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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΤΗ Σ ΓΕΩ ΓΡΑ Φ ΙΑ Σ Τ Ο Ϊ  ΣΤΡΑΒΩ ΝΟΣ.

Π Ρ 0 Σ  ΤΟ ΓΣ ΕΛΛΗΝΑΣ·

Η και σήμερον ακόμη φυλάξααατο παλαιόν αυτής όνομα Αμά- 
σεια , πόλις έηίσπμος τον Πόντον, εχόννησε τον Στράβωνα* 
Τίς χοά ηοΓος έχρημάτισεν ό πατήρ αύτον, δέν μας είναι χνως-όν* 
περί δε τής ρητρός αυτός ό Στράβων μάς διδάσκει τα έ£ής· 

Δορύλαος ό τακτικός, καταχόρενος από τήν Κρίτην, έγέν- 
νησεν υιούς δύο, ονομασμένους Στρατάρχαν και Λαχέταν. 0  
αδελφός τον Δορνλάου, ώνομάζετο Φιλέταιρος, όχων και αυ
τός υιόν, ομώνυμον του £είόυ, Δορύλαον. Τον Λαχέτα it 
5υγάτηρ εχεννησε την μητέρα του Στράβωνος (ι)·  τής οποίας 
ό πατήρ ότι «τον είς των εντοπίων τής Καππαδοκίας, ή του 
Πόντου ( η κάν τών Jxet μετουασ^έντων Ελλήνων ) , φαί
νεται από τό βάρβαρον του αδελφοί τον όνο μα , Μοα- 
φόρνης* ούτως ονομάζει ό Στράβοιν τής ρητρός αυτόν τον 
πατρικόν 5είον (a). Από τούς Ποντικούς, ή Καππαδόκας τού
τους, πιθανόν ότι ητο καί ό άνήρ αύτής, έ πατήρ του Στρά
βωνος, όχι ίσως όλι^ώτερον έπίσηρος παρά τούς μητρικούς 
αύτον προχόνους, οί όποιοι εφα'νησαν εις πολλάς περις-α'σεις 
άν'δρες ρε^άλης ύπολήψεως.

( ΐ )  ϊτράό. Γιωγραφ. (3ιβλ. ί ,  <τιλ. 477"4?8.
(a) Ο « ir. αύτοΘ. j3tSX. ιά, σΐλ. 499> καιβιέΑ. ιβ’, σιλ. 557·



0  τακτικό; Δορύλαος εχρημάτισε φίλος και αρχηγός του 
βασίλίως τοΰ Πόντου, Μ&ριόατου, τοΰ επονομασ$έντος Ευερ
γέτου. Εύρ&εις εις tr,v Κρήτην, ore οι Γορτύνιοι ίσον είς 
μαχ>ΐν με τούς Κνωσσίους, εψυρι'σ̂ ϊ} <τρατ>τγος από τούτους, 
χ* ετελει'ωσεν ας ολίγον τον πόλεμον. Αλλ’, επει$? εμα£εν έχε? 
τον θάνατον τοΰ Μιθριόάτου, Ιμεινεν εις τήν Κνωσσόν, όπου 
λα&ύν γυναίκα Μαχεαόνισσαν, τ/,ν Στερόπην, εγέννηηε τούς 
όνομασθέντας ανωτέρω δύο υιούς, Στρατάρχου καί Λαχέταν* 
ονόματα σημαίνοντα την εξαίρετοι/ εις τά τακτικά σπονόϊ}ν τοΰ 
Δορυλάου.

Τούτου ό ομώνυμος ανεψιός Δορύλαος, υιός τοΰ μεΐναντος 
εις τον Πόντου Φιλεταίρου, ε’συντράιρι με τόν διάδοχον Μι- 
θρι&ήου τοΰ Εύερχέτου, Μιθριδάτην τόν Εύπάτορα, ηζιώΒη 
μεγάλος τιμάς ( ι ) ,  και χατες·ά$η ςραχηγός του εις τόν προς 
Ρωμαίους πόλεμον (a).

Από τόν αυτόν τοΰτον Μιθριδχτην τον Εύπάτορα έδιωρίσΟη 
ύπαρχος της Κολχίδος ό προ μικρού ονομαστείς Μοαφέρνης , 
θείος της μηχρος τοΰ 2τρά&Λος (3).
- 0  Στροφών έζησε βέδαια εις τό μεταξύ διάςημα μέρους της 
ζωής τοΰ Μεγάλου Πομπηίου και τοΰ Και'σαρος, καί μέρους 
τοΰ Τι&ρίου* δεν είναι όμως ακριβώς χνως*ός ό χρόνος ότε 
άρχισε , ουό* ότ επαυσε να ζμ. Ο,τι είναι δυνατόν να μάθωμεν 
περί τούτου, συμπεραίνεται άπό τά εξής4 τά όποια, χωρις-ά

(ι) Στράβ. Γεαγραψ. |&6λ. ί, σιλ. 477“47®·
(ο) Μέμνων παρά τώ Φ«τ. κωό. σχ^, σ*λ. ^3ΐ.
(3) Στράβ. Ttvypaf. βιζλ.ιά, σιλ* 499*
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μεν θεωρούμενα, οιν αποδείχνουν τίποτε, συναθροισμένα $$, 
γεηώσι κάποιαν πιθανότητα,

0  Πο/χπ>ίϊο; ,  σύγχρονος xai αντίπαλος τού Κ αίσαρος, άν- 
έλαμψε μάλις-α είς τον Μ&ριόάτον τον Ενπάτορος τονς χρό
νους ,  τον οποίον, ώς ϊβαμεν, έβονλενσαν οί συγγενείς τον 
Στράβωνος. Εν ϊτος άρχρτερα πριν νΐχά,ση τον MtSft&jirrjv, 
αφάνισε, κατά τό 6 8 η  έ\ος (χ) άπό κτίσεως "Ρώμης [6 5  προ 
ΧριςοϋΖ , από ττ,ν μεσόγειον όλην θάλασσαν τονς πειρατάς, 
τόσον πλέον Φυσχαταμαχύτους, ίσον λτο μεγαλύτερος ό αριθμός, 
πλειότερα τύς βιασποράς «ντων τά μέρη, καί πολυπλοκώτερα 
της χαχουργίας τά μέσα (a). At όύο vuat αύται έχατάςτησαν, ώς 
ονίενό; άλλον, περιβόητου εις ό).ην την οικουμένην τονομα τον 
Πομπηίον. . % .

Υποθέτω προς ώραν, οτι ό Στράβων έγεννήθη ο:; ; μι
κρόν ΰς-ερον, των κατορθωμάτων τον Πο/χπκίον, ύγουν περί 
τό 68η έτος άπό κτίσεως Ρώ ^ς. Αλλά τοντο άς λογίζεται 
κατά τό παρόν όπλα υπόθεσις, ίωσον νά μάθωμεν από τά 
έξύς εάν συμβιβάζεται με τής ίς-ορίας τάς λοιπάς περνάσεις.

0  Στράβων (3), όταν υπηγεν είς την Κόρινθον, χατα-

( t ) Sim son, Chronic, catholic., pag. ι 5ο ι .  Είώ *αί χαθιξϊς, 
« ί  τά Προλιγόμινα τούτα , μιταχιιρίζομαι τήν χρονολογίαν τον Αγ
γλου ΐιμο&νος' ζχι διότ 1  τάν νομίζω παοά τάς αλλας axpiSs-tpav, 
άλλα διά τον fiSov τής ένδίχομϊννς συγχύσιως, *«t i u  tt« πολλών 
έτών βΐιράν, « όΰο $> τριών Ιτών παραλλαγή καταντά νά «vat άδιά- 
γορος.

(a) ί ί .  Πλοντά,οχ. Kip. Α , οιλ. ι a t — :4 ο  ίμ. ΐχ ί.
(3) Γιωγραψ, βιΖλ, ή , οιλ. 379·

a a



σκαμμένων άπό tov Μόμμιον, τήν ηνρε νεωςΊ ώ/βχησμενην· 
Αλλ’ » άνάκτισις αντής * ή κάν τό ψήφισρα ν’ άνακτισ&>5, 
eytvev όλβους μήνας πριν 0 Κ«ίσαρ φονεν^ή* ό δε φόνος τον 
Καίσαρος ε’σννέβή καχάτό y io  έτος άπό κτίσεως Ρ ώ ^ς [4 a  
πρό Xptrov]. Εάν ονλλο^ο&ώ^εν τήν όποέ*ν Οκαμε μακράν 
nepcfyqaai 6 Στράβων της γής> δία νά σννάξρ την άναγκαίαν 
εις tov ̂ εω/ράφίαν τον νλην ,  τα|ειίενσας,  ώς αντός λέ^ει ( ι) ,  
άπό τήν Αρμενίαν εως tov Tvppyjviav (2) ,  και από τον Εν- 
|ε»ον Πόντον (3) εως τά σύνορα τής Α&ιοπίας (4), συμ
βαίνει νά fito τριακονταετής tov ήλικίαν τόλι/ώτατον, όταν ίίε 
tov Κόρινθον* rfyovv tov «Αν επτά ervj μετά τον φόνον τον 
Καίσαρος, χατάτό 7*7 **ό κτίσεως Ρώμης [3 5  προ
Χρις-ον]. Πιθανόν άρα ότι εγεννη^η , ώς νπο^όσαμεν, εις 
τό 687 &ος άπό κτίσεως Ρώρ^ς [65 προ Χρις-ον].

0  Στράβων λεχει (5 ), ότι ϊδε τον Πονβλιον Σερβίλιον, τον 
Αά τάς κατά των ΐσανρων νάας έπονομοα^έντά ίσανριχόν. 
Αί νικαι τον Σερβιλίον εσννέβησαν τό 676 ότος άπό κτίσεως 
Ρώμης [<] 6  προ Xpijov ] , tfyovv δέκα T0),iyov ετη πρό τής 
Τ'ίννήσεως τον Στράβωνος. Αυτός ό Σεροίλιος όπεραν εν υπερ- 
}Τ3ρως τό αυτό εκείνο έτος 7 *ο άπό κτίσεως Po&ptyj; [ 4» προ 
Χρίσου], ότε εφονεύ$η ο Καίσαρ (6) ,  καί οτε ό Στροφών

, ( ϊ )  Στράδ. Γ««7Ρ*?· τόμ. A, « λ .  i 5 l  εμ. **<?.
(а) Τήν «ήμερον ονομαζόμενη» Τοσχάνα»  (T oscana).
(3) Τήν σήμερον Μ ανρον θάλασ σ αν.
(4) Τής «ήμερον Α όυσ σ ιν ικ ί.
(5) riojypay. βώΐ. «6 , «<>.. 568.
(б) ί ίε  Δίων. Κάσα. |3ι6λ. μ Ι , ziy. 16 .

S' ΠΡΟΛΕΓΟΜΕίίΑ



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. £ ;
\

είχεν &ος εικο?ον καί τρίτον της ηλικίας, cay, ώς υπο£έ- 
σαμεν eycw>$5n το 687 άπο κτίσεως Ρώμης* Αλλ* εις τάσην. 
ηλικίαν Sev εμπόρει νά γνωρίαγ τον Σερβιλιον είς την kotow,. 
ο$εν οντος ε?χεν αναχωρήσει προ πολλοί* τέν ids λοιπον εις 
την Ρώμην, οπον πιθανόν δτι υπήγε μχκρον προ τον Βανάζου 
τον 2ερ&λών> πριν υπαχη ας την Kiptvdw (ι)·

Λαλει ό Στράβων (a) ώς περί συγχρόνων του, περί τον 
ίού&χ, βασΛέως των Μαυρουσίων (3), καί τον υιοί αυτοί, 
τον νέου ίούέα, τον 3ριαμβενθέντος άπο τον Ιούλιον Καίσαρα,. 
τό 708 έτος απο κτίσεως Ρώμης [44 ^  Χρετοδ]·

Αν πες^ύσωμεν τον Α^ναιον, ο Στράβων εγνώρισε πρόσω- 
ποίώς καί τον Ποσειίώνιον, Στωικόν φιλόσοφον. Ε&ύρομεν 
απο τον Πλούταρχον (4) , on 6 Ώομπηιος idc καί σννανε?ράφη:

(Ο  Στράδ. Γεωγραφ.£ιδλ. ιδ',σελ. 508.Πληνίάν το κείμενον, αΤφ 
» ίσαωρ&ω προσαγορεύατε Πονδλφ Σερβιλίω, ON ημείς ε&ομεν » , 
εγ£άρη άιτο τους ώντιγραοας· Εν&χόμενον νά εγραψεν © Στράβων, α Τω 
» Ισαυρικω... ΟΥ ΤΟΝ ΥΙ0Ν ημάς $?dο μεν ». Ο νιος τον Σερδιλίου, τον 
όποιον την 3υγατ«ρα Ιλαδε γυναίκα ό Αυγου^ος Καίσαρ, cφύλαξε τον 
πατροςτό επώνυμου, ίσαυρικός καί αυτός λεγόμενός* id* Sueton. 
'August* cap. 65 ; καί την Γαλλ» τον Στράδ. μετάγρ· tom . IV , 
p a rt. Π , pag· 971 not. 2.

(2) Γεωγραφ. τομ* A, σελ. 390 Ιμ*. ixd. καί βιβλ. ι£ , σελ. 829.
(3) Των Μαυρουσίων ή χώρα, ώνομάζετο άττο τούς Ελληνας Μ αυ- 

ρουσ ία , άπό τούς Ρωμαίους, Μαυρητανία (M auretan ia)*  είναι ή 
σήμερον καί τονομα καί το πράγμα Βαρδαρία. Αύτη περιεχει την 
βασιλείαν τού Φεζου, τού Μαρόκου, καί την πειρατικήν δυναςείαν των 
Αλγερίνων, οί όποιοι όασμολογούσι των φωτισμένων ιδνών τούς ηγεμόνας!

(4) Mep. Δ, σελ. ΐ4 ΐ έμ. feed·



toy Ilowi&Svioy είς την jPo'iov, έπιςρέφων <bro tov χ«τ« Mt- 
3pt&ctov πόλεμον to «ύτο συμπεραίνεται, καί από tov Κ (κέ
ρωνα, κατά τον ©ποιόν « συντυχία tow ΙΙοοεείωνίον'μέ tov 
Πομπιίϊον εσυνέβη όταν ουτος εγύριζεν alt ο rev Συρίαν ( ι ) ,  
ifyovv ζατά to 69a άηό κτίσεως Ρώμης [ 6ο προ Χοϊκοί ] 
&ος. 0  Στραβών όμως λέ/ει, ότι ό ΙΙομπύΐος ίιπ^εν είς τ«ν 
Ρο'ίον tov αδτόν χαιρόν, όταν i>erp«rtv« κατά τών λ>95*ών (a), 
#j/ow to αντέ ϋτος τίς ^εννιίσεως tov Στράβωνος ώς νπο^έ- 
σαμεν ανωτέρω, Αλλ’ επειδή 0 Ποσειδώνιος ίζησεν ογ$οήκοντα 
τέαααρα ετη, ώς "Uytt ό Λονκιανός (3), άν &ν toy έγνώρισε 
προαωπαυως ό Στράβων, «τον όμως, όταν εκείνος άηέΒανεν, 
είς άρκετήν «ληάαν μειράκιου, ώς*ε νά καταράμιι&5 με τούς 
συγχρόνους τού ίίοσειδωνίου από toy Α&ήναιον (4)·

0  Στράβων έγνώρισεν ακόμη τον Atktov Γα'λλον, καί έφιλιώθη 
ft- αυτόν, ως-ε καί νά τον αυνοδεΰση είς την κατά τών 
έκζ-ρατείαν (5 ), Ϋ,τις εσυνί&η τό 729 ότος οκό κτίσεως Ρώμης

(ι)  Geer. Tuscolaa. lib. I I , cap α$.
(a) Στράδ. Γεωγραψ. β&1. ιά, οιλ. 492·
(3) Μαχοοβ. § 20.
(4) Τον Αθοναιον (a tL  6 5 8 ) τα, λόγια είναι τχϋτχ’ «Δέγιι γάρ 

» [ό  Στράβων] ίν τό ίβόορρ τής αντής πραγμχτεΐχς έγνωχεναι Πο- 
» σειίώνιον τόν άπό τής Στοάς φιλόοορον ». Είς τό σοιζόμενον οήρι- 
ρον τον ίβίόραν βιβλίου τον Στράβωνος μέρος', ο,τι λίγ«ι ό Αθήναιος 
δεν εόρίαχεταϊ τό όποιον ενδεχόμενον νά ευρίσκετο πριν χολοβωθή τό 
βιβλιον. Είς άλλο μέρος όρως τής Γεωγραψϊχς τον (βι§).. ι ς ,  οιλ. ^53) 
Ιίγιι" « Ποαίιόωνιος ό Στωΰός, άνόρ τών χαθ’ «μάς φιλοσόφων πολύ- 
ο μχΒίςατος ο· rtt τον όποιον πιθανώς συμαεραίνεται, ότι ίζνσεν 
ακόμη ό Ποβειάώνιος ικανά rm  ριτά τόν yewjotv τον Στράβωνος.

(5) Στράβ. Γιωγραρ. τόρ. Α, οιλ. j5 a  ip . έχί.
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{a3 προ Χρις·οΰ]. Δία ν1 άποκτϊίση τόσον rarijv φιλίαν μέ 
τον Ρωμαίον ζ-ρανηγον, πιθανόν Sri δτο τεσσαροκονταετής r«v 
ίλιχιαν τόλιχώτατον, ίάν συλλο ι̂σθώμεν μαλις-α τί?ν όπο&ν 
εΓχαν βί Ρωμαίοι τότε περί των Ελλ){νων κακήν υπόληψη» ( ι ) ,  
χαΐ τ?ς όποιας άποτόλεσμα φυσικά έπρεπε νά ίναι η πρόνοια 
νά fat δείγνωσι προς αυτούς μεχάλην οικειότητα, πλήν μετά 
δοκιμασίαν τίς παιδείας καί χρης^ί αυτών διαγωγής πολυχρό
νιον. Είς τόσην ηλικίαν νά ύποθέσωμεν xiv Στράβωνα δεν ακο
λουθεί, αν δεν θέσωμεν την χέννησιν αΰτοϋ σύγχρονον με τα 
λαμπρά τον Πομπηίου κατορθώματα.

Οταν ό Στράβων έγραφε τό τέταρτον τής Γεωγραφίας τον 
βιβίχον, ίσον, ώς αυτός ρητώς τό μαρτνρεΐ(a ), έ^) τριάκοντα 
τρία περασμένα, άφοΰ οι Κάρνοι (3) . και* οί Νωραοΐ (4) 
ύπετάχθησαν είς τους Ρωμαίους. Των δυο τούτων έθνών η 
ΰποταχη όσυνέδη τό φ39 έτος άπό κτίσεως Ρώμης [»3  πρό 
Χρις-οΰ]. Κατά την ύπόθεσιν, ότι ό Στράβων Ιχεννήθη το 
68^ άπό Ρώμης κτίσεως, έγραφε το τέταρτον βιβλίον είς σχε- 
δον τό πεντηκοςων έτερον έτος της £ωης του. Τούτης πολύ 
νεωτέραν ηλικίαν πιθανόν ότι δέν είχεν, άν συλλοχισθωμεν και 
τά μαχρά του ταξείδια, είς τά όποΓα μόλις ευκαιρεί νά συν-

( ΐ)  ίδιΠλουτάρχ. Μ/ρ. Δ , Αύτοσχιί. Στοχ. οιλ^ξζ-ξθ’·
(a) Γιωγραρ. τομ. A , οιλ. 274 έμ. βχό.
(3) Τών Κάρνων τονομα έμεινε σήμερον ιΐς τήν επαρχία» όνομα· 

ξομίνην Κ αρνιόλαν (C arn io le ).
(4) Νωριχοί siryovro οί κάτοικοι των σίμίρον όνομαζομινων Κο

ρινθίας (C arin th ie ), Στιρίας (S tir ie ) , χλι Ανςρίας (A u triche).
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αΒροίζγι τής Γεωχραφίας την ύλην, χαί την όποιαν προ αυτής 

είχε συνταχμένςν ίς·ορίαν όλόχλνιρον εις τεσσαράκοντα επτά

βιβλία, ώς Βέλομεν ίίεο/ μετ’ ολίγον, και ίσως άλλα εις ήμας\
οτρχύςα συντάγματα.

Ε ις το ίέκατον τρίτον τής Γεωχραφίας βιβλίον ( ι )  λέχει περί 

των Κυ^αηνών, ότι ίσον ακόμη αυτόνομοι. K ai επειδή οί Ρω

μαίοι ίςέρησαν τους Κν£ικηνους τήν ελευθερίαν εις τό 7 7 ®  

έτος άπό κτίσεως Ρώμη;» τό οποίον συμπίπτει με τό a6  μετά 

Χρις*όν, άκολονδεί ότι ό Στράβων όέν ήτο πλέον μέ τους £ώ ν 

τας, όταν οί Κο£ικηνοΐ εχιναν υπήκοοι των Ρωμαίων. Αν ύπο- 

Βέσωμεν λοιπόν τον Βάνατον τού Στράβωνος είς τούτο ή όλίχόν · 

προ τούτου έτος, συμπεραίνεται ότι άπέΒανε σχείόν έννενηκον- 

ταετής, επειδή άπό τό πρό Χρι?οΰ 65,  όπου ύηοΒέσαμεν την ν 

γέννησα* αυτού, έως είς τό μετά Χριςών 2 6 , γίνονται έτη 

g i  τον άριΒμόν. Εάν τόσος δεν ήτον ακριβώς του Στράβωνος 

τής £ωής ό χρόνος, δεν άπατάται, νομίζω, ος-ις ειται ότι 

Ιζήσε πολύ υπέρ τά όχδοήκοντα. <

Τήν σύμπτωσιν τής χεννήσεως τού Γεωχράφου με τά παρά

δοξα του Πομπηίου κατορθώματα έμπορε? τις ακόμη νά τήν 

πιΒανολοχήση καί απ’ αυτό τδνομά του Στράβω ν. Αν καί 

Ελληνικόν (δ ) , δεν ήτον όμως είς τούς Ελληνας σννειΒισμένον

ή ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ

( ι )  Σβλ. 5^6.
(2) Στράβω ν άτομα tv*v βίς τούς Ελληνας, κα3ώς και «ς τους 

Ρωμαίους (S ira b o ) , τόν όποιον σήμερον ίμεΐς ονομάζομε» Αλλή
θωρο»· τδ σ ν /γη ίς  καί συνώνυμον Στραβός, fytviv εις ήμάί συν
ώνυμον τοΰ Τυτ>λός.



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. &

τοιοότον όνομα. Παρά τοΰ μυθενομένου Τειρεοίου τον υιόν 
Στράβωνά. ( * ) , δεν πις*ευω χάνεις άλλος νάώνομάτ&ι ούτως. 
Ε£εναντώς οι Ρο>μαΓοι to έμεταφέραν εις τηνγΪΜίσάν των, 
καί το έμεταχαρίσΒγισαν ώς πολλών οικογενειών έπώννμον ( α ). 
Ο πατήρ τοΰΠομπηΐου ίπωνομάζετο Στράβων, Strabo (3)» 
και πιθανόν ότι 6 ίηόςδενάφήκε το πατρικόν ίπώννμον, π/ά-,ν 
διά να βαΤφ εις τόπον αντοΰτο Μ έγα ς , Magnus. Ενδεχό
μενον λοιπόν ότι καί τον Γεωγράφον δ πατήρ ώνόμασε τον 
υιόν του Στράβωνα, διότι τον έγεννησεν εις τον αυτόν ΙκεΓνον 
χρόνον, ότε ή τερατώδης, να εϊκω ούτως, φήμη τον Πομ- 
7Π)ΐου Στράβωνος τού έπονομχσ^έντος Μεχάλου , ί&ιχσπάρΒη 
εις τά ε$νη, έχροφίρετο απ’ όλα τα ς-όμχτχ, καί έκνριενεν 

. όλων τά? άκοάς. Γνωςτ? εΓναι των χονέων « σι«ο0εια νά Μ - 
,τωσιν εις τά τέκνα μεγάλων άνδρών ονόματα, ώς διδάγματα, 
και τρόπον τινά χγο&ά τήζ μελλούσης των διαγωγής οιωνίομχχχ. 
Τούτο μόνον δικαίως ίί^ελε τις μεμψΒόν τον πατέρα τον Στρά
βωνος, ότι εδχνείσθϊΐ Ρωμαϊκόν όνομα, άφήσας τδ άπό λαμπρά 
όνόματα όχι βέβαια πτωχόν Ελλάνικόν γένος (4 ) .

( ι )  Διίτι {γηνή$*} «ργήν.τίς Ηοας, Αίτρκμμένος τάς οψ«ς, 
ως h y tt  ο Σώς·ρατος. ίό« τον Εύς·«$. εις τήν Oi-iaa· * ,  « λ . ι665. 

(η) ίοι την νί«ν «Μ. τής Ελλην«; Βι£λίο£ήζ.τον Φκ£ρ«. Τομ. Δ,

.«λ . 5 j 7·

(3) Πλοντάρχ. ttip . Α , σιλ. 99 *μ· ix i.

(4) Εάν, ώς άλλον ( Βρόίρ. Ελλην. Βιδλιοθ. Αύτοοχ.; ς-οχν σιλ. ρμή ) 

To etjra, Ιν «το τής παρακμής τον Ελληνικόν γένους- τά σημεία ϊτο



I ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ
Οπως άν έχ>? η περί τον ονόματα *5η) $<κασώ, π*ρά 

ταντην ά&ολογώτερον ε?ναε, ότι ο Στραέων ίλαδεν άπό tov πα
τέρα τον άνατροjijv καί παιδείαν τοιαυτην, οποία τον &ατα£-

4 xxc ή άγάπησις τών Ρωμαϊκών ονομάτων, έξιναντίας ίν άπο τά σημεία 
της ένεργονμένής σήμερον άναγεννήσιως αυτού πρέπει νά λογίζεται και 

ο ζήλος των Ελληνικών ονομάτων* Αλλ* ο τοιούτος ζήλος καταντά εις 

κομπασικήν γοητείαν, άν δεν συνέχεται εις τον πρίποντος^τά όρια* 

Επαινετόν εργον εργάζονται όσοι γονείς .Μτουσιν εις ακόμη άνονό· 

μα^α τέκνα ονόματα Ελληνικά και Ελλήνων όχι των τυχόντων, άλλα 

Των a?i£natvwvt ή καν των άμεμπτων· Εκείνοι όμως ο{ γονείς ίχουσι 

τής τοιαύτκς ονοματοθεσίας τό δικαίωμα μόνοι, οσοι μετά τον ονό
ματος δίδονν και ανατροπήν Ελληνικήν και παιίιίαν εις τά τέκνα των· 

Πιθανόν οτι ο ονομαστείς, φιρείπείν, Αρις*είδης, «άν λάβρ παι
δείαν χρηςήν? £ίλ« μιμητήν καί τήν δικαιοσύνην τού Αρι^ίίδου, 

Λυστυχεστατος ίθελ>*ν εϊσ^αι ο ονομαστείς Διογένης, Ιάν «μιμείτο, 

ώ; αρετήν, και τον κυνισμόν τον Διογένους· Καί ταύτα μέν περί των 

γονέων» Το δ* εκ γενετής «^εμίνον καί μ ί πολυχρόνιον συνήθειαν ^ε- 

ρεωμένον όνομα ν’ άλλάσσεται δεν είναι καλόν, πλήν άν ίναι εξ έκιινον 
τον είδους των ξενικών, οσα διεγείρουσιν εις τον άκούοντα δουλειάς έν

νοιαν· Ελληνικά βίδαια φρονεί οςΐζ άποτρίδει, ώς ςίγμα άπο τό μέτω» 

πον, τόιούτον ονομα. Πλήν Ιμως τούτου, ή αλλαγή του ονόματος εις τI 

χρησιμεύει δεν έξεύρω. Εάν ο μετονομαζόμενος φρονρ πραγματιχώς, 

ώ; οι πρόγονοί του, μη κάμνη το πράγμα ύποπτον με την αλοιφήν τον 
ονόματος. Εάν δεν ?χρ αληθώς φρονήματα Ελληνικά, η μετονόμασα; εί

ναι μωρά αλαζονεία· Τί ωφελείτον Θ ερσίτην νά μετονομασθη £ χ ιλ -  

λε ύ ς, άν άπεφάσισε νά μείνη πάντοτε Θερσίτης! Εάν όμως εξ απροσεξίας 

όφθασε νά μεταδαπτισθρ, μηό* ηναι πλέον δυνατήν ν’ «ναλά&ϊ το πρώτα»



ΰ>00 *Λ*

»λ
 κ

ο&
Χύ

ν 
ng

yc
fe

x 
»*

 
»ι

λ
» 

5|
t l

rx
 n

o 
Sv

iw
dg

x 
$λ

οα
 

vm
tx

up
 'f

io
di

ui
tf 

no
i *

*)
&

 85
 »

* 
aj

x 
uf

yW
u 

5»
 4

χτ
!ολ

ο



-«
re

/η
χ 

tim
ix

ri
fix

dj
 

λο
Λχ

* 
«ο

ι 
no

«m
 «

©.
Sw

rio
rtp

 «
Jrg

oW
 

/ο
ι 

ou
» 

rtU
xi

rtl
t^

j 
nU

i 
«r

og
ac

fc
j p

M
oi

ft
om

 J
b{

0»
«/

»a
 λ

ο
ι 

Sy
ri 

χλ
 n

oi
 y

dr
fe

d/
An

o 
01

 p
xd

x 
*(

z)
 

So
ur

ty
jn

g 
9 

vo
*

ΤΗ
Σ ΓΕΩ

ΓΡΑ
Φ

ΙΑ
Σ TO

Y
 ΣΤΡΑ

ΒΩ
Ν

Ο
Σ»

?>)σίν βνομβτον ζώ
νΜ

, και ηολν ονοματότερον μετά &



iff ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
νίωνα ( l) . Εις τά Αρις-οτελαά άχροάσδη τον Ξέναρχον (a), 
καί συνεμα&ήτευΰζ μ ί τον Bo'jĵ ov (3).

ΑπανήΒτ,ααν όμως (ώς εσημειώδη χαί otto άλλους) ίσοι 
διά τοίτο ένόμισαν τον. Στράβωνα Περιπατητικόν φιλόσοφον. 
ΕΓναι βέβαιον, απ' αυτοί τοί Στράβωνος την μαρτυρίαν ,  ou
«σπούδασε χαΐ .των Περιπατητικών, ώς χαί άλλων ίσως φίλο-

€

σοφικών αιρέσεων τά δόγματα: αλλ’ ενρισκονται πλειότερα εις 
τrjv γεωγραφίαν τον άλλα μαρτύρια, ότι έπροσκολλη^η έ|αι- 
ρέτως έίς των ΣτωΊχών την αίρεσαι, ώς χαί 6 συμμαθητής 
αυτόν Βόηδος, Στωικός επίσημος, κα&ώς φαίνεται από τον 
Κικέρωνα (4), τον Πλούταρχον (5), χαί Αιογέντ,ν τόν Λαέρ- 
τιον (6). Τών Ελλήνων βί φιλόσοφοι ίσον διηρημενοι είς αι
ρέσεις· επειδή τοιαύτη φυσιχά επρεπεν άκο'μη τότε νά ίναι τής 
μιας χαί αδιαιρέτου φιλοσοφίας ή χατάςασις. Πολλοί όμως εξ 
αυτών είχαν τοίτο επαινετόν', ότι αφοί έδιδάσκοντο τίς αίρέ- 
σεως τά δόγματα, άχροάζοντο xtu άλλων αιρέσεων μαδή
ματα· χαί δα έπλανώντο είς πολλά, ϊδειχναν χάν με τούτο, 
ότι σκοπόν άλλον δεν είχαν παρά την ερευνάν καί εΰρεσιν της 
ακηδείας· Αλλά'τό καλόν τοίτο, οντε καθολικόν «το, οίτε 
πολύν καιρόν έμεινε' χαδόσον ώΧιγός-ευε τής Ελλάδος ή σοφία,

.  * ι

( ι )  Στρά6. Γεωγραψ. βι£Χ, ι$ \  σε\. 54#·
(2) Ο αώτ. οώτ6$. βι€λ. tSf9 σ*1· 670.
(5) Ο «ντ. αντο£. βώλ. ις , σώ· *]5η·
(4) Geer. De divination. lib. / ,  cap. 8 , el lib. Π, cap. 21·
(5 ) Dept τών άρεσ*» τοϊς ψύιοσ6γ. βι&Χ. y 9 >Λψ. I ,  § 2.

(6)  Βι%χ.ζ\ ?[χ. 54 , *48, *49*



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. γ/
φεννάτο και αύ£άνετο το κατ’ άλλ^λων 5φίώ&ςΛμΓσος* ίων 
ονομασμένων αύτ>5ς σοφών, οι οποίοι άπό φιλοσόφους εκατόν- 
τησαν οίς γελοίους σχολας·ικούς, ώς άζ·«ότατα τονς ζηλιτευει 
ό Αακόσια σχε$ον ίτ« του Στράβωνος μεταγενεΓερος Λου
κιανός ( ι) .

{ ΐ)  Εις το ίπιγραφόμβνον, Συμπόσιον η Λ α π ίθ α ι,  σύνταγμα, 
ύποθετιΐ φιλοσόφους διαγορών cupίσιων συνίειπνούντας, και φθχσαν- 
τας εις τοοον άσχημονα φιλονεικίαν , ώ^ε νά λιθοδολοννται με τά 
ποτήρια, με τά πινάκια, με αύτάς (το  γελοιότερον) τάς ίψημένας 

όρνιθάς· Εάν αληθώς δεν ητο μέγα το προς άλληλονς μίσος,  τοιαύ- 
τας ύπερ&ολάς 3 b  ήθελε πλάσειν ο άδειος Λουκιανός. Τοιοντον μίσος 
ifopuvcu περί την κατάλυσήν της Γραικόρωμαϊκής βασάζίας, κατά 
την ίε/.άτην πίμπτην εκατονταετηρίδα άπο Χριςον, μεταξύ Πλατω· 
νικών καί Αριστοτελικών. Οσον αύξανε* η άπαιδευ σία τίνος ίχνους, 
τόσον όλιγοτεύιι ο αριθμός t η σοφία, και ακολούθως ί  μετριοφροσύνη 
τών κατ* έπάγγελμα λοβίων αυτού, και οι άσοφοι τον καταντώντες 
εις το κτηνώδες, και μοιράζοντας πολλούς επαίνους εις ολίγους, γεν· 
νώσι της ολιγαρχίας τον έρωτα, και τέλος, «ύτης της μοναρχίας 
την δίψαν. Οταν οι σχολα^ικοι σοφοί ούτοι κυριευθώσιν άπο τοιαύτην 
μανίαν, φνσικά ζηλοτυπούσιν άλαλους ,  ως άντεραςας δεσποτείας 
πολλών ανδραπόδων. Εξεναντίας, οσον πλέον έξαπλόνεται η παιδεία 
καί η συνακόλουθος αυτής ευδαιμονία εις το ί9νος, τόσον συτέλλεταί η 
υπέροχη των σοφών προς τούς άσόφονς (ώς και τών πλονσέων προς
τούςπενητας, καί τών δυνατών προς τούς αδυνάτους)· διότι και οι 
μοιραζόμενοι την ύπεροχην αληθινοί της σοφίας epical πολυπλχσιάζον- 
τα ι, και οι αισθανόμενοι αυτήν άσοφοι οντ’ ομοιάζουν τούς άσόφονς 
τών βαρβάρων εθνών, κάΐ τον έπαινον μοιράζοντας εις πλειοτίρους, 
&» συγχωρούν εις κανένα νά φρόνηση υπέρμετρα. Διά την αυτήν αι
τίαν, και κατά τον αυτόν λόγον, αισθάνονται και την ούδένειαν τών



Ο,τι μόλις* αποδείχνει Στωικόν τον Στράβωνα είναι τα όκοϊα 
δίδει εις τούς Στωϊχούς οικείατητος ονόματα* Ονομάζει τον 
Στωικόν Αθηνόδωρον £τα ϊρον  αντον(ι)* όταν λαλδ περί 
τού αρχηγού τής Στωΐκής αίρέσεως, "λέγει, Ζήνων ό ή μ  έ
τερ ο ί  (a)* όταν ελέγχρ τον Ερατοσθένην, δασχνριζόμενον 
on τού πατητού σκοπός εΐναι νά εύφραίνρ, καί όχι να διδάσκρ 
την αρετήν, λέγει, « Οι δ* iphepot καί μόνον ποιητήν ίφασαν 
» είναι τον σοφόν (3)»* όηον, καθώς τό έοημείωοε καί. δ 
Κασωβων, νοεί φανερά τούς Στωΐκούς, των οποίων δόγμα 
ήτο καί τούτο % ότι μόνος δ σοφοί dvat καί ποοιτλς, καί ρύτωρ, 
καί δικαςής, και βασιλεύς, καί ίερεύς, καί ελεύθερος (4)· Τδ 
δόγμα τούτο έπεριγελάσϋη, όχι μόνον άκό τούς Κώρύκούς είς την 
σκηνήν,&ςε καί νάπαρωδη$ί5 είς τδ ^ελοιδτερον, δτι καί μόνος δ 
σοφός εξεύρει νά μαγειρεύω νόμιμα (5)· άλλ* ετάραζε Υχά ΰ&τόν

I* ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

οσους εως τότε έ$αυμαζαυ. Εις τ ouoitnv dt&hv ittpfcctsc* τ ί συμψίρπ 
εις τους ταλαίπώρονς σχολά τάκους νά κάμωσι } ν1 άψνσωσί προς ώραν 
τάς γελοίας χατ* άλλήλων όρνε£ο£ο)ίας ,  νά γεν&σεν άντ* Ιγβρώυ συμ- 

μάγοι s *»* νά κχρνξωσ* πόλι/χον άσπονδον ένταυτω χαι γ^λοίον προς 
τους ερας-άς ττ,ς άληΑνιίς παείίίας· και τούτο κάμνονσα

( t )  Στρα£. Γεωγραρ. βι6λ· ι^ , σ*λ· 674 J*tta του ις f
σίΧ 779· ' . ·€ - . ' ’ · . .  .......... ...............

( 2) ό  αντ. «ύτοθ. βιβλ. ά , « λ . 4 t * ftfroe τον ις*# σιλ« 7^ 4·

(3 )  Ο αντ. <ώτο$. βί&ι. ά } 9ξλ« *5 .  .

(4) ί ί·  Atoyiv· Λα/ρτ. βι$\. ζ 7 τμ. ι  tg-123·

(5) 9 Οτι re πάντα εν itotfou ο σοφάς 7 χαί φακίν ψρονιμως άρ~>

» Tvcr2t »· A^rjv. Awrvcpoytr* /3ιβλ. σίΧ ι5 8 .



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ιέ 

τον καλόν Πλούταρχον ( ι) .  Καί όμως άλλο 3έν έοιέμαινεν εις 
των Στωϊκών τά ?όματα, άλλο νά αημάνη δεν είναι δυνατόν ' 
εις τούς όσοι κρίνου σιν άπαΒώς τά πρόσωπα καί τά πράγματα, 
πλήν ότι χάνεις κάνέν έπιτήδευμα, % έπάγγελμα τοΰ βίου, όρθώς 
νά μεταχαρισΒή δεν εμπορεί, άν δεν Ifyri οδηγόν την φιλο
σοφίαν. Μίαν προ τού Ζήνωνος εκατονταετηρίδα ολόκληρον, 
είπεν ό Πλάτων, ότι τότε θέλουν παύσειν τά κακά εις τάς πό
λεις καί εις τούς ανθρώπους, ό'ταν οΐ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, 
νί οί βασιλεΓς φιλοσοφ^σωσι (a)* καί κάνεις τον Πλάτωνα δεν 
έπεριγέλασεν εις τούτο, μ’ όλον 6,τι δεν διαφέρει από τό, 
Μόνος ό σοφός βασιλεύς,  τών Στωϊκών, πλήν εις τάς 
λέξεις. έπις*ρέφω εις τον Γεωχράφον Στράβωνα, τού . όποιον 
πρέπει νά λαλη'σω πρώτον περί της άφανισθείσης ιςορίας.

Αδτη επεχράφετο, ίχορ ικά  υπομνήματα,  ώς την όνο-

( ΐ )  ΠιρΙτών xoiv* ivv. § 3 ,  Tofu i  > οίλ. 3a5 ?*<?♦ Βυτ*/ι(?αχ. 
Εις τον Πλούταρχον, κ«3ώς ούί* ιις καν* να, ©τις £?£τασ« την άν- 
3ρωπίνην φύσιν, η ηθικη τών Στωϊκών iiv  ip iaxtu  Etc τούτην 8ρως 
tJjv Α1 ά^γΑους, και ©χι Λ’ ανθρώπους, σννταγρίνην η5αην *ύρί- 
σκονται xai παραγγιλ^ατα oixcZa της ανθρώπινης $>ύσ*ως £αυράτια* 
Ecrwt&j *1ς αύτην, δ,τι ίσνν^δη *ίς την ίν^ονσια^ικην Αλχη/αιαν* η 
οποία Α* δίών έρημων και άβατων βχ$ιζουσα βΐς ίρινναν τού άίννάτον, 
ίυρεν δ/ιως έμπαοόίω πολλά σνμψ&ροντα βιςτδν ανθρώπινονjStov# Μόνος 
της άρςτης ο ορισαος τών Στωϊκών, «Το δ/χολογουρ^νως τη ?ύ©« 
» ζη ν» , «ναι μ*ταλλ*Τον άνιξάντλητον ,  ©3*ν και οι ^ιλοσο^οι έπι 
κα^ίρας, και οι ίιροχηουκις *π’ άαέωνος, ίύνανται νά άνααύρωσι πολλά 
xal καλά της Ηθικής νου3ετη^ατα.

( ι )  Πλάτων, Πολιτο /3ιδλ, i , αιλ. 473*



V  ΜΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

μάζει o ταττ,ρ αυτής αυτός 6 Στράβων ( ι)  , καί μετά τον Στρά
βωνα ο Πλούταρχος (a). 0  Σανίδας (3) λέχει, ότι ήτον είς 
τεσσαράκοντα τρίχ βιβϊ,ία, καί έπεριείχε Τά μετά  Πολύ
βιον, κχονν όσα εσυνέβησαν μετά τον ίςτοραόν Πολύβιον. Αλλ’ 
επειδή αυτός ό Στράβων (4) ονομάζει το Οχτον τής κορίας τον 
βιβλίον, Δεύτερον των μετά Πολύβιον, συμπερα/νεται 
ότι ταϋτα τά μετά Πολύβιον άρχιζαν είς τό πέμπτον βιβλιον, 
καί ότι είς τά προ τούτου τέσσερα Ιςοροΰντο τά προγενέςερα 
καί τά σύγχρονα του Πολυβίου* ώς*ε ή όλη τοΰ Στράβωνος 
ιςορία έσνμπληρούτο. εις βιβλία τεσσαράκοντα επτά, τά οποία 
μάς έζψΐωσεν ό χρόνος.

Παρά τήν χενικήν ΙςορΙαν τούτην, νομύ̂ ουσε τινές (5), ότι 
έχραψεν ό Στράβων χαι μερικήν Iropiav περί του μεχάλου 
Αλέξανδρου* καί το συμπεραίνουσιν άπό τούτο τής γεωγραφίας

t
του το μέρος,  όπου, μεμφόμενος τάς ψευδολογίας τών Ιςοριχών 
τοΰ Μακεδόνος, λάχει, « Ηδη δε καί ήμίν υπηρξεν επί πλέον 
»  κατιδείν ταζτα, ΤΠΟΜΝΒΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙΣ τάς Αλεξάνδρου 
» πράξεις (6) ». Απο τά λόχια όμως τούτα τούτο μόνον συμ- 
περαά/εται, ότι είς τά Ι ς τ ο ρ ικ Ι  ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ εχραψεν, ιός 
καί πολλών άλλων, καί τού Αλεξάνδρου τάς -κράξεις* άλλ' όχι

( ι )  Γ£ωγρ*$>. t ip .  Α, σ*λ. i6 ip . «κί.
(α ) Μ «ο. Γ, Δονκουλλ. § 28, σ«λ. 238 ίρ« ixo·
(3 ) Αές. Πολύβιος.
(4 ) Γ ίν /pay. ι̂δλ» (ά, σ#λ· 5 ϊ5·
(5) ί<?. Φαβριχ. Ελλ^νικ. βι&λιο%χ. τόμ. Δ, σιλ, 577 Μ ·

(6) Στοά?, r^ y p a f . top. Α, σώ. 91·



Stt καί τάς iaivtaSev εις βιβλιον χωρικόν ,  ίπιγραμμέν ov «ς 
tvopa τον Αλεξάνδρου.

Μετά τήν (ς-ορώω έπ«χείρ»)3£ν 5 Στράβων τκν <wvta£tv τϋς 
γεωγραφίας. Δια *ά xpt&fj, ως «Tvat d&atov,. $ ά|ία της, 
χρεία «Γναι νά έκΒέσω συντόμως, εις ποίαν xot^r^cctv >}υρε· 
trjy επιζύμην τπς περιγραφές τ?ς χ?ς,·καί τί έπρόσβεσα αυτός 
<1ς αυτ/5ν. Λ ^ω , Συντόμως, &ό« ούτε καιρόν, ούτε σκο
πόν ?χω νζεκΒίαω ίςορίαν ολόκληρον τός παλαεώς γεωγραφίας, 
Ος-<; άγχπάί «λειοτίραν είδήσιν περί αυτές, ίμπορει να π)η- 
ρώαγ η ν  έπώυρ'αν του με rfcv ανάγνωση πολλών καί καλών 
περί Tovnji συγγραμμάτων νεωτίρων, ίκ τών όποιων «ρκοΰ- 
μαι ν* ονομάσω τον Γερμανόν Μβίνν<ρτον ( ι ) ,  τον Γοίλλον 
ΓοσσελΓνον (a), καί τον λγγλον Ρηννύλον (3).

0χ» μόνον αρχηγός τές πάλαιας γεωγραφίας, <£ν mc«v- 
σωμεν τόν Στράβωνα, άΧλχ καί άκριβίςατος Γεωγράφος, είναι 
ό Ομηρος. Γελά καί ροί> 9ίΧων, ξςις άναγινώσκει τάς μα- 
κράς καί σνγνάς τον Στράβωνος παρεκβάσεις κατά τών ψεχόν- 
των μικρόν ί) μέγα τι γεωγρα<ροκον αμάρτημα του ό  μύρον.

( ΐ )  Τού Μανν/ρτον τό πολύτομο* χχι ακόμη cntktloytov σύγγραμμα 
kne/piftταΐ, Geograpbie d e r Griecben und Roeraer, aus ih re a  
schriften dargestellt, von M. K onrad M anuert, 1788- 1812 .

(a) Ο Γοσαιϊηος έξίίωχι κατά το 179° **®ί τκ» Geograpbie 
des Grecs analysde, xai xata to 1798 τάς Recherches su r la 
geograpbie systdm atique e t positive des anciens.

(3) Ο ΡχνϊΛλος ά»χολή3κ μιριηΰς ϊις ττ,ν γκύγραψίχ» tow Ηρο
δότου' to βιβλίο* τον ΐπη/ράγηαι, T lie geographical system  of 
H erodotus, etc, by  Jam es Rennell, L ondon, 1800.

β
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ότι μεν 6 μέγας ουτος ποιητής $ άπαριΘμών πολλά? πόλεις, *ed 
μάλις-ιςτάς Ελλη νικάς, έφνλαξε ψυσοφ τινα τίς τοποθεσίας αν* 
των τάςινy καί ακολούθως έχεωγράφησε,δεν είναι αμφιβολία.. 
Αλλά τον &καίως απ’ ολονς £ανμα£όμενον ποιητήν, όταν ό 
Στράβων πολεμρ ν' άποδείξρ καί Γεωχράφον &ριςον, άλλο δεν 
μα? δείχνει, πλήν ότι ούδ* αντόί οΐ φιλόσοφοι είναι παντάπασιν 
από προλήψεις έλευ&εροι.

Ασνγκρίτως δίχαιότερον βάλλεται εις την κορυφήν των πα
λαιών Τ  εωχράφων Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος, δ$-ις ήκμασεν εις 
τό 5 φ ο έτος προ Χρις*ον. Πρώτος αυτός έχάραξε γεωγραφικόν 
πίνακα, και έκαταακέυασε σφαίραν, ώς μαρτυρεί Διογένης © 
Λαέρτιος ( I ). Ηώανόν ότι ό πίναξ ήτο χαραγμένος εις χαλκόν, 
παρο'μοιος τον οποίον μετά σχεδόν έβίομήχοντα έτη [5οο πρό 
Χρις-οΰ ] ίδειχνεν εις" τον βασιλέα τής Σπάρτης Κλεομένην ό 
συμπολίτης Τ©”* Αναξίμανδρον Αρις·αχόρας («).

Τον Αριςαγόρου τούτον σύγχρονος καί συμπολίτης, ό Εκα- 
Ταΐος, έγραψε πρώτος γεωγραφικόν σύνταγμα. Ετέλειοποίησεν 
«κόμη, ο>ί λέγει ό Αγα&ίμερος (3), καί τον πίνακα του Ανα-

0$ ΠΡ0 ΑΕΓ0 ΜΕΝΑ

( ι )  BtSl. S’, τμ. 2 .
(α) It?. Ηρόδοτ. βιβλ. *, κιγ. 36 καί 4g· &'n  ***“* πολνς καιρός 

άπον εΰρέ5» ιίς ttjv Βιγγάλαν τής Ινδίας, καί ϊμιταγίρΑς ιίς τήν 
Αγγλίαν > π»«? γιωγραγαός χάλκινος, χαραγμένος μΐ γράμματα ΐν. 
δ«α κατ’ αντάς τάς άρχας τής Χριςτανοο;ς χρονολογίας, ίδ. το» 
Αγγλον Ρηννίλλον τήν Ηροδότιιον γιωγραγίαν, T he geographical 
system of Herodotus, pag. 3i6.

(3) Γιωγραγ. νποτυπώσ. βιβλ. ά, κι$>. ι .  Πότ* ίζτ,σεν ό Αγα0ήμ#ρος 
' δϊν «ναι βεβαίως γνωςόν ό Σάξιος (Onomastic. literar. pag. 35ο) 

τό» Seret έίς.ταςάρχάς τ ίς  τρίτης άπό ΧριςοΟ έαατονταιτηρίδος.



ζιμάνδρου. Τούτο δεν είναι άπ&ανον αλλά το TJyet ό Αγαθή- 
μερος, 6χι, ώς ένόμισαν τένις, ό Στράβων. Τον 'Στράβωνος 
oj )<6yott « Αναξίμανδρόν τε... χο« Εκαταίον τον Μιλ>ί<πον· τον ’ 
» μίν ουν έκδούναι πρώτον γεωγραφικόν τκνκκα, τον δεΕκα- 
» ταίον κ«τ«λιπεΐν ΓΡΑΜΜΑ, πίΓού/*ενον εκείνου εΓναι έκτής 

» άλλης «ύτοΰ γραφής » , άλλο οίν σημαίνουν f πλήν οτ», 
Πρώτος ό Αναξίμανδρος έχάραξε γεωγραφικόν πί
νακα, καί ο ΕκαταΓος άφήκε γεωγραφίας ΒΙΒΛίοΝ ( ι) ,  
τό οποίον, οτί εΓναι τον έκαταίου βεβαιούται  άπό 
τ άλλα του σ υγγρά μμ α τα  (»).

Εις τούς Γεωγράφους τάσσεται και 6 45ο σχεόέν έτη προ 
Χρις-οΰ άχμάσας Δημόκριτος. Έ ίς τον μαχρον των από τόν 
χρόνον. αφανισμένων τού .φελοαο'φου τούτου συγγραμμάτων 
xors&oyov (3) ευρίσκετε καί ριολών έπν/ραψόμξνον Γεω- 
γ ρ α φ ία* Δεν ε£εύ̂  ω πό$εν Ιμαθεν 6 (4)> ίτι ώπο

( ΐ )  Τούτο ση/Αοένιι το ΓΡΑΜΜΑ ( ί ί .  τας εις τον ΞινοχραΤο ΠιρΙ 
t i c  από των ένύίρ· τροφ:&ομ> σιλ. ι 8δ ) ,  του όποιου εξήγησες 
ip$r,f και οχι ίιάγορος ypctffi, είναι τό ευρισκόμενόν <1̂  τάς Χρη~  
ς ο μ α ϊ ε ί α ς  (« λ . ια ο4) τόν Στράβωνος, Σ ύ γ γ ρ α μ μ α .

(a) Αλλα συγγράμματα, «έκ της άλλ>5ς αυτου γραφήν , ivvotc ό 
Στράδων-(το/Α. Α, σ*λ. 8)  τά ιςοριχα του Εκαταίον, των οποίων μέρος 
ντο ^αίτο ΐπιγραγομενο^ Γ ίνε  αλογ tat· Η Γεωγραφία του πιθανόν ότι 
ίτ ο ν ί  αυτλ μέτόν όνοραζομέν»ν από πολλούς Hepei γ^σ ιν . Πιθανόν # 
άκίρι δτι τόν άπέίιίαν τινες «ις τον Αβί^οίτην Εχαταιον ό0ιν νοείται 
&ά τί λέγει ο Στράβων, ότε από τά άλλα συγγράμματα τονΜιληοέον 

εφcuvrroοτι χαι ό Γεωγραφία ξτον εκείνον,
(3) Διογεν» Λαερτ» |3ιβλ, 5·', τμ· 48*
(4) Λβξ. Δ τψ οκρ ιτος.

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ.



*' Π ί Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
τ« πολλά τον Δημοκρίτου συγγράμματα μόνος ό Μέχας 
διάκοσμος,  καί to Περί φύβεως κόσμον, ήσαν γνήσια.

Αλλ’ επαόη ο χρόνος αφάνισε του Αναξίμανδρον, καί τον 
Εκαταιον,χ** tov Δημοκρίτου, τούς κόπους, πρώτον Γ εωγράφον 
όνομάζομεν τον σύχχρονον τον Δηριοχρττβν Ηρόδοτον· Αν καί 
το σύγγραμμά τον είναι ιδίως ΐς-ορία, περιέχει όμως πολλάς 
σημειώσεις γεωγραφαίας, των όποιων η όρθότης, ώς καί των 
!ς*ορικών ειδήσεων, ανακαλύπτετε καί βι&χιοΰται ημέραν έξ 
ημέρας, κα3όσον προχωρεί η σοφία εις τούς νεωτερονς, καί 
πολυπλασιαζοντε τών περιηγητών τα συγγράμματα* καί ίεν 
έδειξαν πλην αμαλίαν, h κάν άσυχχώρητον απροσεξίαν, όσοι 
καί από τούς παλαιούς καί από τούς νε'ονς ε’καταφρόνησαν ώς 
μυΒολό/ον τόν Ηρόδοτον , ούί’ έδιάχριναν εις αυτόν όσα ότηχεί- 
ται ώς αυτόπτης απ' όσα ίς̂ ορήσας έξ ακοής άλλων ένόμισε 
χρέος του νά ;·η τά «ωπηση, ώς τό εσημείωσεν ό περίφημος 
τον Ηροόότον συνήγορος, ό ΑγγΧος Ρηννέλλος ( ι) .  Τοιαύτης

(ι)  The authority of Her^dt^rW olrk. has been rising in 
the opinion of the world, in .latter times; which may be re
ferred to^the number of discoveries that have been lately 
m ade, and which are continually making, in the countries 
which he describes* I t  was ignorance and inattention there
fore, tha t determined the opinions o f  his judges; a charge 
in wich several of the ancients are implicated as well as the 
moderns. The same want of attention has confounded to
gether the descriptions of what he saw  7 w hith what he had 
only heard; and which he might think himself bound to re* 
late. Uennell, The Geographical system o f  Herodotus,pag. 5.



ΤΗ Σ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. νά

άκροσεξίας ένοχος (τίς νά το κιςώοψ!)  χατεςάΒτι ιted αυτός 

ο Στράδων.

Τα γεωγραφικά tow Ηροδότου σφάλματα, άν τά 5εωρ>5τ>} 
τις κα$* αυτά, δεν είναι όλφα* άν τά άνα$>έρρ εις toy όπβίον

r

ξγραφε καιρόν, ά£ιον άπορώις,ίτι δεν είναι πλειότερα, μάλις^χ 
Stαν βνΧλογισΒ$, Stt όχι μόνον οι pet* αυτόν καί- έλλ^νες 
καί ΡωραΓοί παλαιοί, άλλά δεν είναι πολύς καιρός άπβδ καί 
των νέων φωτισμένων έ5νών οί Γεωγράφοι επλανώντο άκόρι 
«ις πράγματα, των όποιων ό ήρόδοτος είχεν ιδέας όρθας ( ΐ ) .

Από τάς ayvoia? tow Ηροδότου Ί& μεγαλύτερα that ii άγνοια' 
εκείνου ·η?ς αγρονομίας·τον μέρους, όσον είναι avayxaiov εις 
τκν άσφαλτον γεωγραφίαν» Εάν τό ιξ£ευρε, ούτε τους π ίν ο ν 
τας, fire ί  y« #το σφαιροειδές, %&άε περι^ελάσειν (2) ,  out’

(*) Apxtt άς καράδηγμα το ittpl τ ίς  Καaitlas S a k im o t, τ»ν 
οποίαν ό μ η  Ηρόίοτος (jStQ. ά , *ιφ. 2θ2-2θ 3 ) ρτ,τως λίγε*» ότ* 
ίτο  χο»ρ*?ίι άπό τάς άλλος 5αλάοσ«ς' οί Si p n a y n ittp o i  το ν , 
Βρατοιτ^ήας, Στρά§ο»ν, και άλλοι, τλ» «νόμιζαν κόλπον τον Ωκιανον.

(») « Γίλώ ίέ ορέων γης «τριοίονς γράψαντας ιτολλονς nin-.. οί 
» Ωκεανόν ts piovra γρά^ονσι ιτεριξ* τήν r i  γην κνκλοτδρία ώ; χπ'ο 
» τόρνον#, b καλός Ηρϋοτος ( |3ι£λ. *ty. 36). Μη /*άς f*t- 
m at ψως παράίδ^ον. Αί πρόληψής «vat Sttvoi τύραννοι τον άν^ρο* 
frtvov irvivptato*· xat μεγάλη *ντνχ{α, όταν οί απ’ αντάς τνραννούμινοί 
άρχούνται νά γ&ώτιν, ώς b Ηρόίοτος, τούς έλίυ^ίρονς atrb προλήψδίς. 
Αλλ1 ccc άλλονς τόπους καί χρόνους και τούς έκατάτριξαν ώς άντι· 
3ίους* ο ΑριςΌΤβλ̂ ς, αυκογ«ντη5«ς άκο τους Ελληνικούς iepeϊς, γ*ν- 
γ« τάς Α%ναςρ xa'e b Γαλιλαίος, ίβίομηκονταδτης την ηλικίαν, |3άλλ*ται 

. βίς γνλακην άπο χοιτιανούς «ρείς, Λο« Ιίόξαζδ την κίνησην της γης*

Μ



εις άλλα πολλά, αναγκαία επβαολον^ήρατα χοιαύτης άγνοιας, 

γεωγράφοιά σφάλματα ή$ελε πέσειν.
Δεν έξεύρω, αν πρέπη νά θέσω ρετά τον Ηρόδοτον, ij 

προ τον Ηροδότου, τον Αννωνα, επειδή οι χρονολόχοι ίέν 
εόύνή^ησαν άχόμη νά διορίσωσι τον χρόνον τής £ωής, δ τής 
άκρ*ς τον.-ό Αννών, άχερών, ij ναύαρχο5 ιών Καρχηίονίων, 
ές-άλδτ/ «πό τούς σνρπολίτας τον ρέ ε£ήχοντα χαρα'&α, χαι 
τριάκοντα χιλιάδας λαού, διά νά συρίοη άποαώς εις τά ?|ω τών 
Ηρακλείων Γηλών παραθαλάσσια τής Αφρικής» Εάν «vat άλε
θες, ότι η Καρχηδων έκτίσθη τό 65 Ιτος ( ι )  προ της Ρώρης, 
τό όποιον συμπίπτει ρε τό 819  προ Χρις-ού, εύλογον είναι νά 
ύποθέσωρεν, δη διά νά £λθη εις τόσην ανΙησιν, ώτ« νά 
πέρπη άποοάας, εχρειάσθη έτη τόλιχώτερον 25ο,  ήχουν ότι ' 
ό Αννών έχάησεν άπό τήν Καρχηδόνα 570 σχεδόν &η προ 
Χρις-οϋ. Τινές όρως έθεσαν τον Αννωνος,τό ταξείδιον εις χό 
5οο ,  τινές δε εις τό 44^> άλλοι εις τό 44° > « ί τό όποιον 
ήκρασε χαι δ Ηρόδοτος, άλλοι εις τά 4°7> ό&λ°ι «5 τό 34ο, 
χαι άλλοι εις τό 3οο έτος πρό Χρις-οΰ (a). Τών υπολήψεων

Έν&ι σημιιώσιΐύζ άξιο», ότι εις όλος τάς 5pro*·ιίας αί δια ψάοβοφιχχ 
δόγματα ταραχαι χινοΰνται το πλέον άπ'ο τους ιερατικούς. Εις τάς 
ψ:υδο3ρτ/πείαί τούτο δη  «ναι ποτώς παράίβξον παράδοξον «ά 
παράξενο» είναι, ότι τής «λκΔινίς θρήσκειας οί ιερείς, ριροώρενοι 
τούς ψενίοΐεριΐς, δϊδουση αιτία» ιΐς τούς «θρήσκους νά ανγχίωοι τήν 
αλήθεια» ρέ τό» άπάτνϊν.

(») ί ί .  τόν Larcher, traduct. d ’Hdrodot. tom. T i t ,  pag. i36 
et 592.

(2) GosseJin, recherch. sur la gdograph. des anciens, 
tom. I ,  pag. 136 , not. 3.
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τούτων ήόιαφορά άπό τό πλέον εις τόλι^ώτερον είναι 270 
έτη» ήγουν υποθέτει τον Αννωνα ιδο  σχείόν έτη προγενέ- 
ςερον η μεταγε»έ?ερον τον Ηροόότου. Πόσον άπό τούτους' 
itαγέρα 6 Οΰόσσιος, $ς·ΐζ Βίλει τον Αννών* αρχαιότερου xal · 
αυτού τού όμέρου και τοΰ Ησιόδου ( ΐ ) !  Σπουδάζει νά ςτιρίζρ 
την γνώμην τον εις τον Αππιανόν, κατά τον οποίον ή Καρχ/Κ 
&dv εκτ/σ^η πεντ>ίκοντα ib) προ τής Τρωϊχής άλώσεως (a), και 
τον Στράβωνα, κατά τον οποίον at άπβικίαι των Φοιν&ων ίχιναν 
oXtyov έπειτα μετά την άλωσιν ταύτην (3). 0  άλωσις έσυνέ$η ,  
&ς χρονολογεί ο Ααρχήίρος, το 1270 έτος προ Χριςΐΰ (4)· 
Tow Ονοσσίον την γνώμην, με παραλλαχην τινά, αποδέχεται 
σήμερον ό σοφός Γοσσελινος, όπει#? βάλλει τό τα£είόιον tow 
Αννωνβς εις τό ιοοο &ος προ Χριςοΰ (5)* ό$εν ακολουθεί 
ότι ό Αννών είναι 56ο έτη αρχαιότερος τοΰ Ηροδότου. Εις 
τόσην χρονολόχων άσν/αφωνώο/ ύυσκολον είναι νά κρινρ τις την 
αλήθειαν. Οπως άν ίχη τό πράγμα, δ Περί πλους του Αν- 
νωνος, ώς τόν έχομεν την σήμερον, είναι όχι του όλον συγ
γράμματος, άλλά μόνης σχεόον της περιοχής autow μετάψρασις, 
την όποίαν ούί5 αυτήν, άπό τινα ή πότ’ έγινε, δεν έξεΰρομεν.

Προ τοΰ Ηροόότου διχαιάτερον η^ελεν δνομασ&ήν Σκύλα|

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. χγ*

( ι )  Is. Vossii observation, ad Pomp. M el.pag .862. . .
(2 ) Αππιαν. Ρωμ. i?op. jStSX. ij, χεγ. I .

(5) Στράδ. Tttoypotf* Top. A, σιλ. 62 eu. έ / ί .
(4) ί& Larcfier, traduct. d’Hfrodot. tom. ΎΠ, pag. 58i.
(5) Gosselio, recherch. sur la gdograph. des ^ncieas, 

tom. I ,  pag. 139.
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ο Καρυαν&υς, ίοα το οωξόμ&ον είς $νομά του yt'iypayuiv 
σύντβγμχ &οβε6αίως γέννημχ τού Ικύλτκος. Ογ«» άναγνώηι 
του βοντφρατος τούτου twv επιγραφήν, Σκυλακος ΤΟΥ 
Καρυακδεος ΠΕΡίΠΑΟΓΣ, a ;  άλλον φυσικά ίέν ανατρέχει 
ό λβ/ισριος του, πλόν είς τον revr^zovr* σχείόν &>} παλαιό- 
τερον τού Ηροίίτου Σκυλακα ^αρυαν&α, τόν όποιον, ώς λέχεε 
αύτος ό Ηρόδοτος ( · ) ,  εςεάεν ό βασιλεύς τών Πενσών Δα··. 
ρείος νά έρευνήσ») του Ιν&ΰ ποταροΰ τάς έκβολάς.

Α)Χ όμως είναι yvwpuj τινών, ότι ό σω̂ όριενος Π ερίπλους 
ίέν είναι τούτου, «λ).’ όμνννμον καί όροπατρίου ριεταχενες’ερου 
άλλου 2κυλακος. 0  Καρυαν&υς (λέχουσι) Σκύλας, ο ς·«λ~ 
μάο; από τόν Δαρείον νά έρεϋιοίαρ του ίνΛοδ τάς έκ&λάς, 
3£ν επερι«ρέσ£>! εί; ptouijv τού ποταροΰ τ«ν ερευνάν, αλλά πι
θανόν ότι εξέτασε καί ετμνγράφΥ&ε καί άλλα ρερη τϊ?ς ΐνΛας, 
yws πρώτον άπ* αυτόν θε«ρουρέν»ις, καί τόσον Λαφύρου καί 
tijv fvotv καί τα tf3>) άπ* ©era εως τότ* εϊ/εν  ί&Σν* Καί όμω ς, 

δχι μόνον τούτων τίποτε, άλλ* ©ύί* αντό τ*5* Ινί&ς τδνομα 
ίέν φαάεταί £?ς τόν σω£©μενον Περιπλονν τοδ 2κνλ*κος*

( f )  BtS* ί ,  χιρ. 44* τον Δανείου ntov ο Είλην 2%v)a£,
nmJw ό πατρίς τον, τά Καρύαν&, ίτο  χτολις τ ίς  Kapwcf, νκοταγ* 
(ΐενης τότε ζϊς τούς Ώίραας* οχι όμως χχϊ Σατράττ^ς, ως έν*μά£ίτ*i 
είς ti*  άψν?ι;βν Hfptypayyjv τνζ  Α φ π τ ο ν  (Descript. de 
VEgypt· E lat m odem , m dm oir. tom . I ,  pag. a a ) τ$;ν σνντα- 
χ5ί<ίβν άττό τον; «κ^ρατίύσαντ«ς ύς  Atyvjrrov Γάλλονς. Οι Πιρσαοί 
Σατράτrcu ώ«οίαζ#ν τών Τούρκων τονς Σατράπου, οι οποίοι ί ίν  ασχο
λούνται i t ;  η ν ^ ρ χ γ χ ίς  ιριννας.



ίπειόή περιορίζεται εις την Μεοόγειον ScOmscov, καί όέν & - 
βαίνει εΐζ τον Ωκεανόν, πλήν εις όσον έπροχώρησεν 6 Αννών.

Αύξανε» τήν περί τούτου αμφιβολίαν καί δ Σουίόας ( ι ) ,  
λίχων, ότ» ο Σκύλα| έγραψε καί κατά τού Πολυβίου* Αλλ* δ 
Πολύβιος είναι 35ο σχεδόν δτη νεώτερος τον Γ«λμδνου από 
τον Δαρείον είς τήυ ίνδιαν Σκύλακος (a)« ΕΓνα» καί άλλα» 
ίΐντιρρήσειςκατάτής άρχαιίτητος τού Περίπλου, τας οποίας 
έμπορέ» ν* εύρη όςτς 3έλει είς την Βιβλιοθήκην τού Φαβρι- 
κίου (3)* ό&εν άρκούμα» είς μίαν ακόμη σημείωσα περί τής 
διαλέκτου τού Σκύλακος την εξής, τήν οποίαν δέν εξεύρω άν 
έκαμε τ}ς από τους κριτικούς.

Τά Καρύανδα άπίχουσιν όλίχα ς-α'δια από την Αλικαρνασ
σόν , τής οποίας αντίκρυ είναι ή νήσος Κώς. Είς okr,v ταύτην 
τήν περιοχήν έλαλείτο ή Δωρική διάλεκτος. 03εν όπρεπεν ό 
Σκύ)α| να χράψη είς αυτήν, ή καν (τό πι-ανώτερον), μι
μούμενος τον Αλικαρνασσία Ηρόδοτον, καί τον Κώον ίππο- 

♦
κράτη ν, είς την Ιωνικήν. Καί όμως ό σωζόμενος εις όνομά τον 
Περίπλους είναι γραμμένος είς τήν Αττικήν, καί τούτην 
όχι tijv γνγιϊΙ&, ητις «ς τον καφόν τον Σκνλακος $έν ε?χεν 
ακόμη άνατειλεη/ είς τάς 0ι$λονς, άλλα την ποφαχμάζουαΜ 
7uu σύγχρονον των διχδόχων τον Αλε£άνό̂ ον.

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. xl

( ΐ )  Λ«ξ. Σκύλαξ*
(a) 0 Σάξ<ος (Onomastic* literar· tom· I ,  pag· 99 et i33) 

τον Σκύλαχ* it; to 5ο6, xac το* Πολύβιον ξ,ις to i 44 ttpo 
X/)t?oO·

(3)  T0fu Δ, σ*λ. 6oG,  ίχ ί. A<?1*
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Οσοι έξεναντίας πιΓεύουσι πατέρα του σωζομενου Π ερ£- 
πλου τον από τον Ηρόδοτον ονομαζόμενο* παλαιόν Σκύλακα, 
δίαλύου« τών ενάντιων τάς αντιρρήσεις ούτως. Ο σωξόμενος 
Περί πλους είναι μεν άναμφι δόλως τοΰ Σκύλακος* ίχι όμως 
ολόκληρος, ώς τόν Ιχραψεν εκείνος, αλλά διασκευασμένος άπό 

. νεώτερο’ν άδήλον συχχραφέα, ός*ις άφήσας βλην τήν Ινδίαν, 
επεριωρισθη εις μόνην τήν περιγραφήν τής Μεσοφείου θα
λασσής, τήν όποιαν και αυτήν αλλοίωσε με πολλάς αφαιρέσεις 
καί προσθήκας. ..

Τον Σουίδα (λεφουσιν) ή μαρτυρία δεν είναι πολύ άξιόπι^ος. 
ΠιΘανόν ότι ε’σύ^υσε κ’ εδώ, ώς έκαμεν εις άλλα κολλά, καί τούς 
χρόνους και τά πρόσωπα. Ο κατά τοΰ Πολυδίου φράψας Σκύλ-αξ 
δέν έχει κοινωνίαν με τον μνημονευόμενο* άπό τόν βρόδοτον, 
κάμμίαν άλλ* είναι ό Αλικαρνασσεύς Σκύλα|, Αγρονόμος ένδο
ξος, μαθητές τοΰ Παναιτίβν, ώς τόν δνομάξει ό Κικέρων (τ), . ✓
καί ακολούθως σύγχρονος τοΰ Πολυδίου. Ταΰταλέφουν πιθανώς 
οί πίΓευοντες πατέρα τοΰ σωξβμένου Περί πλου τόν παλαιόν 
Σκύλακα.

Τήν οποίαν ε’πρόσθεσα περί Της διαφοράς τής διαλ.έκτου 
απορίαν, λύεται καί αυτή άπό τήν Ααφοράν τών χρόνων, ή  
Δωρική διάλεκτος, φλώσσα μητρική τοΰ Σκύλακος, φαίνεται

( ι )  De divination. lib . Π , cap. 42· Τονομα, Σκϋλαξ, μαί

νεται ότι ?το κοινόν εις τήν Καρίαν. Παρά τούς δύο τούτους, τόν 

Καρνανίβα και τόν Αλικαρνασσέ*, βνρίσχομεν κα» τρίτον Σκύλακα άπό 
τήν Μύνδον ( t ) .  Ηροίότ. « , 3 6 ) , πάλιν και αύτήν τής Καρίας, πλη

σιόχωρου χαΐ τής Αλικαρνασσού χαι τών Καρυχνδων.



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. χ ^  

ότι είς to πε£όν δεν έτελειοποοίδη ποτέ ( ι ) ,  καδώς ή ίωνική. 
Τούτην ό Σκύλαξ όέν ίτον ίσως χολές νά ype%, ώς ττ,ν δγρα· 
φαν ό Ηρόόοτος καί ό Ιπποκράτης* καί ό Δωρισμός του έπρεπε 
νά φαίνεται πολύ παράξενος είς τούς Αττικούς , και μαλις-α 
τούς μετά τον Αλέςανίρον. Τι παράδοξον λοιπού, έάν ύποδέ- 
σωμεν, δη έμετάβαλεν εις του καιρού του την /λώσσαν και την 
διάλεκτον και την, φράσιν τού Σκύλακος, ος-ις έτόλμησε νά 
κάμη αφαιρέσεις καί προσδέσεις εις αυτόν.

0  μεγάλη (Βλάβη, την όποιαν μας έόλαψεν ό <$ιασκευαςτ?ς 
ούτος του Σκύλακος, είναι δη μάς εΥέρησε τά περί τής ίνόϊας 
ίς-ορημένα. Τών όσα περί αύτής Ις·ο4όεε ό ΰρόίοτος τά πλει- 
ότερα πιθανόν ότι τά έλα&ν από τον Σκύλακα* εάν οί μετέπειτα 
ίς-ορικοΐ χαι Γεωγράφοι όέν έμεταχειρίσδησαν εις τά περί τής 
Ινίίας την μαρτυρίαν του, lyiv’ αίτιος αύτός ό Σκύλα£, δςις, 
ανομίας πολλά μυδώόή με τάληδινά, έλαβεν, ώς λέφει ό Ay* 
γΙος Ρββερσών (σ),τήν πρέπουσαν είς τούς φευόόμένους ποινήν, 
το μηί5 όταν άληδευωσι νά πις*ευωνται.

Μοφον προ τοδ Πελοποννητι^κου πολέμου , βύ^χρονος το$ 
ΪΙροίότου, Ίίψασεν ό Δαμάρκ, γεννημένος είς t o Σίγαον9 
πόλη; τής Τρωαίος· Ονομο^ετα* άπο πολλούς ώς Ιςτοραός xat

( ι )  Τούλάχις-^ν tic την κυρίως όνομαζομίνην Ελλάόα* Εις τάς Δω
ρεάς αποικίας, τάς τ«λ&ΐΐοας it;  την Ιταλίαν, ικαλλι*ργη3η άπο τούς 
πιζογράρους, 'χαι μάλι?α τους Πυ3αγοριίους φιλοσόφους, η Δωρικό 
Λάλέκτος, άν κρίνω^χέν από τά ολίγα σωζό^ίνα αυτών συγγράμματα , 
τών όποιων όμως τά πλίΐότςρα αμφιβάλλονται.

( 2)  H istorical disquisition concern· ancient Ind . pag. ia«
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ώς Γεωγράφο;. Τά γεωγραφικά του επεγράφοντο, Εθνών 
και «όλβων κατα'λο^ος (ι)· τών όποιων τά πλειότερα, 
αν πιςτνσωμεν τον λγο&τ,μερον, έλα&ν από τον έχαταΐον. 
0  Στράβων κατακρίνει τον ΑαμάζΤ[ν ώς ψευίβλό^ον (*).

Μετά τόν Δαρωίς-ην είναι Εν£ο|ος ό Κνιδιος (3 ), Γεωγρά- 
φος,' Αγρονόμος και Ιατρός, φίλος xod ριαθητης του Πλάτωνος* 
με τόν όποιον, ώς Βίλονσι τένις, χαί συνεταζείδεναεν είς τήν 
Atyvmov* Εγραψε Γ ίζ  περίοδον (4 ) , και Αγρονομίαν  
Λ* επών (5). Πόσον ε*χεν έρωτα της εοφίαςό ΕνίοΙος, φαί
νεται άπ* ο,τι είπε περί τον ήλιου* ηυχετο νά πλησόχσ»} το λαμ
πρόν άςρον το ντο, όιά νά μά$η την φύσεν τον, xai νά χαρ 
πάραυτα, ως άλλος Φαεθων, από τάς φλόγας του (6). 0  Ποσει- 
&όνιος ηυρεν άς την Κνίδον την όνομαζομίνψ Σκοπήν Εν
δόξου ( j ) y ήγονν τό ΟυρανοσκοπεΓον, όθεν &αμνε τάς άτρο- 
νομιχάς παρατηρήσεις ό ΕύόοΙος. Πόση xai ποια ητον η περί 
αυτόν ΰπόληψις , τό ξδειζεν η πατρίς του, ήτις εζνίτησβ κ* ί)αβεν 
απ’ αντον νόμους* Τονομά τον ειταρωδϊί ι̂ο εις τον Ενίοξον· 
xou % ίςορία έφρόντίαε νά μάς <pv7jigp tax τών τριών βώτον θυ
γατέρων τά ονόμαχα, Α κ τ / ίο ς ,  Φιλτέίος καίΔελ^έίος.

( ι )  2ουί<># Δαμ<χς-τΐζ.
fe) Στρ£€· Τεωγρτγ. τομ· A, σελ. 6θ·
(3) Ο Δύτ· αύτ. σελ. I .  ί ίε  καί Διογέν* Aacpr· βιδλ. 86*gi·
( 4)  r e -p a y . νποτνττώσ. β*6λ. ά , juy* ι*
(5) Σονίί. ϊίξ. Εΰίοξος*
(6) ΐύοντάοχ. *6rc ούίε ζγ* «$ιν ί ί .  sear* Εττ&ουρ» $ IX»
(y) Στρά?· frwypay. τοα+ Α, σΛ· ΐ54·
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Απο τά πολλά τον συγγράμματα δεν μάς έμεινε τίποτε, αν 
ίξαιρέσι3ς τάς όλίγας μαρτυρίας, όσος φέρουν άπ* αυτόν ο 
Γεμϊνος χαΐ 6 Πτολεμαίος (ι).

Περί τους αυτούς σχεδόν χρόνους με τον Εΰδοζον ήχμασεν 
6 Κυμαΐος Εφορος, μαθητής τον ίσοχοάτονς. Εγραψεν ίς·ο-> 
ρίαν εις βιβλία τριάκοντα (a ) , εις την οποίαν χαί γεωγράφε* 
πολλαχις κατά μίμησιν τον Ηροδότου4 δ$εν καί ό Στράβων 
μεταχειρίζεται τ/,ν αφανισμένων σήμερον από τον χρόνον ίς-ο- 
ρέαν αντον, χαΐ άλλο τον σύγγραμμα, όμοίως αφανισμένου, 
το Περί ευρημάτων  (3). Φέρονται καί άλλα βιβλία εις 
όνομα τον Εφόρου, U τών όποιων τρ Περί Θραχίων πο- 
λ ιυ ^ ά τ ω ν ,  δεν είναι χωριςόν βιβλίον όντως έπιγραφόμενον, 
ώς ύπΟαβεν ό Ούόσσιος, πλαν^είς από κακώς έξηγημένην 
φράση τον Αρποχρατίωνος (4)> άλλα μέρος τίς τριαχοντα- 
βίβλου ις-ορίας.

Μετά τον Εφορον ας όνομάσωμεν τον Αρις-οτίλην. Εάν 
νωμεν από τον οποίον (σημείωσε τών βιβλίων αντον μαχρόν

• Κ

( t)  f<f. Petavii Uranolog. pag. 64—g3.
(2) Vossii de historic» Grsec· lib. I ,  cap. VII, pag. 36.
(3) Στράβ. Γεωγρ»?. βιβλ. ty , σελ. 622. ίίε καί Beckmann, 

Beytrseg. zur Gcschicht. der Erfmdung. vol. ΙΠ, pag. 565.
(4) « Αίνος (λίγε* ο Αρποκρατίων ) , πόλις Θράκης... Εφορος J* h  

» τη τέταρτη, περί θραχίων π ο'λισμάτων λεγων, ψησί*· Ε / ο μ ί ν η  
» i i  τούτων Αίνος ττ Α λ cc κ ·τ . λ.». Τούτο, ώ; το σημαί
νει, Ε ις τη ν Τ ετάρτην βίβλον τη ς  ί^ ο ρ ία ς , δπου λαλεϊ περ ί  
τών θρακ ιχών πόλεω ν ,  καί ογ ι ,  Ει ς  Τ«ν Τετάρτην βίβλον 
τον  περί  τών θρακ ιχών  πόλεων συγγ ράμματος.
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κατάλογον Διογένης όΛαέρτιος ( ι ) ,  περί γεωγραφία* ό φιλό
σοφος ουτος ίόίως ίέν ε^ραψε τίποτε* εις των αωζομένων όμως 
αυτού συγγραμμάτων διάφορα μέρη εύρίσκονται σπαρμένοι 
ολίγοι τινές γεωγραφικοί θεωριάι. Αποίειχνει τό σφαιρικόν τής 
χ ίς , εναντίον είς τους όσοι τήν ένόμιζαν πλατείαν,  καί άπο- 
δέχεται την δόξαν τινών αγρονόμων, κατά τους όποιους ή 
περιφέρεια της γης τ?το 400>000 ξνδίαν (a). Την Κασπών 
θάλασσαν δοξάζει όρθώς ότι είναι χωρισμένη καί άπό τόν 
ίΐκεανόν καί άπό τήν Μεσόγειον (3 ), καί όχι κόλπος τού 
ώκεανοΰ, ώς την ένόμιζαν πολλοί άπό τους μετ’ αυτόν. Περί 
του ίς*ρου όμως είχε τήν κοινήν σφαλμενην υπόληψη» του καιρού 
του , ηγουν ότι εσχίζετο εις δόο ρείθρα, έκ των όποιων τό εν 
4|ενέρι£εν εις τόν Πόντον , καί τό άλλο εις τόν Αφίαν (4).

Παρά τόν Αρις-οτελην βκειότερος τής γεωγραφίας είναι ό
μαθητής αυτού Δικαίαρχος. Τό σύνταχμά τον, επνγραφόμενον 

*

( ΐ )  Βώλ. *, TU* 22—27*
(2) AptjotA. Π«ρι ούραν. ]3ιδλ. |ί , x*j>, ΐ3 , κοά I4«
(3) ό αντ. MeΤδωρολογι*· |3tSX· ,̂κ$9>· *♦
(4) O αντ* Πιοί ζώων ις*ορ*Ρί£λ· &ρΥΛψ. \5♦ Αό^έας, $ Afytce-

τ<κος κόλπος, ecvat ο νυν ονομαζόμενος Κόλπος τνς Βενετίας» 
Τού ίςρον ποταμον το άνω $χήοος, άπο τάς πηγάς ίως την πέλχν 
Ουϊν',ο̂ όναν ("Vieone en Aulricke), ώνο/χάζίτο, κατά τον Αγα£ή- 
fuaov, Δανού βιος, το ίέ κάτω, άπο Τ«ς OvtvSoSowi; ίωςτάς «· 
€ολάς του et$ τον Ευξεινον πόντον, έλάρβανβ τίνοαα ίςρ,ος* κατά 
ίε τον Πτολεμαίον, τονο/χα τούτο άρχχζίν άπο τ#;# Α?ιόπολιν, πόλιν 
της Μοιοιας (της νυν Βουλγαρίας ), Είς ή/*άς ονμ,ρον όλος ό ποταμός 
ονομάζεται Δούναβης, η Τού να.
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Β ίος έλ λ ά δ ο ς , καί διηρημ&ον εις τρία βιβλία, to προσ
φωνεί ε*ς τον συμμαθητήν και φίλον αυτόν Θεόφρας-ον. Αλλά 

τού συντάγματος, τούτου δέν μάς έμεινε σήμερον παρά μ ι· 

άρον τι λείψανου εις ?ίχους Ιαμβικούς γραμμένου, διακομμενους 

i$u> a but, είτ’ απ’ αυτόν τον Δικαίαρχον, είτ* άπό μεταχε- 

νέςερον άλλον τινά, με πεζόν λόγον. Και ίσως εκ τούτου έλαβαν 

την αφορμήν όσοι μεταξύ των Γάλλων έραψαν κωμικά; περι

ηγήσεις μικτά; άπό πε£όν καί ς-ιχηρόν ύφος λόχου.’ Η έπιχραφη, 

Β ίος Ελλάδος, πιθανόν ότι έπάρθη άπ’ αυτήν τον συν

τάγματος την φύσιν επειδή ό Δικαίαρχος δέν περιορίζεται είς 

την γεωγραφίαν τών Ελληνικών πόλεων, άλλά περιχράφει καί 

Τον βίον και τά ηθη των κατοίκων, ποτέ έπαινών καί ποτέ 

κωμωδών αυτούς άς-είως. Παρά τον Β ίον της Ελλάδος 

ίχραψεν άλλα πολλά καί χεωχραφικά, και άλλης ύλης συντάχ* 

ματα* τών οποίων τά ονόματα έυρίσκόνται είς τον Αθήναιον 

καί εις τον Κικέρωυα. 0  Ρωμα&ός ούτος Ρήτωρ ένθουσιάσθη 

τόσον εις την άνάχνωσιν αυτών, ώς·ε νά φωνά£η χράφων προς 

τον Αττικόν, Ο magnum hom inem , ί ΐ  του μεγάλου άν- 

$ρός ( ι ) !  Δικαιόνει τον ενθουσιασμόν τον Κικε'ρωνος ή περί 

τον Δικαιάρχον τών Λακεδαιμονίων ύπόληψίς. Αυτοί ένομο- 

θέτησαν ν’ άναχινώσκεται κατ’ έτος εί; έπήκοον τών νέων, 

συναγμένων εις τών Εφόρων τό αρχείον, τό Π ερί τής πολι

τείας τών Σπαρτιατώ ν σύνταχμα τον Δικαιάρχον ( a ) ,

CO Ciceron. Epistol. ad Attic, libr. I I ,  epistol. a.
(a) Zovti. λίξ. Δικαίαρχot.
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τό όποιον έπεγράνετο καί Τ ριπολιτικός, }j μάλλον «το pip it 
του Τριπολιταου ( ι ) .

Του Αρίζ-οτελονς και tow μαθητου αυτοί Αααιάρχαν μετα- 

γενεςερος πρέπει νά ταχθί ό Μασσαλιώτης Πυθεας, εάν 

αληθώς ηκμασεν ά ί τους χρόνους Πτολεμαίου του Φιλαίέλφου, 

βασιλέως τ»5ς Αΐχύπτον, ώς εικάζει ό Ουόσσιος (ο). 0Φ<λάίελ- 

ψο$ άρχισε νά βααάεύρ το πρώτον έτος τϋζ ι a Α όλυμπιάίος 

[ 28a έτη πρό Χρις·οδ], ίίχονν ,έτ/) 37  μετά τον θάνατον 

του ΛρίΓβτέλους, καί 4 μετά τον θάνατον του Θεο^ρά^ου* 

του όποιου άρχκ'τερα πιθανόν ότι άπέθανεν ό Δικαώοχος, 

έπει&ί ό Θέο^ρας-οδ έ&ιτεν υπέρ τά too έτη (3). Ο Γερμανός 

Μάννερτος έ£εναντίας υποπτεύεται τόν Πυθίαν άρχαιότέρον

(ΐ) Δέν ένζυμοvuat άν άνήτνωτα (Ι( κανένα τήν ίξίγησν* Της iiti~ 

γρ&γής Τ ρ ιπ  ο λ ex t x ο ς , *νρι«κομ*ν?κ ιίς μόνον τόν Αέήναιον (βι£λ.
σελ* ι4 0  καί τόν Καιρωνα (EpistoL ad Attic* X III, 3i). Πκρζ 

τον όνο^ά{κ ο Kotip&>v i^lbid. II, a), Π(λ).ΐ)ν«(βκν
τ ο λ ιη ιζν , Κοριν0ιων tro^irtiav, καί Atfuvateav πολίττίαν, 
ώς τρία αν77ράμματα τον Δααιάρχου. Τέταρτον ενράτχομςν ςίς τίν 
Σοιαόαν (λε*· Δ«α<αρχος) Σπαρτιατών fr ο λ tr ciav. Είκαζώ λοι
μόν, ore τάς τρι<ς πολιτείας* Κόρινθόν, Αθηνών και Σ π ά ρτη  
ώς τριών τών επισημότερων πόλεων τής Ελλάίος, ςνωμένας ίίς 2ν 
σώμα, ώνόμασαν ή © Δικαίζοχος, $ oi jar’ αντον, Τριπολιτικόν* 
και πιθανολογεί τήν εικασίαν ο Α^ήναίος, «πιιίό όσα fip tt άπό τον 
Α&Λίαργο* περι τών «3ών καί νορμών τής Σπάρτης , λέγει ότι evpi~ 
«κοντοί ιι; τόν Τριττολιτικόν*

(a) De Historic. Grac. libr. IV , cap. X I, pag. 4<>7·*
(3) Simson, Chronic, catholic# pag. io a5, 1095 e t 1102·
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toy ΑρίΓοεόλους ώπό τούτο, ότι «ς τό Π ερ ικ ό σ μ ο υ  σύν
ταγμα ονομάξα 6 Αρις-οτέλης δύο νήσους, το Αλβιον ( ι )  καί 
τήν Ιερνην (a ) , τάς όποιας, πλην από τον Πυ$έαν, άη* άλλον 
να γνωρίζη δεν $το όυνατόν. Αλλά τό Περί κόσμοι» σύν
ταγμα, ότι <ίεν elm  toy Αρις-οτέλους έ&ίχ^η άρκετά άπόάν 
δρ«ς κριτικούς (3)>τών όποιων η χνώμη έπρεπε κάν V« έμποίίσ>> 
τον Μάννερτον, νά προβάλ») ώς πιθανόν,  ότι ό ΑρΪΓΟτέληί
άνέχνωσε τον ΠυΘέαν (4).

