 84 Κλήμεντα τόν λλεξανδρέα, μειεκόμιαεν 4χ τής Αίγόηιον εις τήν Ελλάδα τήν 
λατρείαν τής Δήμητρος καί τ4 'ΕλείΛίνια μυατήρι.· Κλήμ. λλιξ. Πρβτρεχτ. *ρός *£λ- 
λην. χερ, ρ . §. 13 . ( Μελάμχοδχ δε τόν Αμυίάονος άλλοι φ«αί  ̂έξ ΑΐγύκΜν μεταΜτ 
Β μίται ιρ Ιςλλάδι τα; Δηους έορτέ;, πόιιίος ύμνούμενρν» «
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"Ήτο χ*·:ά τινβς ν'δ; το3 Φρίξου κ*1 τής Χαλ>ιιδπ»)ς, χ«1 έναυχηγησί 
τδ τύ.οΓον Αργώ 2·.* τής βοΥ,9ίί*ς τής Άίι^νας. Ό  άδ’.χος Πελίας παρεχά- 
λ εϊΐν  αύτδν να «ιοςηλώοιρ «ίς τας σανίδας τοΰ πλοίου «οΟενεϊς ήλους, "να 
[λή άντέ^γΐ επί πολύν χρόνον εις τοί>ς «νέ[Αθος χαι τα κύματα· άλλ 6  
Άργος κατεακεύασεν αυτό, δαον τό δυνατόν, ίαχυρδν χαΐ διαρκές, χαΐ βτ̂ ν- 
ίπλευαε μάλιστα, ϊνα έπισκευάζ^ί τά φθειρόμενα μέρη.
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Τον Κάδμον, τον πρώτον οικιστήν των θτ,βών, διεδέχθη μετά θάνατον 
έν τή  βασιλείς τής χωράς ό υίδς αυτού Πολύδωρος, δςτις λαβών γυναίκα 
τήν Κυχτηιδα, τήν θυγατέρα τοΰ Νυκτέως, έγέννησε τον Λάβδαχον άπδ 
δε τούτου Λαβδαχίδαι ώνομάσθησαν οι μετά  ταΰτα βασιλείς. Άφήκε δε ό 
Πολύδωρος, άποθανών νέος, επίτροπον αυτού τον Νυχτέα, τον υίδν τοΰΧβο- 
νίου. Και τού Λαβδάκου δέ νέου τελευτήσαντος, ό ένιαυσιαΐος παΐς αύτού 
Λάιος άνετρέφετο υπδ τήν κηδεμονίαν τού Λύκου, τοΰ αδελφού τού Νυκτέως. 
Ά λ λ ’,  άφ’ ου ό Αμφίων καί ό Ζή6ο; παρέλαβον τήν εξουσίαν τοΰ θτ,βαΐκοΰ 
βασιλείου, εκβάλλεται τής χώρας κρυφίως, και φέρεται είς̂  Πεΰ,οπόννησον 
πρδς τδν Πελοπα· μετά  δέ τόν θάνατον εκείνων, ανακαλείται πάλιν ΰπδ 
των Θηβαίων, καί άναγορευθείς ύπ’ αυτών βασιλεύς, νυμφεύεται τήν Ιοχά- 
στην, ή κατά τδν Όμηρον Έπικάστην ( * ) ,  τήν θυγατέρα τοΰ Μενοικέως.

Χοησμός τις προεΐπεν είς τδν Λάιον, δτι ό έχ τής ίοκάστης τεχθησόμε- 
νος παΐς μέλλει νά γείνγι φονεύς τοΰ ίδιου αύτού πατρδς. ’Αφ* ού λοιπδν 
ή ίοχάστη έγέννησεν υίδν, δ Λάιος τρυπήσας τδ βρέφος ε ί ;  τα σφυρά, πα - 
ρέδωχεν αύτδ είς ποιμένα, ϊνα έχθέσι^ είς τδν Κιθαιρώνα* ένταϋθα όμως 
ευρεθέν ύπδτινων άλλων ποιμένων τοΰ βασιλέως τής Κόρινθου Πολύβου, 
έκομίσθη πρδς τήν γυναίκα αυτού Περίβο'.αν, ή , κατ άλλους, Μερδπην ( * ) ,  
ήτις ασμένως αύτδ δεχθεϊσα, Ο ϊδ ί π ο δ α  άπδ των έξωγκωμένων ποδών 
ώνδμασεν. Ε πειδή  δέ ύστερον, μετά παρίλευσιν χρόνου πολλοϋ, νεανίας 
τις  μεθύων, ώνείδισεν βύτδν, δτι δεν είναι γνήσιος τοΰ βασιλέως υιός, ά

(·) ’Οϊνβ. Α, 271.
€ μη,ίρ· ν’ 0Ιί:κίϊ»9 Ε5βν, κ»λν  Βκ'κίβτην ». 

εηβν ί  Εϋ,,ί». « δτι τήν τον Οίίίιιοίος φύβει μέν μητ«?·, 8υς«οτμί? Μ γυν»"», Ιβκί·
• βττιν ’Βκιχάβτην 6 «οιητής οΤ5« ■.

(*·) ΣοΕΟχλ. Οίίι*. Ιύρβν. 778.
• ίμοί τιιτήρ μδν Πδλνβος ήν Κβ(('βΐ01,
• μήτ-ηρ ϋ  Ηε^όκη ΑιορΙ; > .

Π ιρίβο.αν δνβμάζκ αύτήν δ Ακολλδί, ρ.δλ. γ'. κί». έ. § . 7. .  Πολυί,υ 61 βονχίλοι
• τοΰ ΚορινβΙων ^Μίλέως τό β έ̂οο; ί-ΰ^όντει, κρός τήν «ντβΰ γυνεικ» Περ.δοιβν ηνιγ- 
'  καν ·  κ»1 δ 'Γγτν. ίεΐΐυΐ. ίΑΥΙ.

η·,
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Οίδίπους, ΐ·ν« π/,ηροϊβΐϊ/ίη τίερί β(*β'.ββλ’’α; ταυτ>;ί, ή«ότ>)ίί του; νο» 
{Αζο|ί,έν&υ; α τ̂οΟ γονείς· ά),λ’ ουτο; Ιπεαψχν «υτόν π ειΐ τούτον* εις το εν 
ΔελίίοΓς (Αοιντενον. * 0  οέ βεδ; εδίδον ε̂ν «ύτόν να [Λϊ) επιττ^ί1/τ) «λέον εις 
τϊ,ν ττατρνδ*, διότι θέλει ^ονεύτει τον πατέρα, χαΐ ιειγη [*.ετ« της έαοτον* 
|Αητρδς· δθεν χαι νοαίζων ό Οΐδνπους τήν Κόρινθον πατρίδα, «πίφευγε νόι 
τιλησνάσγ) εις τα σύνορα αύτής, χα'ι ττεριε^έρετο εν Βοιωτίι^. Ενταύθα, επί 
τινος στενωπού της Φωχίδος, άπήντησεν έ » ’ άριά;ης τον βασιλέα Λάιον, 
βπερχόριενον εις Δελωοΐ*;, ϊνα έρωτήσι;) τδ χρηστήοιον περί τού εκτεθέντος 
παιδός· ό Πολορόντης, ό κήρν$ τού Λβίον, διέταξε τον Οίονποδα νβι ύπο- 
^ωρήσΐ[|· άλλ.’,  επειδή ονίτος δεν ΰπήχον*σεν, ήλθον εΐς χεΐρας, χα’ι επεσον 
ίΐΓ.ό το ξίβος «ύτού καΐ ό Πολ.υγόντης χαΐ ό Λάιος* έπλήρωσεν αρα οντω; 
βγνοων το ήριισι* ρέρος τού -^ρητριού. 'ίΐχολούθησε 6έ επειτα παραιτέρω τον 
δρόρον.

Έ ν  θήβαις υπήρχε τότε ή Σ γΐγζ, θυγάτηρ τής Έχίδνης χαι τού Τι»· 
κώνος, τέρας, ηρόσωπον μεν εχον γυναικός, στήθος δέ χα’ι πόδας χα’ι ουράν 
/έο·/Γος, χα’ι πτέρυγας όρνέου. Μαθούσα δέ παρα των Μουσών αίνιγμα, 
εχάθ/,το επί τό Φίκειον λ.εγόμενον δρος τής Βοιωτίας, χα’ι προύτεινεν αυτό 
εΐς  τούς Θηβαίους, έξ ών, δτε δεν εδιδον τήν πρέπουσαν λύτιν, κατέτρωγε 
πάντοτε ενα, δντινα ήθελεν. Είναι δέ τό αίνιγμα τούτο· ε  ΠοΤον ζώον εΤναι 
> τό μέν πρωί τετράπουν· τήν δέ μεσημβρίαν, δίπουν χαΐ το εσπέρας, τρί- 
»  πουν; 8 Ε πειδή  δέ ήγάνισε χατα τδν τρόπον τούτον πολλούς, χα’ι τελευ- 
ταϊον χαΐ τον Αίμονα τον υιόν τού βασιλέως, έχήρυξεν ό Κρέων, οτι δςτις 
αν λ.ύστ) τό αίνιγμα, θέλει λάβει γέρα; χαΐ τήν βασιλείαν, χα’ι τήν 1οχά· 
στην, τήν χήρ«ν τού Αοιου, εις γυναίκα, Άχο'ύσας τήν συνθήκην ταύτην 
ό Οΐδίπους, έσπευσεν ευθύς εις τάς θτ'(βας, ελυσε τό αίνιγμα, άπήλλαξε 
τήν πόλιν τού μεγάλ.ου τούτου κακού (διότι ή Σβ'ιγξ, λ.υθέντος το·ϋ αινίγ
ματος, ερρΐ'{ΐ8ν έαυτήν από τής άχροπόλεως, χα’ι άπέθανε), χαΐ ίλα βε τό 
προτεθέν βραβειον, πλ.ηρώσα; τότε ούτως ό/.όχληοον τον χρησμόν ( * ) .

ΐ·) τήν Σφίγγα λίγιι 6 π>ν«»ν!,ς βνγϊτέφ» « ΰ  Αβίβυ, *«1 1ί«ρί", 5τι ιΐΐ τ»6τν)ν 
ί*οινοχοΙη»ΐϊ ί  Δϋος χ^τ,σμίν, 6’ιχιί ,μιλλί ν4 ήνβι γν«»τός (ίε μβνβν ϊ4ν γ,ήίιον 
βιίίο/ον %Λ βρό/ον· άχείϊνόντος ίί  ιβΟ ΑϊΛυ, χβλλοΐ *βΤ4ίς «ύιοΟ. τούς δχοίουί «Τ«ν· 
νηβ,ν’ΐχ διαφόρων ηβλλκχών, άνίίχοιοϊντβ τής ρναιλίίβι- ίλ λ ’ ή ΣφΙγξ. χροτιΐνο'νι,ί *ί« 
τού«υ« διίφορ» «Μ γμι,β. ίν’ «νοχϊλύψϊ, τΙς «ξ βύτδν ίγίνβτχ» τίν χρη«μόν, ίφο· 
ν«ν»ν, εβους ή ®«ρΙ ιήν λύιιν άμό9«ι« ίξήλβγχίν, £ιι δίν ν « ' '  γ'ή»>« του Ααίον *»ι- 
δις· ό «  Οίδίχνυς χρνδ.δϊχΟίΙε χ»ί’ ον»ρ, χαΐ λύ»«; τ4 βίνίγμβτβ έχίΓν», ίν,γνωρίβδη 
νόμιμος τής βϊβΛίϊβς διίδβ;(θς· Πϊνυβν. Βοιωτ. χιφ. χς’. §- 2· — Ό δί Πϊλ*ίφ«τος 
βέλίΐ τήν Σφίγγ» *ρώτΐ)ν γς,ναΤχ» ιδίαν τον Κίδμιι*. ήτις. ίχίιίή ιυτος ένυμφενίη 
ί»ίΐτ» τήν Αρμονίον. δι4 ζ>ιλοτν*;*ν ςγχ«τ»λιικ,νσϊ βδτόν, άιιήλβι» ίίς τό λιγιμίνο» 
ϊφιγγΕον ίρος, *»1 *ροΰ|ί/€ΐ έντενδ*» μςγόλγιν φβορίν ς{ς τούς βςδϊίους, ί'ο>ς ιδ ίφί-
νινΜν «διήν £ Οίδίχους· Π«λ»1φιτ. « μ  «πί»«. χ£?. 7 . ·  ΠιρΙ τής Κίδμίίχς Γφιγγόε 
> λέγιϋοιν, ώς βηρίον ΐγένςτο, βώμβ μίν ίχον ώ; Χννός, χίφχλήν βΐ § «ρόοωχον «όρης, 
» «ΐίρνγβς δί ορνιβος, φωνήν 6έ άνίρώκου. Κββιζομένη δέ ΐ*1 Σφιγγιον 5?ον<, ·ι*ιγμ“ τι 
■ των «λιτών ίχάίτιρ ίλ,γ», χ«1 τδν μή ιύρόντβ βν^ρει· «δρόντος δέ τοϋ Οί!ίποδος τό
• ίΐνςγμβ, ^ίψίΐϊ έχνιήν ΐνίΟ.ςν. 'Εβτι ί ΐ  δχιίτος χ»1 ίδννβτο; ό λόγος·_ ουϊέ γόρ
• ιδέα τοιοδτη δδνατχι γςνέίβχι· τό,το τοδς τ4 αένΙγμβτ» μή διαλύοντβς ν«’ βδτής βτϊο*
• χτ«1ν<»ΐ«ι, πβιδοριώδις' τό,τς του; Καδμείους μή χατατιξιύται τό βίΐφίον, άλλ4 ·χ»ρο· 
» ρφν του; χβλίιβ;, ώ; «ολεμίδνς  ̂ καΐίτδιομένβυί, μβτ«·ον. "£χτι ιυ» ή *λή·ει« *5ε·.
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’Αφ’ ου δΐ ό Οϊδίτϊους ί6!ΠΓί).6ΐ«εν Ι η ί  τιν« ^ρνον εν Β ^ β α ι ς ,  κ«\ «γέν- 
νν,βεν εχ τ?,ί Ιοχάσττ,ς δύο υιού.-, ·;βν Πολυνείχη χαΐ Έτεοκ/έβ, κ«1 δύο 
'ίυνα τέοα ς, τήν ίσρήν/,ν χαΐ Άν-ειγί-ζην, κατέλβββ ττ,ν χώ-.αν λοι;Λ0ς. 
Έ;ωτΥ(θ* *ντες οί κάτοικοι τδ ραντεϊον, ηώς ν’ «ϊίαλ/.αχθώοΊ τοϋ κο.κοΰ, 
β).»βον άπόκρισιν, δτι πρέπει \ά έκδιχήσωσι τον 9άνκτον τοΰ Λβιου. Κατά 
τον Οίύτδν δ» χρόνον ?,λ9εν έκ τ?,ς ΚορΐνίΙου άγγελοί τΐί» ράλιστ» 6  
άνγρ έκεΐνοί, δςτίί ευρέ ποτέ τον Οΐδίπουν ύ ί  βρέ-ρος έπΙ τοΰ ορο'υ;, και 
ίρανέρωοε τον 5άν«τθν τον νοριιζοριένου πατρδς αύτον Πο/.ύβου, Ο’.ηγγ,δεΙς 
εις «ύτδν οΌγχρίνως πάσαν τήν περί τής γεννήσεως αύτοϋ άλν,9ειαν. Τότε 
άνεκαλυρήγ;, δτι ό Οΐδίπουί ητον ό βονεύς τον πατρδς, καΐ άνήρ τής Ιδίας 
έαυτοΰ ρ/,τρός* κβ) ή |λέν Ιοκάστη κατοισ-χυνίεϊσα, έχρε[λάσ9·/)· ό δέ Ο ι- 
δίπους έξώρνξε τους όρ6αλ|Λονς οντοΰ, και έτυρλάΛη. Έςω σίεΙς δε ινετδε 
ταΰτα έχ τών θϊ.βών, κ«τ·/·|ράσθϊ] τους ποΐοας αυτού, διότι δεν ήΟέλ/,σαν 
να όπεραοπίσοισιν αυτόν διωνόριενον. Ηλθε δέ χειραγωγούαειος υπο τής 
θυγατρδς αυτόν Άντιγόνν,ς εις τον Κολωνόν, κώριν,ν τής Α ττικής, οπού έκά - 
θισεν εις τδ τέρεινος τών Εύριενίδων, καί ό θν,σευς ΰπεδέγθ·/) αυτόν χαΐ 
περιιποιήθη ριλορρονέστατα. Μετ’ ολίγον διιως ύστερον απίθανε, καί ό τά 
κος αύτον έοεικνύετο, ώ ; λ έγ ει ό Παυσανίας, πλησίον τοΰ έν Άθηναις 
’Αρε'ου Πάγου ( * ) .