·»
Τον Πυθέαν τούτον 'πολλοί από τούς παλαιούς, χαί τινες 

από τούς νέους, έκατάκριναν ώς ψευίολόχον, εις πολλά δικαίως, 
τα πλειότερα τόσον αδίκως, &ςε (ραίνεται » κρισις πάδούς πλέον 

παρά «ίριβονς έ|ετα'σεως συμπέρασμα. Αύςτιρός ε'̂ ανη μάλΐΓ« 

εις τούτην την'κρίσιν ό Πολύβιος, καί παρά τούτον ετι αύς·η· 

ρότερος ό Στράβων. Διά νά κρή/ωμεν σήμερον δικαίως και τον 

Πυ£έαν, καί τούς κατηγόρους τού Πν3έον ,  χρεία νά έχω· 

μεν τούτου τό συχχραμμα ολόκληρον. Αλλ’ άπ’ αυτό δέν έμειναν 

πλην ολίγα άποσπάσματα, φυλαχίύέντα άπό τον Πλίνιον, δςις

( ί)  Τήν σίμιρον ονομαζομίνη» Α γγλίαν  (A ngleterre).

(ο) Τήν οήμιρον ΐρλάνδαν (Irlande).

(3) i$. τήν Ελληνικ. Βι6λΐθ£η*. τον Φαόραιιόν, τόμ» Δ, βτλ. a3a·

235 νίας έχί. I
(4)  ®ie&ef«$w&ttn9 l e t  norbroefHii&en ftinber unb ber.3nfefn 

T ttb ion  imb 3 e rn e ,b e rm fftam en  $ier jutn erjtemnoi be? ben 
©τίίφεπ tJorfommen, f$ « n m  faft an bem 2irif!etel«e etnen Sefer 
beeqfytfieae ju n e rra t& m .S ian n e rt, © eograpfc . ber@ rte<$. 
«nb K bm . vol. i , p a g .  88.

i Z
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πολλάκις δεν ivitt όσα άνεγάωτκεν είς τούς Ελληνας συγγρα· 
φείς, καί από τον Στράβωνα, toy όπβίον ή αυς7)ρότΐ)ς έμπνίει 
fvtrna άτολραν εις toy θέλοντα να ήναι αδέκαρος. Δεν είναι, 
nopaiityptto; χάρο/, παράδοξον νά άρνοΰνται xai aitto toy flv- 
fieoy to ταζείδιον xai 6 Πολύβιος, καί όάναψίρων την μαρτυρίαν 
toy Πολύβιον Στράδων ( ι ) ,  διότι ό Πνθέας ίτο (λί^ονσι) 
ί&ώτης, πένη;, xai ακολούθως ανίκανος είς δαπάνην μαχροΰ 
ταξειδίου! ώς νά μην ήτο πολύ διχαιότερον xai πώ ανώτερου νά 
ύποθεσωσιν, ότι ες-άλη pi δαπάνην τον Κοινού των Μασσα- 
λ,ιωτών, οί όποΓοι πλούσιοι, ©ιλεμποροι, δυνατοί εις την θά
λασσαν, καί to πλέον αντίζηλοι των Καρχηδονίων, επεΘνρησαν 
φυσικά μχχρυΰμίνων τόπων είδ^σιν και κοινωνίαν. Τοιαύτης 
έπιΒνμίας πληρωτοΰ όταν ίχωσι χρείαν αί πόλεις, η των πό· 
λ-εων οί -ηγεμόνες, δεν διαϊχγοναι τον πλουσιώτιρον, άλλα τον
εμπειρότερου από τούς πολίτας.

·> _  ̂_
Είπα, ότι ό Πλή/ιος δεν Ικαταλάρβανε πολλάκις τούς Ελληνας

αυγγραψεϊς, καί δεν to είπα πρώτος έ^ώ. λρχοΰμαι εις το
καί απ’ άλλον; (a) προ εμοϋ σημειωμένου παράδειγμα, διά νά
δείζω εις τον άναγνώςχν, πόσον είναι επικίνδυνος ή περί άλλων
κρίσις, όταν ςτιρίζεται εις μαρτυρίας ,  καί όχι εις τάς ιδίας τού
κρινοντος αισθήσεις.

(ι) « Φ>ιοί δ* ον» ό Πολν&ος «τκ?ο» καί αντί» τοντο, πώς ιδιώτη 
ο άνθρώπω καί πίνητ» τοαχννχ άιαςνμανα πλωτά χαϊ κόριννα y i ·

» votroD. Στρά6. Γϊω'/ρα?· νόμ.Α, ash  ΐ54·
(a) UReroiert, @«gropf>. ter @ηεφ. util) 9Um. tom. i ,  

P*g· 79-
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Κατά τον Ολικόν ( t ) ,  ό Πυ£έας είπεν, ότι εις tf,v Θούλν,ν 

&ov είάμηνος ννξ καί έξάμηνος *μ£ρα. Τούτο, άλϊ£ώ; συμ

βάν ον εις τον Πίλον, οπού 6 Πν3έ*ς out* νπ^χεν, out’ έμ- 

πόρει υά νηάγρ, κερί τίς Θοΰλ^ς είναι ψεύίος άναιδί?αχον* 
Αλλά τινα νά πίΓεύσωμεν; τον Πλίνιον, }j αυτά τον Πν^έον 

Τ« λόχια, τά όποια μάς εφύϊαξε ρητώς 6 ΓεμΓνος; μ έπ ι 

» 54 τούς τόπον;-τούτου; 5οκεΐ καί ΠυΒίας & Μασσαλιώοι;

» παρείναι* ψηοί γονν έν tot; Πε/at Ωκεανού κεκραγματενμένοις 
» αντώ , ότι Ε ίε ικ ν ν ο ν  ή μ Γν ο ί βάρβαροι, όπου ό 

» ίλ ιο ς  κοιμάται*  Σ υνέβ α ινε yap  κερ ί τ ο ύ τ ο υ ;

» τ ο υ ; τ ό κ ο υ ;,'τ » ν  μεν νύχτα, παντελώ ς μ ικρά ν 

» γ ίν εο $ α ι, ωρών ο ι; ftcv ίύ ο , οίς τριώ ν* & c«

» ρκβτά τ«ν ίύ σ ιν ,  μικρόν  5 ια λ εέμ μ α το ς χ εν ο - 

»  μένου, έπ'ανάτέλλειν εΰΘέως τον $λ ιο ν  (a )» . Καί 

σημείωσε, ό τ ιο Γ ίμ ινο ;, λαλών προοίαώς περί τον όια^όρου 

μεχέδον; των ήμερων κατά την διαφοράν των κλιμάτων, καταν

τά καί εις την Ιξαμηνιαίαν ήμίραν, όπου όμως οέν αναφέρει 

κάνενος όνομα* «Πέρας 54, ίς-ι τις χώρα πρός άρκτον κει- 

» μέν»}, έν ^ ό μ4ν πόλος κατά κορυφήν γίνεται... ή μεγίςη ' 
» δε ίμέρα παρ’ αντοις έ£αμ»]νιαύχ γίνεται, ομοίως δε καί ή 
» νύξ». Είναι ακόμη καί τούτο σημειώσεως άξιου, ότι ό Στρά

βων, ός-ις οντε τάς α λ ιε ία ; τον Πυ&έον πιrevet, καί τά 

ψεύσματά τον μέ πολλών πικρίαν ελέχχει, περί τούτον όμως

(ι) Plin. lib. Π , cap. 75.
(a) Γεμένου, Eiaayuy. εις τά φαινέμιν» ίο. Pctav. Urauolog. 

pag. aa.
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ct&wra* * κ«ί 3btat ως, επει3λ, τι 3ίν to είττεν ο Π«9έας, ίιάν t i  
είπε, το άνάψερεν έξ έκιτνμής εις αυτί» τον Πόλον, καί 5χι 
ές αύτοψίας εις tiiv Θούλι̂ ν ( ι) .

Παβόροεον ίσως είναε καί o,tt )iyet ό Ολικός, μάρτυρα ψ£·
%

ρών τον ΠoSiaVy περί τ*5ς πλημμνρβζ τον Ωκεανού, iyovv 

« π  νζερ την Βοεταννίαν ί  Sfaiasca άνε'&κνεν είς oyio^tovra 

τπ^ων ύψος* O ct ο gen is  c a b itis  so p ra  B ritann iam  in -  

iu m esce re  asstas P y th eas  M assiliensia ang to r e s t (a ) .

( l )  Εις τα άπο χαχ#ν νο«σιν τών άναγικαχο/ιένων ayάλματα τοδ 
Xftmow upwrSsGt tax τών άντιγραρίων τον τα παροράματα, χαΐ οσα 
σσγαλεν oM ? ίξ~άπρ*3£ξιχςά Διά να συντάξρ το πολύτιμον αυτόν 
«σύγγραραα, r o w o to y iW a lb ^  Εγχνχλοπαιά*  ία ,  «ν«7Χ«βΑ) 
ν’ ιοαγνύσρ *λ* των παλαιών τά συγγρ*ιψχτα. Είς τόσον ραχράν χαί 
τόσον ποαάλχς νλ«ς άνάγν*>σιν «τον άόννατον νά fuj συγχ«0 χαποτ* 
xai τά πρόσωπα χαΐ τά πράγρατα. Νά άνχ5εωρ£σρ χαι νά &ορ$ώαρ 
το JSiSUov τον, Ζχρ*ιαζβτο άλλο τόσον ρεοος ζώϋς, όσον ίζοσι νατό 
σνηά^ί. ΙΙαραοειγρατος ̂ άριν , περί τίς  όμοιας i W  ό λόγος θούλυς, 
ση^ανόν ότι τον άπάτ^σεν « ρνίρ« του, δςτ V άποά&σς «ίς τόν Π ν  
2*αν, ό,τι ώτεν ο σύγχρονος του Πυ£/ου Αντώνιος Διογή^ς εις rrjv 
ρν3ις*ορίαυ ixtypafojjuviw, Τ ά ύ π ίρ  βουλήν απιςα  (Φάτ; χώ& 
ρΪΓ, « λ  5 6 ι). Αλλά ονί* ό Αντώνιος ίίν  λέγει, ότι $ις τ»ν βουλήν 
ί/ρκτο εςαρηνιαία ώ ίρίρα, άλλ* υπέρ ttjv βουλήν* «Τά νττερ τ«ν
* θονλην άπαντα £εάσασ.&χι« ·· οιον, ο>ς ις σ  ονιοις ρννατον χατα
* χορνψκν τ«ν αρχτον είναι· χαι τ«ν νύχτα pjviatav , χα* ίλαττου ί* , 
χ χαι πλέον, χα« ίξμμχηχία» ί«, KAt ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ, ΕΝΙΔΤΣΙΑΙΑΝ.^ 
ν  άλλα χαι τχν iuipsa  avu&uvit* ταύταις ανάλογου». Τ£ς ρήσκύζ 
ταυτ«ς τό μν3ώ$$ς ρτρος είναι τούτο, ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΝΙΑΥ* 
»Δ1ΪΑΝ.

(a) Plin. lib. I I ,  cap. 97·
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Τ ίςό χ «  νά μας·άποόε/£/; ότι τοιαύτη νπερΕοϊ,Υ) εκ&ίκιν άπό
I #

τό Γόμα τον ΠνΒε'ον, και ίέν είναι πιΒανώτερο» τον Πλινίου,* 

υι των άνΤΓ/ραφίαν > τ ίς  άπρροε&α; χενν«μα; Εάν εις τόπον 
των ό χ ί β ή κ ο ν τ α ,  Octogenis, βάλί?ς Ο χ τ ώ ,  Οβίο ( ι ) ,  

jwti Xoyto>55 Ισον ενός 3?μαπι ποόός τον π>5χνν<» Βέλεις ευ— 

ptt? τον ΠνΒεαν σύμφωνον μέ τάς σ^με,ωνάς ποφ « π έσ ε ις  ,. 

κατά τάς όποιας εις τ«ν 0Ρ«κ«ν παραλίαν τ»5ς Γαλλίας» ή 

πλημμύρα τον Ωκεανόν άναβαινει εις πό&ς όωόέκα τό σύνν>— 

5ες (a). Αλλά και άν νποΒέσωμεν «Γούμενου άπό τον Π ν- 

Sloe/ » ότι παράνω τ£ς Βρεταννίας ίι πλημμύρα τον Ωκεανόν 

άναβαίνει εις ό^ίοιίκοντα πηχών νψρς, ,βνίέ: όντως ΐψενσΒη ό- 

ΓΓνΒέας» εάν μόνον τό irop^ffev, ώς κάποτε χη/όμενόν, καί, 

όχι ώς σννήΒως σνμδαίνον, καΒώς τό ενόησεν ό Πλίνιος. Εάν 

είς τάς παρανω.της Βρεταννίας νήσους, τάς ονομασμένος, όρ*· 

κ ά σ α ς > ώς ομολογούν ol σημερινοί τ»ς φνβεως 1?ορ&γρώ~ 
φοι (3)» όταν πνέωσιν άνεμοι σφοδρότατοι·, η πλημμύρα «να-

(ι) Xpxtt νά τΓόθανολοτ )̂?τηντοιαντ ν̂ tvτών-άρι^ών
βν/χυ«ί ά*τίςρ*γος τον Σώϊνον (*$b&V* * Potyhist. cap. XX F)*  
OrcaJes*^ tmmero tbes , lfy«c b ίς*οροώς οντος* o lito^ptop 
οριω$ aptfyut τριάκοντα τα? Ορκά&φ vrî ovj* oSiv ycuvmte, ore tiyzt 
ypapetov αψΆρα tU row Zoifoov rb tbes, τρεις, άντι τον thigxnta, 
τριάκοντα.

(a) Nouv. diciionnair. d'lmt. uatur. torn. X IV  > pag. 3a i> 

(3) Bafibn, Histoir. natar* torn. I l l ,  pag. i 4 (Preuv. 3e 
la tlieor* de la terr. arlicl. 12  ) tidii. Didol. Ιοι καί Brbson, 
Dicliortnair. de Physiq. tom. IV ,  pag. 160.
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βαίνη α’ς 200  ποδων ύψος, ό Πυ3έας, αντί νά ψευσ&ή, 

*μετρώσε πολύ, λέχων 8ο πήχεις, ήχουν πο'δάς 1 2 ο.

Δεν έμπορα τις ν’  άρν>)3ή, ότι εις τά σω£ύμενα τον ΠυΘέου 

αποσπάσματα έορίβκονται καί μυΒύδτ} τινά, % απ’ αυτόν πλα* 

σ^έντα, ώς θέλουν ο Πολύβιος καί ό Στράβων, % μάλλον 

ελαφρώς έξ ακοής πίΓευθέντα* άλλ’ δμως εις τον Πυθέαν 

μένα τό προτέρημα καί τής άνακαλύψεως πολλών άλ>ι3ών, 

καί ή ίοςα τού πρώτος αυτός να μεταχείρισή ε’ς τον διορισμόν 

τής δέσεως τών πόλεων αςγόνομικάς παρατ^ρήσας. Πρώτος 

Ιτι ό Πνθέας έπεχάρ>ισε νά αίηολοχήσρ τάς πλημμύρας τον 

Ωκεανού, ώς λέχει ό Πλούταρχος ( ί ) ,  καί ώς ήθέλαμεν το 

μάθειν άζριβέΐτερον, αν έσώ£ετο το μνημονευόμενο» άπό τον 

Γεμΐνον (a) Περί Ωκεανού σύνταχμα τού Πυθέου* Πρώτος 

ακόμη ό Πυθέας έχνώρισεν ας τούς Ελληνας τίτν Βαλτικήν 

θάλασσαν ( 3 ) , καί τά επέκεινα τής Βαλτικής, είτε ή Θούλη 

είναι, ώς νομίζονσι τινές, ή νύν ονομαζομένη Σχετλανόϊία, είτε, 

κατά γνώματρ άλλων, ή Ισλανδία. ·

- Αλλ’ όσα ώνόμασεν, ή ίστόρησεν, δ Πυθέας είς τό 

σύγγραμμά του, ώς αύτόπτης *« ί^όρησεν, ή απ’ άλλους

( ΐ )  Περί των άοί>Γχόντ. τοίί ytioooy. y ,  iy .
(σ) ί ί .  Petav. Uranolog. pag. 22.
(3) Κατά τον Πλάιον, ή Β αλτί*  τον ΛαμψαχηνΟν Smojwvros , 

καί ή Βασ'ιλία τον ΠνΑζον ιΐνζι ή αντύ* Xenophon Lampsa- 
conns, a litore Scytharum tridui navigatione, insulam esse 
immense raagnitudinis, Baltiah Irad il: eamdem Pytheas 
Basiuax nominal. /7th. lib. IV , cap. i3 .
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άχούοας, τά εκόμπασεν ως ίδιας Τό άπόρημα τούτο BvBif 
ώαφόρως μεταξύ των παλαιών, καθώς χαί μεταξύ των νέων. 

Καί είς εκείνους;  ώς είς τούτους, εΰρ&ηβαν οί πι^εύσαν-* 

τες δτι ό Πνθέας ixiipacs τό Ιερόν άκρωτιίριον ( ι ) ,  xai 
έπροχώρησεν εις τάς Βρεταννιχας νήσους ,  καί πολύ τούτων 

επέκεινα Ιίως την Θούλην* και πάλιν άλλοι, οι όποΓοι Ι&ναντώς 

καί τό τα&ίίιον τού Πνθέον, ώς είπα (a ) , άρν^θησαν, καί 

τον Πνθέαν αυτόν ψευίολόχον άναιίέΓ«τον ν’  άποίεί£ω<ϊΐν έτόλ- 

μησαν. Επειό^ ό σκοπός μου είναι νά έκθεσω μόνον σνντόμως 

τονς ,πρό τον Στράβωνος Γεωγράφους, καί'όχι νά παραχώσω 

ακριβή τίς παλαιάς χεωχραφ&ς ifopiav, ος·ις ΙπιθνμεΓ π)η- 

pifipav ei&jotv περί τον Πνθέον, τόν πέμπω είς των νεωτέρων 

τά συγγράμματα (3 ) , έκ των όποιων θέλει αυτός κράειν, άν 

πρέπρ να χένρ τ3ς μιας ri της άλλης μερίδας, h τά «σφαλές^* 

ρον νά έπέχρ καί περί τών duo.

• έάν έφάνη είς τινάς αμφίβολος ό χρόνος χϋς ζω$ς τον ΙΤν*

(ι) Α’κρωτύριον τός Ισπανίας, ονομαζόμενο» τόν αόμερον, Cap
Saint-Yincent.

(a) Ανο>τip. σιλ. λ?.
(5) Τών Γερμανών , Μαννίρτον, SKftttnert, ©ίΟ<}Γβρ$ίί te r  

©ri«$m tml> Earner, *788, tom. I ,  pag. 7 2 - 8 4 ,  *ai 
Σπρτ<7νε1ον, 0 ?rettget, 0)ίίφ ίφ «  ter geegr<n$U
f^m  fntbeifangen, 1792, pag. 5 7 ,8ο-83· καί τον Γάλλον Γοτ- 
σελίνβν, Geographic des Grecs analys^e, 1790, τόν Πίνακα 
λες. Pytheas, καί του αυτόν, Recherches sur la Geographic 
systematiqne e t positive des an tieos, εις τόμονς 4 , *798· 
ΐ8 ιδ , τονς Πίνακας, λιξ. Pytheas.

V A
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Seov, ιτολν ετι σχοτεινότερον εΐναι το -πότε όζησεν Εύθυμένης 
ό Μασσαλζώτ^ς, xai αν ήναι προγενίς·ερος η μεταχενί^ίρος 

άηο τον συμπολίτην αύτοΰ Πν3·έαν. Απορώ πόθεν είκασαν 
το/ές ότι ντο σύγχρονος τον Πυθίου ( ΐ ) .  Το ντο μόνον that 
βέβαιον, ότι συγκαταλέγεται άπδ τον Μαρκιανδν (α) με τους 

Γεωγράφους' xai ό Πλούταρχος τον ονομάζει μίαν μονήν φοράν 
μεταξύ των οίτιολογήσάντων τάς αναβάσεις τού Νείλον φυσιο
λόγων (3). Κλήμης 6 Αλεξανδρεύς (4) μνήμονεύει xai ιςνρίαν 
Ευδνμενους,έπσ/ραφομένήν Χ ρονικά· «λλ* that άδηλον, είτε 
τον «ύτον με τον Μασσαλιώτην, είτε ομωνύμου άλλον τίνος 

Εύθνμενους.
m
Εως εδώ ή πάλαιά γεωγραφία, αν εξαίρεσης ολίγος ταάς 

άζ·ρονομιχάς παρατηρήσεις τον Πυθίου, επεριωρίξετο «ς μόνην 
των διαβημάτων άπδ τόπου εις τόπον χαταμετρησιν. ΑΧλ* ά ιΐ 
έ$ώ αρχίζει να γίνεται μάλλον καί μάλλον φϊλοσοφιχωτέρα, 
μεταχειρίζομαι*} την βοήθειον της αγρονομίας. Αργττγός της 
φιλοσοφικής τούτης γεωγραφίας έςάθτ, Έρατοσθένηςδ Κνρη- 

ναΓος, μαΒνρης Αρίς-ωνος τον Χίον εις τάς Α3άνας.

Αντός έπροσκάλέσΒη άπδ Πτολεμαίον τον τρίτον, και εδιω- 
ρίσθη επις-άηις xai φύλαξ τάς Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης ,  

περίφημου xai $ι όσα ίσπειρεν εις τον κόσμον φώτα, xai

( ι )  eprengel, ©efcf>ic§te te r  t»tc§tigflen geogropf>ifc§en € iu 
fcetfuttgen, pag. 82.

(2) Περίπλ. ev tj Συλλογ. των κατ’ intrott. Γεωγράγ. το/κ. 
c A j  444 , βκί. Βιέννης 1807.

(3) ϊήοντ^χ* Περί των άρβσκοντ* τοϊς γύ.οσοψ* ί  1I»
(4) Xtpftjfwcr, /?ι§λ. ά , σεΚ 5*7·



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. f«ί* ■ · ' , >
όσον έπροζάηα* Ιπεττ* b άγωησμός « κ  «χότος. Απο τον εις 

αντον ψπιςενϋίνχα ρε/άλον τούτον 3η<;ανρόν τρεφομένη $  
σπονδή ναχίςήσι πολνμο&ές·ατον ftkolbyov ( ι)  τον Ejwtto- 

eS&yv. λ Ϊ)λ , χο^ώς σνμ^χ/νει συνήθως εις τούς έξεΰροντ&ς 
ποίλά νά τά ^εύρω«, κατά τον όμηραόν Mapymiv, ος·«ί

c *

Πόλλ* ίπίς>·**ο Ιργα, κακώς A ^rriraro πάντα,

© Ερατοσθένη eyoft£ero από τους συ/χρόνους λό/ιος έπιπο·
' *

λαών γνώσεως και έπις^ροκ εις οσα εηαγγΟΧετο (2)* OSiv 
και Toy έπωνόμα£αν, άλλΛ*&ά τό γελοίου, και άλλοι ίσως 
διά τραγικώτερον άλλο ψύχος πάθος, ΒΗΤΑ (3), σ>)μαίνοντες 
με τούτο, ότι εις πασαμμιαν έπι&ίμ*ιν Ιδίως εΐχε τά όευτι-

(t) Λέγω Φιλολόγον, Aon πρώτος ο Ερατοσ ί̂νκς είωκεν εις 
Ιαντόν τονομα Tofrro εις τί*ν αυτλν οποίαν σημασίαν τό μετάχειρί
ζονται oi Γάλλοι (Philologuc) και πολλοί από μάς, και αύτό, καί 
τό παραγιόν αυτόν Φιλολογία (Philologie). Ο Συετώνιος λάλων 
περί σοφού τίνος Ρωμαίου , Δττηίου, λίγα· Philologi adpella- 
tionem adsumpsisse videtur: quia eicut Eratosthenes, qui 
primus hoc cognomen sibi vindicavit, muhipicti variaque 
doc trina censebatur. Sueton. D e  illustrib ♦ G ra m m a lic . cap. X .

(2) Τούτο σημαίνa  και ό Στραίων, όταν λέγρ περί χού Ερατο- 
σθένους* α Μίσος ην του τε βουλομενου φΑοσοφεϊν και του μη θαρ- 
» ρ'ουντος ίγχαριίαν «αυτόν εις την υπόθεσίν ταύτην, άλλα μόνον 
* μέχρι του ίοκειν προϊόντος (τόμ. Α, σολ. 19 εμ·, ίκΑ)*» Καί 
πάλιν* «Ούκ ακριβείς, άλλ’ ολοσχερείς ποιείται τάς αποφάσεις, τρόπον 
» τινά ίν μέν τοίς γεωγραφιχοίς μαθηματικός, εν ίε τοίς μα^ηματιχοίς 
» γεωγραφικός ων (Σελ. ια ι)» ,

(3) ΙΑ ΣουίΑ λ ί£  Ε ρατοσθένης*  και Μαοχιαν. Περίπλ» 
σελ, 444·



peSx, ουδ* ήτο -πρώτος ύς  χβμμίβν. όπως άν ivat, ό Ερατο

σθένης, άν όχι κατ’ άλλα, μόνος ό φθόνος τολμά ν’ άρνηθή, 
δη Ον εχρημάησε τής γεωγραφίας γο αΑΦΑ.

Αύτός πρώτος, οδηγούμενος άπό τούς προ αύτοΰ, έ£αιρέ- 

τως τον Μασσαλιώτην Πυθέαν, χαί άπό πολλάς άλλος ειδήσεις 
χωρών και πόλεων, όσος άνεκάλυψαν βί εχςρατααι τού 

Αλε£άνό;οου xat τών διαδύχων βύτού, έτελειοπόόισε τον πίνακα 

τού Κναζιμάνδρου , xat εσύνταζε γεωγράφον όλόκληρον συ- 

Γημα, fijptypivov εις άς-ρονομιχάς παρατηρήσεις xat Αηρη- 

μένον εις τρία βιδλώ, τό όποΓον με πβραλλα^ην τινα ήκο- 

λούθησε, xat κατ’ επιτομήν περιέλα&ν εις τά όύο πρώτα τής 

γεωγραφίας του βιβλία ό Στράβων.

Τό πβράτάλλα του Ερατοσύένους ενδοξότερου προτέρημα είναι 
$ έπιχειρησις τής άνβμετρήσεως όλης τής χής* περί τής όποιος, 

παρά χόν Στράβωνα ( ι ) , πρέπει ν’ άναγνώστ, τις και τους όσοι«  

τών νεωτερων, έλαλησαν όιε£οόίκώς περί αυτής ,  χωρίς όμως νά 

μεχάλην πίς-ιν εις τούς ίιισχυρι£ομενους, ότι ή τοιαυτη 

όααμέτρτ,σις ντο λείψανον σοφίας έθνους άρχαιοτέρου , έθνους 

ανωνύμου, τό όποιον ήκμασε πρό τού κατακλυσμού (a). Τοιαυτη 

ίόξ* 0ίν υποθέτει βέβαια πράγμ’ αδύνατον βλλ’ είναι, νομ£ω, 

(υΐογώτερον xat άσφαλές*ερον, τά χνως*ά xat γραμμένα άπό 

έθνους χνως·ού άνδρα γνωςόν, νά άποδίδωνται εις το έθνος τούτο, 
παρ’ δ,τι δύνχται.τίς νά εχχάσρ, w νά φαντασθρ, έως πού έπρο·

yff ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ

( l)  rtwyooty. τόμ. Α, <τΛ. 1 46 χαΐ lyo.
(a) ίί. Bailly, Histoir. de ΓΑεΙτσηοια. ondeo, pag. 77.



χώρισαν βά έπιςϋμαι Ας ώ&ρώπους, τών όποιων curt βί&λία 
νά δαζτι, out’ όθνιχόν όνομ* άκρι&ΰς ϊγμ  νά διορίαν.

Κατά τον Ερατοσδένην,« περίμετρος τ>?ς γϋς εΓναι *52,000  

{■ αίίων (»). Προ ταυτης άλλ»} μέτρησες τίς γδς εις Ε).λινοίά 

συγγράμματα όεν φαάεταε παρά τ*?ν μν»μονεν&είσαν άπό τόν 

Aptrer^jjv (a) των 4<>ο>οοο ραδίων,  ώς ίόξαν τινών μαθη

ματικών τον καιρόν τον. Δεν με λανθάνει ή γνώμη ζών ,δί- 
ισχυριζομ&ων Szt a l δύο μετρήσεις αυται ίέν διαφίρουαι σχεδόν 

πλήν *ίς τόνομα, καί ίζισάζονΖΜ πάροδον, αν υπο&έο^ς 3ύβ 

ίιαφορα fa'ica, το μεν τον έρατοσ-ενονς έξ Εκείνων τών 

οποίων 7<>0 κάμνουσι βαθμόν περιψερείας 3 νχ , το ίε  τον 

ΑρίΓοτίλους έ£ εκείνων τών όηοίων χ ι ι ι  άποτελονσι τον 

αυτόν βο&μόν (3). Τήν αδτην «Ιίσωσιν προσαρμόζουν καί

(ι) d <Γί Κλιομχ,ίης (Κνχλεχ. $ιωρ. «λ. 55) ίνύμιζε a5o,ooo 
C«itwv τν,ν μέτρηση» τοΰ ΕρατοαΜνουε. Τά 252,000 ςάίια «ffoiUwt· 
μονσι,.χατά το* «τίμηση» τον Ηλινίου (Lib. Π, cap. 108) χαΐ τον 
Ούϊτρουίου (De architectnr. lib. I, cap. 6, 5 9), μ* 3ι5οο μίλλχα 
Ρωμαϊκά’ ταντα ίέ πάλη· έξατάζων μ» 53 ΟΟ μίλλια γερμανικά ό ΣειΛλιβς
(Seidel, Eratosthen. geographic, fragtn. pag. 58), iipiaxuQoo  

μΔλια γερμανικά Λαγέρουσαν τή* μέτρηση» του Ιιρχτοσθε'νους, «Λ  
τήν μέτρηση· των νιωτιρων, συμποσονμέν»ν εις οχε πλειότερα τών 
54θΟ μιλλίων.

(2) if. όηωτίρ. στλ. λ*.
(3) Οί 36ο «Ις τους οποίους Sicapihou fj πςρίμιτρος τοδ

κύκλου, πολνττλαοιαζό/ανοι fa τον άρ&μΐυ l t x i f γίνονται ςάοιΛ 

399)9®° («γουν ιταρολίγον 4οο,οοο)· αν τους ττολνττλασΜίσρς p i  

700, ΐνραηςις άχριδωςτον άρώμου α52,οοο τ?ς άν«{ατρίσχο>ς τον 
Ερατοσ$έν(ους. Αί άλλοι τριίς άνα^οτρίσκς τίς.γίϊς* ιίναι 3οθ;θθθ* 
24° ,οοο, xai χβο,οοο ςύλα»

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, μ /
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εις αλλας τρζΐς αναμέτρησης Λατόμους τϋς χϋίί, ςνιβιζόμενοι 

εις την αύτκν ύπόθεσιν τκς &α$>ομόΤϊ5τος των ς·αίιων ( ι) . ή  

πι3·ανόηις τίς υϊτο&ε'σεως όεν είναι όλφη· τόσον όμως απέχει 
τον να ηναι Μαη μετάξι* των όσοι έγραψαν κερί τής αρχαίας, 
γεωγραφίας, ώς*ε καί επολεμηΒη ισχυρώς άκο άλλους Γεω* 

γράψους (a).

Καί αν ύποτε&ϊ όμως, ότι η άναμέτρησις τί}ς y is  ίτον 

εύρημα άμχαιότεμον του έματοσ^ένους, >j όό£α όμως τΐ$ς εΰ~ 

ρέσεως μένα όλη εις αυτόν, επειό» «μώτος αυτός έπεχείρηύε 
να τκν απόδειξη μεθοόαώς ,  καί πολλοί από τους μετ’ αυτόν 

Γεω^μα'ρους καί ΑΓμονόμους, μέχρι του Πτολεμαίου ,  ώς επι- 

νουΒΐίσαν άπ αυτόν καί την ώμολίγησαν καί τήν εμεταχα- 

ρίσΒησαν εις τάς παρατηρήσεις αυτών. Σχεόον όύο χιλια'όας 

«των πμό του Κοπεμνίκου έδόξαυιεν, η μάλλον ευτυχώς εμάν- 

τευσεν, ό ΙΙυ^α^ομικός Φιλόλαος (3) την αίνησα της γης,

( ι )  Baflly, Histoir. de rAstronom. andenne, pag. 77 , 
Histoir. de FAslronom. m odem -, tom· I ,  pag. i 45— 168 , 
5o5 — 533· Gosselin, Recherch. sur la gdograph. systdmat* 
e t  positiv. des anciens, tom. IV, pag. 289—4°°·

(2) SRoimert, ©eograpfc. ter ©riec£. 1rnt &6m. , tom. ?, 
pag. 200-207·— ^6 fer, Bflgemem* ©eograpfc* ter TUtm, 
tom. 1, pag. ια-αι e t 98-161.

.(3 ) Δ** είναι βέβαιον, άν i  περί τίς*ινίσίως Χτς ημις ίο?* είναι 
του. Φιλολάου* tin» άποίιίιι *ίς αυτόν Πλούταρχος (Περί
τών άρεσχ. τοϊς ^ιλοσό^. Γ , ΐ3)>  ό αυτός άλλον (Αύτ. Β, 
24yVzaxUtpt τού eptpaevop. ίτροσώπ. τώ χύχλ. τϋς σελην. 
$ 6) λτ^ει,’ οτι ο ίιίάςας τ£ς γϊς *iv χιντίσιν ίτον Αριςαρχος ·



96ξ«νχαί 'βώτήν> ώ· iftartaoBn 6 ϊςοριογρέφοςνίς ά^ρονο- 

μίας ( ι ) ,  παλαιοτίραν του Φιλολάου, ysvwĵ lvnv «ς τα; χε· 

φαλά; των προ τοΰ κατακλυσμόν άν3ρώπων· ίι ttp? τ ί ;  δοξή; 

ομ«; $h carfatt τόσον α’ς τον Φιλόλαον, όσον ας τον άποδε£» 

ξαντα τ«ν χάσίσιν με5οΑκ«5; Κόπέρναόν.

Τον Ερατοσ^ένου; τό' χέωγραγοιον σύςημα,' άν τδ παρα

βάλω}; μέτάς αήμερα/ας ίμίδν γεωγραφδχς, that άναμ^ιβόλως 

κατά πολλά έλλιπέ^ατον. Αλλ*' ix«vo; μόνο; :?5ελ« τόλμησε» 

&ά τούτο νά τό καταφρονήσω?» '3 rt; dw εσυλλο̂ /σίλω} ποτέ, 

πώ; αρχίζουν και πώ; τελειούνται" των ανθρώπων α! γνώοας· 
ου? υποπτεύεται, δτ» καί τ«ν σ>3μίριν»ν /εω^ραφ/αν όί μετά·* 

γενίς-εροίμιαςπόχιοτέραν άσυγχρίτως μέλλουν νά τίτν κατα^ί" 

^σωσιν {» ). ΕΓυαι άίάον νά ·£ητώνται άπό τον έρατοσθένην

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. μ*

Σάαως, ftxxiaut »χ«ίόν Ιτ>} μ η χ γη ί& ρ ο ς  του Φιλολάου» Ο Λ  
θίόρρας-ος, ώ< λιγιι ό Κκίρων (Academic» qucest. 3g ),' 
vvtipx  τ ίί ίόξος τανττ; ώνόμαζη* ixrrav του Συραχβύσιον. ί  ί* τάς 
«if του Atoyfv. Aatpr. βι§λ. » , τμ. 85, σκμιιώσ. του Μ ιν ay/ου.

(t) Baiily, Histoir. de TAstronom. ancienne, pag. 320,  
Histdir. de l’Astronom. moderoe, tom. I ,  pag. 365.

(a) ό  i»ίοζότατος ίς*οριογρά̂ ος r«f yv»«o>c, λάλων ττ*ρΙ των πα*; 
λαιών r«o>7payo>v, λέγ«· On ne doit pas £tre sprpris du  pea  do 
progr& qu’ils ont fait dans la gdographie, puisqu'aujour- 
d’hui, malgrd toutes les connoissances quo Ton a  acquises 
par le secours des sciences mathdmatiques, e t par les dd- 
couvertes des navigatenrs, il reste encore bien' des choses h. 
trouver,  et de vastes connoissances a ddcouvrir. Buffon,

• · % . 7
Histoir. natureUe. Matter, jgdndral. tom. I ,  pag. 3o5, ddit. 
de Didot, 1799.
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ΤΗΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΤΟ Υ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. <
•

καί τάς πλησίον νήσους, λήιει ( ι ) ,  ότι 6 Αίολος έχάρισεν 

είς tov Οδυσσέα ασκόν γεμισμένου ανέμους,  διά να τούς μετα

χειρίζεται είς τό ταξεί&βν. Τδ πολλά χονδρόν τούτο πλάσμα 

τού ασκού άλλοι άπδ τούς έξηχητάς τδ απέδιδαν είς τήν 

ποιητικήν «δέων, και άλλοι τδ άλλη/ορούσαν εις πολλούς καί 

διαφόρους τρόπους > φοβούμενοι μ» |3λαφθ$ διά τούτο δ 
περί όμήρου ύπόληψις. Αλλ’ δ Ερατοσθένης, δς*ις καί αύτδ 

τδ ταξ^φον τού Οδύσσέως, ώς ιάάσμα τής ομηρικής φαντα

σίας ίΓοχά£ετο, έσυνείθιξε y« λέχη άςτείως, ότι τότε δυνατοί 
τις νά μείθη εις ποιους τόπους έταξείδεΟσεν δ όδυσσεύς, όταν 

μάθ*? ποΐ̂ ς !ρ/5αψε των ανέμων τον ασκόν* « Τότ’ άν εύρειν 

» τινα, πού όδύσσεύς πεπλανηται, όταν ευρρ τον σκυτέα τδν 

» συρράψαντα τδν των ανέμων άσκόν (a )» .

Τδ ξωηρδν τής φαντασίας των συγγραφέων, b ποιητών, 

φαίνεται μάλις-α εις την χρήσιν των μεταφορών* όσον είναι προσ- 

φυέ^εραι, τό^ον πλέον δείχνουσι τού γράφοντας την δύναμχν. 

Τοιούτον then 0,τι "λίγα δ Ερατοσθένης περί της προξενου- 

μένης άπδ τδν άμετρον ο&ον ταραχής. τού λοχικού*·'·' 

ΐ£κ S' άνόρών πάντ’ Mved-t νόον (3).

Ας&ίλρ εις τόπον τού Ε  ξετ ίνα ξε τδ Ε ξέβ α λ ε, τδ έςτέ»· 

ρήσε, ή δ,τι ό&λο τούτων συνώνυμον άγαηχ, καί θέλει «σθαν* 

Θήν την διαφοράν ός*ις Ιχη άληΘώς ψυχήν αισθητικήν τού καλού.

( ι)  dJ«rff. κ', igr-5o.

(a ) Στρά€. Γ*«γρ*<ρ. τόμ. A, σιλ. 3ο. 
(3) Η5ιχ· πο«», « λ . *34 **ί· Bpvy*.



foi Π Ρ Ο Α Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Πολύ τούτων άςειοτέρα, καί έχφρασμ&η μβ μεταφοράν εν-
• · ι . ♦

γ υ ις ά χ φ  dvca it περί τον ίίίον τον &&σχα7.ου, Αρΐ̂ ωνος 

τον Χίον, χρίσις. 0  Αρίδω ν ήτο 2τωαός ^ίλοσοφος, ρώ ητήί 

τον «/^ρϊ/ον της αίρέσεως Ζήνωνος* * άλλ’ άφήσας τής Χτοάς

το άβχητή/uov (ώς συμβαίνει ας 8)α  τά β ία ια ) ,  έπέρασεν εις
% % *
τους χήπονς τής ή^ονης. Ι& ν πως εκφράζει τήν λΪΜποτβΙ&ν 

tavr>jv ό Ερατοσδάης, «Hi*} is  «ots «α  τοντον κεφώρακα τον 

» τής ηδονής *»’ αρετής μεσότοιχον $ιορΰττοντα, καί άναψ α- 

*  V0p$¥0V 7WCf« t>} A&V>5 ( l )  » ·

t . . . . .* \  i% · "Γ%·:
( i)  Παρά τω A$n*. J?i6JL {f, ctl* 281· Al xop^di καί προσ^νιϊς

prropopai iiv  trcpeopt̂ ovrat tic tAv ofrotov ιτροξινονν pov>jv Aioviv 
«Ις *0* άκονοντα ,  άλλ* εχονσι καί Αίναριν νά tvrvjriv&wt £α£ν- 
τέρα tic τΑν ψνχΑν toc Ιί&ς τών *ραγράτο>ν· Ας. γαντασΟτι τις 
£αόρΧρ ό ς κ , *ρίν έξετάσρ τας δυνάμεις τον, foA&wtv «Ις το άτκη- 
τρών ςά&ον, καί τον άσωτον τούτον το ηύάίον χωρισμέ»ον pi 
τοίχον «ifο Σνδαρίτον 5άλαρον , καί τον 2νδ*ρΐτην .σνρκοσιάζοντα 
xafcjpipav pi τονς φ&ονς τον, καί ταράσσοντα τΑν Ασνχιαν τον άσχ*» 
τον* άς ψ ζνΐχσϊη 2rt, i r t  ο άσχ^τΑς,νίκώρςνος άπο τόσον σ^οίρον 
πειρασμόν,.τρύπα τον μεσότοιχον, καί oti/yti ττρώτον.τΑν βα2εϊά» 

τον γενειάδα εις τονς ρςθνσρένονς γείτονας (Avaeaevopc yo ν παρά  

τ γ  Aiovi) ,  fttitrx  καί jnjia όλος etc τον 5άλαρον, καί χα&ίζεε 

συμπότης ύς τΑν τράπεζαν. Η μεταφορά ευφραίνει Αά το χωρικόν, 
καί Α&ι «νταντω άρορρΑν συμπεράσματος σπουδαιότερου τοιούτον*
Η άριτΑ, Λα νά άλο3»ς toixvtjj, πρέπει νά ττΐριχλιάται *ίς τά ' 
όρια rnc ccvSpwfrcvijc ίννάριως· όσον vnroGamc τις τά. δρια Ταντα, 
τόσον ττλεον αυξάνει τάς Α/σχολιας, καί ολφοςτνή τΑν avxyxatav νά 
τάς iroispA Α»νχρ*ν» ΐίάν δρως άρίτα0*τως νά πλχβννρ τονς π«· 
ρασμους, Αά νά κατορ£ώσι? πλ̂ ον άτι* δ,το ζυτιί δ παραγγι Οΐας νά 
τονς yevyupcv, άς εξετάσφ καν ιτρδ τον πολςρον άκριέώς τΑν ivvar 
ρίν τον, Αά νά ρΑν Ιλ5ρ υςερον εις άνάφηην νά τρύπα γε\οίως τονς 
τοίχους.



Hpiv άφήσω τόν £ρ«τοσ2ένην, δίκαιον είναι να τον έλευδε-
• ·

ρώσω από ταάς συκοφαντίας. Ο Ερατοσθένης, ως ίςόρησχ 
μχκρόν αρχύτερα, έπολεμήθη, εϊτε δικαίως, εϊτ* άόϊχως,  άπό 

τούς συγχρόνους του ϊογίους ανδρας , ώς μχ/.ράς σοφίας 
άνθρωπος. Πολλοί και των μεταγενεστέρων τον έπολέμησαν 
διά τά γεωγραφικά τον σφάλματα. Εκ τούτων that ό ίπ

παρχος, 6 Πολύζος, 6 Αρτεμίδωρος,-ό Ποσειδώνιος, καί 
αυτές ό Στράβων. Καί τοΰτο μεν είναι συγχωρημενον, εάν 
μόνον έχη σκοπόν την ενρεσαι του άλγους, μηδε βλάπτρ τά 
προς τον άγνοήσαντα7 την αλήθειαν καθήκοντα, και μαλιςα 
όταν ο λόγος ήναι περί των ηθών αυτου. 0  Ερατοσθένης έμαθη- 
τεύ3>ι την φιλοσοφίαν εις τάς Αθήνας από τον ΧΓον Αρί- 
ςωνα ( ι ) ,  ήκουσεν ακόμη και του Αρίςωνος τον διδάσκαλον, 
καί αρχηγόν τές Στώίχής αίρέσεως Ζήνωνα. Καί όμως ό περί* 

ηγητης Πολέμων,  δζ·ις ήκμασε προς το τέλος τής ζωής τον 

ίρατοσ^ένους (a ) , έτόλμησε νά εϊπη, ότι ούδ* υπήγεν ολως ό 

Ερατοσθένης εις τάς Αθήνας. Το αναίσχυντου ψενίος του Πο- 

λέμωνος τοΰτο ελέγχεται καί απ’ αυτόν τον Στράβωνα, όςτς 
μαρτυρεί το εναντίον, και (τό πλέον αξιοσημείωτου) τό μαρ
τυρεί εις καιρόν, δταν κατηγορρ με πολλην οργήν (3 )  τόν έρα - 

τοσ^ένην, ότι ώνόμααε τόν Αρίςωνα και άλλους ταιάς ευρι

σκομένους τοτ* εις τάς Αθήνας φιλοσόφους, καί «σιώπησε τόν

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. $

( ΐ )  Σουίί. λίξ. Ερατοσθένης.
(a) Tossii de Historic. Graec. lib. I ,  cap. 18, p'ag. 119. 
(3) StpaS. Ttuypaf. τόμ. A, σ«λ» i8.

δI



ένόοξότερον παρά τον; άλλονς, Ζήνωνα. Δέν ιΓναι παράδοξο; 

out’ ί  σιωπή τον Ερατοσθένον;, έπαδή πιθανόν ότι έκατα- 

ypovei, ώς ό διδάσκαλό» τον Δρές-ων, ιών 2τω'Λών τά δό^- 

ptra· ουτ* * ίι οργή τον 2τωΐκον Στράβωνος διά τό «ωπηθέν 

ονορα τον άρχττ/οΰ τής 2τωαής αίρέσιως Ζήνωνος* παρά

δοξον ή θ ιλ»  «*σθαι ότι δέν ήλε^ξετον Ερατοσθένη ώς πλά

νο ν , «ν όλως εζβε πώανοττίτα ή σνκοφαντέα τον Πολέρωνος ( ι ) .

βσαντως άπιθανον ώ α ι ότι Ινλβψεν ©Ερατοσθένης τό 

σύγγραμμα τον Τιαοσθένονς. Η νποψώ τό» λο^οχλοπώς έ^εν- 

νκ3τι άπό ρδνον τον Μαρχιανον τά λόγιά ταντα*·«Ερατο- 

ι* σθένη» δέ ό ΚνρηναΓος, ©νχ οΓδ« τι παθών, τό Τιροσδένονς 

» μ ετεγ^αψε βιβλιον, βραχέα τινά πρόσθιέ;, ώς ρηδέ τον 

» προοιρον τον ρνηρονενθέντος- άποσχέσθαι, άλλ’  ανταΓς 

» λέξεσι χάκεΐνο τον οάείον προθκναι συγγράμματος ( * ) η.

I
( l )  Μεταξύ τών πολλών και καλών συγγραμμάτων (Ιλών ayovi-

*τμίνων άπό τον χρόνον) του Πολίμωνος τούτου είναι το ίπιγρα^ό- 
jwwv Ελλαοιχος, περιίχον άχριίη της Ελλάίος όλης περιγραφήν, 
χαι τό , Περί των χατά πόλεις επιγραμμάτων, εις το οποίον 
«συνάθροισε τάς χαραγμένα; εις όλος τάς χατά πόλεις ς^λας επιγρα» 
ρ̂άς* Διά τό πρώτον τον επωνόμασχν Περιηγητήν* Λα το δεύτερον, 

σχωπταώς Στηλοχόπαν* τάς «ίς τον Αθην. σημειώσ. τόμ· 5 , 
σελ* 553*

(a ) Μαρχιαν* Πεοίπλ* εν τώ πρύτ. τόμ̂  των χατ* επιτομ» Γεω- 
•γράγ. (έχΛ Btiv. Δύ<τρ* ι8ογ) σελ. 445* τό σύγγραμμα τού Τιμο- 
σθένους9 Ληρημενον ειςίεχαβιβλία, έπεγράριτο Περί νήσων, κατά 
τον Μαρκιανόν, Περί Λιμένων, κατά τον Στράβωνα (Γεωγραγ, 
βι6λ*θ', σελ. 4 * 0 ·-

ΠΡΟ ΑΕΓΟΜΕΝΑ



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TO T ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. νά 

Αλλο δμωςεΓναι τό ΜΕΤΈΓΡΑΨΕ, χαί άλλο το εκα εψ εν . L · 
δεν ώνόμασε τον Τιμοσ&δννρ,  i  μεταγραφή chat χλοπ>}· άν τον 

ώνόμασεν, fj μεταγραφή λοχι£ετοι μαρτυρία, Stt ν$ρε τοοον 

χαλόν το σύνταγμά τον, ώς·ε δεν ε?χέ «  ν’ άλλ«£ρ εις αυτό. 
Και χάρες εις τον Στράβωνα! άπό τον όποιον μανθάνομεν,  
ότι όχι μόνον ώνόμασε χδν Τιμοο^ένψ ό Ερατοσθένης, αλλά ' 

χαί τον έπαινεσεν*- «Ερατοσ^ένονς... καί Art Τιμοσθένονς τον 

» τούς Λ ιμ έν α ς  συγγράψαντος, δν έπαινε?μεν έκεΐνος μά- 

» λ«Γ« των άλλων χ. τ. λ. ( t)  » . Επειτα, διά νά πις·εύοτι τις 

τοιαντην κλοπάν, πρέπει νά ύποθέσρ tov Ερατοσθένη X̂tUtov* 

έπειδό Ικλεπτεν δ,τι δέν έδύνατο νά κρνψρ. Τον ΤιμοσΘένονς 

to σύγγραμμα δεν ίτον εις μόνον αντόν yvwcov, αλλά και εις 

πολλούς άλλονςτϋς Αλεξάνδρειας σοφούς «νδρας* έχ των όποιων 

ήθελαν άναμφιδόλως ενρεθ^ν τινές νά φανερώσωσι τον Ερα- 

τοσθένονς tijv χλοπΐ^, έξ εκείνων μαλι^α όσοι τον έπωνόμαξαν 

ΒΗΤΑ. Αϊτός ό Τιμοσθένος (α ) ενδεχόμενον νά ε£τ) ακόμη' οι 

φίλοι τον χάν χαΐ σν^χενείς σννέξων με τόν Ερατοσθένη*

( ΐ)  Στραδ. Γιωγραφ. τόμ. A‘, σιλ. UQ. Ο Στράδων, διαχόσια 
σχιδόν ttv μπαγενΐςερος του Ερατοσ3ένονς, πιθανόν ότι Ιγνώρι&ν 
«χριδίςερον τάπιρι αντοΰ, παρά τον Μαρχιανόν, όρις ϊζοη νατά τ«ν 
πέρττητ» άπό Χρι̂ οΰ εκατονταετηρίδα.

(a) <>Τιμβσθίν»ς ητο ναύαρχος Πτολεμαίον τον δηιτίρον, όςτς 
ήτανσι νά ζρ χατά τό a45 έτος προ Χριςον, άρήσας διάδοχον τόν 
υιόν τον Πτολιμαΐον τόν τρίτον, τόν. ΙπονομασΑέντα Ε νεργίτυν, 
«πό τόν οποίον, ώς ιΐπα (σελ. μ*), έπροσχαλίσΑη ό Ερατοσθίν«ς και 
ΐδιωρίσΑ»! ίπιςάτ«ς τίς ίλιξανδρινίς βιδλιο&όχίς.

δ  a



μu πώς ήθελαν άαελήσειν νά ς-ηλιτεύσωσι τήν κλοπήν του! 
Αρκοΰσι ταΰτα περί του Ερατοσθένους.

Μετά τον Ερατοσθένην thou Ιππαρχος ό Νικαεΰς, αγρο
νόμος πρώτος ριετα|ύ των συγχρόνων του, γεννημένος από 

τήν φυσιν νά άνακαλύψη καί νά παραόώση πολλά; αλήθειας 

εις τους μκταγενες^ρους. Αν καί &V άσχολήθη ΐίιως et«r τήν 

yewypafMtv, εσυνόρχησεν όμως πολύ είς τήν πρόοδον αυτής. 

Ειίίχθη τής γϋς rip avoqthpmotv τοϋ Ερατοσθένους ( ΐ) , καί 

άκολούθησεν εις άλλα πολλά το σνςΎ,μοί του* εις πολλά καί 

επεχεφησε νά το άνατρεψρ, άλλ* όχι πάντοτε εύλό^ω .̂ Απ’ 
άζ-ρονομοχάς παρατηρήσος βοηθούρενος έίιώρισε την θε'σιν τι- 
νών τόπων, των όποιων έπεχειρησε καί πρώτος αυτός νά ση- 

μαώσρ τά αληθινά άπ’ ανατολής εις όυσιν &ας-ήρατα, ρέ τήν 

παρατήρησιν των σεληνιακών εκλείψεων (a ). Τοϋ Ιππάρχου 

εύρημα πιθανώς θέλουσι τινες, Su that καί ή Σφαιρική 

προβολή (3) των γεωγραφικών πινάκων, wyouv ή ράθοίος

I
( ι)  ί ί .  2τρ&6. Γεοηρχγ. τόμ. Λ, σιλ. ΐ{6  και Ι^ο.
(a )  ί& τον αύτ. αύτ. σιλ. 8*9, καί Bailly, Histoir. d e l’astronom. 

m odern ., tom. I ,  pag. n 5. Qossclin, Becherches sur la 
gdograph. syste'mat. e t positlv. des Gvecs, tom. I ,  pag. a.

(3) Τή» οποίαν oi νεότεροι όνομάζϋνσι projection, v m&hode 
des projections. Tni; τήν άποίίάονσιν ε\ς τον Ιππαρχον άλλοι 
υποπτεύονται, μτ,ν 5ναι εΰρψα Απολλώνιου τού Περγαίον. ίίβ  Gos- 
selin, Gdograph. des Grecs analys. pag. 53, e t recbercli. snr 
la  geograph, systemat.' e t positiv. des anciens, tom. I ,  
pag. 48, Badly, Histoir. de l’astronom. modern., tom. I, 
pag. 48 et 107

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝ A



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τ Ο Ϊ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ν /

νά μεταφίρεται it ; τον πίνακα ή σφαιρική irufdveta τής y>5; 

ούτως, ως-e νά φυλάσσεta t, Saov συγχαρεί ιόν πίναχος το 

ίπίπεδον, it χύρτωσις ,  h σύννενσις, των καταγραμμένων it ; την 

σφαίραν παραλλήλων καί μεσημβρινών κύκλων ( ι ) .

Από τά πολλά τοδ Ιππάρχβν συγγράμματα,  των οποίων 

τον κατάλογον μάς εφύλχζαν οί σίτοuSo^cu της Ελλ^νικίίς 

σοφίας (a) ,  ολόκληρον δεν ίμεινε σήμερον άλλο παρά τό 

επιγραφόμενον, Ε ξη γή σε ις  των Α ράτον καί Ενδόξου  
φαινομένων j το όποίον !$άλβν εις το Ούρανολόγι&ν  
τον ό Πετανιος (3 ). Από τό Κατά τον Ερατοσϊίνονς σύγ
γραμμα μάς έφύλχξεν ό Στράβων (4) αποσπάσματα τα/ά, 
άεγχων ένταυτώ καί την πολλά' ανριράν κρίσιν τον ίππάρ- 
χον πορί τ ί ;  έρατοο&ίνοκξς γεωγραφίας.

Μετά τόν Ιππαρχον Ονομάζεται'ό Π ολύζος, Ιςορα,ος με» 
χατ’ έπάγγάμα, άλλά χρήσιμος είς τχ!ν γεωγραφίαν ,  & ό« τών 

οποίων ίςόρησε πράξεων έδιώρισε πολλβόα; καί την Biotv και 
τά διαβήματα τών τόπων, όπου έπράχΒησαν,  ώς Ικαρο καί 
ό άρ&οτος. 0  ΓορΓνος όμως ονομάζει καί ιδίως γεωγραφικόν 
σύνταγμα τον Πολνέίον, έπιγραφόμενον ,  Περί τ ή ς  π ε ρ ί  
τον ισ ημ ερ ινό ν οίκήσεω ς (5 )' εκ τον οποίον πιθανόν

( ΐ)  ί&; Σ-τρά&νν.Τεωγραψ. τ6μ. A , « λ . t5 o .
(a) it?. Φαδρι*. Ελ)«νο:. Bt©Uo3£*. τίμ. Δ , <τ*λ. α :̂—3ο » x«l

Bailly, Histoir. de l’astronom. modern, tom. I ,  pag. 489.
(3) P e ta v . U ranolog. p ag . r j i — 255.
(4) . Ei; το πράα ον κα» ievrtpov βίβλιον τ ί ί  Γιωγραψίας.
(5) Γβρέν. Etoaywy. ft; τά yatvoprv. f i .  P e ta v . U ranolog. 

pag. 54.



on ελαβεν 6 Στράβων ( ι )  ό,τι )iyst περί τής εις ζώνας δίαι· 

ρέσεως τίς  οφαφας.

Τον Πολύζον διαδέχεται λρτεμι'δωρος 6 Εφέσιος. ά  γεω
γραφία του περιείχεπο εις ένδεκα βιβλία* τής όποιας σώζεται 

μόνη η  από τον Μαρκιανόν συνταχΒείσα επιτομή* ■

Μετά τον Αρτεμΐδωρον είναι Σκύμνος ό Χ ίος, 8ςις (γράψε 
διά Γΐχων ιαμβικών Ώερν/γηηαι τής οικουμένης, καί την έπροσ- 

φωνησεν εις τον βασιλέα τής Βώυνίας Νικομά&ΐν· Μο'νοι 9 77 

ςφοι σώζονται την σήμερον ακόμη από την Περιήχησιν τούτην. 

Πολλά περτ/ράφει ώς αύτδπτης* επειδή περιήλΖε την Ελλάδα 

δ)ην, την Ιταλών, την Σικελίαν, καί πολύ μέρος της Λιβύης, 

όσων Ιμΰ&εν άκ* άλλους, εις τά πλειότερχ ηκολούθηββ tov 

Ερατοσ£ένην, τον όποιον επαινεί ώς έτημελέ^ατον Γεωγράφον.
Σύγχρονος ,  η oXtyov μεταγενές-ερος ,  το$ Σκύμνον είναι ό 

Ποσειδώνιος, Στωοιός.φιλόσοφος, ι^οροός ά&όλο^ος, καί 

άνθρωπος αξιόλογος, ώς τό ίδειξεν η περί αύτού των τότε καί 

Ελλήνων καί Ρωμαίων υπόληψις. Οί Ρόδιοι όχι μόνον τόν 

έκατάς*ησαν διδάσκαλον τϋς σχολής των, άλλά καί Ηρύταν® 

τού πολιτεύματος (a), έκ  των Ρωμαίων φίλους καί £αυμας*άς 

της σοφίας τον είχε τόν Κ ικέρωνα, τον μέγαν Πομπη'ΐον, καί 

άλλους άνδρας ένδοξους. Οσα μάς έφύλαξαν άποσπμσμάιια οι 

μεζαγενέςεροι άπό την ας πεντηκοντα δύο βιβλία γραμμένης 
ίς-ορίχν τού Ποσειδωνίου (3 ) είναι όποια να μάς προξενήσωσι

( ι )  Γεζη/οαγ. τομ. A , σιλ. 122-125.

(2) ίο. Στρά£. Γεαχραψ. βι€Κ  ζ*, «λ. 3ΐ6, χαι|&€λ. ν0, «λ. 655.
(3) Σου«Γ. λίξ. Π οσ ί ΐόώ ν ιο ; .

νδ* ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ
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μεγιίλην λνπιιν διά toy άφανισμόν τ»ς. Ο Στράβων τον όνομά· 
ζεε φυ.όσojov των συγχρόνων toy itohpaS£?axov ( ι ) ,  xai 
τον Μχταριΰμζΐ χαι εις τούς Γεωγράφους ,  διά τάς περαχομένας 
εις νπν ιςορίαν toy γιωγραφηάς των ίς-ορουμένων ειδήσεις, 
χαι. μάλιςα διά to ιδιαίτερον αυτοΰ σύνταγμα Ώερι  του 

Ω κεανού, εις τρ όποιον αιτιολόγησε δαΧοδιχως τάς πλημ
μύρας xai. τάς άμττώτεις. ό  Ούόσσιος (9) , άπατη^εις από 
τον Σουΐδάν., αποδίδει το Π epi το.υ ί ϊχεανοΰ εις άλλον 
Ώοσμδώνιον, φ&οπολίτην. Αν όντως εΐγε to πράγμα:,  άναπο* * 

λόγητος αμέλεια toy Στράβωνος ϊίΒέλεν είσΒαι, ότι, γέρων 
συχνά μάρτυρα τον Ώοσειδώνιον, δεν έκαμε ταύτην την διά· 
*ρισα>.

Κατά τον Κλωρο{<5>}ν (3),ό  Πο<τ«<5ώνιος ίλ.όγιζε την περίμε
τρον τός γης ραδίων ρ^ο ,οοο. Ο Στράβων όνομάζει xai άλλην 
άναμέτρησαι αυτής ςαδίων *8 ο ,ό ο ο , την οποίαν αποδίδει εις 
τον Ooau&wov (4)· Η διαφορά xai τούτων, ώς.χαϊ των αν
ωτέρω (5) σημειωμένων μετρήσεωνr xara την γνώμην ενδόξων 
χαών γεωγράφων, ς-εχει μόνον εις την διαφοράν των ςαδίων.

0  ΪΙοσαδώνιος έγραφε vat άλλα.πδλλά διαφόρου δλ»ις συγ· 
γράμματα, έχτών οποίων τά Μετεωρολογικά έαύντεμεν ό 

Γερίνος. Εις νταντ« π&ανον ότι άρίσχετο η γνώμη περί τοϋ

(Ο  Στράβ. Vtwfpap. βι£Χ* ι έ ,  oik. ^55.
• (a) Vossiij De Historic. Grsec.;pag. i 56.

(5) Kvxkx. Λωρ» /St63u A, «y. to ,  «λ^ 5a.
(4) Στράδ. Γεωγρα?. “top. A , ask. la a .
(5) lik*$. μ γ \  σημ. 5.

$  4
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ύψους τϋς ατμόσφαιρας, τόσον πλέον αξιοσημείωτος, όσον &ν 

διαψίρει τίποτε από tip  γνώμη» (αν καί άναπέδεεκτον άκόρι) 

τοών νεωτέρων. Μετα|υ τούτων ό Δελαίρης (D e ls  H ire) 

ixtuvet ίως σχεδόν δεκαεπτά λεύχας Γαλαταος το νψος αντάς* 
6 δε Ποσ&βώνεος τό ένόμιζε  ̂τετρακοσίων ς·αδίων ,τώ ν όποιων 

ό αξία λείπεταε.όλ^Όν άπό τάς δεκαεπτά λευφας (*)» ‘

Ο,τι έλεγα (a) περί τον χαρακτν?ρος τ>5ς ψυχίς' τον fepa- 

ησΒένους, εμπορώι νά προσαρμόσω καί etV τον ΙΤοσειδώνιον» 

Οι παλαεσί συ^ραφείς '«πέ^αναν*- καί όταν ί  ίζ*θρέ« <«ωπά 

περί τ ίς  ψυχακς αυτών δυ&έσεως, μέσον άλλο νά τον? κρι- 

νωμεν δεν μένει παρά όσα δ χρόνος μάς· άφόκε’ σημεία καί 

μνημεία όχι μόνον της σόγιας ,  αλλά καί τον τρόπον με τόν 

όποιον εαεταέχειρίζοντο την σοφίαν. 2οφδς νά yivp 'τις δεν είναι 
πράγμα δυοκολον* άλλ-άτάς άςεΐας καί πολίτικος :ψνχάς, Ιάν 

« σοφία τάς τρεφρ καί τάς «ΰξάνρ εις τδ άς-«&τερον, νά τάς 

γέννηση δύναραν δεν έχει, άν δεν τάς λάδρ $ήμιονργημένας 
άπδ τόν φύσίν. OXtyat τινες γνώμμ  ,  oJ^yoi "λόγοι, άρκονν πολ- 

λάκες νά χαραχχηρίσωσι xr,v ευφυΐαν π την άφυΐαν *>}$ ψ»χ?ίς. 

Τρία 5) τέσσαρα τον ευφυούς Αιο^ένονς άποφ5έφματα 'είναι 
ίκανά νά δίκααδσωσι τον ΠλάΤωνα,όςΗς τον ώνόμάζε^ 2  οι* 

κράτην μα ινο 'μ ενον, καί πάλιν αυτό τούτο νά δείξρ χην

( ι )  JBailJy,Histoir. de l’astrom. m odern., tom. I, pag. 121, 
καί Brisson, Dictionnaire raisonne de Physique, tom. I ,  
pag. 333,  a* ddit.

(2)  Avwwp. « λ . μ ? -μ ^ .



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ Υ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, 

ευφυΐαν τής ψνχής τον Πλάτωνος, ύς τον έποΓον 3ύο μόνοι 
λέξεις ϋρκεσαν να άκονίσγ τόσον προσφυώς τον Διογένην.

Κ αΐ πρώτον, μαρτυρεί τηνευφυΐαν τον Ποσαίωνίον $ φν- 

λαχ$ίίσα «πο τον Α$ήν«ιον ρακρα καί (ωηρα πίρ^ραφή τής 

«λί«νής εΙεντελίσεως των Αθηναίων εις τους χρόνους τον 

Σύλλτ περιγραφή,  ήτις καί 3&yet καί βπαρ&βα Μαντώ 

τον άνα^νώς-ον τήν ψυχήν, το πρώτον Λά το ακονίκόν τής 

έχφρασεως, το δεύτερον, διότι /3λέπ«ι τους άπογόνους τον Μλ« 

τιάδου καί τον Θίρ^οκλέονς, τούς Κεκροπίδας  (ώς σκω- 

πταώς τους όνομάζει 6 Ποσαδώνιος), άνα^χαορένους, o'ta να 

φύρωσι τήν τυραννίαν τών Ρωμαίων, να ψωμοζητώσι την προ· 
ςααΐαν Ασιανοί άλλον τυράννου, τον Μι3ρν5άτον* καί τους 

δποίους διά να ευχαρι&όσιρ τις έπρεπε νά fata Περικλής, h 
Δημοσθένης, νά άχροάζωνται μέ κρότους γελοίους τάς γελοίας 
τον νόθου Αρις-ίωνος ( ι )  τερατολογίας.

Σήμέϊον'ακόμη τής ευφυΐας τον Ποσκίωνίου cTvot καί ί,τ» 
«Γπεν εις τον μέγαν Πορπήϊον, όταν ουτος, ς-ρατεύων κατά 
τον Μι3ρι$άτον, υπή^εν είς την Ρόδον (a). Ayov 6 ένδοξό- 
τάχος Ρωμαίος άκροάσθη παραίίίΟντα ας τ«ν σχολήν τά> 
Ποσει&ώνιον (3 ) , άποχαιρετί£ων τον ηρώτησεν, αν «Γχέ «  νά

% Τ’ V β ' __
• · . f \ ·

( ι )  Τούτο 4 χ*>. ovofta ό /& ψ ολ6χ ο ς  ο ίτ ο ς  τίραννο$Γ * « τά  τ&ν 

2τρά&>να (jStS>, .5 ^  Sq S)* ο i i  Αθηναίος (βι$ϊ* i ) ct'L a i l ·  

ax  3 )  τον όνοράζβε Α5 ηνίων«*

(2) ί λ  άνωχέρ* σ#λ. i-c*

(3) Στράδ. Γεωγράφο /&βλ. ιά, « X  492·



τον προςνίζτ)' καί & Hodo&vtoc τον ά η β φ & ή  ιαίραυτα τον 
όμτ,ραον οχον τούτον ( j ) ,  .

Αϋ> άρν^ζύιη, xati υηφοχο» ipprvcu £Μλβ>.

Ο,τ* pudtra xqMotnqM&t έντβντώ .xeu To «faov χοΰ Το 

#εν&ρον cbro upohfyut της ψυχίς τού Ποσα&ονίον, «?ν<« 

ό νός-ψ,ος υερί/ελως των EAXjjvcxwv μι&ων. Τούτων είς ί?το 

**ΐ ύ Ζανμαζουργααι τού Βραχ&ους exfrpetxetctjti τάς.£«Μ “ 

pt&cc. Οταν ίφ $ α η ν  ας τους Α ί/υ α ς  ο βίαιος οντος ΰρακλής, 

fo? συ^χωρούμοτος «υό τούς έντουίόνς τκν $ϊ&&χσ& τϋς χώρας,

»ί ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

( ι)  Ιλιά£· $f, ao8. 12ν άπο τά σημϋα.τής ειγνίαςτων συγγραφέων 
&cu χαϊ ο τροπος της χρόσεως των ποιητικών ρήσων, καί μάλις-α 
τον tynpov* τάςμεταχειρίζονται i r o n γνωμικως, ποτέ παροιμιαχώς, 
και άλλοτε τεαρωίουντες α&τάς είς το κωμεκάτερον, άλλα πάντοτε σχεί ον 
προσ̂ νως* Τώνσχολαςτκωνη μέθοδός είναι άλλη* άήοςτ&ίζουν πεντή* 
χοντα 5 εκατόν ςάχβνς ποιητών,έπειτα* οτανίλ0η{3 όταν νομίσωσιν,οτι 

να γράψωσι τΙ,Ιριννονν εις ποια μέρη της γραφής ίύνανται 
να tow τοιδάσωσι με jSiov* ονί* αισθάνονται οί ταλαίπωροι , Sri αντί 
να ς̂ λισωσι την αμορψον αντών γραγην, κάμνοοσι τά ράχη της yavc· 
ρωτερα'με την προσκόλληση» των πολυτίμων άρχοώ*ν υφΛσμάτων. Εις 
τάς μεταφοράς πάλιν, τών οποίων ή προσφυής χρησις & ίύ  καί κάλλος 
και v̂jprv εις τ&ν λόχον, ετναι άκομη άγνέςεροι- Παραίεί}ματα το**ν~ 
της σχολαςχκης ά ν̂ΐας ας ημάς σήμερον ίμεοκκν ολίγα* Λότι και βχο- 
λαςτκοι (χάρις εις το νς άποέαλο ντας την μέθοδον αντών άπο τά σχολεία 
^Ο ίο^ιΐς δασκάλους!) εμεααν ολίγοι* κοά ovtoV πιθανόν ©τι οεν 
θελονν άργήσεεν νά καταλάβωσιν, on  εχθροί το#ννν α ώ / ί χ ι  οι σΰμ· 
€ονλενοντες αντονς νά μη μωραίνωσιν, αλλά τέ χαρτίον, το μελαν, 
το κονίνλιον, τά οποία μεταχειρίζονται, Αά νά .ςηλίτενωσιν αντοι 
χωρίς ανάγκην την μωρίαν των·,...
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ξ  Π Ρ Ο Α Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α# >
Εόω τελποΰται ό χαταλο^ος τ<3ν προ τον Στράβωνος, % 

ί&ως Γεω)ραρων, τ> αυνεργτβάνίων ©πωσ&ίηοτβ εις τ>5ί y«w 

γραφα^ς ειαςτίμης ττη> πρόο&ν. . .

Τον ΟοΦει&όνιον άκολου$εε 6 Στράβων, Σζωΐχός φιλόσοφος, 
ώς εκείνος, καί ιίωοτερον Γεω/ροφος παρ’ όχεϊνον. Είειξα 

ολίγον αρχύτερα ( ι ) ,  ότι, άν οέν (γνώρισε προσωπικώς τον 

ϋοσειύώνιον, ητον όρως γεννημένος αρκετούς χρόνους πριν 
«κείνος άποθάνρ. Είπα άκο'ρι (a ) , ότι άκολούθτ,σε, με μικρόν 
τΜρολλχτ/ϊτν, τον Ερατοσ^ένους το yewypeftxov σύριρα. 

Έμεη/ε να Βεωρκσωμεν τι επρόφ&εσε, καί'τι' άφαίρεσεν, η 
έ&όρΒωαεν, άς τίτν Ερατοσθενοατν γεωγραφίαν 6 Στράβων.

Καί πρώτον, όΐα τά μαχρά τον τοξείδια (3 ) , είχεν ό 2τρ«£· 

€ων πολλών τόπων αυτοπτο»^ yvtSetv. Δεύτερον, ώ^ελχίθη «π* 

όσα ό Ιππαρχος, ό Πολύβιος, ό λρχεμίδωρος και ό Ποσει- 

βώνιος έ$ιόρ5ωοαν ,  }j καν - έπεχειρήσαν νά - &ορ$ώσωσιν ,  ■ <1$ 

τϋν γεωγραφίαν τον ΕρατοσΒίνονς. Tprrov, εϊς οσας ό Ερα

τοσθένης έσνν«3ροΐΦε τοπικάς ειδήσεις από τούς Ις-ορέσαντας

pnr γορα* σνγχροττ£ώση cu πολ*τ*Τ$α, ^  μίνους τονς τυράννους συμ* 
fion rliov νά Λαιωνίζωα* των πολττών την νηιτιύτητα* οι ψά6σοψοι χαί 
ythiySpuyxot Ύτμρώνες ίξηκχντίας έτπρΛοννταί νά τους j ίρώοη> ft$ *ής 
τζΜιχς ηλαΐΛς τον νονν , &αλνβντ«£*Λτά puxpov το ψ#νίθ ,̂ X5tt £άλ· 
Ιόντος <1ς τόπον αύτον την άλήθιοαν Αά τής φιλο*ορ&ς> χαί Λα 
£ρησχάας τοιαόττος, οποίας τό ioŷ wcrntiv νά ήνα* χα$άρονώτό ρ£· 
£θϋς, χα* τ<> ή£ι*ον άπο δεινώοαμονίχς.

(ι)  Ανωτip. c&. ς .
(2) Αντ. σελ,
(5) Αντ* σεΧ. ί \



τά περί τού μεχάλου Αλέξανδρου, είχενό Στράβων νά προσ» 
θέση (καί έπρόσθεσε τωόντι πολλά) όσα άνεκάλυψαν fimwt 
ol όχι όλιχωτερον.τοϋ Αλεξάνδρου πόρθηταί καί κτήτορες των 
άλλοτρίων Ρωμαίοι (* ) .

Εξω τούτων, Ιχει ή χεωχραφίχ τον Στράβωνος προτέρημα 

καί τούτο, ότι το πολιτικόν οώτή; μέρος είναι πλουτισμένου 

άπό πολλάς είόήσεις, ίσας έλαβεν όχι μόνον άπό Γεωγράφους 

αλλά καί άπό πολλούς ί^ορκονς άλλους, των όποιων σήμε

ρον, πλήν των όνομάτων, άλλο δέν μάς έμεινε χνω$·όν. Είς 

την μαδηματικην καί φυσικήν χεωχραφίαν πολλών τόπων, έπρόσ- 

θεσε την πολιτείαν, τούς νόμους, τάή^η καί έθη των κάτοι

κου ντων, τάς κτίσεις καί μεταβολάς των πόλεων, τάς άποικώς 

ή Λαδοχάς τών εθνών* εις ένα λόχον έμιξε τό ηδύ με τό χρή

σιμον, ώς*ε ή χεωχραφί* του εις μέν τούς συγχρόνους του 

εχή/ετο προπαρασκευ» περιηχήσεως ωφέλιμου ,  είς. ημάς δέ 

σήμερον (λέχω μάλΐ5*α τούς Ελληνας) προξενεί πολλών πραγ

μάτων είόήσιν, τά όποια δέν ευρίσκομεν εις άλλο&ς Χορικούς, 

καί τήν έκ τής είδήσεως ένδεχομένην ωφέλειαν, εάν παραβαλ- 

λωμεν την σημερινήν τών Ελληνικών πόλεων ελεεινήν κατάς-ασιν 

μέ την εις την οποίαν τάς ήκουσεν, ή τάς ηύρεν ακόμη, ό 

Στράβων λαμπρότητα.

Τούτα όμως τής χεωχραφίας τού Στράβωνος τά καλά, ώς 

συμβαίνει είς όσα κάμνουσιν οι άνθρωποι, δέν είναι χρυσός 

«μικτός καί καθαρός. Δυο λόχων έλαττώριατα έχει η χεωχρα-

( ι)  ff. Gosselia, G^ograph. d«s Grecs analy se , pag. 57.

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ξά



φία του. Τά όσα δεν ήτο δυνατόν ν’αποφυγή tit ixttvrp τον χρόνον 
τήν περίοίον, δεν πρέπει καν νά όνομάζωνται έλαττώματα* ώς 
τον έκαρε «ολυμαθες-ερον των προγενες-έρων Γεωχράφων ή 
καθημεραν προχώρησα εθνών ναι πόλεων άνακαλυψις , J? 
άκρ&εςέρα ερευνά, ούτως ίζανάγκης έπρεπε νά foot δλιγομα· 
Ζέςερος παρά τούς μετ’ αυτόν. Τό νά τον χατηγορΰ τις δ(ά 
τούτο, είναι τδ αυτό καί νά κατηγορώ κμας τούς νυν ζύντας, 
δη δα έζενρομεν όσα μέλλουν νά γένωσι γνωςά εις τους άπο* 
γόνους ημών.

Εαιαι Ομως άλλο είδος ελαττωμάτων, τόσον πλέον άσνγχώ- 
ρητόν εις τούς γράφοντας, όσον εύκολώτερον όΰνανται προσ- 
εχοντες νά τ' άποφύ/ωσι. Τοιούτον λογίζεται, όταν γράφτ, τις 
περί τίνος επιςήμης, ή τέχνης, νά φαίνεται άνήκοος των όσα 
έγνώριααν οί προ αυτού, π γνωρίζουστν οί σύγχρονοί του περί 
αυτής, % νά τά καταφρονώ χωρίς έρευναν, ώς νία ,  καί νά 
προσκολλαται εις τά πάλαιά, ώς νά $τον ή σκωρία τής πα- 
λαιότητος δυνατή νά μεταμόρφωση εις χρυσόν τον σίώιρον.

Κατακρινου<η λοιπόν τόν Στράβωνα πρώτον μεν διά τδ 
προς τον Ομηρον ύπερβολαόν σέβας, τδ όποΓον τόν ήναχ- 
χασε πολλάκις, Αά νά πολεμά τούς άντιλέχοκτας, ν’ άφάαι τό 
προκεΛχενον, και νά πλανάται εις μαχράς παρεκβάσεις, τόσον 
πλέον αηδείς, όσον that ανωφελείς εις τόν άναχινώσκοντα. Πι
θανή, r, μάλλον βεβαία, καθώς είπα ( ι ) ,  είναι τού όμηρου 
ή ακρίβεια εις την γεωγραφίαν πολλών Ελληνικών χωρών καί

&  ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ

( ι)  Av&iTtp. σ*λ. ά ·



πόλεων άλλ’ ore (γνώριζε χαι τύπους, των όποιων ονδ? αυτοί 
of πολύ μεταγενίςτροι είχαν χα$αράν ίδιαν, δη ιΓ ρ  ώ£·ρο- 
νομιχας ειδήσεις τής γεωγραφίας οικείας, τούτο τίς να το 
τη̂ βύο»}! έάν ο! γραμματικοί το άξοναν, διότι δεν $σαν άλλο

• S

παρά γραμματικοί, νιρίιncovro ί«ως καί σοφοί άνδρες σύγχρο
νοι ( ι )  τού Στράβωνος, of όποιοι ώς ποιητήν άσνγκρίτως 
πλέον παρά ώς γεωγράφον θαύμαζαν τίν όμηρον»

Παραδοξότερον άλλο σφάλμα τού Γεω/ροφου μας κατηγο
ρούσε την αμέλειαν τού άροδότου. όσον ίτίμησε τον μίγαν 
ποοητήν όμηρον, τόσον Καταφρόνησε τον δχι ζλκγωτέρας τιμής 
άξιον ιςοραιόν Ηρόδοτον. Καί όμως ήόελεν άηοφύγειν αμαρτίας 
γεωγραφσιας πολλας, άν (δίδε πλαοτέραν προσοχήν εις αυτόν, 
μηδε τον Κόμιζε φλύαρου μυΒολόγον (a ). Δέν dναι, παρα
δείγματος χάροι, παράδοξον, ό μεν Ηρόδοτος νά ίζεύρη ότι 
ή Κασπία θάλασσα ήτο περοάασμίνη όλαχ&εν από γήν, καί

(I) Jiptii tk παράδειγμα ο σύγχρονος τον  Στράβωνος Γιαίνο;. 
Κατήγορων t i v  γραμματικόν Κράτντα ,  διότι Κόμιζε τον όμηρον 
πολύ πλέον απ' Ι ,τ ι ήτα σογύτερον, λ ίγη ' * Κράτος μεν ονν παρα- 
» δοξολογΰν τα  νψ' όμηρον άρχαϊχώς χαΰ ίίαώς (yp. ί&ωταως) 
»  ιϊρημέν* μιτάγιι προς τήν χατ* άΜβειαν αψαιροποάαν. όμηρος μ η  

» yip, και οi αρχαίοι ποαϊτοί σχιδον ,  ώς tattiv, κάντις επίπεδον 
» νγίςκνται την γήν, χολ σννάπτονη τώ  χόσμα» χνχλω τον Ωχιανον 
ο περικείμενον χ. τ.λ .». ί ί . Γ<ρώ>. Etooywy. «ς τά ψαινόμ. εν τώ
Petav. Uranoiog. pag.54·

(a) «Amp έλλάναόςτ* xat Ηρίίοτος xat Εδίο?ος χατί̂ λνάροο» 
» ήμύν». ϊτράδ. Ttvr/paf. βιέά» άί σελ» 55θ· lot xa't βι&» ι&, 
««λ. 5ο8.

ΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τ0Τ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ξ /



i r  Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

χωρική άκο τον Ωκεανόν ( ι ) ‘ 6 <& τετραχόσια μηαγ&έαρος 
ίνη, καί χωρίς αμφιβολίαν πολυρα3ός“ερος τον Ηροίότου 
Στράβων, νά την πΐΓίύρ «κόρη κόλπον τον Ωκεανού (a )!  Αν 

όεν έπε&ετο ας τον όρόβοτον, όχρεώ?ε* καν νά μας }>ανερώσ>? 

την περί τούτον γνώμην τού Ηροίότου. Αλλο νά Ακαιώση ίσως 

τον Στράβωνά όίν έρπορεί, πλήν ότι την αύτην σφαλρόνην $6ζαν 
είχαν περί ·ο?ς Κ αστείας Βαλα'σσης καί ό προχενίς·ερος τον Ερα

τοσθένης (3)» καί ό σύχχρονός τον Διονύσιος ό Περιηχητης, 

καί οι ρετ* αυτόν Πλά/ιος, Μέλος, και αυτός ό Αρριανός, ρίχρι 

του Πτολεααίου, ός-ις άνάς-ησε την πεντακόσια έτη πνιχρένην 
ak&etav τού Ηροίότου.

Ερα£εν ό άναχνώς-ης (4) πόσον εκαταφρόνει ό Στράβων και 

Toy Μασσαλιώτην Πυ3έαν· άλλ’ η υπερβολική αυτί) καταρρό- 

νησις τόν έρριψεν ας χειρότερον τού πρώτον σραλρα άλλο, 

vctvoptfy λέχω («κόρη ας τους χρόνους τού Τι&ρίου) τους 

παρανω της ίερνης (5) και τού Βορνσ^ένους (6) τόπους άουαί- 

τους ίιά  ψύχος.

Εάν άπέ&λε τόν Ηρόδοτον, τόν Πυ5έαν ,  καί άλλονς τινάς ,

( ΐ)  Ηοοίότ* β&%  ά, 3tSJ>. 202*2θ3·
(2) Στράβ» Γίωγρ*?. r©fu Α, σΛ. ΐ5 6 , χλι «α, <τ«λ* 5θ^»
(3) ί ί .  άνω τίρ· σ*λ« χά, Ιο 

• (4) ί ί .  αντ. «λ· λγ.
(5) Τί* owjuoov ονομΛζομίπις ίρλάνίχς (Irlande).
(6) ό  BopoeSw; ττοτα/χος wvoftotfAj fettr*  Δ ά να π ρ ις , S3**

κατά ονγκοπλ* το owwc&arjiivov «cj τονς $υτ&ωτερους 
Ευρωπαίους ουομα Dnieper, xou to εϊς ίρας Nitrpoc*

διά
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πεν$ερός αυτόν εφρόντιπε να τελειώη} δ,τι Οειπεν ακόμα,ι ας 
τους γεωγραφικούς εκείνου πίνακας ( ι) .

Ολα οαως τούτα τά κατηγορούμενα τοΰ Στράοωνος αν τα 

εξαίρεσης, μένουσνν ακόμη εις την γεωγραφίαν του πολλά καί 
μεγο&Λ καλζ, &ς·ε και εις αυτόν μεγας έπαινος χρεως·εϊτχι διά 
τόν κόπον της συντάξεως, καχ ώχαρις-ία εις τον χρόνον* ότι δεν 
μας την αρπασεν, ώ; την ιςορίαν τον. Τόσον είναι πλούσιον 

το πραγματικόν τής γεωγραφίας του μέρος. Δέν είναι όλιχώ- 

τερον επαινετόν και τό λεκτικόν αύτίς. 0  χαρακτηρ τον λόχον 

τον Στράβωνος, oat και κάποτε άμεϊαιμενος, είναι όμως άνιπι- 

τηδευτος, σύντονος (a ), καθαρός, και σαφής, οπού το κεί
μενόν τον δεν επ)τγώΖη από άμο&ών άντιγραφίων κονδύλια·

Αλλά, κατά δυςνχίαν f SnaBe χολ το β:$λίον τοΰ σοψοΰ 
τούτου Γ εωγραψου oyrc επαΒαν ολα οχετόν των παλαιών ja  
ουγγράμματα. Είναι τόσα τά γραφαιά του xetusvou νφαλματα > 
ωςε πριν έχδοΒη από τόν Κασωβώνα, >£το σχεδόν αδύνατον 

νά το άνσγυώσγ τις χωρίς αηδίαν. Επεχείρησε προ τούτου νά 
διορΒύση τον Στράβωνα και ό δεύτερον μεταψρασας αυτόν

ξς> ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

(ι) Pliu.lib. Π Ι,cap. insect. 3. ί ί .  xaiSRonnert, <5>eograpf>, 
ter © ηεφ  ant Slim. tom. i , pa<}. n u

(2) Δείχνει μαλιςχ το σύντονον του ύρους, οσάχις ϊχει άγορμ&ν 

απολογίας υπέρ τον Ομήρου* τότε ίεν ρενεο rXiov Στράβων, αλλά yi- 
νεταε Δημοσθένης. Τόσην Juvaauv ίχουσιν α« προλήψεις, όταν ρετα- 
βάλλωνται εί$ xxi το ντο ένοει ό Ιουβενάλιος (S atir. I ,  79)
ywv, ότι χολ τον μη ix  γύσιως ποιητήν χάμνει ποιητήν η αγανάκτησή* 

iSr natura negat,Jacit mdlgnaiio versum.



£νλανφ»ς* άλλ* αί $toρ&ώσεις χάΐ'έξήρίσεις τον Κ«σώβωνος 

εχχτ<χςψ(α notνοτέραν ττ,ν ώ/άγνησιν χαΐ yvwmv τον Τεώγραί- 
yov. Μετά τον Καίωβωνα έδιό>ρ5ώσχν τ.ο)1ονς άλ6μγι τόπον;. 

άλλους άλλοι κριτιχο^τοί -Στράβωνος..

έβνβλε^α, οτι μετά τάς πολλάς Λορδώσεις τάυτας πλειδτερα 

ίσως είναι οσα ίμειναν αδιόρθωτα, μόνοι %Βελαν άπιςτξσέιν οσοι 

ίέν έ£εύρουσι τι πράγμα είναι &ίοσις παλαιού συγγραφέως9 ft 
ίίν Ζμα$ζ& άπο. κάνένα, δτι είναι άίύνατον νά xaSciptaSjj τε

λείως ( ι)ά π ο  σφάλματα, ου$* αν πέρασή άπο πολλών έκίοτών 

χωνόα. Εύκολώτερον ίσως 5έλώ τούς πεισειν, άν ομολογήσω 

( ανυπόκριτου ομ ολογώ ), οτι καί μετά τούς πολλούς μου 

κόπους, μένουσιν (a ) άκδμ^ εις τον Στράβωνα πολλά νά Λορ- 

3ω3ώσιν άπό σοφωτέρους, ft εύτυχε^έρους μου κριτικούς.

{  όταν μ* επροσκάλεσε το Γαλλικόν Κράτος νά γένω συνερ

γάτης τ ίς  εις Γαλλικήν γλώσσαν μεταφράσεως του Στράβωνος,

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ζ?

---------------  ----- -—:-------- -------- r^ ·»·---1— --- :------ :---

( ΐ)  Τελείως κα^αράν ίκδοσιν νοω τοιαύτην Ικδοσιν, της οποίας το 
κείμενον είναι απαράλλακτον καθώς^«γράρη άπο τον σνγγρα^ία* καί 
τούτο ότι είναι αδύνατον, δεν χρηάζεται άπόδηζίν*

(α) Από τά μειναντα είναι όμως τινά της άτολμίας μου πλίον παρά 
Της άγνοιας πταίσματα* παραδείγματος χάριν, είς το δεύτερον βιβλίον 
(τόμ. Α, σελ. 116  έμ* ίκδ,) λίγη ό ό Γεωγράγος μας, «ΡΑΑΙΟΝ άν π 
» τον όλον διάμετρος η αντη λογισθιίη... ηπερ η εν τοίς μέρισι». Ο 

απαιτεί, ΡΑΟΝ* άλλ’ έπηδη είςκάνέν άντίγραγον δέν ενρί- 
σκιται η όρ$η αντη γραγη, ένδεχόμενον νά ηναι κατάχρησις αυτού 
τον Στράβωνος, και οχι σγάλμα των άντιγραγίων* ίδ. περί της κατα- 
χρησιως τούτης τάς εις τον Πλούταρχον (Μίρ. Δ, σιλ. 3 4 0  αη- 
μείωσης μον*

Ελληνισμός

ε a
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μερών τής γεωγραφίας.τον. Από. την έξέταοη τούτην οδηγού·' 
ρενος έπρόβάλα πο))άς μετα€ολάς εις την μετάφραση, τάς 
όηοίας τώρα είς τήν &δοan σχεδόν όλας ίέολα εις τό κείμενον 
με πλαοτέραςολλας γεννημένος μετά p y  μετάφραση. Μέρος 
όμως των μεταβολών τούτων ςηρίζεται εις αντιγράφων^ η εκδό* 
σεων ,διαφόρους αναγνώσεις,ηχαί κριχεκών προγενεςέρων διορ· 
Ζώσεις/ΟΖεν κρένει να εϊκω τικαί κερί των αντιγράφων καί 
κερί τών.ίκδόσεων.

Πολλοί άπο τούς έκδότας συμβουλεύονται αντίγραφα* αλλά

πολλά όλίγοι απολαμβάνουν όσον εξ αυτών έλκίζουαι χαρκόν.
. /

Τής αποτυχίας τούτες αιτίας έμπορό» να καταρ ιΖμήσω τάς 
εξής.

Πρώτην ,  ότι άπδ τά σωζόμενα αντίγραφα ολίγα είναι 
αληΖώς. καρποφόρα. Τά πολλά, γραμμένα ολίγον αρχύτερα 
τής καταζ-ροφής, ή μετά την καταζ-ροφήν, τής Γραικορωμαίκής 
βασιλείας, συντρέχουν με πολλάς άλλος μαρτυρίας νά δείζωσιν, 
ότι γ,τον αδύνατον 'νά διαμεένη ή βασιλεία εις £Ζνος, το άποίον 
ηατάντηαεν ,εις'τόσην άπαιδευσίαν. Τοδ καιρού έκεήου οί 
πλειότεροι άντιγραφεις ησαν h παντάπαση άμαΖεΐς, h (τά 
χειρότερον}, τής τά£εω« των σχολαςεκών , - ’ήγουν των λογιών 
εκείνων, ίσοι μανΖάνουσι τάς γλώσσας διά τάς γλώσσας, και 
όχι Λα τά πράγματα. ΣυνειΖισμένοι νά γράφωσι τά ίδιά των 
χωρίς νοϋν, μ ϊ την αυτήν: τοΰ νοΰ πτωχείαν αντέγραφαν καί 
τά άλλότρια. . . ,? "*

Δεύτερον , 5ri val ολίγοι έκδόται εχουσι την £ξιν ν’ άνσγι- 
νώσκωσιν αντίγραφα, καί νά Λαχρι'νωτε τούς χαρακτήρας των

ε 3
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
διαφόρων τού χρόνον περιόδων, 3} τήν υπομονήν νά Τ* άναγι~ 
νώσκωσι μ* ολην την χρειαζομέντην εις παλαιούς, ναι πολ· 
λάκις σχείον εξαλειμμένους χαρακτήρας προσοχήν.

Tprbjy αιτίαν λέγω τήν ανάγκην , εις τήν όποιαν ευρίσκεται 
συχνά ό έκίότηςνά έμπίΓεύρ εις άλλους τήν παραβολήν τού 
αντιγράφου, μή δύνάμενος αυτός νά μετατόπισές ■ ας τάς πόλεις 

καί βι§)ιοΒνκας, όπου τά αντίγραφα ευρίσχονται. 0  μισθωτός 
αντιγράφου παραβλητής , καί άν τ,ναι τον άριΒμοΰ των ολίγων, 

όσοι παρά τρϋ μισ&οΰ τό κέρδος προκρίνουσι ττ,ν από τήν 

ακριβή τοΰ χρέους πλκρωσιν άποκτωμενην τιμήν, δεν έμπο-' 

ρεί όρκος νά &io>j εις ά/τφραφον'άρχαιου <myypafrO)f, τόν 

όποΓον ή ολίγον έμελέτησεν, ή καί πρώτην φοράν έ/νώρισέ, 

τόσην προσοχή, Οσην αναγκάζεται νά δϊδρ αυτός ό .εκδότης· 
Εάν οντος καδυνεΰρ πολλάκις ν άναγνώση άλλ’ άντ’ άλλων, η 

νά παραδράμαί λέξαι η φράσιν, παραφαμηριένην > καί άπάτους 

προ αυτού, πόσον πλέον υποκείμενος εις άπροσε&άς τοιαύτας 

πρέπει νά ηναι ος-ις παραβάλλει. ίι* άλλον! ν ' ·.·.■'>>.■ ·

Από την αυτήν ανάγκην γεννάται, τον όποιου λαμβάνουν οί
έκδοτοι άπό τά αντέγραφα ολίγου καρπού, ώ ; ίλεχα, άλλη 

αιτία ή τέταρτη. Αφοί ή αυτοί, ή οί δι αυτούς παραβάλλουτες, 

τελειώσωσι τήν παραβολήν, άφίνουν όΒεν εσανείσ3ησαν τάντό- 

γραφον, καί δεν έχουν πλέον αφορμήν νά τό ριετα-εωρήσωσι» 

Καί όριως κανείς άπό τούς έκίότας δεν. αγνοεί, ότι πολλοί 

πολλάκις λέγεις, φράσεις, καί συντάξεις λέξεων η φράσεων, 
τάς όποιας ένόμισε καταρχάς άδιαφόρους, δεν τόν. φαίνονται 

πλέον τοιαύται, όταν άναγαιώσχη τά δοκίμια τού τυπογράφου.



ΤΗΣ ΓΕΩΒΡΑΦΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. οα' 

Εις τοιαύτην περίς-ασιν μέγχ του ευτύχημα ι?$ελε νομίσειν να 
συμβουλευ£>5 χαΐ πάλιν έκεΓνο του αντιγράψου τό μέρος t περί 
του όποιου διςά£ει* «λ)/ ευτύχημα τοιοδτον δεν εΰτυχοΰσιν, 

πλήν όσοι κρατούν τό άντίχραφον ,  h καν διατρίβουν εις τήν 

πόλιν, όπου τό έπαράβαλαν, εωσοΰ νά λα'β? τέλος τίίς έκδό-

σεως r, τύπωσες,

Οι πρό έμοΰ εκδόται ε’παράβαλαν τά πλειότερα σω£όμενά 

άντίχραφα του Στράβωνος, τά όποια δέν είναι όλίχα* μόνη # 

βιβλιο3ηκη ίων Παρισιων έχει Εν μόνον άπό ταυτα, τό 

σημειωμένου με τόν 13 g 3  άρι3μόν, παραβκλμένον και πρό- 

τερον απ’ άλλους, εμεταχειρίσ3ην εις την Γαλλικήν μετάφρασιν, 

κ«ΐ μεταχειρίζομαι εις τήν παρούσαν &δοσιν των λοιπών τάς 

διαφόρους γραψάς άρκέσ-ην νά τάς μάθω. ^πό τάς τελευταίας 

εκδόσεις των άλλων. ^  ν
• Λ  I

• Πρώτον φοράν ε£εδό£η, η μάλλον ετυπώθη, τό Ελληνικόν 

του Στράβωνος κείμενον κατά τό 15 1 6 έτος είς τήν Βενετίαν. 

Πρό τούτου «τον εκδομένη ή Λατινική μόνη μετάφρασες, περί 

τής οποίας 5έλω μετ’ ολίγον λαλησειν. 0ς·ις άγ&τ.α νά πληρό- 

φορηΒτί χ{ κερδαίν©υσι τών παλαιών τά ουγγράμματα,  όταν 

δημοσιεύώνται άπό διαφόρους εκδότας κα£ε|ής ,  άς παραβάλρ 

τχν πρώτην έ'κδοσιν ταύτην, κόπρον αληθινήν τού Αΰχείου, 

με τάς μετέπειτα χενομένας εκδόσεις.

Κατά τό 154ρ έτος έ|εδόθη δεύτερον ό Στράβων είς τχν 

Βασιλείαν άπό τόν Βρεσβάχην καί τόν όππήρον οί όποιοι άπό 

τάναρίθμητα τής πρώτης εκδόσεως σφάλριατα μόλις ισχυσαν νά

ε 4



διορθώσωσιν ολίγα χαά. Αυτοί ένωσαν με to κείμενον καί την 
παλαιόν Αατααήν μετάψρασιν διορθωμένη?'

Εέ; τ>?ν αυτήν πόλιν τής Βασιλείας, πολύ σο^ώτερος των 

προτέρων εκδοτών ό Ηύλανίρος ε|έίωκε κατά to 1 5 η t έτος 
το κείμενον του Στράοωνος με vita Λατινικήν μετα'φρασιν, καί 

όλίχας σημειώσεις τινάς. Καυχαται εις τά Προλεχόμενοί 

του, ότι τον καθάρισε καί τον ε’&χ>ισεν ας πολλότατα μερ>| 

καλλιον των ποό αυτού* καί η καύχηαις δεν είναι αλαζονεία*
m
Εχαμεν ο,τι τον έσυγχώρουν νά καμ>} ή έλλειψις των άντιχράφων, 

ν άξιέπααιός τον πενία ( ι ) ,  καί εκείνη τού χρόνου ή εποχή, 

ύτε δεν ήχον ακόμη ψθασμέντ, ή κριτική έπιςύμη, εις τήν οποίαν 

fttecra τήν έφεραν πολυχρόνιοι πολλών άυορών κόποι τελειωσιν. 

Ασνγκρήως όρθώχεραι των προτέρων είναι καί ή έκίοσις καί ή 

μετάφρασις τού Ξυλάνφου* άλλ’ ωσαύτως πλειότερα των 5ίορ- 

θωθςνχων εΐναι όσα έμειναν αδιόρθωτα ας τό κείμενον, tat 
ακολούθως εις τήν μετάφραση. Τών οποίων όμως με φιλανδρω- 

ποτέραν συχκατάβασιν «το δίκαιον νά χάμαρ τον έλεγχον ό 

Κασω&ήυ, έπα$? καί τήν σοφίαν τού Ξυλανίρου, άπό τήν 

αλήθειαν αναγκαζόμενος, επαίνεσε πολλάκις, καί ίιότι, αν όίν 

τον είχεν όόήχόν, -πιθανόν ότι δεν κίθεΧε προχώρησαν τόσον μακράν 
εις την διόρθωσα) καί έξόγησιν τού Γεωχρα^ου, ώς*ε νά κατα-» 

ςηθρ καί αυτός όόήχός εις τούς μεχαγενεςέρους χρ«σιαώτατος.

(ι) Πολύ Λάρορο; άπό τους λογοκαπόλου; «κείνου;, όσοι μιαίνουσ* 
χα£ημ«ραν τάς Μούσα;, ό σώρρων ίρχςτ,ς τώ» Μουσών Ξύλανίρο; ,  
«πέραση όλτ,ν αότοΰ την ζωήν, παλαιών μ* σχιίόν αυτήν των προς* 
£wJiy. αναγκαίων την ςέρηση.

οΤ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ



Δύο έκ&οεις έκαμε τού Στράβωνος ό Κασωβών, φνλάξας 

καί εις τάς όύο την Λατινικήν μετάφραση τον Ευλάνβρον, 

άλλ’ έ&)οίοας με πολλάς καί 009*5 σημειώσεις πολλά μέρη 

τον κειμένου, καί ό'ιορθώαας ccXka εζ euutataις, καί άλλ,α άπό 

τεσσάρων άντι̂ ράφων διαφόρους άνβ^νώοει;.

Η πρώτη έκίο«ς τον Κασωβώνος έτνπώθη ι!$ την Γενεύαν 

κατά το 158^ έτος, οτε ό ένδοξος ουτος κριτικός ΰχον άκόμη 

μόλις είς τό εικο^όν oyioov της ηλικίας αυτού έτος ( ι) . Αν*· 

θεωρησας αυτήν έπειτα, έπι&ορθώιχας και αν|ησας, ετοίμασε 

ίεντέραν έκίοσιν, την οποίαν μετά τον θάνατον αυτόν ίδη- 
μοσίενσεν ό Μορέλλης κατά το 16a σ  έτος etc wv βασιλικήν 

τνποφραφίαν των Παοισίων, με πολλά όλι̂ ων τινων ίόίων τον 

σημειώσεων προσοχήν, καί μέ πίνακα των όνομάτων.

Η Παρισινή αυτή έκίοσις έμετατυπώθη εις Αμςεΐόδχμον 
κατά τό 1707 & 0?» ίιαφέρονσα είς τούτο, ότι ό έπΐΓ«τ>5σ*ς 

εις την τύπωσιν Αλμελουήνος έπρόσθεσεν είς τάς σημειώσεις 
τον Κασωβωνος όσας άλλοι κριτικοί έκαμαν έμπαρο'όω είς πολλά 

μέρη τον κειμένου, καί τάς Χ ρης-ομαθεέας, ήγουν. τήν έπι-
«τ

τομήν τής Γεωγραφίας του Στράβωνος, συντα/μένην άπό Ελ

ληνα ανώνυμον της ίεκάτης, ώς άκάζουοι τινές, έκατονταετη- 

ρίίος.

( ΐ)  Ο Κασω£ων iyzwii$y κατά το i5 5 g , xat άχε$<ζνε /ατά το 
l 6 l 4  ίτος* Ε|Αα5ητεν5>7 τ$>ν Ελλυνικ^ν γλώσσαν καί φιλολογίαν 
Ελληνα, τον Ιχ της νήσου Κρήτης Πόρτον. Οί κόποι τον Κασωβώνος 
t\$ διάφορους .Ελλ>η>«ς και Ρωμαίους σνγγρα^ιις ιιναι πολλότατοι* 
διηροντες ολοι καί μ*5τ4σ(6>ζ και χρίσεως ανδοα σπάνιον.

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ' TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. « /



όδ'
Μετά τους κόπους τού Κασωβύνος, και άλλος άλλων φι

λολόγων τόσος σημειώσεις εις τον Στράβωνα, δίκαιον είχαν
t f'

οί φιλόμουσοι νά προσμένωσι κείμενον χνησιώτερβν, η κάν Ελ- 

ληνικώτερον, άπό τον 0ς*ις πρώτος έμελλε νά επιχείρηση νέαν 

έκδοσοι τοΰ Γεωχράφου. Λέχω Ελληνικώτερον* διότι παρά 

τά χραφικά σφάλματα, τά σκοτι£οντα τήν έννοιαν διά προσ- 

θη'κας, άφαιρε'σεις, % μεταθέσεις καί συχχυσεις τον κειμένου, 

πλήθος άπειρον σολοικισμών και βαρβαρισμών άσχημ£ουσιν 

ακόμη τον .Στράβωνα. Εάν άπορήση τις διά τι ό σοφώτατος 

Ελληνις-ής Κασωβων έπαράδραμε τόσας ασχήμιας εις αΰτόν, 

άς έςετάση τί ήσαν αί πρό τον Κασωβύνος εκδόσεις τον Στρά

βωνος* καί άν ή ε’£έτασις δεν τον λύση τήν απορίαν, άς έπι- 

χειρήση αΰτος νά έκδώση σνχχραφέα ότινα θέλη έκ τών όσοι 

δέν ε’δημοσιεύθησαν άπό σοφόν εκδότην. Ας συλλοχισθή ακόμη 

και τοϋτο, ότι ή δεύτερα ( l6 a o )  τον Κασωβώνος έκδοσις 

έδημοσιευθη ε£ έτη μετά τόν θάνατον αΰτον. Εις όλον τοντό 

το διάςτ5μα, εάν έ?η ό Κασωβών, είναι πιθανόν ότι δέν ήθελε 

την άναθεωρήσειν και επιδιορθώσεις καί μετά τάς διορθώσεις 

ταντας, είναι πιθανόν ότι και εις αυτόν τής τνπώσεως τόν 

καιρόν ( ι )  δέν ήθελε κάμειν άλλας ίσως τοσαύτας; Εις τινα, 

πλήν τών όσοι κάμνονσι τάς εκδόσεις πορισμον καί καπηλείας 

ΰπόθεσιν, δέν είναι χνως-όν, ότι πολλών διορθώσεων λοχισμός 

χεννάται εις αΰτόν τόν καιρόν τής άναχνώσεως τών τυπογρα

φικών δοκιμίων · Αν Ιμεα/αν λοιπόν σφάλματα πολλότατα εις

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

(ι) ίί . άνωτΙρ» σίλ. ό.



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. οέ 

τ»ν δεντέραν τχύτην £x$o<κν, ένοχος αΐ»τών δεν είναι ό τότε 
πλέον μη συναρώμούμενος με τούς ζώντας Κασωβων* πολν 

δικαιότερων «|iof -χατηγορΐαζ #£ελ«ν εΓσ&αι ,β| <5ν;ροσιεΰσαν- 

τ?ς αντλν, ώς τ»ν >jypay εις rtv |3t&to£>fr>jv τον άποθανόντο; , 

άν δέν εχρεως·είτο χάρις εις τούς άρκονρένονς νά κάρνω« 

κοινά τά άλλότρια καλά, όταν $ ν  έχωΐΐ καιρόν, >? δνναμιν, 
νά προφ&ωιΜ καλλίτερα. Και τούτα ρεν περί τ«ς ίεν^εραί 

εκδο'σεως τον Κασωβωνος ,  τίτις λοχί£εται πέμπτη εις την 
τάςιν των εκδόσεων. Ας ίδωμεν τώρα τέ έπρόα-εααν εις τόν 

επέκεινα όιόρ&ωσιν και καλλονήν -τον κειρένου ο! μετά τον 

Κασωβωνα έκδόται* . ,

Μετά πολλούς χρβ'νονς ε’πεχειρ^σεν εις τϋνπόλιν των Ιϊαρι- 

σιων νε'αν έκδοπιν ό Γάλλος Βρεχύγνυς (B requigny ) ,  καί 

ϊξέδωχεν εις τόμον ένα τά τρία πρώτα βιβλάιτκς γεωγραφίας 
με την Λατενακν ρετάφρασιν. Ο εχδότης οντός είχε χωρίς 

αμφιβολίαν πλειότερα -καρά τον Κασωβωνα βοη^ματά' 2θεν 
δικαίως έπροσμένετο άπ’ αντόν καί όρΒωτέρα έκδοσις. Τόν 

έκαρεν,· εάν έ&ιρέσρς ολίχονς τινάς τόπονς δίορ$ω$εντας άπ’ 

άντίχραφα,. καί εξκιρέτως άπό τό άρ&ρούρενον. άντι- 

γραφον ( ΐ ) ,  ό Στράβων ερεινε πάλιν βχεδόν εις tf,v όποιαν 

τόν-ά^«κασινοί κο'ποι τον Κασωβωνος κατάς·α<«ν. Grt? 

περί τϋς κρισεως ρον τάνοις, τ«ν όποιαν καί άλλοι (2) πρό 

epoΰ άπεψάάιοαν, άς έξετάαό? τλ,ν Ικδοσιν αύττ,ν, τνπω3·εΐααν

(ι) ίδι άνωτϊρ. «λ. οά.
(2) ίδε τι» vtov Btoγραφικόν λεξικόν, λεξ. Brequigay.



et; τον; Παρισιονς κατά τδ *768 έτος. Εξω τούτον, «χυτός δ 

εκδότη; έκρινεν ό,η εχαμε με tw  παραίτηση* τον δ,τι τον 

?ftevev ακόμη νά κάμη. ΑπεΓά3η> ώς άπό βάρος άννπδφορον, 

α; τά τρία ταντα βιβλία, καί μή 9-ελήσας νά προχωρώ Ικέ- 
χ«να, ός-ειλεν όσην είχε σνναχμένην ύλην ( ι ) Λαφέραν γραφών 
ας την Αχχλίαν, ©πον τότε εμελετάτο, καί έδ^μοσιεύδη έπειτα, 

ολόκληρο; νέα εκδοσι; τον Στράβωνος. Αλλά προ τ ί ;  AyyXtxi?; 

τούτη* έχδδσεως, ή χρονοΧογαο) τάξις απαιτεί νά λαλ^σω πρώ

τον περί ττίς Γερμανικής.
• «

Εις την Λειψίαν άρχισε νά έκδίδεται τδ κε^ιενον τον Στρά

βωνος τδ *79®»  zcu ετελειώ&ι τδ *8ι ι έτος, άπδ δύο Γερ

μανούς. 0  Σιεβέχκη; (Siebenkees), έκδοτη; τών πρώτων εξ 

βιβλίων τη; Γεωγραφίας εμποδίσ3» άπδ τόν θάνατον νά προ- ' 

χωρίσ^ παρέχει, καί τον εδίαδέχί&ι εις τήν έκδοσιν τον Ιβδό- 

μον χαί κα&εξης των άλλων μέχρι τέλονς βιβλίων δ Σχύχχη* 

" (T zschticke), δς·ις, παρ’  ίσα επαράδχλεν εις τήνίταλίαν δ 

προκάτοχός τον αντέγραφα,  είχε καί την παραβολήν-ενός άντι- 

χράφοντδς Μόσκος. Τον; σοφούς τούτον; έκδότας δύοάδάώς 

ή^ελε τις κρίνε», άν άρνείτο ότι δεν ε’διόρ&ωσαν πολλά μέρη 

του Στράβωνος. Τδ δίκαιον όμως άπαιτει νά δμολοχήσώμεν
\

(ι)  Οντως λέγεται εις τόν Eiiijvorfjv BtSko&ixyv τον Φα$ριχίου 
(τόρ· Δ, σ*λ· 572). Ο i i  τΛενταΙος *χίόΐ7}ς Αγγλος ΦΛχωνψος^ί* 
τά Ποολίγορενα τός βχίόσβώς τον (pag IV) ώς σν<οφ «ντίαν τρόπον 
τινά το άττο&Ο&Σί, Xfywvj ore ο Βροώγνυς ρόνων των όποιων c£if<&xf 
τριών βιβλίων, χ«1 οχι ric 7ιω7Ρ*?“ ν  ολυ; > τάς Ααγόρον; γρχφας 
εςτιΧεν είς τόν Αγγλίαν·

os*' ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ



on καί άφήκασι πάμπολλα αδιόρθωτα τοιαντα, όποιων ίέυ ήχο 
δύσκολος ή διόρθωσις, ον$* ίφάνησαν πάντρτ1 «ντνχεις εις την 
έχλογκν των διαφόρων γραφών.,

Μ
Μάς Ζμεη/εν ή τελευταία, των Αγγλων Ζκδοσις, εβδόμη τον 

άρι$μόν, άντήν νομίση τις ίχδοσα' άλλ’ αντί! δεν είναι πλά,ν τ>5ί 

πέμπτης, ήγονντης δεύτερον τυκωθείαης εις Αμς-ελόδαμον ( ι )  

τον Κασω&δνος έκδόσεως, άπλη σχεδόν μετατύπωσες, καθώς τό 

ομολογεί αυτός ο δημοσιεύσας αυτήν εις 0£ώνιον κατά τό 18ο^
Λ*

έτος Αγγλος Φαλκων^ρος (a)· όμολ.ογίαν αρκετήν να τον άπο- 

λύαγ από πάσαν ένογή,ν, αν έκα$άριξε καν άπό τούς σολοι* 

χισμούς και βαρδαρισμους τον Στράβωνα. Τοιοΰτον καθαρισμόν 
ίχει δίκαιον νά απαιτεί ό αναγνώστης άπό τους έκίότας, καί 

χωρίς αντιγράφων μαρτυρίαν* και αγανακτεί, όταν ίέν ώρίσκρ 
όπου καί αυτά τά αντίγραφα τον σαλπί£ου<7ΐ (3)»

Εάν άναχκαξεται νά σηρειόν»} τά ελάττωμά των προφαντού 

οςις κάμνει νεαν Ικίοσιν, διά καν νά &t£y τ»ν χρείαν τ^ς νέας 
εκδόσεως, άδικος όμως ήθελε νομισθην, αν Ζ).εγε μόνα ταντα, 

άποσιωπών τά προτερήματα.
Μ

Εις τήν έκδοση/ των Ay/λων λοιπόν τούτην, Το κείμενον τόδ
Η

Στράβωνος, δεν thou, ώς εΐτΐα>π)ύν άπλί μετοπυπωσις, Εχε*

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. o?

( ι )  ί λ  άνωτίρ* Cik. ογ χαί οέ.
(α) Εις τά Π<9ολιγέαινάτον, pag. i t .
(3) Η τνποΛΖοα cc* Αρ^λοίαρον i/iooec του Κασωδών̂ ί ίχει Λ ζ  

( το/α. Α, σ«λ. 5 ifu ixA)  τον σολοιχ«*ρδν, Οταν ούτω  yofft· <5Ί$ 
τον «φύλα?* X5cc όΓ*ρ/Α*νδς «κ<3οτ>κ> iif  xai o Αγγλο*, ft* δλον ore ιις 
τού Αγγλου τάς vjrOTijftsewftiva* Λαγορους γραγάς .γραπτό* xaS*p«> 
Οταν οντω yij.



όμως όύο προτερήματα ταΰτα, χρήσιμα εις τους μέλλοντας νέους 

εκίότας, καόώς έχοησίμευσαν καί ας εμέ. Το πρώτον εΓναι ί  αύ

ξησες των σημειώσεων το δεύτερον ί  παραβολή πλειοτέρων τινών 

άντιχράφωκ, καί η σημείωσες οχι μο'νον ίσων ηυραν εις αυτά 

Λαφόρων γραφών, άλλ’ ακόμη καί των σημειωμένων απ’ άλλους 

έ£ άλλων άντιχράφων. Τοιουτοτρόπως ό έκόότης, όχων προ 

οφθαλμών ύλην αρκετήν του ερχου του, κερόαένει όσον έμελλε 

νά τριψη καιρόν εις την άπό πολλ’ άντίχραφα, η πολλάς έκόϊβ- 

σεις, συνάθροισα» της ύλης, καί άλλο τι πλέον <5έν χρειάζεται 

παρά κρίσιν εις tvjv έκλοχήν αυτής. Καί τόσαι μέν εΓναι at 

προ της ίόοαδς μου έχόόσεις του Στράβωνος· μεταφράσεις όέ 

αυτοΰ άράμοΰνται αΐ εξής. ■ . . .

Πρώτην φοράν έμεταφράσ3η εις την Λατινικήν φλώσσαν 

άπό Γουαρϊνον τον Βηρωνέα καί Γρηχόριον τόν Τίφερνάτην, 

καί έτυπώ3η άπό τό ΐ4 ^ 9  ΐ4 7 * * ) &»ί τ° *5 5 9  έτος

ΛωΛεχάκις, καί τίρν όεζάτην Tprnjv φοράν κατά τό t6 5 a . Η 

μετάφρασες είναι βάρβαρος, ετι δε καί σφαλμένη εις πολλά, 

ώς άκολου^ησασα άυτtypajoy, τον όποιου τό κείμενον δεν δτον 
ακόμη τυπωμένου, ουό* άπό κανένα Λορ^ωμένον. Εχει όμως 

τούτο προτέρημα, ότι έμεταμόρφωσαν οι μεταχλωττίΓαί είς 

λέξεις καί φράσεις Λατινικάς ό,τι ηυραν γραμμένον, μέ το'σην 

ευλάβέιαν καί πίςνν, ώς·’ άκόμη σήμερον Λ μετάφρασές των 

χρησιμεύει ώ ; άντί/ρζφον ( ΐ) . ϊόαμεν ανωτέρω (a ), ότι ή

(Ο  ίίς rotoi/rov τήν πο!).ά**ς b Κασωδύν ως τοιον-
τον εβο^3>5σε χ1 gpi β«ς τίνος τον xifttivov.

(*) 2sX «βΓ.

e»i ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ



ft/
αυτή μετβφραοις, διορθωμένη όμως όλίγον ,  έξεδόθη με το 

κείμενον ενωμένη κατά το 1 549  &ος. κ 

> Εις τήν via* τής Ε λ λ η ν ικ ές  β ιβλιοθήκης του Φαβρι- 

κίου ίκδοααι (t) σημειώνει ό Αρλης και άλλην Λατινικήν μετά- 
ψρασιν, έκδομέντ,ν τό ΐ54<> έτος άπό τον Πιρκειμέρον την 
όποιαν ουτ* αυτός κρίνα, out* εγώ νά κρίνω έμπορω, επειδή 
δεν τήν έγνώρισα ποτέ.

Κατά τό ΐ5 ^ 1  έξεδόθη μέ τό κείμενον ή νέα Λατινική 
μετάψρασις τον αυλάνδρον, περί τής όποιας έλάληα’ αργό
τερα (2).

Εις τάς σήμερον λάλο υμένας γλώσσας έχομεν δύο μετά-  
φράσεις ολοκλήρου της γεωγραφίας τον Στράβωνος, και μίαν 

τον τρίτον μόνον βιβλίου. Πρώτος εματάφρασε καί έξέδωκεν 
εις γλώσσαν Ιταλικήν, τό 15 5 2  έτος, ολόκληρον τον Στράβωνα 
ό Ιταλός Βονακκιόλ,ις (Bonaccioti). Η μετάφρασές του έχει 

τχ σφάλματα τής παλαιας Λατινικής μεταφράσεως, διότι εγινεν 
άπό κείμενον αδιόρθωτου ,  ώς εκείνη* φυλάσσει όμως καί την 

αΰτήν πίςιν εκείνης* ώς*ε -χρησιμεύει και αυτή ποτέ εις διόρ
θωσα/ του Γεωγράφου.

Λευτέραν μετάφρασιν, εις την Γερμανικήν γλώσσαν, έκαμε 
τό l y j  5 Ιτος ό Πε£ήλης (P enzel), άπό τήν Ελληνικήν (aus 

dem G riech isch en ), ώς αυτός λέ^ει. Εύρισκονται όμως 

βημεΐα είς αυτήν πολλά,  ότι «κολουδησε τό πλέον τήν

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. ttf

( ι)  'Γόμ. Δ , οέλ. 5Jo. 
{2) Ανωτέρ. « λ . OS’.



η’  Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Ααπναήν toy Ξνλάνίρου μετάφρααι». throw 6 Ξνλανίρβς μετα
φράζει όρΒά, όρΒοποδει καί ό Γερμανός μεταγραφής* οπον 

εκείνος σφάλλει, χλοναΤαί καί οντος, καί πολλάκις, διά να μη 
πέσρ, παρατρέχει λέξεις και φράσεις όλοχλάρονς τον Στρά
βωνος ( ΐ ) .  Εις τήν μετάφρασε», παρά τάς ανδρειώσεις τον Κα- ♦
σω&όνος, επρόσΒεσε καί ηνας ιδίας τον· άπό τάς οποίας ολίγαι 
τεν'ες βοηδονν την εξήγησε», σχεδόν όμως ουδεμιατήν διόρθωσα 
τον Στράβωνος.

Τρίτον μεταφραςην, εΐς την Ισπανικήν γλώσσαν, άς ονομά
σαμε» τον Αοπέζήν (L o p ez), Γ εωγράφον τον βασΑέως^ς 
Ισπανίας, άν ήναι δίκαιον να όνομασ3η μεταφραςης, όςες 
εμεταγλώττισε μόνον το τρίτον της γεωγραφίας βιβλίο», τό 

περιέχον την περιγραφήν τίς Ισπανίας· καί τοντο όχι από το 

ίλληναόν αμέσως κείμενον, άλλ’  άπο την μετάφρασε» τον Ξν~ 

λανίρον. Έ,ξέδωκι την μετάφρασε» τον to 1787 έτος (a), προσ- 

Βέσας καί πίνακα, γεωγραφικόν τής αρχαίας Ισπανίας Ινα*

Τρίτη μετάφρασες, εις την Γαλλικήν γλώσσαν, ακόμη άτε-

( t )  fit τάς σημειώσεις ρον εις τ«ν Γαλλικήν τον Στράβωνος ριτά- 

φρχσι» ( G^opraph. de Strabon, tom . H , pag. 5o , not. 3 ,  et 
tom . IV , part. 2 , pag. 56,  not. 1).

(a) Ταντην την sxitoot» 2χω, την οποίαν αγνοεί ό Αλης* άντ’ αντί; 

ονομάζη (Ελληνα. Βίβλιο^ήα. Φαβριχ. τορ. Δ, σελ. S j o ) μετά
φραση ίσπαναήν το» αάτον τοντο» Λοπεζο» έκίορίνην κατά το 

1788  έτος όρο» με τό Ελληνικόν κιίρινον, και τρεις γιωγρχγ&.ονς πί
νακας, άγνωςον εις εμέ.

λείωτος,



λνείωτος, είναι είς την όποιαν καταγίνομαι έγώ με όύο άλλους 

αννεργάτας σοφούς, περί τής οποίας εΐπα τι άργ/περα ( ΐ) , καί 

3έλω λαλίίσειν δ^ξοδικώτερον μετ’ όλιχον.

Εδώ λαμβάνει τέλος « περί των εκδόσεων καί μεταφράσεων 
χρίσις. Σκοπός αυτής $το, όχι νά κατακρίνω τους προ έμοΰ έκδό- 

τας, των όποιων καί την προαίρεση/ τιμώ, καί τούς κόπους, ίσον 

ελάφρυνα» τούςίδίκούς μου, τόσον πλέον εΰχαρίς-ως έπαινώ* αλλά 

νά δείξω, ώς είπα, ότι ό Στράδων είχε χρείαν νέας έκδόσεως. 

Προσμένει τώρα ό άναγνώρΜ νάμά% , «ν έπλήρωσα την χρείαν 

ταύτην. Out* έ^ώ τολμώ νά τό ειπω, καί αυτός, άν τό ίλεγα, 
δίν Ζπρεπε νά με πίζ-εΰσγ. Οσα εΓναι συχχωρημένον είς έμέ νά 
φανερώσω, χωρίς κίνδί/νον ν* άπατη $ώ , ?} νά τον άπατη'σω, 

εΓναι τά έξής.

Τών μεταβολών τον κειμένου* καί μεταδολάς έδώ νοώ όχι 

σολοικισμών καί βαρβαρισμών Λορδώσεις, αί όποίαι δέν προ- 

ξενοΰσιν έπαινον είς τον δορ^ώσαντα, ώς ουδέ ψόχον ίσως 

μέ̂ αν είς τον αμελή σαντα* τών μεταβολών λέρω του κειμένου 

ό άρ&μός εΓναι μέχας. Αλλος έκαμα Ηχούμενος άπά διαφό

ρους γραφάς ,  άλλας άπό κριτικών προχενες-έρωνμου διορθώσεις,

ι
(ΐ) Ανωτδρ. σιλ· ςξ\ Προ τούτης όμως της ημίτίρας Γ*λλ«ίς μβτα· 

yp«m»c, έμ&τάρρασ?ν είς την «ύτλν γλώμταν δλόκληρον τον Στράβωνα, 
ό προ ολίγου (« λ . ο ε )  όνοαασ^άς Βρδ/.ύγννς* άλλ’ η μίτά-
ρρασές του ίέν Ηημοοαν^η Λά τών τύπων , ούί’ eivsu π«5«νδν οτι 
&Αΐι ίημοσιεν^ν ποτέ , ίέν μ ί αυγχωρ*ιτ$α νά την xptvo*. fcivat 
fiiSatov;  &:t δ θάνατος τον έμπό&σ* νά την τυπωτή* άλλ* itvzt πζν- 

τάπακν άπ/dftvov δτ« ίμΛλ? νά τάν τυπωτή /ωρίς νά την άνχ&ι^ρίση.

ί

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. τ.ά



τ:ο
τάς όποιας οί προ εμού έκδοτοι δεν έτόλμησαν νά καταχωρώ 
σωσιν είς τό κείμενον. Ισως δεν είναι όλιχώτεραι οσας έτόλμησα 

ε'Ι εικασίας, χειραγωγούμενος από την έννοιαν, από παραλ.· 

/ήλους τόπους άλλους τοΰ .Στράβωνος, ή και άπ* αυτόν τον 

συνειθισμένον εις αυτόν χαρακτήρα του λόχου. Εύκολα θέλει 

τό πις*ωθην ό^ις λάβη την υπομονήν νά παραβάλρ όλίχας τής 

έκδόσεώς μου σελίδας με την Λειψιακήν Ικδοσιν, την όποι'αν 

έβαλα τρόπον τινά βα'σιν τής ίδικής μου.

Οσαι διορθώσεις εΓναι ευτυχείς (διότι δέν νομίζομοα τόσον 

κακομοίρας, ώς*ε νά άπέτυχα εις ολας), τάς χρεωθώ εις όσα 

είχα βοηθήματα παρά τούς άλλους πλειότερα* τάς άποτυχ/ας 

μου θέλουν συχχωρήσειν όσους έδίδαΙεν ή πείρα πόσον εΓναι 

δύσκολος αλλοιωμένου απ’ άντιχραφέας συχχρασέως έκδοσις. 

Τούτο μόνον εις τινάς ήθελεν ίσως φαντ,ν ασυγχώρητου, ότι 

δεν άρκούμαι νά προβάλω είς τάς σημειώσεις, χωρίς νά κατα

χωρίζω εις αυτό τό κείμενον ,  τάς εικασίας μου. Αλλά δεν είμαι 
πρώτο; ίών τοιούτων τολμηρής* τολμηρότερου ίσως κάποτε 

μ’ έκαμεν ή άχανάκτησις νά βλέπω συγγραφείς Ελληνας άσχη- 

μισμένους με πολλάς λόχου άμαρτιάς, δι’ όχι άλλο, πλήν διά 

τον όποΓον εχουσι τινές δεισιδαιμονα σεβασμόν τού κειμένου. 

Εάν καί αύταΐ πολλάκις αί άνυπόπτως Ελληνικοί και άρμόζου- 

σαι εις την έννοιαν γραφαί δεν «ναι παρά νοθεύματα, χεννημένα 

άπό έίηχήσεις χνησιωτέρων άλλων, άλλ* οχι χνως·ών επίσης 

γραφών , πώς έχει νά κρίνη τις οσας βλέπει εναντίας εις τον 

Ελληνισμόν, ή είς την ιδιάζουσαν τοΰ συχχραφέως συνήθειαν! 

Γνω^ά εΓναι ταύτα είς τούς σοοούς τών άλλ.οχινών κριτικούς*

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ



άλλ’ επειδή ypa'yw &ά τούς ομογενείς Ελληνας, ώφελεΓνά φέρω 

2ν άπ© τά πολλά των τοεβύτων παραδείγματα το εξής* διά νά 
μα$ωσι καν οί νέοι, οτι διά νά τούς ελευθερώσω άπ© την σχο- 

λαςοαν τυραννίαν, Ιςν{Κίτευΰα πολλβήας των σχολας-«ών μας 
τr)v μέθοδον, διά τής οποίας ©t μανίανοντες την έλληνοών 

γλώσσαν τούτο μόνον παρά τούς άπαι&υτβυς έκέρίαιναν προ- 

τίμημα, το νά γίνωνται μωροί ( ι) .

Λέγει ό Στράβων (a) περί του Ερασίυου, ποταμού της 

Πελοπόννησου, «Τον εκδιδόντα έκ τΤις Στνμγάλίδος λίμνης 
» είς τήν Αργείον wvt, προ'τερον δ> ούκ έχοντα Ιχρυσιν, των

(Ο  Καί ταραχοποιοί, ΐ ίέ  τους πόσον μαίνονται κατά των προθυ- 
ρουρένων νά Ιμβάσωσιν *ίς την ϊίλλάάα την φιλόσοφον ρέθοάον της 
παιδίίας των νέων· Καί ουτοι ριν ίέν κάρνουσι τί παράδοξον, τίλισρο- 
ρούντςς οποίους ή φύσις των γεννά καρπούς. Παράίοξον καί «?<ο0ρή· 
vntov tcvat, ότ« ιύρίσκονσιν ίπαιν/τας της μωρίζς των άνάρας γρονι* 
ρους. Παράδοξον ©τι ίίν  καταλαρ&ίνουσιν ot ypivcpot ουτοι, ούίί 
προβλίπουσι τα έκ του ίπαένου ένίεχόρενα «πακολονθήρατα. Εάν των 
σχολα^ικων η φλυαρία ίπεριωριζετ© εις ρόνον το γελοιον, ά^εΖος η0«λ* 
ttoSxt ο επαίνων, ώς παρακμών αυτούς νά κατας·αθώσι γελοιότεροι. 
Χλλ* αυτοί, αίσθανέρβνοι ότι τά καθηρεραν είσερχόρενα εις την Ελ· 
λάία φώτα τούς ίειχνουν αληθώς οποίοι είναι, ε&Λαν πλέον την iv- 
τροπην παράριρα* καί άρχισαν νά πολερώσι τούς ενάντιους των p i 
άλλα όπλα, p i το ψεύάος, p i τον άόλον, p i την συκοφαντίαν, εις 
ολίγα λόγια, ρ ί τά όπλα  τού  σκότους,  ελπίζοντες τούς ρίν όν
τας βίς την Ελλάδα σογούς άνίρας νά φυγαίευσω.σι, τούς ίέ  ριλ- 
λοντας νά ύπαγωσι, νά ερπο&σωσι, &ά νά ρεινωσι ρόνοί αυτοί τυφλοί 
τυγλούς οίηγούντες τούς ταλαίπωρους Ελληνας·

(2) Γεωγρ$φ. /3ιβλ. ή , σελ· 389·

κ *
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» βερέΒρων, ά χαλούσα* ol Κρυάδες Ζερ>εΒρα, τυφλών όντων, 
» καί μη λεγομένων την άπέχρυσ ιν » . Η τελευταία λέξις 

ίμεο/εν οΰτως εις τό κείμενον τών προ έμου* διότι είναι όχι 
μόνον Ελληνική, άλλα καί κατάλληλος είς την έννοιαν. Βέβαια 

μωρός, όχι κριτικός, δίκαιον ητο να όνομασΒγ, εάν τις έπεχεί- 

pet, χωρίς αντιγράψου μαρτυρίαν, νά βόλοι άλλ^ν εις τόπον 

αυτός· είναι σχεδόν όμως άπο&ιγμένον, ότι ο Στράβων δεν 
εγραψεν, Α π έκ ρ υσ ιν, άλλ’, λ,ΐτέρασιν (ε ) , ώς ευρίσκεται 

‘ τωόντι γραμμένου είς πέντε αντίγραφα, εκ τών όποιων τά τέσ* 

σέρα εΐχε προ οφθαλμών ό Γερμανός εκδότης,
Είς τόν έκδοαίν μου τούτην i f  ράντισα νά σημειώσω είς τό 

πλευρόντών σελίδων τάς σελίδας τής κατά τό i6 a o  έκίόσεως 

του Κασω&Ζνος, ώς τάς εσημείωσαν καί ό Γερμανός έκ^ότης, 

καί πρό αυτού ό Αμςέλοδαμοΰος. Πρώτον, οτι διά τούτου ευ-, 

κολύνω είς τόν άναγνώς-ην την έρευναν και ευρεσιν τών ση-

( ι )  Α πέρασ ις  είναι συνώνυμον του Ε ξ έ ρ α α ι ς ,  παράγωγοντοΰ 
Α π ερ ά ο ) ρίματος, ώς τούτο, τού Εξεράω,  oOtv that τής συνήθειας 
το Ε ξερνώ.  Τό έμεταχειρίσ^η ό Πλούταρχος ( ϊγ ιε ιν .  παραγγιλμ· 
$ 2θ )  ώς συνώνυμον τον  Ε μ ε τ ό ς ' « Τονς μεν εμετούς ποιητίον άνευ 
»  φαρμαχείας... άφιέντας (γ ρ . ΐφιϊντας) άπραγμόνως τώ  πλεονάζοντι 

» τόν Α Π Ε Ρ Δ ΙΙΝ » . ό  Στράβων εις τό πρώτον βιβλεον (τομ.  A , 
σελ. 66) «ίων» χα ϊ εις τό  ρίμα ομοίαν έννοιαν εκροής ύόάτων* « Μέχρι 
» μεν ·η αυτί ήν [ίπ ιφάνεια  τον  νό α το ς], μή βιάζεσ3αι προς τόν  

» ϊχρυση. . . ίπ ίΐό η  ί έ  νπερεπόλασεν ό έντός , βιάσασ^αι χχι 
» ΑΠΕΡΑΣΑΙ τό  πλεονάζον » . Ούόεμίχ λοιπόν αμφιβολία οτι χαΐ είς τό 

β γ ίοον  β&λίον μόνη γνήσια γραφή είναι τό Α π έ ρα σ ιν ,  τν,ς όποιας 

« ς  εξήγηση> εγραψε τ ις  είς τό  πλενρόν τό  Α π έ χ ρ ν α ιν .

1#  ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ



Τ Η Σ  Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ  T O T  Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Ο Σ .  r .i  

μειώ ίΓίων τ ο ν  Κ α σ ω β ω ν ο ς ,  εάν ίχη  φ ι  Ικδοσα» to y  1 6 2 0 ,  

h to y  1 7 0 7  έ τ ο υ ς ,  ώ ς  xa i  τω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  γ ρ α φ ώ ν ,  έ « ν  έ χ ρ  

τκν  Ικδο σ ιν  το ν  Γ ε ρ μ α ν ό ν  ( 0 · Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , ευκολύνω  ά κ ό μ »  

ε ίς  α ϊ τ ό ν  κ α ί τήν πα ρα βολή ν  τ ί ς  Γ ά λ λ ο υ ς  ίιμώ ν μ ε τα φ ρ ά σ εω ς , 

καί τ ί ,ν  είδVjcrtv τ ω ν  ε ις  α ν τ « ν  σ η μ ε ιώ σ ε ω ν , itretdVt x a i  « ς  τ ο ύ 

τη ς  ό μ ο ίω ς  τ ώ ν  σ ελ ίδω ν  το  π λ ε ν ρ ο ν  ε’σ η μ ε ιώ θ »  δ  σελίδω σες τ η ς  

Κ α σ ω β ω ν ια χ ^ ς  έχ δ δ σ εω ς. Τ ο ιο υ το τρ ό π ω ς  ά π ο λ ύ ο μ α ε  χ * * έ χ ώ  

ά π ό τ ό ν  κό πο ν  τ ώ ν  Ε λλ η νικ ώ ν  σημειώσεων* επ ε ιδ ή  ό έπιςήμω ν  

τ« ς  Γ α λ λ ιχ χ ς  φλώσσ«ς ά ν α / ν ώ π ΐ ί  ( x a i  τ ο ω δ τ ο ι σ χεδόν  ε ίνα ι 

ολοε σ ήμερον οί λ ό ρ ιο ί  μ α ς ) ,  π α ρ α β α τ ώ ν  μ έ  τ ο κ ε ίμ ε ν ο ν  τη ν  

μ ετά φ ρ α σ ιν  x a i  τ ά ς  ε ις  α υ τ ή ν  σ η μ ε ιώ σ ε ις , έμ π ο ρ ε?  έ |  α ϊ τ ώ ν  

καί τ ά ς  α ιτ ία ς  π ο λ λ ώ ν  Τον κειμένου  μ ε τ α β ο λ ώ ν , ?} δ ια φ ό ρ ω ν  

ε & χ ^ σ ε ω ν , νά  μ ά % ,  x a i  το υ ς  μ ε τ α φ ρ α ^ ά ς  « μ ά ς  ν ά  κ ρ ίνρ .

>( Νά κρίνρ!... Φοβερός λόγος! δ ί εκείνο κάν τό μέρος οσον 

Ιμεταφράσθϊ) άπ εμέ. Από τά σφάλματά μου άνεκάλυψα 

χ’ εγώ ταά, τών οποίων έλπ£ω νά σημειώσω την διόρθωση», 

μετά την τελείωσα» τ>?ς τνπώσεως. Τοιούτου αυγγραψίωζ μετά* 

γλώττισις-, διά νά >?ναι άναμάρτρτος, Μ άληθές-ερον, όλιγα- 

μάρτητος, έσύμψερε νά μη τυπωθ»} πάρε£ άφον τελειωθρ 

δλη· Η κατά μικρόν προχώρησες εις τά κείμενον ιδθελε μάς 

σννειθίσεα» εις τό νφος του Στράβωνος, και ακολούθως μάς

( ι )  ηλιιοτέρας όμως καί Αα^όρονς γραράς, καί οημιιιώσεις, ίχ ιι  
f) ίκδοσιε τοΰ Αγγλον Φαλχωνήρον. Χλλ’ b «χόότης οντος, αντί της
*ϊς το πλενρον ση/««&««{ τών σίλιΆ>ν τον Κασωβννος, ίχρινι νά 
ά̂λ>) την σίλΐίωτιν όλην τών ίνο έχύόσιων παράλληλον εις τό τέλος 

τοδ όεντίρον τόμον.



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ipzoSiata νά σφάλωμεν πολλά, h κάν μας όώσειν τον καιρόν 

να δίορΒώσωμεν άπό τά σφαλμένα τινα. Αναγκασμένοι όμως 

νά,τυπόνωμεν καθόσον εμεταφράζομεν, συγχωρήσεως &ξιον 
είναι, άν Ιπέσαμεν κάποτε, πριν λάβωμεν καιρόν νά φυλαχ·* 

3ώμεν τον πτώσιν. Αλλά, πάλιν τό λέχω, κ τοιαντη άπολοχία 

άς λβχί£εται St έκείνο κάν τό μέρος, όσον έμετάφρασα έ/ώ, 

καί τον όποιον τόν όιάκρισιν πρέπει νά διδάξω τον άνα^νώςτ^ 

Από τα όεκαεπτά τός Γεωγραφίας βιβλία τον Γ, Δ, Ζ, Η (ΐ)/  

JB , ιγ , ιδ  καί ιέ γι μετάφρασις είναι όλ>ι ίόυοί μοννώσαντως 

καί αί υπογεγραμμένοι σημειώσεις πλκν εκείνων μόνων, όσοι 

έχουν είς τό τέλος τό Ρωμαϊκόν ς*οιχεΓον G , αί όποιοι είναι 

τοί σοφού γεωγράφου Γοσσελώον (Gopselin). Είναι όμως, 

τινές εξ αυτών κοιναι τών όνο, τών οποίων τό ίόιον κα^ενός 

μέρος διακρίνεχαι με τον γραμμήν τούτην—-(a).

Από τά λοιπά βιβλία, τού A,  Β , Ε , ς ,  θ ,  I ,  και ΙΑ η

μετάφρασις είναι τού σοφού συνεργάτου μου Δου3είλου (Da.
\

—  ' ■«■ ■■ Μ· -  ■ . .  —  — I ι— -  , - » Ι ι  ,  ■  ................... ■■> I I ι · .«1 ■ ■■ tmm ι  11, W1
( ΐ)  Τών «σαμοών τούτων βιβλίων η μετάφρασες ε£ημοσ*εν£η προ 

πολλού ίιά  τών τύπων* τών ί£τ?ς τεσσάρων άρ?οπορη5η άπο τάς πολί
τικος περνάσεις. Την ώραν τούτην (α Ιουνίον) ασχολούμαι εις την 
τύπωσιν της μεταρράσεως τού ΙΒ ]3ιβλ«ον·

(2) Παραδείγματος χάρ*ν, είς τον πρώτον της Γαλλικής μετα?ράσιως 
τόμον, σελ. 382, της τρίτης σημείωσε ως <^ζ> τό ίδικόν μον μέρος, 
τελειόνει είς τάς λεξεις, ct plus de 2000 stades* Τά ακόλουθα, ©$εν 
άρχί?ε* η γραμμή—, είναι τού Γοσσδλίνον με/ρι της τέταρτης ση- 
μειωσεως ίίσαύτως εις την ακόλουθον σελίδα 383 j της πρώτης 
πημειώσεως <̂ ι̂ > τό μέρος τού Γοσσελίνου αρχίζει ούτως,—je crois 
Ja Iecon* xai ούτω ζα0εξη£ ιτερι τών λοιπών* · ^



ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. τ.? 

Theit)* καί δεν έσυνέργησα εις αυτήν, τύήν μ* όλφας άκασΐας 
ή διορθώσεις τοΰ κειμένου ας μόνον τό Α καί β βι§λίον, όσας 

έκρινε δεκτάς. Αυτός άσχολειτο καί etc τον μετάφρασιν των τε

λευταίων δυο βιβλίων, ϊς» καί ΐ ζ ,  όταν ό θάνατος τον ήρηασε 
προς τα tfl.ij τον Μαίου τούτου τοΰ έτους* ουδ* εξεύρω ακόμη, 
άν εύρίσκεται είς τήν βιβλιοθηκών του τελειωμέν») η μετάφρασες 
αυτών.

. έαν ή σημείωσις τος σελιδώσεως τοΰ Κασωβώνος ευκολύνω./
ώς είπα, εις -τον άνα^νωΓών ττ,ν εύρεση των Γαλλικών ση- 

μειώσεων, είναι όμως μέρη τοΰ κειμένου τής έκδόσεώς μου 
πολλά, των οποίων τίς μεταβολές αΐ αϊτό» δεν εύρίσκονταε 

σημειωμέναι εις. τ«ν Γαλλικήν μετάφραση , 5? διότι η λεπτο

μερές τών τοιούτων έκθεσις ήτο περιττή εις μετάφρασή ς-ερη- 
μένην τοΰ κειμένου, ή διότι η μεταβολέ έπενοή$η μετά την 
μετάφραση. Τινές από τάς τοιαύτας μεταβολάς έχουν τόσον 

πλέον χρείαν σημειώσεων, όσον χάμνουσι τδ νόημα τοΰ κει

μένου διάφορον άπύ τέν μετάφραση. Επειτα καί χωρίς τούτου, 

επιθυμεί φυσικά δ κριτικός άναγνώς*ης νά εξενρη, άν αί μετά* 
δολαί οιρί^ωνται εις αντιγράφων διαφόρους γραφάς, ή εις άλ

λων Λορδώσεις, ίι αν έγιναν εξ εικασίας τοΰ εκδότου. Διά 

ταύτας λοιπόν τάς αιτίας, μελετώ μετά τον τύπωσιν όλου τοΰ 

κείμενου νά προσδέσω πολλά ολίγος τινάς σημειώσεις, εξηγού
μενος τι μ’ ε’κίν^σεν είς τάς νέας ταύτας μεταβολάς. Αλλ’ ε’πει* 

δο, ώς λέ^ει 5% παροιμία,

Πολλά f/φτζξν ίτελβι χνλαος καί χίίλεος άκρου,

ΟψφέρΗ νά Λύσω εις τον άνα^νώ^ην τά μέσα νά vptvjj τί?ν



παρούσαν έκδοσιν, καί άφοΰ παυσρ 6 έκδόχης νά βλέπρ το φως.
Εν μόνον άνχίγραφον είπα όλίγον άνοιτέρω ( ι)  ότι έπαρά* 

ββλα, το σημείωμά ον με τον αριθμόν ι 3§3. Καί τούτο είναι 

τό αυτό εκείνο, τό οποίον αναφέρω συχνά εις τάς Γαλλαάς 

σημειώσεις, τό όποιον επαράβαλε και ό έκίότης των τριών 

πρώτων βιβλίων Βρεκύχνυς (a ) , καί του όποιου αί διάφοροι 
γραφαχ έσημειώθησοω απ' άρχος ίως τέλους είς τον Αχχλικον, 

καί από τοΰ όγδόον βιβλίου έως τέλους είς την Γερμανικόν 

εκόοσιν. Των λοιπών αντιγράφων χάς διαφόρους γρχφάς,  ίσος 

κατεχώρισα είς τό κείμενον, τάς έλαβα άπό τούς συνα$ροί- 

σαντας αυτάς άλλους έκόοτας. Συνέβη κάποτε καί να άναλάβω 

«ς τό κείμενόν μου τόν γραφήν τ ?ς έκόόσεως τοΰ Κασωβώνος, 

όταν έκρινα ότι άλόχως τόν άπέβαλεν ό Γερμανός έκίόηις* 

Οσάκις λοιπόν ενρισχρ ό άναχνώςτ); διάφορον τό κείμενόν μου 
άπό τκν όποιαν, ώς είπα (3 ), έβαλα ώς βάσιν τον Γερμανού 

εκίοσιν, άς έζεχάξγ χάς απ’ εκείνον υποσημειωμένος γραφάς, 
ομοίως καί τάς φερομένας είς τοΰ Αχχλου τον έκόΟσιν, καί 

εις τόν Γαλλικήν ημών μετάφρασιν, καί άν δεν όναι η γραφή 
μου οΰτε με καμμίαν άπ’ αυτάς, ούτε με τάς Λορδώσεις τον 

Κασωβΰνος, ό των άλλων κριτικών, σύμφωνος, άς τον συμ

περαίνω πάντοτε εξ εικασίας μου διόρθωσιν.

Από τάς διορθώσεις ταύτας πολλοί ίσως είναι σφάλματα

τΑ ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ

( ι )  Σς>. οά·

(a) Ανωτίρ. σ*λ. οε.

(5) Ανωτο'ρ. σ*λ»



νχχής μου κρίσεως' ζλίγας όμως $£ku ώραν ό άναγνώςης 
τοιαύτας, όκε νά διας-ρέφωσι κείμενον όρ&όν του Στράβωνος. 
έάν εις τόπον ςρεβλοΰ έβαλα ποτέ ςρεβλόν άλλο, ή άτυχες μου 
διόρΒωσις αντί ζημίας ένδεχόμενον νά προζενήση κέρδος, δί- 
δουσ’ αφορμήν εις άλλον νά εύρη ό,τι ματαίως εγώ έζήτησα. 
Δέν εΐναι κάνεις άπό τους κριτικούς, τον όποιον ai κακοτυχίαι 

των άλλων δεν εχειραγώγησαν ποτέ εις την ευτυχή τον αληθούς 
ενρεσιν.

Όσα μένουσιν ακόμη όχι ολίγα, ώς eXoya ( ι ) ,  ά&όρδωτα 

τον Στράβωνος μέρη, εΐναι δύο λόγων άλλα, αδύνατα νά 
διορ2ω$ώσι ποτέ άπό τα ίως τώρα γνωρισμένα αντίγραφα, 
επειδή είς όλα ευρίσκεται διακοπή λέξεων ή φράσεων, τών 

οποίων ό άφανισμός άφάνισε καί τον νονν και την συνάρτησιν 
τον κειμένου' άλλα, αν καί εις τό φαιυόμενον όχι διακομμένα, 
ασύντακτα όμως καί δυσνόητα. Τ ' άφήχα λοιπόν κ* εγώ, ώς τ’ 

άφήκασιν οί προ εμού' ούδ* ή^ελησα νά φανώ υπέρ τό πρέπον 
τολμηρός, όπόταν εκείνοι έφο&Μ&«ν πολλάκις καί όπου έπρεπε 
νά τολμά,σωσιν. Εις βραχυλογίαν, έκαμα δ,τι μ’ έαυγχωροΰσαν 
νά κάμω ή όλ^η εκ τών αντιγράφων βοήθεια καί ή ολίγη μου 
δύναμις, την οποίαν έκολόβωσαν ότι πλέον οά πολιτικαΐ ταραχαί 
τον σορον καί φώέλλ/ινος ^ένονς τών Γάλλων. Αν οχ» κατά 
πάντα όρ$ον, τής έκδόσεώς μου τό κείμενον είναι καν Ελλήνι- 

κώτερον, καί εις πολλά μέρη όποιον νά δώση αφορμήν εις άλλους 
νά τό «κίώσωσιν ορθότερου. Οθεν έμπορώ κ εγώ, ώς παρα·

ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ TOT ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ. τ.ϊ

(ΐ) Ανωτήο. βϊλ. ξζ\



καλεί περί τής γεωγραφίας τον. απολογούμενος ό Στράβων, να 
παραχαλέαω τούς άναγνώς-ας νά χρίνωσε τα πταίσματά μου, 
παραδαλλοντες, οχι με των με'/λ,όντων έκδοτων τά κατορθώ- 
ματα, ούλα με των προ εμού τά τότε έξανάγκης άφευκτα 
παροράματα· εκ των οποίων πολλά λειπονσιν εις την παρούσαν 
όκδοσιν ( ΐ) .

Είς τον πρώτον τόμον. τί?ς Γαλλαϋς ήμών μεταφράαεως 
επροσθέσαμεν πόντε γεωγραφικούς πίνακας, συνταγμενους από 
τον σο^ον Γεωγράφον Γοοσελίνον* * εκ των οποίων ο! τρεις 
είκονίζοναι τά τρία γεωγραφικά αυτόματα , τοίί ΕρατοσΘέ-

t |

νονς, του Ιππαρχον και του Στράβωνος. Εάν τούς έβαλλα δλονς 

εις την παρούσαν ίχδοσιν, ή τιμή τού βιβλίου ήθελεν ίσως 
φανήν εις πολλούς βαρεία· εάν δεν έβαλλα κανένα, ήθελα βέ
βαια λυπήσεεν τούς όσοι έξοδεύουσι προθυμότερου εις την 
άπόκτησιν τής'παιδείας, παρά εις των ηδονών ττυ άπόλανσιν. 

Δίά νά ευχαριςγσω λοιπόν τούτους, χωρίς νά ταράξω έκε&ους, 
, έβαλα μόνον τον πίνακα τού Στράβωνος,  επιδιορθωμένου όμως 

από τον αυτόν σοφόν Γοσσελχνον.

4' ΠΡΟΛΕΓ. ΤΗΣ ΓΕΩΓΡ. ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ.

( ι )  α Καί κ/ΰν ονν αυγγνώμΐ)* ?χιιν, καί ού δνσχερχίν«ιν Sit, 
» παρά τών τοιοντων μιταψίρουοι τΑν πολ).ίιν ιςόρίαν , ίάν τι
* πταίωμη' aXV αγαπάν, ΐάν τά πλ*&> τών tipufiivwv ίτίροις αμιηον 
» Ογωμεν, η τά παραίει^έντα κατ’ άγνοιαν προςτδώρίν ». 2 tpuS. 
l’ tw γρ α γ . |3ι6λ. ί ,  π*λ. 465.



ΣΕΛΪΔ, α6, στ, 9 ,  %1* Λ  t t  καί αι· — ΣΕΔ. 47* w · 5 , yp. τον 
ποταμού. —  ΣΕΔ· 77 J 3 , 7Ρ· ΜυρσΛος. —  στ. 22 , yp. άναρ- 
pscyijvat.— ΣΕΛ. 129 * στ* ι ,  yp* $t&patu~-ΣΕΛ. l49> στ· *> 
yp. iyySc y t τάφ8(Α ς.— ΣΕΛ* 2 ΐ8 , στ. ιο  χαΐ 1 4* 7ρ· Γν/χνησι&ν· 
— ΣΕΛ. ϋ77> 20,  yp. iriptfX&tv.— ΣΕΛ. 2.8ο ,  στ* 7 , yp. Eve.
— ΣΕΛ. 3 ι I ,  στ· 25, yp. χβινον τών.—ΣΕΛ* 3 2 1 , στ. 2 f γρ. κ«τα· 
λκπονσσ.—  ΣΕΛ.35ο, στ. l 6* yp. Ίχνη ΣΕΛ. 33 1 , σ η  ι 6, 
yp. &χορΑβ>.—» στ. 1 7  ̂ yp. ορ&$.— ΣΕΛ. 348 , στ. 9> 7Ρ· 
ίτλιίσ^ς.— ΣΕΛ. 349ί «*· a > 7?· «ξ«*οσίοι. ·— στ. 9> 7Ρ· «**ί· 
— στ»· 2 4 , 7/®· Κρητικών*— ΣΕΛ* 35ο, στ. ly* γρ. ySoyyov.— 
ΣΕΛ. 359) στ. I ,  yp. i ^ t t r «ν.

τay ττηοΓΡΑΦίκβΝ αμαρτημάτων διορθαςις.
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Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Ο Σ

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν
s · "

Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν . . -  ...■ . · \· ~ w.v ' . *

\ *.:·
ότι ούκ έκτος φιλοσοφίας η γεωχpayuh πραγματεία»; Οχι καί Ομηρος 

αντη πανταχού των έπών γαινιται χρωμ*νος· Οτι ©ί προχιρο» οώτη 
χρησάμχνott έλλχιπώς, $ άναρ5ρωτως,η έσ^αλμένώς, $ ψΐυίώς, 3 
ίαντοίς άσυμφώνως ιίρηκασιν. Ελεγχοι και άπόδΐίξιις του ιίκΐτως 
avrbv ούτω κρινιιν xi âXacaxiie;, πάσης οικουμένης συντόμως ύπο- 
τυπούντίς την Λά^ισιν, Μςις tbtiτων, καιτεκμήριων β/βρίωσις του 
κατά πολλά μέρη την γην και την £άλασσαν «Ις άλλήλας μετατ«$ηναι·

Κ Ε Φ . A r ...

\

Τ ης τού φιλοσόφου πραγματείας εΐναι νομίζομεν,είιηρ c&Xjjv ςελ. 
τινά, καί ττ?ν yeco/pee t̂x^v, >τν ,ννν προγιρήμε$α «πισκοπβίν. 
ότι ί ’ οΰ φαύλως νομ(ζομενί U πολλών ^λον. Οϊ u  yap 
πρώτοι Βαρρήσαντες αυτής άψασθαι, τοιούτοι &5 τινες υπήρξαν, 
Ομηρός Τ£ καί Αναξίμανδρος ό Μιλ/ίσιος, και ΕκαταΓος ό 
πολίτης αυτού, κα^ώς καί έρατοσθενης ojjot* καί Δημόκριτος 
$i, και Ευσοςος> καί Δικαίαρχος, καί Εφορος, και άλλοι 2. 
πλειους* έτι οί μετά τούτους Ερατοσθένης τε καί Πολύβιος, 
καί Ποσειίώκιος , «νίρες φιλόσοφοι,.Η τε πολυμο&εια, Λ1 ης

χ A



μόνης εφικέσθαι τοΰδε tod έργου δυνατόν, ον* άλλον τίνος έςπν, 
η τον τά θεία καί τά άνθρώπεια επιβλέποντος· ώνπερ την 
α>ιλοσορίαν έπιςημην φασίν. Ως $* αδτως καί ί  ωφέλεια ποικίλη 
τις ουσα,ήμεν προς τά πολιτικά καί τάς ηγεμονιχάς πράξεις, 
ή ίέ  προς επιςήμην των τε ουρανίων, καί των επί χ»?ς και 
θαλάττης ^ώων , και <ρντών καί καρπών, καί των άλλων, όσα 
ιίεΓν παρ’ έκας-οις ές·ΐ» τον αυτόν νπο^ρά^ει άνίρα, τον $>ρον- 
τίζοντα της περί τον βίον τέχνης και ευδαιμονίας.

Αναλαβόντες όέ καθ’ 2xa?w  επισκοπώμεν των είρημένων 
έ':ι μάλλον. Καΐ πρώτον, ότι όοθώς ύπειλ/^αμεν καί ημείς, 
καί οΐ προ $μών, ων ές*ι καΐ ίππαρχος, άρχι^έτην είναι τής 
χεωχρα^ική; εμπειρίας Ομβρον* δς ον μόνον έν τρ κατά την 

•TtoeVjo-ty άρετρ πάντας νπερβε'βληται τονς πάλαι καΐ τούς ύπερον, 
αλλά οχετόν τι καΐ τή κατά τον βίον εμπειρία τον πολιτικόν· 
ά^’ ης-ού μόνον περί τάς πράξεις ε’σπούίασεν εκείνος, όπως 
ότι πλείς*βς yvotvj καί παραόώσρ τοίς νς-ερον εσομένοις* άλλα 
καΐ τά περί τονς τόπονς τονς τε καθ’ & ar«  > καΐ τονς κατά 
σύμπασαν την οικουμένην, γήν τε καΐ θάλατταν. Ον γάρ άν μέχρι 
των εσχάτων αυτής περάτων άαίκετο τρ μνήμρ κύκλω περιιών.

Και πρώτον μεν τώ Ωκεανώ περικλνςτον, ώσπερ ές*ΐν, 
άπέφηνεν αυτήν έπειτα ίέ  των χωρίων τά μεν ώνόμαξε ,  τά ίέ 
νπηνίττεΤο τεκμηρίοις τισί* Λιβύην μεν ναι Αιθιοπίαν, και 
Σιίονίονς καΐ Ερεμβούς ( ονς ε«ός λέ^ειν τούς Τρωχλοόντας 
Αραβας), ρητώς λέχων τούς ίέ  πρός ταίς άνατολαΓς καΐ βύ- 
σεσιν αίνιττόμενος έκ τον τώ Ωκεανώ κλύ£εσθαι. Ενθένβε χάρ 
άνίσχοντα ποιεί τόν ήλιον καΐ βύόμενον εις τούτον ώς δ* αΰτως 
ν.α\ τά άς·ρα*

ΐίίλιος utv iizetra. νίον προαίδαλλεν άρούμα^
£§ άκαλαρρ'ιίταο βα$νρροου iiwavoto.
Εν ό1 fir»’ βχεανώ λαμπρόν γάος ήϊ>.ίο»ο,
Ελ/.ον νύχτα μίλαιναν.

α 2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



Β ΙΒ Λ ΙΟ ίί ΠΡΏΤΟΝ. 3
Καί τούς άς·έρας λελονρένονς έξ Ωκεανόν λέχει. - ' 2.

Των.5* εσπεριών άνίρών , καί t»jv ευίαιρονιον έμψχνίξει, 
καί ?>5V ευκρασίαν τον περιέχοντας, πεπνσρένος , ώ; εοικε , τόν 
ί&ΐρικόν πλούτον έφ’ 0ν καί Ηρακλή? ές-ράτευσε, Mad οί Φοί
νικες δ?ερον,οιπερ καί κατέοχον twv πλοίων άρχ«ν, ρετά ταντα 
ίέ Ρωραίοι. Ενταύθα yap αί τον Ζέφυρου πνοαί* ενταύθα 
ίε καί το Ηλνσιον ποιεί πεάον ό Ποιητής, εις 8 περφ^^σεασαι 5. 
τον Μενέλαόν φ^σιν ύπο των 3εών

Αλλά σ’ ε; ΐίλύσεον ττε&'ον, καί πείοατα γαι«ς 
Αθάνατοι πίρψουσιν, όθι ξανθός ΐίαίαρανθυς*
Tirrsp ρ»ιΐς·»! fitorii πί>,η άνθρώποισιν*
Ον νιρετΐις , οντ’ αρ χαμών πολύς, οντί ποτ’ 0α?ρος>
Αλλ’ αίει fiyvpoto λιγνπνείοντας άότας 
Ωκεανός aviijotv.

Καί at των Μακαρων & vfioot προ τ>5; Μανρουσία; είσί τίς 
έσχατης προς ίυσιν, καθ’ $ ρέρο'ς σνντρε'χει καί τΐ?ς ίβηριας 
το ταύτγ πέρας. Εκ ίέ τον ονόματος δηϊον, ότι καί ταντας 
ενόμιζον εύδαΐμονας , δια το πλ^τωίξειν τοιούτοίς χι»ριοις.

Αλλάρην, ότι γε καί Α&ίοπες έσχατοι επί τω Ωκεανω, όηλοί. 
Οτι ρέν έσχατο»*

Αιθίοπας, τοΐ Λχθά ίείαίαται, ίσχατοε άνίρύν·
ου ίε τον, $ιχ$ά ίεδαίαται, φαύλως Xsyoplvov, ώς οειχθ/^- 
σεται δΓβρβν. Οτι & έπί τώ Ωκεαν^*

Ζινς yap ίς Ωκεανόν μιτ’ άμύμονχς Αιθιοπίας 
Χθιζός 5?η μετά Salta.

Οτι 3έ καί κ πρός ταίς άρκτοις ε’σχατιά παρωκεανίτις έςίν, 
ουτο)ς κνιξατο είπών περί τής άρκτον*

Out S' αραορός ίςι λοετρών Ωκεανόϊο.
Διά ρέν γάρ τή; άρκτον, καί τίίς άμάζης, τον αρκτικόν Πλοί
ου γάρ αν, τοσοντοον άς·έρων εν τώ άντώ. χωριω πεοιφερορενων
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3. τω αεί φανερώ, οίην άμμορον είπε λοετρών ΩκεανοΓο. Ωστ’ 
ούκ ευ απειρίαν αυτοί καταγαώσκουσιν/, ώς μίαν άρκτον αντί 
δυειν είδόϊος. Ού#έ γάρ είκός >jv πω τκν έτέραν ίς-ρο^· 
τίΐσθαι, άλλ* άφ’ ού οί Φοίνικες έσημειώσαντο, καί έχρώντο 
προς τον πλουν, παρε)£εΐν καί εις τους Ελληνας τήν διάταξιν 
τούτην, ώσπερ καί τόν Βερενίκης πλόκαμον, καί τόν Κανω£ον, 
έχ$ες καί πρώψ κατωνομασμενον πολλούς ^  IVι νυν άνωνυ- 
μους όντας, κα&άπερ καί Αρατός φησιν. Ουδέ Κράτης ουν 
όρΒώς γράφει'

Οΐος ί5 οίμίΜιρίς εςι λοιτρών ,
φευ^ωντά ριή φευκτοί. Βελτίων ί* Ηράκλειτος καί όρηρίκώτερος, 
ομοίως αντί τού αρκτικού, την άρκτον όνομάζων. « 0οΰς 
» γάρ καί εσπέρας τέρματα η άρκτος, καί άντιον τής άρκτου 
» ουρος αίθριου Διάς' » ό γάρ αρκτικός Set δύσεως καί άνα- 

4· τολης όρος,  ουχ ή άρκτος. Διά μέν δη της άρκτον, ην καί 
άμαξαν καλεΐ, καί τον Ωρίωνα δοκεύειν φησί, τον αρκτικόν 
δηλοΐ' διά δε του Ωκεανοί, τον ορίζοντα, εις δν , καί εξ ου, τάς 
δύσεις καί τάς άνατολάς ποιείται. Είπών δε αυτοί ς-ρέφεσ^αι, 
καί άμοιρεΓν του Ωκεανοί, οΐδεν, ότι χατά σημεϊον τό άρκτι- 
κώτατον του όρίζοντος γίνεται ό αρκτικός. Ακολούθως δη τουτω 
τό ποιητικόν άρμόααντες, τον μεν ορίζοντα όφείλομεν δέχεσΒαι, 
τον επί της χος, οΐκειως τω Ωκεανώ* τον 5* αρκτικόν, τής γης 
άπτόμενον, ώς άν προς αισΒησιν, κατά τό άρκτικώτατον της 
οίχήσείΛς σημεΐον' ώστε καί τοίτο τό μέρος της γης κλύζΌιτ’ 
άν τω Ωκεανω, κατ’αυτόν. Καί τους ανθρώπους ίε οΐδε τούς 
προσοορέους μ,ώιςα, ούς όνομχςΊ μεν ού δηλοΐ (ουδέ γάρ 
νυν πω κοινόν αύτοΓς όνομα κεΐται πάσί) , τη αιαίτη δε φράξει, 
Νομάδας αυτούς υπογραφών, καί άγαυους ίππημολγούς, γχ- 
)αχζοφάγους άδίους τε.

Καί άλλως δ' εμφαίνει τό κύκλω περιχεΐσΖχι τη γη τον



ΙΙχεανδν, όταν οντω ή Ηρα* 4*
Είμι γάρ tyouivr) πολνγόρζον ncioatu yxifit,
Πχ*ανόν r$f £*ών ysvsftv*

Tot? yap πέρασε πάσι συνήθη λ^εΛόν Ωκεανόν* τά ίέ πέρατα 
κύκλω περεκειταε* & τε τι? όπλοποεία πός Αχιλλέως άσπε'ίος 
κύκλω περιττοί τον ήκεανόνέπίτίς ίτυος. Εχεταε δετής οώτήζ 
ι̂λοπρανμοσύν»;? καί τό μη άγνοεΐν τά περί τάς πλημμυρίδας 

του Ωκεανοί καί τάςάμπώτεες, Αψορρόου ΩκεανοΓο λέοντα»και* 
Τρες μέν γάρ τ’ avtijotv iff’ ϋμαπ, rp\{ ό“ άναμοεδΆϊ»

Καί yap a  pivj τρις, αλλά όίς,τάχα τ$ς Ιςορίας παραπεσόντος, 
κ τ>5ί ypayii? διημαρτημένης, άλλ’ >5ye προαίρεσή τοιαυτ>7. Καί 
τό, Εξ άκαλαρρεεταο , δε ίχα τινά ίμφααιν. τής πλημμυρίδος, 
έχούαϊΐςτήν έπίβααιν πραεΓαν, καί ού τελε'ως ρούδή, Ποσει- 
όώνεος <$έ καί έκ τοί σκοπέλου? λ^εεν τοτέ μεν καλυπτομένους, 
τότε ίέ υμνούμενους, καί έκ του ποταμόν φάναε τόν Ωκεανόν, 
άχάζει τό ροώόες αυτοί τό περί τά? πλημμυρίδας έμ<ρανίζεσ$αι.
Τό μεν ούν πρώτον ευ* τό <$£ δεύτερον ούκ έχει λο^ον. Ούτε 
yap «οταμεω ρενματι εοικεν ^ τδς πλαιμμυριΦος ε’πίβασες· πολύ 
ίέ μάλλον ή αναχώρησες ού τοεαυτη* ο , τε τοί Κρατητος 
λ<̂ ο? ίιόαβκεε τε πι^ανώτερον. Βα5ύρροον μεν γάρ καί άψόρ- 
ροον λε̂ εε* ομοίως δε καί ποταμόν, τόν ολον Ωκεανόν, Xeyet 5. 
δε καί μέρος του Ωκεανοί τε ποταμόν , καί ποταμοεο ρόον, ού 
τοί όλου,’ άλλα τοί μέρους, όταν ουτω φρ*

Αύτάρ ίπεε ποταμοίο λίπ«ν ρόον ίϊζεανοϊο 
Νΐ)ΰς, άπο <Γ txtto κϋμα $αλάσσνς «ύρυπόροιο.

Ου yâ > τόν ίλον, αλλά τόν έν τω Ωκεανω του ποταμοί ρόον 
μέρος όντα τοί Ωκεανοί* όν φρσιν ό Κρατης ανκχνοίν τινα 
καί κόλπον επί τόν νότεον πόλον από τοί χειμερινοί τροπικοί 
όιόκοντα» Τούτον yap ίύναιτ’ άν τες έκλιπών, έτι εΓναε έν τω 
Ωκεανω* τόν <ίέ ολον έκλιπόντα ότι εΓναε έν τω όλω, ούχ οΐόν τε.
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* Ομηρο* οέ yt οντω γηνι,
πϊταμοto λί?τβν /Siov,

«7ΓΟ ^  ««ΤΟ XVfMt $9&.WtGVlt'
ονκ άλλ>) τις i f t v } αλλά ήκεανός· Γίνεται ουν > εάν άλλως 

δέχρ y έγ£άς U τον Ωκεανόν, νξλ^εν εί; τον Ωκεανόν* λ » *  
τούτα μεν μακροτέρας εςι ίιαίτρς.

ό τ ι <5έ γ) οικουμένη ντ,οός εςν, -πρώτον μέν έκ τ^ς α!σ3>;- 
σεως, καί τό; πείρας ληπτέον. Πανταχ>5 χάρ, όπρποτούν 
εφικτόν χέχονεν άν^ρώποι; επί τά Ι^χατα τ ίς  χός προίλθεΐν, 
εύρίσκεταί £άλαττα, ϋν $? καλούμεν ήκεανόν. Καί όπου & τ>5 
aiuSrioei λα&ίν ούχ υπήρξεν, ό λόχος &«νυσί. Τό μεν γάρ 
εωθινόν πλευράν to κατά τους ίνίους, καί το ε'σπέριον, το 
κατά τούς ί&]ρας καί τούς Μαυρουσίους, περιπλείταε παν 
επί πολύ τον τε Νοτέου μέρους , καί τού Βορείου4 το όέ 
λειπόμενόν, άπλουν ίμΐν μέχρι νύν,Τω puj συμμι&α μρίένας 
«λλ/;λθίς των άντιπεριπλεόντων, ου πολύ ,  ε? τις συντίίλροιν > 
έ* τών παραλλήλων &ας·ΐ3μάτων, των έφικτών χμΐν. Ούκ είκός 
όέ όιθάλαττον είναι το πέλαχος τό Ατλαντικόν, ίσθμοΓς <5ιειρ~ 
γόμενον ουτω ςΊνοίς, το?ς κωλύουσι τον περέπλουν αλλά μάλλον 
σΰρρουν, καί συνεχές. Οΐ τε γάρ περιπλεΓν έχχειρ>5σαντες, 
εϊτα άνας*ρέψαντες,βύχ υπό ^πεέρου τίνος άντιπιπτούσρς» καί 
κωλυούσχι; τον επέκεινα πλούν, άυακρουσ&δναι φασίν, άλλά 
υπό απορίας καί έρ^μίας, ούίέν ?ττον τ>ίς Βαλατ^ς έχούσρς 
πο'ρον. Τοίς.τε πα'θεσι τον Ωκεανού τοΓς περί τάς άμπώ- 
τεις καί τάς πλημμυρίδας όμολοχεΐ τούτο μάλλον4 πάντη χούν 
ό αυτός τρόπο; τών τε μεταβολών υπάρχει, καί τώναύ&σεων, 
καί μειώσεων, η ού πολύ παραλλάπων ώς άν if* ενός πελά- 
χους τ«; χινήσεως άποδιίομένης, καί άπό μιας αιτίας.

ίππαρχος & ού πιθανός εςιν, άντιλέχων τρ δόξγ ταυτρ, ώ; ούδ' 
όμβιοπα^ούντος τού Ωκεανού πανταχού, οΰΥ, it ioSetVj τούτο,



«κολον^οΰντος αύτώ τοΰ σύρρουν είναι πάν το κύκλω πέλαγος 6. 
τό Ατλαντικόν* προς το μή όμοιοπα&είν μάρτυρι χρώμενος 
Σελεύκω τώ Βαδυλωνίω» Ημείς δε τον μεν πλείω λόγον περί 
τον Ωκεανού καί των πλημμυρίδων είς Ποσειδώνιον αναβαλλό
μενα καί Αθηνόδωρον, ΐκανώς διακροτήσαντας τον περί τούτων 
λόχον* προς δετά νυν ini τοσούτον λέχομεν, ότι πρός τε τήν 
όμοιοπο&ειαν ©ντω βέλτιον νομέσαι* τά τε ουράνια συνέχοιτ'
«ν κρεϊττον ταΓς εντεύθεν άνα^νμιάσεσιν, εί πλειον είη το ύχρόν 
περικεχνμένον. . ·

ΙΙοπερ ούν τά έσχατα καί τά κύκλω τής οικουμένης όϊδε 
mi ψράξει οαγ&ς 6 Ποιητής, ούτω καΐ τά τής £αλα'ττης τής 
εντός. Περιέχει yap τούτην, από ς*ηλών άρξαμένω, Λιβύη τε 
mi ΑΓχνπτος καΐ Φοινίκη* έξής δε ή πέριξ τής Κύπρον* εΓτα 
Σόλνμοι καΐ Λύκιοι καΐ Κάρες’ μετά δε τούτονς ή μεταξύ 
Μυκάλη'ς καΐ τής Τρωάδος ή ιών, καΐ at προκειμεναε νήσοι, ων 
άπασών μέμνηται* καΐ εφεξής τών περί την Προποντίδα, καΐ 
τον Εύξείνον τά μέχρι Κολχιδος, καΐ τής ΐασονος ς*ρατεέας. 
Καΐ μην καΐ τόν Κεμμερικόν Βόσπορον οίδε, τούς Κιμμερίους 
είδώς* ούόήπον τό μεν όνομα τώνΚιμμεριων είδώς, αυτούς 
δε άγνοών , οί κατ’  αυτόν ,  η μικρόν προ αύτοΰ, μέχρις Ιωνίας 
έπέδραμον τήν χήν έκ Ββσπόρον πάσαν. Αίνίττεται χονν καΐ 
τό κλίμα τής χώρας αντών ,  ξοφώδες δν, καΐ ώς φησίν!

Ηίρι καΐ νίφΛί) χιχαΧυμμίνοι’ ον <?ί ποτ’ αντονς 
Ηίλιος ya&uv ίκάάμτητχί άχφ ιασ ιν ,
Αλλ’ Ιπΐ νν? όλοή τίταται.

Γνωρίζει δε καΐ τόν ϊς-ρον, μεμνημένος χε τών Μνσών, ε3νους 
Θρακίου παροαονντος τόν ίς-ρον. Καί μήν καί τήν εξής παρα
λίαν πάσαν οίδε, Θρακών ούσαν, μέχρι Πηνειόν, Παίονα'ς 
τε όνόμάζων,  καί Α&ω, καΐ Αξιόν, καΐ τάς προκειμένας 
τούτων νήσους. Εξής δέ ές-ιν ή τών Ελλήνων παραλία, μέχρι
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6. Θεσπρωτών, ής άπα'σης μέμνηται. Καί μην καί τα τής Ιταλίας 

άκρα οίδε, Τεμέσην καλών, καί 2ικελούς , καί τά τής Ιβηρίας 
άκρα , καί t>jv ευδαιμονίαν αυτών ,  ήν άρτίως εφαμεν. Εί 5ε' τινα 
εν τοίς μεταξύ διαλείμματα φαίνεται, συγγνοι'η τις αν* χαιγάρ 
καί ό γεωγράφων όντως πολλά παρίησι τών εν μίρει. 2νχχνοίη 
δ* άν, καί εί μυ^ώδή τινά προσπέπλεκται τοίς λε/ομένοις Is*o— 
ρικώς , καί διδασκαλικώς· καί βΰ δεΐ μ£μφεσ$αι. Ουδέ yip

7· άλη ε̂'ς ί ς α , ο φησιν έρατοσί&νης, ©τι ποιητής πας ςογά- 
ζεται ψυχαγωγίας, ου διδασκαλ/ας· τάναντία yap οι φρονιμώ· 
τατοι τών περί ποιητικής τι φΒεγξαμένων, πρώτον τινά Ιεγουσι 
φιλοσοφίαν την πτητικήν. Αλλά προς έρατοσ£ε'νη μεν αυδΊς 
έροΰμεν διά πλειόνων’ εν οίς καί περί τον Πολτοί πάλιν ϊςαι 
\6γος.