ΐή ν  ιστορίαν τοΰ Οίδίποδος, ώ ; τψ δντι τραγωδίας ΰπόθεσιν, επεξειρ» 
γάσδησαν οί ποιηταί ποιχιλοτρόπως· ό ΟΙδίπους τον Λίσ'/ύλου καί τοΰ 
Ευριπίδου δεν σώζεται πλέον τουναντίον δέ ΰπάρ·/̂ ουσιν εκ τού Υοφοκλέους 
δύο τραγιρδίαι, πραγρλατευόριεναι περί τον [*ϋίΐον τοΰ Οίδίποδος, η Οΐδί-
> πους τύραννος, ν και < ΟΙδίπους έηΐ Κολονω «. Καί ό Σενέκας δέ ποοςέτε 
έτραγψδν,σε τον ριΰθον τούτον.

€ΤεθΚΛΗ2 καί ηΟΛΥΝεΐΚΗΣ.
Υιοί τοΰ Οίδίποδος χαί τής Ιοχάστης. Ούτοι [ΐετά τήν εξορίαν τοΰ πα

τρδς αυτών, 1 2 3 0  πρ. Χ ρ ,  συνερώνησαν προς άλ).ήλους, ΐνα ο ριέν βασι- 
λ.εύΐ(ΐ τών θηβών έπ ι Ιν Ιτος, ό δ' ετερος διαοέχηται αυτόν τό ερεςής, χαΐ

> Εάίμοο Ε;>«ν γυναΤχα 'Αμ«ζονϊ8>, ξ  8/ομα 2<Ρ>Τθι ^^βεν ι!< θτ,βι;, καΐ ιΐκβχτιΐνβς 
» «8ν Δρ^αντ·, τήν εβύτου β«9ΐλΕία» παρΕλαίε μιτΔ Μ ̂  ,ήνϋιλιρήν νοΰ Δρίχ»»«ο<, {
> 8νομ« ϋρμβνία* «{βίσνομένγ) {) Εη χχΐ £λλην έχίγηα», αείσαβχ ,βυς πολλοΐις
■ εΰν κολιτνν σι,νακάριι βΰτ(, χαί εών χρημάχων τά χλιϊστα άρκίβααα, χαΐ «6ν ττο-
• δώχνν χΰνα, $ν ,̂χι Κ£8μο; άγων, λαβοΰιχ μιτά τούτων, εις τ8 λεγόμιναν
• £ρο( ΐιριγγίον, χχΐ έντεΰίεν έκολέμιι «ω ΚΔβμφ· {νί8ρ<χ; 81 «οιουμίνη χιε'έχάοχιιν
• ωρ«ν, ά'όρεί' χχλοΰαι 81 οί ΚχίμεΤοι την ΐν<8ραν αΐννγμα. Έβρύλλεων 81 οΐ ηολΐχαι 
» λ<γβντ·<· Σ?1γξ ήμϊ; ή 'Δργίϊ», «"ηγμί τι λέγο«», διτριιίζ«ι· Ιζίνρί'ν 81 τό
■ αίνιγμα οΐιδεί; 8ύναται. ΚηρύτΐΕΐ 8έ 8 Κ88;χο; τφ άποχτε οϋντι τήν Σρίγγα 8ώα<ιν 
ψ ;τρήματα «βλλά· ίλβών ούν 6 ΟϊδΙτΟΕς, άνήρ Κορίνβιο;, τά τε ηΑιμιχί άγ>81«, Ε/ων
■ Τπαον ΐΕοδώχυν, χαί τινας λαβών μεβ’ ίαννον τών Εαίμείων, νυχτΟε άπιών εκΐ τό ορο>,
• άπΕχτεινε «ήν Σρίγγα. Τούτων οντω; ανμβάντων, 6μΰίβς ΙκΕτηίΕύβη. >

(*) Παοιχν, &ττιχ. χΕρ. χή. 7 . ε ’Εατι 81 ίντ6< τοϋ,ιηρίβόλου μν^μα Οίδίποδος* 
» πολυχραγμονών 81 ιΰριβχον 8ατά εχ θηβών χομιοόέντα' τά γόρ 1; τΟν θάνατον £ορο·
■ κλεΐ κεποιημίνα τοΰ Οίδίκοίος Όμηρος οΰχ εΓα μοι 8όξαι πιστό, 8ς τρη Νηχιστίβ, 
I  τελΐν{τ^9>ν<ος 0Ι?ίιι«8ίς, ίκιτάριον έλίόηοι εις Θήβας άγωνίοβοίαυ ■
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οί1:ωί «{Αθΐβ«(ω;. Αλλ ο Ετϊοχλϊ;; παρεβη τήν χ*1 ό Πολ-ιτιίεί-
χ τ ,ς ,  όπιρασπίζων τέ  δίχαίον, χατΐκυγε η^δς τον Άδραστον, τον βασιλέα 
τον Άργονς* δςτι? έξεστράτενσι χατα των θτ,βών ^βτ’ άλλων £ξ Ε λ λ ή 
νων ήγίρδνων. ’Ετκιδή δέ ή πολιορχία ήτον δλέθρ'.ος, άπεαάσισβν νά δώ· 
σωσι τέλος τον ϊτολέ[Αου δια {ίονομαχίας. Έξήλ.δον ό Έ τιο χλ ί,ί χαΐ Πο).νν*ί- 
χ)̂ ς να ριονοραχήσωσιν άλλ’ ήσαν οδτω ίΐ«ρωργισ|Αέ\0'., ώ ;τ ’ ε^ορμήσαντες, 
επεσον όμον κ*1 οί δύο. Το ββσίλειον τών θί,βών «νέλ.αβε τδτε πάλιν ά 
Κρέων, οςτις ά;η·,γέρευσεν βνστηρώς τον έντοιριασμον τοϋ Πολννείχον;* 
Ιπειδή δμω; ή Ά ντιγίνι; ήπείθτ,σεν εις την προςταγήν ταύτην, τολμησασα 
νά ένταφιάση τον νεχρέν αυτής άδελαδν, κβτεδικάσθη να έντα^ιασδή και 
αντή ζώνα.

11Ρ£2£Σ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ.

Οί ήγεμδνες τής Έλλ,άδος, ο( σνμμαχήσαντες μετά  τοΰ Πολννε’κονς, 
καί στρατεύσαντες έπΙ τάς θήδας χζτά τοΰ ’Βτεοχλέονς, είναι οί εξής.

Α Δ Ρ Α 2 Τ Ο Σ .

Βασιλεύς τον Άργους, νιος τοϋ Τβλαον χαΐ τής Ενρυνόμης. Ακολουθών 
παλ.οιόντινα χρησμόν, εδωχε τας δύο αντοΰ θυγατέρας, Άργείαν χαΐ Δηϊ- 
πύλην, την μέν είς τον Πολυνιίχην, την δέ εις τον Τνοέα, οπότε ουτοι ήλ· 
θον προς βύτον, εχοντες έπΙ των ασπίδων, ό μ£ν, προτομήν λ,έοντος· ό δε 
Τοδείις, κάπρου. Αυτές μόνος των επτά ),οιπων ηρώων, πολέμων, άπεγν-'ε 
τον θάνατον* τελευτήσας δέ, άπέλαδε παρά τών Σικυωνίων διά τάς φιλάν
θρωπους αυτόν πράξεις θείας τιμάς (*).

Α Μ Φ 1 Α Ρ Α 0 5 .

ϊΐδ ς  τον Ό'ίκλέους (κα τ’ άλλους τοΰ Άπδλ).ωνος) χαί τής *Τπερμνής·ρτ·« 
εχων παρά των θεών το χάρισμα τής μαντικής. Ουτος προγινώτχων, οτ; 
θέλει άποθάνει εν τή  πολιορχίΐί των θηβών, έχρύβη, ά).λά προδοθεΐς νπο 
τής γνναιχος αντοΰ Εριφύλης, ήναγχάσθη νά γείνη τής εκστρατείας συμ
μέτοχος. Ό τ ε  οί πολιορκονντες έτράπησάν ποτέ εις φυγήν ΰπο των πολι* 
ορκουμένων, ήνοίχβη, εν ω  ό Αμφιάραος εφευγεν επί τσΰ οχήματος, ή γή, 
καΐ χατέπιεν αυτόν. *Ενθα δέ τοϋτο συνέβη, κατά τον ’β ιω π έν , έτελεϊιο  
κατ’ έτος είς τιμήν αύτοΰ εορτή, και ούχ'ι μακράν τής πόλεως άνηγέρθη εις 
αΰτέν χαΐ ναός, δπου έδίδοντο χρησμοί. * 0  θεοπρόπος έπρεπε \ά έγκρα· 
τευθή τρεΓς τμέρας τοΰ οίνου, καΐ μίαν ολην ημέραν νά νηστεύοη παντά·

(*) '0ρ&3οτ. βι£λ. έ, χειρ. 67. ■ Οΐ δί Σιχνώνιαι Ιύβεβιν αε)'«λ<ι>ττΙ χ ί ^ ι ι  ,ιν^» 
> τ6.> Αδρηττον ή γίρ χύρΐ) ήν αϋτη Πολύβο;, 6 δέ λδρηττος ή-' Πολυβον δ^γατριδία;· 
ρ £κα'.( δέ Πύλυβικ τελιντίδν, διδόΤ λδρήατφ τήν άρχ.ήν* τ ί  κ  δέ ίλλτ οί Σιχ^ώνιο'. 
ρ έτΙμιρν τέν λδρτ,βτον, χ«1 δή ιτρές τά χόβι* αότοΰ τρ»γιχ««ι χοροΤιι έγι^χιμίν, τδ»
ρ μέν &ιό«ν««* ού τιμέβνίες, τδν δέ &δ(ΐη*τ«ν. ·
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^«τιν* εη ε ιτ*  χριδν, χ»1 ε« ΐ το5 δέρματος αύτοΰ^εκοψατο την νύχτα 
εν τφ  ναφ· τ ίτ ε  άπεχάλνπτεν εις ανχον ο θεδς χα9 ύπνον, ο ,τι επεθόμει 

νΑ μα9·η ( * ) .
ΚΑΠΑΝ€Υ2.

Τίδς τον ίπηονίου χαΐ τ?,ς Άστυνδμης. Παρίσταται υπο τω·ί ποιητών 
ώς καταφρονητής τών θεών δθεν και βέλοντα ν’ βν*6ή ποτέ εις τ έ  τείχος, 
^ίψας 6  Ζευς χερασ/όν, εφίνευσεν αυτόν. Έ π Ι την πν^αν  ̂ τήν οποίαν ήτοί- 
(Λαααν ινα χαύσωαι το νεκρόν αυτού σώ μα, λεγουσιν, οτι ε^ιψεν έαυτήν 

έκουαίως χβΐ ή γυνή «ύτοΰ Ευάδνη.

ίΠ Π Ο Μ εΑΠ Ν .
ϊΐδ ς  κατα μέν τίνας τού Ταλαού, κατα 8ε άλλους, τού Άριατομάχου* 

Ιιρονεύθη Ιν τη  πολιορχίι? υπό τού Ισμάρου,

Τ Υ Α € Υ 2 .
Τίδς τού Οινέως. Οδτος έατάλη εις Θήβας ΰπδ τών συμμάχων ήγεμό- 

νων, ϊνα πραγματευόη μετά τού Έτεοκλέους περί ειρηνικού τίνος συμβι
βασμού· άλλ’ ό Ετεοκλής ούχί μόνον κακώς αυτόν ύπεδέχθη,^ άλλα καΐ 
άναχωροΰντα, διέταξε πεντήχοντα άνδρας νά έπιπέσωσιν έη  αυτόν. Ό  
Τυδεύς Ιπολέμησε προς αυτόν τοσοϋτον άνδρείως, ώ ;τ’ έφόνΐυσε πάντας, 
πλήν τού Μαίονος, τού οποίου έφείσθη επίτηδες, ϊνα έπανέλθη εις Θήβας, 
χβι μηνΰση εις τον Έτεοκλέα τό συμβάν. ’Εν δέ τή  πολιορκία τών θηβών 
άπληγώθη'ίιπό τού Με).αν(ππου χαιρίως. Ό Ζείις παρήγγειλε τήν Άφηναν 
νά βεραπεύση τήν πληγήν αυτού· άλλ’ ό μάντις Άμφιάραος, μισών τον 
Τυδέα, επειδή δι’ αυτόν κατ’ εξοχήν ήναγχάσθη ν’ άπέλβη εις τήν εκστρα
τείαν, έλδών, ένεχείρισεν εις αυτόν τήν χεοαλήν τού φονευίέντος Μελα- 
νίππου (τον όποιον εφόνευσεν ό Τυδεύς μοχόμενος)· ό ϊυδεύς πλήρης άγα- 
ναχτησεως, ελαβε τήν κεφαλήν, καί διατεμών αυτήν, εφαγε τον εγκέφα
λον· ή  δέ Ά9ηνα ούτως έβδελύχίη τό έργον τούτο, ώςτ’ άπέσχεν απ’ αυτού» 
καΙ άφήκε ν’ άποίάνη ύπό τού τραύματος. Τό σώμα δε αυτού εΟαψεν ο 
Μαίων, εις δν, ώς *ίπομεν, έχάρισεν άλ).βτε τήν ζωήν.

(·1 Π«υ®»ν. λ τ«κ . * ι · .  λ«'. 8 · » . 3. ·  4έγ»τ·ι «  Λμ?ι»Μν ?«νϊβντι «χ βη«ών
• ίιβϊ,ϊιναι ,ή» τ ν .
» β»»νν, άλλά Ισνι» ίκ θηδών (οϋβιν ές Χ«λ«1ί» ”Α?·ι» χ,λ,ύμενβν Οίόν «» Λμ?·ά-
• Οϊον «βώτβις ’β?<4π1οις χ««»»η νβμίζιιν ίέ  καΐ οί ιιέ»ί«ί_ Ελληνες ήτην-
» ,αι . . . Ι1«1 'Ο^πίοις νββς τέ {ατιν ϋμφ;*ρίον, κ»1 βγελμ» λινχβΰ λιββυ .  . . Εςι
> α  ’2 ί·«ίοΐί πηγή χληείο» τον ναο3, ήν λμφ.«?άου *«λο3»;ν, οΰτ« βύο.νες βύίίν ίς
> βΰτήν, ούδ' ίπΐ χεΟερτ̂ βις ή χίρνΛ χ?ήο9«ν νομ;ζον«ι· ν6ιο.. δί ίχίβίηοης άνίρΐ
» μβν«όμ»εος γινομένου, κ.βίε,ηχεν άργνρβν άφεΤνει χχΐ χρυβέν έχιοημον έ< τήν 
,  β ,-γίν ............ Αοχώ δ’ λμ»ιά»«ον δνίΐρχτων δ βχρίοει μάλιη» κροςχίϊοβαι· δήλον

. . .  «.1 . .»υη·. ΚιΙ «ξΰτον μέν
τφ»«ν 

γεομένων
• 8έ τούτων, «ριδν βίοαντις βΰε ,̂ κέί τ4 δέρμ» Οποϊτρωοάμινοι, χ*5{ό5ουι>ν, «νεμένβν-
• τεςδ^λωβιν »>είριιος·ε

> δε, ήνίχο ένομίβδη βιδς δ/ί.ι.ρίτων μχντιχήν χχτϊ®τη*4νΐνο;. ΚχΙ «ξΰτον μ
> κιβίρ«0β»ι νομίζβνίιν, 8; π  ήλίεν Ιΐμριχρϊφ χ?η»ίμίνος· ι»τι «ί χ«94?»«ρν, τφ »,
■ β·3ιιν·ίόοο»ι δίχείοΰιν»»^ τ ϋ ν ό μ ,« . χοοιςειργετμεν.
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ΠΑΡθεΝΟΠΑΙΟΣ.
Υίος τοϋ Τβλβοΰ, η κατ’ άλλουί, τοΟ Μελανίωνος χαί τ/,ς Ά 1:αλάντ^,ί· 

αηέθανε χκΐ αΰτό; έν τ:ολ'.ορχ(α {Λεγόμενος·
Μετά τον θάνατον ·;ών 2ύο άδελβών, Έτεοχ^.έοι;; καΐ Πολν^ειχ^υ;, βνέδΐ] 

εις τον Θρόνον των θτ,εών ό Λβοδάΐλας, ό οίός τον ’Ετεοχλέονς, όπό την 
χηοεμονίαν τον Κρέοντος. 'Ο 2$ "Δοραίτος, οςτις, ώ ; είδο;^ΐ8ν, μόνος ϊχ  
τών επτά έπΐ θήοας ίΐρατεοοάντων ήρώων έδυνήΟη να δ'.βσώτν) τήν ζωήν 
βντον, παρεχάλεαε τόν θησέα νά χηρύξ^ χ* *τά  τον Κρέοντο; πόλεμον· οπό
τε  ό αληθώς μεγας ουτος τών Αθηνών ήρως ν.χήσας, αυτόν μέν έ^όνευσε, 
τους δέ Θηβαίους ήνάγκασε νά συγχωρήσωσ·. τών πεσόντων ’Αργείων τήν 
ταφήν, ττ,ν οποίαν πρότερον ήρνοΰντο.

Μετά όέχα Ιτη  οί πχΐδες τών άποθανόντων ή'^εμόνων άπεηχσισαν νά 
εχδ'.χήσωτι τον θάνατον τών πατέρων αυτών 2:ό εχοντες ήγε'αόνας τόν 
θέρσανδρον χαΐ Άλκμαίωνα, έξεστράτευταν ( 1 2 1 5  πρ. Χρ .) χατά τών 
Θηβαίων, χαΐ αΐχμολωτίσαντες αντονς, έφόνε'υσαν, ή ΐδίωξαν τόν Λαοδά- 
μαντα· χαΐ αντη είναι ή τών Ε π ι γ ό ν ω ν  λεγομέ·»} ε κ σ τ ρ α τ ε ία *  οί 
δέ ήρωες ήσαν*

'Λ λ χ μ  α ίω ν , υιός τοϋ Άμφιαράου χαι τής Εριφύλης, χα'ι ήγεμών τών 
Επιγόνων. Ούτος εχδιχών τόν θάνατον τοΰ πατρός οντον, έίρόνε'υσε τήν ιδίαν 

μητέρα ’ΕρίΜύλην ενθίις δμως χατελήφθη υπό τών 'Εριννύων, και διωκό
μενος όπ αυτών, ευρε τελευταίου καταφύγιου εις τάς πηγάς τον Ά χελφ ο υ , 
ΰφ ο» έχαθαρίσθη, καί ελαβε τήν θυγατέρα αύτον Καλλφρόην εΐς γυναίκα, 
αποβαλών τήν Άρσινόην, ττ,ν θυγατέρα τοϋ Φηγέως, τήν οποίαν είχ ε  
πρότερον. Δεν απέλαυσεν όμως επί πολύν χρόνον τής ησυχίας ταύτης· 
διότι, βέλων νά εύχαριστήστ| τήν γυναίκα αυτού, έπιθυμήσασαν νά εχ η  τόν 
δυςτυχή τής Αρσινόης πέπλον, ήπάτησε τόν πρότερον πενθερόν αίιτοϋ Φη« 
γέα, άλλά φωραθείς, έφονεύθη υπό τών παίδων εκείνου.

Δ ί γ ι α λ ε ν ς ,  υιός του Άδραστου, φονευθεΐς έν τφ  πολέμφ υπό το ΰ  
Ααοδάμαντος.

Δ ιο μ ή δ η ς , υιός τοϋ Τυδέως* μετά τήν αλωτιν τών θηβών έςεστρά- 
τευσε χατά τής Τρφάδος, όπου καΐ μεγίστην δόςαν ι^έκττ,σε.

Π ρ ό μ α χ ο ς »  υιός τον Παρθενοπαίου' επεσε μαχόμενος.
Σ θ έν  έ λ ο ς ,  υΙός τοϋ Καπανέως, χα'ι πιστότατος οίλος τοϋ Διομήδου;, 

μεθ’ ου έζεστράτευσεν εΐς τήν Τρωάδα.
θ έ ρ σ α ν δ ρ ο ς , υιός τοΰ Πολυνείχου; χα’ι τής ’Λ ργείας, θυγατρός τον 

* Αδράστου. Ουτος έχληρονόμησε ττ,ν αρχήν τών θηβών, τήν όποιαν ό Λαο· 
δάμας, ό υιός τοϋ '£τεοχλέους, δεν έχράτησεν έπΙ πολύν χρόνον. ’Λπέθανε 
δέ έν Μυσία μαχόμενος προς τόν Τήλεφον, οτε ήχού.ούθησε τόν Ά γ α μ έ- 
μνονα εΐς τόν χατά τής Τρφάδος πόλεμον (*).

(*] Παυτιν. Βιι(«τ. χ(9. έ. 7. « Τβ< Η  θήβις ίλίντ<ς ί ΐ  λργε'βι, «>9κ5.2όασι
• Πολυνείκουε πβιδΙ' ώ; !έ ε«Τ; αΟν λγα^έμνβνι ί< Τροίαν ςραεεύουσιν ή ίια<
2  μσρτϊα εβΰ κλβν γίνεται, χ«1 ή πληγή Μνείαν, ΐντ«ϋ9· ^<6ν Θ(ρ3ανδ?«νχατίλ·|



Ά ι ^ φ ί λ ο χ ο ί ,  άδελγίς τοΟ ΆλχΐΛα!ωνος, χαΐ (λάντις, ώί ό « τ ί ο  
αύτοΟ Ά(Α'ΐΐάραο?· Μίτά τ ν  * *  θ/,βών έπι^ρογί-,ν «'ίτοΟ ηλ9»ν ί ’ς τ/.ν 
Τίψ άδ». οτίου συνβψα; γ Χ ' .τ »  {Αετα τοΰ Μό·]/θυ, το5 αίοϋ τ?,ί Μ»ντο3ί, 9υ- 
γατ^ιο; τοϋ Τεφεβίον, εχτισε {Αετ’ αύτοϊ εν Κ·.λι«ί^ χτ,'» «όλιν Μάλλον, 
αλλα [Αετα χοίρον ρ̂ι.).ον8'.κ ,̂σ2ντεί, εμονορ.άχ>·,·ϊ«ν, κ*'. έ’ρονεόίηϊίν « ιε 
ρότεροι (* ) . Μ ετ« θίνατον ε;ΐ|Ατίίη εν Ώρωτϊώ ώ ; τις βεός.

ΕΑΑ. ΜΪΘ0Λ0ΠΑ3. ΚΕΦ.Γ'. 10Τ

11ΡΩΕΣ ΤΠ2 ΤΡΩΑΑΟΪ.

τ ε γ κ ρ ο Σ .

Ό τον ϋ’έ ;  τον Σκααβνδρου ποτα|Αθν, χα'ι τ^ς Νύ«ί|)7,ς Ιοα’« ί ,  καΐ β»<η- 
λενς τής Τριράδος, βο’ ον χ ίΐ  ή χώρ« Τ ε υ χ ρ Ι ς , χ * ι οί χ«το»ιςι ϊ ε ν χ ρ ο ε

δ>νο|Ακο9ήσαν.
ΔΛΡΛΑΝ02.

1 ίδς τοϋ Λιος χαΐ τής Ή λέκτρβ;, θνγατρδ; τον “Ατλα-Λο;. Ουτος ηλ 
δεν έχ τής Σα[Αθ6:4χτ,ς, ?ι. * « · '  «λλονς, έχ τής Αρκαδίας είς τήν Φοινί- 
ϋ ψ ,  και χατώκιτε τήν χώραν, τήν ριετΐ ταντ« ·προ;«γορεν9εΐ«αν ϊρψάδα. 
Κτίαας 8’ έν «ύτ^ τήν όνώνυριον Δάρδανον τιόλ.ιν, ενυ|Αφεύδη ττ,ν Βατειαν, 

θυγατέρα τού Τεύχρον, χαΐ έγέννν,τεν ές αυτής τδν Ι/.ον, κα·. τον ’Ε ριχ-ιην θυγατέρα του ΐευχρον, χαι εγεννν,τεν ες αυττ,ς .υν κ.υ·/, «,*■. .«·/ ι:·-·./.- 
θόνιον, τδν'διαδεχθέντα τήν βααιλείαν τής Τρωάδο;, έκειδή ό πρωτότοκος 
αυτού άδελβδ; Ιλος άπέθανεν άτεκνος, ’ ΐΐτο δέ ό ’Εριχθόν.ος τοϊοΰτον πλού- 
οιος, ώς διηγείται ό "θ|Αηρος, ώςτε είχε τριςχιλίας θηλειας ίππου; ( *}.

• βίν 4*οί*νεΤν ΰίτί Τηλί?ον, μάλιττβ 'Ελ/.ηνβν ίίγ»91ν γί>4:«νον έν τξ μ ί / ν
• καί ο( τ ί μνήμ» ΐς Κνίχον π,ί.ο* έλβυνΟνϊί έατιν έν Έλαίφ αόλιι, λίίος έ» τφ
■ 6χαί0ρ(̂  τήκ άγο ΐ̂ς' χ3ί ϊγγίζιιν οί έχ-χώ ι̂οί φαιιν αύιι -̂ >

(·; Σϊ?ά6. ρ.6λ. ιί'. Χ£ρ. Β. « Πληβίον 8έ κιΐ Μ*λλ4<, έ».· 2·νο« χιιμένη· χι£*μα
• Χμφιλίχου χβΐ Μόψου, τον λχόλλοινος χ»1 Ηβντβΰ;, «ίρί ών πολλ4 μυίβλογίΐτβι· §
• δί) χαΐ ήμτ'ς έμϊήίβνιμίν βΰι4» έν τι.ΐς πιρί Κίλχχντβς λόϊβι<, χαΐ τϊ)ί *ρ;δος, ήν 
» ϊι?;ϊα» «ί?1 τής μαντικής ?,τ« Κάλχας, χι! 6 Ηόψος . , . ΟΟ μόνον 8έ τήν χιρί
> μαντικής ϊριν μςμυίιύχχοιν, αλλά χβΐ τής άρχής· »όν γ4? 1ιό'̂ ιον ιραβί χαΙ̂ τΟν
X ιριλοχον έχ Τροίας έλΟόντ», χτίααι Μαλλόν* βίτ’ Χμφίλο/ον έ ; ϊρτος έλδιΐν δνςα-
• ρεστήαανιβ δϊ τοΤς έχςΤ, χΐλιν άναατρέ' ι̂ι δινρο· άχοχλιιόμτνβν δέ τής χοινιονίας»
■ ουμβιλίΤν ·ίς μονομαχίαν πρές τόν Κόψον* χίαόντβς δ’ άατοιέρονς, ταφήναι μή έν
> έχόψιι άλλήλοις· καί νϋν οί τάφοι δίίχνυνιβν »ιρ'. Ηάγβραα τοϊ Π«ρίμο·ν χλι\βίον.» 
—Ό δέ Άμφίλοχος ίχτνβ» «ροςέτι έν λρχαδίφ »α'ν τδ ϊμφιλοχ,ιαέν λίγό,ιΐ.ο* Αργ«>, 
διότι μή ίρίίχόμίνος ίίς τήν πατρίδα ανιοϋ, ςφνγεν έχ τής ίΐίλοποννήβον βοοχυδι?. 
Ειργγραφ. Β’. **φ. 68 . · Χργος τ4 ΪΙμφιλοχικόν χαΐ Αμφιλοχίαν τήν άλλη» ίχτιβο
• μιτά τ4 Τριρϊχά, βΐκαδ» άνοχωρήββς, χαΐ οΐχ άρταχόμτνος τή έν Αργοί καταατάοει,
> Αμφίλοχος ό Αμφιάροω έν τφ Αμπραχιχάί χόλχιρ, όμώννμον τ) έαντοΰ τιατρίδι Αργος 
Ο δνομόϊβς* καί ήν ή «ίλις βυτή μιγίβτη τής Αμφιλοχίας, *^ί τούς δυνατωιάΐον;
> είχιν οίχήτορας. χ

Όμήο. ίλιάδ. Γ. 2 1 9 -  22.
< Δάρδανος αύ αέχοβ'οίόν 'ΕριχίοΛον βαβιλήζ,
• 8ς δ’άφνιιότβτος γένοτο ίνη^όν άνβρώχιον 
> τού τριςχίλιοι ίπποι έλος χάτα ^οχολοοντο,
• Ο̂ λς,Δί χνλρ ί^  άγβήήό^και άτβ^φι, ■
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Τ Ρ β 2 ·
Τ ίέί του Έοιχίονίοϋ χαΐ τί,ς Ά ίΤυόχης, θυγβτρος τοΰ Σ'.μίίντος ποτα- 

(ΐθΰ· ΔΗΐδίχθίΙς τον «ατέρ* αΰτοΰ εν τί, β«σ:λεί«, τήν τβ χώραν Τ ρ ο ίβ ν , 
χαΐ τους υπν,χέους Τ ρ ώ α ς  άφ’ εαυτού ώνόρι«Φεν·

ΙΛΟΧ
Τίος τού Τρφδς χαΐ τ5;ς Καλϊιρίίτ,ς, βυγατρές το3 Γχαράνδρου. Ούτος 

νιχήϊας έν τφ  άγώνι, τον όποιον βτέλει ό βαοιλεΰς τη ; Φρυγίας, Ιλαβε 
γέρας πεντήχοντα νέους χα» πεντήχοντα παρθένους, χαΐ βοϋν ποκίλην, τήν 
οποίαν δ'.ετάχβη ΰπδ χρησμού τινο; ν’ άχολουθήστ), χα·., οπού αν αυτή χα- 
ταχλιβή, να χτΐση έχει πόλιν τούτο συνέβη έπί τού λόγου τή ; Φρυγίας 
'Ατης, χαΐ αυτού εχτισεν ό Ιλος πόλιν, όνομάσα; αυτήν ίλ'.ον, χαί ναόν 
βφιερωμένον εις την Αθήναν, όπου έγυλάσσετο τό π α λ λ ά δ ιο υ , άγαλμα 
ξύ).ινον, τριών π/,·^εων το μέγεθος, ποριστών τήν θεόν ταύτην χρατοΰσαν 
έν ρέν τ ξ  δ ίξ ι?  δόρυ, έν δέ τ^ «ριστερα, ήλαχάτην χαΐ άτραχτον (* ) .