Νννί δέ, ότι μεν Ομηρος τής γεωγραφίας ήρξεν, άρκείτω 
τά λεχ^έντα. Φανεροί δέ καί οί ε’πακολιθυ£ήσαντες αΰτώ άνδρες 
a|^oyoi καί οικείοι φιλοσοφίας* ών τούς πρώτους μώ ’ 
Ομηρον, δύο φησίν Ερατοσθένης, Αναξίμανδρον τε ,  Θολού 
yeyovita γνώριμον καί πολίτην, καί Εκαταίον τον Μιλήσιον 
τον μεν οΰν, εκδοΰναι πρώτον γεωγραφικόν πίνακα, τον δε 
Ιϊκαταιον καταλιπεΓν γράμμα, πις·ούμενον Εκείνου είναι έκ Τής 
άλλης αυτοϋ γραφής·

Αλλά μήν, ότι ye δεί προ; ταΰτα πολυμαθείας, είρήκασι 
συχνοί* Εν δέκαί ίππαρχος ε’ντοίς προς έρατοσ^ενη διδάσκει, 
ότι παντί,καί ιδιώτη, καί τώ φιλομαδοΰνπ, τής yεωypaφικής ίςΌ- 
ρίας προσηκουσης, αδύνατον λαδείν αυτήν άνεν της τών ουρα
νίων , καί τής τών εκλειπτικών τηρήσεων επικρίσεως* ©ιον Αλε
ξάνδρειαν τήν προς Αίχυπτω, πο'τερον άρκταωτερα Βαβυλώνος 
ήνοτιωτέρα, λαδείν ονχ οίόν τε, οΰδ έφ’ ,όπόσον διάς·ημα, 
χωρίς τής διά τών κλιμάτων επισκεψεως. Ομοίως τάς προς εω 
προσκεχοιρηκυίας, ή προς δύσιν, μάλλον καί ήττον, οΰκ άν



γνοίη τις άκριξώς, πλ/,ν η δά  τών εκλειπτικών $,ίου καί 7· 
συγκρίσεων Θυτος δε καί ταΰτά φησιν'

« Απόντες οοοι τρίτων ί&ότ»}τας λ^ε<ν.ε«ίχειροΰσιν, οίκειως 
προσάπτονται χαιτών ουρανίων και γεωμετρίας, οχήματα, 
καί μεγέθη, και άπος~ήματ«, καί κΚίμαχα δηΚοΰντες, καί 3άλπν), 
καί ψύχ/j ,· καί απλώς τκν τοΰ περιεχοντος φύσιν. Εηεί καί 
οίκον καταοκει/α&ον οικοδόμος ταΰτα αν προορώτο, και πόλιν 
κτί£ων άρχιτέκτων, μή Tt γε ολην επίσκοπο» τ#ν obcoupiwjv 
«ντ5ρ· πολύ yap τούτω τ.ροστ,κει ρλλβν. Εν μεν γάρ τοΐς μιχροΐς 
χωρίοις, to προς άρκτους τ ΐ » προς νότον κεκλίσ&αι, παραλ- 
)ayr,v ου πολλλν έχει* έν δέ τώ παντί κύκλω τ»ς οικουμένης, 
προς άρκτον μεν το μέχρι τών ΰςάχων ές'ι τϋς Σκυ^ίας, ή τής 
Κελτικάς, μέχρι δετών υςάτων Αί3ιόπων, τά προς νότον' τούτο 
δε παμπούαρ έχει διαφοράν. Ομοίως δέ καί το παρ’ ΙνίοΓς 
οίκεΓν, ή παρ’ ίδ/,ρ ι̂ν* ων τους μεν έώους μαλεςα, τους-δε 8: 
έαπερίους , τρόπον δέ τινχ καί αντίποδας άλλ^λοις ία μεν. 
Παν δε το τοιοΰτον, έκ τής τοΰ «λίου καί τών άλλων άχερων 
κινησεως την αργήν ϊχον, καί ετι τ ί; επί τδ μέσον φοράς, 
άναβλέπειν αναγκάζει προς τον ουρανόν, καί προς τά φαινόμενα 
παρ’ έκάςοις ημών, τών ουρανίων* εν δέ τούτόις έ£αλλ«£ει; 
όρώνται παμμεγέ&εις τών οικήσεων».

Τις άν ουν, Ζαφοράς τύπων έκτιθερενος, καλώς καίίκανώς 
διδκ'σκοι,ρ φροντίσας τούτων ραμένος επί puxpov ,· Καί yap, 
εί ρ  ένατον κατά τον ύπόίΰεσιν την τοιαύτνίν άπαντα άκριβοΰν, 
διά τό είναι ποοιύ.ωτέραν, τό γε επί τοσοΰτον, εφ7 όσον καί τώ 
πολιτικω παρακολουθεί δυνατόν, προσηκοι άν εικότως.

0  δ  οΰτω μετεωρίσας ήδη την διάνοιαν, ουδέ τής o).ji; 
άπέχεται γής. Φαίνεται γάρ yeXoΓον, εί την οικουμένην γ’λιγό- 
μενος σαφώς έξειπείν, τών μεν ουράνιων έτόλρσεν άψασθαι, 
καί γρήσασ&αι προς την διδασκαλίαν, την δ  ολκιν γην, ης
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S. μέρος ή οικουμένη, ρ5$’ όπόοΐ), μή& όποια τις, μή& οπού 
κείμενη τον σύμπαντος κόσμον, μηδέν έφρόντισε' μηδ3, ά καΒ’ 
έν μέρος οικεΐται μόνον το καθ’ ημάς, η κατά πλειω, καί 
πόσα' ώς δ3 άννας, καί το άοόαπον αυτήςποιόν τι, καί πόσον, 
και διά τ(. feotκεν ονν μετεωρολογική uvt πραγματεία καί γεω
μετρική συνήφ&αι τό τής γεωγραφίας είδος, τά επίγεια τοίς 
ουρανίους συναπτόν εις εν, ώς έγγυτάχω όντα, άλλάμη διες-ώτα 
τοσοΰτον,

όσον ουρανός if’ «ctro γχής.
Φέρε δη τή τοσχΰτη πολυμα&εία προσ&ώμεν τ«ν έπίγειον 

ιςορίαν, οιον ζώων, καί φυτών, καί των άλλων, όσα χρήσιμα, 
ή δύσχρηςα φέρει γη τε καί θάλασσα. Οΐμαι γάρ έναργες άν 
γενέσΒαι μάλλον, ό λε^ω. Οτι δε και το όφελος μίγα παντΐ τώ 
παρα)α&όντι την τοιαύνην ις·ο ρέαν, έκτε τής παλαιά; μνήμης 
δήλον,καΐ εκ τον λό/ον· Οί γονν ποιηταχ φρονιμότατους τών 
ηρώων άποφαίνουσι τους άποδημήσαντας πολλαχον , και 
πλανηθέντας* εν̂  μεγάλω γάρ τίθενται τό πολλών ανθρώπων 
ΐδέΐν άςεα, καί νόόν γνώναι. Καί ό Ν&τωρ σεμνύνεται, διότι 
τοίς Ααπ&αις ώμίλησεν, ελθών μετάπεμπτος ,

Τ«λό£εν «ξ άπίκς 7***1’ «*)·ίσ«ντο yip αυτοί.
Καί ό Μενέλεως ώσαύτως*

Κύπρον, Φοινίχυν τι χαϊ Αΐ’/υτττίους ίπαΧη^ιις,
Αιθίοπας 3* ίχόρην, και Σιίονιους και Εριμβοϋς,
Και AiSujjv, ίνα r’ άρνες αψαρ κεραοϊ τίλέ^ουσιν'

προσΒεϊς και τό ΐίίωρία τκς χώρας♦
— Τρις γάρ τίκτ« ρ?,).α τελεσφόρον εις ενιαυτόν.

Επί ίέ  τών Αιγυπτίων ®η$ών'
Τί, π)«ΐς·α φέρει ζείδωρος άρουρα»

Κ αί, '
Αϊ5’ ίχατόρπυλοί εισι, ίιηκόσιοι ό' άν’ εκάς̂ ν 
Ανέρες ίξοιχνίΰσι σΰν ΐπποισιν και οχεσφη».
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Πάντα χάρ τά τοιαντα παρασκευαί τινες είς φρόνηοιν μεγβΟΜ, g. 
το μο&ειν τίς  χώρας την φύσιν, καί ζώων και φυτών ιδέας· 
ΠροσΒειναι δε δει καί τά τής ^αλάττης* άμ^ί£ιοι· γάρ τρόπον 
τ<νά iapsvyxai ού μάλλον χερσαίοι, η Βάλάττιοι. Καί τον 
όρακλέ* εικός άπό τής πολλής εμπειρίας τε και ίς·ορίας λεχ- 
3ήναι^

f«χόλων «τ«τορ« ίρχων.
Εκ δε δη τής πάλαιάς μνήμης καί εκ τον λόχου μαρτυρεΐται 
τά λεχ^ε'ντα εν άρχαίς wy’ ήμών. Δω^ερόντως ό5 επάχεσ$αι 
ίοκεί μοι προς τά νυν. ο λόχος έκείνος, ίιότι τής γεωγραφίας 
το πλέον έζ’ί προς τάς χρείας τάς-πολιτικάς. Χώρα χάρ των 
πράξεων έςΊ χή καί Sstkazxa, ήν οίχουριεν· των μέν (ΐικρών, 
μικρά, των £έ μεχάλων', μεχάλη’ μεχι'τη δ* ή συμπασα, ΐ,νπέρ 
ιίίως καλοΰμεν Οικουμένην· Life τών μεγίςων πρά|εων aytn 
άν είηχώρ*. Μεχις·αι ό*αί τών ς-ρατηλατών, όσοι ίύνανται χής 
καί £αλα'ττης άρχειν, ε$νη καί πόλεις συναχαχόντες εις μίαν 
εξουσίαν, καί ώοίκησιν πολιτικήν. Δήλον ουν, ότι ή γεωγρα
φική πάσα επί τάς πράξεις ανάγεται τάς ήχεμονικάς, ίιατι- 
$άσα ηπείρους, καί πελάχη, τά μεν έντος, τά δε εκτός συμ- 
πάσης της οικουμένης· Πρόςτοάτονς δε ή διάΒεσις, οίς διαφέρει 
ταΰτα ίγειν ούτως, η ετέρως, καί γνώριμα είναι, ή μη γνώ
ριμα. Βελ.τιβν γάρ «ν διαχειρίζοιεν ϊκαςα, είίότες την χώραν, 
όπόοη τις, καί πώς κείμενη τυχχάνει, καί τίνας διαφοράς 
εχουσα, τάς τ’ έν τώ περιέχοντι, καί τάς εν αυτί. Αλλων όέ 
κατ’ άλλα μέρη δυνας-ευόντων, καί άπ* άλλη; εςίας καί άργηί 
τάς πράξεις πρβχειριζομενων, καί επεκτεινόντων τό τής ήχε- 
μονιάς μέγεθος , ούκ επίσης δυναχον οϋτ εκείνοις άπαντα 
γνώριζειν, ούτε τοΐ; χεωχραφουσιν* άλλά τό Μάλλον καί ηττον 
πολύ εν άμφοτέροις καΒοράται τούτοις. Μόλις γάρ άν τό επίσης 
πάντ’ είναι φανερά συμδαίη , Τής συμπάση? οικουμένης νπβ
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9‘ μίαν αρχήν καί πολιτείαν νπρ/μένηΑλλ’ ονΡ ούτως* αλλά τά 
έγγντίρω μάλλον άν yv&)pt£oiw. Καί προσέχει τούτα &α πλειόνων 
έμψανίζειν, ϊν ώ j γνώριμα: ταΰτα γάρ καί τής χρείας έγγντέρω 
ές-ίν. Ωστ’ ονκ άν είη Βαυμας-ον, οΰδ3 ei άλλο; μέν ΙνίοΓ; 
προσήκοι χωρογραφος, άλλος ίέ  Αι$ίοψιν, άλλος ίέ  Ελλ-ησι, 

ίο. καί Ρωμαίοι;. Τ ί yip άν προσήκοι τώ παρ’ ΐνίοις χεωχρα'φω, 
καί τάκατά Βοιωτοΰς ούτω φρά£ειν, ώ; Ομηρος,*

Οί5’ Υρήιν fvspovro, καί Αύλίόα itirpw oav ,
Σχοϊνόν τ«, Σκώλόν τί.

ίΐμΐν όέ προσήκει* τά $ε παρά ϊνίοίς οΰτω καί τά καθ’ έκας*α, 
«ΰκε'τι* ονόέ yip ή χρεία έπάχετατ μέτρον $έ αυτή μάλι^α τη; 
τοιαυτης εμπειρίας.

Καί τούτο καί εν μικροΓς μέν ίήλόν ές*ιν ,  οίον εν τοΐς κυνη- 
χεσίοις. Αμεινον yip άν Βηρεύσειί τις είίώς την ύλην, όποια τις, 
καί πόση* καί ς-ρ τ̂οπεάεύσαι όέ καλώς εν χωρίω, τού είόοτος 
ές-ί,καί ενεόρεύσαι καί όίενσαι. Αλλ’ ε’ντοίς μεχάλοιςέςΊ τηλαν- 
yerepov ,  όσω περκαίτά α&λα μεί£ω τά τής εμπειρίας , καί τά 
σφάλματα τάέκ τής απειρίας. 0  μεντοι Ayapipvovo; ς*όλος την 
Μυσίαν, ώς την Τρωαία πορΒών , ε’παλινίρόμησεν αίσχρώς. 
Περσαι <?έ καί Λίμνες, τούς ’πορΒμους νπονοήσαντες είναι 
τυφλούς ς*ενωπούς, ε̂ α̂ις μέν ήλ^ον κινάόνων μπάλων* τρό
παια <?έ τής άγνοιας κατέλιπβν’ οί μεν τον τον Σαλχανεως τάφον 
προς τω Εύρίπω τώ Χαλκιόικώ, τού iyayivro; υπό των 
Περσών, ώς καθοί̂ χήσαντος φαύλως άπό Μαλεών έπι τον 
Εϋ'ριπον τον ς·όλον* οί <5έ τό τον Πελώρον μνήμα, καί τούτον 
itαφΒαρέντος κατά την όμόίαν αιτίαν. Πλήρης τε vavayiojv 
ή Ελλάς υπήρξε κατά τήν Ηέρ£ου ςρατείαν. Καί «τών Αίολε'ων 
<?έ, καί ή τών Ιώνων αποικία, πολλά τοιαύτα πταίσματα παρα- 
ίείωκεν. Ομοίως ίέ καί κατορθώματα, δπον τί κατορ3ω$ήναι 
σννε'̂ η παρά την εμπειρίαν τών τόπων* ζαΒάπερ εν τοΓς περί

la  2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΝ



Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν  ΠΡΏΤΟΝ*. ι3

θερμοπύλας ό Εφιάλτης "λέγεται, δείξας τή,ν διά τών,0 
ορών άτραπον τοΓς Πέρσαις, υποχειρίους αύτοΐς πΟιήσαι τους 
περί Αεωνίδαν, χαΐ δέξασ^αι τούς βαρβάρους εΐσω- πυλών. 
Εάοας δε χά παλαιά, rw νυν Ρωμαίων ς-ρχχείαν επί Παράν
θιους ικανόν -ηγούμαι τούτου χεψίριον ώς δ> αύτως την επί 
Γερμανούς, και Κελτούς, εν ίλεσε χαΐ δρυμόΐς άβατοις epyj— 
μίαις τε τοπομαχούντων των βαρβάρων,  καί τά εγγύς πόρρω 
ποιοΰντων τοίς αγνοούσε, καί χάς όίούς έπικρυπτομένων, καί 
τάς ευπορίας τροφής τε καί των άλλων.

Τό μεν δ» πλέον, ώσπερ ειρηζαι, προς τούς ηγεμονικούς 
βίους χαΐ τάς γρείχς. Ες-ι δε χαΐ της η&κής. φιλοσοφίας χαΐ 
πολίτικης το πλέον περί τούς ηχεμο ναούς βίους. Σ-ημεΐον δέ’ 
τά; γάρ των πολιτειών διαφοράς από των ηγεμονιών διαχρί-  
νομεν, άλλ^ν μέν ηγεμονίαν τ&έντες την μοναρχίαν,  ην καί 
βασιλείαν καλοΰμεν, άλλην δε ζην άρις-οκρατίαν, τρίτον δε, n  
την δημοκρατίαν. Χοσαύτας όέ καί τάς πολιτείας νομίζομεν, 
όμωνύμως καλούντες ώς άν απ’ ε’κείνων τήν άρχην έχούσας τής 
εΐδοποιίας. Αλλος γάρ νόμος τό τον βασιλέως πρός-αγμα, άλλος 
δε τό των άρίςων, καί άλλος τό τον δήμου. Τύπος δε καί σχήμα 
πολιτείας ό νόμος. Διά το ντο δε καί τό δίκαιον εΐπόν τινις 
τό τον κρείττονος σνμφέρον. Είπερ ονν ή πολιτική φιλοσοφία 
περί τούς γεμένος τό πλε'ον ες-ίν, εςτ δε χαΐ ή γεωγραφία περί 
τάς ήγεμονιχάς χρείας, εχοι άν τι πλεονέκτημα καί αυτή παρά 
τούτο. Αλλά τούτο μεν τά πλεονέκτημα προς τάς πράξεις.

Εχει δε τα/χ χαΐ θεωρίαν ον φαύλων ή πραγματεία, την
μεν τεχνικήν τε καί μαθηματικήν καί φνσαην,τήν δε ενιςορία
καί μύ$οις κειμένων, ούίέν ονσι προς τάς πράξεις. Οίον ει τις | *
λέ^οι τά περί τλν Οόύσσσέως πλάνην καί Μενέλαον, καί Ια- 
σονος, εις φρο'νησιν μεν ούδεν άν συλλαμβάνει δόξειεν, ήν ό 
πράττων ζητεί, πλήν εί χαταμίσγοι χαΐ των γενομένων άναγ-



ι ι . καιων τά παραδείγματα χρήσιμα· διαγωγήν δ  όμως πορίζω 
άν ονκ άνελεύ3ερον τώ ε’πιβζλλοντι επί τούς τόπους τούς 
παρασχόντας τάιν μυροποιίαν. Καί γάρ τούτο ζητοναηι οί πράτ- 
τοντες, διά τό ένδοξον, ή το ήόύ, άλλ’ ούκ ε’πιπολύ* μάλλον 
γάρ απουδάζουσιν, ώ; είκός, περί τά χρήσιμα. Διόπερ καί τώ 
γεωγράφω τούτων μάλλον., ή εκείνων, έπιμελ»}τέον. Ως ό* 
ούτως έχει καί περί τής ί?ορίας καί περί των μαδημάτων' καί 
yap τούτων τό χρήσιμόν άεί μάλλον λ»;πτέον, καί τό πΐ5*ότερον.

ΜάλΐΓ« δε <?οκεί, χαΒάπερ ειρήται, γεωμετρίας τε καί 
άςρονομίας δεΐν τή τοιαύνρ υποδέσει. Καί δέΐμ'εν ώς αληθώς* 
σχήματα, γάρ καί κλίματα καί μεγίΒη,  καί τά άλλα τά τούτοι; 
οικεία, ο ύχ ©ίόντε λαοείν καλώς, άνευ τής τοιχύτης μεΒόδον- 
Αλλ’,  ώσπερ τά περί τήν άναμέτρηαιν τής όλ̂ ς εν άλλοι; 
&ικνύ©υσιν, ενταύθα δε ύποΒέσΒαι δει, καί πίΓεϋσαι τοίς εκεί 
δειχΒεϊσιν' ύποΒίσΒαι δε καί σφαιροειδή μεν τον κόσμον, 
σφαιροειδή δε καί τήν έπιφάνειαν τής γνς, βτι δε τούτων πρό- 
τερον, τήν ε’πί τό μέσον των σωμάτων φοράν* αυτό μόνον, ό τι 
τή; αίσΒήαεως ή τών κοινών έννβιών eyyv; er«v, εί άρα, επισι;- 
μηνάμενον εν κεφαλαίω μικρά, οίον ότι ή γή σφαιροειδής, εκ μεν 
τής επί τό μέσον φοράς, πόρρωΒεν υπόμνησες' καί τά, έκας-ον 
σώμα επί τό αυτόν άρτημα νεύειν, έκ &  τών κατά πεΧάγη καί

>i. τον ουρανόν φαινομένων, έχχύ^εν* καί ^άρ ή αίσθησις επιμαρ
τυρεί όύναται, καί ή κοινή έννοια. Φανερώς γάρ έπιπροσΒέι 
τοΓς πλέουσιν ή κυρτότ^ς τής Βαλάττης, ώστε μή προσοάλλειν 
τοΓς πόρρωΒεν φεγγεσι, τοίς επ’ ίσον έξηρμένοις τή όψει* 
έξαρΒέντα γοϋν πλέον τής όψεως έφάν»), καίτοι πλέον άπο- 
σχόντα αυτής* ομοίως ίέ  καί αυτή μετεωρισΒάσχ εΐδε τάχεχρυμ· 
μόνα πρότερον. Οπερ ί^λοι καί ό Ποιητής* τοιοΰτον γάρ εςτ 
καί τό*

Oju ««).« ttoowwv, αεγάλον ντ:ο *νρ7,τος
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Καί τοίς προσπλέουσι Si άεί καί μάλλον άΐίογυμνοΰται tout. 
πρόσχαια μέρη» καί τά φανέντα έν άρχαις ταπεινά ε’ξαίρεται 
μάλλον. Των τε ουρανίων ή περιφορά έναρχής eft καί άλλως, 
καί έκ των χνωμονικών. έκ  ίε τούτων εύ$νς ΰποτεινει και ή 
έννοια, οτι, έρριζωμένηί έπ* άπειρον τής χής ,  ονκ άν ή 
τοιαύτη περιφορά συνέδαινε. Καί τά περί των κλιμάτων $ i , 
b  τοίς περί τών οικήσεων ίεάνυται.

Νυνί $ϊ έξ έτοιμον & ί λα&ίν ενια ,  καί ταύ$’ όσα τώ πολι- 
ταώ καί τω Γρατηλάτη χρήσιμα. Ούτε yap ουτω όεΐ άχνοείν 
τά περί τον ουρανόν καί την £έσιν τής χής, ώστ*, έπειόάν 
yivnrai κατά τόπους, καθ'βύς ε'ξήλλακταί τινα τών φαινομένων 
τοίς πολλοίς έν τω ούρανώ, ταρα'σσεσ&αι καί το ιόντα λέ ε̂ιν*

Π φίλοι, Ον yip τ’ ϊίμ«ν οπ« ζόφος, ού<Γ όπρ ίΙώς,
Ονί* όπρ ώλιος φαεσίμδροτος *Ιο’ νπό yalav,
Ονί’ όιη) άννιίται.

ου3·’ όντως άκρι&ύν, ώστε τάς πανί αχόν σννανατολα'ς τε καί 
σνχκαταίύσεις., καί συμμεσουρανήσεις, καί εξάρματα πόλων, 
καί τά κατά κορυφήν-σημεία, κοκ όσα άλλα τοιαντα κατά τάς 
μεταπτώσεις τών οριζόντων άμα καί τών άρκτικών Ααφέροντα 
άπαντά, τά μεν προς την όψιν, τά <?έ καί τή φύσει, χνωρι'ζειν 
άπαντα. Αλλα τά μέν μη#* όλως φροντίζειν, πλάν ει 5έας 
φιλοσόφου χάρο»* τοίς $  πις-εύειν, καν μη β).εηρ τό Αατί* καί 
yap τούτο του φιλοσοφονντος μόνου" τώ &  πολιτικό» σχολής 
ον τοσαυτης μέτες-ιν, ή ονκ άει'. Ού μην ον? ούτως υπάρχειν 
άπλονν ίε ί τον εντυχχάνοντα τή χραφή ταύτρ, καί άρχόν, ώστε 
μηίέ σφαίραν ίίε ίν , μηδε κύκλους εν αΰτή, τούς μέν παραλ
λήλους, τους δ* όρθιους προς τούτους,' τους δε λοξούς*. μη& ι5. 
τροπικών τε , καί ισημερινών, καί ζωδιακού £έσιν, Α* ον φερό- 
μένος 6 ήλιος τρέπεται, καί Ααφοράς διδάσκει κλιμάτων τε καί 
ανέμων. Τούτα χάρ καί τά περί τούς ορίζοντας, καί τους
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ι3. αρκτικούς, καί 3σα άλλα κατά τήν πρώτην αγωγήν την εις τά 
μο&όμάτχ παραδίδοχαι, ριή κατανοήσας τις όλως, «ως (Juvarat 
παρακολον^είν τοίς λεyoftέvotς ενταύθα;  0  ίέ  ρ}#* ευθείαν 
γραμμήν , τ) περιφερή, μηδε κύκλον εί&ί/ς, fu jil σφαιρικήν 
επιφάνειαν, ή επίπεδον, εν τω ούρανώ, ρή^ε τούς επτά 
τής ρεφάλ ς̂ άρτον άςίρχς καταραθώ ν, μηδ* άλλο τι των 
τοιούτων ρκ,ίεν, ή ούκ άν όεοιτο τής πραφρατείας ταύτής, ή 
ούχί νυν, άλλ’ εκείνοι; εντυχών προ'τερον,ών χι»ρίς ούκ αν 
είη γεωγραφίας οικείος.

Απλώς δε, κοινόν είναι τό σύγγραμμα τούτο ίε ί, καί πον
τικόν, καί ^ρωφελες ομοίως, ώσπερ καί τήν τής Ις’όρίας 
γραφήν. Κάκεί <ίέ πολιτικόν λεγομεν ούχί τον παντάπασιν «παί- 
ο“ευτον, άλλα τον ρετασχόντα τής τζ εγκυκλίου καί συνήθους 
άχω/ής τοίς ελευδεροις, καί τοίς φιλοσοφούσα· ουδέ γάρ αν 
ούτε ψέχειν δνναιτο καλώς, ovV επαινείν, ούδέ καινήν όσα 
μνήμης άξια τών φεφονότων, ότω ρ>)δέν έμΟ,ησεν αρετής καί 
φρβνήσεως, καί τών εις τούτα λόγων. Οντως δέ καί οί τον; 
λιμένας καί τούς περίπλους. καλουρενους πραχρατευθεντες, 
ατελή τήν επίσκεψη/ ποιούνται, ft» προς·ιθέντες ίσα εκ τών 
μαδημάτων καί ex τών ουρανίων συνάπτειν προσήκε.

Διόπεο -ημάς πεποιηκότες υπομνήματα ίς-ορικά χρήσιμα, ώς 
. ΰπολαμβάνομεν, είς τήν ή δικήν καί πολιτικήν φιλοσοφίαν, εχνω- 

ρεν προσδείναι καί τήνδε τήν σύνταξιν* έροειδής yap καί αυτή, 
καί πρός τους αυτούς άνφας, καί ράλις-α τούς εν ταΓς νπερο- 
χαίς. Ετι δέ τον αυτόν τρόπον, ονπερ εκεί, τά περί *τούς επι
φανείς άνδρας καί βίους τυγχάνει μνήμης, τά δε pupa καί 
άδοξα παραλείπεται, κάνταύθα δει τά μικρά καί τά άφανή 
παραπέμπειν, εν δε τοίς ε’νδο'Ιοις καί μεγάλοις, καί εν οίς τό 
πραγματικόν καί εύμνημόνευτον καί ήδύ, διατρίδειν. Καδάπερ 
y* καί εν τοίς κολοσσικοίς Ipyot;, ού τό καθ’ εκαςον ακριβές

ξητοϋμεν
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ζ-ήτοΰμεν, άλλα χοΐς καθόλου προσέχομεν μάλλον, ̂ εί καλώ; 
τό όλον ούτως κάν τούτοι; ποιεϊσθαι δει την κρίσιν. Κολοσ- ι4· 
σουρχία γάρ τις . καί αυτή, τά μεχάλα ψρονϊίζουσχ πώ; έχει,
$αί τά ολα, πλήν ει τι κινείν δύναται και των μοιρών τον 
ριλειδίμονα καί τον πραγματικόν. Οτι μεν ούν σπουδαίου τό 
προκείμενον όρχον, και φίλοσόφφ προσήκον, τοσαΰτα ειρήσΒω.

Κ Ε Φ .  Β .

Ε ΐ  δέ, πολλών προειπόντων, έπιχειρούμεν καί αυτοί λέχειν περί 
των αυτών, ούπω μεμπτέοι, άν μη καί τον αυτόν τρόπον 
διελεχχ^ώμεν έκείνοι; άπαντα λέχοντε;. ίπολαμδκνομεν δ*, άλ
λων άλλο τΐ κατορθωσάντων, πολύ μόρο; ότι του ,όρχου λεί- 
πεσθαι* πρό; ου; άν καί μικρόν προσλα&Γν δύνηΘώμεν, ικανήν 
δει τ/θεσθαι πρόφασιν τη; έπιχειρήσεως. Καί yap δή πολύ1 τι 
τοΓς νυν ή των Ρωμαίων επικράτεια, καί των Παρθυαίων, τή; 
τοιαύτη; έμπειρία; προσδέδωκε* καΘάπερ τοΓ; μετά την Αλεξάν
δρου ς-ρατείαν, ώ; φησιν Ερατοσθένη;. Ο μεν yap τ ί ; Ασία; 
πολλήν άνεκάλυψεν ημίν, καί των βορείων τ>5; Ευρώπη; άπαντα 
μέχρι τού ίς-ρσυ* οί δε Εωμαιοι τά έσπέρια τή;. Εύρώπη; 
άπαντα μέχρι; Αλ&ος ποταμού, τού την Γερμανίαν δίχα δι
αιρούντο;, τά τε πέραν τού frpov, τά μέχρι Τύρα ποταμού* τά 
δε επέκεινα μέχρι Μαιωτών, καί τη; εί; Κόλχου; τελευτώση; 
παραλίας, Μιθριδάτη; ό έπικληθείς Εύπάτωρ έποίησε γνώρι
μα y καί οί εκείνου ηοατηχοί* οι δε ΠαρθυαΓοι τά περί τήν 
Τρκανίαν, καί την Βακτριανήν, καί τούς υπέρ τούτων Σκύ* 
θ α ;, χνωριμωτέρομς ημίν έποίησαν, ί?ττον γνωριζόμενους υπό 
των πρότερον* Ως*’ όχοιμεν άν τι λέχειν πλέον των πρό ημών. 
Ορόν δε ίζ-cu τούτο μάλις-α έν τοΓς λόχοι; τοίς πρό; τού; πρό 
ήμών* ηττον μεν τού; πάλαι, μάλλον δέ τού; μετ’ Ερατοσ&έ-

Β



ι4 · vvj,  καί αυτόν εκείνον* ούς είκός, όσω περ πολυμαθέςνροι τών 
πολλών χεχο'νασι, τοσούτω ίύσελεχκτοτέρους είναι τοίς ΰς-ερον, 
αν τι πλημμελώς λέχωσιν. Ε ΐ S’ άναχκασθησόμεθά που τοίς 
αυτοίς άντιλε'χειν, οίς μαλις-α έπακολουθούμεν κατ’ άλλα, & ί 
συχχνώμην έχειν. Ον γάρ πρόκειται προς άπαντας άντιλέχειν* 
άλλα τους μεν πολλούς εάν, ο?ς μη5έ άκολουΘεΐν «£ιον* εκείνους 
Si ώαιτάν, ούς έν τοΓς πλείς-οις κατορθώκότας ίσμεν Επεί 
ουόε προς άπαντας φιλοσοφείν άίιον* πρός Ερατοσθένη St και 
Ποσειόώνιον, καί Ιππαρχον, καί Π $ύ&ον, καί άλλους τοιού- 
τους, καλόν.

ιύ. Πρότερον S’ επισκεπτέον Ερατοσθένη , παρατιθέντας άμα
ί  JV «

καί τήν Ιππάρχου προς αυτόν αντιλογίαν. Ες·ι S’ ό Ερατοσθένης 
ούδ’ ούτως εύκατατρόχας*ος, ώστε μη#5 Αθήνας αυτόν ί&ίν 
φα'σκειν (όπερ Πολέμων επιχειρεί ίεανύναι), ούτ* ε’πί τοσοΰτον 
πίΓος, ε’φ’  όσον παρεδεξαντό τινες, καίπερ πλείς-οις «τυχών, 
ώς είρηκεν αυτός, άχαθοίς άνίρα'σιν. Ενένοντ© χάρ, φησίν ό 
Ερατοσθένης, ώς οίιόε ποτέ, κοιτά τούτον τον καιρόν ύφ’ ένα 
περίβολον καί μίαν πόλιν οί κατ’ Αρίγωνα καί Αοκεσίλαον 
άνθησαντες φιλόσοφοι. Ούχ ικανόν ^  οίμαι τούτο , αλλά τό 
κρίνειν καλώς , οίς μάλλον προσιτέ ον. Ο Si Αρκεσίλαον καί 
Αρίς-ωνα τών καθ’ εαυτόν άνθησάντων κορυφαίους τίθησιν 
Απελλης τε αυτώ πολύς ές*ε καί Βίων ,  όν φησι πρώτον άνθινα 
περιβαλείν φιλοσοφίαν. Αλλ’ όμως πολλακις είπεΐν άν τινα επ’ 
αυτώ τοϋτο ,

Οΐην εκ ρακιών ό Βίων!
Εν αύταίς χάρ ταΐς άποφασεσι ταύταις ικανήν άσθένειαν 
εμφαίνει της εαυτού φνώμης- δς τού Ζήνωνος τού Κιτιέως 
φνώριμος χενόμενος Αθη'νησι, τών ριέν εκείνον &αίε|αμένω» 
ούόενός μέμνηται* τούς ί 5 έκείνω όιενεχθέντας, καί ώνόιαίοχή
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Δ̂ λοΓ δε καί t) περί τών άφαθών έκδοθείσα ύπ αυτοί πpαy- ι5. 
μοιχεία, καί μελέτη, καί είτι άλλο τοιοίτο , τήν αγωγήν αυτοί' 
ίιόή μέσος )}ν του τε βουλομένου φιλοσοφεΓν, καί του μη 
θαρροίντος έφχειρ(£ειυ εαυτόν εις την ύπόθεσιν ταύτ»ιν, άλλά 
μόνον μέχρι τοί όοκείν προϊόντος , η καί παράβασίν τινα ταΰτην 
άπό των άλλο>ν των έφκυκλίων πεπορισμένου, προς Αα^ω^^ν·, 
ί) καί παιδιάν. Τρόπον δε τινα καί έν τοΓ; άλλως ές·ί τοιούτος. 
Αλλά Εκείνα έάσθω. Προ; <?έ τά νυν εηιχειρητέον, όσα δύναιτ* 
άν επανορθοίν την γεωγραφίαν' καί πρώτον οπερ άρτίως 
ΰπεθέμεθα.

Ποι>)τΛν yap πάντα ςοχάζεα$αι ψυχαγωγίας ,  ου 
διδασκαλίας. Τουναντίον δ’ οί παλαιοί, φιλοσοφίαν τινα λέχουσι 
πρώτον την ποιητικήν, εισακόυσαν εις τον βίον ημάς εκ νέων , 
καί.όϊίάσκουσαν >;3>j, καί πάθη, και πράξεις, μεθ* άδον>5ς· 
οί δ* «μέτεροι, καί μόνον ποιτιτκν έφασαν είναι τον σοφόν. Διά 
τούτο καί τούς παΓδας at τών Ελλήνων πόλεις πρωτινά διά 
τός ποιητικές παιδ^ύουσιν , ου ψυχαχωχία; χάριν διίπουθεν 
ψιλίίς, αλλά σωφρονισμοί* όπου ye καί οί μουσικοί ψάλλειν, ι6. 
και αΰλεΓν, καί ϊυρίξειν διδάσκοντες , μεταποιούνται τϋίς 
αρετής ταντης* παιδευτικοί τε yap είναι φασι καί επανορθωτικοί 
των 5?θών. Ταίτα δ’ οΰ μόνον παρά τών Πυθαγορείων άκούειν 
έ^ί λεyόvτo)v, άλλα καί Αρις·ό£ενος ούτως άποφαίνεται. Καί 
Ομηρος δέ τους άοιδους σωφρονι̂ άς είρηκε' καθάπερ τον τϋς 
Κλυταιμν»3Γρας φύλακα,

Π πολλ’ itrmX).$v
ι

Ατρείδες Τροnjvtfe κιών cfyvtfSat άκοιτιν.
Toy τε AfyiaSov ον πρότερον αντί; κεριγεν£σ3αι, πριν 5?

Τον psv άοιίον aywv «ς νήσον î nfujv
Κάλ>ιττ$ν*
Tfcv (Ρ £$ίλων έ3ίλονσ«ν άνόγαγεν ονΛ ίομ.ον&.
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ι6. Χωρίς $ε τούτων, ο Ερατοσθένης εχυτω μάχεται. Μικρόν γ<χρ 
προ της 1εχ$είσης άποφάσεως, έναρχόμενος τοΰ περί τής χεω- 
χραφίας λόχου, ψησίν άπαντας καταρχάς φιλοτίμως εχειν εις 
τό μέσον φέρειν τήν υπέρ των τοιοΰτων ifoptav. Ομηρον γοΰν 
υπέρ τε των Αί&όπων δσα ε’πυ$ετο καταχωρίσαι εις τήν ποίησιν, 
καί περί των κατ’ Αίγυπτον, και Λιβύην τά $έ ίή κατά την 
Ελλάδα, καί τους σύνεγγυς τόπους, καί λίαν περιέργως ε’|ενη- 
νοχέναι, πολυτρήρωνα μέν τήν Θίσβην λέοντα, Αλ/αρτόν ίέ 
ποιήεντα, έσχατόωσαν βέ Ανθηόονα,· Λιλαιαν βέ πηχ?5 έπι 
Κηφισοίο* καί οΰόεμίαν προσ$ήκην κενώς άπορρίπτειν» Πό- 
τερον οΰν ό ποιων ταΰτα ψυχαχωχοΰντι έοικεν ή βιβάσκοντι; 
Αδασκοντι, νή Δία.— Αλλά ταΰτα μέν ούτως είρκικε* τά & εζω 
της αίσ^ήσεως, καί οΰτος, καί οί άλλοι τερατολογίας μυθική* 
πεπληρώκασιν.— Οΰκοΰν έχρήν ούτως είπεΐν, δτι ποιητής πας 
τά μέν ψυχαχωχίας χάρη/ μόνον εκφέρει ,  τά δε &$ασκαλίας* 
ό δ  έπήνεχκεν, ότι ψυχαχωχίας μόνον, βίβασκαλιας 0° οΰ. Καί 
προσε£ερχά£εταί χε, πυνδανόμενος τ ί συμβάλλεται προς αρετή» 
ποιητοΰ, πολλ.ών ΰπάρ|αι τόπων έμπειρόν, » q3«T>iy‘«$, 
γεωργίας, « ρητορικής, ή οία περιποιειν αΰτω τινες έβου- 
λή^ησαν; Τό μεν ούν άπαντα £ητειν περιποιεΓν αΰτω, προεκ- 
πίπτοντος άν τις 9-είη τρ φιλοτιμία* ώς άν εί τις, φησίν ό 
ίππαρχος, Αττικές Είρεσιώνης νατηγοροίη καί ά μη βύναται 
φέρειν μήλα καί δ'χνας, ούτως εκείνου πάν μάδημα, καί πάσαν 
τέχνην. Τούτο μέν όή όρ£ώς άν λέχοις, ώ ΕρατόσΒενες· έκείνα 
ό5 οΰκ όρ5ώς* αναιρούμενος αυτόν τήν τοσαντην πολυμάθει αν, 
καί τήν ποιητικήν, χραώ&ι μυ£ολ.οχίαν άποφαίνων, $ δίδοζαι

>7· πλάττειν, φησίν, ό άν αΰτή φαίνεται ψυχαγωγίας οίκείον. 
Αρα χάρ οΰίέ το/ς άκροωμένοις τών ποιητών οΰίέν συμβάλλεται 
προς αρετήν; λ έχω <λέ, τό πολλών ΰπάρξαι τόπων έμπειρον, η 
ς-ρατηγίας, ή χεωρχιας, 5? ρητορικής, άπερ ή άκρόασις, ώς εικός, 
περιποιεί.
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Κλλχμην ταΰτά ye ποίντα ό Ποιητές όίύσσεί προσήψε», όν ι 
των πανιών μάίλιςα άρετ>5 πάσ>} κοσμά* ο\ηος γάρ αυτω

Πολλών ανθρώπων tiiv «7** xsu νίον ίγνω.

*5το$ τs , ί  ^
Είίώ; παντοίου; τ* ώίλους, και ρη&« πυκνά, 

οντος ^  ό πτολίπορθοί άζϊ λεγόμενος, καί to ίλ»ν ελών
Bouiji καί μύθοιαι, καί •nntponmSt τίχν>ι.

Τούτον γ’ ΐσπομίνοιο, καί «κ ηυρίς αί$ομένο«ο 
λμγο νοτόοαιμη,

ψηάν ό Διομ>ί&ι«. Καί μην Μ  γε τ>5 γεωργέ σεμνύνεται’ καί 
yap εν άμιοτώ,

Εν ποί») οοι'ττανον μίν 2γών ιΰκαμπίς ίχοιμι,
Καί Λ σν τοίον «χοι*·

καί εν άρότω,
Τώ xi μ* Ιίοΐζ «ί ωλχ* Λy,xr/ia προταμοίμκν.

Καί ούχ Ομηρο; μέν οντω φρονεί περί τούτων, ονχί ίέ  παντες 
βΐ πεπαιδευμένοι μοίρτυρι χρώνται τώ Ποιητή, ώ; όρθώς λέ- 
yovw, περί τον την τοιαύτην εμπειρίαν εις φρόνησιν συντεινειν 
μάλιςχ*

ή  δε fatopoch φρόνησές i?t δήπου περί λόγους* τ,ν έπι- 
δεάνυται παρ’ όλην τήν ποιησιν όσύσσεΰς, έν τρ Διαπειρα, 
έν ται; Λ ιτο ί;, εν τ>5 Πρεσβεία, έν ρ φησίν·

ίΧ)\ ότ« ό>ι οπα τ* μ «γαλήν «κ ςήθεος ίει,
Καί «πια νιράί«σσ« ίοικότα χαμιριροιν,
Ονχ άν m t r ’ οίναήί γ’ «piasm βροτ'ος άλλος.

Τι; άν ονν υπολαβοι τον δυνοίμενον ποιητήν άαάγειν ρητο- 
ρεΰοντα; αλλονς, και ςροπηγοϋνχας, καί τάλλα έπιδεανυμένονς 
τά της αρετές epya, ανιόν εΓναι τών φλύαρων εν*, καί των 
θαυματοποιών, γοητεύειν μόνον καί κολακεύειν τον ακροατήν 
δύνάμενον, ώφελεΓν δε μηδέν; Πότερον δ , ονδ* αρετήν ποιητοΰ
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*7* Xeyotpev άν ήνταοϋν όδίλην, ή την μιμητικήν toy βίου διά 
ϊόγων; Πώς αν ουν ριαοίτο άπορος ο» toy βιον, και άφρωνς 
Ον γάρ οντω φαμέν τ»;ν τών ποοιτών αρετήν ώσεί τεκτόνων, 
« χαλκεων άλλ’ εκείνη ρενφΰδενός έγεται καλοί, καί σερνον* ή 
δέ ποίητίκλ συνέ£ευκτα» tij to i άνδρώπον, καί ούχ οΤ<ίν te άγαδόν 
γενέσΒαε ποιηττν, μή πρότερον γενηΒέντα άνδρα aya^0v.

Τό «5ε Αί καί tijv pjjtoputijv άφαιρέϊσΒαι τον ΥΙοιητην, τε- 
λέως άρειδούντος ημών έςχ. Τ ί yip οντω ρητορικόν, ώς

ι8 . φράσις; τί δ* ούτω ποίηταόν; τίς δ* άμεινων όμβρον φράσαι;
Ν>3 Δία! άλλ’ έτίρα φράσις# ποιητικ».·—'Τωγε είδε», ώς καί 

έν αυτί ti? ποι̂ τικί?, ή τραγική, καί ή κωμική' καί εν τ>5 πε£>5, 
ί  Ις-οριχή, καί ή δικαναεή. Αρα yap ουδέ λ^ος εΓ» γενικός, 
ου είώ; ό έμμετρος και ό πε£ός; ί? λο^ος μεν, ρητορικός- δέ 
λ^ος ουκ ες-ι ^ενεκός, καί φράσις καί άρετ>7 Xoyovj Ως S’ 
είπαν, ό πεζός λό/ος, δ γε κατεσκενασμένος, μίμημα to i noojtt- 
κοΰ ες·ι. Πρώτ»ς*« yap 37 ποντίκι? κατασκευ»? παρίλ.δευ εις to 
μέσον, και ενδοκίμησεν’ είτα εκείνην- μιμούμενοι, λύσαντες to 
μέτρον, τάλλα δέ φυλά£αντε« τά ποιητικά, συν^ραψαν ο» 
περί Κάδρον, καί Φερεκύδ^ν, καί Εκαταίον* είτα ο» νοερόν, 
άφαιρούντες αεί tt ιών τοιούτων, εις τό νυν είδος xaufyayov, 
ώς άν άπό ύψους τινός* χαΒάπερ &ν ι»ς καί t>jv κωμωδίαν φαίη 
λαδειί/ tijv σύΓΛ®»ν, άπό της τραγωδίας καί ιο ί κατ’ αυτ»ν 
ύψους καταδι&»σ$είσαν εις τό λoyoεtδές νυν» καλουρενον. Καί 
τό άείδειν δέ άντί του φράζειν τιΒέμενον παρά τοΐς πάλα», 
ταύτο τούτο εκμαρτυρέϊ, διότι πηγή καί αργή φράσεως κατ- 
εακευασμένης καί ρητορικής Ιπτ,ρξεν ή ποιητική. Αντη γάρ 
προσεχρήαατο τώ μΟχι κατά τάς επιδείξεις* τούτο δ3 ήν ή ώδβ 
λόγος ρερελ.ισρενος· άφ’ ον δη ραψωδίαν τ’ ίλεγον, και τραγω
δίαν, και κωμωδίαν. Ως·’, επειδή τό ιρραζειν πρώτις-α επί τής 
ποιητικής ίλέγετο φράσεως, αυτή δε μετ’ ωδίς, τό άείδειν *αύτοϊς*
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to αυτά τώ φράζειν υπήρξε παρ’ εκείνος. Καταχρησαμενων ιΒ. 
δ3 αυτών θατέρια καί επί τού πε£βν λόγου, καί επί θάτερον ή 
■Λκτάχμησις διέβη. Καί αΰτά ίέ το πε£έν λεχώνα* τον «νεν τον 
μέτρου "λόγον, εμφαίνει τον όπο δψονς τίνος καταλανία καί 
οχήματος εις τοΰδαψος.

Κλλ* ουδέ τα ovveyyv; μόνον ,· ώσπερ Ερατοσθένης εΐρηκέ, 
καί τα εν τοΐς E&>j«v, άλλα καί τών πόρρω πολλά λέγει και δι 
άχριδείας Ομηρος, καί μάλλόν γε τών ύπερον μυθολογούνταν, 
ον πάντα τερατενόμενος, άλλά καί προς έπιςήμι}ν άλλ-Υίγορών, 
ή διασκεύαζαν, η δημαγωγών, άλλα τε και τά περί την Οδυσ- 
σε'ως πλάνην' περί ης πολλά διαμαρτάνει, τούς τ* έξηγητάς 
ψλνάρους άποτραίνων, καί αντον τον Ποοοτ̂ ν* περί &ν άςιον 
είπαν διά πλειόνων.

Καί πρώτον, ότι τούς μύθους άπεδέξαντο ονχ οί ποίηταί 
μόνον, άλλά καί αί πόλεις πολύ πρότερον καί οί νομοθεται, tg, 
τον χρησίμου γάρο/, βλε'ψαντες εις το φνσικό» πάθος τον 
λορικον ζώου’ ιριλειδήμων γάρ δ άνθρωπος· προοίριιον δε 
τούτου το φιλόμυθον' εντεύθεν ονν άρχεται τά παιδία άκροά- 
σθαι καί κοινωνεΓν λόγων έπϊ πλεΐον. Αίτιον δ3, 5τι καινολογία 
τίς ές-ιν ό μύθος, οί» τά καθετηχότα ψράζων, άλλ* ίτερα παρά 
τούτα· ήδύ δε το καινόν, καί δ μη πρότερον ίγνω τίς* τοντο δ* 
αυτά εςι καί το ποβονν φιλειάίίρωνα. Οταν δε προβ$ καί τά 
θαυμας-όν, καί το τερατώίες, έπιτείνεί τκν ηδονήν, ήπερ εςι 
τον μανθάνειν φΟχρον. Κατ’ άρχάς μεν ονν άνάγκη τοιοντοις 
άελεασι χρήσθαι’ πρόΐούσης δε τής ηλικίας επί την τών οντων 
μάθηση αγενν, ήδη της διανοίας έρρωμένης, καί μηκέτι 
δεομένης κολάκο>ν, Καί ιδιώτης δε πας και απαίδευτος τρόπον 
τίνά πόας εςι, φίλομνθεϊ τε ώσαντως* ομοίως δε καί ά πεπαι· 
ίενμένος μετρίως' ουδέ γάρ ούτος ισχύει τώ λογισμώ' πρόσεςτι 
δε καί το εκ παιδος ϊθος, Επεί δ3 οί» μ.όνον ήδύ , άλλά καί

Μ



ig. φοβερόν, το τερατώδες, άμφοτερων ίς·ί χρεία των ειδών, πρδς 
τε τούς παίδας ,  καί τούς εν ηλικία. ΤοΓς te yap παίat προσ- 
φέρομεν τού5 «δεις μύθους εις προτροπήν* είς άποτροπήν 
δέ τούς φοβερούς. Η τε γάρ Λάμια μύθο'; έ?ι, καί η Γοργω, 
καί ό Εφιάλτης, καί ν) Μορμολύκη. Οϊ τε πολλοί των τάς 
πόλεις οίκούντων εις μεν προτροπή άγονται τοίς ήδέσι τών 
μύθων, όταν άκούωαι τών ποιητών άνδραγζΒύμχτα μυθώδη 
δαίγονμένων' δίον Ηρακλέους άθλους, ή Θησέως , h τιμάς 
παρά των θεών νεμομένας, υ, νη Αία όρώσι γραφάς, ή ξόανα, h 
πλάσματα, τοιαύτην τινά περιπέτειαν ύποσημαίνοντα μυθώδη* 
εις αποτροπήν δε, όταν κολάσεις παρά θεών, καί φόβους, 
καί άπειλάς, ή διά "λόγων, ή διά κτύπων άωρων τινών πρβσδε- 
χωνται, ή καί π ίθω σ ε περιπεσείν τινας. Ού yap όχλον τε 
yvvaocwv, καί παντός χυδαίου πλήθους έπαγαγΰν λόγω δυνατόν 
φιλοσοφώ, καί προσκαλέσασθαι προς ευσέβειαν καί έσιότητα καί 
πι'Γΐν, αλλά δεί, νη Αία, καί δεισιδαιμονίας* τούτο δ* ούκ άνευ 
μυροποιίας, καί τερατείας, Κεραυνός γάρ, καί αίγις, καί 
τρίαινα, κάί λαμπάδες, καί δράκοντες, καί θυρσόλο}<χα των 
θεών όπλα, μύθο*, καί πάσα θεολογία αρχαϊκή» Ταύτα δ* 
άπεδέ&ντο ο* τάς πολιτείας κατας-ησάμενοι μορμολύκας τινάς 

so. προς τούς νηπιόφρονας* Τοιαντης δε της μυροποιίας ούσης, 
καί χατας-ρεψούσης είς το κοινωνικόν, καί τό πολιτικόν τού 
βίου σχήμα, καί την των δντων ίς-οριαν, οί μέν αρχαίοι την 
παιδικήν αγωγήν εφύλαξαν μέχρι τών τελείων ηλικιών, και διά 
ποιητικές ίκανώς σωφρονί£εσθαι πάσαν ήλακίαν ύπίλαβον. Χρό- 
νοις δ5 ύς-ερον ή τής ίς-βριας γραφή, καί ή νυν φιλοσοφία 
παρελήλυθεν είς μέσον. Αύτη μέν ουν προς όλι^ους, ή δ1? 
ποιητική δήμωφελες-έρα, καί θέατρα πληρούν δυναμένη* η δε 
δό τού όμηρου υπερβαλλόντως. Καί οί πρώτοι δέ t'ropwoi, 
καί φυσικοί, μυθοχραφοι.
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Art δέ πρδς τδ παιδευτικόν είδος άναφέρων τούς ρύπους δ 
Ποηττλς, έφρόντίσε πολύ μέρος τώληθούς* έν δ’ έτι'θει καί 
ψεύδος* to μέν αποδεχόμενος, τώ δέ δήμαχωχών, καί ς-ρατη- 
y<2v τά πλήθη.

Οί δ* ό«  τις χρυσόν πιριχιιίιται άργύρω imp'

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. *5

ούτως έκείνος ταίς άληθέσι περιπετείαις προσετιθει μύθον, 
ήδύνων καί κόσμων τήν φράσιν* προς δε τό αύτό τέλος τον 
Χορικού, καί τού τά όντα λέχοντος, βλέπων. Ούτω δή τόν τβ 
ϊλιακόν πόλεμον γεγονότα παραλαβών, έκόσμησε ταΓς μυθο- 
ποιίαις, καί τήν Οδυσσέως πλάνην ωσαύτως. Εκ μηδενός δε 
αληθούς άνάπτειν κενήν τερατολογίαν, ούχ Ομηρικόν. Προσ
πίπτει yap, ώς εικός, ώς πιθανώτερον αν οντω τις ψεύδοιτο, 
a καταμισχοι τι καί αυτών των αληθινών* δπερ καί Πολύβιός 

περί τής όδυσσέως πλάνης επιχειρών* τοιοντο δ* ές-ί 
καί τδ,

ίσζ* ψίύδια πολλά λέγων ίτυμοισιν όμοια*

Ον yap πάντα, άλλα πολλά, έπεί ούκ άν ήν έτύμοισιν όμοια. 
Ελαβεν ουν παρά τής ιερέας τάς άρχάς. Καί χάρ τδν Αίολον 
δύνας·εύσαέ φασι των περί.τήν Λιπαρόν νήσων, καί των περί 
τήν Αίτναν καί Λεοντίνην Κύκλωπας, καί ΛαίΓρυχόνας άξενους 
τινάς* διδ καί τά περί τδν Πορθμόν άπροσπίλας*α είναι τοίς τότε, 
καί τήν Χάρυβδη/, κοιί τδ Σκύλλαιον ύπδ λης*ών κατέχεσθαι. 
Οντω δέ καί τούς άλλους τών ύπδ Ομήρου λεyoμέvωv έν άλ- 
λοις τόποις Ις-οροΰμεν' οντω δέ καί τούς Κιμμεριους ειδώς 
οίκοδντας τδν Κιμμερικδν Βόσπορον προς Βορράν, καί £οφώδή, 
μετήχαχεν οικείας εις σκοτεινόν τινα τόπον, τδν καθ’ αδήν, 
χρήσιμον δντα πρδς τήν μυθοποιίαν τήν έν τρ πλάνρ. Οτι δ’ 
οίίεν αύτούς, οί χρονοχρα'φοι δήλούσιν, ή μικρόν πρδ αυτού 
τήν τών Κιμμερίων έφοδον, ή κατ’ αύτδν άναχράφοντες.

Ωσαύτως δέ καί τούς Κόλχους ειδώς, καί τδν Ιάσονος'πλούν



2t. τον είς ΑΓαν, καί χά περί Κίρκης χαΐ Μήδειας μυΒευομένα, 
καί ίς-ορούμενα περί τής φαρριαχειας, χαΐ τής άλλης όμοιοχρο· 
πίας, συγγένειας χε έπλασε των οΰτω διωχισμένων, χής μεν έν 
τω μυχγ χοΰ Πόντου, τής δ3 εν τ»5 ίτaha, χαΐ έξωχεανισμόν 
άμψοιν , τάχα καί τον Ια'σονος μέχρι τής ίταλώς πλανηθέντος' 
δείκνυται γάρ χινα σημεία, χαΐ περί χά Κεραύνια Spy), χαΐ περί 
τον Αίρίαν, χαΐ εν τω Ποσειδωνιάτρ κόλπω, χαΐ ταίς προ τής 
Τυρρηνίας νήσοις, τής των Αργοναυτών πλάνης σημεία. Προσ- 
ε'ίοσαν δέ τι, χαΐ 'at Κ υχνεαι, άσπερ Συρπληγάδας χαλουσι 
πέτρας τινες, τραγυν ποιοΰσαι τον διέκπϊουν, τον διά τον Βν* 
ζανχιαχοϋ ς-όμαχος* άστε παρά μεν τήν Αίαν ή Αΐαίη, παρά, 
δε τάς Συμπϊηγάδας «I Πλαγκταΐ, χαΐ ο δι αυτών πλους τού 
ίάσονος πιΒανός εφάνη' παρά δε την Σκύλλαν, καί την Χάρυ- 
€διν, 6 διά των σκοπέλων πλους. Απλώς δ3 οι τότε το πίλαγος 
χό Ποντικόν ώσπερ άλλον τινά ήκεανόν ύπελάριδανον, χαΐ τους 
πλέοντας έχεϊσε ομοίως εκτοπίζειν έίόκουν, ώσπερ τούς ίξω 
Στηλών επί πολύ προΐόντας* χαΐ γάρ μ έγιναν των χαΒ* ήμάς 
ένομίζετο, χαΐ διά τοΰτο κατ’ έξογην ιδίως Πόντον προσηγά- 
ρευον, ώς ποιητήν τον Ομηρον, ίσως ούν χαΐ διά τοΰτο μετ- 
ήνεγχε χά εκ τού Πόντου προς τον έΐχεανόν ώς ώπαράδεκχα, 
διά τήν χατέγρυσαν δόξαν. Οΐμαι δε χαΐ των Σολύρων τά 
άκρα τον Ταύρου τά περί τήν Λυκόχν έως Πισίνας κατασχόν 
των τά υψηλότατα, καί τάς άπό τής μεσημβρίας υπερβολάς 
επιφανεΓάτας παρεχόντων τοΓς εντός τοϋ Ταύρου, καί pah?a 
τοΐς περί τον Πόντον, χαΒ* ομοιότητά τινα χαΐ τούτους έζ~ 
ωκεανισθήναι* ρησί γάρ επί τον πλέοντος έν ττ5 σχεόια·

Toy <Γ ΐς Α'Βιόπων ανιών χρειών Ενοσΐχ2ων
Τηλό2«ν tx Χολνρων ορίων ϊδεν.

Τάχα δε καί τούς μονομμάτους Κύκλωπας έκ της Σκυθικής 
ιςορίας μετενηνοχε’ τοιούτονς γάρ τινας τούς Αριρασπού;
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φασιν, ον; έν τοΓ; Αριμασπείοις έπεσιν έκδέδωκεν Aρις·εας ό it . 
Προκβννώσιος.

Δει δέ τούτα προϋπο^εμενον σχοπΰν, τι λέχουσιν οί ψή- 
σαντες περί Σικελίαν η Ιταλίαν γενέσ$αι τώ όδυσσεί τών πλάνην 
κα$’ Ομηρον, η μη χενέσ^αι* ίς-t γάρ άμφοτέρως τούτο δε- 
ξασθαι, καί βέλτιον, καί χείρον. Βέλτιον μεν ονν, Sat ουτω 
δεχηται, ότι πειστείς έκει τών πλάνην τώ Οδυσσεί χενέσ^αι, 
λαβών άλη&ώ ταντην ·τί?ν ύπό^εσιν, ποιητικώ; διεσκεΰασε* 
τούτο γάρ οΐκείω; άν λέχοιτβ περί αυτού* καί οΰ μόνον γε περί 22. 
Ιταλίαν, αλλά καί μέχρι τών εσχάτων τώ; ίβώριάς ές*ίν ευρείν 
ίχνη τι?; εκείνου πλάνης, καί άλλων πλειόνων. Χείρον δέ, εάν 
τι; καί τών διασκευών >̂ς Ικαρίαν δέχηται, εκείνου Ωκεανόν, 
καί ά&,ν, καί Ηλ/ου βόας, καί παρά θεαις ξενίας, καί μετα
μορφώσεις, καί μεγίΒη Κυκλώπων, καί Λαις-ρυχόνων, καί 
μορτών Σκύλλας, καί διαΓώματα πλού, καί άλλα πλείω τοιαΰτα 
τερατοχραφούντος φανερώς. Ούτε δέ πρός τούτον άξιον άντι- 
λέχειν, ούτω φανερώς καταψενδόμενον τού Ποο)τού, καδάπερ 
οίΐο% ει φαί»), τούτον τον τρόπον γενέσΣται τον εις Ιθάκην κατά
πλου ν τού Οδυσσέως, καί τών μνηςηροφονίαν, καί τών επί τού 
άχρού σύνασαν μάχην τοΓ; ί-ακησίοις πρός αυτόν* ούτε πρός
τόν δεξάμενον οίκείως προσπλέκεσ$αι δίκαιον.

• >

Ο Ερατοσθένης οέ προς άμγοτέρας τά; ώποφάσείς άπ>?ν-# 
tijxev ού* ε5· Πρ ός μεν τών Δευτέραν, ότι πειράται διαβάλλειν 
τά φανερώς ψευδώ, καί οΰκ άξια λόχου, διά μακρών* πρός δε 
τών προτέραν, πολτών τε άπαντα άποφήνας φλύαρον, κα! μώτε 
τόπων Εμπειρίαν, μήτε τεχνών πρός άρετών συντείνειν νομίσας* 
τών τε μύ$ων, τών μεν εν τόποι; ού πεπλασμένοις πεφωτι
σμένων, οιον εν Ιλίω καί ΙΙ»]λίω καί ίδρ, τών δέ έν πεπλασμένοις, 
κο&άπερ έν οίς αι Γορχόνες, ώ ό Γηρυόνης, ταύτ»)ς φ»)σί τύς 
ιδέας είναι καί τούς κατά τών όδυσσέως πλάνην λεχομένους*
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'22. tijus όε μή πεπλα'σθαι λέγονταςάλλ’ ύποκείσθαε, εξ αύτοΰ 
too μη συμφωνείν ελέγχεσαι ψευόομένους* τάς yap Σειρήνας, 
του ζ μεν ini τής Πελωριαίος καθείρύειν, τούς Si ini των 
Σεερηνουσσων, πλείους ή Ασχιλίους Λεχουσών ς-αΛ'ους* είναι 
δ' αυτά; σκόπελον τριχόρυφον, Sitlpyovra τον Κυμαίον καί 
JlooeiSwuxzw κόλπον. Αλλ’ οίΘ’ ό σκόπελος ουτός έ?ι τρι- 
χόρυφος, ούθ’ όλως κορυφοΰται προς ύψος* άλλά αγχών τις 
εκχειται μάκρος, xai τενός άπό των κατά Σύ^ρεντον χωρίων 
επί τον κατά Καπρίας πορθμόν, ini Πάτερα μεν τής όρεαής 
το των Σειρήνων Up ον έχων, έπΐ Πάτερα Λτ, προς τώ Ποσει- 
όΐωνιάη? κόλπω νησίόια τρία προκείμενα, Ιρημα καί πετρώ&ι, ά 
καλουσι Σειρηνούσσας* επ’ αύτω ίε τω πορθμώ τό Αθ>$ναιον, 
ωπερ όμωνυμεί xai 6 αγχών αυτός.

Αλλ’ ούτ\ εί μή συμφωνοΰσιν ot τήν Ιςορίαν των τόπων 
παρα&ίοντες, ευθύς έκββλλείν ίεΓ τήν συμπασαν ίς-ορίαν* 
άλλ’ Ισθ’ ore καί πι^οΰσθαι τό καθόλου μαλλόν ές*ιν. Οίον τί 
λεχω; £ητουμένου, εί κατά Σικελίαν καί Ιταλών ή πλάνη y i- 
χονε, καί εί at Σειρήνες ένταϋθά που λύονται, ό μεν φόσας εν

23. τρ ΠελωριάΛ,πρός τον έν ταίς Σείρηνούσσαις Λαφωνεί* άμφό- 
τεροι 5έ προς τον περί Σικελίαν καί Ιταλίαν λόχοντα ού Λαφω- 
νοΰσιν, άλλά καί μείζω ηίςΊν παρέχουσιν, ότι καίπερ μη τό 
αυτό χωρών φρά£οντες, όμως ούκ ίκβεβηκεσάν ye του κατά την 
Ιταλίαν, ή Σικελίαν. έάν Sc προσθ>5 τις, ότι εν Νεαπόλει 
Παρθενόπης δείχνυται μνήμα μιας των Σειρήνων, in  πλείων 
προ^ένετο πίς-ις, καίτοι τρίτου τίνος λεχθίντος του τόπου 
τούτου. Αλλ’ on εν τούτω τω κόλπω τω υπό Ερατοσθένους 
λεχθένη Κυμαίω, όν πόιοΰσιν αί Σειρηνοϋσσαι, καί η Νεάπο- 
λις Ζόρυται, βεβαιοτέρως πι̂ εύομεν τό περί τούτους του; τό
πους ysyovevar τάς Σειρήνας’ ούτε yap τον Ποιητήν ακριβώς 
exar« πυθέσθαι, ούθ’ ήμεΐς παρ’ εκείνου ξτ,χονμεν τό ακριβές.
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Ου μην οίιδ3 οδτως έχομεν, ώς υπολαμδάνειν καί μηδέν πε- a3. 
πυσμένον περί τής 03ΰσσέως πλάνης, μι$3’ όπου μη3’ όπως 
γάοηο, ρα·̂ ωδεΐν.

Ερατοσθένης δε Ησίοδον μεν είχάζει πεπυσμένον περί τής 
03υσσέως πλάνης, ότι κατά Σικελίαν καί Ιταλίαν χεχένηται, καί 
ιιι$·ευσαντα ίο|« ταύτρ, μη μόνον των υφ* όμηρου λεχομένων 
μεμνήσ$αί, άλλα καί Αίτνης, καί όρτυχίας τοδ -ιτρος Συρα- 
χοΰσαις «ίσιου, καί Τύρρηνών* Ομηρον 3έ ρίτε ει’3έναι ταυτα, 
μήτε βούλεσθαι εν γνωρίμοις τόποις ποιειν την πλάνην. Πό- 
τερον συν Αίτνη μεν καί' Τυρρηνία γνώριμα, Σκύλλαιον 3ε 
καί Χάρυβίΐς καί Κίρκαιον καί Σειρηνουσσαι, ou πάνυ$ η 
ήσιόίώ μεν άπρεπε μή φλυαρεί*, αλλά ταίς κατεχούσαις 
ίό^αις άκολου3ειν, Ομήρω δε παν ο τι αν έπ’ άχαιρίμαν χλώτ- 
ταν ο?, κελα3είν,· Χωρίς yap των λεχθέντών περί τ>5ς πρέπουσας 
Ομήρω μυροποιίας, καί το πλήθος των συγγραφέων των 
ταίτα £ρυλλοΰντων, καί το τ>5ς κατά τόπους έπιχωρια£ούσης 
φέμης διδάσχειν δύναται, 3ιότι ταΰτα οϋ ποιητών πλάσματά 
ές·ιν, ουδέ συγγραφέων, άλλά γεγενημένων ίχνη, καί προσώ
πων, και πράξεων.

Καί Πολύβιος 5* ορ3ώς υπονοεί τά περί της πλάνης. Τον 
yap Αίολον, τον προσημαίνοντα τούς έκπλους έν τοις κατά 
τον Πορθμόν τόποις άμφιδρύμοις βυσι καί 3υσέκπλοις 3ίά τάς 
παλίρροιάς, ταμίαν τε είρήσΒαι τών άνεμων, καί βασιλέα νε- 
νομίσ3αι φησί* καθάπερ Δαναόν μεν, τά υ3ρεια τά έν Αρχει 

. παραδίίξαντα, Ατρέα 3έ, του ήλιου τον υπεναντίον τώ ούρανω 
δρόμον, μάντεις τε καί Ιεροσκοπουμένους άπο3είκνυσ£αι βασι
λέας· τους 3·' ιερέας τών Αίχυπτίων, καί Χαλ3αίους, καί μά- 
yoυς, σοφία τινί διαφέροντας τών άλλων, ηγεμονίας καί τιμής 24· 
τυχχάνειν παρά τοις προ ημών* ουτω 3ε καί τών 3εών ένα 
ίκαρον τών . χρησίμων τίνος ευρετήν χενόμενον, τιμάσ3αι.

ΒΙΒΛ10Ν ΠΡΠΤΟΝ. a9
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24. Τούτα & προοικονομκ,σάμενος, ονκ ε« τον Αίολον εν μύθον 

σγήματι άκθύεσαι, ουό* όλην τόν Οίύσσεως πλανάν άλλά 
μικρά μεν προσμεμυθεΰσθαι, χαθάηερ καί ίώ Ιλιακώ πυλίμω- 
το δ ολον περί Σικελίαν καί τώΠοη^ηο πεποι/ίσθαι, καί τοίς άλ- 
ΪΑίςσνγγραφεύσιν, όσοι τά επιχώρια λέγουσι τά περί ttjv Ιταλίαν 
καί Σικελίαν, ούκ επαινεί. Ουκ επαινεί όέ ούίέ τον τοιαύτ^ν τον 
έρατοσ£ενους άπο'φασ», &ότι ^σ ί τότ’ άν ευρείν τινα, πού 
όδυσσενς πεπλβδσιται, όταν ευρρ τόν σχντεα τον συρρα'ψαντα 
τον τών ανέμων ασκόν. Καί τούτο ό* οίκείω; ειρήσθαι τοίς 
σνμβαίνονσι περίτόΣκνλλαιον, καί τ«ν Θήραν τών ^αλεωτών, 
to ini τής Σκύλλας*

Αύτοϋ o’ Ιχ3\>άα, σκόπελον περιμαιμώαισα,
Α&ψϊνάς τϊ κύνας τ ι, καί ιίπΐ/Ζι μιιζον «λρσιν 
Κήτος.

Τους γάρ θύννους αγεληδόν φερομενονς παρά την Ιταλίαν, 
έπειδάν ε'κπεσωσι καί κωλν-ώσι τ>5ς Σικελίας άψασ£αι, περί- 
πίπτειν τοΓς μείζοσι τών ζώων,· οΐον δελφίνων, καί κννών, 
καί άλλων κ τ̂ωίών* εκ δε τής Θήρας αυτών πιαίνέσ5αι τούς 
γάλεώτας, ονς καί |ίφίας λε^εσθαι καί κύνας φησί. Σνμβαίνειν 
γάρ ταντό ενθάδε, καί κατά τάς άνα&ίσεις του Νείλον, καί 
τών άλλων υπάτων, δπερ ε’πί πνρός, καί ύλης εμπιπραμένης· 
αθροιζόμενα γάρ τά θηρία φεύγειν το πυρ, b το ΰίωρ, καί 
βοράν γάεσθαι τοίς κρείττοσι.

Ταύτα δ1 είπών, διηγείται τίτ,ν τών φαλεωτών Θήραν,  >} 
συνίς-αται περί τδ Σκύλλαιβν* σκοπός γάρ εφέ^ηκε κοινός τοίς 
ύφορμούσα εν ίίκώποις σκαφιίίοις πολλοίς, <?νο καθ’ εκατόν 
σκαψίδιον. Καί ό μεν ελαύνει ,6  δ  ini τής πρώρας ετηκε όορν 
έχων, σημηναντος τού σκοπού την επιφάνειαν τού ^αλεώτον. 
φέρεται δε ζό τρίτον μέρος εςαλον τό £ώου. Συνάψαντος όέ 
τού σκάφους, ό μεν επληξεν εκ χειρο'ς, είτ’ ε’|εσπασεν εκ τού
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σώματος to δόρυ χωρίς τής επιδορατίδος' άγκι^ρώδης τε γάρ *£/ 
ίςι, χβ“ χαλχρώς ινήρμοςαι τώ depart επίτηδες, καλώώβν 
δ  ξχει μαχρόν εξημμένοι τουτ' έπιχχλώαι τω τρωθέντι,
&>; άν χάμαρ σφαδάζον, καί vnoyivyov* rite ί 5 Ακοναα/ 
hi xhv γήν, η εις to σκάρος άναλαρι&ίνονσίν * εάν μη μέγχ 
η τύΑως τό σώμα. Καν εκπέσν? δε εις τήν Βάλατταν τό δόρυ, 
βία άπόλωλεν* ifft y«(o πτ,κτόν εκ τε ίρνός καί έλάτης' ώστε 
βχπτιζομενου χοΰ δρυίνου βάρει, μετέωρον είναι το λοιπόν, καί 
εύανάληπτον. Συμδαίνειν δέ ποτέ καί τιτρώσχεσθαι διά χοΰ a5. 
oxaftitov τον κωπηλάτην, όίά το μέγεθος τοΰ ξίφους των 
^αλεωτών, καί τότήν ορμήν τον £ώον svaypoodVi είναι ,  καί ττ,ν 
Ηρ<α>* Εκ τε δή των τοιούτων εικάζοι τις άν, pjjat, περί 
Σκέλιαν γενέσθαι την πλάνην κατά τον Ομηρον, οτι τ/j Ιχΰλλρ 
προσήψε την τοιαύτην Θήραν, ή μοΟ,ις επιχώριός έςχ τω 
Σκυλλαίω4 καί έκ των περί τής Χαρν6ίεως λεγομένων όμοιων 
τοΓς τον Πορ^ροΰ παθεσί. Τό δε 

Τρ tf μη γάρ τ' άνίτ,ον»,
άντί τον δ'ις, γραφικόν είναι αμάρτημα, η tfopixov.

Καί τά εν τη Μηνιγγι δε τοϊς περί των Λωτοφάγων είρη- 
μίνοις συμφωνεΐν. Ε i δέτινα μη συμφωνεί, μεταδολάς αιτιάσθαι 
δει, ή άγνοιαν, ή καί ποιητικήν εξουσίαν, ή συνέζΎ,χεν έξ 
ίςορίας, καί διαθεσεως, καί μύθον. Τής μεν ουν ις-ορίας άλή- 
Βειαν είναι τέλος, ώς εν Νεών καταλό/ω τά έκά^οίς τόποίς 
ουμ&δηχότχ λέγοντας του Ποιητου4 την μεν πετρήεσσαν, την 
δε έσχατόωσχν πόλαν, άλλην δε πολντρήρωνα, τήν δ’ άγχίαλον 
τής δε διαθεσεως ενάργειαν είναι τό τέλος, ώς όταν μαχομένους· 
ύσάγη' μύθου δε, ηδονήν καί ίκπληξιν. Τό δε πάντα πλάτ- 
τειν, ον πιθανόν, ουδ’ Ομηρικόν την γάρ εκείνου ποίησιν 
φιλοσόφημα πάντας νομίζειν , οΰχ ώς Ερατοσθένης φησ'ι, 
κελεύων μή κρίνειν προς τήν διάνοιαν τά ποιήματα, μά,δ1 if  ο-
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»5. ptav «π* αυτών ζητάν· Πιθανώτερόντεto ,

Ev̂ sv o** ίννίραρ γιρόμτ,ν όλοοϊς άνεροισtv, 
εν βραχεί δίαςτίραπ δέχεσθαι ( οί χάρ όλβοι όύκ ευθύδροροι) , 
ή ε£ωκεαν£ειν, ώς άν ούριων πνεόντωκ συνέχω?. Ευνθεϊς δέ 
τό διάςτιμα. τό εκ Μαλεών επί Γήλας > ραδίων δισρυρίων καί 
δισχιλίων πεντακοσίων > εί ( ©rjui) τούτο θεήιρεν έν ταΐς 
έννεα ήμέραις δη$νύσθαι ισοταχώς, ©Mtfij? «ν τ,μίρ&ί ό πλους 
συρέαινοι ραδίων δισχιλίων πεντακοσίων. Τις ούν {̂ όρ>}κεν 6» 
Λυκιας ij Ρόδου δευτεραίόν τινα ^φιχρόνον εις Αλεξάνδρειάν, 
δντος τού διαςτίρατος ράδιων τετρακισχιλιών; Προς δε του; 
έπιζνιτούντας, πώς τρις εις Σικελίαν ελθών οΰδ* απαξ διά τού 
Πορδρού πέπλευκεν όδυσσεύς, απολογείται* διότι καί οί ύπερον 
δ^ευχον άπαντες τον πλβύν τούτον.

Τοιαύτα ρεν εΓρ̂ κεν. Eft δέ τάλλα ρεν ευ λεχόρενα* όταν 
a6. δ5 άναστ.ευάζη τον εξωκεανισρόν, καί προς άκρι&ΐ ρέτρα τον 

των ήμερων πλούν. «ναχρ καί διας·ήρατα, υπερβολήν ούκ «πο-> 
λείπει τής άνοιραλίας. Αρα ρεν χάρ παράτησε τά τού Πολτού 
Ιπ>5*

Ev3iv ί ’ iwjjpap ψερόμην ο'λοοϊς άνεροισιν,
αρα 5* επικρΰπτεται. Και γάρ ταύτα τού Πολτού*

Αίηάρ επά ποταροϊο λϊπεν ρόον εΐκιανοΐο
Ν«ΰς·

καί τό*
Νήσο) δ’ν iiyuytjj, ό5« τ’ ομψζϊνς ίς-Ι 3(ύ,ά<τατ,;.

Καί δτι ενταύθα βίκει Ατλ.αντος Βνγάτ/ιρ· Καί τό περί τών 
Φαια'κων*

Οΐκε'ορεν ύ* άπάνευθε, πολνκλό-ω ενι πόντος 
Εσχατοί’ ον <?« τις αρρι βροτών ίπψίαη/ετχΐ άλλος.

Τούτα γάρ πάντα ψχνερώς εν τώ Ατλαντικώ πελάχει πλαττό- 
ρενα δ^λούται. Ο δε ταύτ’ έπικρυπτόρενος, τά $>ανερώς λεχό-1

ρενα



μένα άναιρΰ. Τούτο μα  ονν ούκ ευ. To Si περί Σιχελ&ν καί αδ. 
ίταλάη» γεγονέναι τχν πλάνην, όρθώς, καί υπό του Πολτού 
βεβαιοΰχαι. Επει τίς έπεισε ποιητής, ή συγγραφής, Νεαπο- 
λίτα; μεν λίγειν μνήμα Παρθενόπης τϋς Σειρήνας; του; Si ίν 
Κΰα« > καί Δικαιαρχία καί Βεσου&ω, Πυριφλε/έθοντα καί 
Αχερουαίαν "λίμνην, καίνεκυομαντεΐον τό εν τώ Αόρυω, καί 
Βαίον και Μιοηνόν τών όίύσσίως έτα/ρων χενάς; Οΰτω Si καί 
χά περί Σειρτ,νουσσας, κοκ τά περί τον Πορθμόν, καί Σκύλλαν, 
καί Χάρνβδιν, καί Αίολον* άπερ ούτ’ ακριβώς έξεχάζειν Su, 
out’ άρριζα καί άνίςια ε’^ν, αλιείας μηδέν προσαπχόμενα, 
ρ}^ ώφελεώς ίς-ορικής.

Καί αυτό; &  υπονόησα; τούτο ό έρατοσ^έν»};, υπολοίβοι 
τες «ν ( φ>ισΐ) τόν Ποφτχν βούλεσ&χε μεν έν τοΓ; προσ- 
εσπερίο»; τόποι; τχν πλοάσιν τώ OShaaet ποιείν οητοςτίναι Α από 
τών υποκειμένων, χά μίνούχ ακριβώς πεπυσμένον, χά Si ούδε 
προελόμενον οΰχως, άλλ’ όπι τό&ινότερον και τό χερατωδέ· 
ςερον εκα?α έζάγεεν. Τούτο μέν αυτό ευ* τό S’, ου χάριν τοΰτ’ 
hoirfit, χαχώ; δεξάμενος· ου yap φλυαρίας, άλλ* ώφελείας 
χάριν. Ωστε Αχαιόν ός*η» ύπέχειν λό*/ον καί περί τούτου, καί 
Αότι φ>ισΐ τα πόρρω χερχτολογεισθαι μάλλον διά τό εύχατοί- 
ψευς*©ν. Πολλοστόν γάρ μέρος ίςί χά πόρρω χεραχολογούμενχ 
τών bxr} Ελλάδι, καί ίγγύς χής Ελλάδος· ο Τα δή χά κατά τού; 
Ηρακλεου; ά£λου; καί Θησέως, καί χά εν Κρήτρ καί Σικελία 
μυθολογούμενα, καί χαί; άλλους ν^σας, καί χά περί τόν Κ ι- 
θαιρώνα καί Ελιχώνα καί Παρνασσόν καί Πχλιον, καί την Ατ
τικήν ύλην, καί Πελοπόννησον οΰδείς χε εκ τών μύθων άγνοιαν 2; .  
ahtefrai τών μυθοπο ιών. Ετι δε, έπεί ού πάντα μυθεύονσιν, 
αλλά πλείω προσμυθεύουσι, καί μάλιςα Ομηρος, 6 ζητών χί 
οί παλαιοί προσμυθεύουοιν, ού ζητεί, εί χά προσμυθευόμενα 
ύπήρξεν, h εςίν αλλά καί «άλλον, οί; προσμυθεύεται τόποι; 
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*ή· η προσώποις, περί εκείνων ζητείτάληθές* οΐον την Όδνσσίως 
πλάνην, «  γίγονε, καί που.

Τό δ*. δλον οϋκ εν, ίο τι}» Ομήρου ποίησιν εις 3» συνάγειν 
καί τήν τών άλλων ποιητών, εις τε τάλλα, καί εις αίιτά τά 
νυν προ&ίμ&α, τά .της γεωγραφίας, καί μηίεν αΰτώ πρεσ&Γον 
απονέμει». Καί γάρ ει μηδέν άλλο, τόν γε Τριπτόλεμον του 
Σοφοχλε'ονς,άι to» έν ταϊς Βάκχαις ταις Εύριπίίου πρόλοβο» 
έπελ.5ο'ντ«, καί παρα&λόντα τήν Ομήρου περί τά τοιαΰτα επι- 
μελειαν, ράδιον ην αίσ3εσ£αι τ»ν υπερβολήν, η την διαφοράν. 
Οπου γάρ χρεία τα'Ιεως ών μέμνηται τόπων, φυλάττει τήν 
τάξίν, ομοίως μέν των Ελληνικών, ομοίως 5έ τών άπω^εν*

όσσαν ΐπΙΟυλυρπω ρίματα» Siprv, αΰτάρ έπ’ Οσσρ 
Πήλιον «ΐνοσίγυλλον.

Καί τό,

h/nj ό* κίξασα λίπη όίον οϋλύμποι ο,
Πΐίρίτ,ν ό” έπιδάσα και Ηρα5ό]ν ίρατΐιν«ν,
Σίύατ’ iji* ιπποπόλων Θρακών όρια vif όιντα.
Εξ Δθόω $’ «πί πόντον.

Καί έν τώ καταλο'χω, τάς μεν πόλεις owe έφεσής λέχει* οΰ γάρ 
αναγκαίο»4; τά δε ε$νη εφεξής. Ομοίως δε και περί τών 
άπω3εν· ■ ·. · . . . . ·

Κύπρον, Φοινίκων Τί καί Αιγυπτίους έπαλπ^ίίί,
Αιθίοπας <5’ ίκόμην, καϋιίονίονς καί Εριμβούς,
Και Διδύκν'

ό'περ καί ίππαρχος ε’πισημαινεται. Οί ώ» τάξεως χρεία, 
ό μεν τό» Διόνυσον έπιόντα τά ε&νη φράξων, ό ίέ  :τό» Τρι- 
πτόλεμον τήν κατασπειρομενηυ γην, τά μέν πολύ <5ίες*ώτα συν* 
άπτουσιν έγγΰς, τά δε συνεχή όΐασπώσι*

Λιπών <Γέ Αυόων τάς πολυχρύσους γύας,
Φρυγών τϊ Πίρσών 5 ’ ήλιοόλήτους πλάκας,
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Βάχτριά τ· τιίχη, τχν τ* δύσχημον χ$6να * 27·
Sf£ift>v έτΓ$λ$ών, Αραβίαν τ’ tviacftova*

Towcvta $i xcd δ Τριπτόλεμος ποιεί* Κάν τοί$ κΜμασι $ϊ χάν 
τοΓς ανίμας itatpafai to πολυμαθές το περί τήν ye^ypa îov 
Ομηρος, εν ταίς τοποβεοώας Aiywv &μα xat t«£r« πολ̂ Λχοΰ· *8.

AW? if χ̂ α^αλί) tfavvjrtptat» th> άλΐ xtfreu
Dpi* ζίρον at & τ’ avty£f ηρος Ηώ τ’ Η*λιέ> « . ν

Καί, ■
Δύω ίί τί οι ih/pat t c*iV 

• · At jtiv wpic Boptfao
At i 5 av ;tpof fiirov.

K « ,
Efr* iitc foff Ζώα προ? Ηώ r’ HOeiv *tt,.
Err te’ άρις·«ρά toty* iroti #yov·..

*

Καί μήν την Sryvouxv t<2v τοιούτων, τελείαν ή/εΐται σύγ- 
yvavτών άπάντων. ■

Ο φίλοι, ον yap τ’ Ιίμιν, όπο ζόφος, ού<Γ όπη tfi»;,
Ον (Γ ότη) HcAiof.

Κάνταίθα 3* ειπόντος εν τού Ποιητοί,
Βορίτ,ς xal Ζέφυρος, τώΤι θρή/.*>$ςν cwrov* " 

owe ευ ίεξάρχνος 6 αυτός συκοφαντεί ώς καθόλου λέ}Όντος, 
ότι ό Ζέφυρος έκ Θράκης πνεί, εκείνου λέ^οντός ού καθόλου, 
άλλ’ όταν κατά τήν Θρακέαν; θάλασσαν συμπέσωσι περί τον 
Μέλανα κόλπον αυτοί -τον Aiyaibu μέρος ουσαν. έπιςροφήν 
yap λαμβάνει προς νότον άκρωτηριάξουσα it Θράκη; καθ’ ά 
συνάπτει rjj Μακείονώτ, καί προπίπτουσα εις τό πέλαγος, 
Τους Ζέφυρους εντεύθεν πνέοντας άποφαινει τοΓς έν Θάσω, 
καί Λήμνω, καί Ιμβρω, καί ΣαροΘράκρ, καί τή περί αυτάς 
θαλάττη, καθάπερ καί τή Αττική άπότών Σκειρωνίίων πε
τρών’ άφ’ ών καί Σκειρωνες καλούνται οί Ζέφυροι , καί μάλις'α

Γ a
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Si Ποσί«5ών«ς μηδενχ ούτως παραδεδωχέναε τους ο$. 
ανέμους των γνωρίμων περί τούτα, οΐον λριτοτέ)αι, ΤιμοσΒένη, 
Βίων* tov άςροΧόγον' αλλά τον μίν άπό Βερενών ανατολών » 
Καοιίχν, τον δε τούτω κατά διάμετρον έναντίον, Αίδα, ατό 
$<«ως όντα χειμερινής· πάλιν δε τον μόν άπό χειμερινής 
ανατολής, Ευρον τόν Εναντίον, Apy/ojv* τούς Λ μέσους, 
Αι^Ιιώηιν, not Ζέφυρον. Τον όέ Ποα)Τ«ν 0Wa>5 μεν Ζέφυρον 
λέγειν, τον ΰφ1 ήμών καλούμενου Κργέτην λίγα ί« πνόοντα, 
Zfyvpov, τόν ίιφ* ήμών Ζέφυρον· Apyisijv όί Νότον, τον 
Αευκόνοτον οντος γάρ δλέγατά νέφη ττοιίΓ, τον λοιπον Νότον 
όλον Ευρον πως όντος*

άς οπέτι Ζέρνρος v/ftx ςνγιλίξκ 
Αργέταο Νέτο to βυύά-ο ϊάΩλμ τόπτων.

Τον γάρ $υσαή Ζέφυρον νυν λέγει, 8$ εΐωΒε διασχιδνάναι τά 
υπό τον Λευκονότου συναγόμενα, ασθενή όντα, έπιΒέτως του 
Νότου νυν Αργίτου λεγομένου. Ταντα μέν δη εν άργη τον πρώ
του των γεωγραφικών είρημένχ, τοίαντην ταά την έπχνόρΒω- 
σα> έχ«.

Επιμένων Si τοις περί όμήρου ψευδΰς ύποληφ9εεσι καί 
wtvra φησίν, ©τ< ουδέ τά τον Νοίλον τάματα οΐδε, πλείω όντα, 
ονί’ αυτό το όνομα· Ησίοδος Si οΐδε* μέμνητοι γάρ. Τό μεν 
ονν όνομα «κός μή πω λέγεσΒαι κατ' αντόν τά δε τάματα 
κ μΐν ί?ν αφανή, καί ολίγους γνώριμα, 0 Τ (  πλίίω καί ούχ h ,  
δοίη τις άν ον ποπνσθαί αυτόν. £ί ίέ των κατ' Αίγυπτον τό 
γνωριμώτατον και παραδοζότατον , και μάλιτα πάντων μνή
μης άζιον και ίτορίας, ό ποταμός καί ^ν, καί ός·<ν, ώ; ό5 αντως 
« αναβάσεις αΰτον και τά ς-όματα, τις άν ή τονς ά^έλλοντας 
αντω ποταμόν Αίγυπτον, καί χώραν καί Θ>ί&ς Αιγύπτιας, 
καί Φάρον, ίιπολαβοι μ« γνωρίζειν ταντα, $ γνωρίζοντας μη Ζο. 
λέγειυ, πλί?ν «ί μί> &ά τό γνώριμον; Ext ό' άπιΒανώτερον , ει
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3ο. την μεν Αιθιοπίαν έλεγε, καί Σιδονίους καί Ερερ£ούς, καί την 
έξω θάλασσαν, καί το δίχθά δεδα'σθαι τούς Αιθίοπας, τά 
5* eyjo^ καί γνώριμα μ$. £1 δέ μή έμνκσΖη τούτων, ου τούτο 
σημεϊον τού oyvoeiv* ού δέ yap τίς αυτού πατρίδος έμνήσΒπ, 
ουδέ πολλών άλλων* άλλα ράλλον τού λίαν γνώριμα όντα, φαίη 
τις άν, δο'ςαι ούκ ά£ια ρν^ρης είναι πρός τούς ειδότας.

Ούκ ευ δέ ουδέ τούτο προφίρουσιν αύτω, τό περί τ»5ς ν>ίσου 
τβς' Φαριας, ότι φι̂ σί πελayίav, ώς κατ’ Άγνοιαν λέyovτu 
Τουναντίον yap, καν ραρτυρίω χρήσαιτό τις τοντω πρός τό ρΐι 
άγνοεΐα,θαι μηδέν υπό τού Πολτού των ειρτημένων άρτίως 
περί τίιν Αίγυπτον* yvoiyjg δ* άν ούτως. Αλανών yap δς πας 
6 πλάνην αυτού διηγούμενος. Τούτων δ5 κν καί ό Μενέλαος, 
©ς, άνα ε̂θτικώς ρέχρις Αιθιόπων, έπέπυς*© τάς άνα&ίσειςτού 
Νείλου, καί την χούν όσην επιφέρει τη χώρα, καί τόν προ των 
ςομάτων πόρον, όσον ιΐδς προσχώσας τη «πείρω προς·έδεικεν 
ώστε εικότως υπό τού Ηροδότου χαΐ τήν oAvjv Αίγυπτου τού 
ποταρού δώρον λέ/εσθαι* καν εΐ μη την όλην, τόν γε υπό 
τώ Δέλτα, τήν Κάτω χώραν πpoσay©pευopέvηv. Ις-όρησε δέ καί 
τήν Φαρον. πύ&γίαν ούσαν τό παλαιόν προσεψεύσατο δη καί 
τό πέλαγίαν είναι, καίπερ ρηκέτι πέλαγίαν ούσαν. 0  . δε τούτα 
διασκευάζω ν, ό Ποιητής ίν* ώς*·’ έκ τούτων είκάζειν, ότι καί τάς 
άνα&ίβεις ήδει, καί τά ςόμοτα τού Νείλου.

Η & αυτή αμαρτία καί περί τού άγνοεΓν τόν ισθμόν τόν 
μεταξύ τού Αιγυπτίου πέλαγους καί τού Αραβίαν κόλπου, καί 
περί τού ψευδώς λέγεα$αι'
* Αιθίοπας, τοϊ όιγβα. δίδαιαται έσχατοι άνόρών.

Καί yap τούτο εκείνου λε^οντος κοιλώς, έπιτιρώσιν ©ί ΰς-ερον 
ούκ ευ. Τοσούτου yap δεί τούτ’ αληθές εΓναι τό άγνοεΐν Ομηρον 
χόν ίσθρόν τούτον, ώς*ε εκείνον μεν φηρί μή είδεναι ρόνον, 
αλλά καί άπωραίνεσθαι άνταρυς* τούς δέ γραμματικούς, ρηίέ
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άγοντος-έχείνου «ίσθοίνεσθαι, άπό Αρις-άρχου και Κράτητος 5ο. 
άρξαμένους των κορυφαίων εν τ>5 έπιςτίμρ χαίτη. Είπδντος γάρ 
τού Ποαιτον,

Αϋίοπας, τοί &χ3ά διίαίαται ίίχατοι άνδρ&ν,

περί έπιγερομένου Ιπους διαφέρονται, 6 μεν Αρίςαρχος γραίγων, 
οίμ ΐν  άυβύμίνον Λτιρίονος, οI δ’ ανιόντος* 

ό δέ Κροίτνις,
Η>έν δναο/ιένον Yntpiovot, ύ#3 ανιόντος* 

οΙδεν διαγέρον προς τ»ν εχατέρου ύπδθεσιν, όντως w έκείνως 3ι, 
γράψειν. Ο μεν γάρ, «κολονιών τοΓς μα&ηματυιώς λέ^εσθαι 
δοχοναι, τήν διακεκαυμένων £ώνην κατέχεσθαι ψησίν υπό τον 
Ωκεανού* παρ’ έχάτερχ δε ταύτως είναι τών ευκρατον, των τε 

*ζαθ* ίμας καί τών ini θάτερον μέρος. iWep βυν οί παρ’ ωμΓν 
Αίθιοπες βυτοι )iyovrae οί προς μεσημβρίαν κεκλιμένοt παρ* 
όλων ττ,ν οικουμένην έσχατοι των άλλων παροικοϋντες τον 
Ωκεανόν* ούτως οίεται δέΓν καί πέραν τον Ωκεανοί? νοεΐσθαι 
τινάς Αιθίοπας εσχάτους των $λων των έν τ$ ετέρα ευχραάω, 
παροαοϋντας τον αυτόν τοί?τον Ωκεανδν* διττούς δέ ifyoi, καί 
διχθα δεδασθαι υπό τοϋ Ωκεανοί?. ΠροσχεΓσθαι δέ τό,

rfpiv δυσομίνου Ϋιηρίονος, «<>’ ανιόντος,

ότι τοίϊ Ζωδιακοί? κατά κορυφών δντος άεί τω Ιν τρ γη Ζω- 
διακώ, τούτου <? ούκ έκδαίνοντος έ£ω ταιν Αιθιοπίαιν άμφοΐν 
τή λο|ώσει, mar/χη καί την πάροδον του ηίίου πάσαν εν τω 
πλα'τει τούτω νοείσαι, και τας άνατολας καί τάς δύσεις συμ- 
δαίνειν ενταύθα αλλοις «λλας, και κατ’ αλλα η άλλςι σημεία. 
Εΐρηχε μεν όντως, άς·ρονομαώτερογ νομίσας. Ην δε καί απλού- 
Γέρον είπειν αυτό σώζοντα τό οΰτω διρρώσθαι δίχα τούς Αι
θίοπας, ώς είρωται* ότι αφ’ ώλιου ανιόντος μέχρι δύσεως, έφ’ 
έκάτερα παροικούσι τώ ώκεανω Αίθιοπες. Τι' ούν διαφέρει προς
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3 ι. τόν νύϋν, τούτο η ούτως ειπεΓν, ώσπερ αυτός γράφει, η ώς 
Αρίς-αρχος-,

Οί μη SxjQopb/w Ϋπιρίονος, οί <?’ ανιόντος.

Καί γάρ tout’ έςί και προς δύσιν και προς ανατολήν εφ’ έχά- 
τερα τον Ωκεανού οίχεΐν. Ο δ* Αρίταρχος ταύτην ju«v hScO.- 
λει triv υπόθεση' διγ$ά δε μεμερισμένους olexon λέγεοόαι τούς 
•/α3’ ημάς Αιθίοπας , τούς τοίς EWjjfft προς μεσημβρία» 
εσχάτους. Τούτον; δε μη μεμερίσθαι δίχα, ώς-ε είναι δύο At~ 
διοπΐας, την μεν προς ανατολήν, τήν δε προς δύσαι' αλλά 
μίαν μόνην, την προς μεσημβρίαν χειμένην τοΓ; Ελλ^σιν, ιδρυ
μένων δε κατ’ Αίγυπτον. Τούτο δε άγνοοΰντα τον Iloeyj—· 
την, ώσπερ ναι τά άλλα, οσα είρηχεν Απολλόδωρος έν τώ 
ΤΙερΐ νεών καταλόγου δευχέρω, καταψεύσασδαι των τόπων τά 
μή Βντα.

Προς μεν ουν Κράχητα μακροΰ λόγου δει, καί ίσως ούδεν 
όντος προς τά νυν. Αρις·άρχου δε τοντο μεν έπαινώμεν, διότι 
την Κρατήτειον άγεις υπόδεσα/, δεχομένην πολλά; έντασης, 
περί, τής καθ’ ημάς Αιθιοπίας υπονοεί γεγονέναι τον λό?ον* τά 
δ> άλλα έπισχοπώμεν. Καί πρώτον, ότι καί αυτός μοιρολο- 
γεϊτχι μάχην περί τής γραφής. Καί γάρ άν βποτφω; γρά- 

02. φηται, δύναται έφαρμόττειν τοΐς νοήμασαι ίώτού. Τ ι γάρ 
διαφέρει λάγεεν, η ούτως, Δύο καθ’ ημάς είσίν Α&ίοπες, οί 
μεν προς άνατολάς, οί δε προς δύσεις'η ούτως, Και *γάρ* προς

V
άνατολάς, καί προς δύσεις; Επεώ·’ ότι ψευδούς προίςαταί 
δόγματος. Φέρε γάρ τον Ποιητήν άγνοεΐν μεν τον ίσΒ’μόν, τής 
δε κατ’ Αίγυπτον Αιθιοπίας μεμνήσΒαι, όταν φη·

Α'ώίοπας, το'ι διχ3ά δεδαίχτχι.

Πώ; ουν; ον διχ$ά δεδαίαται ούτω, άλλ’ άγνοών ούτως εί- 

ρηκεν ό Ποοτήίς j Πότερ ου<5' ή Αίγυπτος, ουδ3 οί Αιγύπτιοι



άπό τον Δέλτα άρξάμενοι μέχρι προς Συήνην, υπό τού Νείλον 3a. 
Αχα Α^ρηνται;

Οί fiiv (JWijitviu YVrtpiovfif, οί ό* «vtovrof*
Τ ί Α ή άλλη Αί/υπτός εςι πλήν ή ποταμέα νήσος, ήν επικλν£ει 
το ν$ωρ; αδτη ί* έφ* bt&spa τού ποταμού κειται, προ; ανατο
λήν « μ' όύσιν. Αλλά μήν ή Αίδιοπέα έπ’ ευθεία; έ;*ί τ>5 
Αίχόπτω» καί παραπλησίως ^ ε ι πρός τβ τον Νείλον, καί τήν 
άλλην φύσιν των τόπων. Καί γάρ καί αδτη r<v>5 τέ έ;*ι> καί 
μακρά, καί έπίχλυς-ος. Τά Α  έ$ω τή; έπικλύςΌν όρημά τβ, 
καί άννίρα, καί σπανίω; οικείσθαι ίννάμενα, τά μέν προ; Ιω , 
τά Μ προ; δύσα/ κεκλιμένα. Πώ; ουν ουχί καί Αχα Αηρηται ,*, 
ή τοΓ; μέν τήν Ασίαν άπό Λιβύης Ααιρούσιν, ά|ίόλοχον τούδ* 
ίριον ε’ράνη 6 Νείλος, μήκος μέν άνατείνων έπΐ τήν μεσημ
βρίαν πλβ(όνων, ή μνρίων ς·α&ων, πλάτος όέ, ώτ« καί νήσον; 
άπολαμ&ίνειν μνριάνΑρου; (ών μεχίςτι i?tv ή Μερόη, τό |3α- 
σιλειον καί ή μητρόπολι; των Αίθιόπων)* αυτήν Α  τήν Αι
θιοπίαν ουχ Ικανό; ήν Ααιρείν δίχα; Καί μήν οι ye έπιτιμώντες 
τοΓ; τά; ήπειρον; τώ ποταμώ Ααιρούσι, τών εγκλημάτων τούτο 
μέχι̂ ον προφέρουσιν αυτοί;, ότι τήν Αί/νπτον καί την Αι
θιοπίαν Αασπώσι, καί ποιούσι τό μέν τι μέρο; εκατέρας αυτών 
Λιβυκόν, τό Α Ασιατικόν* ή εί μή βούλονται τούτο, ή ον 
Ααιρούσι τά; «πείρους, ή ου τώ ποταμώ.

Χωρίς δέ τούτων, ός*ι καί άλλως διαιρεϊν τήν Αιθιοπίαν. 
Πάντες γάρ οί παραπλεύσαντβ; τώ Ωκεανω τήν Λιβύην, οι τε 
άπό τής Ερυθρά;, καί οί άπό τών Στηλών, μέχρι ποσού προελ- 
θόντες, είτα άνές·ρεψαν, υπό πολλών άτοπιών κωλυόμενοι* ώ?ε 
καί πΐsrtv κατέλιπον τοΓ; πολλοί;, ώς τό μεταξύ διείρχοιτο 
ίσθμόί* καί μην σύρρους ή πάσα Ατλαντική θάλασσα, καί 
μάλις-α ή κατά μεσημβρίαν. Απαντε; δέ ουτοι τά τελευταία 
χωρία, i f  «  πλέοντες ήλθον, Αίθιοπικά προσηχόρευσαν, καί
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33. απήγγειλαν ούτως. Τι ουν άλογον, et καί Ομηρος υπό τοιαύτης 
Λκο^ς άχ$εΐς δίχα. όίηρει, τούς μεν προς άνατολήν λέ^ων, 
τούς $έ προς όύσιν; των μεταξύ ού γινωσκορένων, sirs είσίν, 
είτε ρή είσίν. Αλλά μην χαί άλλην Ttvse Ιςορίαν παλαιόν είρηκεν 
Εφορος, η ούκ άλογον εντυχεΓν και Ορηρον. Λέγεσθαι γάρ 
<ρηνιν υπό τών Ταρτησσίων Αιθίοπας τήν Λιβύην επελθόντας 
ρέχρι όυσεως, τούς ρέν αυτού ρεΓναι, τούς 54 καί τ^ς παραλίάς 
κατασχεϊν πολλην* τεκραίρεται 5έ έκ τούτου και Ομηρον είπειν 
ούτως ,

Al îojrai, tot Mod&rat ΐβχατοι άνάρών.
« I f  4

Ταΰτά τε όΐό προς τόν Αρίς-αρχον λέγοι άν τις , καί πρός τούς 
άκολουθούντας αύτώ, καί άλλα τούτων επιεοείς-ερα, άψ’ ών τήν 
πολλήν άγνοιαν άφαιρήσεχαι τού Ποιητού. Φηρί γάρ κατά τήν 
τών αρχαίων Ελλήνων 5όςαν, ώσπερ τά πρός Βορράν ρέρη τα 
γνώριρα ενί ονόμαχι Σκύθας εκάλουν, ή Νορα'όάς, ώς όμηρος, 
ΰςερον 5έ καί τών πρός εσπέραν γνωσθέντων, Κελτοί, καί 
ίβηρες, ή συμμίκτως Κελτίβηρες, καί Κελτοσκύθαι προσηγο- 
ρεύοντο, υφ’ ευ ξνομα τών καθ’ 4κας*α εθνών ταττορένων όίά 
την άγνοιαν* ούτω τά ρεσηρβρινά πάντα, Αιθιοπίαν καλείσθαι, 
τά πρός Ωκεανώ. Μαρτυρεί 5έ τά τοιαύτα. Ο,τε γάρ Αισχύλος
εν Προρηθεί τώ λυορένω φησίν οδτω*

\
Φοίνικόττβίόν τ’ Ιρνθράς «ρον 
Χ?υμα θαλάσσες,
Χαλκοχίραυνόν «  παρ’ ίΙκ*ανω 
Λύχνον παντοτρόφον Αί$(όπων; 
ϊν’ ο πανΤΣπίπτας Ηέλιος 
ΑΙε* χρώτ’ αθάνατον,
Κάματόν θ’ ίππων, θ$ρμαΧς 
Τίατος μαλακόν προχοαΐ* άνατταύίί.

flap7 δλον γάρ τδ μεσημβρινόν κλίμα, τον Ωκεανόν τσντην
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πρός τον ήλιον ϊσχοντος τήν χρείαν, καί τήν σχέσιν, παρ’ όλον 33. 
καί τούς Α&ίοπας απογίνεται. Ο , τ’ Εΰριπίϊής Μ  Τώ 
φαόθοντι τήν Κλνρενην φησί

-*· ίο^ΐναι Mipojrt τησί* αναχτι γης* 
ΐίν ιχ τ^ιττπων αρμάτων κρώτην χ$ένζ 
Ηλιος άμισχων βάλλιι ρλογι.
Καλον« ί* αν την γςίτονίς μελάμβροτοι,
Εω ^αιννας ήλιον ^  ϊπποςά?εις.

Νίν μεν $η κοινός ποιείται τός ίπποςΌίσεις τή τε Ho?, καί τω 
0λίω* &  όέ τοΐς ε|ής πλησίον αύτας φησιν είναι τ>5 οικήσει τον 

Μίροπος» Καί όλη ye τή ipaparovpyia τούτο παραπε'πλεκται, -34» 
ον όήπον τής κατ’ Αϊχνπτον Αιθιοπίας ίόϊον όν, ραλλον <Je 
τής παρ’ όλον τό. ρεσηρ$ρm v κλίμα ίιηκούσης παραλίας.

Μηνύει ίέ  και Εφορος την παλαιόν περί της Αιθιοπίας ίο - 
|αν* δς φησιν εν τώ περί τής Ενρώπης λόχω, των περί τον 
ουρανόν καί τήν χήν τόπων, εις τε'σσαρα μέρη Ληρηρενων, 
τό προς τον Απηλιώτην, ίνόους όχειν* προς Νότον όε Αιθίοπας* 
■προς Δύσιν ίε  Κελτονς* προς δε Βορραν όνερον Σκύλας. Προσ- 
τί&ησι ό5, ότι μείζων ή Α&ιοπία ή ή 2κνθία· ίοκεΓyap, φησι, 
τό των Α&ιόπων £&νος παρατείνει απ’ ανατολών χειμερινών 
μέχρι όύσρών* ή Σκν$ια <Ρ άντίκειται τοντω. ότε ό Ποιητής 
όροφος τούτοις, καί εκ τώνίε όήλβν, οτι ή ρεν ί& ά η  κείται 

Πρός ζόφον)
όπερ ές*ί'πρός οίκτον,

«I <ίί τ’ avtvSi προς Ηώ τ’ HsXtov τ»*
δλον τό νότιον πλενρόν οΰτω λεχων. Καί δη, όταν φή.

ΈΪτ’ irrt Alt’ «οσι ττρος Η« τ ' ΗΑιόν τ»,
ΕΪτ* επ’ άριςιρά, τβιγι rrott ζόφον ήιροιντα.

Καί παλιν*
Λ yAoi, ou yap τ’ tipsv, όπη foyoc, ονθ* oinj Εως,
OuJ* όπρ Ηίλιος γχξσψξροτος ΐίοό> νπό γαϊαν,
Οΰί’ βϊτρ avvitrat*
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4· περί ών λέχεται καί έν τοΐς περί τίς ίδάκης λόχοις oa<fi?cpov. 
όταν βυν y>5*

JOrii yip (( fU»avi* fur’ άμύμ.ο*Λς Al3«jri?af 
Χθιζός ??»,

κοινότερου &κτέον *xai* τον ύκεανον τον καθ’ ολον το μεσ>ιμ- 
Spivον κλίμα τεταχμένον, καί τους Αιθίοπας* δ  χάρ άν τόπω 
τοΰίε τον κλίματος προσβάλ^ς τήν διάνοιαν, καί έπί τώ 
Ωκεανω έαρ, seat επί t$ Αιθιοπία- Οντω δε λέχει.καί το,

Tiv S’ i |  AUtiffwv άνιών,
Τ»λό5«ν «» Σολύμων ορίων «Υν,

ίσοντω, Από μεσημβρινών τόπων, 2ολυμους λέχων ου τον; 
έν ττ> Πεσι&'α, άλλ’, ως ϋψην πρότερον, πλάσας τινάς όμωνυ* 
μους τους άναλόχως έχοντας πρός τε τον πλέοντα ev η3 σχεδία, 
καί τους but μεσημβρινούς, ώς άν Αίδιοπας, ώς οί Πισιίικοί 
πρός τε τον Πόντον καί τούς ύπίρ της Αίγυπτου Αιθίοπας. 
Οδτω δε καί τον περί των γερανών λόχον κοινόν ποιούμενος 
φησίν

Att\ «τ:1 owv χβιράν* yuyov x*i ά&σρκτον ojifyov,
KXayyp T*iyi ifftavrat err* ΟκιανοΙο f 
Avfyagt Ilvyfuefotff* yivov καί χψα fipowcw*

Οΰ yip  έν μεν τοΐς κατά τκν έλλάδα τόποις όράται φερομένη 
η χέρανος επί t»jv μεσ>)μ(>ρίαν, έν δέ τοΐς κατά την Ιταλίαν, π 
Ι&ΐρίαν ούδαμώς, π τοΓς κατά τχν Κασπίαν καί Βακτριανή. 
Κατά πάσαν ουν τΐν μεσημβρινήν παραλίαν τοϋ Ωκεανού παρα· 
τείνοντος, έφ’ άπασαν δέ καί χειμοφυχούντων, δέχεσθαι δει 
καί τους Πυχμαίους μεμυθευμένους κατά πάσαν. Ε ί 5* οί 
ύπερον τούς Αιθίοπας επί τούς κατ’  ΑΓχυπτον μόνους μεηίχα- 
χον, καί τόν περί των Πυχμαίων λόχον, ούδέν άν e?yj πρός τά 
πάλαι. Καί χάρ Αχαιούς καί λρχείους ού πάντας μεν νυν φαμέν 
τούς ς*ρατευσαντας έπί Ιλιον Ομβρος δε κάλεϊ πάντας. Παρα*
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ηλήσιον Si ΙςΊν, δ λέγω καί περί τών δίχα διγρημένων Aι&ιόπων, 35» 
fat Set SeyeaSai τους παρ’ ίλην την ώκεανϊτιν Αατβίνοντας 
af* έιλίου ανιόντα;, μέχρι Hktov δυομένΟυ, ΟΙ γάρ ούτω "λεγό
μενοι AlSlone; δίγα διψρηνχαι φυαιχώς τω Αραβίίω χολπω, ώ; 
αν μ&Ρήμβρινοΰ χνχλβν τμύματι αξιολογώ, ποταμού δίκην, εν 
(tfatt σχεδόν τι και πεντακισχιλίων raitW  enf rotj ρνρίοις* 
πλάτει 3* ον πολύ τών χιλίων pwifovt, τω μεγίςω* np6at?t Ss 
τώ ρ ο ^ ι, χαΐ,τό.τόν μνχέν τονδε τον κόλπον ίιέχειν τής κατά 
Πηλόν σιον 3·«λοίσσηί> τριών ή τβχτάρων ημερών > ην επέχει 6 
ισθμός· ΚαΒάπιρ ονν ot χαρά^εροι των διαιρούνταν την Ασίαν 
από τής Λιβύης, όρον ευφυίςερον Ηγούνται τοντον των ηπείρων* 
άμφδΰ τον κοίπον, h τον Νείλον* τον ρΰν γάρ διηχειν nap* 
όλίγον παντελώς άπο &άλάχτm  επί £αλατταν* τον is  .Νείλον 
πολλαπλάσιον «πό τον Ωχεανον διέχειν, ώζ·ε μη διαιρεΐν πάσαν 
την Ασίαν άπο τής Λιδύης' τοντον υπολαμβάνω τον τρόπον 
κάγώ τα μεσημβρινά μέρη πάντα χαΒ' ίλην την οίχουμενην, 
δίχα SiypfoSat νομίσαι τόν Ποιητήν τω χόλπω τοντω. Πώς ου* 
ηγνόει τον ίαΒμόν, Ιν ουτος ποια προς τό Αιγύπτιον πέ
λαγος;

Καί γάρ δη και τελέως &σγον, εί τάς μεν Αιγύπτιον; Θή
βας ftSu σαφώς, at διέχουαι της xaS* ημάς &ά)άττης ςαδίονς 
μικρόν απολείποντας των πενταχιβχιλιων* τον δε μυχόν τον 
Αρα&'ον κόλπον μη ηδ-ty μηδ'ε τόν ΙαΒμδν τον κατ’ αυτόν, 
πλάνος Οχοντα ον πλειόνων ή χιλίων fa iiW . Πολν $* αν «λοχώ- 
τερον δόξειεν, «  τον μεν Νείλον ίίδει όμωνύμως xi} τοσαύτρ 
χώρα λεγόμενον, την δ3 αιτίαν μή ίώρα τοντον* μαίιςα γάρ άν 
προσπίπτω τό ρ φ ϊν  υφ’ Ηροίότον, διότι δώρον ην η χώρα 36. 
τον ποταμού, και διά τούτο ήξιούτο τον αντον ονόματος,Λψ
Αλλως τβ τών παρ’ εχάςοις ιδίων ταύτ’ ές·ί γνωριμώτατα, ά  χα* 
παραδόζίαν ϊχει τινά, καί εν τώ φανερώ πάσιν έςί* τοιοντον
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56. S* ές·ί καί ή τού Νείλον άνά&Λς,  καί # πρόαχωσις τού 
πελαχους. Καί καθοίπερ οί προσαχθέντες προς την Αίχυπτον 
ού&ν πρότερον ίς*ορού« κερί τής χώρας, v? rijv τον Νείλον 
βνσιν, διά τό τούς Επιχωρίους μήτε καινότερα τούτων λέχειν 
Ιχειν προς άνίρας £ένρυς, ροττ* επιφ ανές* περί τών παρ’ 
άντοίς (τώ χάρ ί$*ορ>5οαντι περί τον ποταμού, κάτά&ιλ.ος καί 
ιό χώρα πάοα γίνεται, όποια τίς e$*tv)* οντω καί οί πόρρωδεν 
άκούοντες ονίέν πρότερον Ifopovort τούτον. Πρας’& ηκ ούν 
τοντω καί το γάεί$ημον, καί το φιλέκόημον; ' τού Ποιητού* 
οπερ αύτώ μαρτυρούση», οοοι τον |3ίον άναχράφουσι, καί έ£ 
αυτών όε λαμ&ίνεται των ποιημάτων πολλά παραίείχματα τον 
τοιούτου. Οντος μεν ουν εκ πλειόνων έλέχχεται, καί είόως, 
καί λεχων ρητώς.τά ρητά, καί σιχών τά λίαν ΕκΦανή, 5» Επι- 
θέτως λεχων.

Θανμά£εο/ $  <?εί των Αίχνπτίων καί Σύρων, προς ούς ννν 
ήμϊν ό λόχος, εί μηί* εκείνον λάχοντος τά παρ* αύτοίς Επιχώρια 
σννιάσιν, αλλά καί άχνοιαν αίτιώντοι, $  αυτούς ενόχους & ι- 
κνυσιν ό λόχος. Απλώς όέ τό μη λέχειν, ον τον μη ευίεναι on** 
μεΐον ες·ίν ούίέ χάρ τάς τροπάς τον Εύρίπον λέχει, ονόέ τάς 
Θερμοπύλας, ούί* άλλα πλείω τών γνώριμων παρά τοίς Ελ- 
λητιν* ού μην ήχνόεε χε. Αλλά καί λ,Εχει* βύ <?οκέί $i τοίς εδελο- 
κωφοΰσηΛ ώς-ε εκείνους αίτιατέον. Ο ΠοιητηςΤοίυυν -Λιπετέας 
καλεί τούς ποταμούς, ον τούς χείμαρρους μόνους, άλλά καί 
πάντας άπλώς, οτι πληρούνται πάντες άπό τών όμβριων 
νόατων. Αλλά τό κοινόν, επί τών κατ’ εξοχήν ι&ον χίνεταί* 
άλλως χάρ άυ τον χειμάρρουν άκούοι τις ίιιπετί}, καί άλλως 
τόν άενναον* ενταύθα ίέ. &πλασιά£ει πως ή Εξοχή· Καί καδάπερ 
εΐαί τινες ύπερ6ολαί επί ύπερ6ολαίς, ώς τό, Κουφότερου είναι 
φελλού σκιάς, Δειλότερον όέ λαχώ Φρυχός, Ελάττω & έχειν 
χην τόν άχρόν επίζηλης Λακωνικής* ούτως έξοχή επ’  έξοχρ
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βυντρέχα έπί τού δίικετή τον Νείλον λέχεσ^αι. 0  μεν γάρ 30. 
χείμαρρους vnepSiS)ajrat τούς άλλ.ους ποταμούς, τω &'πετκς 
that' ό ίε  Νείλος καί τούς χείμαρρους, επί τοσούτον πλι̂ ρού- 
μενος καί πλίθους καί χρόνου. ίϊς-\ έηε'ι και γνώριμον ίξν τό 
πάδος τού ποταμού τω Ποιχιτ/ί, ώς πεηαραμυ$ήμε$α, καί κέχρη· 
ται τώ επιθέτω τουτω κατ’ αυτού, ούκ άλλως ίεκτέον ή ώς 37· 
εϊρήκαμεν. Τό δε πλείοσι ς·όμααιν έκδϊδόναι, κοινόν και πλειονων* 
ώςε ούκ «ξιον μνήμης ύπέλα&, καί ταύτα προς ειό'ότας* καβά- 
περ ούί* Αλκ«ΐος, κάκτοι φήσας άφϊχ^αι καί αυτός εις ΑΓχυ» 
πτον. Ac δε προσχώσεις και εκ τών αναβάσεων μεν δύνανται 
υπονοείσαι, καί εξ &ν δε είπε περί τής Φάρου. Ο γάρ ίςορών 
βύτώ περί της Φάρου, μάλλον <$έ ή κοινή φήμη, διότι μεν τότε 
τοσούτον άπείχεν «πό τ?ς Απείρου, δσον φησι δρόμον νεώς 
ημερήσιον, ούκ άν εΐη ίίατεθρυλλημε'ν»} int τοσοΰτον ε’ψευσμε'- 
νως. Οτι δ  j> άνάδασις, και αΐ προσχώσεις Toucutat τινες, 
κοινότερον πεπυσθαι είκός ην. Έξ ώυ συνείς ό Ποίϊΐτίις, δτι 
πλέον h τότε άφηςτήκει τής γής ή νήσος, κατά την Μενελάου 
παρουσίαν, προσέ3»ι*ε παρ’ εαυτού πολλαπλάσιον διάβημα τον 
μυθώδους χάρο· αί δε μυΒοποιίαι ούκ άγνοιας ατ,μεΐον 
δήπου. Ουδέ γάρ "τά περί του Πρωτέως, καί των Πυγ
μαίων, ονδ* αί των φαρμάκων δυνάμεις, ονδ* εΐτι άλλο τοιούτον 
ο! ποΛίταί πλάττουσι, ού' κατ’ άγνοιαν των τοπικών λύεται, 
άλλ5 ηδονής καί τέρψεως χάρο. Πώς ουν καί άνυίρον ούσαν 
ύδωρ φησ'ιν Ιχειν;

Εν it  λιμλν ίδορμος, o5ev r’ άπο νήας ΐίσας
Ες πόντον βάλλονσιν άρυσσήχβνοι /χΛαν Ο&οο.

Αλλ’ ούτε τό νίρείον έκλιπεΓν αδύνατον, ούτε την υδρειαν 
εκ τής νήσου γενέσ^αι ψησίν, αλλά τλν αναγωγήν μόνην , διά 
την τού λυμένος αρετήν, τό <3’ ύδωρ εκ τής τ.εραίας άρύσασΒαι 
παρίν εξομοΐογουμένου πως τού Πολτού δι εμφάσεως, 6η
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57♦  «βλαχίαν. ε?πεν ον πρό* άλήθειαν, άλλα προς υπερβολήν γΑ{ 
μνθοποώο/.

Επει όέ καΐ τά περί τή* πλάνη* τον Μενελάον λεχθέντα 
σννηχορειν όοκεί τίί άγνοια τ$ περί τούς τόπον* εκείνου*, 
|3έλτιον ίσω* εΥΐ, τ« έν τοι* έπεσε το writ* ζητούμενα προεκ- 
^subovi,  άμα τοντά τε διχςεΐλαι, καί περί τον Ποίητοί 
άπολοχήσασθαι καθαρώτερον. Φησΐ όέ προ* Τηλέμαχον 6 
Μενέλαο*, θαυμάσαντα τον των (3ασιλειων κόσμον*

Η πολλά πα£ών, χαΐ πέλλ’ έπαλ>?θίΐί 
ϊίγαγθ{θ)ν ίν νηνσί, *«i oy&ara fr«  ίλ3ον 
Κύπρον, Φο*ν£*$ν τι xai Aiyvtttiovi feedtoStk*
Αΐίίοπαί 5 ’ ίχό/̂ ην, xai Stioviovg xai ]£ptp€ov{)
Καί Λίβν>ιν·

5s. Ζητονσι ίέ , προς τίνος ήλθεν Α&Ιοπας, πλε'ων ίξ  Αΐχνπτον 

( ο ντε γάρ εν τ>5 καθ* ϋμάς Γαλάτη) όίχοΰσι τινέ* Αιθιοπε*, 
οντε τον Νείλον τού* καταρ^άκτα* $ν όιελθειν ναυσΐ )· τ/νε* 
τε οι Σιόόνιοι· ον γάρ οϊ γε ίν Φοινίκη* ον yip αν το ylvo* 
προθει*, τό ε?ίο* έπήνέχκε* τινε* τε οί Ερεμβοι* καινόν yip 
τόΛδνομα. Αρις·όνικο* μεν ονν, ό καθ’ ήμά* γραμματικός, έν 
τοι* περί τή* Μενελάου πλάνη*, πολλών άνβγίγραφεν άνίρών 
άποράσει* περί έκά*·ου τών,έκκειμένων κεφαλαίων* ήμΓν ό* 
άρκεσει καν έπιτέμνοντε* λέχωμεν. ΟΙμεν $ι πλενσαι φήσάντε* 
et« τήν Αιθιοπίαν,  οί μεν περίπλονν τόν ίιά  Γαίείρων μέχρι 
τή* Ινόίκη* εΐσάχονσιν, άμα καί τόν φθόνον τήπλάνη σννοι· 
κειοΰντε*, όν φησιν, ότι Oyfochca Ζτει ήλθβν* οί ,όέ &ά τον 
ισθμόν, τον κατά τόν Αράδίον κόλπον* οί $1 &α των όίωρνχων 
τινό*. Οντε ί* ό περιπλου* αναγκαίος, όν Κράτη* εισάχει* 
ούχ ώς άόύνατο* είναι (καϊ yap ούό* η όόυσσέως πλάνη 
άόύνατο*), άλλ’ ότι οντε προ* τά* υποθέσει* τά* μαθηματικά* 
χρήσιμο*, οντε προ* τόν χρόνον τη* πλάνη*. Καί yap ακούσιοι
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ίιατρι&ΰ χατίσχον αυτόν υπό ό^σπλοίας, φόσαντος, άτι από ο8. 
εξήκοντα νέων πέντε έλείφθ»}σαν αΰτω, καί εκούσιοι, ypyjpta- 
τισμοΰ χάριν* φ>ισί yap ό Νές“ωρ·

ίΐί ό ul'j *νθα πολΰν βίοτον και χρυσόν uysipuv 
ίίλάτο ξΰν ντ,υσΐ,
Κύπρον, Φοενόεην σι χαΐ ΑΙγυπτίους ίπαληθιίς.

Ο τε &ά του Ισθμού πλους η των itapuyow, λυόμενος μεν 
«κούετο άν έν μύθου σχόματι* μη λε/ό/̂ ιενο̂  περιηώ; καί 
«πιθανώς είσά/οιτο αν. Α.πιθάνω; όέ, λέ/ω, ότι προ των 
Τρωικών ουάεμια fa Λωρνξ' τόν ίέ έτηχειρόοαντα ποτόσαο 
Σέσως*ριν, άποςτ?ναέ φασι μετεωροτέραν υπολ,α&όντα τόν τής 
$αλα'ττϊ)ς επιφάνειαν. Αλλά μ>?ν ούί’ ό ισθμός fa πλώϊμος.
Αλλ’ εικάζει ό Ερατοσθένης οΰκ ευ· μ« yap πω τό άκρηγμα 
το’ κατά τάς οίλας yey6Ve*»iet νομίζει· ώστε ενταύθα συναπτειν 
tvjv ?|ω θαίλατταντ»! έντός, και καλύπτειν τόν ισθμόν μετεω
ροτέραν ουσαν. Του δ* έκρήγμαχος yεvoμέvoυ ταπεινωθόναι, 
καί άνακαλύψαι τόν yj?v, τόν κατά τό Κάσιον, καί τό Πλούσιον 
μέχρι τής Έρυθράς. Τινα ούν έχομεν Ιςορίαν περί του expwy- 
ρατος τούτου, ίιότι πρό των Τρωικών οΰπω ύπόρχεν,· ίσως ί* 3g. 
ό nowjrws άρια ριεν τόν Οίύσσέα ταύτρ ίιεκπλέοντα' εις τόν 
Ωκεανόν πεποιηκεν, ώς χάη έκρήγματος γεγονότος, άμα δε είς 
τόν ερυθρόν τόν Μενέλαον, έκ τό« Αί)ώπτου ναυς-ολεΓ, ώς 
ουπω yeyov0Tos. Αλλ* καί τόν Πρώτέα εισάγει λέyovτa αυτώ*

Αλλά σ’ <ί Ηλνσιον πιόϊον, και πιιρατα yafcj;
Αθάνατοι πίμψουσιν.

Hoia ουν; Και ότι έσπέριόν Ttva Aeyet τόπον τούτον έσχατον, 
ό Ζέφυρος παρατεθείς ά}λοί·

Αλν aUi Ζιγύροιο λιγυπνιίοντα; άήτας
J * » »ftocsavoc avnove.

Ταΰτα yap αινίγματος πλήρη* 
ι
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Καί #ή καί τον πλείω χρόνον της πλανάς, λεκτέον εν τοΐς κατά 4°< 
φοινίκων καί 2νρίαν καί Αίχνπτον καί Λιβύην χενέσ&χΐ, καί 
τά περί Κύπρον χωρία, καί ολως τήν καθ’ ημάς παραλίαν, καί τάς 
νί,σονς. Καί yap £ένια παρά τού?οις, καί το |3ία, καί το έκ λεηλα
σίας πορίσασΒαι ,  καί μάλιστα παρά των σνμμαχησάντων τοίς 
Τρωσίν, έντεν^εν ην. Οί δ3 έκτος καί πόρρω βάρβαροι οϊιδψίαν 
τοιαντηννπηχόρενον ελπίδα. Εις ουν την Αιθιοπίαν άφιχ3·αι λέγε
ται ό Μενέλαος, ίτ ι μέχρι των ίρων των προς Αίχυπτω. Τάχα 
μεν γάρ καί πλησιαίτεροι ησαν ταΓς Θηβαις οι τότε όροι4 άλλά 
καίοί ννν πλησίον εισίν, οι κατά 2νηνην καί τά; Φιλάς· ώυ 
ί  μεν της Αιχύπτου ej-ίν , αΐ δε Φίλαι κοινή κατοικία των 
Αί^ιόπων καί των Αίχνπτίων. Ο ούν εις Θήβας άφιχμένος, εί 
καί μέχρι των όρων άφατο, η καί περαιτέρω, τών Α&ιόπων, 
καί ταντα τ>5 βασιλική ζενΐα χρώμενος, οΰίίν άλοχον. Ovtoj 
όέ καί Κυκλώπων εις χαΐαν άφΐχ^αι φησίν ό Οόύσσεύς , μέ
χρι τού σπηλαίου προεληλυ^ώς άπό θαλαττης’ επ’ εσχατιάς 
χάρ ιδρύσ$αι που λέχει. Καί εις Αίολίαν 3έ, καί Λαις-ρνγόνας, 
καί τούς άλλους τόπους, όπου ποτέ καθωρμίσατο , έκεΓσε φησίν 
άριχθαι. Καί ό Μενέλαος ούν ούτως εις Αιθιοπίαν ηκεν, ούτω 
δε καί εις Λιβύην, ©τι προσέσχε τόποις τισίν4 άφ’ ον καί ό 
κατά την Αρμονίαν λιμην, τήν υπέρ Παραιτονίον, Μενέλαος 
καλείται.

Ε ί <5έ Φοίνικας ει’πών, ονομάζει καί 2ι£ονίονς, Την μητρο- 
πολιν αυτών, σχήματι σννη-ει χρήται, ώς,

Τρώας re καί Ε/τορα νηνσί πέλασα*'
καί,

Ού γάρ ?τ* Οΐνίος ριγαλήτορος υίίες Jjerav,
Οΰί’ άρ’ ίτ’ αύτος «ην, θάνι ί« ξανθός Μελιαγρος*

καί,
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5a 2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
4o. καί*

Ot <?’ Εννοιαν ίχβ » ·»
. Χαλχιία τ’ Είρίτριάν τβ— .

Κ αί Σαπφώ*
Η σι Κύπρο;, i  Πάφο; ή πάνορμος·

Καίτοι καί άλλο τι >?ν τό ποίησαν> χαίηερ μνησ^έντα της 
Φοινίκης) ίοίω; πάλιν καί τχν Σιδόνα συγκαπώχξΜ. Προς μεν 
γάρ χο τά έγεζής HSv/i καταλε'Ιαι, ίκανώς είχεν όντως είπείν· 

Κύπρον, Φοινίκων τ« χαι Αίφνπτίον; ίϊταλτι̂ ιί;,
Αιθίοπα; & Μμν,ν.

41 · ίνα ̂  ψψτιΥη καί τ^ν παρά τοίς Σιίονίοις άκοδημίαν χην επί πλέον 
γενομένην, καλώς είχεν ειτ’ άναλα&ίν* είτε καί παραλα£είν. έκ* 
ραίνει ίέ  <5ιά των επαίνων τίς παρ’ αντοίς ατυχίας καί ευτεχν/ας, 
καί τον τ«ν Ελένιτν προεξενώσδαιτοΓς άνδρώποις ριετά Αλε£άν$ρον. 
Διόπερ παρά χώ Αλεξάνίρω πολλά τοιαντα άποκείρενα λίχει*

Εν£* ίσον ot πίίτλοε παμποικώοι* Soya yvyat*£v »
Σιίονίων, τάς αντος Αλίξανίρος ^εοει^ς 
Ηynys Σιίονι>?θεν έπιττλώς ενρ4« ττίντον*
Τλν όίον, $ν Ελή^ν ττερ avnyay*.

Καί παρά τω Μενελαω* λέ^ει γάρ προς Τηλέμαχον
Δώσω roe χρητνρχ ητνγμ£νονφ aoyvpioc 9i 
"έςν/ άπας, χρνσω δ3 ilit χεΛεα κεκραανται*
Εργον ί* Ηραίς*οιο· ττόρεν ίε’ c ψζίδιαοζ τ,ρως 
Χιίονίων βασΛενς, ο2’ ίο; £όρος άρ^κάλνψιν 
ΚεΙσε /*« νος^σαντα.

Δεί δε δέζαοΒαί προς υπερβολήν είρημένο» το, HyacVot' Ipyov,
ώς λέγεται, ΑΒηνας έργα, τά  καλά* καί Χαρίτων, καί Μουσών·
Ε π εί, δτι ye ot άνίρες >5σαν καλλιτέχνου §ηλοι τον κρατήρα
«παινών, Sv ο Ευν^ος £&»κεν άντε Λυκα'ονος* φησί yap*

Κάλλδΐ ενικά ττασαν επ’ αίαν 
Πο)λονβ εττει Ζιΰονες ποΧνδαίίού.οι εν ίσασαν ,
Φοίνικες ί ’ ay ον άνίρες.



IΙερί δέ τών έρεμβΰν πολλά μεν είρνιται* πιθανώτατοι δ* 41· 
είσίν cl νομίζοντες τούς Αραβας λέχεσθαι. Ζήνων & ό ίμέ- 

. προς καί χράφει ούτως*
Α'ώίοπάς £ ’ ocofojv, xae Σιίονίονς Α,οαέά? « .  9

Τ«ν μεν ούν γραψΐ,ν ούκ άνάγν.η κινεΓν παλαιάν ούσαν* αίτι«σ9αι 
δέ βέλτιον τήν toy ονόματος μετάπτωση/, πολλών καί επιπό
λαζαν ©υσαν εν πάσι τοίς Ιθνεσιν. Αμελεί δέ και ποιούσι τινές 
παραχραμματίζοντες. Αριςα & αν δόίειεν είπεΓν ό Ποσειδώνιος, 
κάνταύθα άπό τ??ς τών εθνών συγγένειας καί κοινότητος ε'τυ- 
μολο^ών. Το γάρ τών Αρμενίων'έ^νος, και το τών Σύρων, 
καί τών Αράβων, πολλκ,ν ομοφυλίαν έμφαίνει κατά τε τκν διά
λεκτον, καί τούς βίους, και τούς τών σωμάτων χαρακτήρας, 
καί μάλις*α καθό πλησιόχωροι είσι. Δήλοι δ* « Μεσοποταμία 
εκ τών τριών συνένωσα τούτων έθνών* μάλιγ « χάρ ε’ν τούτοις 
b όμοιότης διαφαίνεται. Ε ι δέ τις παρά τά -/Ρίματα γίνεται 
διαφορά τοίς προσβορέοις επί πλέον προς τούς μεσημβρινούς, 
καί τούτοις προς μέσους τούς όρους ,  άλλ* επικρατεί χε το κοι
νόν. Καί οί Ασσύριοι δε καί οί Αραμαίοι *καί οί Αρμένιοι* 42. 
παραπλ^σίως πως έχουσι, καί προς τούτους, καί προς άλλ^λους. 
Εικάζει χέ $h καί τάς τών ε'Θνών τούτων κατονομασέας έμφερείς 
ά)λ«λαις είναι. Τούς γάρ ύφ’ ήμών Σύρονς καλούμενους ύπ’ 
αυτών τών Σύρων * Αρμενίους καί* Αραμαίους καλείσθαΓ 
τούτω δ> έοικέναι τούς Αρμενίους, καί τούς Αραβας, καί Ερεμ- 
βούς, τάχα τών πάλαι Ελλϊίνων ουτω καλούντων τούς Αραβας* 
άμα καί του ε'τύμου συνερχούντος προς τούτο. Από χάρ τού εις 
τήν Ιράν έμβαίνειν τούς Ερεμβούς έτυμολοχούσιν ούτως οί 
πολλοί, ούς μεταλαβόντες οί ύπερον, επί τό σαφές-ερον ,  Τρω- 
χλοδύτας έκάλεσαν* ουτοι δέ είσιν Αράβων οί επί θάτερον 
μέρος τού Αραβίου κόλπου κεκλιμένοι, τό ποός Αιχύπτω καί 
Αιθιοπία. Τούτων δ* είκός μεμνίσθαι τόν Πομπόν, καί προς

Δ 3
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4^· τούτους άγΐχΒαι Xeyetv τον Μενέλαον, χο& ον τρόπον είρηται 
ναι ιερός τους Αιθίοπας (τή γάρ Θη£αί& καί ουτοι πλησιαζουσιν)* 
όμως οΰκ εργασίας οΰ<?έ γρψατισμοϋ χα'ριν τούτων ονομα
ζόμενων (ού πολύ yap ην τούτο), αλλά τού μήκους τήςάπο- 
δτ,μίας καί του ένίό£ου· όνδοξον γάρ το τοοούτον εκτόπισα*. 
Τοιούτον όέ καί το,

Πολλών ανθρώπων ϊόλν &ςεα, καί νόον ίγνω* 
καί τό,

Η γάρ πολλά π«2ων και πόλλ’·*π*λ>)3»ίς 
Ryayopsv.

Βσίοίος ί*έν KataXo'ya) φησί*
Καί κούρον Αράδοιο, τον Ερμάων άκάχητα 
Γίί'νατο και Θρονί?), κονρ» Βόλοιο άνακτο;.

05τω όέ καί Στησίχορος λέχει. Είκά£ειν ούν ές-ιν, ότι «πό 
τούτου καί η χώρα Κρανία ήόη τότε ώνομάζετο' κατά τους 
ήρωας τυχόν ίσως ούπω.

Οί όέ πλάττοντες Ερεμ£ούς ίόιόν τι εΒνος Αίθιοπικόν, καί 
άλλο Κηφήνων, καί τρίτον Πυχμαίων, καί άλλα μύρια, ηττον 
άν πις·ίόοιντο, προς τώ μη ά|ιοπις·ω καί σύ)<χυσίν τινα έμ- 
φαίνοντες τού μυθικού καί ίς·ορικού αγήματος. Ομοιοι εισί 
τούτοις καί οί Σιόόνίους έν τη κατά Πέρσας £αλάττη δίη/ού- 
μενοι, η άλλοθι που τού Ωκεανού , καί τήν τού Μενελάου 
πλάνην έ£ωκεανί£οντες, καί τους Φοίνικας άε ομοίως. Τής & 
άπιςίας αίτιον οΰκ έλάχις-όν ές·ι, τό έναυτιούσ3·αι άλλήλοις 
τούς λ.έyovτaς. Οί μεν γάρ ναι τούς Φοίνικας ναι τούς Σι- 
ίονίους τούς κα5’ ημάς άποίκους είναι των έν τώ Ωκεανώ φασι, 
προς·ι$έντες καί «5ίά τί Φοίνικες εκαλούντο, ότι καί ή θάλαττα 
Ερυθρά’ οί ό’ εκείνους τούτων. Είσί S’ οι καί την Αιθιοπίαν 

43. εις τήν καθ’ ημάς Φοινίκην μετάγουσι, καί τά περί την Αν- 
δρομέόαν εν Ιόππη σνμβηναι yaotv οΰ όήπου κατ’ άγνοιαν



τοπικήν καΐ τούτων λεχορένων, άλλ’ εν μύθον μάλλον οχέ- 43· 
ροτι* καθα'περ καί τών παρ’ ήσιόύω και τοΓς άλλοις, ά 
προφέρει ό Απολλόδωρος , ουδ* δν τρόπον παρατίθησι τοΓς 
Ομηρου ταΰτα, εί<$ως. Τα μεν γάρ όμβρον, τα περί τον Πόν
τον καΐ την Αίγυπτον παρατΓθησιν, άγνοιαν αίτιώριενος, ώς 
Xeystv μεν τά όντα βουλοριένου, μή λέχοντος δέ τά όντα, αλλά 
τάρή όντα, ώς όντα, κατ’ άγνοιαν. Ησιόδου δ1 οΐικ αν τις αί- 
τιάσαιτο άγνοιαν, Ημίχυνας λέχοντος, καί Μακροκεφαλους, καί 
Πυχριαιους* ουδέ γάρ αυτού όροίρου τούτα ρυθεύοντος, ων 
εισΐ καί ουτοι οι Ιίυγμαίοι, ονδ3 Αλκράνος ,  Στεχανόποδας ίς*ο* 
ρούντος, ούδ* Αισχύλον, Κυνοκέφαλους, καί ΣτερνοφΘάλρους, 
κάΐ Μονορρατους. Οπου χε ούδέ τοΓς πεζγ αυγγράψουσιν, έν 
βοριάς οχηριατι, προσέχoptev περί πολλών, καν μ}) έ£ορολο- 
γώνται την pvfloypajjtaV φαίνεται yap εύΘΰς, ότι ρύΘους παρα- 
πλεκουσιν έκόντες, ©ύκ άγνοια των όντων, αλλά πλα'σει των 
αδυνάτων ,  τερατεΐας και τέρψεως χάριν. Δοκούσι δέ κατ’ 
άγνοιαν, ότι μώ.ιςα. καί πιθανώς τά τοιαΰτα ρυθεύουσι περί τών 
άδηλων καί τών άχνοουρένων. Θεόπομπος δε εξομολογείται 
φ>5σας, ότι καί μύ$ους έν ταίς ιςορίαις έρεΐ κρεΓττον, η ώς 
Ηρόδοτος, καί Κτησΐας, καί Ελλάνικος, καί οι τά Ινδικά 
σ^ράψαντες.

Περί δε τών του Ωκεανού παθών ειρηται μεν έν ρύθου 
σχηρατι· και γάρ τούτου ς-οχάζεσΒαι δει τον ποιητήν. Λπό 
γάρ τών άριπώτεων καί τών πλημμυρίδων η Χάρυβδις αύτώ 
ρερύθευται, ούδ* αυτή παντάπασιν όμηρου πλάσμα ούσα, 
άλλ’ άπο τών ίς-ορουρενων περί τον Σικελικόν πορθρόν δι- 
εσκευασρένη. Ε ί δέ δΐς της παλίρροιας γινόμενης καθ’ εχάς·ην 
ημέραν και νύκτα, εκείνος τρις εΐρηκε,

Τρις ftiv 7ip τ’ άνάισιν «π’ ηαατι, τρις ό’ άναροιβδίΐ,

λέχβιτ’ «ν καΐ ούτως. Ού yap κατ’ ayvotav της ίς-οριας ύπο-

Α 4
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43. ληπτέον χενέσθαι τοντο, αλλά τρα^ωίώς χάριν καί φό£ου, 2ν 

λ Κίρκη πολύν τοις λόχοις προς*ίθησιν, αποτροπές χάριν, ώτε 
και τό ψευίος παραριχνυσθαι» Εν αυτοίς γούν τοις Ιπεσι τού- 
τοις ειρηκε μεν ούτως η Κίρκη·

Τοίς μ«ν γάρ τ’ άνιησιν ΐπ’ ηματι, τρις ^  άναρ οιβίιϊ 
Δεινόν· pj σύ yg κιΐ3ι τύχοίς, οτι pot£<fcoftsv!
Ον yip zev ρνσαιτό σ* ύττ* ικ κάκον ονί’ Ενοσιχθων·

Και μην παρέτυχε χε τη άναροι^σει ό Οίύσσευς, και ©ύκ 
άπώλετο, ώς ^ησιν αυτός*

44* Η μίν άνερροίβίυσε θαλάσσες αλμυρόν ύ(?ωρ·
Αύτάρ syw ττοτι μακρον έρινιόν ύψέσ* άερθάς ,
Τ£ Ttpooyic βχέμην ώς νυκτερίς*

εΓτα περιμεινας τά νανάκια, και λα6>όμενος πάλιν αυτών σώ- 
fttai* ως·* έψεύσατ© η Κέρκη. Ως ούν τούτο, κάκειν© το, Τρίς 
μεν γάρ τ7 άνίησιν έη ιΐματι, αντί του Λς· άμα και της ύπερ* 
βολής της τοιαύτης συνήθους πάσιν ούσης, Τρισμακαρίους , 
και Τρισαθλίους λεμονιών. Και ο ποιητές* . .

Τρισμάκαρζς Δαναοί,—~
καί,

Ασπασιη, τρΟλίςος,—
καί,

Τριχιά τε και τίτραχθά*
Ισως 3* αν τις καί άπό της ώρας τεκμηραιτο, οτι ύπαινίττετα/ 
πως τό αληθές· μάλλον yap εφαρμόττει τω 3ίς χενεσθαι την 
παλίρροιαν κατά τον συνάμφω χρόνον, τον ε£ ημέρας καί νυκ- 
τός, η τώ τρίς,τό τοσούτον χρόνον μείναι τα ναυάχια υποβρύχια, 
οψέ 3ε άναβληθηναι ποθουντι, καί συνεχώς προσισχομενω τοις 
κλαίοις*

Νωϊ,ζμέω; <3° έχόμ^ν, oyp* «ξεαδ'σειεν όπίσσω 
ϊς-ον και τροττιν αύτις’ έελίομίνω ίέ μοι ηλθον
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o f · ίρος <Γ ha ίόρπον ovhp ccyopnStv άνετη, 44.

. Κ/stviuv νειχεα πολλά Λχαζομίνων αΐξηών.
Καί τότι ί« ftot όονρχ Χαού^Λβς ifiyaavSn.

Πάντα y«(o ταότα χρόνου Τίνος εμψασιν αξιόλογου δίδωσι, 
καί ραλι^α. zo ζην εσπέραν έπιτεΐκαι, μη κοινώς είπόντα, 
κνώα οδιν.α?ής οαιίςαχοχ, άλλ’ £ν«α κρίνων νείκεα πολλά, 
ώς·ε βραδύναι πλέον τι. Καί άλλως ίέ οι» π&άντ,ν αν ΰπέτεινε 
των ναυαγίων νπν άπαλλ.αχ»;ν, εί, πριν «ποσπασ^κναι πολύ, 
αντί'κα εις τοδπίσω παλίρροα ρετέπιπτεν.

Απολλόδωρος δέ επίτιμα Καλλιράχω, σνντ,χορών τοίς περί 
Ερατοσ9έν/ι, διότι, και'περ γραμματικός ών, παρά τκν όρη- 
ρακν ΰπόδεσιν, καί τον εξωχεανισμον των τόπων, περί βδς 
τ»ν πλΛν/jv ψράζει, Γαύδον καί Κόρκυραν όνομό.ζει. Αλλ’ εί 
μεν μηδαμού γέγονεν η πλάνη, άλλ’ όλον πλάσρα έ^ιν Οράρον 
τούτο, όρ2>? η επιτίρησις* η , εί y ŷove ρέν, περί άλλους δέ 
τόπους, δεΓ λέχειν εΰΘΰς, καί περί τίνας, ε’πανορδούρενον άρα 
την άγνοιαν. Μνίτε δέ όλον πλα'σρατος είναι πώανώς λε^ο- 
ρένου, καδάπερ ε’πεδείκνυρεν, ρ«τ’ άλλων τόπων κατά πίς™ 
ρεί£ω δεικνυρένων, άπολύοιτ’ άν τ£ς αίτιας ό Καλλίραχος.

Ουδ* ό 2κ>{ψιος δε Δηρητριος ευ, άλλά καί τώ Απολλο- 45· 
δώρω των άραρτιών ενι'ων αίτιος εκείνος κατέςτι. Προς γάρ 
Νεάν3η τόν Κνζικηνόν φιλοτιροτέρως άντιλέ^ωυ, είπόντα, ότι 
οι λργοναΰζαι πλε'οντες εις Φάσιν τόν υ<ρ’ όμηρου καί τών 
άλλων όρολο^ουρενον πλοϋν, ίδρΰσαντο τά τής Ιδαιάς ρητρός 
ιερά περί Κυβικόν, άρχνίν φησι ρηδ’ ειδε'ναι την εις Φάσιν άπο- 
δημίου ζοΰ ίάσονος Ορηρον. Τούτο δ3 ού μόνον τοίς υ<ρ όμηρου 
λεγόμενόις μάχεται, αλλά καί τοΓς υψ> αυτού. Φησί yap τόν 
Αχιλλέα Αέσδον μεν πορΒησαι καί άλλα χωρία, Λκρνου λ’ 
άποσχέσ^αι καί τών πλησίον νήσων, διά ζην πρός τόν Ιάσονα 
scat τήν πρός τόν .υιόν Εΰ'νηον συγγένειαν, τότε τήυ νήσον



45. κατέχοντα. Πώς ούν 6 Ποιητής τούτο μεν ήδει , δ̂ ότι συγγενείς 
ή όμο&Βνεΐς, ή γείτονες, ή άλλως οπωσούν οικείοι ύπήρχον, 
S τε Αχιλλεύς, καί ό Ιάσων (όπερ ουδαμό^εν άλλ ο&εν, άλλ’ 
εκ τού Θετταλούς άμφοτέρους είναι συνέβαινε, καί τον μεν 
Ιώλκιον, τον δ5 εκ τής Φ^ιώτιίος Αχαϊκός ύπβίρχειν), τούτο ^  
ήγνόει, πόθεν ήλδε τώ ίάσονι, Θετταλώ καί Ιωλκίω νπάρχοντι, 
έν μέν τρ πατριίι μηίεμίαν καταλιπειν διαίοχήν, Λήμνον 3έ κατα* 
Γήσαι κύριον τον υίον;  Καί Πελιαν μεν ί$ει καί τάς Πελια'ίας, 
και την άρίςχν αυτών ΑλκηΓίν, και τον υιόν αυτής Εύμηλον,

Τον ύπ’ Αομότω τίκϊ δΐ* γυναικών 
Αλκηςις f Πίλΐαο Αογατρών ιϊίος άρίτ»*

των δέ περί τον Ια'σονα συμβάντων και την Αργώ καί τούς 
Αργοναύτας, τών όμολογούμενων παρά πάσιν, άνήκοος ι?ν; 
εν δέ τώ Ωκεαι/ώ τον παρ’ Αίήτου πλοΰν επλαττεν, αρχήν μ>)δε~ 
μίαν εξ Ιςτρί&ς λαβών;

Ως μέν γαρ απόντες λε'γουσιν, δ τε έξ αρχής πλους επί 
Φάση/ εχει πώανόν τ ι, τού Πελίου ς*είλαντος, καί ή επάνοδος, 
καί V) εν τώ παρα'πλω νήσων *δσν}* επικράτεια* καί νή .Λ ιαή 
επί πλέον γεν^είσα πλάνη, καθάπερ καί τώ Οδύσσεί καί τώ 
Μενελαω , εκ τών ίτι νύν δεικνυμένων πεπις*ευμένον. ες*ί , 
καί εκ τής Ομήρου φωνής. Η τε γάρ ΑΓα δεικνυται περί Φάσιν 
πόλις* καί ό Αίήτης πεπίς*ε*>ται {3ασιλεΰσαι τής Κολχίδος, καί 
εςι τοίς έκεί τούτ* επιχώριον τούνομα. Η τε Μήδεια φαρμακίς 
ΐΓορείται, καί ό πλούτος τής έχει χώρας, εκ τών χρυσεέων καί 
άργυρείων καί σιδηρειων, Νίκαιάν τινά υπαγορεύει πρόφασιν 
τής τρατείας, κα9-’ ίν  καί Φρίξος πρότερον £ς*ειλε τόν πλούν 
τούτον* καί ες*ιν υπομνήματα τής άμφοΐν ς-ρατείας, τό, τε 
Φρίξειον,τό έν τοίς με^ορίοις τήό τε Κολχίδος καί τής Ιβηρίας, 
καί τά Ιασόνεια, ά πολλαχοΰ καί τής Αρμενίας, καί τής Mtj-  
ί<ας, καί τών πλησιόχωρων αύταίς τόπων δεικνυται. Καί μην
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καί περί Σινώπην καί τον ταυτ^ς παραλίάν, καί τr>v Προπον- 46* 
τίόά, καί τόν έλλ^σποντου μέχρι των κατάτν?νΛήμνον τόπων, 
λέγεται πολλά τεκμήρια τχίς τε ΐάσονο; τρατείας καί τϊζ Φρίζου· 
τ»$ ^  ίάοονος, καί των έπιίιω|άντων Κόλχων, καί μέχρι τίς 
Kpjfaw, καί τ£; ίταλώς, καί του Αγρίου· ών όνια καί 6 Καλ
λίμαχο ί έπισγιμζΐνεται, τοτέ μεν,

Αίγϊότην ϋίνάγον re , Λαχωνιίι γείτονα θόρρ,
Λείπω»..........................

Αρχμινοε, ώί ίρωι; άπ’ Αίόταο Κνταίον,
Av3ef ίς άοχαίαν ίπλιον Αίμονίην

τοτέ #έ περί των Κόλχων*

Οί μεν in ' ίλλυριχοίο πόρου σχάίαντες ipsτμά ,
Λάα παρά ξανθοί Αρμονόις oytoj 

Ατυρόν ίχτίοοαντο, τό χιν Φϊ ΤΑδλΝ tij ίνίαποι 
Γραικό;, άτάρ κείνων γλώαα’ ovopujvi ΙΙΟΛΑΣ.

Τινες όε καί τον ίτρον άναπλεόσαιφασί μέχρι πολλοί του? 
περί τον ίάσονα, οί $ε καί μέχρι τού Αόριου* οί μέν κατά 
άγνοιαν των τόπων, οί όε καί ποταμόν Ιτρον έκ τοί μεγάλου 
ίτρου τκν άρχγ,ν έχοντα έκδάλλειν εις τόν Afyictv φασι* τάίε 
οΰκ άπι3άνως οΰδ* άπίτως άγοντες.

Τοιαύταις &5 τισιν άψορμαΐς « Πολτός χρ>;σάμενος, τά μεν 
ομολογεΓ τοίς ίζ·ορουμενοι;* προσμυ^ευει ίέ  τούτοις, Ι3·ος τι 
φυλάττων καί κοινόν καί $ίον. Ομολογεί μεν ,  όταν τόν Αί»τ»)ν 
όνομά?»?, καί τόν Ιάσονα, καί τ»ιν Αργώ λέγρ, καί παρά τ»ν 
ΑΓ»]ν, τκν Αίαήιν πλάτη?, καί τόν EJwjov εν Λ»5μνω καθιόρυρ, 
καί ποιρ τω Αχιλλεϊ φέλ»?ν τά?ν νίσον, καί παρά τκν Μ νείαν, ττ,ν 
Κι'ρκην φαρμακίία  ποιρ, 1

Αΰτοκασιγνύτ»]» όλοόγρονο; Αίήταο.

Προσμυδοποιει όε τόν έίωκεανιβμόν τόν κατά τχν πλάιων συμ-
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6ο ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
46. &άτ« τ«ν άπ’ εκείνον tow πλον. Επ«ί κάκείνο, 'υποκειμένων 

μεν τούτων, ευ λέγεται,
Αργώ πασιμίλονσα,

ώς έν γνωρίμοις τόποις καί ευανδροΰσι τής ναυςολίας γινό
μενης. Et δ , ώσπερ ό Σκχψιό; φησι παραλαβών μάρτυρα 
Μίμνερμον, δ; εν τώ Ωκεανώ ποιήσας την οίκησην, του Αϋτον, 
προς τοΰς άνατολαΓ; έκτος πεμψ^ηναί φησιν υπό tow Πελιου

πομπή πιθανώς λέγοιτο εις άγνώτας καί αφανείς τόπον;* cuff ό 
6C ερήμων καί άοίκων, καί τών καί}’ ημάς τοσοντον έκτετο* 
πισρενος πλονς, ουτ* ένδοξος, οϋτε πασιμίλων

4γ· Ονί* όχόταν μ ιτά  κώας άιtiyuycv αύτβς ίήαων
Ε ξ Αΰις, τιλίσας άλγινάισσαν όίόν,

TSpit? Πιλή} τ«λί«ν χαλιπηρις άι3λον,
Ονό* αν ejr* ώχιανον καλόν ιχοντο ράον

καί ίποβάζ,
Αίήταο πάλιν, τό3ι τ’ ώχέος iiXtoto 

Αχτ ϊν ις  χ ρ ν ο ιω  κιίαται όν θαλάρω, 
Ωχΐανοΰ π α ρά  χιίλια·', t»’ &χιτο διϊος ίίαων.

Κ Ε Φ .  Γ.

O r  ΔΕ towt’ ευ Ερατοσθένη;, ότι άνδρων οΰκ άξιων μνήμης 
επί πλέον μέμνηται, τά ρεν ελέγχων, τά δε πιςενων, καί μάρ- 
τυσι γρώμενος αυτοί;, οΐον Δαμάςγ καί τοιούτοις όελλοες. Και 
γάρ, εϊ τι λέγουσεν αληθές, ού μάρτυβί γε έκείυοις χρηΓέον 
περί αίηοϋ, ούδε πιτευτέον διά τούτο· άλλ' επί τών αξιόλογων 
άνδρών μόνον τω τοεούτω τρόπω γρης’έον, όί πολλά μεν είρή- 
κασιν ευ, πολλά δε και παραλελοάτασεν, υ> ούχ ίκανώς έξεϊπον, 
οόδεν δ1 έψευσρένω;. Ο δε Δαμάςνι χρώμενος μάρτυρι, ούδεν 
διαφέρει του καλούντο; μάρτυρα τον Βεργαϊον, % τον Μεβοήνιον



<·
Εί/ήμερον, χαί τούς άλλους, ούς αυτός είρηχε διαδάλλων fjjv 47* 
φλυαρίαν. Καί τούτον δ* ένα των λήοων αυτός λέφει, τον ρεν 
Αράδιον κόλπον "λίμνην ύπολαμδάνοντος είναι* Διύτιμον όε τόν 
Στρομδίχου, πρεσβείας Αθηναίων αφηγούμενου, διά τον Κύόυον 
άναπλεύσατεκτίς Κιλικίας επί τόν Χοάσπην ποταμόν, ός παρά 
χά Σοΰαα ρεί, -χαί άφ«κίσ£αι τεσσαραχος·αίον εις 2οίσα* τούτα 
ο* αύτώ όι^σασ^αι αυτόν τόν Διότιμον. Είτα θαυμάζει, ει 
τόν Ευφράτην χαί τόν Τίχριν i?v. όυνατόν βιακόψαντα τόν Κύ- 
όνον εις τόν Χοάσπ>ιν έρβαλεΐν.

Ού μόνον δεταΰτ* αν τις επιοημ&αιτο, άλλ’ ότι και περί 
τών τόπων ονόέ xaS* εαυτόν πω γνώριμα είναι φ^σι τά χα& 
&ας·α άκριβολοχούρενα* ναι κελεύσας ήμίν μη ραδίως τοίς τυ- 
χούσι πΐΓίύειν, καί τάς αιτίας διά μακρών άποδιδούς, δι &ς 
ουδέ ιτις'ευτέον, οίον περί τών κατά τόν Πόντον καί τόν Αδρίαν, 
αυτός έκίςενοε τοΐς τυχούσι. Τοιχάρτοι τόν μεν ίσσικόν κόλπον 
επίςευσεν εωΒαώτατον της κα3* ημάς $ά)άττης σημεΐον, τον 
κατά Διοαχουριάδα την έν τώ τού Πόντον ρυχώ σχείόν τι καί 
τρισχιλίοις ςαδίοις ίυ&ινωτέρου οντος, χαί κατ’ αυτόν, έκ τού 
ςνδίάσμοΰ ου φηοϊ τον τε Αδρίου χαί τά άρχτιχά χαί τά 
έσχατα ίιε|ίών, ούίενός άπέχεται μυθώδους. Πεπίς*ευκε όέ 
καί περί τών έ£ω Στηλών Ηρακλείων πολλοίς ρυ^ώίεσι, Κέρν^ν 
τε νκσον καί άλλους τόπους όνομα'£ων, τούς μηδαμού νυνί 48. 
διαλυμένους, περί ών μνηαΒησόμε$α χαί ϋς’ερον. Είπών 
τε τούς αρχαιότατους πλείν κατά ληςείαν η εμπορίαν, μη 
πελάγιζειν όε, άλλά παρά yjjv, κα^άπερ τόν ίάσονα, δνπερ 
καί ρέχρι τός Αρμενίας χαί Mr/όίας έκ τών Κόλχων ς*ρ«" 
τεΰσαι, άφέντα τάς ναΰς, ύπερόν φτησι, τό παλαιόν ούτε τόν 
Εύξεινον Βαρρέΐν τινα πλείν, ούτε παρά Λιβυ/jv, καί Συρίαν, 
καί Κιλικίαν. Έ ι ριεν ουν τούς πάλαι, τούς προ της ήμετερας 
λέγει μνήμηςf ούδΐν έμοί ρέλει λέγειν περί εκείνων, οΰτ’ εί
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48. έπλεον, ούτ’ εί μή. Ε ί ίέ περί τών μνημονευόμενων, οΰκ «ν 
όκνήσαι τις είπείν, ώς οι παλαιοί μακροτέ’ρας οδούς φανούνται 
καί κατά χήν καί κατά ^άλατταν τελεσαντες των ·ΰς*ερον, εί χρη 
πρόσεχε» το?ς λεχομένοις· οίον Διόνυσος, καί ήρακλής, καί 
αυτός ό ία'σων* έτι δ* οι υπό του Πολτού λεχόμενοι, όδύσ- 
σεϋς καί Μενέλαος. Καί Θησέα δέ καί Πειρ&ουν μακράς 
είκός ές-ι ς-ρατείας ύπομείναντας, καταλιπε» δόςαν περί εαυτών, 
ώ ; εις αδου καταβάντας* τούς δέ Διόσκουρους επιμελητάς της 
θαλάσσης λεχ$ήναι, καί σωτήρας τών πλεόντων. Η  τε Μίνοι 
5αλαττοκρατία 3ρυλλείται, καί ή Φοινίκων ναυτιλία* οι καί τά 
έ£ω τών Ηρακλείων Στηλών επηλ3·ον, καί πόλεις έκτισαν κάκει 
καί περί τά μέσα τής Λιβύης παραλίας μικρόν τών Τρωικών 
νς-ερον. Αινείαν δέ καί Αντηνορα, καί Ενετούς, καί απλώς 
τούς εκ του Τρωικού πολέμου πλανη^έντας εις πάσαν την οι
κουμένην, ά|ιον μη των παλαιών ανθρώπων νομίσαι; Συνέβη 
γάρ δή τοίς τότε Ελλησιν ομοίως καί το?ς /Βάρβαροι;, διά τον 
της ς-ρατείας χρόνον, άποβαλείν τά τε έν οικω, καί τή ς*ρατεί« 
πορισ^ντα* ώς-ε μετά την τού Ιλίου κατας-ροφήν τούς τε νική- 
σαντας επί λης*ειαν τραπέσ^αι διά τάς απορίας, καί πολλώ 
μάλλον τούς ήττηθέντας, καί περιχενομένους εκ τού πολέμου. 
Καί δή καί πόλεις ύπό τούτων πλεΓς*αι κτισΒήναι λέγονται 
κατά πάσαν την έςω της έλλάδος παραλίαν ές-ι δ* όπου καί 
την μέσοχαίαν. '

Είπών δέ κα: αύτός όπόσον πρού'βη τά τής οικουμένη; 
εις χνώσιν τοΓς μετ’ Αλέξανδρον, καί κατ’ αυτόν #δη, μετά- 
βέβηκεν επί τόν περί τού σχήματος λόχον, ούχΐ περί τού τής 
οικουμένης, οπερ ην οικειότερον τώ περί αυτής λόχω, αλλά 
τού τής συμπάσης χής. Δει μέν γάρ και τούτου μνησ^ήναι, 
μή άτάκτως δέ. Είπών ούν, ότι σφαιροειδής η σύμπασα, ούχ 

49- ώς έκ τόρνον δε , άλλ’ έχει τινάς ανωμαλίας, επιφέρει το.
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ττ>»3·ος των έν μέρει μετασχηματισμών αύτης , οϊ συμβαίνουσιν 4{>♦ 
ξκ τε νίατος, καί πνρός, καί σεισμών, και άναψυσημάτων, 
καί άλλων τοίοντων4 ού^ Ενταύθα την τά|»ν φνλάττων. Τό 
μεν γάρ σφαιροειδές περί ύλην την γην άηό της τον όλον 
τάξεως συμβαίνει' ο? δε τοιοντοι μετασχηματισμοί την μεν 
0)ην γην ούδ'εν έ£αλλαττονσίν (έν yap τοίς fteyscXois έναιρα- 
νίζεται τά οντω μοίρα), τής ίέ οικουμένης διαλέσεις έτέρας χαί 
ετέρας τινχς απεργάζονται, χαί τάς προσεχείς αίτιας άλλας 
χαί άλλας έχονβί.

Μάλις-α <ίέ φχισί ^ότητιν παρασγεΐν, πώς εν δισχίλιοις 
χαί τρισχιλίοις άπο Βώάττης ς·αδίοις κατά την μεσογαίαν 
όραται πολλαχον κόγχων καί όζ'ρέων καί χηραμίδων πλήΒος, 
υμ λιμνοΒοδαπαι' χαΒάπερ ψησί περί τό ιερόν τον Αμμωνος , 
χαΐ την επ’ αυτώ οδόν, τρισχύ.ίων ς-αδίων ουσαν* πολλών γάρ 
είναι χίσιν δςρέων, άλα» τέ καί ννν ετ< evpioxeaBat πολλονς, 
άναψυσήματά τε Βοδάττης εις ύψος άναβάλλειν προς ώ χαί 
ναυάγια Βάλαττίων πλοίων δείχνυοΒat, & εψασαν διά τον 
χάσματος εχβεβράσΒαι· καί επί ςήέχδίων άναχεϊσΒαι δελψινας, 
επιγραφήν έχοντας Κνρηναίων Βεωρών. Ταντα S’ είπών, την 
Ιτράχώνος έπαινεΐ δόξαν τον ψυσικοΰ, καί in  ΞάνΒου τον 
Αυδοΰ. Τον μεν ΞάνΒου λέγοντος, επί λρταξέρξου γενέσΒαι 
μέγαν αυχμόν, ώστ’ έκλιπεϊν ποταμούς, καί λίμνας καί ψρέατα' 
αυτόν τε ίδεΐν πολλαχί πρόσω από τϊ,ς Βαίάττης λ&ονς 
τε κοτχνλιώίεις, καί τά κτενώδεα, καί χηραμίδων τυπώματα, 
και λιμνοΒαλασσαν έν Αρμενίοις, καί έν Ματιηνοΐς, καί έν 
Φρυγία τη κάτω' ών ένεκα πείΒεσΒαι τά πεδία ποτέ Βαλατταν 
γενέσΒαι. Τον δε Στράτωνος ϊτι μάλλον άπτομένου τής αιτιο
λογίας, δτι φησϊν οϊεσΒαι τον Εϋξεινον μή ‘έχειν πρότερον τό 
κατά Βνζάντίον ςόμα , τούς δε ποταμούς βιάσασΒαι καί 
άνοΐξαι, τονς εις αντόν εμβάλλοντας· είτ έκπεσείν το ύδωρ
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49· εις τήν Προποντί&κ καί του Ελλήσποντον. To S’ «ντο συμ^ήναι 
καί περί τον καθ’ ημάς θάλατταν' καί yap ένταΰθα τον κατά 
Στάλας εχραγί5ναι πόρον, πληρωθείσης υπό των ποταμών τής 
θαλάττης, κατά $ε τήν έκρυσιν άνακαλυφθήναι τά τεναχώίη 
πρότερον. Φέρε» αιτίαν, πρώτον μέν, ότι τής $£ω θαλάττης 
καί τής εντός τοό'ΰάφος έτερόν εςτν* όπειθ* ότι καί νΰν ετι ταινία 
τις ύφαλος ίΐατέτακεν από τής Ευρώπης επί τήν Λιβύην* ό)ς

5ο. άν μη μιας οΰσης πρότερον, τής τε εντός, καί τής έκτός. Καί 
βραχύτατα μέν είναι τά περί τον Πόντον τό ίέ  Κρητικόν, καί 
Σικελικόν, καί Σαρίώον πέλαγος, σφόίρα βαθέα* των γάρ 
ποταμών πλείς-ων, καί μεγΐςων, ρεόντων άπό τής-άρκτου καί 
τής άνατολής, εκείνα μεν ιλύος πληροΰσθαι, τά άλλα ίέ μένειν 
βαθέα* όιό καί χλυκυτάτην είναι τήν Ποντικήν θάλατταν· τάς 
τ’ έκρύσεις χίνεσθαι εις οΰς τόπους εχκέκλιται τά έόάφη. 
Δοκ-ίν όέ καν χωσθήναι τόν Πόντον όλον εις ύς-ερον, άν 
μένωσιν αί έπιρρύσεις τβιαΰται* καί χάρ νυν ήόη τεναχιξειν 
τά εν άρις*εράτοΰ Πόντου, τόν τε Σαλμυόήσσόν, καί τά καλού
μενα Στήθη υπό των ναυτικών τά περί τόν ϊς-ρον καί τήν 
Σκυθών ερημιάν. Τάχα όή καί τό τοΰ Αμμωνος ίερόν, πρότερον 
επί τής θαλάττης όν, έκρύσεως γενομέντα, νΰν έν τ$ μεσοχαια 
κεισθαι. Εικά£ειν τε τό μαντείου ευλόχως επί τοσοΰτον 
χενέσθαι επιφανές τε καί γνώριμον επί θαλάττη ον τόν τε 
επί πολύ ούτως έκτοπισμόν άπό τής θαλάττης, οΰκ εΰλοχον 
ποιεΓν τήν νΰν ου σαν επιφάνειαν κάί ί0|«ν. Τήν τε ΑΓχυπτον 
τό παλαιόν θαλάττη κλύ£εσθαι, μέχρι τών ελών των ,περί τό 
Πηλούσιον, καί τό Κάσιον όρος, καί τήν Σερβωνι'ό'α λίμνην' 
ετι χοΰν καί νΰν κατά τήν Αίχυπτον ,  τής άλμυρίίος όρυττομένης, 
ύφάμμους καί κοχχύλιώ&ις ευρίσκεσθαι τούς βόθρους, ώς 
άν τεθαλαττωμέυης τής χώρας, καί τοΰ τόπου παντός τοΰ 
περί τό Κάσιον, καίτά Γέρρα καλούμενα, τενκγίξοντος, ώστε

σύναπταν
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συνα'πτεχν τώ τής Ερυθράς κόλπω' ενίούβης i t  τϊ,ί- θαλάχττις 5ο. 
ανακαλνφθήναχ. Μείναχίέ ttjv Ιερδωνΐδα. λίμνην' tlx’ hpayfivtu 
xxi xavxrp, ώς-ε έλώ&ι γενέοθχι. Ως ό’αυτως καί τής καλουρενχις 
Μόχριόος λίμνης τούς αχχχαλούς [αΐγιχλοΐς] ΒΰΧάττης·μ«Χλον η 
ποταμοΰ προαεοχκόναχ. Τό μα ούν όπχκλύξεαθαχ' ποτέ πολύ ρέρος 
των ηπείρων επί χοίρους τίνος καχ πάλχν άνακαλύπτεσθαχ, iox'nj 
τχς «ν' ώ; 5* ούτως καχ τό τοχς όόαφεσιν ανώμαλον είναι τήν 
y?v &πασαν, την νϋν. ύφαλον* καθα'περ γε νη Αία κάχ τήν 
εξαλον, όν >5 οίκούρεν , τοχχαυτας δεχομίνην , ίσος αυτός 
Ερατοσθένης εΐρπκε ρεταόολα'ς. $στε πρός yt τόν Ξάνθον 
λόχον ούίέν άν έχοχ τχς προσφέρεχν ατοπον.

Προς i t  τόν Στρα'τωνα λέχοχτ' άν, ότχ πολλών αίτιων όντων, 
ά̂ εχς ταΰτα, τά μη όντα αχ’τχάταχ. Πρώτην yap atrtav φ>ισχν, 
ότι τής εντός θαλάττνις καί τής εκτός ον ταυτόν τό είαφος 
καχ ό βυθός. Πρός yap τό μετεωρίζεσΒαι τούτην καχ ταπεχ* 5 ι . 
νοΰσθαχ,καχ έπχκλύ̂ εχν τόπους τχνάς, καχ άυαχχορεχν «π αυτών, 
ού τούτό ectv αχτχον,τό.άλλα καχ άλλα έοά^η, τα μεν ταπεινό
τερα είναι ,  τά it  υψηλότερα* άλλα τό τά αυτά ε’όαφ/) ποτέ 
μα ρετεωρχ&σθαχ,ποτέ-δ’ αύ ταπεχνουσθαχ, καχ αννεξαίρειν', 
η συνενδιδόναι τό πε'λαχος· εζορΒεν μεν y«p επικλύσαχ άν , 
ταπεχνωθέν όέ άναδράμοι άν εχ’ς τήν άρχαχαν χατάςααιν. Ε ι 
yep οδτω, όεήσεχ πλεοναϊρώ τής θαλατττις αχ’φνχόχω γενομίνω 
τήν έπίκλυαχν συρ&χχνεχν, καθα'περ έν ταχς πλημμύρισα η ταίς 
αναδάσεσι τών ποταρών, τότε μεν. έπενεχθέντος έτερωθεν, 
τοτέ ό1 αύξηθέντος του υό*ατος. Αλλ’ ούθ’ αί αύ£ήσεχς άθρόαχ 
καχ αιφνίδιοι γίνονται,  ούθ’ αχ πλημμυρίδες τοαοϋτον ε’πχρέ- 
νουσχ χρόνου, ovi άτακτο/ εχσχυ, ούτε κατά τήν ήρετέραν 
έπιχλύζουσχ θα'λατταν, oui’ οπού ότυχε. Λοιπόν ούν αιτιάσθαχ 
τό εόαφος, ή τό τή θαλα'ττρ ύποκεχρενον, ή τό επαΧυζόμενον' 
ραλλον is  τό ύφαλον. Πολύ yap εύκχνητότερον, καί ρετα£ολάς
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5 ι· θάττους δέ£αοθαι δυνάμευον το Ινυχρον* καί yap το πνεύμα· 
τικόν τό πάντων αίτιον τών τοιούτων πλέον ένταύθα. Αλλ’ , ώς 
έ<ριν, τών τοιούτων άπερχας*ικόν έςτ παθών, τό τά αυτά 
ε’δάφ*) ποτέ μεν ε£αίρε®θαι, ποτέ δε ύφίζπσιν λαμ£κνειν· οΰ 
τό τά μεν είναι ύψ»)λά, τά δε ίττβν. Ο δέ τούτο λαμβάνει, 
νομ'ζων όπερ επί τών ποταμών συμβαίνει, τούτο καί επί τίς 
θαλάττης απαντάν, τό από τών μετεώρων τόπων είναι τέν 
ρύσιν. Ουδέ yap αν τού κατά Βυζάντιον ρού τό έδαφος ί,τιάτο, 
"λίγων υψηλότερου τό του Εύ£είνου, τό τι?ς Προποντίδος, καί 
τού εξής, πέλαγους, &μα καί αιτίαν προς*ιθείς* άπό yap τϋ; 
ίλ.ύος ττ,ς άπό τών Ποταμών χατχφερομένης πλήρούσθαι τον 
βυθόν, καί βραχύν χίνεοθαι* διά tovto i t  καί ρείν εις τά 
εκτός» Τόν δ  αυτόν λόχον καί έπί τ«ν κμετέραν θάλατταν 
βύμπαοαν μεταφέρει προς τλν εκτός, ώς καί ταύτης μετεω* 
ρότερον τούδα^ος ποιούσες του υποκείμενου τώ ,λτλαντικω 
πελάχει* καί χάρ avnj εκ πολλών ποταμών ιτλϊ?ρούται, καί τλν 
υπος·άθμ>ιν τ»ς ίλύος δέχεται τέν άνάλοχον. Εχριαν ουν καί 
τόν είσρουν όμοιου χίνεσθαυτώ κατά Βυζάντιον τόν κατά 2τκ).α; 
καί τκν Καλπών. Αλλά τούτο μεν ε’ώ* ερούσι χάρ κάκε: 
τούτο συμ£αίνειν, περιοπάσθαι δέ υπό τών άμπώτεων και τών 
πλημμυρίδων, καί ε’πικρύπτεσθαι.

Εκείνο δέ πυνθάνομαι, τί εκώλυε, πριν άνεωχεναι τό τόμ* 
τό κατά Βυζάντιον, ταπεινότερου ον τό .τού Εύξείνου εδα^ο; 
τού τός Προποντίδος καί τνίς έ£ός θαλάττης, πλο̂ ρωθόναι υπό

5a. τών ποταμών, είτε θαλατταν ούσαν καί πρότερον, είτε λίμνην 
μείζω τύς Μαιώτιδος ,* Ε ι χάρ τούτο ουχχωροίτο ,  προο- 
ερί,σομαι καί τούτο* άρά ye « επιφάνεια τού ύδατος εκείνου καί 
τού τ>5ς Προποντίδος οΰχ ούτως είχεν, ώοτε μέχρι μέν  ̂ αντί; 
r,v p.rj βιάζεσθαι προς την έκρνοιν, διά την όαση; άντέρεισιν 
καί θλίψιν* επειδή. δε ΰπεοεπόλαοεν ν εντός, βιασασθαι καί
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άπεράίόε τό πλεονάξον* έκ δέ toutou γενέα$αι βύρρουν το £ςω 5a. 
*eXoyos τώ έντός, καί τκν αντκν irA<pdmcai έκεένω λα&Γν, είτε 
$αλαττίω, είτε λεραίω ρέυ πρότερον Svrt, θαλαττίω όέ ύπερον, 
διά τκν μίζαι καί τκν επικράτειαν } Ει yi(o τούτο όώίουσιν, κ 
ρεν fxf/uoti οϋκ αν κωλύοιτο ^ νυν ούχ άπό δπεντέρου & 
ε’όά^ους., ούόέ επικλινούς, 0περκ£/ου Στράτων.

Ταύτα δε όεΐ μεταφέρει καί έπί τκν ολην τκν καθ’ κρά; 
θάλατταν, καί τκν έκτος, ρκ έν τοΓ; έδάφεσι, καί ταίς έπιπλέ- 
οεσιν αύτών τκν αίτιου του &ρου τιθερένους, άλλ’ b  τοίς 
ποταροΓς*..iiret ούκ «πιθανόν, κατ’ αύτους, ονό* εί τκν όλκν 
$άλάίταν τκν κρετέραν , λίρκν πρότερον εΓναι συνέβαινε, 
πλκρουρένκν υπό τών ποταρών, έπιπολάσασαν έκπεσεΓν όζω 
διά τών κατά τάς Στάλας ςενών, ώς έκ καταρρακτών, έπαυ- 
ξομεντιν δ3 άεί καί ράλλον τκν θάλατταν σύρουν γενέσ$αι υπ* 
«ντ>5; τω χρόνω, καί ηνδραμειν εις μία/ έπιφάνειαν, εκθα- 
λαττωθδναι ίέ Λά τκν επικράτειαν. Ου φυσικόν όλως τό 
τοΓ; ποταροίς εοιάζειν τκν θάλατταν οί pev yip φέρονται 
κατά επικλινές ρείθρον, ί  όί άκλινκς £g->j)tev. Οί £έ πορθμοί 
ρευματίζοντat κατ’ άλλον τρόπον· οί $ii  τό τκν ίλΰν τέ,ν εκ τών 
ποταρών προίχοΰν τόν του πελά/ουί βυθόν. Η yio πρόσχωσες 
περί αυτά συνές*«ται τά ?6μοπ« των ποταμών' οΐον περί μεν 
τά του Ιί*ρου, τα >8y0pova Σ ^θ κ , καί κ Σκυθών έρψία, καί 
ό Σαλρυίκσσός, καί άλλο>ν χείμαρρων σννεργαύντων προς 
τούτο. Περί ίέ τά τού Φάσιίος, κ Κολχικκ παραλία, δίαμμο; 
καί ταπεινκ καί ραλακκ ουσα. Περί ίέ τόν Θερμωδοντ« καί 
τόν ϊριν, όλ.η Θερι'σκυρα, τό τών Αμαζόνων πεδίον, καί ττ}ς 
Σίφνος τό πλέον ουτω ίέ καί επί τών άλλων. Απόντες yip 
μιμοΰνται τόν Νείλον, έ£κπειρούντες τόν προ αυτών πόρον, 
οί ρέν ραλλον, οί όέ κττον* κττον ρέν, οί ρκ πολλκν καταφέ- 
ροντες τκν ίλύν ράλλον ίέ , οί πολλκν τε καί ραλα/^ειον
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. χώραν επιόντες, κα» χείμαρρους όεχόμενο» πολλούς* ών ες·ι 
χαϊ ό Πνραμος, ό τή Κιλικία πολύ μέρος προσ^είς* εφ’ ον 
κα» λόγιον έκπέπτωκέ τ» τοιούτον*

. EewiTat ϊααομίνοι; , or* ΌύρζμΟς βύρυοίίνχί,
Ηϊόναπροχίων, Upr,v <( Κύπρον «ojrat.