ΛΑΟΜβΔΩΝ.
Τίδς τού Ιλου. Ούτος ήρντ,θη να δώση τον μισθόν ε ί; τον Απόλλωνα 

χα ι τον Ποσειδώνα, χτίσαντας τό τιΐχος περί τήν Τοοίαν οθεν χαΐ ό Πο- 
σει^ών απεστειλε δια τούτο τέρας θαλάσσιον, το όποΤον διέγθειρε ηασαν 
αυτού τήν χώραν. ’Ερωτήσας ό Λαομέδων τό μαντεΐον περί τούτου, ε/.αβε 
χρησμόν, οτι πρέπει να θύσίτι ε ΐ; τό θηρίον τήν ιδίαν αυτού θυγατέρα 'ίΐσιό- 
νην αλλά ταύτην, ώς διηγήθημεν εν τοϊς περί 'Βρακλέους, μέλλουσαν νό 
σγαγιαοΟή, ήλευθέρωσεν ό 'ΐΐραχλής· δςτις δμως, επειδή δεν έλάμβανε παοα 
τούΛαομέδοντος τδν ύποσχεθέντα αντί τούτου μισθόν,τού; δύο τα χ εΐ; ίππου;, 
^ρατεύσας, αυτόν μίν  έγόνευσε, τήν δέ 'ϋτιόνην Ιλαβεν αιχμάλωτον ( * * ) .

Π Ρ Ι Α Μ 0 2 .
Ούτο; εγεννηθη εκ τού Ααομέδοντο; καί τή ; Πλαχ’β ;,  χαί ο>νομάζιτο 

χατ’ άρχός Ποδάρκης· δτε δέ ό 'υραχλή; έπέτρειΙεν ε ΐ; τήν 'Ησιόνην νό 
έξαγοράση δντινα τών αιχμαλώτων ήθελεν, έκλέξασα αύτή τούτον αυτής 
τόν οδελ.γδν, ώνόμασεν εχτοτε Π ρία μ ον , επειδή εδωκεν εις έξαγοραν 
αύτού τόν όπο'ον εγόρει πέπλον.

Νέο; ών, έξεστράτευσε μετά  τών Φρυγών κατά τών Αμαζόνων, καί 
ίζλ.θε πρέσβυς προς του; θργχας. Μετά δέ τόν θάνατον τού πατρί; αύτού 
αναβας ε ι; τον θρόνον, άνέκτισε τό ΰπό τού ’ ϋοαχλέου; χατεδααισθέν τεΐ- 
^ος τής Τροίας, καί άσγα/ώ; ττ,ν πόλιν ώχΰρωσεν. ’Βγέννησε δέ έχ τής 
Αρίσβης, τής θυγατρός τού Μέροπος, τόν Αιταχον επειτα ομω; δούς αυτήν 

•ΐς τόν “Τρτακον, ένυμγεύθη τήν Έ χίβ η ν, τήν κίοην τού Α'ύμαντος, ή , 
*α τ  αλλ.ους, τού Κισσίως, ή χαί τού Σαγγαρίου ποταμού, καί έγέννησεν ε> 
αυτής κατά τον Όμηρον (***)  δέκα εννέα τέκνα, εν οίς τόν "Εχτορα, τόν

(*) λτολλό?ϋ>?. βι5λ. γ'. XI», ι6'. 5. 3. —1ί« κ 
{**) Ι ίί  «λ . 123.
{··* ) Ιλι« . β, 093-97.

« Αυτά; ίγν τβνίπβτ^βί, ΐχιΐ τί ' 0ρ!4;βν«
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Πάριν, ΤΤ|ν Ααοδ'χ/,ν, την Πο).υξένην, την Κασσάνδραν, τον Ληΐ·5θβον, τον 
*Ελενον, τέν ΠάΐΑ|Λον* * ,  τον Πολίτην, τον *Αντΐ’-ο ν , τβν 1ππόνθί<ν, τον 
Τίολ.ύδωρον, χ*1 τον Τρώϊλον. ’Ε χ  τεσσάρων δε παλ),αχίδων ίγεννησ» προ;- 
άτι χαι πολλού; ά)7.ους άρρενα; παΐδα;, χαΐ τεσσσρας θυγατέρας.

Βασιλ.εύσας ο Πρίαριος '^ρόνον τινά μετά χλέονς, εζήτησε παρά τώΛ 
Έλ.λήνω ν την άπόδοσιν τής άδελ.φής αίιτοΰ Ήσιόνης, την οποίαν ό 'Ο ια - 
κλ.ής άπαγαγών εις Ε λλά δα , συνέζευξε μετά τοΰ (ρί),ου αότοΰ Τελαμώνος 
εις γάμον, 'ΐίπεμψε λοιπον χατά πρώτον πρέσβυν τον Άντήνορα· άλλ', 
Ιπειδή ουτος επέστρεψεν άπραχτος, ΰβρισθεις μάλιστα υπδ τοΰ Πηλέως καΐ 
Τελαμώνος, οΐτινες χαχώς βύτον άπεοίωξαν, παρασκευάσας επειτα στάλον, 
επεμΑε πρές τον βυτον σχοπδν τον υιόν αΰτοΰ Πάριν. Ούτο; δε, εις δν ή 
^Αφροδίτη όπεσχέθη να οωογι την ώραιοτάτην γυναΓχο, ε/,θών εις Λαχε- 
δοίμονα, χαΐ έρασθεις τής ωραία; 'Ελένης, τής γυναικδς τοΰ Μενελάου, άο- 
σιάζει χαΐ φέρει αυτήν εις Τρφάδα άντί τής 'ϋσιόνης. * 0  απαγωγή αυτή 
εξετάραξεν άπασαν την 'Ελλάδ»· διότι οί έρασταί τής Ελένης συνελθόν- 
τες , άπεφάσισαν πάντες νά έχδικήσωσ·. την γενομένην ταύτην είς τον Με
νέλαον υβριν, και συνεξεστράτευσαν κατά τής Τρωίδος μετά μεγάλου ς ό -  
λου. Κατά δέ τον πόλεμον τούτον, τον διαρχέταντ* δέκα δλα ε τη , οί 
πλ.εϊστοι των παίδων τοΰ Πριάμου έφονεΰθησαν ΰπο των έ·^θρών, καΐ τ ε - 
λ.ευταϊον ή πατρ'ις βυτοΰ ήΰ.ώθη. Μετά τινα χρό'Λν ύστερον, παοοδοθείσης 
τής Τριράδος είς τους "Ελληνας, άποφασίσας ό Πρίαμος νά υπεράσπιση τήν 
ιδίαν πατρίδα, οπλίζεται, χαΐ παρασκευάζεται ν’ άποκροΰση τον εχθρόν· 
β λλ  άποτρέπεται υπό τής γυναιχός .αυτού 'Εχάβης, χαθημένης ίχέτιδος 
παρά τω βωμφ τοΰ Διός. Ιδων δμως έπειτα τόν υιόν αΰτοΰ Πολίτην π ε· 
βόντα παρά τίρ βωμφ τούτψ ύπό τάς χεΓρας τοΰ Πΰρρου, δεν υποφέρει 
πλέον νά μένη αδιάφορος θεατής, άλλά ρίπτει άπδ αδυνάτου χειρδς τδ 
δόρυ χατά τοΰήρωος· ουτος δέ έτι μαλ.λον παροςυνθε’ις, λ.αμβάνει τδν γ έ
ροντα άπδ των τριχών τής κεφαλής, σύρει αυτόν είς τδν ^ωμδν, χαι έυι- 
βάλλεΐ είς τό στήθος αΰτοΰ τδ ζίφος.

'υ  δέ γυνή αΰτοΰ Έχάβη μετά τήν αλωσιν τής Τροίας ελήφθη αιχμά
λωτος, καί έγεινε οοΰλη τοΰ Όουτσεως· καίτοι δε ΰπδ δουλείαν, έδυνήΟη 
δμως νά τιμωρ-ήση τδν ΠολίΗνήστορα,τδν βασιλέα τής θρφχης, διά τδν 
φόνον τοΰ υίοϋ αυτής Ποΰυοιύρου, τδν όποιον, νέον όντα, παοέδωχεν έν 
καιρφ τοΰ πολέμου μετά πολλοϋ πλούτου είς τήν επιστασίαν αΰτοΰ. Λέ
γεται δέ, οτι έξορύξασα τοΰ Πολ.υμήστορος τους οφθα/.μούς, έλιθοβοληθη 
ΰπδ τών θρφχών, η , χατ’άλλου;, ΰπδ τών Ελλήνων, τους όποιους επέπληττε 
πάντοτε ΰβρίζουσα. Ε πειδή  δέ εν τώσωρφτών λ.ίθων εΰοον άντ’αύτήςκύνα, 
ωνομάσθη τδ μνήμα αΰτήςέν Άδύδω κυ ν δ ς  σ ή μ α .  "Ετεροι δέ μνημο- 
νεύουσιν, δτι ή Έχάβη έπεσεν είς τήν θάλασσαν, καί μετεμορφώίη είς κύνα.

» Τρο!·ς έν «ΰ?ί!ϊ· οΰ τ.νί <ρΐ)[»ι λελί'φίιι·
. *  χίντήχοντ» |ΐω ή»»», οτ'ήλνίον υίες Ϊ4χ»ι5*·

» Ιννοχιίδιχι μίν μβι (ή; έχ νηδύοι ήΐχν,
•  τβύς ί'άλλον; μο> έτιχτβν ένΙ μ«γί ·̂9.«ι γνναΤχες. »



εκτπ ρ .
Γ Κ ; το2 Πριά^χου χαΐ ίτ·; Έχάδν- ς̂, 6  άνδρβιότβτο; εν τφ στρ»τοπ6&«|> 

τών Τ ^ ν ,  κ«1 στρβτηγοί αύτών. Ό  λόγο; χα; τό παράδειγίΛ* αύτο^ ί  / -  
βχ^^ύνίΐ τοίις Τρψβς, όσάζ’. ;  η  δόναμις αύ;ών «ρχίζβ'. ν« έ-βίΟεν^· εν 
“ΤαΕ; *γορεόσεα;ν βοτοδ κ«1 τα ι; θϋ|Λβοϋλαΐί σον.ττά πάντοτε επιαονήν» 
όριόνΟ’.αν καΐ καταφρόντ,υιν των κινδύνων* ή Χρφα; είναι δι’ αύτοΰ άχατα- 
μάχτ^τος. ’Αφ’ οδ δ’ έ'ρόνενσε τον Πάτροκλον, τον φίλον το ν ’Α χιλ λ έω ;, 
χαΐ οοτος Ιλαβί τά δπλα, ίνα εχδιχ/,τγι τον φιλχάτον αντον έταίρον τον 
βάνατον» εύρίοκει χβΐ αύτον ί) χακή μοίρα* πίπτει ντεδ τδ ξίρο; τον Ά χ ι λ -  
λίως* τδ λείψανον αντοΰ περιφρονεΐται νπδ τον νικν^τον, χαΐ τελευταΐον 
ηαραδίδεται άντί λύτρων ε ί ;  τον Πρίαμον, ο ;τις 0άπτε; αντδν μεγαλο- 
«ρεπώς (* ) .

Γυναίκα εΤχιν δ*Εχτωρ τήν Άνδρομάχν,ν, ττ,ν θυγατέρα τον ’ΕΙετίωνο;, 
*ζ  η? εγέν^ίσε τδν Ά?υάν«κτα, η Σκάμβνδρον, ή , κατ’ άλλον;, τδν ΛαοΒά- 
μαντα και Αμφίνοον. Π ομιλία, τήν οποίαν αποτείνει δ "Εκτωρ προ; τήν γυ
ναίκα αύτον ’Δνδρομάχην, μέλλων ν’ άπο '̂ωριαθ-  ̂ άπ’ αυτή;, και ν’ βπέλθ-^ 
«ίς τήν μάχην, συναριθμεΐται είς τά οξιό/.ογα τής Ιλιάδο; έπειςόοια.

ΠΑΡΙΣ (ΔΛεΞΑΝΑΡ02).
Γιος τοϋ Πριάμου καΐ τής Εκάβης. Ουτο; δια τήν αρπαγήν τή ; 'βλένης 

βγεινε παραίτιος τον τρψϊχοΰ πολέμου καί τής φθοράς τής ίδί»; αντοΰ π α - 
τρίδος. Ή  ’ Βίίάβη, έγκυος ουσα, είδε καθ’ υπνβυ;, δτι έκράτει έν τω χό),πφ 
δφδα, όφ’ ής έφλέχθη ή πόλις άπαοα καί κατεκάη. Οι μάντεις χαι οί δνΐι- 
ροχρΐται, έρμηνεύοντες τδν ονειρον, είπον, δτι ή  Ε κά β η  θέλει γεννήαει 
υΐδν, δςτις, πριν ετι φθάιτρ είς ηλικίαν τριάκοντα έιώ ν , θέλει ποοςινήτει 
τήν φθοράν τής Τρωάδος. Ό  Πρίαμος, ^/α προλάβ^ τοιοντδ τι'άπαίβιον 
συμβάν, εζέθηχε τδ παιδίον, άμα γεννηθέν, δια τον οίχέτου αντοΰ Ά ο'/ε- 
λάου είς τδ δρος ίδαν. Ουτος όμως δ δοΰλος, έπιστρέδιας έκεΐ μετά πέντε 
ήμέρας, καί εΰρών τδ βρέφος άβλαβες (διότι έθηλάζετο υπδ άρκτου), ελαβε 
μεθ’ εαυτόν, καί ονομάαας αδτδ Πάριν ( * * ) ,  άνετρεφε μεταξύ τών ποιμένων.