Εκ μέσων yap των τίς Καταονι'ας πεδίων εννοείς πλωτό;, 
καί διεκπεσών διά των τον Ταύρον Γενών είς τλν Κ»λικ/αν, 
έκί»<ίωσ»ν εες τον προ τούτες τε καί τ ί ;  Κύπρου πόρον.

Αίτιον δέ του μή φ$ανε»ν την χούν εις τό πέλαχό; προΐούσαν 
τκν υπό των ποταμών χαταψερομένην , τό τκν θαλατταν 
«νακόπτε»ν αύτλν ε»’ςτούπίσω, παλιρροονσαν φύσε». Εονίε yap 
τοΓς £ώο»ς· καί κα3·<έπερ έκεΓνα συνεχώς «ναπνε» τε καί εκπνε», 
τόν αυτόν τρο'πον κα» αυτί}, έζαυτής τε κα» είς εαυτόν συνεχώς 
παλ»νφομιχ>;ν τινα κινούμενη χίνησιν. Δχλον δε τώ έπ»' τον 
αΐχιαλού ες·ώτι κατά την κυματωσίν* άμα yap χλύζονται ο» 
πο'ίες κα» υμνούντο», κα» παλιν κλύ£οντα», κα» τούτο σννεχώ;. 
Τώ<8έ κλύίων» κα» κύμα έπιτρέχε», καν χαλϊΐνότατον, >5 έπ»φε- 
ρόμενον έχε» τοιά βίαν πλε»'ω, κα» απορρίπτει παν τό ώλλότρ»ον 
εις την γήν,

— Πολλον ίέ παρΐξ αλα j>v>»0{ «χενε.
Μάλλον μέν ούν ίν «νέμω συμβαίνει τούτο* άλλα κα» εν νηνε
μία, καί έν άποχαίοις πνεύμασιν. Οΰίέν yap ίττον «π» yj$v φέ
ρεται τό κύμα ύπεναντίως τώ άνέμω, ώς «ν ίδιαν ταά τής 
3αλάττης την χίνησιν σνγχινούμιενον αυτή· Τοιούτο ίέ κα» τό,

Αμψϊ ο4 ry αχρας 
Κ υρτόν  fov xopuyourai, άττοπτύςι ί 5 άλός ajpw*

καί το, ..
Ηιόνες jSocwjev άλος ί£ω.

Η μεν οδν τοΰ κύματος έχει τινά βίαν, ώς"* άπωδει-
σ5*αι τό αλλότριον. Καί καί κάλαρα tv τι να τίς ^αλαττ^
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ταύτήν φασί,. κα& ήν καί τά νεκρά σώματα καί τά ναυάγια εις 55. 
yjjv έχκυμαίνεται. Η ί* άναχώρησις ούκ έχει τοσαυτϊ)ν |3ίαν, ώ?*ε 
νεκρόν, ί) |ύλον, ίι τό κβυφότατον, φελλόν, υπό τον κύματος 
ας γην άνα$)*ι$ήναι' ούδ* εκ τών πλησίον abxil τόπων εις τό 
πέλα^βί προσπεσείν ΰπολειφ$έντων υπό τού κύματος. Ουτω 
ί» καί τόν χουν, καί τό συν αΰτρ Χεθολωμίνον ύδωρ εκκυμαι- 
νεσθαι συμβαίνει, καί τού βάρους άμα συνεργοϋντος, &?& 
3·άττον κατενεγθή,ναι προς την γήν 'κάτω, πριν εις τό πρόσω 
πελαγίσαι. Καί yap ί  τού ποταμού βία παύεται, μικρόν προελ- 
$οΰσα του αόρατος. 0 5τω μεν ουν ενδέχεται προσχωσθήναι τό 
πέλαχος παν, άπό των α^ιαλών άρξάμενον, αν συνεχείς ϊγ$ 
τά; εχ των ποταμών έπιρρύσεις» Τούτο δ* άν συμξαίη, καν 
του Σαρδόνιου πελάχους ύποθύμεθα βαθύτερου τον Πόντον, 
οπερ λύεται τών άναμετρηδέντων βχθύτατόν που χιλιών όρ- 54. 
‘/υιών, ώς Ποσειδώνιός φ^σι.

Trjv μέν ουν τοιαύτην αίτιολοχών «ττον άν τι? άποδΐε£αιτο· 
μάλλον δ* άπό τών φανερωτέρων, και τών κά3’ ημέραν τρόπον 
τι να δρωμένων, άνχπτέον τον λόγον, Καί γάρ κατακλυσμοί, 
καί.σεισμοί, καί άναφυσήματα, καί άποιδησεις τής υφάλου 
γης, μετεωρίζουσι καί την θάλατταν* αι δε συνιζήσεις ταπει-  
νοΰσιν αυτήν. Ού γάρ, μύδροι μεν άνενεχΒήναι δύνανται, καί 
μοφαί νήσοι, μεγάλοι δ> ού'* ουδέ νήσοι μεν, ήπειροι δ> ου. 
Ομοίως δε καί συνιζήσεις, καί μικραί,καΐ μεγάλοι γένοιντ άν' 
εϊπερ καί χάσματα,  και καταπόσει? χωριών καί κατοικιών, 
ώ; επί Βούρας τε καί Βιζώνης, καί άλλων πλειόνων, υπό σει
σμών yeveoSat φασι* καί ττ,ν Σικελίαν ούδέν τι μαλάον άπορ- 
ρύγα τής Ιταλίας είκάζοι τις. αν, ή άναβλφέίσαν υπό τού 
Αίτναιου πυρός έκ βυ$ού, συμμεϊναι' ως δ> αύτως καί τάς Λ ι- 
παραιών νήσους καί Πώϊΐκούσσας.

Ο ό° ούτως ήδύς έςιν, ώστε, καί μο&ημοτεκός ών, ουδέ τίν
Ε  3
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54- Αρχιμήδβυς βέβαιοί δόξαν' οτι φησίν «κείνος έν τοΓς Περί των 
όχουμενων, παντός υγρού καθεΓήκότος καί μένοντος τήν 
επιφάνειαν σφαιρικήν είναι, σφαίρας ταύτό κεντρον έχούσης τη 
γ?). Taur/jv yap τήν δόξαν άποσέχονται πούντες ©ί μαδημάτων 
πως άψα'μενοι. Εκείνος δέ τήν εντός θαλατταν, καίπερ μίαν 
οίισαν, ώς φησιν, ον νομίζει υπό μίαν έπκράνειαν τετάχθαι, 
άλλ’ ουδ* έν τοΓς σύνεγγυς τόποις. Και μάρτυρας yt τής τοίαυτης 
άμαθιας αρχιτέκτονας άνδρας ποιείται* καίτοι των μαθημα
τικών καί την αρχιτεκτονικήν μέρος τής Μαθηματικής άποφη- 
ναμένων. Φησί yap καί Δημήτριον διακόπτειν έπιχειρήσαι τον 
των Πελοποννησίων ισθμόν, πρός τό παρασχεΐν διάπλουν τοΓς 
ς-όλοις* κωλνθήναι ό’ νπό των αρχιτεκτόνων, άναμετρησάντων 
και άπαγγεάάνζων μετεωροτέραν τήν έν τώ Κορινθιακώ κόλπω 
θάλατταν τής κατά Κεχχρέας είναι, άστε, εί δϊακόψειετό με
ταξύ χωρίον, έπικλυσθήναι άν άπαντα τόν περί Aiytvav πόρον, 
καί την Aiya/av, καί αύτάς τάς πλησίον νήσους, καί μηδέ τον 
δϊα'πλουν άν γενίσθαι χρήσιμον. Διά οε τούτο καί τούς Εύρίπους 
ροώόεις είναι, μαλι^α δε. τον κατά Σικελίαν πορθμόν, όν φησιν 
δμοιοπαθΰν ταίς κατά τόν Ωκεανόν πλψμυρίσι τε καί άμπωτεσι* 
δίς τε yap μετα&ίλλειν τόν ρούν έχαςης ήμερος και ννκτός, 
καί, καθάπερ τόν Ωκεανόν, δίς μεν πλημμυρειν, δίς δε άναχωρείν.

55. Τή μεν ουν πλημμυρίδι όμολοχείν τόν εκ τον Τυρρηνικοϋ 
πελάχους εις τό Σικελικόν καταφερόμενον, ώς άν εκ μετεω
ροτέρας επιφανείας, δν δή καί Κατιόντα όνομάζεσθαι- όμοϊογεϊν 
δ> ότι καί κατά τόν αυτόν καιρόν άρχεταί τε καί παύεται, καθ’ 
όν αί πλημμυρίδες. Αρχεται μεν yap περί τήν ανατολήν τή; 
σελήνής καί τήν δύσιν* λήχει δ* όταν συνάπτρ τή μεσουρανήσει 
εκατέρα, τή τε υπέρ γνς καί τρ υπό χής. Τή δέ άμπώτει τόν 
εναντίον, δν Εξιόντα καλείσθαι, ταίς μεσουρανήσεσι τής σελήνης 
άμψοτέραις εναρχόμενον, καθάπερ at άμπώτεις, ταίς δέ
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Περί ρέν ούν των πληρρυρίδων καί των «ρπώτεων είρ>}- 
κασιν ίκανώς Ποσειδώνιός τε καί Αθηνόδωρος. Περί δέ τής 
των πορ^ρών παλίρροιας, Εχόντων καί αυτών φυσικώτερον 
λ^ον, κατά την νυν νπό^εσιν τοσούτον είπείν άπόχρη, ότι 
ού$’ είς τρόπος τον ροώδεις είναι τούς πορ&ρούς ,  ό ye κατ’ 
είδος* ού yap άν ό ρέν Σικελικός <5ί'ς έκάςτ/)ς πρέρας ρετέβαλλεν, 
ώς ούτός φησιν, ό δέ Χαλκιδίκός επτάκις, ό δέ κατά Βυζάν
τιον ουδέ ρετΕδαλλεν, άλλα διετέλει τόν εκρουν έχων ρόνον, 
τον Εκ του Ποντικού π^λάyoυς είς τήν Προποντίδα'· ώς δέ ίπ 
παρχος ίς-ορεί, καί ρονάς ποτέ Εποιείτο. ΟύΥ ει τρόπος είς είη, 
ταύτην άν έχοι τήν αιτίαν, ήν φησ» ό έρατοσ$ενης, ότι ή Εφ’ 
εκάτερα $άλαττα άλλην καί άλλ.ην Επιφάνειαν Εχει' ουδέ yap 
Επί των ποταρών τούτο χένοιτ* άν, εί ρη καταρράκτας έχοιεν* 
Ιχοντες δέ ού παλιρροούσιν, άλλ’ Επί τό ταπεινότερον αεί φέ
ρονται. Καί τούτο δε συρδαίνει διά τό κεκλιρένον είναι τό 
ρεύρια καί τήν Επιφάνειαν αύτού. Πελ^ους δέ τις άν φαίη · 
κεκλιρΕνην Επιφάνειαν; καί ράλι^α κατά τάς σφαιροποιούσας 
ύπο$εσεις τά τΕσσαρα'σώρατα, ά δη καί μοιχεία φαρΕν ώς·’ 
ούχ ότι παλιρροούντας, άλλ’ ούδέ καύες-ώτας, καί ρε'νοντας, 
ονρροίας ρέν εν αύτοίς ούσης, ρή ριάς δέ Επιφάνειας-, αλλά 
τής ρέν υψηλό τέρας, της δέ ταπεινό τέρας. Ού χάρ ώσπερ ή yvi 
κατά εςιν ίοχημάτις-Μ ς·ερεά ούσα, ώς·ε καί κοιλάδας έχειν 
σνρρενούσας, καί άναςτίρατα, οΰτω καί τό ΰδωρ· άλλ’ αυτή 
τρ κατά τό βάρος ροπ>5 την όχησιν Επί τ?ς χης ποιείται, καί 
τοιαότην λαρδάνει τήν Επιφάνειαν, οίαν ό Αρχιρήδή? φησίν.

Επιφέρει δε τοίς περί τού Αρρο>νος καί τής Αίχυπτου ρη- 
^είσιν, ότι δοκοίη και τό Κάσιον όρος περικλύζεσΘαι 5-αλάττπ,καί 
πάντα τόν τόπον, όπου νυν τά καλούρενα Γέρρα, καθ' εκας·α 
τεναχίζειν συκάπτοντα τώ τής Ερυ^ράς κόλπω, συνενδούσης δέ 56.

Ε 4
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συνάψεσι ταΐς προς τάς άνατολάς καί δύσεις παυο'ρενον. 55.
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56. τη; $αλάττης άποκαλυ^δήναι, Το δή τεvαyί£εtv τον λεχδέντβ 

τόπον συνάπτβντα τώ τη; Ερυδρά; κόλπω, άρφίδοήδν έξ-ιν 
επειδή τδ 2υνάπτειν, σηραίνει καί τό συνεχχυς, καί το ψαυειν, 
ώζ*ε, ει υδατα εο?» σΰρρουν είναι Νοτερόν 5ατέρω- Ey<*> ρεν 
ουν όέχοραι τδ αυνεγγίζεεν τά τενάγη τ>5 Ερυδρά-θαλάττη, 
έως άκρην έκέκλεις-ο τά κατά τά; Σνίλας ς·ενά* έκραχέντων δέ, 
την άναχώρηηιν χενέσ3αι, ταπεινω^είση; τή; ήρετέρα; $αλάτ- 
τη; διά τήν κατά τά; ;*ήλα; έκρυσιν. ίππαρχο; δε, εκδε£άρενο; 
τδ συνάπτέιν ταυτδν τώ συρρουν χενέσδαι τήν ήριετέραν £άλατ·> 
ταν τρ Ερυ3ρα διά την πληρωσιν, αιτιάται τί δή ποτέ ούχί τ>5 
κατά τά; 2τκ?,ας έκρύσει, με$ιςαμένη έκείσε ή καδ’ ήρά; &α- 
λαττα, συρρεδι'ζ-α καί τήν συρρουν αυτ^ y£vopivnv τήν Ερυδράν, 
caX εν τή αυτή διερεινεν έπιφανεία, ρή ταπεινουρέν»* καί yap, 
κατ’ αύτδν Ερατοσθένη, τήν έκτο; θάλατταν άπασαν συρρουν 
είναι, ώ^ε καί τήν εσπέριον καί την Ερυθρόν ριαν 3-άλατταν 
είναι. Τούτο ^  είπών, έπιφέρει τδ άκο7ουδον τδ, τδ αϊτό ύψος 
εχειν, τήν τε ξξω Στηλών θάλατταν, not την Ερυδράν, και ετι 
την ταύτρ γεγονυίαν συρρουν.

Αλλ’ ούτ’ είρηκέναι τούτο φήοει Ερατοσθένη;, τδ συρρουν 
γεγονέναι κατά τήν πλήρωσιν τρ Ερυδρά, αλλά συνε/χίσαι μόνον' 
ούτ’ άκολουδεϋ τ>5 μια καί συνεχεί θαλάττρ τδ αυτδ ύψος 
εχειν καί τήν αυτήν επιφάνειαν* ώσπερ ουδέ την καθ-’ ήρα; , 
καί νη Δία. τήν κατά τδ Λέχαιον, καί την περί Κεχχρέα;. όπερ 
καί αυτδ; ό Ιππαρχο; έπισηραινεται έν τώ πρδ; αυτόν λόγω.
Ειδώς ουν την δο'|αν αυτού τοιαντην, ιδέα τι πρδ; αυτήν λε- 
γέτω, καί ρή έξ έτοιρου λαρβανέτω, ώ; άρα δ ψήσας μίαν 
είναι τήν έ'£» θάλατταν, συρ^ησι καί ότι ρία έςδν αυτή; ή
επιφάνεια.

Ψευδή δ’ είναι j /'σα; τήν επί τοΐ; δελ̂ Γσιν έπιγροεψ,ν Κύρη* 
ναίων θεωρών, αιτίαν άποδίδωσιν οΰ πιδανήν* ότι ή ρέν τή;



RvfrfvYiZ κτέσις έν χρόνοις φέρεται μνηρονενομίνοις,  το Si 56, 
ριαντείον ούίείς μέμντιται έπι 3αλάττρ ποτέ ύπάρ|αν. Τ ί γάρ,
«  ριίείς μεν Ις·ορει, έκ Si των τεκμηρίων ί ξ  ών εικάζομε» 
παρολών ποτέ τον τόπον χενέσδαι, οϊ τε &λφίνε; άνετέδησαν, 
καί « έπιχραφλ βένετο υπό Κυρηναίων θεωρών; ,Συ/χοιρίξσας 
Si τώ μετεωρισμώ του έόάφους συμμετεοψσΒεΐσαν καί τκυ 3ά- 
λατταν έπικλύσαι τούς μέχρι του μαντείο» τόπους, πλέον των 57. 
τριβχιλίων ς-afiim από 9αλάττ>ις ^έχοντας, ού συγχαρεί τόν 
μέχρι τοσούτου μετεωρισμόν, ώζ·ε καί tvjv Φάρον oAvjv καλυ* 
φθόνοι, χαΐ τά πολλά τ>5ς Αίχύπτου* ώσπερ ούχ ικανού όντος 
τού τοσούτου ύψους χαΐ τούτα έπικλύσαι. Φ»5σας ίέ ,  ειπερ 
έπεπ)ώρωτο επί τοσούτον >h καδ’ ίμάς 3άλαττα πρίν τό ε^ρτηγμα 
τό κατά τάς ςτίλας γενέσ^αι, έφ’ όσον ε?ρ>τκεν ό Ερατοσθένης, 
χρόνοι καί την Λι6ύ»?ν πάσαν, καί τά πολλά το5ς Εύρώπης καί τής 
Ασέας'κεκαλύφδαι πρότερον, τούτοις έπι φέρει, &ότι καί ό Πόντος 
τώ Αόρια σύ^ους άν υπήρίε κατά τινας τόπους* άτε Sr) τον 
Ις*ρου άπό τών κατά τόν Πόντον τόπων σχιζόμενου, καί ρέον- 
τος είς εκατέραν τήν 5άλατταν, όιά τκν &έσιν τής χώρας. Αλλ* 
ούτ* άπό τών κατά τόν Πόντον μερών ό 1 ς·ρος τάς άρχάς έχει, 
αλλά τάναντία άπό τών υπέρ τού Αγρίου όρών ούτ’ είς 
εκατέραν την θάλατταν ρεΓ, άλλ* είς τόν Πόντον μόνον* σχί
ζεται τε πρός αύτοΐς μόνον τοΓς ς-όμασι. Κοινήν Si τινα τών 
προ αυτού τισίν άχνοιαν ταύτηυ κχνόηκεν, ύπολα£ούσιν είναι 
τινα ομώνυμον τώ ϊς-ρω ποταριόν, έκ&ίλλοντα είς τόν kSpiav 
άπεσχισμένον αυτού' άφ> ού καί τό χένο; ϊς-ρω ν, Λ’ ού φέρεται, 
λα&ίν τήν προσηχορίαν· καί τόν ίάσονα ταύτρ ποιήσασθαι τόν 
εκ τών Κόλχων άνάπλουν.

Πρ ός όε τήν ά^αυμαςίαν τών τοιούτων μεταβολών , ας 
ίγαμεν αίτιας είναι τών έπικλύσεων, καί τών τοιούτων παθών f 
οΤα εϊριηται τά κατά τήν Σικελίαν, καί τάς Αιόλου νήσους,

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. ή $
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57· καί Πι&^.ούσσας, ά£ιον παραθεϊναι καί άλλα πλείω των ή» 

ετέροι; τόποις όντων, ij γινομένων όμοιων τούτοις, λΒρόα yip 
τά τοιαύτα παραοεφματα προ όφδαλρών τεΒέντα, παυσει τκν 
εκπλϊ^Ι»· νυνί <?έ το άτ?$ες ταράττει τήν αίσδησιν, xat ίείκννσιν 
απειρίαν των φύσει συμδαινόντων, καί τον βιον παντός. Οιον, 
ει τις λέ)>οί τάς περί Θϊίραν καί Θ^ρασιάν νήσους ιδρυμενας 
εν τω μεταξύ πόρο» Κρ>$τ>)ς καί Κνρ»3ναιας (ών ί  Θήρα ριτρό- 
πόλις ες-ι τχίς K v p w ji) , καί τλν ΑΓ^νητον, καί πολλά pipy; 
τής Ελλάδος τοιαντα. Ανά ρε'σον yap (ΕΜρβς καί Θ^ρασίας 
έκπεσονσαι φλόγες εκ τον πελι^ονς ημέρας τέσααρας, ώς·ε 
πάσαν £εΓν καί φλέ/εσβαι τί}ν Βάλατταν, άνεφύσησαν κατ’ 
ολ^ον έξαιρομένην, ώς «ν όργανιχώς, συντεΒαμένην εκ μύδρων 
νήσον, επέχονσαν δώδεκα ραδίων τήν περίμετρον. Μετά δε τήν 
παύλαν τον πά£ονς, εΒάρρησαν πρώτοι Ρόδϊοι, ίλαλαττοκρα- 
τονντες Ιτι, προσπλ.εΰσαι τω τόπω, καί Ποσειίώνος Ασφαλτον 

58. ιερόν ιδρύσασθαι χαζά την νήσον. Εν δε τ>5 Φοινίκη φησί Ποσει* 
δώνιος γινομένου σεισμού χαταποΒήναι πάλιν ιδρυμένη» ύπερ 
Σιδόνος, καί αυτής δε Σιδόνος σχεδόν τι τά δύο μέρη πεσειν, 
αλί* ούκ άθρόως, ώς·ε μη πολ.ύν ψΒόρον όνΒρώπων γενέσΒαι. 
Τό δ3 αυτό πάθος και επί την Συρίαν σλην διέτεινε, μετρίως 
δέ πως. Διέδη δέ καί επί τινας νήσους τάς τε Κυχλάδας και 
τήν Εύβοιαν* ώς-e τ ίς  Αρεδονσης (ές-ι δ  εν Χαλχίδι κρήνη) 
τάς πηγάς άποτυφλωθήναι· συχναΧς δ' ήμεραις νς-ερον άναβλνσαι 
κατ’ άλλο ςόμιον' μη παύεσΒαι δε σειομένην την νήσον κατά 
μέρη, πριν κ χάσμα γής άνοιχΒεν εν τω Λ»?λαντω πεδίω, πηλού 
διάπυρου ποταμόν έξήμεσε.

Πολλών δε συναγωγάς ποιησαμενων τοιαύτας, άρκεσει τά
νπό τον Σχηψίου Δημητρΐου συντ,γμένα, οίκείως παρατεθέντα.
Μνησ^είς yap των επών τούτων,

Κρουνώ ό’ ί;:*νον χάλλιίρόω" tvSct it πηγαΐ 
Aotai ivat^oOVfft Σχα^χνίοου &ν^£ντο$.
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Μ μ*ν γip S’ ΰίατί λίαρώ, — 58»
Η ixipn diptϊπρορέίΐ ιίχνϊα χαλάζρ,

«ΰκ εά Βαυ μάζαν, ει νυν r> μεν τον ψνχρου δ&χτός μίνει πτ,γη, 
υι δε- του θερμοί ουχ έράται. Αειν γάρ φχσιν αΙτιάσΒαι τχν 
έκλειψιν toy 3ερμοΰ δίατος. Μεμιοίσκετα» i t  προς τούτα των 
υπό Δχμοχλέους λεγομένων, σεισμούς τίνος μεγάλους, τον4 

μεν πάλαι περί Αυδίαν γενομένους ναι ϊωνίαν μέχρι της 
Ίρωάδος, ί^ορβνντος, ύψ' ων καί χώμαι κατεπόδχσαν, καί 2ί~ 
πνλος χατες-ράψη, κατά την Ταντάλου βασιλείαν, καί εξ ελών 
'ύμνοι έ^ένοντο, ττ,ν δέ Τροίαν έπέκλνσε χύμα. Η i t  Φάρος 
it vox* Αίγυπτον τ,ν ποτέ πελάγιο, νυν ie τρόπον τινά χερρό- 
νησος γέγονεν' ώς δ* ούτως καί Τνρος και Κλα£ομενα<. Ημών 
δ  «κ&5μούντων εν Αλεξάνδρειά τί? προς Ar/ύπτω, περί Πχ-. 
λονσεον καί to Κάβων όρος μετεωρισΰέν το πέλ:αγος, επέχλυσε 
την γην καί vrfaov έποίχσε Το όρος* ώςτε πλάστην γενέσθαι txv 
παρά to  Κάβων oiov, τχν ές Φοινιχην. Ούδεν ουν Βανμχς-όν, 
οΰδ’ ει ποτέ διας·«ς 6 Ισθμός, χ  ίζημα λαβών, ό διείργων το 
Atyuntiov πέλαγος άπό τ>5ς ίίρυΒράς Βαλάττης, άποφανεί 
πορθμδν, καί σύρρουν ποιήσει την έκτος Βάλαχταν τη εντός , 
χαθάπερ επί toy κατά τάς Ηρακλείους ς*χλας πορθμού συνέβη» 
ΕΓρχται δε περί των τοιούτων τινά καί εν άρχαΐς τχς πραγ
ματείας, & δει συμφέρειν εις εν, καί τχυ πίζ-<ν ίσχυράν κατα
σκευάζει ,  των τε τχς φύσεως έργων, καί των άλλως γινομένων 
μεταβολών.

Τόν τε Πειραιά,, νχσιάζβντα πρότερον, καί πέραν τ^ςάκτχς 5g. 
κείμενον, οδτω; ©ασίν όνομασ^χναι* νπεναντιως δ* χ Λεύκάς, 
Κορη&ιων τόν Ισθμόν όιακοψάντων, νχσος γίγονεν, άκτχ πρό
τερον ουσα* περί ταύτης γάρ ιρασι λέγειν τον Λαέρτχν,

Otoj Νήριχον sD.ov ενκτίμενον πτοlitdpov,
Α/.τήν Ηη tips to.



5g. Ενταύθα μ& δή διακοπαΐ χειρότμητοί χεχόνασιν* «λλαχόΘι δε 
προσχώσεις, ή γεφυρώσεις, καΟάπερ επί τής προς Συρακούααις 
νήσον, νυν μέν γέψυρά έςεν ή συναπτόνσα αυτήν προς τήν 
ήπειρον πρότερον t9ε χώμα, ώς ψησιν Ιβυκος, λογαίου λ&ου , 
ον καλεΐ εκλεκτόν. Βοϋρα δε, καί Ελίκη, ή μΐν υπό χάσμα
τος ̂  ή & υπο κύματος ήψανίσΒη. Περί ΜεΒώνην δε την εν 
τώ Έρμιονιχώ κόλπω [πνρ ] επτά ςαδίων το νψβς άνεδλήθη, 
γενηθέντος άνχψυσήματος φλογώδους, με$’ ημέραν μεν «πρώτον 
ίιπο τον Βερμοΰ καί τής Χαώδους οδμής, ννκτωρ δ* *ενώδες* 
έκλαμπον πόρρω, καί Βερμοΰνον, &ςε ξεΐν την Βαλχτταν επί 
ς-αδίονς πέντε, θολερόν δ1 είναι καί επί είκοσι ς-αδιους, προσ- 
χωαΒήναι δε πέτραις άπορρώξι, πύργων οϋκ ελόττοοιν. Τπό 
δε τής Κωπαίδος λίμνης ή τε Αρνη κατεπόΒη, και Μίδεια, ας 
ώνόμακεν 6 ποιητής εν τώ καταλέγω'

01 Τί πύνςάγυλαν Apvsjv ?χον, οΐ τ« Μidttav.
Καί υπό της Βιςωνίδος δε καί της νυν λφνίτιδος λίμνης έοίκασι 
κατακεκλυσΘαι πόλεις τινες Θρακών (αί δε καί Ύρηρών, ώς 
συνοίκων τοΐς Θραζίν οντων). Κα; ή πρότερον δε λρτεμίτχ 
λεγομένη, μί« των Εχινόδων νήσων, ήπειρος γέγονε. Καί «λλας 
δέ τών περί τον Αχελώον νησίδων το αυτό πάθος ψησί παθέίν, 
εκ τη; νπό τον ποταμού προσχώσεως τον πελόχους. Συγχοΰν- 
τat δε καί αί λοίίταΐ, ώς Ηρόδοτος ψησί. Και Αίτώλικαί δε 
άκραι τινές είσι νησίζουσαι πρότερον' και ή λς-ερία η)Χκκται, 
ήν Α^ερόδα φησίν 6 ποιητής'

Ες*ι δε τις νϊ,αος μδ'σσρ iXt πετρύεσσ*.
A7*pUy ού ργάλη, Ιιμ&ες δ9 ΐνι νχΆοχοι αυτγ 
Αμψίδνμοί.

Νυν* 8* ούί* άγκνροδδλίον εύρνες Ιχεί* Εν τε τ>5 ΪΒώΐΥΐ ου$έν 
ές-ιν αντρον τοιοδτον, ούίέ Νιγ/ρα?ον, οϊόν ψησιν Ομηρος* 
Βέλτίον $ε αιτιάσΒαι μετ&βοίην, η ocfjotM $} κατάψενσιν των
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t όπων κατά το μυθώδες, Τούτο μέν ασαφές όν, έώ εν 59· 
κοινό) σκοπεΓν.

ή  ίέ  Αντισσα νίσος ην πρότερον, ώς Μνρσιλος jjjoi* τϋς 6ο. 
yscp Λέσ£ου καλούμενης πρότερον ϊσσης , καί tvjv νίσον Αντισσαν 

^ καλείσδαι συνέ&ι4 νΰν <?έ τιός Λέσ&υ πόλις ές-ίν. Οί δε καί 
■riiv Λέσβον τδς I<5Vji άπερρω/έναι πεπίΓεύκασι* καδάπερ ττ,ν 
Προγυτην και την ΪΙιΒηχούσσαν του Μισ>}υοΰ, τάς <?έ Καπρέας 
τον Αθηναίου ,* tvjv Σικελίαν δε τ ίς  Pyjytvyj?, τήν Οσσαν δε τον 
Ολυμπου. Γε^όνασι γάρ καί περί τούτα τοιαΰται μετα&λαί, Καί 
ό Λά$ων ίέ  ό έν Αρχαία έπέσχέ ποτέ τό ρεύμα. Δοίρις όέ 
τάς Ρόγας, τάς κατά Μ»$αν, ώνομάσδαι ^σ ιν  υπό σεισ
μών ραγείσης Ττ,ς περί τάς Κασπίας πύλας y/ίς, ώς-ε «να- 
τραπίναι πόλεις συχνάς, καί ποταμούς ποίκιλας μετα$ολάς 
£έ£«0&». Ιων δϊ περί τίς Εύβοιας φ»ισίν έν Ομφάλρ Σατυρική*

Εύδοίία ρ«ν y?,v λεπτός Εύρίπου κλύί^ν 
Βοιωτίας ϊχώριά άχτίς, ίχτιμών 
Προδλ«τα πορθμόν·—

Δ^μιίτριος ^  ό Καλλατιανός τούς χα£’ ολχν τ«ν Ελλάδα 
ποτέ γινομένους σεισμούς διηγούμενος, των τε Λιχάίων 
ιοίσων καί του Κ»ιν«ιου τά πολλά καταίύναι ψησί, τα τε £ερμά 
τά έν Αιώ]ψω χαι θερμοπύλαις έπΐ τρεις Ημέρας έπισχε^εντα 
πάλιν ρυϋνατ τά εν Αιό^ψω καί κα3^ ετέρας avappaygvae 
πϊΐ^άς. Ωρεού ο'έ τό πρός θαλαττρ τεΓχος, και των οικιών 
περί επτακόσιας συμπεσεΓν. Εχίνου τέ καί Φαλάρων χαΐ Ηρά
κλειας τ ίς  ΤραχΓνος, των μέν πολύ μέρος πεσεΓν Φαλάρων 
δε xat. εξ εδάψους άνατραπηναι τό χτίσμα’ παραπλήσια δε 
συμ&ξναι καί Λαμιεύσι καί Λαρισσαίοις* καί Σκάρφειαν δ3 εκ 
θεμελίων άνάρριφκναι, καί καταόύυαι σώματα χιλιων καί 
επτακοσίων ούκ έλάττω, Θρονι'ους ^  υπέρ ή'μισυ τούτων. 
Κύμά τε ί|«ρ3$ν τρ ιχ ί, ΤΟ μέν πρός Σχαρών ενεχ^ηναι
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6ο. καί Θρόνιον, τό $ε προς Θερμοπΰλας· άλλο $i εις τό πείίον, 
εως τοΰ Φωκικον Δαφνονντος. Πτ,χάς τε ποταμών |»}ραν5κναι 
πρός Ημέρας τιυας* τον ίέ  Σπερχειόν άλλά£αι το ρεϊ&ρον, καί 
ποιίσαι τάς ό^οός πλωτές* τον άέ Βοάχριον κατ’ άλλης ενεχ- 
3ηναι ya'payyo;. Καί Αλ.όπης <?έ και Κυνον καί Οπονντος 
πολλά καταβλαφίναι μέρη· ΟΓον & το ύπερκείμενον φρούριον 
παν άνατραπϋναι· έλατείας ίέτον τείχους καταρραχδναι μέρος. 
Περί & Αλπωνον, θεσμοφορίων όντων, πέντε καί είκοσι παρ
θένον; άνα^ραμοΰσας εις mipyov, των Ελλιμενίων κατά θέαν, 
πεσόντος τον πνρχου , πεσείν καί αντάς είς τήν θάλατταν.

6». Αέχουσι ίέ  καί τ ίς  Αταλάντης τής προς Εννοια, τά μέσα, 
ρέματος γενομενου , ίιάπλονν &£ασθαι μεταξύ,  καί των 
πε&ών ένια καί μέχρι είκοσι ?αίίων έπικλνσθηναι, καί τρίωρη 
τινά εκ των νεωρίων έ£αρθείσαν ύπερπεσειν τον τείχους.

Προς-ιθέασι ίε  καί τάς έκ των μετανας-άσεων μείαβόλάς, 
επί πλέον τήν άθαυμας·ί«ν ημίν κατασκευά£ειν έθέλοντες, κν 
υμνεί Δημόκριτος, καί οί άλλοι φιλο'σοφοι πάντες* παράκειται 
yip τώ άθαμ&ί, το άτάραχον, καί άνέκπληκτον. Οΐον ϊ&ίρων 
μέν των εσπεριών εις τούς ύπέρ τον Πόντον καί τ ίς  Κολχόίος 
τόπον; μετοικισμένων, ον; καί © Αράλης, ώς φνίσιν Απολ
λόδωρος, από τ?ς Αρμενίας όρι£ει (Κ υρόςδέ μάλλον, καί τά 
όρη τά Μοσχικα)· Αίχνπτίων $* εις τε Αιθίοπας καί Κόλχονς* 
Ενετών εκ Παφλαχονίας επί τον Ακριαν. Απερ καί επί τών 
Ελληνικών εθνών συνέβη, Ιώνων τε καί Δωριέων καί Αχαιών 
καί Αίολεων. Καί Αίνειάνες, οι νυν Αιτωλοίς όμοροι, περί τό 
Δώτιον ωκουν καί τλν Οσσαν μετά Περραιβων* καί αυτοί άέ 
Περραιβοί μεχανάς-αι τινές. Πλήρης $ε ές*< τών τοιούτων παρα- 
βειχμάτων η νυν ένες-ώσα πραχματεία. Τινά μεν ούν καί πρό
χειρα τοϊς πολλοί; εισίν* at οέ τών Καρών, καί Τρηρών, καί 
Τενκρων μ:τ*νας·«σεις, καί Γαλατών, όμοΰ ίε  καί τών ηχε-
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μόνων οί επί πολύ έκτοπιβμοΐ, Μάόνός τε τον Σκν&ικού, καί 6ι. 
Τεαρκω τον Αι5ίοπος ,  και Κώβον τον Τρηρος, και Σεσώ^ριος 
xai Ψαμμιτι'χον των Αιχυπτόων, καί Περσών των άπο Κύρον 
μί̂ >ί Ηέρ£ου ,  ονχ ομοίως εν έτοιμω πάσιν ειαίν. ΟΓ τε 
Κιμμέρω*, ονς καί Τρίρας όνομάξονσιν, ί) εκείνων τι ξ$νοζ, 
ποίλάκις έπέίραμον τά δεζ(άμέρη τον Πόντον, καί τάσννεχί 
αύτοίς, rtote μεν ini Παρλαχόνας, ποτέ όέ και Φρνχας, έμ§χ~ 
λόντες* ίνίκα Μίίαν αίμα ταύρον πιόντα φασίν άπελ^είν 
ειςτό χρεών. Λν·/<?αμις δε τούς αντον αχών, μέχρι Λνόίας και * 
Ιωνίας «λασε, καί 2άρ&ις ειλεν* έν Κιλικία δε διεψΒάρ/). 
Πολλάκις όέ καί οί Κιμμέριοι καί οί Τρίξρε  ̂ έπουίσαντο τά; 
τοιαντας έφο'όόνς* τούς ίέ  Τρ^ρας καί Κώ£ον νπό Μάριος 
ΐό τελενταΓον έ|ελαθίίναί φχσι, τον των Κιμμερίων βασιλε'ως. 
Τούτα μέν ειρ>5σ$ω προς άπασαν xotv>5 wv περίοίον τίς  χπς 
έχοντα οικειαν ίς-ορίαν.

Επανιμεν ό5 έπί τά εξϋς άψ* ών παρέ&ιμεν. Τον χάρ 
ήρο^ότον μτίίενας Υπερ£ορέονς είναι φ>5σαντος, μηδε γάρ 
Τπερνοτίονς, χελοίαν fjjoiv είναι ttjv άηόδειζιν καί όμοίαν ό 
Ερατοσθένης τώ βορίσματι τούτω,  ει τις λεχοι μ>}ίόν«ς 
είναι έπιχαιρεκάκονς , μ^όέ γάρ ε’πιχαιραχί&ονς· κατά τυχ?]ν θα. 

τε είναι καί Υπερνοτίονς* κατά χονν τκν Αιθιοπίαν μή έπιπνεΓν 
νότον, άλλά κατωτέρω, Θανμας·ον ό^εΐ, κα3·’ Ικαρον κλίμα 
δέοντος άνεμου, και πανταχον τον άπό μεσ»)μ£ριας νότον 
προσαχορενομένου, ίς*< τις οίκ^σις έν >5 τούτο μ« συμβαίνει. 
Τουναντίον χάρ,ού μόνον Αιθιοπία έχοι άντόν καθ’ ̂ μάς νότον, 
αλλά καί « ανωτέρω πάσα μέχρι τον ισημερινού. Είό* άρα τί 
τον Ηροδότου, τοντ’ έχρ^ν αΐτιάσΒαι, ότι τούς Υπερβορέους 
τούτους ύπέλα& λεχεσθαι, παρ’ οίς ό Βορέας ού πνεί. Καί 
γάρ ft ot ποιηταΐ μν£ικώτερον ούτω φασίν, οι /  έ&χονμενοι, το 
νχιες «ν άκούσαιεν* Υπερβόρεους [χάρ] τούς βορειότατους ^ασΐ



6a. ϊέ/εσθαι4 όρος δε τών μεν βορείων ό πόλος, των δε νοτίων ό 
ισημερινοί' καί τών άνεμων S* ό αυτός όρος.

Ε|ής δε λέγει προς τούς ψανερώς πεπλασμένα και αδύνατα 
άγοντας, τά μεν εν μύθου σχήματι, τά <$* ιςορίας' περί ών 
©ΰκ άξιον μεμνησθαι,,ούδ* εκείνον έχρήν εν υποθέσει τοιαύτρ 
φλ.υαρους έπισκοπεΐν- Η μεν ούν πρώτη διέξοδος αΰτω τών 
υπομνημάτων τοιαυτη.

Κ  Ε  Φ. Δ.
*

Ε ν  δε τίί ίευτερβ πειρχται διόρθοπίν τινα ποιεΓσ^αί της 
γεωγραφίας, και τάς εαυτού λέγει υπολήψεις4 προς &ς παλιν 
εί Ιςι τ«ς έπανόρθωσις , πειρατέον προσφέρει*. Τό μεν ουν 
τάς μαθηματικός υποθέσεις εισάγει* καί ψυσίκάς, ευ λέγεται4 
καί ότι εί σφαιροειδής η γη, καθάπερ και ό κόσμος, περιοικειται, 
και ταλλα τά τοιχύτα. Et δε τηλιχαύτη, ήλίκην αυτός είρηκεν, 
ούχόμολογοΰσιν οί νςερον, ού δ1 έπαινοΰσι την άναμέτρησιν" όριως 
δε προς ''rhv σημείωαιν τών κατά τάς οικήσεις έκαςας φαινο
μένων προσχρήτχι τοίς διαςτόμασιν έκείνοις ίππαρχος, έπΐ τον 
διά Μερο'ης καί Αλεξάνδρειάς καί Βορυσθένους μεσημβρινού, 
μικρόν παραλλα'ττειν ψήσας, παρά την αλήθειαν. Και περί τοΰ 
σχήματος δ* εν τοις έ£>$ς διά πλειόνων δειχώς, 0« σφαι
ροειδής καί ή γη συν τή υγρά φύσει, καί ό ουρανός, άλλοτριο- 
λογειν αν δόξειεν4 αρκείγάρ τό επί μικρόν.

Ε |ίς  δε τό πλάτος της οικουμένης, άφορίξων φησΐν, άπό μεν 
Μερόης έπΐ τοΰ δί αυτής μεσημβρινόν μέχρι Αλεξανδρείας 

63. εΐναι μνρίονς’ ένθεν δε εις τον έλλ)5σποντον περί όκτακισχιλίους 
εκατόν ςταδίους4 εΐτ εις Βορυσθενη πεντακισγΐλίους' εΐτ* επί 
τον κύκλον τον διά Θούλης (ήν φησι Πυθίας άπό μεν της 
Βρετανικής ες ήμερων πλοΰν άπέχεινπρός άρκτον, εγγύς δί 
είναι της πεπηγυίας θαδάττης) άλλους ώς μυρίους χιλίους

' πεντακοσίους.
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πεντακοσίονς. Εάν ©νν ITtt προσθώμεννπέρ την Μερόην άλλονς 63. 
τρισχιλίονς τετρακοσιονς, ha καί xήν τών Αίχνπτίων νήσον 
ίχωμεν,καί τήν Κινναμωμοψόρον, καί τήν Ταπροδονην,ΙσεσΒαι 
ςαδίονς τρισμνρίονς όκτακισχιλ/ονς.

Τά μεν ονν άλλα διαζώματα δεδόσ£ω αντώ* ώμολόχηται 
yap ίκανώς. Το δ3 άπδ τον Βορνσ3ένονς «π» τον διά Θονλης 
κύκλον, τις άν δοίη νονν έχωνς Ο τε yap i f  ορών τήν Θονλην 
Πν$έας άνήρ ψενδές·ατος ε\όταςαχ, καί οί τήν Βρετανικήν καί 
Ιέρνην ΐδόντες, οΰδεν περί τής Θούλης λέ/ονσιν, άλλας νήσονς 
λέοντες μχχράς περί τήν Βρετανόν. Αντή δέ ή Βρετανική το 
μήκος'ίση πώς έςχ τή Κελτική παρεκτεταμένη, τών πεντακι- 
βχιλίων ον με£ων ραδίων,  καί τοΓς άκροις τοίς αντικειμένοις 
άψοριζομόνη» Ανχίχειτat yap άλλήλοις τά τε έώα άκρα τοΓς 
έώοις, καί τά έσπέρια τοΓς έσπεριοις* καί τά γε έώα eyyvs 
άλλήλων ε’ς-ί μέχρις ε’πόψεως, τό τε Κάντίον, καί at τον Ρήνον 
έκδολαέ. Ο δε πλειόυων ή δίσμνρίων άποφαίνει τό μήκος τής 
νήσον, καί τό Κάντιον ημερών τ«νων πλονν άπέχειν τής Κελτικής 
φησι. Καί τά περί τούς Ωραίους δε, καί τά πέραν τον Ρήνον 
τά piypt Σκν5ών, πάντα κατεψευς-αι τών τόπων. Οστις ονν 
περί τών γνωριζόμενων τόπων τοσαντα έ'ψενς-at, σχολή y’ αν 
περί τών άχνοουμένων παρά πάσιν άλη^εύειν δνναιτο.

Τον δε δΙά τον Βορνσθένονς παράλληλον, τόν αντόν είναι 
τώ δίά τής Βρετανικής ειχάζοναιν ίππαρχός τε καί άλλοι, ,έκ 
τον τον αντόν είναι καί τόν δίά Βν£αντίον τώ διά Μασσαλίας* 
ον yap λόχον ειρηκε τον εν Μασσαλία γνώμονας προς τήν 
σκιάν, τόν αντόν ίππαρχος κατά τόν όμώννμον καιρόν ενρείν 
έν τώ Βν£αντίω φησίν. Εκ Μασσαλίας δέ εις μέσην τήν Βρε
τανικήν ον πλέον έςί τών πεντακισχιλίων *̂«ίδΐων. Αλλά μήν 
έκ μέσης τής Βρετανικής ον πλέον τών τετρακισχιλιων προελδών, 
ενροις αν οίκήσιμον άλλως πως (τοντο δ5 άν εί« τό περί τήν
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65. Ιέρνην}* ώστε τα επέκεινα εις & εκτοπίζει τήν θούλην, ovxit* 
οικήσιμα. Τίνι δ> άν καί ς·οχασμώ λέχοιτο το άπό τον &ά Θούλης 
έως ζοϋ διά Βορυσ^ένους μνριων καί χιλίων πεντακοσίων, 

ούχ δρω.
Διαμαρτων όέ τον πλάτους, γ,νάγχαςαι καί τον μήκους

64. ά^οχεΓν. ότι μεν γάρ πλέον ή &πλάσιον το γνώριμον μήκος 
ές-ί τον γνώριμον πλάτους ,  όμολοχούσι καί oJ ΰ$*ερον καί των 
άλλων οι χαριές*ατοι· ϊέγω δε από των άκρων τής ίν&κής έπί 
τά άκρα τής ΐβήοίας, καί άπό τού Α&ιόπων έως τον κατά 
Iepwjv κύκλον. Ορίσας ίέ  το λεχ£έν πλάτος, τό άπό των 
εσχάτων Α&ιόπων μέχρι τον διά Θούλης, εκτείνει πλέον ή 
δει το μήκος, ϊνα ποιήσρ πλέον ή ίίπλάσιον τον λέχ^έντος 
πλάτους. Φησί δ> ουν, το μεν τής ΐνίικής μέχρι του ίνίον 
ποταμού το τενώτατον, ς&δίων μορίων ε|ακισχιλίων* το χάρ 
έπί τά ακρωτήρια τείνον, τρισχιλίοις, είναι μεί{ον* το δε ξν· 
$εν επί Κασπίους πύλας μνριων τετρακισχιλίων* είτ’ έπί 
τον Ευφράτην μορίων' επί δε τον Νείλον από τού Εύκρα
του πεντακισχιλέων* άλλ,ους ίέ  χιλίους καί τριακο βίους μέχρι 
Κανω&κού Γεμάτος* είτα μέχρι τής Καρχηίένος μυρίους 
τρισχιλίονς πευτακοσίους* είτα μέχρι Στηλών όκτακισχιλιονς 
τουλάχιστον· υπεραίρειν ο“έ των επτά μυριάδων όκτακοσίοις. ΔεΓν 
δε έτι προσθεΐναι τό έκτος Ηρακλείων ς·ηλών κύρτωμα τής 
Ευρώπης, άντικείμενον μέν τοίς Ιέηρβι, προπεπτώκός όέ πρός 
τήν Εσπέραν, ούκέλαττον ς·«όι'ων τρισχιλίων καί τά ακρωτήρια 
τά τε άλλ,α καί τό των Ωςιδαμνίων,  δ καλείται Κάδλιον, καί 
τάς κατά τούτο νήσους, ών τήν έσχάτην Ούξισάμην φησί 
Πυ3έας άπέχειν ήμερων τριών πλούν. Τούτα δ* ειπών, τά 
τελευταία ονίέν πρός τό μήκος συντείνοντά προσέ3ηκε τά 
περί τών ακρωτηρίων, καί τών Ως-ιίαμνιών, καί τής Ού|ΐ- 
σάμης ,  καί ών φησι νήσων* ταύτα χάρ πάντα προσάρκτιά ές*ι,
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χαί Κελί dux, καί ούκ ί&ηριχά, μάλλον δέ Πυ£έου πλάσματα, 64- 
[ά] προΓ&ησι tots είρημένοις τοΰ μήκους διας^μασιν, άλλους 
ζ·αδι'ους Λσχιλίους μεν προ; ν} δύσει, δισχιλίον; δε προς τή 
«ν«τολ  ̂,  ϊνα σώσγ το πλέον ή ϊίμισν το μήκος τού πλάτους είναι.

Παραμυ£ούμενβς δ> έηι πλέον, δη κατά φύσιν ές-l το 
άπο ανατολής έπί δύσιν διάςιημα μεΐζον λέγαν κατά φύσιν 
φησίν είναι άπό τής &> προ; την' εσπέραν μακροχέρα» είναι 
την οικουμένην, χο&άπερ εζοήκαμεν, [καί] ώς ο! μαθημα
τικοί <ρααι, κύκλον συνάπτειν, συμδάλλουσαν αυτήν έαυτή* ώς*’ ■ 
εί μή το μέγεθος του Ατλαντικού πελάγους έκώλυε, κάν πλεΓν 
ήμάς έκ τής ίδηρίας εις τήν Ινδικήν, δια του αυτού παραλλήλου, 
τό λοιπόν μέρος παρά τό λεχδέν δίάςτιμα, υπέρ τό τρίτον μέρος 65. 
όν τού όλου κύκλου* εϊπερ δ διά Θινών έλάττων έςίν είκοσι μυ
ριάδων* όπου πεποιήμεδα τον είρημένον ς-^δί^μόν άπό τής 
ίνΛκής εις τήν ίόηρ/αν. Ουδέ ταύτα ούν ευ λ^ει* ουτος 
yap δ λδχος περί μέν τής εύκρατου, καί καδ* ήμάς ζώνης 
λέ/οιτ’ άν κατά τούς μαθηματικούς, ης μέρος ή οικουμένη ε'ς·ι* 
Περί δε τής οικουμένης (καλουμεν yap οικουμένην ήν οίκού- 
μεν καί γνωρίζομεν)· ενδέχεται *δε* έν τή αυτή εύκράτω £ών>ί 
και δύο οίκουμένας είναι, ή καί πλείους, καί μάλις-α έ^ύ ς 
τού διά Θινών κύκλον του διά του Ατλαντικού πελά/ους ypa- 
φομένου. Πάλιν δε έπιμένων τή περί τού σφαιροειδή τήν )ήν 
ιίναι άποδείξει τής αυτής έπιτιμήσεως άν τνγχάνοι* Ως δ'αυτως 
καί προς τον Ομηρον ού παύεται περί τών αυτών διαψερό- 
μενος.

έξής δέ περί τών ηπείρων ειπών γεγονέναι πολύν λό^ον, 
καί τους μέν τοΓς ποταμοις διαίρείν αύτάς, τώ τε Νείλω καί 
τω ΤανάιΛ, νήσους άποφαινοντας, τους δέ τοις ίσδμοίς, τώ τε 
μεταξύ τής Κασπίας καί τής Ποντικής Βάλάττης, καί τώ με
ταξύ τής Ερυδράς καί τού Εκρή^ματος, και χερρονήσους
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65. αυτάς Ιέγειν- ουχ όρον ιρησι, πώς άν εις πραγματικόν κατα- 
ς-ρέψ οι ή ξήτησις άίιτη, άδίά * μόνον* έρικ διαιτώντων μάλλον, 
κατά Δημόκριτον, είναι. Μ» $ντων γάρ άκριτων όρων, καθάπεο 
Κολυττού καί Μελίτ^ς, οίον ςτίλών ή περιβόλων, τούτων μεν 
ίχειν ψάναι ημάς, ότι τουτί μέν έςτ ΚοΧυττός, τουτί δέ Με- 
λίτϊ], τούς ορούς δέ p j έχειν είπεΓν. Διό και συμβαίνει» κρίσεις 
πο"Μάης περί χωρίων τινών* καΒάπερ Αργείοις μεν καί Λακε
δαιμόνιοι; περί βυρέας,  Αδτ,ναίοις δε και ΒοιωτοΓς περί 
Ωρωποΰ. Αλλως τε τούς Ελλϊΐνας τάς τρεις ηπείρους όνομάσαι, 
ουκ εις τον οικουμένην αποβλέποντας, άλλ’ είς τε την σ<ρε- 
τέραν, καί την άπαντικρυ τί,ν Καρικ>?ν, if* η νΰν ϊωνες καϊ οί 
έξης· χρόνω δε επί πλέον προϊύντας αεί, καί πλειύνων γνωριζο* 

,μένων χωρών, εις τούτο κατας-ρέψαι τήν διαίρεσα). Πότερον 
συν οί πρώτοι διορίσαντες τάς τρεις, ϊνα άπό τών εσχάτων 
άρξωμαι, διαιτών την ερίν ρ? κατά Δημόκριτον, άλλα κατ’ 
αυτόν, ούτοι η σαν οί πρώτοι τήν of αέραν άπό τής άντικει- 
μένης, τής τών Καρών, διορίσαι ζητοϋντες; h οντοι μέν την 
Ελλάσα έπενόουν μόνην, καί την Καρίαν, και όΧίγην την συν
εχή, ούτε δ  Ευρώπην, ούτε Ασίαν, ούτε Λιβύην ώσαύτως;

66. οί δε λοιποί έπιόντες δση ην Ικανή υπογράψαι την τής οικουμένη; 
επίνοιαν, ουτοί εισιν οί είς τρία μέρη διαιροΰντες; Πώς ούν ον 
τής οικουμένη,ς ε’ποιούντο διαίρεσιν; τίς δέ τρία μέρη Χέγων, 
καί καλών ήπειρον έκαςον τών μερών, ου ποοεπινοεΐ τό ολο; 
ou τον μερισμόν ποιείται; εί δ  επινοεί μέν την οικουμένην, 
μέρους δέ τίνος τον μερισμόν αυτής ποιείται, τίνος αν τι; 
μέρους τής οικουμένης μέρος είπε την Ασίαν, ή την Ευρώπην, 
ή ολως ήπειρον; Ταΰτα γάρ είρ»}Ται παχυμερώς.

Ετι δέ παχυμερέςερον τό ψήσαντα μή όράν εις τί πραγ
ματικόν κατας·ρέ<ροι το τούς όρους ζητεΐν, παραθεϊναι τον 
ΚοΧυττόν καί την Μελίττιν, είν’ είς τάναντία πεοίνρέπεσθαι.
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Et γάρ 01 iKj>‘ Θυρέας καί ίίρωποΰ πόλεμοι διά τάς τών όρων 66, 
άγνοιας άπέβησαν, εις πραγματικόν τι κατας-ρέφει, τό &«χω* 
ρίζαν τάς χώρας* b τούτο λέγει, ώς έπι μεν των χωρίων, και 
Μ Δία των κοίλ’ όκαςα έ$νών πραγματικόν, to διορίζεαι ακρι
βώς, έπι δε των ηπείρων περιττόν; Καίτοι ουδέ ενταύθα ήτταν 
οίιίεν* y&oito yip άν καί έπι τούτων τγεμόσι μεγάλ.οις άμ- 
γιαβήπησις’ τώ μεν Ιχοντι τλν Ασίαν, τώ δε την Λιβύην, όπο- 
τερον 5* ες·ΐν « Αίγυπτος, δηλονότι η Κάτω λεγομένη τής Αί
γυπτου χώρα, Κάταινέσαντας δε τούτο διά το σπάνιον, άλλως 
tpatiov διαιρεισ$αι τάς άπειρους, κατά μέγαν διορισμόν, και 
προς την. οικουμένην όλην άναφερόμενον* κα$’ ον ουδέ τούτου 
γροντις-έον, ει οί τοΐς ποταμοϊς διορισαντες άπόλείπουσί τινα 
χωρία άδιόριςα, των ποταμών μη μέχρι τού ύκεανοΰ διηκόν- 
των, μηδέ νήσους ώς αληθώς άπολειπόντων τάς ηπείρους.

Επί τέλει δε τον υπομνήματος, ουκ επαινέσας τους δίχα 
διαιροΰντας άπαν το ,τών άνϊλρώπων πλήθος εις τε Ελληνας^ 
xai βαρβάρους" mi τούς Αλεζάνδρω παραινοΰντας, τοΐς μεν 
Όλ^σιν ώς φιλβις χρήσθαι, τοΐς ίέ βαρβάροις ώς πολεμίοις* 
βελτιον είναι ψησΐν αρετή και κακία διαιρειν τούτα* Πολλούς 
γάρ καί των Ελλήνων είναι κακούς, και των βαρβάρων άςείους, 
κο&άπερ Ινδούς καί Ασιανούς, ετι δε Ρωμαίους καί Καρχη- 
δονίους, οντω 5αυμαςώς πολιτευόμενους. Διόπερ τον Αλέςαν- 
δρον, άμελήσtana τών παραινούντων, όσους οίόν τ’ ι?ν άποδί- 
χεσ$αι τών ευδόκιμων άνδρών, και εύεργετεΐν. ίίσπερ δι’ άλλο 6π. 
τι τών ούτω διελίντων τούς μεν έν~ ψο^ω, τούς δ> εν επαινώ 
τόεμενων, ή διότι τοΐς μεν επικρατεί το νόμιμον καί το πολι
τικόν και τό παιδείας και λόγων οίκεΐον, τοΐς δε τάναντία. Και 
ό Αλέξανδρος ούν ούκ άμελήσας τών παραινούντων, αλλ7 άπο- 
δεξάμενος την γνώμην, τά άκόλ,ουθα, ού τα εναντία εποίει, 
πρός Tisv διάνοια» σκοπών την τών έπεςάλαότο)-».
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ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν
Β 1Β Λ 10 Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

«

Εν τώ άυτ/ρφ κατά λέξιν προ£αλλό{ανο$ τά έρατοσΜνονς} ώαιτα καί 
£αλέ/χκ, δαα ρ ι όρ,&ώς ύρητχι και ίίαγέγραπται* καί ίππαρχου 
ί* τών πολλών ρρκσκιτοα ίπιλαμδανο/χινος· Και ίπ ι τίλη $*0$σις 
σύντομοί, καί τρόπον τινά σύνοψις της Ιλης πρχγματιίας, τουτές** 
τ5ς γίωγρΛψιχηζ ιςορίσς·

Κ Ε Φ »  Α*

I
Ε ν  $έ τω τριφτώ τών yewypaytxwv, κα£ις·άμενος τον τδς gy 
οικουμένης πίνακα, ypappili τινι Χαίρει ίιχα  άπό ίόσεω; επ’ 
ανατολήν, παραλλήλω τ>5 (σημερινή γραμμή. Πέρανα δ3 αυτής 
τ&ησι, προ; ίόσει μεν τάς Ηρακλείους Γ*ίλ«ί* επ’ ανατολή δέ 
τά άκρα καί έσχατα όρη, των άφοριζόντων ορών την προς 
άρκτον της Ιν&κής πλευράν. Γράφει ίε  τήν γραμμήν άπδ 
2τηλών Αά τε του Σικελικού πορθμού, καί των μεσημβρινών 

άκρων της τβ Πελοποννη'σου καί τής Αττικής, μέχρι της Ρο- 
ίι'ας καί του Ισσικοΰ κόλπου. Μέχρι μεν δ» δεύρο διά τη; 3α- 

λα'ττης φησΐν είναι την λεχ3είσαν γραμμήν και τών παρακει
μένων άπειρων. Καί yap αυτήν όλην την καθ’ ημάς 3άλατταν
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68. ούτως επί μήκος τετάσθαι μέχρι τ«ς Κιλικίας* ε?τα επ’ ευθείας 
πως έκβάλλεσθαι παρ’ όλ«ν τ«ν ορεινήν τού Ταύρον μέχρι τής 

" Ινδικής. Τον yap Ταύρον επ’ ευθείας r/j άπό Στηλών θαλάττ?? 
τεταμένου, δίχα τήν Ασίαν διαιρείν όλτ,ν επί μήκος* τό μέν 
αυτής μέρος βόρειον ποιούντα, to δέ νότιον* ώσθ ομοίως χαί 
αύτόν επί του διά Θινών ιδρύομαι παραλλήλου, χαΐ τήν από 
Στ«λών. μέχρι δεύρο θάλατταν.

Ταϋτα δ’.είπών, οιεται δεΓν διορθώσαι τόν άρχαίον γεωγρα
φικόν πίναχα. Πολύ yap επί τάς άρκτους παραλλάττειν τά 
εωθινά μέρη των ορών κατ’ αυτόν, συνεπεσπάσθαι δέ και την 
Ινδικήν άρκτικωτέραν «δη yivopiwjv. Πέτο* δε τούτου φέρει 
μίαν μεν ταύτ«ν* ότι τά τής Ινδικής άκρα τά μεσημδρινώτατα 
όμολοχούσι πολλοί τοΓς κατά Μερό«ν άνταίρειν τόποις ,  από τε 
τών άέρων καί τών ουρανιών τεκμαιρόμενοι* εντεύθεν δ* έπΐ 
τά βορειότατα τής Ινδικής τά προς τοΓς Καυκάσιοις όρεσι, 
Πάτροκλός, ό μάλις*α πις*εύεσθαι δίκαιος, διά τε τό αξίωμα, 
καί διά τό μή ιδιώτης είναι τών γεωγραφοιών, φ«σί ς^διόυς 
μυριους καί πεντακισχιλιους* άλλά μήν καί τό άπά Μερό«ς 
επί τον διά Θινών παράλληλον τοσούτόν πως ές*ιν* ώς*ε τής 
Ινδικής τά προσάρκτια μέρη συνάπτοντα τοις Καυκασίοις όρεοιν 
εις τούτον τελευτάν τόν κύκλον.

Αλλ«ν δέ πίς-ιν φέρει τοιαύτιτν, ότι τό από τού Ισσικού 
κόλπου διάς-ημα επί τήν θάλατταν τήν Ποντικήν τρισχιλίων πώς 
ές*ι Γ«δίων πρός άρκτον ίόντι καί τούς περί Αμισόν ή Σινώπην 
τόπους* όσον καί τό πλάτος τών ορών λέχεται. Εκ δέ Αμισού 

_πρός τήν ίσήμερινήν ανατολήν φερομένω πρώτον μεν « Κολχίς 
ές*ιν, έπειτα ή επί τήν Υρκανίαν θάλατταν ύπέρθεσις, καί« 
έφεσης ή επί Βάκτρα καί τούς επέκεινα Σκύθας οδός. δε£ιά 
εχοντι τά όρ«* α3τη δ7 ή χραμμή διά Αμισού πρός δύσιν έκ- 
£αλλομέν« διά τ«ς Προποντίδος ες*ί καϊ τού Ελλησπόντου. Από
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ίέ Μερόης επί τόν Ελλήσποντον ού πλείους είσΐ των μυριων 68. 
καί όκτακισχιλίων ςαδίων, όσοι καί άπό του μεσημβρινού πλευ
ρού τίς  ίνδαϋς πρός τα περί τούς Βακτρίους μέρη, προς'εθεν* 
των τρισχιλίων τοίς ρυρίοις καί πεντακισχιλίοις, ων οί μεν τοΰ 
πλάτους ίσον των ορών, οί δέ vis Ινδικός.

Πρός δέ την άπόφασιν τάντην ό ίππαρχος άντιλέχει δια- 
βάλλων τάς πίς-εις. Ούτε yap Πατροκλέά πις·ον είναι, δύείν 
άντιμαρτυρούνζων αύτώ Δηιράχου τε καί Μεχασθένους, οΐ καδ* 
ονς μεν τόπους δισριυριων είναι ςαδΐων το διάς-ηρά φαοε το 6g. 
άπό τής κατά μεσημβρίαν θαλάττης, καθ’ ους δέ καί τρισρυ- 
ριων. Τούτους τε τοιαύτα λέχειν, καί τους αρχαίους πίνακας 
τούτους όρολοχείν. Απίδανον δίπου νομίζει το ρόνω δείν πις*εύειν 
ΠατροκλεΓ, παρέντας τούς τοσούτον άντιραρτυρούντας αύτώ, 
καί διορ3·ούσ$αι παρ' αυτό τούτο τούς αρχαίους πίνακας’ αλλά 
μη έαν ούτως, έως αν τι πιότερου περί αυτών χνώρεν.

Ofyiat δϊο πολλάς Ιχειν εύ3ύνας τούτον τον λόχον. Πρώτον 
ρέν όχι πολλαις ραρτυριαις εκείνου χρησαρένου, pta φησι τ>5 
Πατροκλεους αύτον χρόσδαι. Τίνες βνν «σαν οί φάσκοντες τά 
μεσημβρινά άκρα τής Ινδικής άνταίρειν τοίς κατά Μερόην; 
τίνες δ' οί τό άπό Μέρους δνάςημα μέχρι τοΰ διά Θινών παραλ
λήλου τοσούτον λεχοντες; τίνες δέ πάλιν οί τό τών όρων πλάτος 
η τό άπό της. Κιλικίας επί τήυ Αμισόν το αυτό τούτω λε« 
χοντες; τίνες δε οι άπό λ  μισού διά Κόλχων καί τής Τρκανίας 
μέχρι Βακτρίων καί τών επεκεινα εις την εώαν θάλατταν καδ- 
ηκο'ντων, επ’ ευθείας τε είναι λεχοντες, καί επ’ ισημερινός 
άνατολάς καί περί τά όρη, εν δε|ία έχόντων αυτά; « πάλιν τό 
επί την δύσιν επ’ ευθείας ταύτρ τ?5 γραμμή, διότι επί την ■ 
Προποντίδα ές·ί καί τον Ελλήσποντον; Ταύτα γάρ ό Ερα
τοσθένης λαρδανει πάντα, ώς *καί* εκραρτυρούρενα υπό τών εν 
τοίς τόποις χενορε'νων, έντετυχηκώς ύπορνηρασι πολλοίς, ων
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69. ηύπόρει, βιβλιοθήκην έχων τηλικαυτην ,  ήλίκην αυτός ίππαρ

χος φη*·
Καί αυτή δέ ή τού Πατροκλέους πίςτς έκ πολλών μαρτυριών 

«ύχκειται, των βασιλέων των πεπις·*υκότων αύτω τηλικαύτην 
άρχίιν, των έπακολου^ησάντων αύτω, των άντιδοΙούντων, ους 
αυτός ό ίππαρχος κατονομάζει· οί γάρ κατ’ εκείνων ίλεχχοι 
πίνεις των υπό τούτου λεχορενων είσίν. Ούδέ τούτο δέ άπίθανον 
τού Πατροκλέους, ότι φησί τούς Αλεξάνδρω συΓρκτεύσαντα; 
έπιδροράόήν 1ς·ορήσαι έκας-α, αυτόν δέ Αλεξάνδρου άκριβώσαι, 
άναχραψάντων την όλην χώραν τών έρπειροτάτων αύτω* τήν 
δ’ άναχραφήν αύτω δοθήναί φησ» ύς*ερον υπό Ξενοκλέους τού 
χα£οφύλακος.

Etc φησίν ό ίππαρχος έν τώ δευτέρο» ύπορνήρατι αύτόν τον 
Ερατοσθένη διαβαλλειν την τού Πατροκλέους πίς·», εκ τής προς 
Μεχασ^ένη διαφωνίας περί τού μήκους τής ίνδικής τού κατά 
τό βόρειον πλευρόν, τού ρέν Μεχασ&ένους λέχοντος ς*«δίων 
ρυρίων έξακισχιλίων, τού δέ Πατροκλέους χιλίοις λείπε» φαμένου* 
από χάρ τίνος άναχραφής ςα&μών όρμτβέντα, τοις ρέν άπις·ε» 

7ο. διά την διαφωνίαν, έκείνρ δέ πρόσεχε». Ε ί ούν διά την δια
φωνίαν ενταύθα άπιςΌς έ Πατροκλής, καίτοι παρά χιλίους 
ς'αδίους τής διαφοράς ουσης, πόσο» χρή ράλλον άπίΓε». έν οις 
παρά όκτακισχιλίους ή διαφορά ές·ι, προς δύο καί τούτα άνδρας 
συρφωνοΰντας άλλήλοις ;  τών ρέν λεχόντων τό τής Ινδικής 
πλάτος ραδίων δισρυρίων, τού δέ ρυρίων καί δισχιλίων.

Ερούρεν δ’ ότι ού ψιλήν την διαφωνίαν, ^τιάσατο, αλλά συχ- 
κρίνων προς την ορολογίαν καί την άξιοπις*ιαν τής άναχραφής 
τών ς-α^ρών. Ού £αυρας“όν δέ εί πι?ού γίνεται τι πιςότερον, 
καί εί τώ αύτώ έν ετέροις μεν πιςτεύορεν, εν έτέροις δ  άπι- 
ς-ούρεν, όταν παρά τ»ος τε3^ τι βεβαιότερου. Γελοϊόν τε τό 
την παρά πολύ διαφωνίαν άπις·οτέρους ποιείν νομέσοι τούς
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^αφωνοόντας· τουναντίον γάρ έν τω παρά μωρόν συμ&ίνειν «ο. 
τούτο μάλλον έοικε. Παρά μωρόν γάρ ή πλάνη συμβαίνει μάλλον 
ού τοΓς τυχούσι μόνον, αλλά καί τοις πλέον τι των ετέρων 
φρονούσιν* έν ίέ  τοις παρά πολύ, ό μεν τυχών άμάρτοι άν, ό 

έπιςτημονιχώτερος ήττον άν τούτο πάδοι* δίο καί πλένεται 
θάττον.

Απόντες μεν τοίνυν οί περί τής ίνδικής ^ράψαντες ώ« έπί 
T? πολύ ψευδολόχοι /μόνασε, καθ’ υπερβολήν δε Δηίμαχος* 
τά δε δεύτερα λέ^ει Μεχασθένης , όνησικριτός τε καί Νέαρχος, 
καί άλλο» τοιούτοι παραψελλίζοντες. Ηδη δε καί ήμίν ύπήρξεν 
επί πλέον κατιδεΐν ταύτα, υπομνηματιζόμενες τάς Αλεξάνδρου 
πράξεις. Διαφερόντως δ* άπις-ειν άξιον Δηϊμάχω τε καί Με- 
γασθένει. Ουτοι γάρ ειακν οί τούς ένωτοκοίτας καί τους Ανόμους 
καί λ ρρινας ίΓορούντες, Μονοφδάλμους τε καί Μακροσκελείς 
καί Οπισθοδακτύλους* άνεκαίνισαν δέ καί τήν όμηρικήν τών 
Πνχμαίων γερχνομαγίαν , τρισπιθάμους είπόντες. Ούτοι δέ καί 
τούς χρυσωρύχους μύρμηκας ,  καί Πάνας σφηνοκεφάλους, όφεις 
τε , βούς καί έλ-άφους συν κεράσι καταπίνοντας· περί δν 
έτερος τον έτερον έλέ^χει, όπερ καί Ερατοσθένης φησίν. έπέμ- 
φθησαν μεν γάρ εις τά Παλίμδοθρα, ό μέν Μεχασθένης προς 
Σανδρδκοττον, ό δέ Δηίμαχος προς Αλλιτροχάδ^ν τον εκείνου 
υιόν κατά πρεσβείαν* υπομνήματα δέ τής αποδημίας κατέλιπον 
τοιαΰτα, ύφ’ ής δή ποτέ αίτιας προαχθέντες. Πατροκλής δέ 
ήκι̂ α τοιούτος* καί οί άλλοι δέ μάρτυρες ούκ απίθανοι, οις 
χέχρηται ό Ερατοσθένης.

. . .  Ε ι γάρ δ διά Ρόδου καί Βυζαντίου μεσημβρινός όρθώς 
εϊληπται, καί ό διά τής Κιλικίας καί Αμισου όρθώς άν είη 
ειλημμένος' φαίνεται χάρ τό παράλληλον έκ πολλών, ότανμη- 
δετέρως ή σύμπτωσις άπελέ^χηται. 71

. . .  Ο τε εξ Αμισοΰ πλους επί την Κολχίδα, ότι εςίν επί
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7». ισημεριών ανατολήν, και τοίς άνέμοις Β.έγχεται, χαί ώραις, καί 
καρποίς, καί ταίς άνατολαίς αύταίς* ώς S' αυτως καί ή επί τήν 
Κασπίαν υπέρβασις, χαί ή εφεξής 65ος μέχρι Βάκτρων. Πολ- 
λαχού yap » ένάργεια, χαί το έκ πάντο>ν σνμφωνούμενον, 
οργάνου πιςότερόν έςιν έπεί χαί αυτός 6 ίππαρχος τήν άπό 
Στηλών μέχρι τής Κιλ,ικιάς γραμμήν, ότι ές-'tv επ’ άθείας, 
χαΐ δη επί ισημεριών ανατολήν, ον πάσαν όργανιχώς χαί 
γεωμετριχώς έλα&ν* άλλ’ o)rtv τήν από Στηλών μέχρι πορθμού 
τοΐς πλέουσιν έπότευσεν. ίΐς·’ ούί* εκείνο ευ Χέγει, επειδή 
οΰχ έχομεν Τ,έγειν οϋθ’ ημέρας μεγι^ης προς την βραχυτάτην 
ϊόγον, ούτε γνώμονος προς σκιάν επί τρ παρορέια τ|? άπό Κιλι
κίας μεχρις Ινόων* ουδ εί επί παραλλήλου γραμμής ifiv η 
λόξωσις, εχομεν είπαν <&)? εάν άίίόρ0ωτον, λο£ήν φυλάγοντας, 
ώς οί αρχαίοι πίνακες περιεχουσι. Πρώτον μεν γάρ, τό μη 
εχειν είπεΐν ταυτόν ες·ι τώ έπεχειν* ό δ  επεχων οΰδετέρωσε 
ρέπει' εάν δε κελευων, ώς οί αρχαίοι, εχεϊσε ρέπει. Μάλλον 
δ3 άν τάκόλουΒον έφύλαττεν, εί συνεδούλευε μηδε γεωγραψείν 
όλως· ουδέ γάρ των άλλων ορών τάς 3εσεις, οίον Αλπεων καί 
τών Πυρηναίων καί τών Θρακίων καί Ιλλυρικών καί Γερμα- 
νιχών όντως εχομεν είπείν. Τις δ3 άν ήγησαιτο πις· οτέρονς τών 
ΰςερον τους παλαιούς , τοσαΰτα πϊημμε)ήσαντας περί την πι- 
ναχογραψίαν, οσα ευ δια$έο)ηχεν Ερατοσθένης, ών ούίενί 
άντείρηκεν ίππαρχος;

Καί τά έξης δέ πλήρη μεγ<£Κΐύν αποριών έςιν. Ορα γάρ, 
εί τούτο μεν μά> κινοί/j τίς, τό τά άχρα της Ινδιχής τά μεσημ
βρινά άνταιρειν τοΐς κατά Μεράψ, μηδε το διάς-ημα τό άπό 
Μερόης έπί τό ς’όμα τό κατά τό Βυζάντιον, ότι ες*ί περί 
μυρίους ς-αδίους χαί όκτακισχιλ.ίους* ποιοι») δε τρισρυρίων τό 
άπό τών μεσημβρινών Ινόών μέχρι τών ορών, όσα άν συμβαίη 
άτοπα. Τό πρώτον μεν γάρ, εΐπερ ό αυτός εΥ« παράλληλος ό
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διά Βυζαντίου tw <5i« Μασσαλίας (κα&άπερ είρηκεν ίππαρχος 7». 
πις·εύσας Π υ$έα), ό αΰτος καί μεσημβρινός έςιν, ό διά 
Βυζαντίου τώ Βορυσ&ένους, όπερ καί auto δοκιμάζει ό 
ίππαρχος* δοκιμάζει δε χαΐ τό από Βυζάντιου διάςιημα επί τον 
Βορυσ^ένη resows είναι τρισχιλίους έπτακοσίους* τοσούτοι 
άν είεν καί οί άπό Μασσαλίας επί τον ίιά  Βορυ σθένους παρ- 72. 
άλληλον, δς γε διά τής Κελτικάς παρωκεανίτιίος άν εδ}* το- 
σοντους γάρ πως δκλ$όντες σννάπτονσι τω Ωκεάνώ,

Πάλιν δ ,έπ ει την Κινναμωριοφόρον έσχάχην ΐσμεν οικου
μένην προς μεσημβρίαν, χαΐ καθ’ Ιππαρχον αυτόν ό δί* αυτής 
παράλληλος , αργή τής ευκράτου τής οικουμένης ές-ί, καί 
&έχετ τού ισημερινού περί οκτακισχιλίους χαί όκτακοσίους 
ροδίους* έπεΐ ονν φησιν άπό τού ισημερινού τον διά Βορυ- 
σθένους διέχειν τρισμυρίους και τετρακισχιλίους Γάδους, εΐεν . 
&ν λοιποί οι άπό του όρίζοντος την δίβχεχαυμένην xai rhv 
εΰχρατον εις τον διά Βορυσ$ένους χαΐ τής Κελτικής παρ- 
(ύχεανΐτιδος, ς-«<?ιοι δισμΰριοι πεντακισχίλιοι διακόσιοι. Ο δί 
γε άπό τής Κελτικής προς άρκτον πλους έσχατος λύεται παρά 
τοΓς νυν ό επί τ/,ν ίέρνην, επέκεινα μέν ουσαν τήςΒρετανικής , 
άΒλίως ίε  Λα ψύχος οικουμένην* ώστε τά επέκεινα νομίζειν 
αοίκητα. Ον πλέον ίέ  της Κέλτικης την ίέρνην άέχειν φασί 
των πεντακιοχώίων* ώστε περί τρισμυρίους είεν άν η μικρώ 
πλ ί̂βυς οι πάντες οί τό πλάτος τής οικουμένης άφορίζοντες.

Φέρε δη την ανταίρουσαν τή Κινναμωμοφόρω καί επί του 
αυτού παραλλήλου προς Ιω κειμένην δπο&δμεν. Αύτη δέ έςιν 
ή περί την Ταπροβάνην ή δε Ταπροβάνη πεπίς*ευται σφοδρά 
ότι τής Ινδικής πρόκειται πελαγία, μεγάλα] νήσος προς Νότον* 
μηκύνεται δε επί την Αιθιοπίαν πλέον η πεντακισχιλιους 
ςαδίους, ώς φχσιν, έξ ης καί ελέφαντα κομίζεσΒαι πολΰν εις 
τά των Ιν£ών εμπόρια, καί χελώνια ,  χαί άλλον φόρτον· Τούτη
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7»· rfi νίσω πλοίο; προς·ε$έν to ow&oyov τώ ρίχε«, χαί 
διαρρα το επ’ αύτίν ex τίς ίνδαίς ,  των ρέν τρισχλίων ςταδίων 
ovx ον ίλαττον ποοίσαε διάςτιμα, 5σον ήν το «πο των δρων 
τίς oocoypiwj; είς Μερόην, εϊπερ μέλλει τα ακρα τίς ίνΛκίς , 
άντα/ρε» τ ί Μερώ)* πί£ανώτερον δ* eft καί πλείονς των 
τρίοχίλί'ων τ&εναι. Ε ί δ ί τούτο προσ^εήι τίς τοΓ; τρ»σρνρίοίς, 
οίς φ>3«ν ό Δίτροχος ρίχρι τίς εί; Βακτρίονς καί Σθ)/διανονς 
ύπερθέσεως, εκπε'σοε άν πάντα τά e'9vjj τούτα τίς οικουμένης 
καί τίς εύκρατου. Τις αν ούν Βαρρήσειε τούτα λέγειν, βκούων 
καί των πάλοα και των νυν την ευκρασίαν καί την ευκαρπίαν 
λεγόντοιν, πρώτον μεν την των προσ&ρων Ινδών, Ιπείτα δέ 
καί τίν εν τρ Υρκανία καί τ ί Αρια, καί έφε£ίς τ>5 τε Mapytavi 
καί τρ Βακτριανή $ Απατα: γάρ αυτοί προσεχείς ρεν είσι τ ί

73. βορείω πλευρά τού Ταύρον, καί ί  γε Βακτριανή, καί πλησιάζει 
τ>5 είς Ινδούς ύπερΒέσεί' τοσαύνρ δ  ̂ευδαιμονία κέχρηνται,  
ώστε παρπολύ «  άπεχαν τίς άοικίτου. έν  ρέν ye τ ί Ϋρκανία 
την άμπελον μετρητήν οίνου φίρειν ψχσΐ' τήν δέ σνκίν μεδί
μνους εξήκοντα· τον δέ σίτον εκ τού έκπεσδντος καρπού τίς 
παλάμης πάλιν φνδα&ο· ^  wi$ δένδρεσι σρηνο^είσ5«, 
καί τών φύλλων βπορρεΓν μέλι. Οπερ γίνεσ$αι ρέν καί τίς 
Μηδίας εν τ ί Ματιανί, καί τίς Αρμενίας έν τφ Σακασ^νί 
καί τ ί Αρα^νί' άλλ’ ενταύθα ρέν ούκ έπίσ»ς $αυμας·6ν, 
εϊπερ είσι νοτιώτεροι τίς Τρκανέας, καί ευκρασία διαιρέρουσαι 
τίς άλλ>]ς χώρας' εκεί δε ρβλλον. έν  δέ τ ί Mapytavp τον 
πυ^ρενα φασίν εύρίσκεσ^άε τίς άρπέλον ' πολλάκις δύείν 
ανδρών όρ/νιαίς περιληπτδν τον δέ βδτρυν διπηχνν. Παρα- 
πλησίαν δέ λέ^ονσ* καί τίν Αριαν* εύοαία δέ καί ΰπερδάλλε^* 
εν η γε καί είς τριγένειαν παραμενειν έν άπιττώτοις άγγεσι τον 
οίνον. Παρφορον δ* είναι καί τίν Βακτριανίν, πλίν ελαίου-, 
πλησίον τ ί Κρία παρακειμένην.
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Ε* δε καί ψυχρά ρέρη των τόπων τούτων ές-ίν, όσα υψηλά -j3« 
καί όρεαά, ούίέν δΰ$αυμάζειν. Καί χάρ έν τοΓς ρεσηρβρη/οΓς 
ώχμ&σι τά όριj ψυχρά ες·ι> καί καθόλου τά μετέωρα έδάψη, κάν 
πε&α $. Τ^ς χοΰν Καππα&κίας τά προς τώ Εύξείνω πολύ 
βορειότερά έςι των προς τώ Ταύρω· άλλ* ή μεν Βαγαδαονΰζ, 
πεόίον έςαίσων ρεταξύ πίπτον τού τε Αρχαίου όρους καί τον 
Ταύρου, σπανώνεΓ πον τι των καρπίρων $νίρων φύ.βι, χαίπερ 
νοτίώτερον τϋς Ποντα^ς θαλάττης ς·α&οις τρισχ<λίοίς* τά 5έ 
τ?ς 2<νώπης προάς-ειακαί τής Αρισοΰ καί τ/5ς Φαναροίας το 
πλέον έλαιόφυτά' ε^ί. Καί τόν 0|ον ίέ  τον ορίζοντα τήν 
Βακτριανήν άπό τ>5ς 2οχ&αν*ίς, ουτω φασΐν εύπλουν είναι, 
ώστε τον ίνόαόν φόρτον ΰπερκορεσ^έντα εις αυτόν, ραοΥως 
είς τήν Υρκανίαν κατάχεσ&χε,.καί τους Ιφε$5ς τόπους ρέχρ* 
του Πόντου, διά τών ποταρών.

TtV [αν] ονν τοίαύτην εύροις ευδαιμονίαν περί Βορυσ$ένη καί 
τήν Κελτ<κήν τήν παροχκεανΐτιν; όπου ρηίέ φύετα< άρπελος, 
b ρ» τελεσφορεί' εν δε τοΓς νοτιωτέροις τούτων, καί επι3α- 
λαττίοις, καί τοΓς κατά Βόσπορον ,  τελεσφορεί μεν ,  εν ptxpo- 
καρπία δε, καί του χε<ρώνος κατορύττεταί. ΟΙ ίέ  πάχοι παρ’ 
αύτοΓς τοιοΰτοί τινές είσεν έπι τω ςόματι τής λίρνης της 
Μαιώτίίος, ώστ’ έν χωρίω, εν ω χειρώνος ό τον Μόριίάτου 
Γρατηχός ένάησε τούς βαρ&ίρους ίπποραχών έπί τω πάχω, 
τούς αύτούς χαταναυραχησαί βέρους, λυ3έντος του πάγου. 0  

ό5 Ερατοσθένης καί τουτί το γράμμα προφέρεται τό έν τώ 74* 
Ασκληπίείω, των Παντίκαπαιε'ων επί τ>5 ραγείαγ χαλκ>5 υόρία 
&ά τόν, πάχον'

Ει Tt> αρ* ανθρώπων μη ns&rrat owe παρ’ ημϊν 
rfyvmct» εις τηνΛ γνώτω «ίων ύίρίαν· 

ifv ούχ ώς ανάθημα 3ecu καλόν, άλλ* επίΛιγμα 
Χίΐμώνος μιγάλου $ηχ7 ispsu; Στράηος.
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74· Οπου ουν ουδέ τοΓς εν Βοσπόρω συγχριτίον τά έν τοΓς όι- 
αο&μη&είσι τόποις, άλλ’ ουδέ τοΓς εν Αμισώ καί Ση/ώπρ (καί 
γάρ εκείνων εύκρατοτέρους &ν shot τις), σχολή /  «ν παρα· 
δαλλοιντο τοΓς κατά Βορυσ^ένη, καί τοΓς έσχατοι; ΚελτοΓς. 
Μόλις γάρ άν ταυτοχλινεΓς είεν τοΓς κατ’ Αμισόν, pm Σινώπην, 
καί Βυζάντιον, καί Μασσαλίαν, οϊ τοΰ Βορυσθένονς καί των 
Κελτών ώμολίόχηνται νοτιώτεροι ςαδίοις τρισχιλίοις καί επτά· 
κοσίοις.

Οί δέ γε περί Δηίμαχον, τοΐς τρισμυρίοις εάν προσλα&οσι 
το ε’πί τήν Ταπροβανην καί τούς ορούς τής διακεκαυμένης, 
ους ούκ έλαττους των τετρακισχιλίων θετέον, εκτοπιοΰσι τα 
τε Βάκτρα καί τήν Αριαν είς τους απέχοντας τόπους τής δια
κεκαυμένης ς-αδίους τρισμυρίους καί τετρακισχιλίους, όσου; 
άπό τοΰ ισημερινού επί Βορυσ^ένη ψησ'ιν είναι ό Ιππαρχο;. 
Εκπεσοΰνται άρα είς τούς βορειότερους τοΰ Βορυσ^ένους καί 
τής Κελτικής, ς-«5εοες όκτακισχιλίοις καί όκτακοσίοις, δσοις 
νοτιώτερος ες-ίν ό ισημερινός τοΰ όρί£οντος κύκλου τήν διακε- 
καυμένην καί τήν ευκρατον δν φαμέν διά της Κινναμωμοφόρου 
Ινδικής μοδ,ιςα γρά<ρεσ$αι. Ημείς δέ γε έπεδείκνυμεν μέχρι 
της ίέρνης μόλις οικήσιμα όντα τα υπέρ τήν Κελτικήν, άπερ 
ου πλείω των πεντακισχιλίων εςίν. Ουτος αποβαίνει ό λόχος 
τής Ιέρνης έτι βορειότερου είναι τινά κύκλον οίκήσιμον ςαδίοις 
τρισχιλίοις όκτακοσίοις. Ες-ι δε Βάκτρα και τά τοΰ ς-δματος 
τής Κασπίας θαλάττης, είτε Υρκανίας, πάμπολύ τιάρκτικώ- 
τερα* όπερ τοΰ μυχού τής Κασπίας καί τών Αρμενιακών καί 
Μηδικών ορών διίχει περί ε£ακισχιλίους Γ«δίονς, καί δοκεί τής 
αυτής παραλίας μέχρι τής Ινδικής άρκτικώτερον είναι σημείου, 
καί περίπλουν έχειν από τής Ινδικής δυνατόν, ώς φησιν ό τών 
τόπων ήγησάμενος τούτων Πατροκλής. Ετι τοίνυν ή Βακτριανή 
χίλια ς-άδια επί τήν άρκτον εκτείνεται* τά δέ τών Σκυτών

πολύ
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πολύ μχίζω ταντης επέκεινα χώραν νίμεται, καί τελευτή προς 
τήν βόρειον 3άλατταν, νομαόίκώς μεν, ξολντα <5* όμως. Πώς η5. 
ονν, είπερ mi αυτά τά Βώςρχ ήόη τής οίκουμένης εκπίπτει ,  
μη «ν to ίιάς*ημα τούτο άπό τού Καύκασού μέχρι τής βόρειας 
^αλάττηί τή ίιά  Βάκτρων όλίχω πλειόνων ή τετρακισχιλίωνς 
Τούτα όή προΓεθέ/τα τώ από τής Ιέρνης έπί τά βόρεια ς-α- 
Λασμώ, ποιεί τό παν ίιά  τής άοιχήτου όια'ί*ημα επί τον &ά 
τής ίερνης ς*αίίασμον, ςαδΐων έπτακισχιλιων mi όκτακοσίων* 
εί ίέ  έα'σείε τις τούς τετρακισχιλίους fa iio v ;, αυτά χετά προς 
τώ Κανκα'σω μέρη τής Βακτριανής, ές*αι βορειότερα τής ίέρνης 
^αίίοις τρισχιλίοις καί όκτακοσιοις, τής ίέ  Κελτικής καί τον 
Βορνσθένονς όκτακισχιλιοις και όκτακοσιοις.

Φησί ίέ  ό ίππαρχος, κατά τόν Βορνσ^ένη καί τήν Κελ
τικήν έν ολαις ταίς 3εριναίς ννξί' παρανχάξεσθαι τό φώς 
τού ήλιον περιι^άμίνον άπό τής ίύσεως επί τήν ανατολήν* ταίς 
ίέ χειμεριναίς τροπαϊς [τό] πλείς-ον μετεωρί£εσ3·αι τόν ήλιον έπί 
πήχεις όννέα· έν ίέ  τοίς άπέχονσι τής Μασσαλίας έξακισχιλίοις 
καί τριακοσίοις ( ονς εκείνος μέν έτι Κελτούς υπολαμβάνει, 
έ*/ώ ί* οίμαι Βρετανούς είναι, βορειοτέρονς τής Κελτικής 
ς-αίιοις ίισχιλίοιςπεντακοσίοις)πολύ μάλλον τούτο συμίαίνειν... 
έν ίέ ταΐς χειμεριναίς ήμέραις ό ήλιος μετεοιρ£εται πήχεις εξ* 
τέτταρας ί* έν τοΓς άπέχουσι Μασσαλίας έννακισχιλίους ς-αίιους 
και εκατόν* έλάττονς ίέ  τών τριών έν τοΓς επέκεινα, οί καί 
κατά τόν ήριέτερον λόχον πολύ άν εΐεν άρκτικώτεροι τής ίέρνης. 
Ουτος ίέ  Πυ3έα πις*ενων, κατά τά νοτιώτερα τής Βρετανικής 
τήν οδιησιν τούτην τί^ησι, καί φησίν είναι τήν μακροτατην 
ενταύθα ημέραν, ωρών ισημερινών ίέκα εννέα, όκτωκαίίεκα 
ίέ, οπού τέτταρας ό ήλιος μετεωρίζεται πήχεις* ούς $>ησιν άπέχειν 
τής Μασσαλίας έννακισχιλίους καί εκατόν ς*αίί'ονς· ώσ£’ οί 
νοτιώτατοι τών Βρετανών βοοειότεοοι τούτοίν είσίν. Ητοι ονν 

ι  Η
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75. έπί τον αυτού παραλλήλου είσί τοΓς προς τώ Καυχασίω Βα- 
κτρίοις, ή έπί τίνος πλησιά£οντος· είρηται γάρ ότι κατά τούς 
περί Δηίμαχον συμβησεται βορειότερους είναι τής ΐέρνης τούς 
προς τώ Καυκασίω Βακτρίονς, ς·αόίοις τρισχιλίοις όκτακο- 
σίοις* προς*ε5έντων ίέ  τούτων τοΓς άπό Μασσαλίας είς Ιέρνην, 
γίνονται μύριοι διοχίλιοι πεντακόσιοι. Τίς ούν ις*όρηκεν έν τοΓ; 
εκεί τόποις, λ.έχω δε τοΓς περί Βάκτρα, τούτο τό μήκος των 
μεγί?ων ήμερων, ή το Ζζαρμα τον ή?/ον το κατά τάς μέσου- 
ρανήσεις εν ταΓς χειμεριναΐς τροπαίς,· οφθαλμοφανή γάρ πάντα 
ταΰτα [καί] ι&ώτη, και ον δεόμενα μαθηματικής στ,μειώσεως· 6>ςε

76. σννέχραψαν πολλοί καί των παλαιών των τά Περσικά ίς-ορούν- 
των, και των νς-ερον μέχρι καί είς ημάς. Πώς άν ή λεχδείσα 
ευδαιμονία των τόπων, ώμολόχει τοΓς τοιούτοις έν τώ ούρανώ 
φαινομενοις; Εκ δε των είρημένων δήλον, ώς καί [ον] σοφώς 
άντιλέχει προς τήν απόδειξη/, ώς ισοδίινομούντων τών ζητού
μενων , λαμ&ίνοντος προς τό άπο&Γίαι τό ξητούμενον.

Πάλιν δ3 εκείνον τον Δηίμαχον ίίιώτην ένδείζασθαι βουλο- 
μένον καί άπειρον τών τοιούτων* οίεσ^αι χάρ τήν Ινδικήν με
ταξύ κείσθαι της τε φθινοπωρινής ισημερίας, και τών τροπών 
τών χειμερινών, Μεχασθένει τε άντιλέχειν, φήσαντι έν τοΓς 
νοτίοις μέρεσι τής Ινόικης τάς τε άρκτους βποκρύπτεσθαι καί 
τάς σκιάς άντιπίπτειν* μήόέτερον γάρ τούτων μηίαμοΰ τίς 
Ινίικής συμ&ίνειν. Ταύτα 0ή φάσκοντος άμαθώς ).έγεσθαι' 
τό τε γάρ τήν φθινοπωρινήν τής εαρινής σίαοέρειυ οΓεσ^αι, 
κατά την διάςασιν την προς τάς τροπάς, αμαθές, τού τε 
κύκλον τον αυτού όντος, καί τής ανατολής· τού τε διαβή
ματος τον έπί της χ ίς  τροπικού άπό τον ισημερινού, ών μετα
ξύ τίθησι τήν Ινίικήν εκείνος, δειχθέντος έν τη άναμετρη'σει · 
πολύ έλάττονος τών όισμυριών ςαδίων, συμβήναι «ν καί κατ’ 
αυτόν έκεΓνον, όπερ αυτός νομίζει,  οΰχ ό εκείνος* όύεΐν
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μεν χάρ η καί τριών μυριάδων ον σαν τήν Ιν&κην, οίιίέ πεσεΓν 76. 
μεταξύ τοσουτου διαβήματος' ίσων <?’ αυτός είοηκε, πεσεΓν αν.
Ίής 8  αυτής άγνοιας είναι ζαΐ τό μηδαμού τής ίνδικής άπο- 
κρύπτεσθαι ψάσχειν τάς άρκτους, μηδε τάς οχιάς άντιπίπτειν 
ότε γεχαΐ πεντακισχιλίους προελθόντι άπ* Αλεξανδρείας, ευθύς 
ουμδαίνειν άρχεται, Ταΰτα δη ειπόντα εύθόνει πάλιν ούκ εν δ 
ίππαρχος, πρώτον αντί τού χειμερινού τροπικοί τον θερινόν δε- 
ξα'μενος’ εΐτ* ονκ οίόμενος δεΐν μάρτυρι χρήσθαι ραθήρατικών 
άνας-ρολογ/,τω άνθρώπω, ώσπερ τοί Ερατοσθένους προηχου 
μένως την εκείνου μαρτυρίαν έγκρννοντος, άλλ* ©ΰ κοινώ τινι έθει 
χρωρένου προς τους ματαιολογοΰντας. Είς γάρ τις τών πρός 
τοίις ματαίως άντιλε'χοντας ελέγχων έςΊν, όταν αυτήν τήν 
εκείνων άπό®ασιν όποια ποτέ ές-ι, δείξωμεν ήμίν συνήχο- 
ροδσαν.

Νυνί μεν ουν ύποθέρενοι τά νοτιώτατα τής Ινδυιής άνταί- 
ρζαι τοΓς κατά Μερόην, 6περ είρήκασι πολλοί, καί πεπις·εύ- 
κασιν, έπεδείξαμεν τά ουμζαίνοντ* άτοπα. Επεί δε ό ϊππαρ- ηη. 
χος,ούδεν άντειπώντή υποθέσειταύτρ νυνΐ, μετά ταΰτα εν τώ 
δευτέρω ΰπομνηματι ου συγχωρει, σκεπτέον καί τούτον τον λόχον.
Φησί tot νυν, άνταιοόντων άλλήλοις τών επί τοί αυτοί παραλ
λήλου κειμένων, έπειίάν τό μεταξύ η μέγα διάςημα, μη δΰ- 
νασθαι χνωσ^ναι αυτό τοίτο, ότι είσΐν επί τού αυτού παραλ
λήλου οί τόποι, άνευ τής τών κλιράτων συχκρίσεως τής κατά 
θάτερον τών τόπων. Τό μεν ουν κατά Μεροην κλ'.ρα, Φιλωνά τε 
τον σοχχράψαντα τόν εις Αιθιοπίαν πλοίν ις-ορεΐν, ότι πρό 
πέντε καί τεσσαράκοντα ημερών τής θερινής τροπής κατά 
χορυιρτ,ν γίνεται ό ήλιος· λέχειν ίέ καί τους λόχους τοί χνώ-' 
ρονος πρός τε τάς τροπικάς σκιάς καί τάς ισημερινάς' αυτόν τβ 
Ερατοσθένη ονμγωνειν έγγιςα τώ Φίλωνι* τό δ3 εν τή Ινίική
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η. κλίμα μτ,δένα ίςτορεα, ρηδ9 αντόν Ερατοσθένη, Εί δε δή καί 
αί άρκτοι εκεί αργότεροι, ώς οΐεται, άποκρύπτονται, πις̂ εύων 
τοΐς περί Νέαρχον, pi) δυνατόν είναι επί τοΰ αυτόν παρα).- 
λήλου κεδώαι τήν τε Μερόην, καί *ταΰτα* τα άκρα της Iνίικής. 
Εί μεν τοίνυν περί των άρκτων αργότερων ότι άποκρύπτονται 
συναποφαίνετσ.ι τοΐς είπονσιν Ερατοσθένης, πώς περί τοΰ έν 
τη Ιν&κή κλίματος ονόεις άποφαίνεται, οΰδ* αυτός Ερατοσθέ
νης; ουτος γάρ ό λόγος περί τοΰ κλίματός έςιν. Εί δ  ον 
ανναπογαίνεται, άπςλλαχ-ω τής αιτίας♦ Ον συναποφαίνεχαι 
δέ γε, άλλα, τον Δηϊμάχου οήσαντος μηδαμού τής Ινδν.ής 
μήτ άποκρύπτεσθαι τάς άρκτους, μήτ' άντιπίπτειν τάς οχιάς, 
άπερ υπείληγεν ό Με^αο^ενης, απειρίαν αυτόν καταγαιώσκεν 
to συμπεπλεγρένον νοριζών ψεΰίος, έν & όμολογουρένως καί 
κατ’ αυτόν τον ίππαρχον, τό γε μη άντιπίπτειν τάς σκιάς 
ψεΰίος έμπέπλεκται. Καί γάρ εί μη τγ Μερότρ άνταίρει, της γε 
Συχνής νοτιώτερα είναι τά άκρα τής ίνόίκής συγχωράν φαίνεται. 

Καί εν τοΐς έξης δε περί τών αυτών επιχειρών, h ταυτά 
λέγει τοΐς έξελεγγβεΐοιν ΰψ’ ημών, η ϊήμμααι προσχρήται 
ψευδέσιν, η επιφέρει τό μη ά/.ολουθοΰν, Οΰτε γάρ τώ άπό 
Βαβυλώνας εις Θα'ψακον είναι ς-αόίους τετρακισχιλίονς οκτα
κόσιους, εντεύθεν δε πρός την άρκτον επί τά Αρμενία όρη δισχι· 
λίοος εκατόν, άκολονθει τό άπό Βαουλώνος επί τον δί αυτής 
μεσημβρινού επί τά άρκτικά όρη πλείονς είναι τών έ|ακισχι).ιω>· 
οΰτε τό άπό θαψάχου επί τά όρη όισχιλίων καί εκατόν ψησιν 

8. Ερατοσθένης, άλλ' είναι τι λοιπόν άχαταμέτρητον' ώσθ* ή εξής 
έφοδος εκ μη διδόμενου λήμματος ονκ άν επε(οαίνετο. Οντ’ 
άπεγήνατο ούδαμοΰ Ερατοσθένης τήν Θα'ψακον τής Βαον- 
λώνος πρός άρκτους χείσθαι πλείοσιν η τετρακισχιλίοις καί 
πεντακοσίοις ςαδίοις.

Εξής δε, συνηγορών ίτι τοΐς άρχαιοις πίναξιν, ον τά



λεχόμενα υπό τον ΕρατοσΒένους προφέρεται περί τής τρίτης ?8. 
αφραγίδος ,  άλλ’ έαυτώ κεχαρισμένως πλάττει τήν άπό®ασιν 
προς άνατροπήν ευφυή. Ο  μεν γά ρ , ακολουθών τη  θέσει τη 

προειρημένη τ ο ν . τέ Ταύρον και τής άπο Στηλών θαλάττης, 
όιελών τή γραμμή} τούτη την οικουμένην <5ίχα, καί καλέσας το 
μεν βόρειον μέρος, το 3ε νότιον > πειράται και τούτων έχατερον 

παλιν τέμνειν εις τά ίυνατά μέρη* καλεΓ <?έ ταύτα σφραγίδας.

Και 3ή τον νοτίου μέρους πρώτην είπών σφραγίδα την Ιν&κήν, 
δευτέρου δε την Αριανήν, έχονσας τ ι  ενπερίγραφον, ΐσχυσεν 
άμ'φοτέρων άποδονναι καί μήκος και πλάτος, τρόπον δε τινχ  

καί σχήμα, ώς αν χεωμετρικός. Την μεν γα ρ  Ινδικήν, ρομδοειδη 

φησί, διά το των πλευρών τάς μεν θαλαττη κλύ£εσθαι τη τε 

νοτίω καί τή έώα, μη πάνυ κολπώσεις ήϊόνας ποιούσαις* τάς όέ 
λοιπάς, την μεν τώ δρει, την 5έ τώ ποταμώ* κάνταΰθα τού 
ενθυχρα'μμου αγήματος υπό τ ι σωζομένον. Την ό5 Αριανήν 
ορών τα'ς ye τρείς πλευράς εχουσαν ευφυείς προς το άποτε- 
λέσαι πάραλληλόχραμμον σχήμα, τήν ό* Ισπέρίον ούκ εχων 
σημείοις άφορίσαε,  &ά τό επαλλα'ττειν άλληλοις τά έ$νη, χραμ- 
μή τινι όμως όήλοι τή  άπο Κασπιων πυλών επί τά άκρα τής 
Καρμανιας τελευτώσ>?, τά συνάπτοντα προς τον Περσικόν κόλ
πον. Εσπέριον μέν ούν καλεΓ τούτο το πλευρον, εώον δε τό 

παρά τον \νδόν, παράλληλα 3> ού λέχει* ουδέ τά  λοιπά, τό τε 
τώ δρει γραφόμενου καί τό τή θαλάτt>j , ά)λά μόνον τό μέν 
βόρειον,  τό δε νότιον.

Ουτω όλοσχερει τινι τύπω την δεύτερον άποδους σφρα

γίδα, πολύ τούτης όίοσχερέςερον άποδίδωσι τήν τριτην σ^ρα- 
yi'io κατά πλειους αίτιας. Πρώτην μέν την λεχθεΓσαν, ότι ούκ 
εύκρινώς άφώριςαι ή άπό Κασπιων πυλών επί ΚαρμανΓαυ, 
ήτις κοινή ές-ι τή τρίτη προς τήν Δευτέραν σφραγίδα πλευ
ρά'· επειθ’ ότι εις τήν νότιον πλευράν ό Περσικός έμπίπτεί
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38. κόλπος, όπερ καί αυτός φ̂ σεν* ώς-’ ήνάχκαςαι τήν εκ Βαβυ- 
λώνος λαβείν γραμμήν, ώς άν άδειαν τινα διά Σοΰυων καί

79· Περσεπόλεως μέχρι τών όρων τής Καρμονίας καί τής Περσίίος, 
y δυνατός >jv εΰρεΓν μεμετρημένην οδόν, ς-α&ών σνσαν τήν 
όλην μικρώ πλ.ειόνων ή έννακισχιλιων* ήν νότιον μέν καλει 
πλευράν, παράλληλον ^  ου λεχει τγ βορείω» Δήλον 5* ότι οΰό5 ό 
Εΰοράτκις, ω το έσπέριον αφορίσει πλευρόν, σύνεγγυς ε'ς-ιν 
ευθεία χραμμή* άλλ’ άπό τών ορών επί τήν μεσημβρίαν ρυε'ις, 
εΓτ* επιτρέψει προς έω, καί πάλιν πρός νότον μέχρι της εις 
£άλατταν εκβολής. Δ̂ λοΓ <?έ τό μή ευ^υπορον τοΰ -ποταμού, 
φράξων τό σχήμα τής Μεσοποταμίας, 0 ποιοΰσι, συμπιπτοντες 
εις εν, ό τε Τίχρις καί ό Εύ^ράτ^ς, ύπ^ρεσίω παραπλήσιου, 
ώς φ>)σι. Καί μήν τό άπό Θαψάκου μέχρι τής Αρμενίας, ούίέ 
παν μεμετριςμένον έχει τό έσπέριον πλευρόν τό άφοριξόμενον 
υπό τοΰ Εύφράτου* άλλα yvjit το προς τή Αρμενία μέρος 
καί τοΓς άρκτικοΐς όρεσι μη όχειν πόσον ε’ς ί, όιά τό άμέτρητον 
εΓναι. Διά όή πάντα ταΰτα, τυπωίώς φησιν άποάίόναι τήν 
τρίτκ,ν μεριία* καί χάρ καί τά όιαρίματα* ά φιςσιν έκ πολλών 
συναγαγεΐν τών τούς ς*α5μούς πραχματευσαμένων, ών τίνος καί 
ανεπίγραφους καλει. ΑχνωμονεΓν όή 5ο£ειεν άν ό Ιππαρχος 
πρός τήν τοιαύτην ©λοσχέρειαν χεωμετρικώς άντιλέχων, εν ή 
χάριν ειδέναι δΰ  τοΓς καί όπωσοΰν άπαχχειλασιν ήμΓν τήν τών 
τόπων φύσιν.

Οταν όε *073*■» μηδ> εξ ών ε’κείνος "λέγει, λαμβάν>j τάς 
χεωμετρικάς υποδέσεις, άλλ’ έαυτώ πλάσας, έκφανέςτερον άν 
τό φιλότιμου καταμ^νΰοιτο. Ο μέν όή ούτως φησί τήν τρίτον 
μερίδα τυπωόώς άποδίδοσ^αι, μυρίων ς-αδίων άπό Κασπίων 
πυλών επί τόν Εΰφράηςν* κατά μέρος όέ διαιρών, ώ; άναχε- 
γραμμ.ενην ευρε τήν μέτρηαιν, οΰτω τ^ σ ιν , έμπαλιν τήν άρχήν 
άπό τοΰ Εύκρατου ποιησάμενος, και τής κατά Θάψακον
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διαδάιτέως αυτόν. Μέχρι μεν δη τον Τί^ριόος, όπου Αλέξανδρος yg. 
διέβη, Γ*όίους Λσχιλίόυς καί τετρακοσίοις γράψει4 εντεύθεν 
δ> έπΐ τούς εζϋς τόπους Λα r«vyau>j).»v καί τον Λύκον καί 
Αργίλων και Εκ&τάνων, )5 Δαρείος έκ των Γαν^αρίλων 
εψυγε, μέχρι Κασπίων πυλών, τούς μυρίους έκπληροΐ, τριακο· 
σίοις μ$νον πλεονάσας. Τό μεν δη βόρειον πλευράν οντω κατα- 
μετρεΐ4 ού παράλληλον τβΓς δρεσι θείς, οιδέ τη διά Στηλών 
καί Αθηνών καί ^όίον γραμμή4 ί  yap Θάψακος πολύ τών 
όρών Αφέςηκε, συμπίπτει ίέ  καί το όρος καί η από Θαψάκον 
όόές επί τάς Κασπίονς πύλας* καί το^ε προσάρκτια μέρη τον 
όρους, ταύτ’ έ^ίν.

Αποίούς δε τό βόρειον οντω πλευρόν, τό δε νότιον, φησί, 8ο. 
παρά μεν την θάλατταν ούκ ες-ι λ.αβείυ, Λά τό τόν Περσικόν 
έμπίπτειυ κόλπον* από Βαβυλώνος δε διά Σούσων, καί Περσε· 
πόλεως καί τών ορίων της τε Περσίίος και της Κ αρμονίας , 
ροδίους εΐναι έννακισχιλίους καί Λακοσίους* νο'τιον μεν λέγων, 
παράλληλον Λ ον λέ/ων τω βορείω τό νότιον. Την όέ ό«αφώ
νιαν τον μήκους φησί συμβαίνειν, τον τε βορείου τεθέντος 
πλευρού καί τον νοτίου, Λά τό τόν Ευφράτην μέχρι τίνος πρός 
μεσημβρίαν ρυεντα πρός τήν &> πολύ έχκλνίυειν.

Τών δε πλαγίων πλευρών την εσπερίαν λέχει πρώτον ήν 
όποία τίς ές*ιν, είτε μία, είτε όύο, εν μέσω πάρεςι σκοπείν. 
Από γάρ της κατά θάψακον φησί διαδάαεως παρά τόν Ευ
φράτην, εις μεν Βαβυλώνα ς-αδίους είναι τετρακισχιλίους οκτα
κόσιους ,  εντεύθεν Λ έπί τάς έκβολάς τού Εύφράτου καί πόλιν 
Τερηόο'να τρισχιλίους· τά δ> άπο Θαψάκου πρός άρκτους, μέχρι 
μεν τών Αρμενίων πυλών καταμεμετρήσδαι, καί είναι ώς χιλίους 
καί εκατόν* τούς όε Λά ΓορΛ»αίων καί Αρμενίων μηκέτ»· όϊό 
όή παραλείπειν αύτους. Τού όε πρός Ιω πλευρού, τό μεν διά 
της Περσικής κατά μήκος άπο τής Ερυθρά» ώς επί Mr,δίαν
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8ο. χαί τάς άρκτους ,  ούκ Ιλαττον είναι δοκεΐ των όκτακισχιλιων· 
άπό $έ τινων άκρωτηρι'ων, καί υπέρ τούς έννακισχιλίους* τό ίέ 
λοιπόν δϊά τής Παραιτακηνής καί Μηδίας επί Κασπιους πυλας 
ώς τρισχιλίων* τόν δέ Tiyptv ποταρόν καί τόν Ευφράτην, 
ρέοντας εκ της Αρμενίας πρός ρεσηρδρίαν, ε’πειδάν παραρει- 
ψωνται τά των Γορδυαιων όρη, κύκλον ρέχαν περιδαλορέ- 
νους, καί έρπεριλαδόντας χώραν πολλήν την Μεσοποταρίαν, 
ε’πις·ρεφ«ν πρός χειμερινήν ανατολήν καί την μεσημβρίαν, 
πλέον δέ τόν Ευφράτην. Γινόρενον δε τούτον eyyiov άεί του 
Τίχριδος, κατά τό Σεριράριδος διατείχισμα, καί κώρην καλου- 
ρένην Ωπιν, διασχόντα ταυτης όσον διαχοσίους ς-αδίους, καί 
ρυέντα διά Βαδυλώνος, έκπι'πτειν εις τόν ΙΙερσικόν κόλπον. 
Γίνεται δή, φηίί, τό Οχήρα τής Βαδυλωνιας καί Μεσοποτα- 
ριας ύπηρεσιω παραπλήσιου. Ο ρέν δή Ερατοσθένης τοιαΰτ* 
είρηκε.

Περί δε τής τρίτης σφραγίδας,  καί άλλα ρέν τινα άραρτή- 
ρατα ποιεί, περί ών έπισκεψόρεθα* ά δε Ιππαρχος προφέρει 
αύτώ, ού πάνυ. Σκοπώρεν δ5 ά λέχει. δουλόρενος yap βεδαιουν 
τό εξαρχής, ότι οΰ ρεταθετέον τήν Ινδικήν επί τά νοτιώτερα, 
ώσπερ Ερατοσθένης ά£ιοι, σαφές άν χενέσθαι τούτο ράλις·α

8r. φησίν έξ ών αυτός έκεΓνος προφέρεται* Τήν yap τρίτην μερίδα 
κατά την βόρειον πλευράν ειπόντα άφορι̂ εσθαι υπό τής άπό 
Κασπιων πυλών επί τόν Ευφράτην γραμμές ραδίων ρυριων 
ουσης, ρετά ταΰτα έπιφέρειν, ότι τό νότιον πλευρόν τό άπό 
Βαδυλώνος είς τούς όρους τής Καρρανιας, ρικρώ πλειόνων ές·ίν 
ή έννακιβχιλίων* τό δε πρός δύσει πλευρόν άπό Θαψάκου 
παρά τόν Ευφράτην ές-ίν είς Βαδυλώνα, τετρακισχιλιοι οκτα
κόσιοι ς-άδιοι, καί έ£ής ε'πί τάς έκδολάς τρισχιλιοι* τά δέ πρός 
άρκτον άπό Θαψάκου, τό ρέν άπορερετρήσθαι ρέχρι χιλίων 
εκατόν, τό λοιπόν δ* ούκέτι. έπεί τοίνυν, φησί, τό ρέν
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i?t πλευράν τές τρίτης μερίίος ώς μυρίων* η,ίε τούτων παράλ- 8ι. 
ληλος άπό Β«Κλώνος ευθεία , μέχρι ανατολικού πλευρού , 
σινελοχίσύη μικρώ πλειόνων η έννακισχιλίων’ ίηλον ότι η Βαβυ- 
λ.ών, ού πολλώ πλείοσιν η χιλιοις ^αόίοις έςΊν άνατολικωτέρα 
τές κατά Θάψακον όιαβάσεως.

Ερόύμεν δ3 ότι, εί μεν επί τές αυτές μεσημ^οινές ευθείας 
επ’ ακριβές έλαμβανοντο αΐ τε Κάσπιοι πύλαι, καί οί όροι 
των Καρμανίων και ΙΤερσών, προς ορθά; τε έ^οντο άπό τής 
λεχθείσης μεσημβρινής ευθείας, η τε επί Θάψακον, καί έ επί 
Βαβυλώνα, συνέβαινεν αν τούτο. Η χάρ προσεκβαλλομένη τη 
ώά Βαβυλώνος μέχρι της &ά Θαψάκου ευθείας μεσημβρινές ,
<σ>] άν ην πρός αίσθησιν, η πάρισός ye, τέ από Κασπίων 
πυλών εις Θάψακον* ώ$*ε τέ υπέροχη εχίνετ’ άν άνατολικωτέρα 
η Βαβυλών της Θαψάκου, >5 υπερέχει η εκ Κασπιων πυλών 
εις Θάψακον τές έκ τών Καρμονίων όρων είς Βαβυλώνα.
Αλλ’ ούτε την όιορί£ουσαν γραμμήν τό έσπέριον πλευράν τής 
λριανής επί μεσημβρινού κειμένων είρηκεν Ερατοσθένης, οΰίέ 
τέν άπό Κασπιων πυλών επί Θάψακον, πρός , ορθός τγ βιά 
των Κασπιων πυλών μεσημβρινέ, αλλά μάλλον την τώ όρει 
γραψομίνην, πρός ην η επί Θαψακον χωνιάν ποιεί, από τού 
αυτού σημείου κατηχμέυη, ά^’ ου καί η τού όρους γραμμή’ 
ούθ* ή έπΐ Βαβυλώνα από τές Κ αρμονίας ζεμένη παράλληλος 
ειρηται τέ επί Θάψακον ήμμένη* ούό5 εί παράλληλος ην, μή 
πρός όρθάς όέ τέ όϊά Κασπιων πυλών μεσημβρινέ, ούόέν άν 
εχίνετο πλέον πρός τον συλλογισμόν.

Ο άε, τούτα λαβών εξ ετοίμου, καί &ί£ας, ώς οιεται, όιο'τι 
η Βαβυλών κατά Ερατοσθένη Θαψάκου άνατολικωτέρα ές-ί 
μικρώ πλείοσιν η χιλίοις ς·αίίοις, πάλιν άλλο πλάττει λήμμα 8ο. 
έαυτώ πρός τήν εξές άπόίειςιν, καί ^ησίν, εάν εννοηθέ άπό 
Θαψάκου επί μεσημβρίαν ευθεία άχομένη, καί άπό Βαβυλώνος
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. επί τούτην κάθετος, τρίγωνο» όρθογώνιον έσεσθαι, συνε{·ηκός 
εκ τε τής οπό Θαψάχου επί Βαδυλώνα τεινούσης πλευράς, καί 
τής από Βαδυλώνος καθέτου, επί τήν όίά Θαψακου μεσημδροrry 
γραμμήν ήχμένης, καί αυτής τής Λα Θαψακου μεσημδρινής. 
Τούτου δέ τού τριγώνου την μεν υποτείνουσαν τ>5 ορθ>?, τήν 
από Θαψακου είς Βαδυλώνα τίθησιν, ήν φησι τετρακισχιλίων 
οκτακόσιων είναι* τήν Λ έκ Βαδυλώνος εις τήν διά Θαψακου 
ρεσημδρινήν γραμμήν κάθετον, μικρώ πλειόνων ή χιλιων, όσων 
ην ή υπεροχή τής επί Θαψαχον προς τήν μέχρι Βαδυλώνος. 
Εκ δε τούτων καί τήν λοιπήν τών περί τήι/ ορθήν συλλογί
ζεται ,  πολλαπλάσιον ου σαν τής λεχθείσης καθέτου. Προς-ί- 
θησι δέ τούτη τήν άπό Θαψακου προς άρκτον έκδαλλομένην 
μέχρι τών Αρμένιων ορών, ής τό μεν #ρη μεμετρήσθαι Ερα
τοσθένης, καί εΓναι χιλιων εκατόν,1 τό δ5 «μετρητόν έά. Ουτος 
δ5 επί τοΰλχίγιςον υποτίθεται χιλιων, ώς-ε τούς αυνάμψω δισχι- 
λιων καί εκατόν χινεσθαι* δ προσθείς τ>5 έπ* ευθείας πλευρά 
του τριγώνου μέχρι τής καθέτου τής έκ Βαδυλιόνος, πολλών 
χιλιάδων λογίζεται [τό] δια'ς-ημα τό από τών Αρμενίων ορών,  καί 
τού Λ* Αθηνών παραλλήλου μέχρι τής έκ Βαδυλώνος καθέτου, 
ήτις επί τού Λα Βαδυλώνος παραλλήλου ιδρυτατ Τό δέ χε από 
τού Λ’ Αθηνών παραλλ.ήλου επί τον Λα Βαδυλώνος δείκνυσιν 
οΰ μεΐζον 5ν ραδίων δισχιλίων τετρακοσίων* ΰποτεθέντος τού 
μεσημβρινού παντός τοσούτων ραδίων, όσων Ερατοσθένης φησίν. 
Ε ί δε τούτο, οΰκ άν ήν τά όρη τά Αρμίνια καί τό τού Ταύρου 
επί τού Λ’Αθηνών παραλλήλου, ώς Ερατοσθένης, αλλά πολ.~ 
λαίς χιλιάσι ς-αδίων άρκτικώτερα κατ’ αυτόν έκεΓνον. Ενταύθα 
δή πρός τώ τοΓς άνεσκευασμένοις λήμμασι προσχρήσθαι, ποός 
τήν τού ορθογωνίου τριγώνου τα |ιυ , καί τούτο λαμβάνει πρός 
τό μή διδόμενον, τό τήν υποτείνουσαν τή ορθή χωνιά τήν από 
Θαψακου γραμμήν ευθείαν εΓναι μέχρι Βαδυλώνος έν ζ^δίοις



τετρακιβχιλ/οις όκτακοσίοις. Παρά τε yap τον Ευφράτην φησίν 8ο 
είναι τήν οδόν τούτην 6 Ερατοσθένης, καί τήν Μεσοποταμίαν 
συν τ>5 Βα&λωνίρ μεχάλω κύκλω περιέχεσ^αι λέχων υπό τε 
τον Εύφράτον καί τον Τίχριίος, τό πλέον ίέ τής περιοχές υπό 
τον Εύφράτον σνμ&άνειν φησίν* ώσ$’ ή από Θαψάκου εις 
Βαβυλώνα ευθεία ουτ* άν παρά τόν Ευφράτην είη, οντ’ άν 83 
τοσούτων ςαδίων, oiitf έγγύς. Ανατέτραπται ουν ό συλλογισμός. 
Κα« μήυ είρηταίχε, ότt οΰχ οϊόν τε, ΑιεΓν &ίομένων γραμμών 
άπό των Κασπίων πνλών κατάχεσ^αι, τήν μεν ε’πί Θάψακον, 
ttjv ό1’ επί τά των Αρμενίων opvj τά κατάλληλα τρ Θαψάκω, 
άπέχοντα της Θαψάκου τούλάχι^ον, κατ’ αυτόν τόν ίππαρχον, 
όισχιλίονς καί εκατόν ς-α&ους, άμφοτέρας παραλλήλους είναι 
και άλλήλαις, καί ττί <?ιά Βαδυλώνος, ήν νότιον πλευράν Ερα
τοσθένης εκάλεσεν. Εκείνος μΐν ουν ούκ έ'χων καταμεμετρημέ- 
νην είπείν τήν παρά τά όρη όίόν, την ^  άπό Θαψάκου επί 
Κασπίονς πύλας, ταύτην είπε, καί προσέ^ηκετό, Ώς τυπωίώς 
είπεΓν· άλλως τε τώ βονλομένω τό μήκος είπεΓν της μετά τήν 
Αρίανήν μέχρι Εύφράτου χώρας, ού πολύ όιέφερε τούτην η 
εκείνην καταμετρεί/* 0  £*, ώς παραλλήλους υπάκουων λέχεσΘαι, 
τελέως άν δόζειε καταχενώσκειν παιδικήν αμαλίαν τάνθρώπου. 
Ταυτα μεν ουν ίεΓ εάν ώς παιΛκά.

A 3* αν τις αίτιάσαιτο τον Ερατοσδένους τοιαΰτά ε’ς*ι· ΚαΟα- 
περ χάρ ή κατά μέλος τομή, τής άλλως κατά μέρος όιαφέρει 
(ίιότι ή μεν καί τά μέλη λαμβάνει περε/ραφήν έχοντα φυσικήν, 
αρθρώσει τινί καί τύπω σημειώνει, κα2·’ ό καί τοντο είρηται, 

Τονς ίέ  Ααμέλββςΐ ταμων,

ή ό* ούόέν- έχει τοιοντον), χρώμε3α οίκείως εκατέρα, τόν 
καιρόν καί τήν χρείαν σκοποΰντες* ούτως επί των χεωχραφι- 
κών, όείμεν τομάς ποιεΐσ^αι των μερών, τά καθ’ έκας-α ε’πιόν* 
τας, μιμεΐσΒαι <3έ τάς κατά μέλος τομάς μάλλον, ή τάς ώς
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83. έτυχε. Το γάρ σημεκώδες καί τό εύπεμιόμις·ον bu&sv λα&Γν 
έςα , ον χρείαν έχει ό γεωγράφος. Έυπερι6ρις·ον 8ε, όταν b 
ποταμοϊς, b ξρεσιν, b Βοάάττη 8υνατον $ , καί έ&νει δε, b 
έ3νεσι, καί μεγ&ει ποαώ, καί σχήματι, όπου τούτο Αινατόν. 
ΙΙανταχοΰ 8ε, αντί τον γεωμετρικώς το απλώς και όλο σχεμώς 
ικανόν. Μεχεδος μεν ουν ικανόν ές·ιν, άν τό μέγις-ον εΐπρς μήκος 
καί πλάτος* ώς τό τ>5ς οικουμένες, επτά μυριάδοη ει τνχοι 
μήκος, πλάτος 8* Ιλαττον » ^μιου μικμώ τοΰ μήκους. Σχήμα 
8*, άν των γεωμετρικών τινί σχημ«'το)ν είκασες, ώς τεν Σι
κελίαν τριγώνω' b των άλλων γνωρίμων τινί σχημάτων, οΊον

> #
84. τέν Ιέημιαν βύρσρ,την 8ε Πελοπόννησον πλατάνου φύλλο». Οσω

ί ’ άν μεϊζον η τό τεμνόμενον, τοσώό'ε καί όλοσχεμες*έμας 
πρεποι άν ποιείσ^αι τά; τομάς.

Η μέν οΰν οικουμένη δίχα διήρηται τώ τε Ταύρο» καί τέ 
επί Στάλας ^α)αττε καλώς εις τε τό βόρειον καί τό νότιον 
μέρος. Καί η μέν Ινίικέ περιώρις*αι πολλοΓς* και χάμ δρει 
καί ποταμό» καί 3αλαττ»?, καί ενί όνόματι, ιός οντος ενός 
έθνους* ώς-e καί τετμα'πλευμος όρ^ώς λεχεται, καί μομ^οειόε'ς. 
Η ό5 Αριανη ηττον μεν τό ενπεριγραγον έχει, διά τό την. 
εσπερίαν πλενμάν συγκεχΰσ^αι' διώρις’αι S’ όμως ταις τε τρισί 
πλευραΓς,ώς άν ευ^είαχς, καί τώ όνόματι, ώς άν ενός έθνους. 
Η δε τρίτη σφραγίς τέλεως άπερίγραφός έςιν, οΰπω γε άφ~ 
ορισΒεΐσα’ ήτε γάρ κοινή πλενμά αυτή τε καί τή Αριαν» , συγ- 
κεχυται, ώς προείρν,ται, καί ή νότιος πλενμά αργότατα εϊ- 
ληπται. Ούτε γάρ περιγράφει την σφραγίδα, διά μέσης τε αυτής 
βαδιζουσα, καί πο)λά μέρη άπολείπουσα προς νότον* ούτε 
μήκος υπογράφει τό μέγι^ον τό γάρ προοάρκτιον πλευμόν 
μεϊζον οϋΒ’ ό Ευφράτης έσπεριόν έςι πλευμόν, ουδ* ει επ’ 
ευθείας ρέοι, των ακμών αυτού μ» επί τοΰ αυτού μεσημ- 
Spaού κειμένων. Τ ί γάρ μάλλον έσπέριον, π νότιον; Χωμίς δε
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τούτων, ολίγτ,ς οϋσης τής επί 5«ίλατταν λοιπές τήν Κελεχεον καί 84- 
τήν Συρία*.™, τό μη ίεΰρο προάγειν δει» τήν σφραγίδα, ού 
πιθανόν, τής τε Σεμιράμιδος και τον Νίνου 2ύρων λεχομένων* 
δν τής μεν ή Βαβυλών χτίσμα *α'ι βασίλειον, τον δε, ΝΓνος, ώς 
αν ρητρόπολις τής Συρίας. Kai τής όΐαλέκτου δε μέχρι νμν 
διαμενούστ?ς τής αυτής, τοίς τε εκτός τον Εύκρατου καί τοις 
εντός, τό ένταϋΒα μέντοι τοιούτω διασηαν μερισμώ έ3νος γνω- 
ριμώχατον, καί τά μέρη συνοίπτειν τοίς άλλοε^νέσιν, ήκις*α άν 
πρέποι. Ούδί yap υπό μεχέ^ους άπηναχχα'σδαι λεχοι &ν. Καί 
yip to ρέχρι $αλα'ττης, ού μην πω άν ε’£ισά£οιτο τ>5 Ινίίκή, άλλ* 
οΰόέ xrj Αριανή, προσλαβόν καί τό μέχρι των όρων της εϋίαίμονος 
Αραβίας καί τής Αί/ΰπτου. Ως·ε πολύ κρείττον ήν μέχρι όεΰρο 
προελ^είν, τής τρίτης είπόντα σφρα^ίίος, τοσαύηι προσθήκη 
τή /χέχρε τής Σνριακής Βαλαττης, τό μεν νότιον πλευρόν ούχ, 
ώσπερ εκείνος είπεν, εχον, ούί* επ’ ευθείας, άλλ’ από τής 
Καομανίας ενΙ&νς την ίε |ίάν  παραλίαν είσπλέοντι παρά τόν 
Περσικόν κόλπον, μέχρι τής εκβολής τον Εΰρρατον, καί μετά 
ταΰτα τοίς όρίοις τής Μεσήνης καί τής Βαβυλωνίας συναπτόν, 
ήπερ έζάν αρχή του ιαΒμοϋ τον διορίζοντας την εν&χίμονα 
Αραβίαν από τή* άλλης ηπείρου, είτ’ έφεζης αυτόν τούτον 
όιε£ιόν, όίήκοντα μέχρι τοΰ μυχόν του Αραβίου κόλπου και 85. 
Πηλουσίου, καί ετι τοΰ Κανω&κοΰ ς-όματος του Νείλου. 'Γούτο 
μεν τό νότιον πλευράν* τό ίέ  λοιπόν εσπερών, τήν από τοΰ 
Κανωβικοΰ ςόματος μέχρι τής Κιλικίας παραλίαν.

Τετάρτη &  είη αψραγίς % συνένωσα όκ τε της εύ ία ί- 
μονος Αραβίας καί τοΰ Αραβίου κόλπου, καί τής Αιχΰπτου 
πα'σης, καί τής Αιθιοπίας. Ταύτης όέ τής μερίδας, μήκος 
μέν ες*αι τό ά®ορι£όμενον υπό Αιείν μεσημβρινών' ό μεν 
yap γράφεται διά τοΰ όνσμικωτατου σημείου τοΰ επ’ αυτής, 
ο όέ βιά τού έωθινωτάτου* πλα'τος ό ε , τό μεταξύ <λυείν
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85. παραλλήλων, ών ό μέν γράφεται διά τού βορζιοτ<χτον σημείου, 
6 δε διά του νοτιωτάτου. Επί γάρ τών ανωμάλων σχημάτων, 
εψ1 ών πλευραΓς οΰ δυνατόν άφορίσαι πλάτος καί μήκος, ουτω 
το μέγεθος άφοριςέον. Καθόλου δε νοητέον, ότι ούχ ωσαύτως 
λέγεται μήκος και πλάτος ini όλου καί βέρους* άλλ’ if* όλου 
μέν το μεϊζον διάςημχ καλείται μήκος, το δ’ ελαττον, πλάτος* 
έπΐ μέρους δε, μήκος μεν τό παράλληλον τώ του ολου μήκει 
τμήμα εκείνο όπότερον άν y μεϊζον, καν το ληψΒ'εν διάςτομα 
έν τώ πλάτει μεϊζον y του λ»ιφ$έντος εν τω μήκει διαβήματος. 
Διό καί τής οικουμόνης άπ* ανατολής ini δύσιν μηκυνομένης, 
από δε άρκτων επί νότον πλατν νομέας, καί τον μεν μήκους 
επί παραλλήλου τίνος τω ίαημερινώ γραφόμενου, τοΰ δέ πλά
τους έπΐ μεσημβρινού, δεΓ καί των μερών λαμξάνεσθάι, μήκη 
μεν τά παράλληλα τω μήκει τμήματα αυτής, πλάτη δέ τά τω 
πλάτ«. Οΰτω γάρ οα άμεινον υηογράγοιτο, πρώτον μεν τό 
μέγεθος τής οικουμένης δλης' έπειτα καί ή διάθεσις και τό 
σχήμα των μερών, καθ’ & μεν άπολειπειυ, καθ’ & δε πλεονάζει» 
φαινομένων τή τοιαύτρ παραθέσει.

Ερατοσθένης δέ τό μέν τής οικουμένης λαμβάνει μήκος έπΐ 
τής διά Στηλών καί Κασπίων πυλών, και Καύκασον γραμμής, 
ώς αν ευθείας* τό δέ τής τρίτης μερίδας , επί τής διά Κασπίων 
πυλών καί Θαψάκου* τό δέ τής τέταρτης, επί της διά.Θαψάκου 
και Ηρώων πόλεως, μέχρι τής παραλίας τής μεταξύ τών ς-ο- 
μάτων τοΰ Νείλου, ανάγκη κατας-ρέφειν εις τούς περί Κάνωβον 
καί Αλεξάνδρειαν τόπους* ενταύθα γάρ ές-ι τό έσχατον ςόμα 
τό καλούμενου Κανωβίκόν τε καί Ηρακλεωτικο'ν. Είτ’ ουν επ’ 
ευθείας άλλήλοίς τά μήκη τίθησιν, εϊθ’ ώς άν γωνίαν ποιοΰντα 
κατά Θάψακον, άλλ’ ότι γε ού παράλληλον ουδέτερον τώ τής 
οικουμένης μήκει, φανερόν έςιν έξ αυτών ών είρηκεν αυτός,

86. Τό μεν γάρ τής οικουμένης μήκος διά τοΰ Ταύρου γράφει, καί
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?ής in’ ευθείας μέχρι Στηλών θαλ,άττης ,,κατά γραμμήν τήν διά 86. 
ην Καυχοίσου χαΐ Ρόδον χαΐ Αθηνών άηό Hi Ρόδου εις 
Αλ.ε&ίνδ'ρειαν κατά τον Λ’ αυτών μεσημβρινόν, ον πολύ Ιλάτ- 
τους φησί τών τετ:ρακισχιλίων εΐναι ςαδίων' ω?ε τοσοΰτον και 
ο! παράλληλοι ίίέχοιεν «ν άλλήλων, δ τε διά Ρόδον χαΐ ό δι 
'Αλεξάνδρειάς. 0  δ* αυτός πώς ές-t τούτω, ό διχ της ίίρώων 
πόλεωςη νοτιώτερός γζ τούτον! ώσθ’ ή συμπίπτουσα γραμμή 
τούτω ye τώ παραλλήλω καί τω &ά Ρό5ου και Κασηίων πυ
λών , είτ* ευθεία, είτε κολασμένη, ούκ αν ειη παράλληλες 
ούδετέρα. Ούκ εν γουν λαμβάνεται τά ρήκη* ©ϋκ ευ 54 ουδέ αι 
*δια*βόρειοι Χαμβανονται μερίδες.

Αλλ’ ε’πΐ τον Ιππαρχον πρδτερον έπανιόντες, τά εξής ίδωμεν. 
Πάλιν yap πλάσας έαυτω λήμματα, γεωμετρικούς άνασχευάζεε 
τά «π* εκείνου τυπωδώς λεγάμενα. Φτ,σι yap αυτόν λ^ειν το 
έκ Βαβυλώνας είς μεν Κασπίους πύλας διάβημα ραδίων έξακιαχι· 
λίων επτακοσίων, εις δε τούς ορούς τής Κ αρμονίας και Περ- 
σίδος πλειόνων ή ένναχισχιλ/ων· δπερ επί γραμ.μής χεΐται προς 
ισημερινός άνατολάς ευθείας ayopiwj;· γίνεσ$αι δε ταΰτην 
κάθετον ε’πΐ τήν κοινήν πλευράν τής τε δευτέρας καί τής τρίτης 
οψραγίδος' &ς·ε κατ’ αυτόν συνίς-ασθαι τρίγωνον opSoywviov,
ορθήν Ιχβν τήν πρός τοΓς δροις τής Κ αρμονίας, καί την* *
υποτείνουσαν εΓναι έλάττω μιας τών τήν δρθήν περιεχουσών. 
Δείν ούν τήν Περσίδα τής Δευτέρας ποιεΓν σψραγίδος. Πρός 
τούτα δ  είρηται, ότι ούθ’ ή εκ Βα£υλώνος είς τήν Κ  αρμονίαν 
επί παραλλήλου λαρ&ό/εται, ουθ’ ή διορίζουαα ευθεία τάς 
σφραγίδας μεσημβρινή είρηται' ως·’ ©νδέν είρηται πρός αυτόν, 
Οΰδέτό έπφερόμενον, [ευ]. Ειρηκότο; γάρ από Κασπίων πυλών 
είς μεν Βαβυλώνα τους λεχθέντας, είς Σοΰσα δε ς-αδίους είναι 
τετραχισχελιους ένναχοσίους, από δε Βαβυλώνος τρισχύίονς 
τετρακβσίους' πάλιν άπό τών αυτών όρρηθείς υποθέσεων, άμ-
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86. βλνγώνιον τρίγωνον σννίςασθαί <ρησι προ'ς τε ταΐς Κασπίοις 
πυλαις καί Σούσοις καί Βαβυλώνι, την άμβλεΐαν έχον γωνίαν 
προς Σούσοις, τά ie των πλευρών ρήκη τά εκκειρενα* eh’ 
έκιλογίζεται, διότι σνμβήσεται κατά τάς ΰποθε'σεις ταύτας, 
T75V &ά Κασπίων πυλών μεσημβρινήν γραμμήν ,  επί του it* 
Βαβυλώνος καί Σούσων παραλλήλου, £υσρικωτεραν βχειν τήν 
κοινήν τορήν τής κοινές τομής τού αυτού παραλλήλου, καί τής

8 ;. άπό Κασπίων πυλών καθηκούσης ευθείας επί τούς ορούς τους 
τής Καρμονίας ναι τής Περσικός, πλει'οσι των τετραχισχιλιων 
καί τετρακοσίων οχετόν όή τι προς τήν <?<ά Κασπίων πυλών 
μεσημβρινήν γραμμήν, ήριίσειαν ορθής ποιεΓν γωνίαν τήν διά 
Κασπίων πυλών καί των ορών τής τε Καρρανίας καί τής Περ- 
σίδος' καί νεύειν αυτήν επί τά μέσα τής τε μεσημβρίας καί τής 
ίσηρερινής ανατολής* τούτη δ} είναι παράλληλον τον Ινδόν πο
ταμόν, ώςε καί τούτον άπό τών όρων ούκ επί μεσημβρίαν 
ρείν, ώς φησιν έρατοσθε'νης, αλλά μεταξύ ταύτης καί τής 
ισημεραής ανατολής, καθάπερ έν τοΓς άρχαίοις πίναζι κατα- 
χεχοαπται. Τις ουν συγχωρήσει τό νΰν συ$·«Θέν τρίγωνον αμ
βλυγώνιον είναι, μη συγχωρών ορθογώνιον είναι τό περίέχον 
αυτό; τις δ1 επί παραλλήλου χειμένην τήν άπό»Βαβυλώνος εις 
Σούσα ρίαν τών τήν άμβλεΐαν περιεχουσών, την όλην μη συγ
χωρών την μέχρι Καρμανίας; τις δε τώ ίυόω παράλληλον τήν 
από Κασπίων πυλών επί τους όρους τής Καρρανίας; ών χωρίς 
κενός άν εΐη ό συλλογισμός. Χωρίς δε τούτων, κάκεΓνος εί- 
ρηκεν, ότι ρομβοειδές ες-ι τό σχήμα τής Ινδικής· καί καθάπερ 
ή εωθινή πλευρά παρέσταςαι πολύ προς ίω, καί ράλις-α τώ 
έσχάτω άκρωτ^ρίω, δ καί πρός μεσημβρίαν προ πίπτει πλέον 
παρά τήν άλλην ήϊόνα, ουτω καί ή παρά τον Ινοόν πλευρά.

Πάντα is ταύτα λέχει χεωρετρικώς, ελέγχων οΰ πιθανώς. 
Ταίτα ίέ καί αυτός έπενεγχας έαυτω απολύεται, φήσας, εί

piv

1 1 2  ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



μεν παρά μικρά διαβήματα ύπήρχεν 6 ’έλεγχος, συγγνώναι άν &η. 
τι»' επειδή δε παρά χιλιάδας ςαδίων (ραίνεται διαπίπτων, ούκ 
είναι συγγνιαςά' καίτοι εκανόν γε καί παρά τετρακοσίους ςα- 
δίους αισθητά άποφαίνεσθαι τά παραλλάγματα, ώς επί τοδ 
δι* Αθηνών παραλλήλου καί του διά Ρόδου. Eft δί τό πρός 
αϊσθησιν ουχ άπλούν' άλλα τό μεν iv πλάια μείξονι, τό δ* 
είάττονι. ΤΛείζονι μεν, άν αυτώ τώ όφθάλμώ πις*εύωμεν if καρ- 
ποΐς,ή κράσεσεν αέρων, προς την τών κλιμάτων κρίοιν' ΰάττονι 
S , άν δι όργάνων γνωμονικών, η διοπτρικών. Ο μεν ουν δε* 
Αθηνών παράλληλος, γνωμονικώς ληφθείς καί 6 διά Ρόδου 
καί Καρίας, εικότως εν ς-αδίοις τοαούτοις αισθητήν έποίηαε 
ττ,ν διαφοράν. Ο δ> έν πλάτει μεν τρισχιλ/ων ραδίων, μήκει δε 
*καί* τετρακισμυρίων ορούς, πελά/ους δετρισμυρίων, λαμδάνων 
ττ,ν άπό δΰσεως έπ’ ίσημεραάς άνατολάς γραμμήν, καί τά 
if’ εκάτερον τό μέρος, τά μεν νότια όνομάζων, τά δε βόρεια, 88. 
καί ταΰτα πλ.ινθία καλών και σφραγίδας, νοείαθω πώς καί 
ταΰτα λίγα, καί πλευρά τά μεν άρκτικά, τά δε νότια, καί πώς 
τά μεν έσπίρια, τά δε εωθινά' καί τό μεν παρά πολύ διαμαρ- 
τανόμενον. παρορών, ΰπεχέτω λόγον (δίκαιον γάρ), τό δε παρά 
μικρόν ουδέ παριδών ίλεγκτΙος έ?ίν. Ενταϋθα δ> ουδετέρως 
«ΰτω προσάγεται τις έλεγχος. Ούτε γάρ τών έν τοσοΰτω πλάτει 
γεωμετρική τις δύναπ’ άν είναι άπόδειζις" ουτ έν οΊς επιχειρεί 
γεωμετρεΐν, ομόλογουμένοις χρήται λήμμασιν, άλλ’ έαυτω 
τλάαας.

Βέλτιον δε περί τής τέταρτης λέγει μερίδας' προςίδησι δε καί 
τό τού φλαιτίου καί του μένοντος επί τών αυτών ύπο^έ- 
οεων, ή τών παραπλήσιων. Τούτο μεν γάρ όρθώς επίτιμα, 
διότι μήκος ονομάζει τής μερίδας ταύτης την άπό Θαψάκου 
μέχρις Αίγυπτου γραμμήν’ ώσπερ εΐ τις παραλληλογράμμου 
τήν διάμετρον μήκος αυτού φαί/]. Ού γάρ επί τού αυτού παραλ.-
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88. ληλου κεΐταε ή τε Θάψακος, καί ή-της Αίγυπτου παραλία, 
«λλ’ επί #ιες·ώτων πολύ άλληλων έν δε τώ μεταξύ διαγώνιος 
πως άγεται καί λο|ή ή άπό Θαψάκου εις Αίγυπτον. Το δε 
$αυμάξειν πώς ε’£άρρήσε» ειπείν |£ακισχιλίων ςαδίων το άπό 
Πηλουσίου εις Θάψακον, πλειόνων όντων ν) Οκτακισχιλίων, 
οΰκ όρ$ώς. Λαβών γάρ δι άποδείξεως μεν, δη ό διά Πηλου- 
ciou παράλληλος τού διά Βαβυλώνας πλείοσιν η Ασχιλίοις καί 
πεντακοσίοις ςΌ&'οις νοηώτερός ές-t, κατ’ Ερατοσθένη δε, ώς 
οίεται, διότι τού διά Βαβυλώνος ό διά τής Θαψάκου άρκτικώ- 
τερος τετρακισχιλίοις όκτακοσίοις ς-αδΐοις, . συμπίπτειυ φησί 
πλείους τών οκτακισχιλίων. Πώς ούν κατ’ Ερατοσθένη &ί- 
κνυται η τοσαύτη άπός’ασις τού διά Βαβυλώνας παραλλήλου 
από τον &ά Θαψάκου; ζητώ, ότι μεν γάρ από Θαψάκου ini 
Βαβυλώνα τοσουτόν Ιςιν, ειρηκεν εκείνος* ότι δε καί από τοί 
δι εχατέρου παραλλήλου επί τον &ά Βατέρου,  οΰχ είρηκεν. 
Ουόέ yap, ότι επί ταυτοΰ μεσημβρινοί ε’ς·ιν ή Θάψακος καί 
ή Βαβυλών. Τάναντία yap αυτός ό ίππαρχος εδειξε, κατ’ Ερα
τοσθένη πλείοσιν ή δισχάίοις ςσ.δίοις . συμβαίνει ν άνατολικω- 
τεραν είναι την Βαβυλώνα της Θαψάκου. Ημείς τε παρετίβεμεν 
τάς Ερατοσ^ένους αποφάσεις, εν αίς τόν Tiypiv καί τόν Ευ
φράτην εχκυκλοίσ3αι την τε Μεσοποταμίαν καί την Βαβυλω
νίαν, καί τό πλέον γε της έχκυκλώσεως τόν Ευφράτην ποιεΐν*

8y. άπό γάρ τών άρκτων επί μεσημβρίαν ρυέντα, ε’πις·ρέφειν πρός 
τάς άνατολάς, έκπίπτειν σε επί μεσημβρίαν. Η μεν ούν ε’πί 
μεσημβρίαν άπό τών άρκτων όίός, ώς άν μεσημβρινοί τίνος 
ές-ίν* η δ  επί τάς άνατολάς έπις-ροφή, καί επί τόν Βαβυλώνα, 
έκνευσίς τε ές·ιν άπό τοί μεσημβρινοί. καί ούκ επ’ ει&είας, οιά 
την ρηθεΐσαν ^κύκλωση». Τήν δέ γε οδόν ειρηκε τετρακισχι- 
λίων καί όκτακοσίων ς·αίίων τήν ε’πί Βαβυλώνα άπό Θαψάκου, 
Παρά τόν Ευφράτην, προσθείς, χαθάττεο έπίτηόες, τοΰ μη τινα
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evS'fitav αυτήν δέζασθαι καί μετρον τον μεταξύ δυείν παραλ- 89. 
λήλων ί(«Γψ-«τος. Μ» διδόμενου δε τούτου, y.swv ές·ι καί to 
έφε&ς δείκνυσθαι δοκούν, ότι συνις-αμένου ορθογωνίου τρι
γώνου πρός. τε ϊϊηλουσίω καί Θαψακω καί τρ τομή του τε 
διά Θαψακου παραλλήλου, καί τού διά Πλουσίου μεσημ
βρινού , μία των περί την ορθήν, ή επί τού μεσημβρινού, μείξων 
εςαι τής Οπό την ορθήν τού άπό Θαψάκου εις Πλούσιον. 
Κενόν όέ καί τό συναπτόν τούτω από μή συγχωρονμένου λήμ
ματος κατασκευαξόμενον. Ον γάρ δίδοται τό άπό Βα£υ).ώνος 
επί τόν διά Κασπίων πυλών μεσημβρινόν είναι διάςημα τε- 
τρακισχιλίων οκτακόσιων. ί,ληλε̂ κται γάρ υ<ρ’ ημών έκ των 
μή συγχωρουμένων ύπ* Ερατοσθενους κατεσκευακότα τούτο 
τόν ίππαρχον* ίνα δ' άνίσγυρον η τό υπό Κείνον διδόμενου, 
λαβών τό είναι πλείους ή έννακισχλίους εκ Βαθυλώνος επί τήν έκ 
Κασπίων πυλών ούτως άγομένψ γραμμήν, ώς εκείνος είρηκεν, 
επί τούς όρους τής Κ αρμονίας, έδείκνυε τό αύ τό.

Οΰ τούτο ούν λεκτέον πρός τόν Ερατοσθένη, αλί’ ότι των 
έν πλάτει λεγομένων καί μεγεθών καί σχημάτων, είναι τι δει 
μετρον' καί όπου μεν μάλλον, όπΟυ δέ όλαττον συγχωρητέον. 
Ληγθέντος γάρ τού τών ορών πλάτους τών επί τάς ίσημερινάς 
άνατολάς εκτεινόμενων τρισχιλίων ςαδίων, ομοίως δε καί τον 
τής θαλάττης τής μέχρι Στηλών, μάλλον αν τις συγχωρήσειεν 
ώς επί μιας γραμμής έξετάζεσίθαι τάς παραλλήλως εκείνη έν 
τώ αντω πλάτει άγομενας, ή τάς συμπιπτούσας’ καί τών συμ- 
πιπτουσών τάς έν αντώ έκείνω τώ πλάτει τήν σύρ-πτωσιν έχου- 
σας, ή τάς εκτός* ωσαύτως καί τάς διιςαμένας μέχρι τού μή 
έχβαίνειν τού πλάτους, ή τάς έκβαινούσας' καί τάς έν μείζονι 
μήκει μάλλον, ή τάς εν έλάττονι. Καί γάρ ή άνισότης τών 
μηκών συγκρύπτοιτ' άν ράλλον, καί ή άνομοιότης τών σχη
μάτων οίον έν τώ πλάτει τον Ταύρου παντός καί τής μέχρι go.
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9°» Στηλών &άλάττη;, ύπβκ«μώ«ν τρισχιλ/ων ς-α&ων, νοαταί u 
πβρβλληλόγραμμον χωρών, τό ιαρη/ράψον xi u  Spot Snea 
xai τήν λίχ£«σ«ν θάλατταν. Εάν ονν, Αέλης «’;  πλι/ω παραλ
ληλόγραμμα τό μήκος, χαΐ τήν Αάμιτρον όλον «τούτον λάόρς 
xai των μτρων, ράλον «ν ή τον όλον Αα'μιτρο; ή αύτή λο- 
yi&Un παράλληλό; u  xai Ιση τ$ χ*τά τό μδχο; nkatpd, 
Untp ή h  τοΐ; piptai’ xai ίσα» /  άν ίλαττον >5 τό παραλληλό- 
γραμμον τό >ny$iv έν μέρα, τοσώίΐ μάλλον τοντ* άν σνμ- 
fo/vot. Ηττ yip λοίέτη; π ΐ; διαμέτρου $ττον άπιλέ/χτται, 
xai χ άνισότηί τού μήκους <ν το<; μίγώ.οις' &r* oW oat όχνό- 
οαας h i  αύτών την Αάμιτρον α’παν μήκος τού σχήματος. 
Εάν ονν την Αάμιτρον λο£ώσρ; μάλλον, ώσττ-έχπτσαν ί£ω 
των πληρών ίχατίρας, ή τής yt ίτίρας, ονχ άν όμοώκ frt 
τούτα σνμ&άοι* τοτούτον Α{ τι λέχω τό μέτρον τών έν πλάτα 
λιωμένων. 0  ά* άπό των Κασπίων πνλών, τήν μΐν Λ’ αύτών 
των όρων λβμ&ίνων, ώ; άν Μ  ταντόν παρβάλάλον μέχρι 
Στηλών άγομίνψ, τήν ά* άποντύονσαν ας θάψαχον *ύ$ύ; f;« 
πολύ τών όρων· xai πάλιν έχ θαψάχον προστχ&λλων άλλην 
μέχρι; Αίγυπτου τρσοΰτον έπώαμ&κνονσβν πλάτος, Λ α τύ 
μ»5χ« τώ τούτη; χβτβμιτρών τό τού χωρών μήκος, Αβμέτρω 
τιτραχώνον χατομιτραν άν Α φ α τό τού τκτραγάυου μήκος. 
όταν ί* μηίέ Αάμιτρος $, «λλά χαλασμένη 4 γραμμή, πολύ 
μάλλον άν ΑΦιι πλημμιλάν. Κολασμένη /άρ έρν ή άπό 
Κπβηόων πνλών Αο θβψάχβν πρό; τόν Ναλον άχομέη). Πρό; 
μίν έρατοσ^ένη τούτο.

Πρό; ά  τον Ιππαρχον χάχανο, ότι έχρήν, ώ; χατη/ορών 
πιποώτβι τών νπ* έχάνον λιχθέντων, ©ντω χαΐ huvtp&wtb 
two noafeao&u τών Ημαρτημένων ίπ«ρ ήμα; ποβύμιν. ίχ&ος 
άέ, μ χοέ πον τούτον πτφρόνταχ, χέλιύκ ήμΑς χΰς Αρχαίο* 
πώαξί προσέχαν, διορέχο* πβμπόλλο» το4 μι^ονο; έπανορ-
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9ΐ· τούς μυρίονς^ ου; λογίζεται εκείνος επ’ ευθείας άπο Κασπών 
πυλών εις Θαψακον. Ερονμεν $ε προς αύτον, ί η > του Epa- 
το σθένους εν πλατε* Χοφβ&ονχος χάς ευθείας , οπερ οίχεΐόν ές-ι 
γεωγραφίας , h  πλατε* δ'ε νχά τάς μεο^μβρινάς y καί χάς επί 
ισημερινόν ανατολήν, εκείνος γεωμεχρνκ&ς αυτόν ευδυνει,χαι 
ώς αν Λ* οργάνου λάδοι χις* τούτων &Λς*ον* ούίέ αύτος §ΐ 
Ιργάνων 9 άλλα μάλλον ςοχασμώ λαμβανων και το προς ορ0άς 
καί τό παρα).λή\ους. Εν μεν δή τούτο αμάρτημα’ ίμερον δε 
to , ρηόέ τά κείμενα zap' εκείνω διαβήματα τέθεσθαι υπ* 
αυτού, μηδε προς εκείνα τον έλεχχον προσάχεσθαι, άλλα 
προς τά νπ αυτοί πλαττόρενα. Διόπερ, πρώτον μεν εκείνον τό 
άπο τού ζ·οΐματος επί Φάσιν εΐπόντος ραδίων όκτακισχιλίων, 
καί προσθε'ντος τους εις Διοσκουριάόα εντεύθεν εζακοσίους, 
την δ* άπο Διοσκουριάόός εις τό Κάσπιον ύπέρθεσιν ημερών 
πέντε , ή τις κατ’ αυτόν ίππαρχον εικάζεται λέχεσθαι όσον

92· χιλι'ων ς-αδίων, &ς·ε την αυμπασαν κατ9 Ερατοσθένη κεφα- 
λαιοΰσθαι έννακισχιλίων έζακοσίων* αυτός ουν τέτμηκε καί 
φησίν εκ μεν Κυανίων εις Φάσιν πεντακισχιλίους έίακοσίους, 
εις δε Κάσπιον ένθένδε άλλους χιλίους. Ως*’ οΰ κατ’ Ερα
τοσθένη συρ£αίνοι άν έπ» του αυτού πως μεσημβρινού τό τε 
Κάσπιον είναι καί την Θάψακον, άλλ’ κατ’ αυτόν. Φέρε ό* ουν, 
κατ’ Ερατοσθένη* Πώς οΰν τούτω Ιπεται τό τήν άπό τού 
Κασπίου ε’πί Κασπίους πύλας ςσην είναι τη άπό Θαψάκου επί 
τό αυτό σηρείον^

Εν δέ τώ δευτέρω υπομνήματι άναλαβών πάλιν την αυτήν 
ζήτηαιν τήν περί τών ορών τών κατά τον Ταύρον, περί ών 
«κανώς είρηκαρεν, μεταβαίνει προς τά βόρεια μέρη τής οικου
μένης' ειτ’ εκτίθεται τά ρηθέντα υπό τού Ερατοσθένους περί 
τών ρετά τον Πόντον τόπων* ότι ψησΐ τρεις άκρας άπό τών 
άρκτων χάθηκειν. Μίαν ρέν, εφ’ ής ή Πελοπόννησος, δεύτερον
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δέ τή» ίταλική», τρίτον δέ την Αιγυς·ιχήν ΰψ’ ών κόλπους ga. 
άπολαμβανεσΒαι χόν τε Αδριατικόν καί το» Τυρρηνικόν. Ταύτα 
δέ έχ$έμενος καΒόλου ,  πειράται χά καθ’ εκα$τα rapt αύτών λε- 
χόμενα ελέχχειν γεωμετρικών μάλλον η χεωχραφικώς. Ες*ι δέ 
τοσούτο τώ» άμαρτανομένων εν αύτοίς υπό το» ΕρατοσΒένους 
τδ πλήΒος, καί Ιτι ΤιμοσΒίνους το» τούς λιμένας συχ^ρά- 
ψαντος (δ» επαινεί μέν εκείνος μάλις-α τώ» άλλων, διαφωνώ» 
δ* ελεχχεται προς αύτδ» πλεί^α), ώς·’ ούκ άξίον ηγούμαι Situ· 
τάν, out’ εκείνους επί τοσούτο» διαμαρτάνοντας τώ» όντων, 
ούτε τδ» Ιππαρχον. Καί χάρ ούτος τά μέν παραλείπει τώ» 
ημαρτημένων, χά S1 ούκ έπανορθοΓ, άλλ* έλέχχει μόνον ότι 
ψευδώς % μαχομενως είρηται. Αίτιασαιτο μεν χάρ ά» ίσως καί 
τοϋτό τις, οτι ιρηαΐν άκρας τρεΓς τής Ευρώπης* μιαν μεν τι- 
5εις, xhv ειρ* ης ή Πελοπόννησος* εχει γάρ τι πολυσχιδές.
Καί γάρ τδ Ιούνιον ακρωτηριάζει ομοίως τ>5 Λακωνική, ου 
πολύ ηττον μεσημβρινώτερο» ον τώ» Μαλεώ», καί κόλπον άπο- 
λαμβανον άξιόλο^ον καί η Θραχίά Χερρόνησος απολαμβάνει 
προς τδ Σούνιο» τόν τε Μελανα κόλπο» καί τούς εφεξής τούς 
Μακεδονικούς. Ε ί δ* ού» παρει'ημεν τούτο, καί τώ» διαβημάτων 
τά πλείς*α, φανερών ψευδοχραφούμενα, ελέγχει τήν απειρία» τώ» 
τόπων ύπερβάλλουσαν, καί ού δεόμενη» γεωμετρικών ίλιγγων 
άλλά φανερών, καί αύτόΒεν έκμαρτυρεΐσΒαι δύναμένων. Οίον, 
οτι έξ Επιδκμνου προς τδ» Θερμαίον κόλπο» « ύπέρβασίς ές*ι ιρ . 
πλειόνων η δισχιλίων ζ·αδίων* ό δ5 έννακοσίων φησίν’ «* δέ 
Αλεξάνδρειας εις Καρχηδόνα υπέρ μυρίους καί τρισχιλίους, ού 
πλείους όντας τών εννακισχιλίων* είπερ επί τού αύτού ές*ι με
σημβρινού, κατά τούτον, τή με» Αλεξάνδρειά Καρία καί Ρόδος, 
τή δέ Καρχηδόνι ό Πορθμός. Πάντες γάρ όμολογοϋοι μη πλειόνων 
είναι τον εκ Καρίας επί Πορθμόν πλούν ραδίων πεντακισχιλίων.
Ο τε μεσημβρινός, εν μεχάλω μεν τινι διατήματι λαμβανόμενος,
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g3. δοΒείη αν ο αυτός είναι τώ τοσοΰτον όύσριιχωτέρω προς τόν 
έωθο/ώτερον, όσον ή Καργτ,οών ες·ι τον ΙΊορΒμοϋ προς δύσει 
μαΧλον έν δε τρισχύίοις ςαδίοις ίχει καταφανή τον έλεγχον. 
0  δε και τήν Ρώμην τιθείς επί τούτον μεσημβρινόν, τήν 
τοσοΰτον καί Καρχηδόνος δυσμοιωτέραν, υπερβολήν ούκ απο
λείπει τής τών τόπων απειρίας, και τούτων καί των εφεξής 
προς δύσιν μέχρι Στηλών.

Ιππάρχω μεν ούν μή γεωγραφοΰντι, άλλ* έ£ετα'£οντι τά 
λεχθέντα έν τη γεωγραφία τον Ερατοσθένου; ,  οίκεΐον ίν  έπί 
πλέον τά καθ’ εκαςα εύθύνειν. Ημείς δ*, εν οις μεν κατορθοΐ,  
τό πλέον δ1 έτι δπον χαΐ πλημμελεϊ, τον καΒ’ ίκας-α οίκεΐον 
λόγου ωήΒημεν δεχυ προσάγειν, τά μεν έπανορΒ'οϋντες , υπέρ 
ων δ3 απολυόμενοι τάς έπιφερομένας αίτιας υπό τον ίππαρχου* 
και αυτόν τον Ιππαρχον συνεξετάζομεν , όπου τι φάαιτίως εΐ- 
ρτρ,εν. Εν δε τούτοις όρώντες ήδη τον μεν τελέως παραπαίοντα, 
τον δέ δικαίως επικαλούντο, άρκεϊν υπολαμβάνομεν, oat έν αυτή 
xf, γεωγραφία τά όντα λέοντες έπανορθώμεν αυτόν· Έ,φ* ών 
γαρ συνεχή καί επιπολάζοντά έςι τά άμαρτανόμενα, κρείττον 
μηδε μεμνήσθαι* πλα,ν εί σπάνιόν τι καί καθόλου. Οπερ πει- 
ρασόμεΒα ποιεή/ εν τοΓς καθ’ 0κας·α. Καί νυν δ3 ειρήσΒω, ότι 
καί ΤιμοσΒένης καί Ερατοσθένης, χαΐ οί ίτι τούτων πρότεροε 
τελέως ήγνόουυ τά τε I&jputa καί τά Κελτικά· μυρίω δέ μάλλον 
τά Γ ερμαναά καί τά Βρετανικά, ώς δ3 αΰτως τά τών Γετών 
καί Βας-αρνών. Επί πολύ δ3 άγνοιας έτυ/χάνον άφιγμένοι καί 
τών κατ’ Ιταλίαν, καί τόν λδρίαν, καί τον Πόντον, καί τών 
εφεξής μερών τών προσαρκτίων* εί καί τά τοιαντα ίσως βιλαέ
τια. Του γάρ Ερατοσθένους επί τών πόρρω ίιεςτ}κότων τά 
παραδεδομενα φάσκοντος έρείν διαςά,ματα, μή διισχυριζομένου 
δέ,  καί λέ/οντος ώς παρέλα£ε, προς-ιθέντος δ5 ες·ιν όπον τά 
επ’ ευθείας μάλλον καί ««ον, ού δει προσάγειν τόν ακριβή
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Os/χον τοΓς μη όμολογουμένοις προς άλληλα itΛζ^μασητ δπερ g4· 
ποιείν πειράται ό ίππαρχος, £ν τε τοΓς πρότερον λεχ&Γσι, και 
εν οίς τα περί την Ύρκανίαν μέχρι Βακτρίων καί των έπέκεαια 
εθνών έκτίθεται διαζώματα., καί έτι τάάπό Κολχιίος επί την 
Ϋρχανίαν 3άλατταν. Ον )>άρ ομοίως ε’πΓ τε τούτων έζεταςέον 
αυτόν, και έπί των κατά τήν ηπειρώται πάλιν καί τους άλλους 
τους οντω γνωρίμους τόπους* άλλ’ ου<5̂  ίπί τούτων γεωμεχρι- 
χώς, δπερ έφην, άλλα γεωγραφοιώς μάλλον. Αίτιασάμενος 
ονν τινα των Α&ιοπικών επί τέλει τού δευτέρου υπομνήματος 
των προς την Έ,ρατοσθένου; γεωγραφίαν πεποιηράνων, έν τω 
τρίτω φηνί, την μέν πλείω θεωρίαν έοεσθαι μαθηματικήν, 
h i ποοόν is  καί γεωγραφικήν' οδό5 έπΐ ποοόν μέντοι δονεί μοι 
πο»5σασ5αι γεωγραφικήν, αλλά πάοαν μαθηματικήν, δίδόντος 
καί του έρατοσ^ένονς τΐν τοιαύτ>}ν πρόφααιν. Πολλαχον yap 
εκπίπτει πρός τό όπιοίμονικώτερον τίς προκειμένη ίςορίας* 
έκπεσών δε, ούκ ακριβείς, άλλ’ ολοσχερείς ποιείται τάς άπο- 
φάσεις, τρόπον τινά έν μέν τοΓς γεωγραφίαοΓς μαθηματικός, εν 
δε τοις μαθηματικοϊς γεωγραφικός ών. Ως·ε πρός άμ^ω it- 
οωοιν άφορμας τοΓς άντιλέχονσιν* εν δε τούτω τω υπομνήματt 
καί δικαίας καί ουτος, καί ό Τιμοσ^Ασις* ως*’ ουδ* ήμίν κατα- 
λειπεται ουνεπιοκοπεΓν, άλλ’ άρκεΐσθαι τοΓς υπό τού Ιππάρχου 
λεχ3εισιν.

Κ Ε Φ . Β.
Η
Ι δ ω μ εν  ί έ καί Ποσειόωνιον, ά yyjoiv έν τοΓς Περί ωκεανού* 
ίοκει χάρ ό» αντοις τά πολλά γεωγράφεtv, τά μεν ο«είως, τά 
όέ μαθτ,ματικώτερον. Ουκ άτοπου ουν but καί τών ύπ© τούτου 
λεγομένων δίαιτήσαι' τά μεν νϋν, τά δ* εν τοΓς χαθ* ένατα, 
ώς άν ύποπίπτρ μέτρου τίνος έχόμενα* Ες*ιν ουν τι τών πρός 
γεωγραφίαν οικείων, το την γην όλην ύποθέσ^αι σφαιροειδή ,
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94· καθάπερ καί τόν κόσμον, καί τά άλλα παραδέξασθαι τά ακό
λουθα τρ ύποθίσει ταύτρ* τούτων δ* ές·ί χαί το πεντάγωνον 
αύιτ,ν είναι.

Φτ!<7£ Aj » Ποικιίώνιος. τ»ς είς πέντε £ών«ς διαιρέσεις αρ
χηγόν ^ενεσ^αι Γίαρρενίδνιν' «λ)/ εκείνον μεν σχεδόν τι διπλά
σιάν άποφαίνειν τό πλάτος « ν  διακεκαυμένων τϋς μεταξύ των 
τροπικών, υπερπιπτούσνις έχατέρων των τροπικών εις το έκτος 
καί προς ταΐς ευκρατοις* Αρις-οτέλη δε αυτήν καλείν τ«ν με
ταξύ τών τροπικών, τας δε μεχάξυ τών τροπικών καί τών αρκτι
κών ,  εΰκράτους. Αρφοτεροις δ* επίτιμοί δικαίως, διακεκαυμένων

qS. γάρ λέγεσθαι την άοόαιτον διά καύμα' τής δε μεταξύ τών τρο
πικών πλέον ω το ήμισυ τού πλάτους οίκησίμόν ές*ιν, εκ 
τών υπέρ Αίγυπτου ςΌχαζομένοις Αί3ϊόπων ειπερ το ρέν 
ίρισυ τού ποιντός πλάτους ές-tv, δ διαιρεί i f ’ έκβίτερα δ ισημε
ρινός' τούτου δέ τδ μεν από τίς Συήνης, κπερ έ^ίν οριον τού 
θερινού τροπικού, εις Μερότ,ν είσί πεντακισχίλιοι· το δ1 ένΘένδε 
«ως τού τίς κχνναμωμογόρου παραλλήλου, όσπερ ές·ιν αργή 
της διακεκαυμένης, τρισχιλιών* Τούτο μεν ουν τό διάςημα πάν 
μετρητόν έςι' πλ.είται τε γάρ και οδεύεται' τό δ> έξης, ρέχρι 
τού ισημερινού, λόγω δείκνυται, κατά ττ/V υπ’ Ερατοσθένους 
γενομένην άναμέχρησιν της γης, οτι εςΊ ραδίων όκτακισχιλι'ων 
οκτακόσιων. Ον δ» λόγον έχει τά όκτακισχίλια, προς τά όκτα- 
κισχιϊια οκτακόσια, τούτον άν έχοι τό μεταξύ τών τροπικών 
διάζωμα προς το της διακεκαυμένης πλάτος. Καν τών υεωτέ- 
ρων δε αναμετρήσεων είσάγηται η έλαχιςην ποιούσα την γην, 
οϊαν ό Ποσειδώνιος εγκρίνει, περί όκτωκαίδεκα ρυριάδας ουσαν, 
περί ήμισύ που αποβαίνει τκν διακεκαυμένων τής μεταξύ τών 
τροπικών, ή ρικρώ τού ήμίσους μαζονα’ ϊσην δε και την αυτήν 
ούδαμώς. Τοΐς δέ άρκτικοϊς, ούτε παρά πάσιν ουσιν, ούτε 
τοι; αυτοίς πχνταγοΰ, τις άν διορίζοι τά; εύκρατους, αιπερ
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uotv άμετάπτωτοι; Το μεν ουν μη παρά πάσιν είναι τούς άρκτι- q5. 
κούς ,  ούίέν άν ειη προς τον είλε^χον ei γάρ παρά τοΐς τήν 
άκρατον οΐκοΰσιν, είναι παρά πάσι, προς ούαπερ και "λέγεται 
μόνους εύκρατος. Το δε, μη πανταχοΰ τον αυτόν τρόπον, άλλα 
μεταπιπτειν, καλώς ειληπται. >

Αυτός δε, διαιρών εις τάς ζώνας, πέντε μεν φησιυ είναι χρη* 
ώμους προς τά ουράνια. Τούτων δε περίσκιους δύο τάς υπό 
τοΐς πόλοις μέχρι των έχόντων τους τροπικούς αρκτικούς· 
έτεροσκίους δέ τάς εφεξής ταύταις δύο, μέχρι των υπό τοΐς 
τροπικοίς οΐκούντων* άμφίσκιον δε την μεταξύ των τροπικών. 
ΙΙρός δε τά άνθρώπεια, τούτος τε καί σύο άλλας ςενάς τάς 
υπό τοΐς τροπικοίς, καδ’ άς ΐίμισύ πως ρηνός κατά κορυφήν έςιν 
ό ^λιος, όιχα διαιρούμενος υπό των τροπικών. Εχειν γάρ τι 
ίδιον τάς ζώνας ταυτας, αύχμηράς τε ιδίως καί αμμώδεις 
ύπαρχούσας, καί «φόρους, πλήν ίσιλφιου καί πυρωδών τινών 
καρπών συγκεκαυμένων όρ>) γάρ μη είναι πλησίον, ώς*ε τά 
νέφη προσπίπτοντα όμβρους ποιεΓν, ρηόε ποταμοΐς ’διαρρεΓ- 
σ5αι, Διόπερ ούλότριχας και ούλόκερως, καί προχεΟ.ους και $6. 
πλατύρινας γεννάσΒαι" τά γάρ άκρα αυτών συς’ρέψεσ^αι' καί 
τούς ίχ$υοαάγους δε κατά ταυτας τάς ζώνας οικεϊν. Οτι .δε 
ταΰτ ίδια των £ωνών τούτων όηλοΰν φησι τό τούς νοτιωτέρους 
αυτών Ιχειν τό περιέχον εύκρατώτερον, καί τήν γην καρπιρω- 
τέραν και εύυδροτέραν.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ia3

Κ Ε Φ .  Γ.

Π θ Α  ΥΒΙΟΣ δε ποιεί ζώνας ξξ· δύο μεν τάς τοΐς άρχτοίοΐς 
ύποπιπτούσας > δύο δε τάς μεταξύ τούτων τέ καί των τροπικών, 
καί δύο τάς μεταξύ τούτων καί τού ισημερινόν. Η μεν ουν εις 
πέντε διαιρείς ίοχεΐ μοι καί ψυσαώς άμα καί γεωγρα^ικώς
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96. aρήσίύαι. Φυσικώς μέν, ότι και προς τά ουράνια, καί πρός 
τήν τοϋ περιέχοντας κράσιν. Προς μεν τά ουράνια, ότι τούς 
περίσκιους καί τους άμφισκίους, ούτως άν αριςα Αορι̂ ορίνους, 
συνδίορ&εται, και τα περί τον 3-έαν των άς*ρων όλοσχερει τινι 
μερισμώ λαμδάνοντα τήν έ|άλλα£ιν. Προς δε τον του περιέχον- 
τος κράσιν, ότι τής τούτου κράσεως προς τον ήλιον κρινορένης, 
διάφοροί τρεΓ; είσιν αι φενικώταται, καί συντείνουσαι πρός τε 
τάς τών £ώωυ καί φυτών συς-άσεις} και των άλλων μετ
αλλάζεις τών υπό τώ αέρι, καί εν αυτώ έκείνω, υπερβολή θάλ
πους, και έλλειψις, καί μεσότης. Αύτη δέ τώ είς τάς £ώνας 
μερισμώ λαμβάνει τήν οίκείαν διάκρισιν* αΖ τε γάρ χατεψυγμέναι 
δύο τον Ιλλειψιν του θάλπους ύπα^ορεύουοιν, εις μιαν του 
περιέχοντος φύσιν συναγόμενοι* αΐ τε εύκρατοι παραπλησίως 
εις μίαν τήν μεσότητα άγονται* εις δέ την λοιπήν ή λοιπή μώ 
καί διακεκαυμένη· Οτι δέ καί γεωγραφικός ες*ιν ό μερισμός, 
δήλον* £ητει yap ή χεωφραφι'α τής έτέρας τών ευκράτων άφ- 

βρίσαι ίό οίκούμενον ύφ’ ήμών τμήμα. Προς δύσει μεν ουν καί 

ανατολή 3άλαττ« ες-ιν ή περατοϋσα* προς δε τά νότια καί τά 

βόρεια ό άήρ, έ μεν με'σος, *ό* εύκρατος ών καί φυτοΐς καί 

£ώοις ,  ό δέ εφ’ έκάτερα, δύσκρατος υπερβολή καί ελλείψει τοϋ 

θάλπους. Είς δέ τάς τρεΓς Ζαφοράς ταύτας έδέησε τής είς 

πέντε ζώνας διαιρέσεως. Τω yap ίσημερινώ τμη^είσα διχα ή 

σφαίρα τής yn; εις τε το βόρειον ημισφαίριου, εν ω ημείς ε*σμέν, 

καί τό νότιον, υπέγραψε τάς τρεις διαφοράς. Τά μεν γάρ προς 
τω ίσημερινώ καί τή διακεκαυμένη £ών>} δία καύμα άοικητά ες-ε* 

τά δε πρός τώ πόλω διά ψύχος* τά δε μέσα τά εύκρατα καί 

οικήσιμα. 0  δέ τάς υπό τοίς τροπικοΓς προςτ^είς, ούκ άνάλο- 
yov ταίς πέντε ταύτας προς-ίΒησ», ούδ’ όμοια κεχρημένας 

97* διαφορά* άλλ* ώς άν εί καί ταΓς έθνικαίς διαφοραίς άπέφαινε



ζώνας, eObiv μεν τί;ν ΑιΒιοπικήν, άΰάψ δέ τήν 2κν£εκ£ν 97* 
m  Κελτικήν, τρίτη» δε την άνά μέσον»

0  δε Πολύβιος τούτο μεν ούκ εν, το ποιείν τινάς ζώνας 
τοΓς άρκτικοίς δίοριζομένας, δύο μεν τάς νποπιπτούσας αύτοίς , 
δύο δε τάς μεταξύ τούτων καΐ τών τροπαίων εϊρηται yap, 
ότι τοΐ; μεταπίπτονσι σημείοις οίιχ όρι^έον τά άμετάπτωτα. 
Ονδέ τοις τροπικοίς δέ τής διακεκαυμένης όροις χρή?έον xai 
yap xai τοντ* εϊρηται. Την διακεκαυμένη» μέντοι δίχα διαιρώ», 
προς ου φαύλων επίνοιαν Φαίνεται χεκινημένος, προς ή» xai 
0)η» δίχα διαιρούμε» εΰφυώς την γην, εϊς τε τό βόρειον ήμι- 
οψαίριον xat το νότιον τώ ισημερινό»' δηήον yap, ότι διαιρείται 
κατά ταυτην την τομήν xai ή διακεκαυμένη, xai ποιεί τινα έπι- 
τηδειότητα, ώ^ε xat το ημισφαίριο» έκάτερον έξ όλων σνντε- 
ταχ^αι τριών ζωνών όμοειδών ταίς εν Βατέρω. Η μεν ου» 
τοιαυτη τομή δέχεται tfjv εις εξ ζώνας διαίρεσα· ή δε έτέρα 
ου πάνυ. Ε ι ονν τώ di« τών πόλων όίχα τέμνοις τήν γήν> ούκ 
«ν εικότως έκάτερον τών Ημισφαιρίων, τό τε έσπέριον, xai τό 
ανατολικόν, τέμνοις εις ζώνας εξ, άλλά ή εις πέντε άρκοϋσα 
«ν ειΗ* τό yap ομοιοπαθές τών τμημάτων άμφοτέρων τής δια-  
κεκανμέν^ς, ά ποιεί 6 ισημερινός, xai τό συγχεΐσ^αι, περιτ
τήν xai περίεργον αποβαίνει την τομήν,  όμοειδών μεν ονσών 
καί τών εύκράτων, καί τών κατεψυ^μένων, «λλ* ον συγκει
μένων. Οντως ονν καί τ»ν δλτιν τΗν εκ τών τοιούτων ημισφαίριων 
έπινοονμένην αρκούντως άν εις πέντε διαιροίης. Ε ιΤ , ώσπερ 
Ερατοσθένης φ»)7ίν, ή υποπίπτουσα τώ ισημερινό» εςιν εύκρατος, 
κβώαπερ και ό Πολύβιος όμοόο£εί (π ροΓ ^ σ ι δ1 ουτος, xai 
διότι όψηλοτάτη έςί' διόπερ και κατομβρείται, τών βορείων 
νεφών κατά τούς έτησίας εκεί τοϊς άναςήμασι προσπιπτόντων 
πλείς·ων), πολύ κρείττον τρίτη» τήν ενκρατον τούτην ποιείν 
ςενήν τινα, ή τάς υπό τοίς τροπικοΐς είσάγειν» Συνηγορεί δέ
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97 · τούτοις και τά τοιαύτα, ών μέμνηται καί ΙΙοσέιδώνιος, τό καί 
τάς μεταβάσεις ό?υτέρας είναι τάς εις τά πλάγια’ ώς δ* αΰτως, 
καί τάς απ’ ανατολής επί δύσιν τού ήλίου* ό|ύτεραι yap αί 
κατά μεγίςου κύκλου τών όμοταχών κινήσεων.