Ό πδτε έφιλονείχησαν έν τω  βΰρανφ ή  ’Αθηνα, ή Ό ρα καί ή ’Αβοοδίτη 
περί τοϋ μήλου τον κάλλους, τδ όποιον έ^ριύε πρδς αύτδις ή "Βοις, ες-ειλ,ε 
τάς θεάς ταύτας ό Ζευς μετά τοΰ Έρμου πρδς τδν Πάοιν, εΰειδέτατον όντα, 
ινα δικασ·  ̂ αυτό;. Παρέστησαν λ.οιπδν αΐ θεαί ενώπιον τον Ιΐάιιδο;, καί

(*) Ι1ετ& χολύν χρόνβν υιτιρβ» ο1 θηβχΤβι μικχόμιβαν χιτά ηνα χ^υμίν τά ί ί τ χ  
«ον "Εχτβρο; 2χ τής Τρφίβος ·(; θί.ε>ι, £πον ίχέν<ιμ<χ« «ίς αΰών ίιίας τιμί;· 
ΤΙβυοαν. Βοιντ.^χιυ, ή̂. ά. « *Εσιι δί χιΐ **£κτο,-ος θ',ΟζίΟίΐ τά^βς τον ΙΙρίόμον 
» ιρίς Οίίιΐϊοδίσ χχλουμέ^ϊ κ?ήνε· χομίϊβι δί χΰιοϋ τ« 4 ιι *  »ξ Ιλίβν φαβίν ΙζΙ ιουρδ* 
» μανεεύμαπ*

X θΓ,διΤοι Είδμοιο χόλιν χκανχιιτίβνΐίς,
» Α?χ'έ9έλη« χίτρβν β!χ»Τ» ονν ομνμονι χλονίιρ·
■ "Ιίχοορος όβτέχ Πρ:αμ{δου χομίοβντ,ι ί ;  οΓχίνς 
« 'εξ ΐλυίη;, Αιδς δννιοίςς ήοωα οίδιοδί. ·

(··) 4 ΠβρΙτί *«?ιένβι τδνμδρον . . . ·ί| τβρί τήν χήραν, βίδ «ΰέν  τό
 ̂ 4νιιρχφήνει· ■ 'Βιυμολ. ΙΙίγε  ̂03 ), 3ϋ·
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6ίλίι'^τα Ικό-ϊ"/; βύτών ν« χερδήση ττρδς έακτην τον δ’.χαίττ,ν τούτον, ή 
{<εν "Ηρ* ΰτιεογέίη νά κβταοτήσ'^ «ϋτδν τιλοντιώτατον χ ι ΐ  δονατώτατον 
βασιλέα· ή δε ’Λίτ}νά, αο^ώτατον τί.ντων των 9>«)τών· ή δε Ά τροδ{τη, ν4 
δώ·3·  ̂ εις αύτον τήν ωρβιοτάτην γυναίκα. 'Ο Πάρΐί εζήτηαε ν^ "δ/ι τ^ς 
δ ε ίζ  γυανάς· κα’,  τούτου γενορ<ένου, ή Αφροδίτη, ήτις [χί·η) των άλλων 
ίβύλαξε τήν ζών·/'̂ ν, αυτή ελαβε τιαρ’ αυτού τα ιτρωτεΐα. Ό  Πάρις εΤχβ 
{ίεν τότε γυναΐχ* τήν Νύριβν,ν Οίνώνην, τήν θυγατέρα τον Κεβρήνο; ττοτα· 
{ν.οΰ· άλλα τώοζ «οοςή).ωτεν δλον αυτού τδν νοΰν εΐς τήν ΰπόαχεαιν τής 
Άίρροδίτ/^ς.

Περί τούτον δέ τον χρόνον αυνέβη νά γνωρισθή τού ηατρδς αντοΰ 
κατά τον άχό/.ο’υθον τρόπον. "Οτε ό Πρ(αριος εατενλε νά χοαίσωτ·. βουν, ΐνα 
οώοη αυτόν βραβείου εις τινα νικητήν, παρελήαθη χατά τύχην ό αγαπητός 
τού ϋάρ'.δος βοΰς. Ό  Πάρις ήχολούθηαε τον βοΰν είς τήν Τρωάδα, ήγωνί- 
σθη υπέρ αύτοΰ, χαΐ Ινίκηοεν. * 0  Δηίϊοβοί, ή , κατ’ άλλους, ό 'Εκτο>ρ, εαυ· 
ρεν ύργιαρ.ένο; κατ’ αύτοΰ τό ξίφος· άλ.).ά καταφυγών είς τόν βωχ.όν τοΰ 
Δ'.ός, άνεκαί,ύ'ίθη ΰπό τής Κααοάνδρας, χαΐ άνεγνωρίοθη ίιπό τοΰ πατρός 
βύτοΰ.

Μετ’ ολίγον ήτοίρ.ατεν ό Πάρ:ς πλοΓον, καΐ πλεύαας είς Λακεδαίαονα, 
·κατέ).υσε παρά τώ  Μενελάω,* οπού όπεδέχθησαν αυτόν οιλ,ιχώτατα. Ά λ λ ' 
^αγνω^Λονήαας πεοί τήν ξενίαν, εν ω ό Μενέλαος ελειπβ τότε εν Κρήτη, ήρ- 
πααε τήν γυναίκα αύτοΰ Ε λ έν η ν , τήν θυγατέρα τού Τυνδάρεω, τήν τότε 
ώραιοτάτην πααών τών γυναικών, καΐ έπίατρε’ΐεν  είς Τρωάδα, φέρων πλή
θος θησαυρών. 'Εν τώ  τρωϊκώ πολέ[Λω έπο).έμ.ησεν ό Πάρις όπωςοΰν άν- 
δρείως, καί ενίοτε ενίκησεν άλ.λ’ αγαπών (ναλλον τον ίρωτα, ή  τήν δόξαν, 
δεν έδυνήθη νά χατορθώσ·η μεγάλα· «λλ’ δμως έβόνευσε διά βοήθειας τοΰ 
Άπόλλω-/ος τόν Ά χ ιλλ έα . Πληγωθείς δέ τε).ευταίον υπό τών φαρμακερών 
βε)ώ ν τοΰ Φιλοκτήτου, ένεΟυμήθη τήν πιστήν Οίνώνην, ήτις παρήγγειλεν 
οΰτόν, δταν ποτέ πληγοΛή, νά εΰ.θη πρός αυτήν, διότι ΰπ’ αυτής μό·/ης 
δύνατα: νά θεραπευθή. Διέταξε λοιπόν νά μετακομίσωσιν αυτόν είς τήν 
Ιδβν, δπου ή Οΐνώνη εζη μετά το·ύ πατρός αυτής· άλλ’ ή άδικηθείσα γυνή 
ήρνήθη τήν βοήθειαν, και οΰτω μετεχομίσθη πάλιν ό Πάρις είς τήν Τρφ· 
άδα, ένθα καΐ άπέθανεν. *ϋ  δέ Οΐνώνη, μετανοήσασα δνά τήν ακληροκαρ- 
δίαν ταύτην, άπεφάσίσε ν’ άπέλΟ·η έκείσε πρός θεραπείαν αύτοΰ· άλλά τότε 
δεν ήτο πθ,έον καιρός* διό και άπιλπισθεϊσα, έκρεμάσθη.

Α Ι Ν € 1 Α Σ .

Υιός τοΰ Ά γχίσου κα.ΐ τής Αφροδίτης, εχων -γυναΓκα τήν Κρέουϊβν, ίήν 
Ου·ι·ατέρα τοΰ Πριάμου.

Εν τφ τρωίκώ πολέμω άνεδίίχθη ό Αινείας πάντοτε ανδρείος καί δεύ
τερος μετά τόν "Εκτορα. 'Ό τε δέ εΐδεν, δτι ούδεμία πλέον ΰπήρχεν ελπίς 
περί τής σωτηρίας τ·ής πόλεως, λαβών τόν γηραιόν «'ύτοΰ πατέρα έπΙ τών 
ο>νων, καΐ τό* παίδα Άσχάνιον είς τάς χείρας, έςήλθε τής άκροπόλεως, 
ένθα ήτο κεκλεισμένος, διά μυστικής τίνος θυί5ίδος, ·καί διερχόμενςς διά τοΰ
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τιυρδς χ«ι 1 ^ ; ε?υγ*ν είς Ιταλίαν, οηβιι μίτοι ηολ),λί ««ρΕπλοί-·
νήβίίί εχτιαεν έ«1 τήί χώρας των Λατίνων ίδιαν πδλ'.ν, χ*1 σννέττ,α* μ ι
αρόν βααίλειον. Κατ' άλλους δ  ̂ ).ίγετα·., δτι. ε).9ών μ ιτ έ  τί,ν χαταατροαήν 
τ?,ς Τροίας χαν τον άπδ::),ουν των Ελλήνων ε ΐ; το δρος τής ίδ/,ς, συνέτι
σε νέαν τριρΐχήν επικράτειαν, καΐ εμεινεν έχε" μέχρι τέ),ους τοΰ ^ίου α'ΰτοΰ.

Τας δια^δρους Ίνχας τοΰ Αίνε'.ου, τας περιπλανήσεις, καΐ πάντα τα 
μετά  τί,ν έχ τής Τρψάδο; άναχώον,σιν συμβάντα εις αυτόν περιγράιρει τό 
ήρωϊχόν ποίν,μα τοΰ ),ατίνου ποιητοΰ Ουϊργιλίου, έχ δώδεχα βιβλίων συγ
κείμενον, χαΐ Α ιν ε ία ς  (Αβυβΐδ) άπό' τοΰ ήρωος έπιγρα-ρόμενον,· πιστόν 
τής όμκ,ριχής Όδυτσείας άπομίμημα. 'ϊπ δ  τοΰ Στράβωνος ο μ ω ς(") χαΐ 
Διονυσίου τοΰ Άλιχαονασσέως ( * * )  81ν έγχωμιάζεται ό Αινείας ώς ήρω;, 
βλλά χατηγορεΐται μάλιστα ώς προδοίις τήν πατρίδα αΰτοΰ εις τους "Ε λ 
ληνας ή  δια ζηλοτυπίαν, ή  πρός διάσωσιν τοΰ μεγάλου αΰτοΰ «λούτου. 
Κατόι δέ τόν "Ομηρον Ιμεινεν ο Αινείας πάντοτε εν Τρψάδΐ, διαδεχθείς την 
βασιλείαν, καί ηαραδοΰς αυτήν εις παΐδας παίδων.

ΗΡΩΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ.

Οί πλείστοι των χ α τ* τής Τρφάδος στρατευσάντων ηρώων ησαν μνη
στήρες τής ωραίας Ε λ έ ν η ς .  Ε πειδή  Τυνδάρεως, ό εννατος βασιλεύς τής 
Σπάρτης, δεν ήθε).ε να έχθρειΛή πρός οΰδένα των πολ),ών ηγεμόνων, τών 

την θυγατέρα αΰτοΰ Έ/.ένην, συνεβούλευσιν αυτόν ο Οδυτ- 
σεύς νά ΰποχρεώση μεθ’ δρχου πάντας τούς ηγεμόνας τούτους, δτι συμ-ρω- 
νως θέ),ουσιν υπερασπίσει δν τινα αν έχλέςη εις άνδοα ή 'Κλένη αυτή, καΐ 
προθύμως θέλουσι συμμαχήσει χατ’ έχείνου, οςτις αν προςβάλη τόν νυμ
φίον τούτον. Προτιμηθέντο; δε ώ ; τοιούτου τοΰ Μενι)άου, α« ου μ ετ  ολί
γον έλθών ό Πάρις εις Λαχεδαίμονα, ήρπασε την Ελένην, χαΐ άπήγαγεν 
αυτήν εις Τρωάδα, ενωβέντες οί ενορχοι ηγεμόνες πρός έκδίχησιν τής ύβρεως 
ταύττ,ς, έχήρυξαν κατά τής Τρφάδος τόν πόλεμον. 'Εςειλαν δέ πρότερον πρέ
σβεις, ζητοΰντες να συμβιβάσωσι την ΰηόΟεσνν έπειδή δμως ο; Τρψες ήονοΰντο 
τής Έλέντ,ς τήν άπόδοσιν, επ/,ευσαν έπειτα μετά στό),ου, συνισταμένου 
εχ χι).ίων εκατόν ογδοήκοντα έξ πλοίων, χα'ι έπολέμησαν τόν περίρημον 
εκείνον δεκαετή πόλεμον, τόν όποιον έζυμνοΰσι τά αθάνατα τοΰ Ομ'ηρου 

ποιήματα.
Οί επισημότεροι τών Ελλήνων τούτων ηρώων είναι οι εξής.

ΑΓΑΜεΜΝΩΝ.
Βασιλεύς τών Μυκηνών καί τοΰ "Αργους, υιός τοΰ Πλεισθένους, εγγονο; 

τοΰ Ά τρέω ς, καί αδελφός τοΰ Μενελάου. 'Η μήτηρ αυτού κατα μέν τινας 
ώνομάζετο Εριφύλη· κατ’ άλλους δέ, Άερόπη. Κατά δέ τήν κοινήν γνώ-

Βι6λ. τ’, «φ . 1. ί»*) 'Ρωμ. ί?Χ· Ρ̂ βλ. ά . χιτ. 45, »»1 ί?ΐ5,
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{ΐην τ,τον ό Άγκ|Αέρνϋν υιο< τού Άτρεως· “ίούλίχιβτον φίρουσιν οί δύο 
βδϊ).φοΙ τιβρ’ 'Ορήρω τικντοτ* τδ επώνψον Ά τ ρ ί ΐ δ α ι .

* 0  Άγ«ρ.έρ.νων έγεννηϊίν έ« τής Κλυτβψνήττροις (τής θνγβτρδς του 
Τυνδάρεω χ«\ τής Λήδας) τήν ίϊιγένειαν, Ήλέχτραν, Χρυαο9έ[Αΐ.ν καΐ τδν 
Όρ^ατί^ν έκραγίντος δέ τοΰ τρί·ϊκοΰ τολέρ;ου, «νηγορεύθη ή^εριών πα-^τδ; 
τοΰ ιττρατοΰ, άρχων αύτδς |Λδνος έκατδν πλοίων. Καβ’ δλον δέ τδνχρδ- 
νον τής πολιορκίας άνεδείχδΐ} ό Άγαρίέρ-νων πάντοτε 6πέρ πάντα ά).λον 
ήγερ,δνα ανώτερος, ριαχδριενος μέν προς τούς άνδρειοτάτους, χαΐ προκιν- 
δυνεύων παντβχοΟ, βγορεύων δέ εν ταΐς βουλαΓς μ ε τ *  συνέαεως, χαΐ φυ« 
).όττων εις πβααν περίατασιν ττ,ν βασιλικήν αύτοϋ αξιοπρέπειαν. Μετά δ  ̂
τήν «λωοιν τής Τρφάδος έπιστρέψας ευτυχώς εις τήν πατρίδα α'ύτοΰ, άπο- 
βνήσκει ένταΰΟα διά προδοσίας. *0  Αιγισθος, δ υιδς τοΰ θυέστου, εις δν 
άποπλέων εις Τρίΐ'άδα ενεπιστεύϊ·/) τήν γυναίκα κα'ι τά τέκνα, εφορμά χατ* 
αΰτοΰ μετά τής Κλυταιμνήστρας, εν φ  έδείπνει, καΐ φονεύει καΐ αύτδν, 
καΐ τήν Κασσάνδραν, τήν θυγατέρα τοΰ Πριάμου, τήν οποίαν ε).α6ε γέρας 
έκ των λαιρύρων. Κα'ι ουτω μέν διν,γεΐται τήν ύπόθεσιν δ "Ομηρο;· άλλοι 
δέ ),έγου3ΐν, οτι έιρδνευσεν αύτδν ή Κλυταιμνήστρα Ιν τφ  λουτρφ, έπι· 
«έροντες αιτίαν φόνου τινές μέν τήν μετά τοΰ Αίγίσθου μοιχείαν, ετεροι 
δέ πάλιν, τήν διά τήν Κασσάνδραν έρεθισθεισαν αυτής ζηλοτυπίαν.

Ή  δέ θυγάτηρ αύτοΰ Ιφιγένεια, τήν οποίαν ήθελε νά σφάξιρ είς θυσίαν 
τής ’Αρτέμιοος Ιν τώ  λιμένι τής Αύλίδος κατά συμβουλήν τοΰ μάντεως 
Κά)χαντος, οτε δ έλληνίχδςστόλος, μέλλων νά πλεύστε εις τήν κατά τής 
Τροίας πολιορκίαν, εχωύ.ύετο ΰπδ πολυχρονίου νηνεμίας, εν ^  δ ίερε'ύς Ιφ ε- 
ρεν αύτήν εις τδν βωμδν προς σφαγήν, έτώθη ίιπδ τής θεάς ’Αρτέμιδος δ,ά 
νεφέλης, καΐ μετεκομίσθη είς τδν έν Ταυρίδι ναδν αυτής, δπου συγκατε· 
τάχθη μετά των εκεΐ ίερειούν' άντ’ αυτής δέ επεμψεν ή θεά εΐς τδν βωμδν 
Ι/,αφον προς θυσίαν (*).

Μ β Ν ε Λ Α Ο ^ .

νιος, ή  εγγονος τοΰ Άτρέο>ς, χαΐ «δελφδς τοΰ ΆγαμΙμνβνβς, λαβόιν 
παρά τοΰ πενθεροΰ αΰτοΰ Τυνδάρεω τήν βασιλείαν της Σπάρτης. "Οτε δ 
Πάρις ήρπασε τήν θελκτικήν εις τά  κάλλη γυναίκα χαΐ μέρος τών θησα'υ- 
ρών αυτού, ελειπεν δ Μενέλαος έν Κρήτη· α μ *  δέ μαθώντήν ειδησιν ταυ· 
την, ήλθεν εΐς Τριράδα αύτδς, άποσταλείς κατά πρώτον ύπδ τών Ε λ λ ή 
νων πρέσβ'υς μετά τοΰ ’Οδυσσέως, ή καΐ τοΰ Παλαμήδους, καΐ Άκάμαντος 
»α'ι Διομήδους, "να ζητήσωσιν είρηνικώς τήν Ε λ έν η ν  άλλ’,  άρνουμένων 
τών Τρφων τήν άπδδοσιν αύτής, επιστρέώας εΐς Τριράδα, παρικίνησεν 
επειτα το'ύς λ.οιπούς ηγεμόνας, κατά τήν ΰπόσχετιν αυτών, νά Ικδιχήσωσι 
ΐήν ΰβριν. Άρ'χων δέ εξήκοντα πλοίων, έοιίχθη πάντοτε καθ’ δλβν τδν 
πόλ.εμον ανδρείος, χαΐ πράος, και συνετός μαχητής. Μετά τήν «τώσιν τής 
Γρψάδος οκτώ ετ·/) περιεπλανάτο μετά τής Ε λένη ς, πρίν έπιστρέψη είς τήν

'*1 Α;9/μλ. έν ΐίγυμψν· —Εΰμκ. έν Ιριγεν. έν Τβνμϊι.
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ίΐκ τ ίίδ α .’ 0λ9εν Τίνίίον, επειτα εις Λέσβον χ« ; Εύβοιαν· ο),λ’ ε[χη&· 
δ'.ζό[Λ6νος ΰπδ εναντίων ανέ̂ /.ων, ήναγχάσίν, να διατρ!ι}·(ΐ πολύν χρόνον εν 
Κύπρφ, Φοινίκη, Αίγύητφ χαΐ Λίβύι^. Τελευταΐον Ιδειςεν εις ούτόν ό ρ.άν- 
τις ίίρωτευ; έπΙ τί ς̂ παρ* *  τί,ν Αίγνπτίαν ο γ β ψ  κειαένης νήσον Φάρον τον 
δρό|̂ :ον, δι’ ου ευ.ελλε να έηιστρέψ·η εις τα ιοια' ουτο; ηροείΛεν εις αυτόν 
συγχρόνως, οτι δεν 9έλει αποκάνει, άλλα ρ.ετατεί};, καΟό ν,ρως, χαΐ άνί̂ α 
τ ί ς  Έλεν/,ς» εις τα  ’ΰλύσια πεδία ζών. ’ΚπΙ τοΰ ΙΙαυαανίου έσώζετο ετι 
εν Σπάρτ^ζι ή οίχία τού Μενελάου, χαί ό ναός, τον όποιον εις \ ^ · ι ψ ψ  *ϋτο5 
βνήγειραν οί Σπαρτώται (*).

Α Χ Ι Λ Λ β Υ Σ .

Τίος τοΰ Πτ,λίως· βασιλεύς των Μυο^ειδόνων, χοΐ τί ς̂ θετιδος, θυγα· 
τρος τοΰ Να,οέως, κβΐ εγγονος τοΰ Αίακοΰ, ο9ϊν ονομάζεται υπο τώνποΐϊ·,- 
τών καΐ Π η λ ε ί δ η ς ,  χαΐ Α ΐ α χ ί δ η ς .  Οί μάντεις πρού·ρήτευσαν περί 
αϋτοΰ, δτι βέλει αποκτήσει μέν έν Τρψάδι μεγάλην δόξαν, Οέ)>ει δμο)ς 
οπο9άνει και εκεί· τουναντίον δε, εαν μείν(ΐ έντήπατρίδι,βελει γεινει μ α · 
χρόβιος. *0  θ έτις  άκούσασα ταΰτα» χαι βέλουσα ν κποσπασν) τον υιόν αυτής 
βηο των άλλ,ων βασιλέων, οϊτινες έζήτουν αυτόν τής εκστρατείας συμμέ-' 
τοχον, παρέδωχε τό έννεαετες π^ιοιον, ενδεδυμενον "γυναικεία ^ορέ[Αατα, 
υπό τό δνομα τής Πύρρας, εις τον Αυχομήδν,ν, βασιλέα τής Σκόρου, ϊν κνα- 
τρα^ή μετά των θυγατέρων αυτού. * 0  μάντις δμως Κάλχας εβανέρι-σεν 
εις τούς "Ελληνας, δτι είναι αδύνατον νά κυριευθή ή Τρψας χο>ρις τοΰ Α·έ 
χι/λ.έως· δια τούτο ό Όουσσεύς, ματαίως ζητήσας αυτόν πανταχοΰ, ήλθε 
τελευταΐον χαΐ προς τον Λυχομήοην, ύποκρινόμενος τον έμπορον, χαΐ πω* 
λών εις τάς θυ-γατέρας αΰτοϋ διά·ρορα πράγματα, εν οί; ήιαν χαΐ όπλα. 
*Επειδή δέ αί μέν ήγεμονίδες ενησχολοΰντο ν’ άγοράζωσι πράγματα γ υ 
ναικεία, ό δέ Ά χιλλεύς ώρμησεν ευθύς εις τά  δπλα, δέν ήτο διόλου δΰς· 
κολ.ον νά γνωριβθ?„ καΐ να /.άβωσιν αυτόν οί λοιποί ηγεμόνες τής'Ελλάδο: 
μεθ’ εαυτών εις την εκστρατείαν.

Ό  Φοΐνιξ καί ό Κένταυοος Χείρων υπήρξαν διδάσχαλ,οι τού Αχιλλεως·

6  κορυφαίος ήρως, παρίσταται ούχί μόνον ό 
τατος τών Ελλήνων. Ή λ θε δέ *ιίς την Τροράδα φέρων πεντήκοντα πλοία 
των Μυρμιδόνων, Α χαιώ ν χαΐ ’ Εί.λή'/ων, και κατε·7ρει|ιε δωοεκα πολ.εις^χατα 
θά/,ασσαν, και ενδεχ* κατά γην, προστατευόμενος πάντοτε ύπό τής ϋρας 
χαι τής Παλ.λάδο; Α θήνας.’Ερίσας δέ προς τον Δγαμέμνονα, τον οποίον 
πάντεςοί άλίΛ·.·βασιλεΐςάνη·)όρευσανήγεμόνα αυτών, «πέστη τής μάχης,

^ {*) Π*'Λ»ν. Λβκιβν. χεφ. ιί'. § . β. « Τοΰ Δβ4[ΐοΐ) β'ίκ»4ί *»τ4 ιοΰ '(Ιρ»«λίθ';ς τ# 
» χγβλμιΔ έσπν οίχία τά ειρ' ήμιΰν ίδιύτου, Ηεν,λάου τ4 ίρχβΤον. ■ χεφ. ι̂ ’. §- 9·
• θ,ρίπνη δέ όνομα μέν τφ γέ]Όν(ν άπέ τή; ΑέΧογοε Ονγατ̂ ός* Μενελάου δέ ίςιν
• έν αΰτζ νβ4ε| χαΐ Μενέλαον χαί'Ελένην έντανδ· τα?ήναι λί:ι:οναιν. · .



καΙ ίβ)επ£ν αοιακβρων τοος "Ελλτ,να? « '«τοντ«« ίΐΓ.δ τδ ξίιρος το3 άνδ^ο· 
εδνου Έχτοεος. Αιτία δΐ τής ιτεδς τον Άγα^ιέυινονα χαΐ Ά χ ιλ λ ί*  »Λ ο- 
νίικ'ας ή το ν ή  Βρισν.ίς, τήν όποιαν οΐ Έ).).τ,νες εδωκαν εις τδν'Α χι/ .λί* 
γέρας εχ των λαφύρων, και Α·ρή?εσεν άπ’ αύτοΰ ό ΆγαΐΑερινων. νν’ άνα- 
πληοώσ^ τήν στέρτ,αιν τής Χρυσ»,?δος, {θυγατρδς τοΰ Χρύαβι», ί ε ? ^  τον» 
Απόλλωνος), άναγκασθείς ν’ άποδώη;ι ταύτην εις τον πατέρα προς έξιλέω- 
σιν τοΰ κατα πάντων τών'Ελλήνων παροργισίέντος Απόλλωνος. Οντετών 
Ελλήνων αί (τννεγιϊς χαΐ επίμονοι παρακλήσεις, οδτε τοΰ Άγαμέμνονο; αν 
προςίροραί ίαχυσαν να χάμψωσι ττ,ν καρδίαν τοΰ Ά χιλλέω ς· ή μόνη δε 
συγκατάβασις, την όποιαν έδειξε προς χάρίν των Ελλήνων, ήτο ν αρήσ ζ̂ΐ 
τόν φίλον αίιτοΰ Πάτροκ)-ον να καταδή εις την μάχην, φορών την πανο
πλίαν εκείνου, καΐ οδηγών τοΰ; εκείνου πολεμιστάς. 'Ο Πάτροκλος πίπτει 
υπδ τάς χεΐρας τοΰ "Εχτορος· άλλα τότε ό ’Δ χιλλεΰς δεν μένει πλέον 
αδιάφορος και ψυχρός· ή απώλεια τοΰ ειλικρινούς αύτοΰ φίλου παροξύνει 
αυτόν κατά των εχθρών ο9εν βέλων νά έχδιχήτνι τον βάνατον τούτου, απο
φασίζει V* άποδυβή πάλιν εις τόν πόλεμον. Λ-.αλλάττεται μετά τοΰ Ά γ α - 
μέμ·/ονος, δεχθείς τά προςενεχθέντα παρ’ αύτβΰ δώρα, και^σπεύοε·, ένι- 
σχυόμενος ίιπό τής Άβηνάς διά νέχταρος και αμβροσίας, εις τί,ν μάχην, 
ένθα κατατρομάζει πάντας τούς Τρφας, διώχων αυτούς, τούς μεν εις τον πο
ταμόν, τούς δε εις την πόλίν. Ευρίσκει δί τόν "’Εκτορα, ισταμενον προ 
των Σκαιών Πυλών τρίς φεύγει ό τρωικός οΰ:ο; ήρως τόν έξηγριωμένον καί 
έχδίκησιν πνέοντα Ά ν ιλ λ έα , άλλά τελευταΐον μάχεται προς αύτόν, και

ΕΑλ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΕΦ. Γ'. 17Τ

,δίκησιν πνέοντα Άχιλ.λι 
αποθνήσκει* τρις πιρισύρεται έν τή  πόλει ΐ > υπο τον αγέρω
χου νικητοΰ, καί έπειτα έξαγοράζεται άντί λ.ύτρων υπό τοΰ γέροντος Πρία
μου. Ενταύθα καταπαύει ή περί τοΰ ’Δχιλλέιος διήγησις τοΰ 'Ομήρου' ή 
δέ περαιτέρω ιστορία αύτοΰ φέρεται ώς εςής. Ερασθεις τής Πολυξένης, τής 
θυγατεός τοΰ Πριάμου, έζήτησεν αυτήν εις γυναίκα· άλλ' έν τφ  ναώ τοΰ 
Απόλλωνος, δπου ήλθε νά τιλ.έστ; τόν γάμον, έφόνεντεν αυτόν ό Πάρις, 
τοξεύσας κατά τής θνητής τον ποδό; αύτολ πτέρ·»ης· κατ’ άλλους δέ έτό - 
ξευσεν αυτόν ό Άπόλλ-ων, ή  τουλάχιστον διεύθν»ε τό βέλο; τοΰ Πάριδο ς.

Έ χ  τής θυγατρός τοΰ Λυχομήδους, τής Δηιδαμείας, έγέννησεν ό ’Α χ ιλ - 
λεύς τόν Πύργον, όςτις μετά ταΰτα έπωνομάοθη Κεοπτόλ.εμος, φονεύσας 
έν τώ  τρφ'ίχφ πολέμω τόν Πρίαμον χαΐ τόνυίον αύτοΰ Πολ.ίτην, καί σφά- 
ξας διά συμβουλής τοΰ Κάλ.χαντβς έπί τοΰ τάφου τοΰ πατρός αύτοΰ τήν 
Πολυξένην.

Εις τιμήν τοΰ Ά χ ιλλ έω ς κατεσχεύασαν οι "Ελλ.ηνες έπί τοΰ Σιγε'ον 
ακρωτηρίου μεγαλ.οηρεπίς μνήμα κ»ί ιερόν, δπου προςεφέροντο εις τόνήρω* 
καί έ>αγισμοί (*).

(·) 5τρά6 ρ·.6λ. ιγ’. κεφ. 1. .  Το3 μί» οίν *β1 |{̂ 4» {»η μνήμ»
• Ειγίίψ· Π*τ:6χλου 2ί *«1 Άντιλήι υ̂ μνήμετβ· § ΐνκγίζβνβιν βΐ ίλιιΐς »β*ι, 
> τούεβιε χ«1 τίμ Αίαντι. «

[Β«Λ. ΜΓΘΟΑΟΓ.]
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ΔΙΟΜΗΔΗ2.
Υίοί τοΰ Τυδίΐι); χ ί ΐ  Δτ,ϊττ^ληί, βατιλεύς το5 “Α,ίγου,·. * 0  μ«ν β α · 

ττρ «ύτοΰ Ιπβο-εν, ώ ; δ·.ηγή9/,μεν, έν χα τ* τών θ-^βών έχβτρχτε’^· οςυ- 
τος δί άνδί*γα9ήτ*ς επειτ» χ*τα  τον δεύτερον τών θ/,βών πόλεμον, 
βυνεξεστράτεΐνσ* κ»1 χα τ* τη« Τροίας, οπού ητο» :ξγεμών τών Άργείων, 
Τιρυνίίων, και Ιλλων ποοςέτι λαών. Διχ το τολμτ^όν «ΰτού βάρρος σνν>)- 
ριίμεϊτο μ ετ»  Τών τφώτων ί^ώων, καΐ μά).ιστ« χ α τ* τί.ν μαρτυρίαν τού 
Νέβτορος νπερέβϊ) κ ιτα  τούτο ιτάντας τούς αυνηλιχιώτας αυτού. 'Ττιό τ ίς  
Ά9ην5ς Γ,ρόςτατευόμε’Λ ;, δεν εΓολεμ^οε μόνον πρές τού; «νδρειοτάτους 
τών εχθρών, βονεύϊας έξ αυτών πολλούς, βλλ' ετόλμ/,αε να Ιλθ^ είςμ ;ά · 
χτ,ν καί μετά τών αθανάτων θεών διότι επλήγωαε τήν ’Δβοοδίτην, χκτα- 
βάααν να βοτ,θήοι  ̂ τον υιόν αίιτ?^ Αινείαν, διά τοϋδόρατος είς τή» χεΐρα, 
καΐ ί,θελεν άηοαπάαει άη’ αύτί,ς τον Αινείαν, αν μ ή  ί^χετο είς βοήθειαν 
6  Α π όλλω ν άλλα καΙ χατ’ αυτού ώρμν,αε τρις, έπιθυμών να ηολεμήτ^ 
προς αυτόν π α ο -^ τ γ β η  όμως μετά ταύτα, ιροβί,Οείς τούς απειλητικούς λόγους 
τού τρομερού θεού. Ένθαρρυνθεΐς δέ πάλιν ίιπό της Άθηνάς, έτράπη επειτα 
προς τον ”Λρην, τον όποιον έπλήγωσε, καΐ ήνάγχααε νά έπιατρέψτ} όπίαω 
εις τον ουρανόν.

Μετά τήν είς τήν πατρίδα έπιατρορήν Ιπαθεν ο ,τι καΐ οί λοιποί βχεδόν 
•ήνεμόνε;. 'Π γυνή αυτού Αΐγιάλεια, θυγάτηρ, ή εγγονος τού Άδραστου, 
^οίσα καθ’ βλην αυτού τήν απουσίαν έν μεγάλιρ τ ρ υ ^ , δτε αυτός έηανήλ- 
6εν είς τό Άργος, ηρχιτ* νά έπιβουλεύηται αυτόν, καΐ ήθελεν άναμ«ιβό- 
λως καί εκβάλει τού μέσου, αν μή ε^θανε νά κατοαύγν} εις τόν βωμόν τής 
*'Πρας, καΐ ν’ άναχωοήσνι επειτα εχ τού τόπου. "Επλευσε λοιπόν «χεΐθεν, 
και η/.θεν είς Ιταλίαν περί τής ενταύθα διατριβή; αυτού διηγούνται πολλά 
μυθικά* ποτέ μέν λ.εγουσιν, δτι άπίθανεν αυτού έν βαθεΐ γήρατι· ποτέ δέ, 
ότι έαόνευσεν οΰτον Δαϋνος ό βασιλεύς· καί άλλοτε πάλιν, δτι εγεινεν 
αχανής, κατοίκων τβς ομωνύμους Δ ιο μ η δ ε ίο υ ς  ν ή σ ο υ ς  τού Άδριατι- 
χού πελάνους, δπου μετά θάνατον άνήγειραν εις τιμήν αυτού χαΐ ναόν.

Α1Α2.'
Υιός τού Ό'Λέως, Λοχρός. Ίθλθεν είς Τρφάδα, οεοων τεΜ*οάκϋ'/τ» 

π5ο'α , κ'α: «νκύπους ών, έρόνευσε πολλούς εχθρούς. Κατά του; έκικηδείσυς 
β· ώνας τού Πατρόκλου ήθελε λάβει είς τήν ποδώκειαν τό πρώτον βοαβεΐβν» 
αν ή Άθηνα μή έβοήθει τόν Όδυσσέα, ώςτε νά πέστ) ό ΑΓας.

Ά λυκομένης τής Τρωάδος, Κασσάνδρα, ήθυγάτηρ τού Πριάμου χαΐ τής 
"Εκάβης, χοτεχυγίν είς τόν ναόν τής Άθηνάς, καί ένη*γχαλίσθη τό παλλά·» 
διον ό δέ Αίας άπέσπασεν αυτήν έκεΐΟεν ουτω βιαίως, ώςτι άνέτρε'Ιεν έχ 
βάθρων και τό παλ).άδιον, χαΐ επειτα χατήσχυνεν αυτήν έν τφ  ναίρ. Διά 
τήν παρανομίαν ταύτην οργισθεΓσα ή Άθη·/ά, παρεκάλεσε τον Ποσειδώνα 
νά ταράξη τήν θάλασσαν, καί ούτως ό μέν στό),ος αυτού, έηιστρέιρων Ικ 
τής Τρψάδος, έναυάγησε^πρός τόν Καχηρέα τής Εύβοιας, καΐ σμνετρίβησαν 
τά πλοίαύπό κεραυνού· αύτός δέ χολυμβών διεσώθηίκΙ πέτρας· βλλ’ επειδή
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Ικαυχήΰη, βτι ενίχν^ί τήν όργτ,ν το3 Ποσεώώνος, ϊτατάςας ό θίος οϋτο; 
£ι1 τί,ς τρι»{ν/^ τήν ηίτβαν, ά-.έχο'ι’εν β.ύτί·,ν {Λέΐ/̂ ν* καΙ ό Λ ί«ί Ιπεσεν 
«ϊς τ/,ν θά)«7?3ίν.

Α ΙΑ 2  Τ 6 Λ Α Μ Λ Ν Ι0 2 .
05τω< όνο{Ααζ^αενβ? άπο ?ο3 τα τρέ; «ύτοΟ ΤελβιΑωνοί, εχ Τ)*ς Σβ).«- 

μΤνοί, «γγσ/ος τοϋ Αΐαχοΰ. 'Ων χβΐ «ϋτος εκ τών μντ,οιγ^ιων τζς  Ελένης^ 
εξεΐΓτράτευβε μετά δώδεκ* ΐϊλοίων κατά τΫ,? Τρφάδο;, δπου ΙξίΑμνεϊται 3«δ 
τού 'Ομήρου ως ό άνδρειότβτος "Ελ/ην μετά τον ’Α χιλ λ έ*, Έ κ  τί·  ̂ Τεκ- 
μήτσ/,ς έγέννν,υε τον Εύρυϊάκν,ν, άτιό τον όποιον λέγονσίν οτι. κατάγεται 
ό ·περ(^μος τών Ά^<;ναιων ο·τραΤ(;γ6ς Άλκιβιάδ/,ς. Ά«οθ*·/όντος'δε τοϊ» 
Ά χΛ /,έως, έζήτει να ).άβγ) τήν πανοπλίαν αντοϋ, ώ ; δικαίωμα εχων επ ’ 
βύτής δια τήν συγγένειαν και τήν ανδρείαν* άλλ’,  επειδή τεοοντιιιήίϊ} 6  
Όδνσαβύς, ώογίσίη όντως, ώςτ’ εγεινεν αντό^ειο,

Ο Δ Υ 2 2 ε Υ Σ . '

Υίδς τον Ααέρτον καί τής Ά ντικλείας, άνήρ τής Πηνελόπϊϊς, θυγατρδί 
τον Ικαρίωνος, καί βασιλεύς τής Ι9άκ/,ς. “Οτε ο; λοιποί ήγεμόνες άπεφά- 
σιναν νά κι^ρνζωαι κατά τής Τρφάδος τον πόλεμον, ό Όδνασενς δέν ήδελε 
παντάπασι νά έχστρατεύατ^, επειδή έλαβε χρ/,σμόν, δτι μόλις μετά  εικο- 
σιν Ιτκ  ̂ θέλει έπιστρέψει όπίσω* δθεν καί νηεκρίθη τον μαινόμενον άλλά 
Ι1αλαμήδ/,ς, ό υιός τον Νανπλίον, βασιλέως τής Εύβοιας, καί τής Κλυμέ* 
ντ,ς, Ονγατρός τον Κατρέως, άναχαλνΑας τήν νπόκρισιν, παρέλαβεν αντον 
εις τήν εκστρατείαν βιαίως. ^ϋλΟε λοιπόν εις τήν Τρωάδα φέρων δώδεκα 
πλοία. Έ ν  τή  πολιορκία ταότγι μεγά/.ως εκθειάζει αυτόν ό "Ομνιρος δ ι*  
τήν έπιτ/,δειότκ,τα, πολντροπίαν, καί τήν περί τήν ρκ,τοριχήν δεινότητα 
αντον* τούτον πα·Λαχού μεταχειρίζονται οί "Εθ,ληνες πρέββνν, χατάσχο·» 
πον καί μ εσίτη ν  εις τούτον όφιίλονσι τήν ενρεσιν τον νέου Ά χ ιλ λ έω ς  έν 
εή  ν/ιΟο) Σχνρω· οντος άνεδέχθη τήν ιριλίωσιν τον ’Αγαμέμνονος μετά τού 
Αχιύλ,έως* ούτος έβο/,θ/,σε νά χύ.έόωτιν έκ τής Τρωάδας τό παλλάδιον, 
και οντος τελενταΐον ήτον εις έκ τών σννειςελθόντων εΐ; τον δονρειον ίπ 
πον. Λ^’ ον δε ή πόλις έττνρπολήθη, έμελλεν ό 'Οονσσενς νά πεοιπλα- 
Μί,θή δέκα έτη είς διαφόρους τόπους, πριν έπιστρέύτΐ εις τήν πατρίδα αύτον. 
"’ϋί,θεν είς τάς δχθας τών Κυκλώπων, δπον ό Οο)-νο/’ιμος χατέβαγεν βζ 
των εταίρων αντον, καί αυτός δέ ήθελε πάθει τό αύτό, άν μή έμέθυε τον 
Κύκλωπα, καί έστέρει αύτοϋ τον ενα οφθαλμόν* έφ’ ω καί παρωργίσθη κατ' 
αυτού ο Ποσειοών. Ποοςωομίσθη επειτα εις τήν νήσον τού Αιόλου, είς τούς 
Λαιστρνγόνας, έθνος τής Σικελίας, οίτινε; κατέφαγον πολλ.ούς τών εταί
ρων αυτού, καί πρός τήν Κίρχην.

'ϋ περίφημος αντη μάγισσα κατά μέν τινα; ήτο θνγάτηρ τον Ό λίον 
και τής ίίκεανίδος Νύμφης Πέρσης* κατ’ ά'λλους δέ, τού 'Υπερίονος καί 
τής Αστερόπτ^, καί αδελφή τού Αίήτον καί τής Πασιφάης. Κατωκει έν 
' ϊ  νήσφ τής ίταλ.ίας, Αία καλ.ονμένη, δπον εί·^ε μεγαλοπρεπή οικίαν,
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χ«? τέφφαρας θϊί·.κδ*ς χ *ί ποτβϊχτ,ίδα; Νύριφβς βίρ*ζ«{ναί, χβΐ ί;σχο· 
λεϊτο τΐίρι τήν ίίΜντιχήν. Φ9άσ«ς» Όδ'^τσ5^; εις τήν νήσον ταύτην, ε^ειλβ 
τον Εόρύλοχον και άλλοι/; όαον ά'/θρώπον;» ϊνα χατασκοπεύαωτι τον τό
πον. Τούτο■̂ ς υττεδέχίη /̂βν ή Κίρκη φιλ.ο^ρόνω;· βλλ’ επεντα εγνίαααα 
αυτούς διβ τής [/αγιχής ράβδον, ρ.ετερ.6ρ-ρωτεν εις χοίρου;· μόνο; ό Εΰρν- 
λ,οχο; εδυνήίη να δ’.αρύγνι την μαγείαν, καί έλίών εις τον Όο/σαέα, διη- 
γήΟη το συμβάν· ουτος δε άπετάσισε ν άπέλΟη αυτός προ; έλειΛέρωτιν 
τών φίλων άλλα χα5' οδόν άπαντήσας τόν 'Εραήν, έδ’.δάχίη πώς πρέπει 
να φ·/λαχ9γί οπό τής μαγείας, χαΐ Ιλαβε παρ’ αΰτον αυτόν, μ ώ λ υ  λ.εγό- 
μενον, προς έλευθέρωσιν τών εταίρων α/τοΰ (* ) . Ουτω παρεσκευασμένος 
βρχεται ό ’Οδυσσαυς προς την Κίρχην, τής όποιας τα φάρμαχα ουοεμίαν 
βποτελ.οϋσιν επ ’ αυτόν ένεργειαν. Αναγκάζει δέ αυτήν, χατα συμβουλήν 
τοΰ Έρμοϋ, απειλών διά τοϋ ξίφους, νά όμόσ^ ιερόν ορκον, δτι οΰχΐ μό'^ν 
αυτόν δεν θέλει β).ά'}<ει παντάπασιν, άλλ’ έ),ευθερώσει προςέτι χαΐ του; 
εταίρου; αύτοϋ. "Εμεινε δΐ έχει ό Όδ-υσσενς ενιαυτόν ενα, γέννησα; ές 
αυτής τον "Αδριον, ή "Αγριον, χαΐτόν Λατίνον. "Επειτα κατέβη διά συμ
βουλής αύτής'εΐς τόν ^δην, ένθα ό μάντις Τειρεσίας προεΐπεν εις αυτόν 
πολλά περί τής μελλούσης αότοΰ τΰχης. Άναβάς δέ πάλιν εις τόν κό
σμον, χα’ι εξακολουθήσας τόν πλοΰν, έπλανήΟη περί τάς Σειρήνας, καΐ τήν 
^ ύ λ λ α ν  χαΐ Χάρυβδιν, τάς θυγατέρας τοΰ Φόρχου, τά μέν ά'/ω παρθένους, 
τά δέ κάτω ίγθύας ( ** ] . Διά τήν οργήν δέ τών θεών άπώλεσε κατ’ ολίγον 
πάντα τά πλ.οΐα, κα’ι πάντας του; εταίρου; αΰτοΰ, χαι ναυκγήσ*;, ήλθε

(·] Ό!ν«. κ. 302—6.
• 'Δ ; φΜνήσας ιιέρι φίρμαχβν
• *Εχ γζΐηΐ έρ^βας. Χ*Ε μοι «ύσιν α ι̂οϋ (9ίΐξί·
» 'ΡίζΌ μέν μέλιν Ι/χε, γίλαχτι ίέείχιλβν α.β»(*
» Μιύλν 9έ μιν χαλέουσι Οιοί' α̂λΕπέν 9έ τ' όρνβίΕΐν 
■ λνδρά»! γ* ίνηιοΤβι· 6ίοΙ ίί  «  πβντβ ίύνβντιι. »

6χβυ ί  ΣγοΧια3ΐ. χ Βονίνηΐ (νίβ;, τό μυλνΐιν, ΰ έβην ά^ανίζιιν φίρμ,χι· 
> φααΐ &έ τοϊίτβ έλχίμενβν τής ^.ζηΐ, βάνατον έπι ί̂ρΕί» τψ άχοαπώντι [ζ.ατχύν,ι] «. 
— χ»1 δ Εδοτίβ. «Χίλικόν έβτιν ή «ί,ο υ  4?νγή, ίικιδίι λίγοι ϊί,'« '“'ι έλχόμινο» οίνδ 
X θάνατον *ρ4< τώ τέλίΐ τής ί̂ΐ;»!; έχιφίριιν τ$ «νχοπβνιι, ίποΤόν τι χ ,Ι *»ρΙ μχν. 
» ίραγίρου λίγεται· ίήλβν ίέ , χοΐ οη ίγνωοτα; τοΤι &ι;*λΐίΐχιάίιις βιτά/ν, τό μϋλυ 
• ι! δέ χοΐ άντιχαβίβταται αότί Κιρχαίοις ιραρμάχοις, ιίίιίεν αν έχ'νοι- φββ'. βέ ν1 π·· 
X λαιοί χαΐ μωλυ λίγιοδαι χαρά τί μωλύειν, 6 έατιν άοανίζιιν τά ιράρμιχχ ·, — Ό 
ηλίνιος (ΙιίεΙ. οεΙιΐΓ. 2Κ, 4.) δνομάζιι τ ί ^υτίν ογηρίιβ «>1>ε· χβρβλ. θτόφραοτ. «ι,Ι 
ψνχ. Ο'. 16. X μϋλν δέ έατι χατά τού; (ατρονι τί άγριον χίιγανον > χα! ΔιοΒχορίί. 
γ'. 53. · χαλοϋοι δέ τίνος χήγανον άγριον χαΐ τί (ν τή Καπκαίοχι ι̂ χαΐ τί ΐν τς χζνά 
X τήν λσίβν ΓαλατΕςι λιγίμονον μ£λυ >.

(·*) ϊήν άχριβίοτέραν Χίριγραφήν τήι ϊχύλλης Εδέ χαρ’ Όμ. 'ϋδκο. Η, 8 3 -1 0 6 ί 
X Ένβα β'ίνΙ £χνλλ^ να;(ι, διινίν λιλιχνΤ··
X Τής ήτοι φωνή μέν, δον) βχύλαχος νοογιλής,
X Γίγνςται, αΐιτή δ' αυτί «έλ»ρ χβχέν οΰί< χί τΕς μιν 
X Γηδήχςιον ίδών, οΰδ'ςΐ βείς άντιάχειιν
X Τής ήτοι πίδτς (Εαί δνώδοχα χάντος άωροι- -  -
I  "Ες δέ τέ «Ε δςιραί πιριμήχοςς- έν δ’άχάχτς 
X 2 μ·ρβαλέη χοφαλή, ίν δέ τρίχτοιχοι ίίό'τβς,
X Ιΐυχνοί χαΐ ίαμέις, χλοΤοι μέλχνοΓ β̂ νάτοιφ- 
X Ηέαβη μέιο το χατά οχιΕβυς χοίλοιο δίδυχον- **
X *£ξ«ι δ'έξίο/Εΐ κεγαλάς διινοιο βίρέέρου-
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· '!  τί,ν νί«ον ·Ωγ«ν!.ν, 5™» 1ι»8ί·/ίη «Μ » ®Λ.«ώτίτ. 5, »ύρ ., 
Κ ί ί ;  β υγ ίπ ρ  *  Ό ^ ί · ν ^ > ™ =  Τ ^ ν ;  Α .« ν τ « ,
Ε8 5/)ο»ς, ™5 ·α««νοϋ μ Ι τί,ς β ίιιΕ ο ι, ««ι ιζ>·,»· 1»ϊτ «κ γ λ  « » .ιο τ .™

& , ί .  Ε ^ . · Α « χ » ρ ή " «  !Ε »«1 1·«·=«··'. ϊ '» · · -  “ ' , ' ί -  · ’ ^ Τ
ι ώ ν  Φα'άκων, δτιου ίΐκεν αύτβν χο/.ως Β γ ο ν τ χ  η ραοιλι; Λκυαικα, χ«! 
Ε .5 ή γ ,«  ^ ρ ί! Τίν ™ ,ίρ α  Α ν , < ,  ν ί ν  ·Α),χ·:,..ν. Ι .λ .χ ™ ..»  ρ._.™5. .? ϊχ .-  
δε'.: ύ χ ί τ ί ,ϊ'Α β η ν ϊί Λ  γέρον-». ·'«= «ννον. » ΐν  11».-
,ϊΛδχχ,ν, τί.ν |χώ «ο«» «Λντοιε »ι»τ>·.» ε κ  χ»ι τον ο»ν Τ ν / . ψ , χ ο ν ^
Εγόνεοοεν άκαντ», » » «  ^ ^ . · τ ί ρ «  « ί  Πη»εεο»ν,ε, ο.τεν.ς χ .9  ΟΛον το 
ό ,ίο τ Υ κ . τής «ιιο·ν»!«ς »4τοό ήπχτώντο οττο ταοτχ,τ, εΑτκζοντις ν» /,«6ο.- 
οιν « ί-ή ν  ε,’ς ν ον .ίχ» , χ»! Εζτ,.ε ™),1» χρέ-ον οοτερον »,οοχ»:, ε «  οο 
ά ιιέί .ν ε, «>ήγε.βε!ς χοιρίως « τ ί ν ο ς  των εχοτοί >»·.5ων, των γεννηδεν- 

των έχ τ/.ί Κ,ίρχηί·
Ν€2ΤΠ Ρ.

ϊ Β ς  το5 Νήΐ.έως »«ΐ τής Χλωρίδος, γεννήίεΙς ρείν Εν Πύλφ, άνατρχή
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» Αύτίΐί ί*Ιχ8υ4ϊ, ο*4ΐϊ·λον Χ«ρ·1ι®ΐ|Α<Λ“»*ι 
» Διλτ'νάς τ* χύν«< τι , χ»1 £Ϊ *ο»ι μιΤζον έΤε̂ Τίν 
■ Κϊ[τβς, & μ«ρ'« ρόϊ*€ΐ *γί*ιονο< λμφιτρίτιν
• Τ ί ί ’ βΰ ΐίώΊΟϊ» ν·ϋιβι άχήριοι ιίιχβΐόωνίίΐ
• ηβρψΩγίίΐΊ ϊί,ν ντ,ί' φίί«ι δί «
> Φώϊ' ίέβΒπάξΐΒ» νίδί ΧΜ»· βχρώροιβ. ·  . . ·

&Ξ5 . · ν τ ΐ Ό !  χΙν ό> »*!·"■“  ■“  ' * χ ΐ ι · · ' ; , ' · ν > " 'τ

;  ί ί . . . . Γ ΐ . · . Γ χ *  · ί -ν ,. .Λ κ ·  Χ.Ι .1  μ !. ί» ν _ .ϋ μ ·  ΙΧΡ "™ »
» β*τ\β(» χ« 4  β4«ο« βεβλημένο», βκμφϋηϊ ουί» «5 «ιτρ?· ϊδς «  *'^*^*,'
 ̂ !Γν« « ο  μή «ΐ4. δύ»..9« 4«δ Χήί * έ ,ρ «  £{£ ί̂,ν V»:» ϊίίν,Εν. Τ.ΩΤην λ_έ-

ί  γ . , . ,  τ ΐ . 'ιι,.”  1·  ί · ί ' ·  Ί ι  Γχί"*··" *"■·■ ·*' ·χ>·;.ί···χ'·-ι··
,  ϊ ι .  ί !  χ.τ1» 0:4 ιτ.[4; 4..γ.4··. χ44" ·έ·0· 4··«=,>'· 4 .*  '·'■('■ ' Χ  *'*■ 
.  .  _  ίή .  Η » Χ τ γ . ,1. ·  '·4  Χ··:χ·ί ’ »ν'·” ΧΡ“ “. . .  . . . Τ . · 1. ν . , .  Π .Χ .-
.  ,ά τ χ .,ι  ΐχ '.ι. >■,■ 2 1 - ■ »έϊ“ ; » ”» ο ΐ ;  “ ί V  · ·  ’,)■
.  V..»* ιιέν «έϊί. « δ  δμ·»λοΟ, χυνϋν 6* έ»τ«οβ(ν θύτη «ροίΐΜ9υχ*»·· χϊρολαΐ «
,  ίλλο ^ ! χ Ι  δ?£«·1· Τθν.ύτην «  φδ*"· ΐίη^ς· ή βέ «λϊ,^ ..
*  *δ» νϊι.ς V»», «  έληίζονίο 14 χερίχνιρ» τη  ̂ ΪΕχελι,ί χ .Ι  τ1» Ιέ.νο» χολιιον η . 
> 2έ ν.ϋς τίΐήρνκ; ΙΧΧΕ'». ·'» «δνομ.Σ χνλλ., Λυοη η ιριηρνίς τ ί  λο χ4 τω» *λο.«»

:  -  <^Ρ · ί τ
ι · -

.  σϊν(«ν. ή «01.  χ«λο«μένη Ζάτχλη. . · έν -̂νβ» μ"<ρ4ν «Ρ*
,ω Ι?(χν««ι έν χίρψ, βέβοε ίΙ-ι<Ί«'ν *!« δ « 9  «ορίμον
.  χ»1 δ(νη< μ.γάλης έχιρ»>:ηλΙζβυο»ι τ1  οχοφη ««γοοβεν. . - Ι Ι . , α .  θονχοδ.
■νρ... Α·. 2 1 . .  ·Ε»ι ι  δέ δ χορβμδς. η μ«ι»έ«/·<ιΤιου * “ν ^
ΓδΙ.χύιατο» £·.χ.λίγ ιϊΐί ή«ιίρ<·» άι.έχει· χ .Ι η Χ»Ρ 6̂δι« «ληβιιο. ιοοιο. η
.  ’υδίοίιδί λέγ«»ι δι.χλίδϊαι· δι4 βίίνδτητ. δέ, χαΐ έχ μ»γίλ«.ν «·λά)-<ον.̂ ιου «
> Τνρσηνιχοϋ χ«1 « 5  Σ·.χ«λ.κο5, β ςχ :*« « »  ή έί «ντδ, χίΐ^οω.ης βιΛ«, ιί
• χόιως χολίχή έ»ομ:οΗ|. ·

Ι*) ’ΰδνϊ. Λ. 52.



ϋίΐς δί εν Γερήνη. Γοφία, χορτιές το3 β * 9 έ «  αύτοϊί γ^κο;» χαΐ ημεοος * « ; 
η ειττική  ρητορΕ’β,άποδίδονΊβίι είς βύ·;ογ ύπο τοϋ '0[Λήροιι ως βξικάζοντ* 
τιροτίρήιχατα.

Νέο; Ιτ ι ων,'κατώρίωσε ρεγά).α άνδραγαίψατα· επολέριν^ τοίκ; Κεν
ταύρου;, εξεβτράτευσε μετά τών Αργοναυτών κατά τζς  Κολχίδος, χα· ήλ« 
θεν εΐζ μάχην με·.ά τού Λυγχέως καΐ του ϊδα, των ίρονιυίέντων ίιπύ των 
Διο;χο'ύρων. "Οτ’ έξήλθε χατά τη< Τρφάδο;, ?,το «ροβεβηχώς τήν ή).ικ(αν, 
'δ'.ότι Ιζη  ετ:1 τής τρίτης γενεάς (χρονικού διαστήματος επέκεινα των εξή 
κοντα έτών)· ήτον δμως πολύ αναγκαίος εις τού; “Ελληνας* διότι ποτέ μέν 
συνεβούλευεν αυτούς, ποτέ δέ ενεθά^υνε χαΐ έδίδασχεν, άλλοτε δέ και 
επέπ ληττε, χατά τάς χρείας χαΐ περιστάσεις* χωρίς αυτού οΐ Έ λληνες 
δεν ήβελον σχεδόν εκπεραιώσει τό εργον τής πολιοοκίας. Μετά την κατα·· 
στροίρήν δέ τής πόλεως έπέστρεψε πάλιν είς την πατρίδα, καί άπβ9*νεν 
εκεί ήσώχως.

Γυνή αυτού χατά μέν τον "Ομηρον ήτον ή Ευρυδίκη, ή πρεσβυτέρα θυ- 
γάτηρ τομ Κλυμενου (*)*  χατ’ άλλους δέ, ή ’Αναξιβία, ή θυγάτηρ τού Κρα- 
τιέως* παΐδας δέ είχ ε  τον ’Αντίλοχον καί θρασυμήδην, οίτίνες έπολέμησαν 
καί αυτοί κατά τής Τρφάδος.

Ι Δ Ο Μ € Ν ε Υ 5 .

Υίδς τού Δευ-καλίοννος, καί εγγονος τού Μίνω, βασιλέοις τής Κρήτης. 
'Ως μνηστήρ καί αυτός τής 'Ε/.ένης, η/.Οε μετά τού Μηριόνου; είς Τρφάδα, 
^έρων όγδοήχοντα πλοία, καί επολέμησεν άνδρειότατα. Επανερχόμενος 
δέ εις τήν πατρίδα, καταληιρ9είς χα9’ οδόν υπό σροδρού χειμώνος, εύχήίη  
είς τόν Ποσειδώνα, οτι, εάν έπιστρέψη ευτυχώς είς τήν οικίαν, θέλει θύσεί 
δντινα άπαντήση πρώτον. 'Ο χειμών επαυσεν ευθύς, καί ό Ιδομενεύς προς- 
ωρμίσθη είς τον λιμένα ευτυχώς* άλλ’ ό πρώτος ό έ).9ών είς ύπάντησιν 
αυτού, ήτον ό ίδιος υιός, δςτις ήρχετο νά άσπασθή αυτόν. * 0  πατήρ όμως 
δεν ήθέτησε τήν ευχήν, άλλ’ έπλήρωσε τήν ΰπόσχεσιν, θύσας τόν παΐδζ 
είς τόν θεόν. Οί υπήκοοι αυτού, φοβηθέντες, μή οί θεοί όργισθώσιν διά τδ 
οπάνθρωπον τούτο εργον, άποστατήσαντες, εςωσαν αύτόν τής νήσου. Φυ
γών δέ, ήλθεν είς Ιταλίαν, Ιχτίσεν έκεΐ πόλιν, είσήγαγε τήν νομοθεσίαν 
τού Μίνω, καί μετά  θάνατον άπεΟωώθη. Πολλοί, καί μάλιστα ό Σικέ·· 
λιώτης Διόδωρος, Ουδόλως άναιρέρουσι τήν άποτρόπαιον εκείνην ευχήν, 
άλύ.ά διηγούνται δτι ό Ιδομενεύς έπι^ρέψας εις Κρήτην, έβασίλευσε πολλά 
έτη  έν εΐρήννι' *<ιο9ανών δέ, έτάρη έν Κνωσσώ, καί άπέλαυσε θείων τιμών.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.
Υιός τού Πο’αντβς, περίβημος τοξότης, καί ήγεμών τών κατοίκων τής 

Μεθώνης, θαυμακίας, Με),ιβορας καί Όλυζώνος. θύων ποτέ έν τή  νήσ^ 
Χρύση, έοή'χΟη ύπδ δράκοντος τον πόδα* καί τότε μέν ευθύς ό).ιγωρήτας 
τού δήγματος, έξηχοθ.ούθησε περαιτέρω τόν πλοΰν* άλλα τό τραύμα έγει«

ί·) 'Οίυί, Γ. 432.
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νεν ο!;ΐω β « :υ · χαΐ ίια  έυςωδίαν οί>τως Λ^όρν,ΐον· ω ;τ ι  διχ
ίυΐΛβου).?,ς τοϋ *Οδϋ<ιοέω? [Αϊ·:6χοΐλ{σ9η ό «ίίω  ίΐς Δτ,ρνον, Ιν9* δΐί^Ε'.ν<ν 
«ννέα ετη , ζών μόνος ελεεινόν βίον. ’Επειδή δε χχτβ τ/|ν^χντεί«ν ΐο3 
Έλένοΐί η ΤεωΛί δεν έούνατο ν« πο|;9ϊ,ί1ή βε).ύν τοΰ 'Ηρα-
χλέοι»;» τα όποΓα__οδτος εχάριτεν εις τον Φι),οκτΤ|Τ/,ν, τον άνάψνντα τήν 
τΕυραν, εβ ' ης έχάη, ειιεμόιαν οί 'Ε λληνε; τον ’0 δ ι« ϊ ί«  χαΐ τέν Κεοπτό· 
λ.εμον να κομίοωιιν εις τήν Τρωάδα τον Φιλο*τήτ»ϊν. ’Ελ9ών 2έ , χαΐ θβ- 
ρα-ευίείς ττ,ν ττλτ,γήν όπό τοΰ Μ αχαον^, 5;, κατ’ άλλους, ύπδ τοΰ Ά οκλη- 
πιοΰ, η  καΐ τοΰ Ποδα).ειρίου, επολέμησεν «νδρείως, φονεύαας πολλούς εχ «  
Ορους, εν οΐς καΐ τόν Πάριν.

Τήν ιστορίαν τοΰ Φιλοχτήτου επεξειργσσβη δραματιχώς ό Σο^χλί;ς εν 
τινι των σωζομένων ούτοΰ τραγωδιών, επιγραφομέν^ κατά τό ονομ* το3 
ηρωος.
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