Ενίς-αται S’ ό Ποσειδώνιος τώ Πολυβίω, διότι φησί τήν υπό 
τώ ισημερινό» οίκησιν ύψηλοτάτην* οΰδέν yap είναι κατά τ>jv 
σφαιρικήν επιφάνειαν ύψος διά τήν όμαλότητα, ουδέ δή ορεινήν

98. είναι τήν υπό τώ ισημερινό», ά/λά μάλλον πεδιάδα, ισόπεδόν πως 
τή ε’πιφανείά τής 3αλάττης* τούς δέ πληρούντας τον Νείλον 
όμβρους έκ των Αΐ3ιοπικών όρων συμβαίνειν. Ταίτα δ5 είπών 
ενταύθα, εν άλλοις συχχωρεϊ, φήσας ύπονοείν όρη είναι τά 
υπό τω ισημερινό», προς α εκατέρωθεν άπό τών εΰκράτοιυ άμ- 
φοίν προσπίπτοντα τά νέφη, ποιείν τούς όμβρους. Αυτή μεν 
ουν ή άvoμoλoyίa φανερά. Αλλά, καί δο3εντος του ορεινήν 
είναι τήν ύπό τώ ισημερινών άλλη τις άνακύπτειν άν δό£ειεν 
οί yap αυτοί σύρρουν φασΐν είναι του ωκεανόν. Πώς ούν όρη 
κατά μέσον ίδρύουσιν αυτόν; πλήν ει νήσους τινάς βούλονται 
Τ^ειν. Οπως δε ποτέ τοΰτ’ έχει, της yεωypaφtκής μερίδος ε£ω 
πίπτει' δοτέον S’ ίσως τώ προ3·εμένω τήν Περί ωκεανού npay- 
ματείαν ταΰτ’ έξετά£ειν.

Μνησ^εις δέ τών περιπλεύσαι λυόμενων τήν Λιβύην, Ηρό
δοτον μεν οιεσδαί φησιν υπό Δαρείου πεμφ£έντας τινάς τελέσαι 
τόν περίπλουν Ηρακλείδην δέ τον Ποντικόν εν διαλύω ποιείν 
άφιφμένον παρά Γέλωνι μάyov τινά περιπλεύσαι φάσκοντα. 
Αμάρτυρα δέ ταύτ’ είναι φήσας, Εύδο£ο'ν τινα Κυ£ικηνόν, θεωρόν 
καί σπονδοφόρον τού τών Κορινθίων άyώvoς έλ3είν εις Α ί- 
yvnrov ίς-ορεΐ κατά τόν δεύτερον Ευεργέτην' συς·α3ήναι δε 
καί τώ βασιλεί, καί τοίς περί αυτόν, καί μάλις*α κατά τούς 
ανάπλους τού Νείλου, 5αυμας-ικόν όντα τών τοπικών ιδιωμά
των άμα καί ούκ απαίδευτου. Τυχείν δή τινα Ινδόν κομισθέντα
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ώ; τον βασιλέα υπό τών φυλάκων του λραΰι'ου μυχού, λε- g8. 
φόντων ευρέικ αυτόν ημιΒανέ καταχθέντα μόνον έν νηί, τις 
3* είη καί πό£εν, άχνοείν, μή συνιέντας την 3ιάλεκτον· τον 3έ 
π«ρα3οίναι τοΓς 3ι3ά|ουσιν ελλήνιζε». Εκμαθόντα 3έ iiyjjoj- 
σ«σ$αι, 3ιότι έκ της Ιν3αές «λέων περιπέσοι πλάνρ, καί σω- 

$είη 3εΰρο, τους σύμπλους απ ορώ ν λιμώ* άπο3εχ3·έντα 3ε 
ύποσχε'σθαι τον εις Ιν3ούς πλοΰν ηχησεσΒαι τοΐς 1 υπό του 
βασιλέως προχειρισ^είσι* τούτων 3έ γενέσ$αι τον Εύ'3ο|ον. 
Πλεύσαντα 3έ μετά 3ώρων, έπανελ&είν άντιφορτισάμενον αρώ
ματα καί )&ους πολυτελείς , ών τους μέν καταφέρουσιν οί 
ποταμοί μετά τών ψήφων, τούς & ορυκτούς εύρίσκουσι, πεπη- 
χότας ές υγροί, καΘάπερ τά κρυςάλλινα παρ’ ημίν. Διαψευσβξναε 
3έ τών έλπόίων* άφελέσ^αι yap αυτόν άπαντα τον φόρτον τόν 99* 
Ευεργέτην* Τελευτησαντος 3* εκείνου τόν βιον, Κλεοπάτραν 
τήν χυναίκα ίιαίέΐαβ&αι τήν άρχην* πάλιν ουν καί υπό ταύτης 
πεμφθηναι τόν Εύ'3ο|βν μετά μειζονος παρασκευές. Επανιόντα 
3*, άνέμοις παρενεχ3ηναι υπέρ την Αιθιοπίαν. Προσφερόμενον 
3ε τισι τόποις, ε|οικειοΰσ$αι τούς ανθρώπους μετα3ό<?ει σι- 
τιων τε καί οίνου καί παλα3ί3ων, ών ε’κεινοις ού μετην* άντ» 
ίέ τούτων ύ3ρειας τε τυφχάνειν καί ναΒοδηγιας, άποχοάφεσ&αί τε 
τών ρημάτων ένια. Εύρόντα 3* άκρόπρωρον ξύλινον ε’κ ναυαγίου 
ίππον ίχον έ^ε^λυμμενον, πυ^όμενον ώς άπό τές εσπέρας 
πλεόντων τινών είη τό ναυάχιον τούτο, κομίζειν αυτό άνας-ρέ- 
ψαυταπρός τόν οικείον πλοΰν. Σω&έντα 3* εις Αίγυπτον, ούκ- 
έτι τές Κλεοπάτρας ηχουμένης, άλλά του παι3ός, άφαιρεθηναε 
πάλιν πάντα* φωρα3ηναι yap νενοσφισμενον πολλά· Τό 3’ άκρό
πρωρον προφέρονταές τό εμπόριον, 3εικνύναι τοις ναυκλέροις, 
χνώναι 3έ Γα3ειριτών όν. Τούτων γάρ τούς μεν εύπόρονς με
γάλα ς-έλλειν πλοία* τούς 3έ πένητας μικρά, ά καλείν ίππους, 
άπό τών ε’νταίς πρώραις επίσημων* τούτοις 3ε πλείν μέχρι τον
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99· Λίξου ποταμοί περί την Μαυρουσίαν άλιευομένους* αλλά καί 
των νανκλήρων τη/άς χνωρίσαι το ακρόπρωρου, ένός των άηο 
τον Λίξου ποταμού πορρώτερον πλευσάντων, καί μη σωθέντων 
ύπαρξαν. Εκ δέ τούτων συμβολόντα τον Εύ'δοξον, ώς δυνατός 
ε«η ο περίπλους ό Λιβυκός, πορευθέντα οίκαδε, τήν ουσίαν 
ένθέμενον πάσαν έ|ορμι<σαι. Καί πρώτον μεν εις Αιχαιαρχίαν, 
έΐτ’ άς Μασσαλών έλθεΓν, καί τήν εξής παραλίαν μέχρι Γα- 
δεζοων, πανταχοΰ δέ διακωδωνίξοντα ταίτα καί χρηματιξό- 
μενον κατασκευάσασθαι πλοϊον μέγα} 'καί Ιφόλκια δύο λέμβοις 
Ττ,ς-ρίκοΐς όμοια, καί εμβιβασασθαι μουσικά παιδίσκα'ρια καί 
ιατρούς, καί άλλους τεχνίτας, έπειτα πλείν επί τήν Ινδικήν 
μετέωρον ξεφύροις συνεχέσι. Καμνόντων δέ τω πλω των συν- 
όντων, άκοντα έπουρίσαι προςjtfv, δίδοικότα τάς πλημμυρίδας 
και τάςάμπώτείς. Και δή καί συμβήναι 5περ έδεδόει* καδίσαι 
yap τό πλοΓον, ήσυχή δε, ώς-ε μηδ’ άθροόν διαλυθήναι, αλλά 
φθήναι τά φορτία σωθέντα εις χ?ν, καί των ξύλων τά πλεΓς*α* εξ 
ών τρίτον λέμβον συμπηξάμενον, πεντηκοντόρω πάρισον, πλεΐν, 
εως άνθρώποις συνέμιξε τά αυτά βήματα φθεχχομένοις, άπερ

ιοο. πρότερον άπεγέγραπτο· άμα δε τοότδ τε χνωναι, ότι τε οί 
ενταύθα άνθρωποι ομοεθνείς ε?εν τοΐς Αίθίοψιν έκείνοις, καί 

δη όμοροΐεν τη Βόγον βασιλεία. Αφέντα δή τον έπΐ Ινδούς 
πλοίν άνας-ρέφειν* έν δέ τώ παράπλω νήσον ευυδρον καί εν- 
δενδρον ερήμην ιδόντα σημειώσασθαι* σωθέντα δέ εις την 
Μαυρουσίαν, διαθέμενον τούς λέμβους, πεξή κομισθήναι προ; 
τον Βύχον, καί συμβουλεύει αύτω τήν ναυς-ολίαν έπανελέσδαι 
τούτην* ισχύσαι δ5 εις τάναντία τούς φίλους, υποτείνοντος φόβον, 
μη συμβή τήν χώραν εύεπιβούλευτον φενέσθαι, δειχθείσης 
παρόδου τοΓς έξωθεν ε’πίΓρατεύειν έθέλουσιν. ί^ς δ7 έπύθετο 
λοχω μέν πεμπόμενον εαυτόν επί τήν άναδειχθεΐσαν ναυς*ολίαν, 
έρχω δ* έκτεθησόμενον εις ερήμην τινά νήσον, έκφυχείν εί;
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την Ρωμαίων επικράτειαν} κάκεΐ̂ εν ε\ς ττ,υ ΪΘηρίαν διάραι, ι 
Πάλιν δε κατασκευααάμενον ς-ρογγυλον πλοίον, και μακρόν 
πεντηχόντορον, &ς-ε τω ph  πεϊαγίζειν, τω ίέ πειρασμοί τής 
γής, ένΒέμενον γεωργικά έργώ,ΰα και σπέρματα καί οίκοίό- 
μουζ, όρμήσαι προς τον αυτόν περίπ'λουν’ διανοούμενον si 
βραδύνοηο 6 πλους > ένδίαχειμάσαι τή προεσκεμμένρ ν/,σω , 
καί απείραχτα και άνεΧόμενον τους καρπούς, τεΧΙσαι τον έγνω- 
αμένον έξ αργής πΧούν,

Εγώ μεν ούν, ψησί, μέχρι τής περί τον Ενδοξον ιςορίας 
f/YM' τί δ  ύς-ερον συνέβη, τούς εκ Ταδείρων και τής Ιβηρίας 
εΐκος είδέναι. Εκ πάντων δή τούτων ψησί δείκνυσΒαι, διότι b 
οικουμένη κύκλω περιρρΰται τω ώχεανώ*

Ο ν  yap μιν διομ'ος irtp:€x).hrxt ήπάροιο ,

Α λ λ ’ i(  antztptavov κ έ χ ν τ α ι ,  τ ό  μιν o u r «  μιαίνιι.

Θανμας-ός δή κατά πάντα έςΊν ό ΪΙοαειδώνιος, τον μεν τού 
μάγον περίπΧονν, ον Ηράκλειας ε?πεν, άμάρτνρον νομίσας , 
και αυτόν των ύπό Δαρείου πεμψίϊέντων, δν Ηοόίοτος ις·ορεϊ’ 
τό δε Βεργαϊον διήγημα τούτο εν πίςεως μέρει τι&εις, εϊΒ* 
νπ αυτού πεπϊασμένον, εϊτ’ άλλων πΧασάντων πις’ευΒέν. Τις 
γάρ b π&ανότης πρώτον μεν τής κατά τον Ινίδν περιπέτειας; 
ό γάρ Αράδιος κόλπος ποταμού δίκην ςενός ες-ι καί μαχρός 
επί μυρίονς που ς-αδίους μέχρι τού ς-όματος, καί τούτου ς-ενοΰ 
παντάπασιν δντος. Ούκ είκός δ  ούτ* έξω που τον πλονν έχον
τας εις τόν κδ).πον παρωσ$ήναι τούς ίνίούς κατά πλάνην τά 
γάο ζ’ενά άπό τού φύματος δήΧώσειν έμε)Χε την πϊάνην' οντ 
εις τόν κόλπον επίτηδες χαταχ$εΐσιν , έτι πλάνης r,v πρό- 
ψαοις χαί άνεμων ακάτων. Λιμώ τε πώς περιειδον άπαντας 
άπο)Χυμένους αιράς πΧην ενός; περιγενόμενός τε πώς ικανός 
ην μόνος, κατευΖύνειν τό πλοΓον ού μικρόν όν, τά γε τηλι- 
καΰτα πεΧχγη διαίρειυ δυνάμενον; Τις δ  ή όζν[χχ$ία τής δια~
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. λέκτου, ά<ρ’ ίδ  ικανός »?ν πεΐσαι τον βασιλέα, ώς δύναμη ο; 
τού πλού χαΒγιγκαασ^αι; τις S’ ν> σπώης τώ Εΰερ^έτ)} τών 
τοιούτων καθι̂ εμο'νων, tjS/i γνωριζόμενης νπό πολλών τής 
τ«ντ>3 θαλάττ»)?; 0  δε Sri απονδοφόρος -καί θεωρός των Κυ- 
ζοαηνών πώς άφείς tr/v πόλιν, εΙς ίνίούς έπλεε; πώς δε επι- 
ς·εν$τ) njhxav-niv χρείαν; πώς S’ έπανιών άφαιρεθείς πάντα 
παρά τλν ελπίδα, και ατιμώσεις, ϊτι μείζονα ε’πίΓίύθ») πάρα- 
σκεν«ν δώρων; Επανιών καί παρενεγβεΐς εις τ«ν Αιδιοπι'αν, 
τίνος χάριν ν> τάς διαλεχτούς άπεγράφετο, Jj το άχρόπραρον 
έπυνθάνετο τής αλιάδος πόθεν εχπέαοι; το γάρ μο&εΐν οτι άπό 
δύσεως r,v πλεόντων νανάγιον, ονδενός έ^ελλεν υπάρ|ειν σχ;- 
μεΐον , έπεε xai αυτός ίμελλεν άπδ δύσεως πλεΓν κατά τήν 
έπάνοίον. ϊλθών ονν εις Αλεξάνδρειαν, φωράσεις ώς νενοσ- 
φισμένος πολλά, πώς ονκ έκολάσθ»}, άλλά καί περνρει τους 
νανκλϊίρους διαπννΒανίμενος, δεουηις άμα το άχρόπρωρον; Ο 
δε γνωρίσας, ουχι Βαυμας-ός; ό δε πιςεύσας οΰχΐ Βαυμα- 
σιώτερος, καί κατ’ ελπίδα τοιαντκν επανιών εις rhv οίχείαν, 
καί μετοιχισμόν έκεΐθεν ποιησάμενος εις τά έςω Στηλών; Αλλ’ 
οΰο’ έ£όν τ,ν άνευ προς-άγματος εξ Αλεξάνδρειάς άνάγεσΒαί' 
χαΐ ταύτα νενοσφισμένω βασιλικά χρήματα- ουδέ γε λαθεΐν 
έχπλεύσαντα ενεδέχετο τοσαύτρ φρουρά χεχλεισμένου του λι
μένας, καί τών άλλων εξόδων, δστ,ν και νυν έτι δίαμένουσαν 
έγνωμεν τ,μεις έπίίψούντες τή Αλεξάνδρειά πολύν χρόνον. 
Καίτοι τά νυν πολύ άνεΐται, Ρωμαίων φόντων* at βασίλιχαί δε 
φρουροί πολύ «σαν πικρότεροι. Επειδή δέ καί άπήρεν εις τά 
Υάδειρα, xai ναυπ^γησάμενος έπλει βχσίλιχώς, διαλυΒάτο; 
αΰτώ τού πλοίον, πώς μλν έναυπτ,γτ,σατο τρίτον λέμβον έν τί 
έρχμω; πώς δε πλέων πάλιν ? καί ευρών τους έσπερίους Αι
θίοπας τοΓς εώοις όμοχλώττονς, ονκ ώρέχθη διαννσαι τον εξής 
πλούν, οντω χαύνος ών προς το φιλέχδτ,μον, μικρόν eyjcv
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ίλπίσας λοιπόν το άχνωΓον, άλλ άγεις ταΰτα, τής διά Βόγου ιοί .  
νανς-ολίας επιθύμησε; πώς i* εχνω τήν λάθρα κατ’ αυτού συνι;*α- 
ρενην επιβουλήν; τί is  tout' ηντώ Βο'χω πλεονέκτημα, 6 τού ioa. 
ανθρώπου ά^ανισριός, εξόν άλλως άποπέμψασΒαι; γνούς δε 
τήν επιβουλήν, πω; ίγΒη γυγών εΙς άσψάλεΐς τόπους; Εκατόν 
yap των τοιούτων ούκ αδύνατον μεν, αλλά χαλεπόν καί σπα- 
νίως γινόμενον μετά τύχης ταός' τω δ1 ευτυχεΐν άε'ι αυνέβαινεν 
εις κιν&ίνους καΒιςαμένω συνεχείς. Πώς δ  οϋκέδεισεν άπο~ 
δράς τον Βόχον, πλεΐν πάλιν παρ# την Λιβύην σύν παρασκευή 
δυναμών συνοικισαι νήσον; Ού πολύ ουν απολείπεται ταΰτα 
των Πυθέου καί Ενήμερου καί λνζιφάνους ψενσμάτων. Αλλ' 
ίκείνοις μεν συγγνώμη, τοντ’ αυτό έπιτηδεύουσιν, ώσπερ τοΐς 
θαυματοποιοί;· τω δ3 άποίεικτιχώ, καί γιλοσόγω, σχεδόν δέ τι 
καί περί πρωτείων άγωνιζομένω, τις άν αυγγνοίη ! Ταΰτα μλν 
ουν ούκ ευ.

Το δε έξαίρεσΒαι την γήν ποτέ, καί ιζήματα λαμβάνειν, 
καί μεταβολάς τάς εκ των σεισμών καί των άλλων τών τοιού
των, δσα διηριΒμησάμεΒα καί ημείς, όρΒώς κεϊται παρ’ αύτώ* 
προς δ , καί το του Πλάτωνος εύ παρατ&ησιν, ότι ενδέχεται 
καί μη πλάσμα είναι το περί τής νήσου τής Ατλαντίδος, περί 
?ς έκείνος ίςορήσαι Σάλωνα φησΐ πεπυσμένον παρά τών Αι
γυπτίων ιερέων, ώς ΰπάρχουσα ποτέ άγανισΒείη, το μέγεΒος 
cm ελάττων ηπείρου. Καί τούτο βελτιον οΐεται λέγειν, ίj διότι 
ό πλάσας αυτήν ηγάνισεν, ώς ό Ποιτιτής τό τών Αχαιών τείχος* 
Εικάζει δε και την τών Κιμβρωυ καί τών συγγενών έξανάς’ασιν 
εκ τ«ς οικείας ού γενέσΒαι κατά Βάλάττης ίγοδον άΒρόαν 
συμβάσαυ. Υπονοεί δε τό τίς οικουμένης μήκος έπτά που μυ
ριάδων ςαδίων ύπαρχον, ημισυ είναι τον όλο» κύκλου καΒ* 
δν εΐληπται* ώς-ε, ψησΐν, άπό τής δύσεως Ευρωπλεων εν το- 
σαΰταις μνριάσιν ελΒοις άν εις Ινδούς.

I a
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tea. Eπιχειρύσας δε αίτιάσθαι τούς οΰτω τάς ηπείρους διορί-
σαντας, άλλά μή παραλλήλοις τισΐ τώ ίσημερινω, δί &ν έμελ- 
λον ε|αλλά|εις δεάνυσθαι ζώων -re καί φυτών καί αέρων, τών 
μέν T9 κατεψυ^ρν» συναπτόντων, τών δε ττ5 διακεκαυμένη, 
ώς-ε οίονεί ζώνας είναι τάς ηπείρους' άναακευάζει πάλιν, καί 
εν άλύσει διηνεκεΐ γίνεται, έπαινών πάλιν την ούσαν διαίρεσιν, 
θετικήν ποιούμενος την £ητησιν, πρός ούδεν χρησίμως. Αί yap 
τοιαΰται διατάξεις οΰκ εκ πρόνοιας γίνονται, καθάπερ ονδ3 at 
κατά τά ε9νη διάφοροί, ούό’ςς διάλεκτοι, άλλα κατά περιπτωσιν 

ιο5. καί συντυχίαν. Και τέχναιδέ καί δυνάμεις καί επιτηδεύσεις, άρ- 
£άυτων τινών, κρατούσα» αί πλείους εν όποιωούν κλίμαπ. Ες-ι 
δε τι καί παρά τά κλίματα* ώς*ε τά μεν φύσει έςιν επιχώρια 
τισι, τά δ’ έθεσι καί ασκήσει. Ού yap φύσει Αθηναίοι μεν 
φtλoλόyot, Λακεδαιμόνιοι δ5 ου, καί οι έτι ε^υτέρω Θηβαίοι* 
άλλά μάλλον έθει. Ούτως ούδέ Βαβυλώνιοι φύσει φιλόσοφοι 
καί Αιγύπτιοι* άλλ’ ασκήσει καί Ιθει. Καί ίππων δέ και βοών 
άρετάς, και άλλων £ώων, ού τόποι μόνον, άλλά καί άσκήσεις 
ποιούσα». Ο δέ συ^χει τούτα. Επαίνων δέ τήν τοιαύτην διαίρε- 
σιν τών ηπείρων, ο ία νυν ές*ι, παραδείγματι χρηται, τώ τούς 
Ινδούς τών Αίθιόπων, διαφέρειν τών έν τη Λιβύη* εύερνε- 
Γερους yap είναι καί ηττον έψεσθαι τή ξηρασία τού περιέχον 
τος. Διό καί Ομηρον, πάντας Xeyovra Αιθίοπας, διχα διελεΓν, 

Οί μεν ίνσσομίνον Γπερίοδος, oi S3 ανιόντος*

Kpflmrra ίέ, εισάγοντα την έτερον οικουμένην, ην ονκ εΓίεν 
Ομψος, ίονλενειν υπο^έσα, Καί Ι& ι, φχισί, μεταγράψει» 
όντως* · -

Οί μεν απερχομένου Τπερίονος, 
ο Ιον άηο τον μεσημβρινού περικλίνοντος.

Πρώτον μέν ούν οί προς Αίγύπτορ Αι5ίοπες> καί αυτοί διχ* 
διαιρούνται* οι μεν γαρ έν τη Ασία είσ'ιν, οί εν τη Λιβύη}
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οΰίέν διαφίροντες άλλ^λων. Επειδ* Ομβρος ου διάτουτο διαιρεί ΐο3. 
τούς AtS-ι'οπας, ©« τούς ίνίούς γ,δει τινάς τοιούχους τοΓς 
σώμασιν (ού δε γάρ άρχην είδέναι τούς Ινδούς είχός Ομηρον, 
βπβ» ούδ’ ό EOepy&i^, κατά γε τον Εύδί&ιον μύ3ον, #δεί τά 
κατά τ»ν Ινδικήν, ούδε τον πλούν τον έπ’ αύττ/ν), αλλά αίλλον 
κατά την λεχΒεισαν υφ’ ημών ιτρότερον διαίρεσα. έκεί δε καί 
κερί τής γραφής τής Κρατητειου διητησαμεν, δτι ούδεν δια
φέρει ούτως ή έχεινως γράφειν. 0  δε τούτο μεν διαφέρεαι φησίφ 
χρέΐττον δ* ούτως εϊναι μεταΒέΐναι, 01 μεν απερχομένου. Ύί 
ούν διαφέρει τούτο τού, Οι μεν δυαομένου; παν γάρ το τμήμα 
το άπδ τού μεσημβρινού έπί δύση», δύσις καλείται, καΒάπερ 
και το τού όζοντος ημικύκλιον' δπερ και Αρατος επισημαί- 
νέτοι,

fafasp ακρχι
MtV/oyrat <5υθ«ς τ* και άντολ«1 άλλήληην.

Κ  δ* επί τδς Κρατητείου γραφής βίλτιον ούτω, ψήσει τις 
και έπί τής Apt?αρχείου δεΐν. Τοσαύτα και προς Ώοσειδώνιον. 
Πολλά γάρ και έν τοΐς καΒ* ϊχαςα τυγχάνει τίς προσηκούσης ίο4· 
δίαιτη; ίσα γεωγραφικά' ίσα δε φυσικώτερα, έπισκεπτέον έν 
ίλλοις, η ουδέ φροντιςέον. Πολύ γάρ έ?ι το αιζιολογικον παρ’ 
αύτώ, καί το Κρις-οτελίζον, οπερ έκκίίνουσιν οι ήμέτεροι > διά 
την έπίκρυψιν των αιτιών.

Κ Ε Φ . Δ.

11 ΟΑΤΒΙΟΧ Shy την Ευρώπην χωρογραφων, τούς μεν αρ
χαίους εάν φησί, τούς S’ έκείνους ελέγχοντας έξετάξειν, Δ ι- 
καέαρχον τε, καί Ερατοσθένη τον τελευταίου πραχρατευσαμε- 
νον περί γεωγραφίας γ xal Πυ3έαν, νφ? ου παρακρουσ3>?ναι 
πολλούς· δλην ρέν την Βρετανικήν έρβαίον έπελθεΣν φάσκοντοζ,
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ιο4· την δε περίμετρον πλειόνων ή τεττάρων μυριάδων άποδόνχος 
τής νήσου. Προσις*ορήσαντος δε χαι τά περί της Θονλης καί 
τών τόπων εκείνων, έν οίς ούτε γη, κατ’ αυτόν, υπήρχα !τ ι, 
ούτε θάλαττα, ούτ’ άτ,ρ, αλλά συχκριρά τt έκ τούτων πλευρονι 
^αλαττίω έοικός, έν ω φησί τήν ynv καί την ^άλατταν αίωρει· 
σθαι, χαι τάσΰρπαντα, καί τούτον ώς άν δεαμον είναι τών 
όλων, ρήτε πορευτόν, ρήτε πλωτόν υπάρχοντά. Τό μεν 
ουν τώ πλευρονι έοικός αυτός έωρακέναι, τάλλα δε λέ/ειν έ£ 
ακοής. Ταΰτα μα  τα τοΰ Πυ$έου* καί όϊότι έπανελ&ών εν- 
£ένίε, πάσαν έπελ$οι την παρωκεανΐτιν τη? Ευρώπης, άπό 
Γα&ιρων έως Τανάϊίος. '

Φησί δ' ουν 0 Πολύ&ος άπις·ον και αυτό τοϋτο, πώς ί&ώτη 
άνΒρώπω χαι πένητι τοσαϋτα ίιας-ήρατα πλωτά καί πορευτά 
γένοπο; τον ί ’ Ερατοσθένη ίιαπορήσαντα, εί χρη πις*ευειν του- 
τοις, όμως περί τε τής Βρετανικής πεπι^ευκέναι καί τών κατά 
Γάίειρα καί την I&jptav* πολύ δέ ψΥΐαι βέληον τώ Μεσσηνίω 
πις*ευειν ή τουτω. Ο ρέντοι ye είς μίαν χώραν την Παγχαίαν 
λέyεt πλεΰσαι* ό ίέ  καί μέχρι τών τοΰ κόσρου περάτων κατ- 
ωπτευκεναι την προσάρκτιον τής Ευρώπης πάσαν, ήν ούδ’ άν τώ 
Ερρή πις·εΰσαί τις λ^οντι. Ερατοσθένη <?έ τόν μεν Εύήρερον 
Βεργαιον καλεΐν, Πυ3έα ίέ  πις·ευειν* καί τούτα μηδε Δε- 
καιάρχου πιςΈυσαντος. Τό ρενούν, Μη^έ Δικαιάρχου πις·εύ* 
σαντος, yeλoίov‘ ώσπερ έκεή/ω χρήσασθαι κανόνι προσήκον, 
κα3·’ ου τοσούτους ελέγχους αυτός προφέρεται. ίρατοσ^ένους 
5ε ειρηται ή περί τά έσπέρια καί τά άρκτικά τής Ευρώπης 
άγνοια. Αλλ* έκεινω ρέν καί Δααιάρχω ouyyvoapn, τοίς μη 
χατιδονσι τούς τόπους εκείνους* Πολύβιο) ίε  καί Ποσειόώνίω 
τις άν αυγγνοίη- Αλλά ρτ,ν Πολύβιός ye ές*«ν ό λαοδόγμα·' 
τικάς καλών αποφάσεις, άς ποιείται περί τών εν τούτοις τοίς 

τόποις δίαςτιμάτων, καί έν άλλοις πολλοίς, ^άλλ’ * ού#* εν οίς
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έχείνους έλέχχει καθαρεύων. Τού γοΰν Δικαιάρχου μνρίους μεν ro5. 
είπόντος τους επί Στήλας άπό τής Ηελοποννήσου Γβ&'ους, 
πλείονς ίέ  τούτων τούς ini τόν Αό]ρίαν μέχρι τού μυχοί* τον 
ό1’ έπί Στήλας τό μέχρι τού Πορθμού, τρισχώίονς άπο ιόντος, 
ώς γίνεσΖαι τό λοιπόν έπτακισχιλίους τό άπό Πορθμού μέχρι 
Στηλών, τούς μεν τρισχιλίους έαν φησίν, είτ’ εύ λαμβανονται, 
είτε μή* τούς έπτακισχιλίονς ού&τέρως, ούτε τήν παραλίαν 
έκμετροΰντι, ούτε τήν όίά μέσου τού πελάχονς. Τήν μεν γάρ 
παραλίαν έοικέναι μάλις*’ άμ£λεί« χωνιά βεέήκυίά ε’πί τε τον 
Πορθμού καί των Στηλών» κορυφήν ^  εχούσρ Ναρβωνα* ώς-ε 
συνίς*ασθαι τριχωνον βασιν έχον τήν διά τού πελάχους εύΘείαν, 
πλευράς δε τάς τήν γωνίαν ποιον σας τ«ν λεχθείσαν* ών ή μεν 
από τού Πορθμοί μέχρι Ναρ£ώνος, μυρίων ες*ί και πλειονων 
ή ίιακοσίων επί τοίς χιλίοις* ή $έ λοιπή μικρώ *λοιπόν* έλατ- 
τόνων ή ©κτακισχιλίων. Καί τό πλείς·ον μεν διάςνιμα άπό τής 
Ευρώπης επί τήν At&iyjv ομολοχείσθαι κατά τό Τνρρηνικόν 
πέλαγος ςαδίων ού πλειύνων ή τρισχιλίων* κατά τό Σαοόονιον 
ίέ λαμ&ίνειν σνναχωχήν. Λ λ).’ ?τω, φ»5σί, καί εκείνο τρισχιλίων* 
προσειλήφθω 5* ε’πί τούτοις όίσχιλιων ςαδίων, τό τού κόλπου 
βάθος τού κατά Ναρβώνα, ώ; άν κάθετος άπό τής κορυφής 
έπΐ τήν βάσιν τού άμβλυχωνίου* δήΐον ουν φησιν έκ τής πε- 
ίικής μετρήσεως, ότι ή σύμπασα παραλία ή άπό τού Πορ- 
8μού επί Στήλας εγγιςα υπερέχει τής διά τού πελάχους εύ8είας, 
πεντακοσίοις 'ςαδίοις. Προς*εθέντων δε των άπό τής Πελοπον- 
νήσον επί τόν Πορθμόν τρισχιλίων, οί σύμπαντες έσρνται ς-ά- 
όίοι, αυτοί οί επ' ευθείας, πλείονς ή διπλάσιοι ών Δικαίαρχος 
είπε* πλείονς ίέ τούτων τούς έπΐ* τόν μυχόν τόν Αίριατικόν 
Ξεήσει φϊ3σΐ τιθέναι κατ’ εκείνον.

Αλλ’ ώ φίλε Πολύβιε, φαίή τις αν, ώσπερ τούτον τού ψεύ- 
σματος εναργή παρίς^σι τόν έλεγχον ή πείρα εξ αυτών ών

Μ
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»ο5. είρηκας αυτός, εις μεν Αευχάδα εχ Πελοπόννησον έπτακοσίους, 
εντεύθεν δε τούς ίσους εις Κόρκυραν, καί πάλιν εντεύθεν εις 
τά Κεραύνια τούς ίσους, και h> δεξιά εις ζην ίαπυχιαν, άπό 
<3ε των Κεραύνιων zr,v Ιλλυρικήν παρολών ςαδίων εζακισχι- 
λι'ων εκατόν πεντηκοντα* ούτως κάκείνα ψεύσριατά ες*ιν αργό
τερα, καΐ δ Δικαίαρχος είπε, to από Πορθμού επί Στάλας είναι 
ς-αόίων έπτακισχιλίων, καΐ 0 συ όοκείς άπο&ιίαι. όμολο^ονσι 
γάρ οι πλείΓΟί Χέγονζες to &ά πελάχους μνρίων είναι καΐ 
©ϊσχιλίων σύμφωνά δε τούτο καΐ τή άπο^άσει τ>5 περί τού 

ιο6. ράκους τής οικουμένης. Μαλις-α γάρ είναι φασι μυριάδων «πτά* 
τούτου δε τό έσπέριον τμήμα τό από τον ίσσικού κόλπον μέχρι 
τών άκρων τής Ιβηρίας, άπερ όύσμικώτερά ός-ι, ριικρόν άπο- 
λείπειν τών τρισρινρίων. Συντιθέασι ά5 ούτως* άπό μέν τον 
Ισσικον κόλπον με'χρι τής Ροίώ ς, πεντακισχιλίονς* ένθένά* 
έπΐ Σα).ριώνιον τής Κρήτης, όπερ ές*ί τό εώον άκρον, χιλίους· 
αυτής άέ τής Κρήτης μήκος πλεΐονς η οισχιλίους επί Κριόν 
μέτωπον εντεύθεν ί 5 επί Πάχυνον τής Σικελίας τετρακισχιλάους 
καί πεντακοσίους, και άπό ΙΙαχύνου επί Πορθμόν πλείονς η 
χιλίους· είχα τό δίαρμα τό επί Στήλας άπό Πορθμού μυρίους 
τρισχιλίονς* άπό Στηλών δε επί τά τελευταία τού ιερού άκρω- 
τηρίον τής Ιβηρίας -περί τρισχιλίονς. Καί η κάθετος δέ ού 
καλ,ώς εϊληπταΓ είπερ η μεν Ναρβών επί τού «ώτού παραλλήλου 
ΐδρυται σχεδόν τι τώ όίά Μασσαλίας, αϋτη άέ τώ όίά Βυζαν
τίου, καθάπερ καί Ιππαρχος πείθεται* η όε όίά τού πέλαγους 
επί τού αντού ες*ι τώ δια τού Πορθμού καί τής Ροβίας * άπό δε 
τής Φοβίας εις Βυζάντιον, ώς άν επί τού αντού μεσημβρινού κεί
μενων άμφοϊν, ιιερι πεντακισχιλίους, ώς είρηκασι, ς-α&όυς* 
τοσούτοι χάρ άν είεν καί οί τής είρημένης κάθετου. Επεί δε 
ν.αί τό μέγις-ον δίαρμα τού πέλαγους τούτου τό άπό τής Ευρώ
πης επί τήν Λιβύην πεντακισχιλίων που ς*«&«ν λέχουσιν άπό



τοίί μυχόν τού Γαλατικού κόλπου, δοκάροι πεπλαν>)ρένως >eys- *ο6. 
cSat τούτο, ί} πολύ τ>ιν Λιβύην κατά τούτο τό μέρος προσ- 
νευειν επί τκν άρκτον, καί συνάπτειν τώ &ά των Στηλών παραλ» 
λήλω» Καί τούτο ούκ εν λε'χεται, το, πλ^σ/ον τής Σαρίόνος 
rfjw λεχθείσαν κάθετον τελευτάν* ον yip παραπλήσιου, άλλά 
πολύ όύσρικώτερον είναι τό όιάρρα τούτο τής 2αρίόνος, ολον 
οχετόν τι άπολαρ&ίνου ε’ν τω ρετα£ύ προς τω Σαρδονίω τό 
Atγυςτχδν πέλαγος. Καί τής παραλίας δετά μ/,κη πεπλεόνας*αι,
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πλήν ονκ επί τοσούτο'ν γε.
Είής δε τά τού έρατοσέσένους έπανορ$οΐ, τά μεν εν, τά 

δε χείρον "λίγων ή /κείνος. Εξ ΐ^άχης μεν γάρ είς Κόρκνραν 
τριακοσίους είπόντος, πλε/ονς φησίν είναι των έννακοσ/ων· ές 
Επιόάρου &  είς Θεσσαλον/κειαν έννακοσ/ονς άποίόντος, 
πλε/ονς των όίσχιλ/ων φησ/· ταύτα μεν εν. Από όε Μασσαλίας 
επί 2τήλας λέχοντος ε'πτακισχιλ/ους, άπό <?έ Πυρήνης έίακισχι- 
λ/ονς, αυτός λέχει χείρον πλε/ονς ή έννακισχιλ/ους τούς άπό 
Μασσαλίας, άπό όέ Πυρήνας ρικρόν ελάττους ή όκτακισχιλ/ους* 
εγγυτίρω γάρ τής άίλφείας εκείνος είρ^κεν. Οί γάρ νυν όρο- 
λοχούσιν, ε/ τ<ς τάς των όίών άνωραλ/ας ύποτέρνοιτο, ρή 
μείζω των έ£ακισχιλ/ων ς*αόίων είναι τό ρήκος τήν συρπασαν 
Ifijp/av άπό Πυρήνας εως τής έσπερ/ον πλευράς. Ο 5* αυτόν 
τόν Τάχον ποταρόν, οκτακισχιλίων ς-α&ων τ/σ»ισι τό ρήκος 
άπό τής πτ,χής ρέχρι τών εκβολών ού όήπου τό σύν τοίς σκο- 
λιώρασιν (ον γάρ γεωγραψαόν τούτο), άλλ’ επ’ ευθείας λίγων 
κα/τοι 7ε άπό Πυρήνας at τού Τάχου π»!/** πλέον ίιέχουσιν 
?! χιλ/ους r a i/ους. Πάλιν όέ τούτο ρεν όρ^ώς άποφαίνεται, 
οτι άχνοεί τά Ι&ιρικά ό Ερατοσθένης, καί όιο'τι περί αυτής 
έσ^ όπου τά ραχορενα άποφαίνεται* ός ye# ρέχρι Γαίε/ρων 
υπό Γαλατών περιοικείσ^αι φήσας τά ε|ω3·εν αυτής, είχε τά 
προς ίιίσιν τής Ευρώπης ρέχρι Ταδείρων εχουσιν εκείνοι*

ίο-·



ίο ;, τούτων εκλαύόμενος, κατά ύ ν  τής Ιδ»ρίας περιόδου των Γα),α
τών ούδαμβύ fJ£[WlX0U.

Καί το μήκος τής Ευρώπης 5u έλαττόν εςκ τού συνάμφω 
της τε Λιβύης καί της Ασίας έχθεΐς, ούκ όρθώς την σύγκριση 
ποιείται' το μεν γάρ ς·6μα το κατά Στάλας γησίν, οτί κατά την 
ισημερινόν δύση» έςΊν, ό δέ Τα'ναϊς pit από θερινής ανατολής' 
έλαττούται δή τού αυνάμφω μήκους, τον μεταξύ τ?ς θερινής 
ανατολής καί της ίσημερινης' τούτο γάρ ή Ασία προσλαμβάνει 
προς την ίσημερινήν ανατολήν τον προς τάς άρκτους ημικυ
κλίου. Χωρίς yap τού περισκελούς εν πράγμχσιν εύαποδότοις, 
καί .ψεύδος έςι το από θερινής ανατολής τον Τάναϊν ρείν' 
απόντες γάρ οί έμπειροι των τόπων, από των άρκτων ρεϊν 
γασιν εις τΐτ,ν Μαιώτιν, ώστε τά ς-όματα τού ποταμού, καί τό 
τής Μαιώτιδος, καί αυτόν τόν ποταμόν, εφ’δσον γνώριμός έςτν, 
επί τον αυτού μεσημβρινού κασΒαι.

Ούκ άξιοι δέ λόγου οϊταιες είπον, από των κατά τόν ϊςρον 
τόπων αυτόν τάς άρχάς έχειν, καί άπό τής εσπέρας' ούκ ε’ν- 
$νμη$έντες, ώς μεταξύ ό Τ όρος καί ΒορυσΒίνης καί Υπανις, 
μεγάλοι ποταμοί, ρέουσιν εις τόν Πόντον 6 μεν τω Iqow παράλ
ληλος, οί δέ τώ Τανάϊδι. Ούτε δέ τού Τύρα των πηγών κατ- 
ωπτευμενων, ουδέ τού Βορυσ£ε'νους, ουδέ τού Υπάνιος, πολύ 
«ν είη άχνο)ς·ότερα τά εκείνων άρκτιχώτερα' ώσΒ’ 6 δε’ εκείνων 
άγων επί την Μαιώτιν τόν Τάναϊν, είτ ιπιςρέρων έπ* αυτήν 
(at γάρ εκβολαί φανερως εν τοΓς προσαρκτίοις μέρεςι τής λίμνης 
δείχνονται, καί τοΰτοις έωΒινωτάτοις),  πλας-ός άν τις είη καί 
απέραντος λόχος. Ως δ’ αύτοις απέθαντος καί έ δία τού Καύ
κασού προς άρκτον ψήσας ρειν ,  εΓτ’ επιτρέψει» εις την Μαιώτιν* 
είρηται χάρ καί τούτο. Από με'ντοι της ανατολές ούδείς εΐρηχε 
την ρύσα' καί χάρ εί ερρεί ούτως, ουκάν ύπεναντιως τω Νείλω, 

ιο8. καί τρόπον τ»νά κατά διάμετρον, ρείν αυτόν άπεφαίνοντο οί
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χαριέςεροι, ώ( άν ini τούτον μεσημβρινού, 5? παρακειρένον 108. 
τινός, της ρύσεως ούσης εκατέρω ποταρω.

Η «  τον ρήχονς τής οικονρένης μέτρησις, κατά παραλ
λήλου τώ ίαηρερκ/ώ ίςοι, επειδή καί αύτή επί ρήκος ούτως 
έκτέταται· ώβτε καί- των ηπείρων εκάςτης οντω ί«  λαρβάνειν 
το ρήκος μεταξύ μεσημβρινών δνεΐν κείμενον, Τά τε μέτρα 
των ρήκων 5*«&*<*ροί είσιν, ©νς θηρεύορεν, ή δι’αυτών έκείνων 
ίόντες, ή των παραλλήλων όόών, ?ι πόρων. 0 0έ , τοντον άφείς 
τον τρόπον, καινόν εισάγει, τό μεταξύ τής τε θερινής άνατολής 
καί τής (σημερινής τμήμά η  τον αρκτικόν ήρικυκλίον. Προς 
όέ τά άριετάπτωτα ον&ίς κανόσι καί μετροις χρήται τοις ρετα- 
πτωτοίς, ονίέ τοΓς κατ’ άλλην καί άλλην βχέσιν Ιεγομένοις προς 
τα καθ’ αυτά, καί διαφοράν ονκ εχοντα. Τό μεν ονν ρήκος 
ά νετάπτωτο ν, καί καθ’ αυτό λέγεται* ανατολή (σημερινή καί 
ίύ ίις , ό>ς δ5 αντως χειμερινή τε και θερινή, ον καθ’ αυτήν, 
αλλά πρό; ηράς* ήρών δ5 άλλοτ’ άλλη ρεταχωρούντων, άλλοτ* 
άλλοι τόποι καί δύσεων εισι και ανατολών ισημερινών τε καί 
τροπικών τό όέ ρήκος μένει ταντόν τής ήπειρον. Τάναϊν μεν
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ουν καί Νείλον ονκ άτοπον πέρας ποιείσθαι, θερινήν δ3 ανατο
λήν ή ίσημερινήν καινόν.

Προπεπτωκνίας όέ τής Ευρώπης άκραις πλειοσι, βέλτιον 
ρέν οντος εϊρηκεν Ερατοσθένονς περί αυτών, ουπω όέ ίκανώς. 
Εκείνος ρέν yap τρεις 2φη, τήν επί τάς 2τήλας καθήκονσαν, 
ε’φ’ ής ή Ιόηρία, καί τήν επί τον Πορθρόν, έ^’ ης η Ιταλία, 
καί τρίτην τήν κατά Μαλόας, έφ’ ής τά μεταξύ τού Αόριον 
καί τον Εν£εινον πάντ’ έθνη, καί του Τανάιόος. Ουτος δε τάς
ρέν όλο τάς πρώτας όροίως εκτίθεται· τρίτην όέ τήν κατά 
Μαλέας καί Σοννιον, έψ* ής η έλλάς πάσα καί η ΐλλνρίς καί 
τής Θράκης τινα, τετάρ^ην όέ την κατά τήν Θρακιαν χερρό-  
wjoov, έφ* ής τά κατά τον Σης-βν και Αόυόον ς*ενά* εχονσι



ιο8. & αυτήν Θράκες' πέμπτην δε την κατά τον Κιμμερικόν βόσ- 
πορον καί τό ς-ο'μα τής Μαιώτιβος. Τάς μεν ουν δύο τά; πρώ< 
τα; βοτε'ον. ΑπλοΓς yap τισι περιλαμβάνονται κόλποι;, ή μεν 
τώ μετάξύ της Κάλπη; καί τού ιερού ακρωτήριου, ευ ή τά 
Γάβ«ρα, και τώ μεταξύ ςτιλών και τής Σικελώις πελάχει* η όε

109 . τούτω τε και τω Αβρία* καίτοι η χε των Ιαπύχων άκρα παρεμ- 
πίπτουσα, καί την Ιταλίαν βικόρυφον ποιούσα εχει τινά άντε'μ- 
φασιν at λοιποί <?, ετι εναργέςνρον ποικιλαι καί πολυμερείς 
©ΰσαι, ζητούσιν άλλην όΐαίρεσιν. Ως β* αυτως 2χει καί η εις 
εξ διαίρεσες την όμοία» ένς-ασιν ακολούθως ταΓ; άκραις βιειλημ- 
μενη. Ποιησόμεθα & ημείς εν τοΓ; καθ’ ϊχηςα την προσήκου* 
σαν επανόρθωσιν καί τούτων, καί των άλλων όσα όν τε τή 
Ευρώπη βιημάρτηται, καί εν τή τής Λιβύη; περιοδεία. Νυν ό’ 
άρκεσει ταΰτα λεχθέντα προς τούς προ ημών, όσους ώήδημεν 
ικανούς είναι παρατεθεντας εκμαρτυρεΓν ήμίν, ότι βικαίως 
προειλόμεθα καί αυτοί τό αυτό τούτο ?pyov, τοσαύτη; ε’πανορ* 
θώσεως καί προσθήκης βεόριενον.

Κ Ε Φ .  Ε.
*

Ε  πει  δε τοΐς πρός εκείνους λόχοι; συνεχής ες*ιν ή εχχείρησις 
τής ήμετέρας ύποσχεσεως, λ,αβόντες άρχην ετέραν λέγωμεν, 
ότι βει τόν χωροχρα^εΐν επιχειρούντα, πολλά τών φυσικώς τε 
καί μαθηματαώς "λεγομένων ύποθέσθαι, καί πρός τήν εκείνων 
υπόνοιαν τε καί thV*v τά εξής πραχματεόεσθαι. Είρηται yeep, 
ότι ©ύβ* οίκοβόμος, ούβ* άρχιτεκτων, οικίαν ή πόλιν ίβρύσαι 
καλώς οίός τε χενοιτ’ άν, άπρονοήτως εχων κλιμάτων τε τών 
κατά τόν ουρανόν καί σχημάτων τε καί μεyεθώv καί θάλπους 
καί ψύχους, καί άλλων τοιούτοιν μήτι ys την όλην οικουμένην 
τοποθετών. Αυτό χάρ τό εις επίπεβον γράψειν επιφάνειαν μίαν
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χ*ί. τήν αυτήν, τά τε ίβήρικά, καί τά Ινδικά, καί τά μέσα 109. 
τούτων, καί p iδεν ««ον δύσεις καί άναχώάς άφορίζειν, καί 
ρεβουρανήσεις, ως eat κοινά; π«σ«, χω μεν προεπινοήσαντι τήν 
tov ούρανοΰ £ιά5εσίν xe καί κίν«σιν, καί λ,αδόντι οτι σφαιρική 
μεν έςχν ή κατ’ αλήθειαν τής y«; έπιφα'νεια, πλάηεται $έ νΰ> 
επίπεδοί προς την ίψ ιν, γ&ύγρκχφικτ,ν έχει την παρά<?οσιν* τώ 
ί 1 άλλως, ον γεωγραφικήν. Ου γάρ, ώσπερ διά πεδίων ίο ναι 
ρεγάλων, οΤον των Βαβυλωνίων, ή διά πέ)άγονς, παρί$*αται 
τά πρόσω πάντα καί τά κατόπιν καί έκ πλαγίων επίπεδα, 
καί ούίερέαν άντέρφασιν παρέχει προς τά ουρανία, καί τάς του « 
ήλιου κινήσεις-καί σχέσεις προς ήρα; καί των άλλων άςέρων 
ουτω καί χεωχραφοδσιν άεί δει παρίς*ασ5αι τά όροια. 0 ρέν 
γάρ πεΚχγίζων, ή όίευων διά χώρας πεδιάδας ,  κοινοί; τισί 
φαντασίαις άγεσαι, κα5’ &ς και ό άπαίίευτος καί 6 πολιτικός 
ένερχει ταντά, άπειρος ών των ουρανίων, καί τάς προς ταυτα · 
άντερφάσεις άχνοών. Ανατέλλοντα ρέν yap βρά τον ήλιον καί ιιο . 
όύνοντα καί ρεσουρανουντα* τίνα <$έ τρόπον, ουκ επισκοπεί* οΰίε 
yap χρήσιρον αΰτώ πρός τό προκείρενον, ώσπερ ουόέ το 
παρά)λ«λ.ον ίς*άναι τω παρες*ώτι ή ρή* τάχα ^  επίσκοποί ρέν 
άν τ ι, ίό£ει 5’ εν τοίς ραθηρατικώς λεχορένοις, κα5άπερ οί 
επιχώριοι* έχει yap ό τόπος τοιαΰτα ίδια δόγματα· Ο δε γεωγρα
φικός οΰκ έπιχωρίω γεωγραφεϊf  ουδέ πολιτικω τοιουτω, ό'στις 
μηδέν έφρόντισε των "λεγομένων ιδίως μαδημάτων οΰ<$έ yap 
5ερις*>5 καί σκαπανεί, άλλά τώ πεισ&ήναι δΐιναμένω τήν γτ,ν 
εχειν ουτω τήν ολ«ν, ώς οί ρα5«ρατικοί φασι, καί τά άλλα τά 
πρός τήν υπό5εσιν τήν τοιαύτην. Κελεύει τε τοίς προσιοΰσιν, 
εκείνα προεν5υρ«5·είσι τά έ£«; έφορον* εκείνοι; yap τά άκολου*
5α ερείν, ώστε ράλλον ποιήσασΒαι των παραδιδομένων ασφαλή 
τήν χρήσιν τους εντυχχάνοντας, άν άκούωσι ρα5«ρατικώς* τοίς 

άλλως Ιχουσιν, ου γησι yεωyp«φείv.
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I*

Το» μεν δη γεωγραφουντα πι^ευσαι οεΓ, περί των έχοντων 
αύτώ t«|tv «ρχίίς, tots άναμεχρήσασι την ολην yfiv γεωμέ- 
τραις, τούτους ίέτοΐς άς-ρονομοιοις, εκείνους <&,«?« φυσικοις. 
Η ίέ  φυσού άρεη? «ς. Τάς δ3 άρεχάς άνυποθέχους φασίν ί'ξ 
αυτών ήρτημένας, καί εν αύτ«ς έχούσας τά; τε άρχάς, καί 
τάς περί τούτων πίς-«»· Τά μεν ούν παρά των φυ«κών &ικνύ· 
ριενα τοιαίτά eg·*· σφαιροε^ς μεν ό κύαμος, καί ό ουρανός· 
ή ροπή S’ επί το ριεσον τών βαρέων. Περί τούτο τέ συνένωσα 
ή γη σφαιροαδώς, ομόκεντρος μεν τώ ούρανώ μένει και 
αυτή ,  καί ό St’ αυτής άξων καί τού ουράνοΰ μέαου τε
ταμένος" ό S’ ουρανός περιφέρεται περί τε αυτήν, καί περί 
τον ά£ονα απ’ ανατολές επί Svaiv, συν αύτώ Si οι απλανείς 
άςέρες όμοζχχεϊς τώ όλω. Οί μεν ούν απλανείς άςέρες κατά 
παραλλτίλων φέρονται κύκλων παράλληλοί S’ είσί γνωριμώ- 
Tarot δ τε ισημερινός καί οί τροπικοί Sio, καί οί Αρκτικοί4 οί 
δε πλανήτες άςέρες, καί ήλιος, καί σελήνη, κατά λοξών τ«νών 
τών τεταμένων έν τώ ξωδιακώ. Τούτοις δε πιςεύσαντες, η πάσιν, 
ή τιαίν, οι άςρονομικοί τά εξής πραγματεύονται, κινήσεις, καί 
περιόδους ,  καί εκλείψεις, καί μεγέθη, καί Αποβάσεις, καί άλλα 
μύρια. Ως S’ αΰτως οί την γην ολην άναμετροΰντες γεωμέτραι 
προς·ί&ενται τοΐς τών άςρονομιζών καί τών φυσικών δόξαις, 
ταϊς δε τών γεωμετρών πάλιν οί γεωγράφοι.

Πεντάξωνον μεν γάρ ύποθέσθαι δει τον ουρανόν, πεντά

γωνον <3ε τ»ν γην, ομωνύμους δε καί τάς ξώνας τάς κάτω 
ταΐς άνω" τάς S’ αιτίας είρήκαμεν τής εις τάς ζώνας διοαρίσεως· 
Διορίζοιντο S’ άν at ζώναι κύκλοις παράλληλοι* τώ ίσημερινώ 
γραφομένοις εκατέρωθεν αυτού* δυσί μεν τοΐς άπολαμβάνουαι 
την διακεκαυμένων" δυσί δε τοΐς μετά τούτους, οί προς μεν τρ 
διακεκαυμένη τάς εύκρατους ούο ποιοΰαι, προς δε ταϊς ευκράτοι; 
τάς κατεψυγμένας. Υποπίπτει S’ έκάςω τών ουρανίων κύκλων

,.j* ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



e έπΐ yfii ομώνυμος αύτώ, και η ζώνη £έ ωσαύτως τρ ζφνη. ιι 
Εύκρβέτονς μεν ονν φασι τάς outetodw δυναρένας* άοιχητους 
δε τάς £λλας, UiV μεν διά καίρα, τάς δε διά ψύχος. Τον δ* 
αν τον τρόπον καϊ περί τών τροπικών χαϊ των αρκτικών, παρ’ 
οις εΐσΐν αρκτικοί, διορίζονσιν, όμωννμως τοίς ανω τούς επί 
γής ποιονντες, καί τούς έκας*οις ύποπιπτοντας. Τον ο1’ ίβηρε- 
ρινον όίχα τέρνοντος τον όλον ούρανόν, καί την γ?,ν άνάγχη 
διαιρείσαι νπό τον έν «ύτρ ισημερινόν. Καλείται δε τών κρι- 
cyoipiMV εκατερον τών τε ούρανίων καί τών επί γής,  το ρέν 
βόρειον, το όέ νότιον. Οντως ύέ καί τκς ίιακεκανρέν>5ς, νπό τον 
αύτον κύκλον άχα όιαιρονρέν^ς, το μέν έςτ βόρειον αύτίς μέρος, 
τό δε νότιον. Δίλον δ  ότι καί τών εύκρατων ζωνών η μεν ές*ι βό* 
ρειος, w ίέ  νότιος, όμωννμως τώ κρισφαιρίω έν ω ές*ι. Καλείται 
δε βόρειον μεν ημισφαίριου το την ενκρατον εκείνην περιέχον, έν 
ρ έπΐ την δύσιν άπο τϋς ανατολές βλέποντι, έν δεξιά μέν έςιν ο 
πόλος, έν άρίΓερα ^  ό ισημερινός, η έν ω προς μεσημβρίαν βλέ- 
πουσιν, έν ίε|ία  μέν ές·ι δύσις, έν άρις·ερά δ  ανατολή* νότιον δε 
τό έναντίως έχον. Ως*ε δηΚον ότι κρείς έσμέν έν θατε'ρω τών 
ημισφαιρίων, καί τώ βορει'ω ye* άρφοτέροις ^  ούχ οίόν τε.
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Μίσοω yap μεγάλοι ποταμοί’
Ωκεανός ρΐν πρώτα,

έπειτα « &ακεκαυρέν/}. Οντε $έ Ωκεανός έν ρέσω τ«ς καθ’ 
κρας ο«ονρέν>ις ές-ΐ τέρνων όλϊ)ν, ονΥ ούν διαχεχαυμένον 
χωρίον* ούίέ μέρος αυτής εύρισκεται τοίς κλιρασιν ύπεναν- 
τίως εχον τοίς λεχθείσιν έν τρ βορείω εύκοατω.

Λαβών ονν τανθ* ό χεωρέτρ»!?,' προσχρ^σαρενος τοίς yva*· 
ρονικοις καί τοίς αλλοις τοίς ύπό τον άςρονομιν.οϋ δειχνυμένοις, 
έν οΤς οϊ τε παρείλλίίλοι τώ ίσημερινώ εύρίσκονται οι καθ’ έχάςην 
την οϊχησιν, χαΐ οι προς όρθάς τέρνοντες τούτονς, γραφό
μενοι δε διά τών πόλων, καταρετρεί την μεν οΐχησιμον έρβα-



til»  τεύων, την $* άλλην εκ τού λό)»ο̂  των άπο βάσεων. Ούτω ό’ 
άν εύρίσκοι πόσον άν e&j το άπό τού ισημερινού μέχρι πόλοι;

n s . όπερ sV‘ τεταρτημόριον τού μεγίςου κύκλον τής χής* εχων οε 
τούτο, έχει καί τό τετραπλάσιον αυτόν* τούτο δ* ές*ίν ή περί
μετρος τής χής. Ωσπερ ονν ό μέν την χήν άναμετρών παρά 
τον άςρονομοΰντος ε)α6ε τάς άρχάς, ό δέ αγρονόμος παρά 
τον φυσικού' τον ανιόν τρόπον χρή καί τόν χεωχράφον παρά 
τού άναμεμετρηκότος ύλην τήν χήν όρμη&έντα, πίΓεύσαντα 
τούτω, καί οίς έπίτεοσεν ουτος, πρώτον μεν εκ^έσθαι τί,ν 
κα£’ ήμας οικουμένην πόση τις» καί ποια τό σχήρια, καί την 
φύση» οΐα ές-ΐ, καί πώς εχουσα προς την ολην ynv* ίδιον y«o 
τούτο τού γεωγράφον' επειτα περί των κα3·’ έκας*α> τών τε 
κατά χήν καί των κατά ^άλατταν ποιησασ$αι τόν προσήκοντα 
λ.όχον, παρασημαινόμενον οσα pin ίκανώς ειρηται τοις προ ήμών, 
τοΐς μάλις-α πεπίΓευμένοις άρίςοις γεγοvivcu περί ταύτα.

Τποκεισθω Sri σφαίροειδσς ν γϋ ουν τρ ίλαλαττη,  μίαν 
καί την αυτήν επιφάνειαν ισχουσα τοΓς πελάχεσι* συχκρύ- 
τιτοιτο χάρ άν τό εξέχον τής χής εν τώ τοσούτω μεγέβει μικρόν 
ον καί λαν3άνειν δύνάμενον. Ωστε τό σφαιροειδές επί τούτων, 
οΰχ ώς άν εκ τόρνου φαριέν, οΰδ* ώς ό γεωμέτρης., προς λόγον’ 
άλλα: προς αίσ3ησιυ, καί ταντην παχντέραν. Νοείσίω δή πεν
τάγωνος, καί ό ισημερινός τεταμένος εν αυτή κύκλος, καί 
άλλος τούτω παράλληλος, ©ρί£«ν την κατεψυχμενην εν τώ 
βορείω ήμισφαιρίω, καί διά των πόλων τις τέμνων τούτους 
προς όρ2·άς. Τού δ« βορείου ημισφαιρίου δύο περιέχοντος 
τεταρτημόρια τής /ώς, ά ποιεί ό ισημερινός προς τόν διά των 
πόλων, ον εζατέρω τούτων απολαμβάνεται τετράπλευρον χω- 
ριον, οΰ ή μέν βόρειος πλευρά, ήμισυ τού προς τώ πόλω 
παραλλήλου εςίν  ή δέ νότιος τον ισημερινού ήμισυ* αί δέ λοι- 
παί πλευραί τμήματά είσι τού διά των πόλων, αντικείμενα

άλλήλοις,
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άλλήλβις, ίσα τό μήκος* έν 3 ατέρω δη των τετράπλευρων τον- u a . 
των (όποτερω δ  οϋδεν αν δαφέρεαι δόξειεν) ίδρύσθαι φαμέν 
την καθ’ ήμάς οικουμένην, περίκλυς*ον θαλάττη, καί έοικυίαν 
υήσω. Είρηται yap, δτι καί τή αισθήσει καί τώ λό^ω δείκνυται 
τούτο. Ε ί δ* άπις·εί τις τώ λόγω τούτω, διαφέρω αν προς τήν 
γεωγραφίαν ούδέν, νήσου ποιείν, ή οπερ «  της πείρας έλάδομεν, 
τάλτο ον/χωρείν, δτι και από τής ήούς εκατέρωθεν περίπλους 
i f i ,  καί από τής εσπέρας, πλην ολίγων τών μέσων χωρίων 
ταΰτα δ* ου διαφέρει θαλάττη περατούσθαι, ή χή άοικήτω. 0  
γάρ γεωγράφων £ητεί τά γνώριμα μέρη τής οικουμένης είπείν, 
τά δ* άχνως*α έα, καθάπερ καί τά έξω αυτής. Αρκέσει δ* η 5 . 
ϊπιξεύξασιν ευθείαν γραμμήν επί τά υς-ατα σημεία του εκατέ
ρωθεν παράπλου, τό παν έκπληρώσαι σχήμα τής λεχομένης 
νέσου.

Προκείσθω δέ ή μεν νήσος έν τώ λεχθέντι τετραπλεύρω.
Δει δε λαδείν τό μέχεθος αυτής τό φαηόμενον, άφύόντας 
από μέν του όλου μεγέθους τής χής τό ήμισφαίριον τό καθ’ 
ημάς* άπό δέ τούτου τό ήμισυ, από δ1 αύ τούτου πάλιν τό 
τετράπλευρου, έν ώ δή κείσδαι την οικουμένην φαμέν. Ανάλοχον 
δέ καί περί τού σχήματος ΰπολα&Γν δεΐ, τό φαινόμενου τοίς 
υποκειμένοις έφαρμόττοντα. Αλλ* επειδή τού μεταξύ του ισημε
ρινού, καί τού ληφθέντος παραλλήλου τούτω προς τώ πόλω 
τμήματος τού βορείου ημισφαιρίου, σπόνδυλος έςτ τό σχήμα, 
ό δε διά τού πόλου διχα τέμνων τό ημισφαίριου, δίχα τέμνει 
καί τόν σπόνδυλον, καί ποιεί τό τετράπλευρου* %ςαι δηλονότι 
σπονδύλου επιφάνειας Ιμοιον τό τετράπλευρου, ω έπικειται τό 
Ατλαντικόν πέλαχος* ή δ* οικουμένη χλαμυδοειδης έν τούτω 
νήσος, έλάττων ή ήμισυ τού τετράπλευρου μέρος ουσα. Φανερόν 
δε τούτο lit τε γεωμετρίας, καί τού πλήθους τής περικεχυμένης 
θαλάττης, καλυπτούσης τά άκρα τών ηπείρων εκατέρωθεν, καί
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3. σνναχούσης είς ρύονρον σχήμα, καί τρίτον, τον ρήκονς καί 
πλάτονς τον peyirov* ών το ρεν έπτά μυριάδων ςαδίων ες-ίν, 
ως έπί το πολύ περατούρενον θαλάττη, ρηκέτι πλεισθαι δυ~ 
ναρένη, διά τό μέγεΒος καί τήν ερημιάν' το ό3 έλαττον τριών 
μυριάδων, οριζόμενοι* τω άοικήτω Λα θάλπος ή ψύχος. Αντό 
yap τό Λά θάλπος άοώοοτον τον τετραπλεύρον, πλάτος ρέν 
Ιχον όκτακισχιλίων καί οκτακόσιων ςαδίων, μήκος δε τό piyt- 
ς·ον μυριάδων δώδεκα χαι έ|ακισχιλίων, όσον εςΐν ήρισν τον 
ίσηρερινον, [ον] πλέον άν sir) τον λοιποί.

Τούτοις Λέ σννωΛά πώς ες-ι, καί τά νπό ίππαρχον Αγόμενα' 
ynffi yap εκείνος, νποθέρενος τό ρέχεθος τής χήί όπερ είπεν 
Ερατοσθένης, εντεύθεν Λίν ποιείσβαι την τ?ς οίκονρένης άφαί- 
ρεσιν* ον yap πολύ Λοίσειν προς τά φαινόμενα των ουρανίων 
καθ’ έκάς-ην την οϊκησιν, όντως Ιχειν την άναρέτρησιν, η ώς 
οί vrepov άποδεδώκασι. Οντος δη, κατ' Ερατοσθένη, τον ίσηρε* 
ρινον κύκλον ςαδίων μυριάδων πέντε καί είκοσι καί Λσχιλιων, 
τό τεταρτηρόριον ε?η άν έ| μυριάδες καί τρισχίλιοι* τούτο δέ ές·ι 
τό από τον ισημερινού επί τον πόλον, πεντεκαιίεκα «ξηκοντά- 
Λων, οϊων ε'ς-ίν ό ισημερινός έ|ή*οντα. Τό Λ’ από τον ίσηρε-

4· ρινον επί τον θερινόν τροπικόν, τεττάρων* οντος σ3 ές-ίν ό διχ 
Σνήνηί γραφόμενος παράλληλος. Σνλλοχόζεταε Λό τά κα$* Ικας-α 
Λαςτίρατα έκ τών φαινομένων μέτρων. Τόν ρέν yap τροπικόν 
κατά Σνήνην χεισθαι συμβαίνει, Λότι ενταύθα κατά τάςθερινάς 
τροπάς, άσκιός ές*ιν ό γνώμων μέσϊ)ς ήρέρας. Ο δέ Λά τής 
Σνήνης μεσημβρινός γράφεται μάλιςα διά της τον Νείλον ρύ
σεως "ως* άπό Μερόης έως Αλεξάνδρειάς' ςάδιοι δ  είσίν οντοι 
περί ρνρίονς* κατά ρέσον δε τό διάςημα, την Σνήνην ίδρΰσόαι 
συμβαίνει, ώστ* εντεύθεν επί Μερόην πεντακισχίλιοι. Προΐόντι 
δ  επ’ ευθείας όσον τρισχιλίονς ςαδίους επί μεσημβρίαν, ονκέτι 
οικήσιμα τάλλα έςΐ διά κανρα* ώστε τόν Λά τούτων τών
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τόπων παράλληλον τον αυτόν όντα τώ διά της Κιννχμωμο~ ι 
φόρου, πέρας ναι αργήν δα τιθεοθαι τής καθ’ ήμάς οίκου- 
ρενης ήρός μεσημβρίαν. Επεΐ ουν πενταχιοχίλιοι υ.έν είσιν of 
από Συένης εις Μερόην, άλλοι δε προσγεγόνασι τρισχίλιοι, 
ε?εν xv of πάντες έπ'ι τους όρους τής οικουμένης οκτακισχ/λιοι. 
Επί δε γε τον ισημερινόν άπό Συχνής μύριοι έξαχισχίλιοι όκτα- 
κόσιοι (τοοοΰτοι γάρ εισι of τών τεττάρων έξηκοντάδων, τε- 
θε/οης έκάτης τετρακισχά/ων και διακοσίων )· ώς-ε λοιποί είεν 
ία άπό των όρων της οικουμένης ini τον ισημερινόν όκταχισχι- 
hot όχτακόσιοι, άπό δε Αλεξάνδρειάς δίσμύριοι χίλιοι όκτακό- 
οιοι. Πάλιν δ  άπό τής Αλεξάνδρειάς επ’ ευθείας tf} ρυσει του 
Νείλου πάντες όμολογοΰα τον έπί Ρόδον πλονν* χάντεΰθεν δέ 
τον τής Κ χρίας παράπλουν και Ιωνίας, μέχρι τής Τρωάδας 
καί Βυζαντίου και Βορυσθόνους. Λα£όντες ουν τά διχςήματα 
γνώριμα και πλεόμενα, σκοποΰοι τά υπέρ του Βορυοθένους 
επ’ ευθείας ταύτρ τ>5 γραμμή μέχρι τίνος οικήσιμα έςι, καί 
περατοι τά προσάρκτια μέρη τές οικουμένης. Οικοΰαι δ  υπέρ 
τον Βορυσθένους ύπατοι των γνωρίμων Σκυθών, Ρωξολάνοι, 
νοτίώτεροι ίντες των υπέρ τές Βρετανικές έσχάτων γνωριζό
μενων* ήδη δε τά επέκεινα διά ψύχος άοίκητά ές*ι* νοτίώτεροι 
ίέ τούτων και of υπέρ τές Μαιώτιίος Σαυρομάται καί ΣκύΟαι, 
μέχρι τών έώων Σκνθών.

0  μεν ουν Μαβοαλιώτης Πυθίας τά περί Θούλην την βο- 
ρειοτάτην τών Βρετανικών«υς-ατα λέχει, παρ* οίς ό αυτός έςι 
τω όρκτικω ό θερινός τροπικός κύκλος* παρά δε τών άλλων οί/δέν 
froρω, ούθ’ ότι Θούλη νήσος ές·ί τις, ουτ ει τά μέχρι δεύρο 
οικήσιμα ες-ιν, όπου 6 θερινός τροπικός αρκτικός γίνεται' νομίζω 
δε πολύ εΓναι νοτιώτερον τούτο τό τές οικουμένης πέρας τό 
προσάρκτιον. Of γάρ νυν ίς-οροϋντες, περαιτέρω τής Ιέρνης 
ονδεν ϊγουσι λέγειν, ή προς άρκτον πρόκειται τές Βρετανικές
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πλησίον, αγρίων τελέως άνθρώπων, κακώς οίκούντων διά ψύ
χος· &γ ’ ενταύθα νομίζω το πέρας είναι θετέον. Τού δε παράλ- 
λήλον τού διά Βυζαντίου καί διά Μασσαλίας πως ιόντος, ώ; 
φησιν ίππαρχος πίΓεύσας Πυθέ* (φησί γάρ εν Βν(αντίω τον 
ανιόν είναι λόχον τού γνώμονας πρός την σκιάν, ον είπεν ό 
Πυθέας έν Μασσαλία), τού ίέ ίιά  Βορυσθένους από τούτον 
άέχοντος περί τρισχιλίους καί όκτακοσίους, εϊτη άν έκ τού &«- 
ς·ήματος, τού άπό Μασσαλίας έπί την Βρετανικήν, ένταύδά 
πον πίπτων ό διά τού Βορυσθένους κύκλος. Πολλαχοΰ δε 
παρακρουόμενος τους ανθρώπους ό Πυθίας, κάνταύδα *πον* 
βιέψευςαι. Τό μεν γάρ τήν άπό Στηλών γραμμήν «πί τους περί 
τόν Πορθμόν καί Αθήνας καί Ρόίον τόπους έπί τού αυτού 
παραλλήλου κείσθαι, ώμολόχηται παρά πολλών όμολοχείται 
όε, οτι καί όιά μέσου πως του πελάχους ές*ίν ή άπό τών Στηλών 
έπί τόν Πορθμόν. ΟΖ τε πλέοντες τό μεγίζον δίαρμα άπό τής 
Κέλτικης έπί τήν Λιβύην είναι τό άπό τοΰ Γαλατικού κόλπου 
ς-αδίων πεντακισχιλίων* τούτο δ* είναι καί τό μέγιζ-ον πλάτος 
τού πελάχονς. iV * είη άν τό άπό τής λεχθείσης γραμμής ejrt 
τόν μυχόν τού κόλπου ραδίων άισχιλίων πεντακοσίων, έπί ίέ 
Μασσαλίαν έλαττόνων* νοτιωτέρα χάρ έςιν η Μασσαλία τοΰ 
μυχού τού κόλπου. Τό £έ χε άπό της Ροόίας έπί τό Βυζάν
τιόν ές*ι τετρακισχιλίων που καί έννακοσίων ς-αδίων* ώςε πολύ 
άρκτικώτερος άν είη ό διά Βυζαντίου τού διά Μασσαλίας. Τό 
δ3 έκειθεν έπί την Βρετανικήν ίύναται συμφωνείν τώ άπό 
Βυζαντίου έπί Βορυσθένη* τό <5° έκειδεν έπίτήν Ιέρνην, ούκετι 
γνώριμον πόσον άν τις θείη, ουδ3, εί περαιτέρω έτι οικήσιμα 
έςαι, ουδενδεϊ ψροντίζεαι..·. τοΐς επάνω λεχθεΐσι. Πρός τε γάρ 
έπιςτίμην άρκει τό λαοεΐν, καθάπερ ini τών νοτίων μερών, ότι 
υπέρ Μερόης μέχρι τρισχιλίωυ ςαδίων προελθόντι τής οικήσιμου 
τίθεσθαι όπερας]] προσηκεν (οΰχ ώς άν τούτου άχριδεςάτου
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πΐρατος όντας, άλλ’ εγγύς γε τ’ ακριβούς), οντω χάκεΓτονς ίιπερ 115.. 
τϋς Βρετανικές οΰ πλείους τούτων Βεχέον, ή μικρώ πλείους , 
ohv τετραχισχάίους. Πράς τε τάς ήγεμονεκάς χρείας οΰδεν άν 
tin πλεονέκτημα τάς τοιαύτας γνωρίζεα χώρας καί τούς ενοι- 
χοΰντας· καί μαλις·α εϊ νήσους οίκοΓεν τοιαύτας, αΐ μήτε λυ- 
πΰν, μήτ' ώγελέΐν ήμας δύνανται μηδέν, διά το άνεβίπλεκτον.
Καί γάρ τήν Βρετανικήν έχειν δυνάμενοι Ρωμαίοι κατεψρό- 
νησαν, όρώντες δτι ούτε φόβος έξ αυτών ούδε εΤς ίςεν (ού · 
γάρ ίσχύουσι τοσούτον, ώς' έπιδιαδαίνειν ήμίν) , out’ ώφόλει* ιιβ . 

τοσαντη τις, ε ϊ ' κατάσχοιεν. Πλέον γάρ έκ -των τελών όοκεί 
προσγίρεσ$αι νυν, ή ό φόρος δύναται αυντέλεϊν, άφαιρουμένης 
τής εις το ζ-ραηωτιχον δαπάνης, το φρουρήσον καί φορολο
γήσου τήν νήσον. Πολύ δ  άν Ifrt γένοιτο το αχρητσν έιτί τών 
ούλων τών περί τούτην νί,σων.

Ει δε προς·&είη τώ άπό τής Ροδίας μέχρι ΒορυσΒένους 
διαςήματι το onto ΒορυσΖένους επί τάς άρκτους τών τετρα- 
κισχιλιων ραδίων διάςιημα, γίνεται το παν μύριοι δισχίλιοι 
επτακόσιοι ς-ά&οι* τό δε άπό τχίς Ροίιάς επί το νότιον πέρας 
έςι τής οικουμένης μύριοι έξακισχΟαοι εξακόσιοι* ώς·ε τό σόμ
παν πλάτος τής οικουμένης εή) άν Οαττον τών τρισμυρίων, 
άπό νότον ιερός άρκτον. Τό δέ γε μήκος περί επτά μυριάδας 
λέγεται* τούτο δ1 ές·ίν onto δύσεως επί τάς άνατολάς, τό από 
τών άκρων τής Ιδηρίας έπί τά άκρα τ>?ς ίνόικίς, τό μεν όδοϊς , 
τό ίέ ταίς ναυτιλίαις άναμεμετρημένον. Οτι δ  εντός τον λεχ- 
Βέντος τετράπλευρου τό μήχός τούτο, ίκ τού λόγου τών 
παραλλήλων τών προς τον ισημερινόν δήλον’ ωςε πλέον ή δι
πλάσιάν ες*ι τον πλάτους τό μήκος. Λέγεται δε καί γλ.αμ.υ- 
δοειδές πως τό σχήμα' πολλή γάρ συναγωγή τού πλάτους προς 
τοις άκροις ευρίσκεται, καί μάλιςα τοΐς έσπεοίοις, τά. καθ’ 
Ικαςα έπιόντων ημών.
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ιδ. Νυνί μέν ονν έπιχεχρα'φαμεν επί σφαιρικής έπιφανείας to 
χωρών, εν ω φαμεν ιίρνσθαι τήν οίκονμένην. Καί ίε ί toy έγ~ 
χντάτω διά τών χειροκμήτων όχημάτων μιμούμενου την άλήδειαν 
ποσ,σαντα σφαίραν Trjv χήν, καθα'περ t>jv Κρατήτειον, επί 
tavT7j5 άπολαβόντα το τετραπλέ νρον, εντός τούτον τιθεναι τον 
πίνακα τής χεωχραφώς. Αλλ’ ε’πειίή μεγάλης δει σφαίρας, 
ώς*ε πολλοςτιμόριον αυτής ύπαρχον το λεχθεν τμήμα, ικανόν 
χενέσθαι ίε'̂ ασθαι σαρώς τά προύχοντα μίρη τής οικουμένης, 
καί την οίκείαν παρασχεϊν όψιν τοίς έπιδλέπονσι, τώ μεν δυ· 
ναμένω κατασκενα'σασθαι τηλαιαύτην,  ©ΰτω ποιείν (3έλτ(ον 
ίς-ω <5έ μη μείω δέχα ποδών ίγουαα την διάμετρον. Τώ δε μη 
δυναμένω τηλικαύτην, η μή πολλώ ταντης ένδεεςέραν, tv έπι- 
πέδω καταγραπτέον πίνακι τονλάχίΓβν επτά ποδών. Διοισει yap 
μικρόν, αν, αντί τών κύκλων τών τε παραλλήλων καί τών 
μεσημβρινών, οίς τα τε κλίματα καί τούς άνέμονς διασαφον- 
μεν, καί τάς άλλας διαφοράς, καί τάς σχέσεις τών τής γκί 
μερών, προς άλληλα τε καί τά ονράνια, ενδείας γράφωμεν τών 
μεν παραλλήλων παραλλήλονς, τών δε ορθών προς εκείνους

i j .  όρθάς* τής διάνοιας ραδίως μεταφέρειν δυναμίνης τό νπό τής 
όψεως έν έπιπέόώ θεωρούμενον έπιφανεία σχήμα καί μέγεθος, 
επί την περιφερή τε και σφαιρικήν. Αναλοχον $έ καί περί τών 
λο|ών κύκλων καί ευθειών φαμεν. Ε ί δ1 cl μεσημβρινοί ο! 
παρ’ έκάς-οις διά τον πόλον γραφόμενοι πάντες σνννεύονσιν έν 
τή σφαίρα προς έν αημειον, άλλ’ εν τώ έπιπέίω χε ού ίιοίσει 
•πίνακι τάς ευθείας μηρόν σνννενούσας ποιείν μόνον τάς με- 
σημβρινάς. Ον όέ yap πολλαχον τοϋτ’  αναγκαίου, ούί5 έκφανης 
έςτν, ώσπερ ή περιφέρεια, οντω καί ή σύννενσις, μεταφερο- 
μενων τών γραμμών εις τον πίνακα τον επίπεδον, καί ypa- 
φομενων εύΒειών.

Καί δή καί τον εξής λόχον ώς έν επιπέίώ πίνακι τής γραφεί
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γινομένης έκ&όσορεν. Ερονρεν δη τκν ρεν ε’πελ^όντε; «ντο» ι»7· 
τής γης )<ai 5άλάττης, περί %ς δί πις-εύσαντε; τοί; ειπβϋσιν, 
ί) γράψασιν. ΕπιίλΒορεν δε h i  δύαιν μεν άπο, τίς Αρμενίας 
μέχρι των κατά Σαρδόνα τόπων τής Τν^ην&ς* h i  μεσημ
βρίαν δε άπο tov Εύ£είνον μέχρι τών τ»5ί Αιθιοπία; ορών.
Οΰίε τών άλλων δε ουδέ εις «ν εύρε ί̂ι*] τών γεωγραψησάντων 
πολύ τι λιμών ραλλον ε’πεληλνθώ; τών λεχ^έντων διαβημάτων· 
άλλ* οί πλεονάσαντε; περί τά άυσρικά μέρη, τών προ; τα?; 
άνατολαί; ον τοβοντον ίψβντο* ο» <5έ περί τάναντ/α, τών εσπε
ριών νςέρησΜ' ομοίως δ* έχει καί περί τών προ; νότον καί 
τα; άρκτον;. Το ρόντο» πλέον κακεΐνοι καί δρεΓ; άκο/j παρα- 
λα£όντες βνντί9ερεν, *και* το' τε σχδρακαι το μέγεδος καί τ«ν 
άλλϊΐν φύσα», οποία καί άπόστ), τον αύτον τρόπον, όνπερ ή 
διάνοια, έκ τών αισθητών σνντί£ϊ}σι τά νοητά. Σχήμα γάρ καί 
χρόαν καί μέγεθος μήλου, καί οδμήν καί ά^όν καί χνρόν, 
άπα^έλλ.ονσεν at αίσ^κσεις* έκ δε τούτων σνντίΒησιν ή διά
νοια την τον ρόλον νόησα). Καί αντών δε τών μεγάλων σχη
μάτων τά μέρη μεν σΧσ'βησις όρά, το δ> όλον εκ τών δραβέντων 
ή διάνοια συντίθησιν. Οντω δε καί οί φιλοραθεϊς άνδρες, ώσπερ 
awformpt'ot; πι^εύσαντε; τοι; ίδοΰσι και πλανηθεΐσιν ον; ετνχε 
τόπον;, άλλοι; κατ' άλλα ρερ/j τ?ς yxi;, σνντι̂ έασιν εί; εν 
διάγραμμα τ«ν τ ί ; όλης οίκονρέν?); δψιν» Επεί καί οί ς·ρα- 
τηγο'ι πάντα ρεν αυτοί πράττονσιν, ού πανταχοϋ δε πα'ρεισιυ* 
αλλά πλεετα κατορ3οϋσι Λ ’ έτέρων, ayy&ot; πις·εύοντε;} καί 
προ; τίτν άκοίτν ίιαπέρποντες οίκείω; τά ηρος-άγματα. Ο & 
αξιών ρόνονς είδέναι τού; ίδόντας, αναιρεί τά τ>5; άκοκ; κρι
τήριο ν* ήτις προ; έπιςήμην ό^αλρον πολύ κρείττων έ ί̂»

Μάλις-α ό* οί ννν έχοιεν άμεινον άν τι λέ ε̂ιν περί τών κατά 

Βρετανούς καί Γερρανούς καί τού; περί τον ϊς-ρον, τού; τε u S . 

εντός καί τούς έκτος, Γέτας τε καί Tvctyera;, καί Βας-άρνα;,
κ  4
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ι8. ετι δέ του; περί τον Καύκασον, ohv Α λγους χαί ϊ&,ρας. 
Απήχχελται δ5 ημίν χαί υπό των τά ΠαρΒοεά συχχραψάντων των 
κερί Απολλόδωρον τον Αρτεμειτην, ά πολλών [άλλων] εκείνοι 
μάλλον άφώρισαν, τά περί την Υρκανίαν χαί την Βακτριανήν 
των τε Ρ  ωμαίων χαί εις την εν δαίμονα Αραδίαν έμδαλόντων 
μετά ς-ρατιάς νεως-i, ης νοείτο άνηρ φίλος «μίν χαί εταίρος 
Αίλιος Γάλλος* χαί των εκ τής Αλεξανδρείας εμπόρων,  ς·όλοι; 
ήδη πλεόντων διά τοΰ Νείλου χαί του Αραπιού κόλπου μέχρι 
τής Ινδικής, & πολαι μάλλον χαί ταύτα £γνως·αι τοΓ; νυν η τοΓ; 
προ ημών. Οτε χούν Γάλλος έπήρχβ τής Αίγυπτου, συνόντες 
αυτώ καί συνανα&ίντες μέχρι 2υηνης καί των Αί5ιοπικών όρων 
ίς-οροίμεν, ότι καί εκατόν καί είκοσι νήες πλέοιεν εκ Μυό; όρ- 
μον προς την Ινδικήν, πρότερον επί των Πτολεμαϊκών βασιλέων, 
όλ^ων παντάπασι θαρρούντων πλείν, και τον Ινδικόν έμπο- 
ρεύεσθαι φόρτον.

Τά μεν ουν πρώτα καί κυριώτατα καί προς επιρίμην, καί 
πρός τάς χρείας τάς πολιτικά;, ταύτα, σχήμα χαί μέγεθος, 
ώς είπεϊν, άπλούς-ατα έχχειρείν, τό πίπτον είς τόν.χεωχραφικόν 
πίνακα, συμπαραδηλούντα καί τό ποιον τι χαί πόςον μέρος τής 
όλης χής ές-ι* τούτο μεν γάρ οϊκειον τώ χεωχράφω. Τό δέ και 
περί όλης άκριδολοχεΓσ&αι τής χής, και περί σπονδύλου παντός 
5 ; ελέχομεν ζώνη;, άλλης τίνος επίσημης ές-ίν' οϊον εί περιοι- 
κεΓται χαί κατά Βάτερον τεταρτημόριου ό σπόνδυλος. Και χάρ, 
εί ούτως έχει, ούχ υπό τούτων χε οίκείται τών παρ’ ήμΓν* άλλ’ 
εκείνην άλλην οικουμένην £ετέον δπερ έςμ πιθανόν. Ηραν δέ 
τά έν αυτή τούτη λεκτέον.

Εςκ δ ί τι χλαμυδοειδες [τό] σχήμα τής χής τής οικουμένης’ 
ου τό μεν πλάτος ύποχράφει το μέγις-ον η διά τού Νείλου χραμ- 
μη, λα&ύσα την άρχήν άπό τού διά της Κινναμωμοφόρου 
παραλλήλου, χαί της τών Αιχυπτίων τών φυχάδων νήσου,
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μέχρι του διά τής Ιέρνης παραλλήλου* τό δε μήκος > ή ταύτρ 118. 
ττρός όρθάς άπό τής εσπέρας διά Στηλών καί τον Σικελικόν 
πορθμού, μέχρι τής Ροδιάς καί του ίσσικού κόλπον, παρά 
τον Ταύρον ιούσα, τον διε£ωκότα την Ασίαν, καί καταΓρέ- 
φουσα επί τήν έώαν θάλατταν, μετα£ύ Ινδών καί των υπέρ 
-rife Βακτριανής Σκυθών. Δει δη νοήσαι παραλληλόγραμμόν τ ι, 
εν ω τό χλαμυδοειδές σχήμα έχχέχραπται όντως, ώς^ τό 
μήκος τώ μήκει όμολοχείν καί ίσον είναι τό μέχιΓον, καί τό 
πλάτος τώ πλάτει. Τό μεν δή χλαμυδοειδές σχήμα οικουμένη 
έ?ι. Τό δέ πλάτος 0ρί£εσθαι Ζφαμεν αυτής ταΓς έσχάταις 
ποραλλήλοις πλευραίς, ταΓς διοριζονσαις τό οικήσιμου αυτής tig . 
καί τό άοόιητον έφ’ έκάτερα. Αύται δ> ήσαν, προς άρκτους μέν, 

ή δίά τής Ιέρνης, προς δέ τ$ διακεκαυμένη, ή διά τής Κιννα- 
μωμοφόρου· αυτοί δη προσεκ&ώλόμεναι επί τ« τάς άνατολάς 
καί επί τάς δύσεις μέχρι τών άνταιρόντων μερών τής οικου
μένης , ποιήσουσι τι παραλληλόγραμμον προς τάς έπι£ευχνυού« 
σας διά τών άρκτων αντάς. ό τι μέν ουν ε’ν τούτω εςίν ή οι
κουμένη, φανερόν έκ του μήτε τό πλάτος αυτής τό μέχις-ον 
έξω πίπτειν αυτόν, μήτε τό μήκος, ότι δ* αυτής χλαμνδοει- 
δές τό σχήμα crty, «ο τον τά άκρα μνουρίζεα/ τά του μή
κους εκατέρωθεν, κλυ£όμενα υπό τής θαλάττης, καί άφαιρειν 
τοϋ πλάτους. Τούτο δε δήλον έκ τών περιπλευσάντων τά τε 
έώα μέρη καί τά δύσμικά εκατέρωθεν. Τής τε yap Ινδικής νο- 
τιωτέραν πολύ την Ταπρο&ίνην καλουμένην νήσον άποφαένονσιν, 
οικουμένην έτι, καί άνταίρουσαν τή τών Αίχυπτίων νήσω, καί 
τή τό κιννάμωμον φεροΰση γη (την γάρ κράσιν τών αέρων 
παραπλήσιου εΓναι)' τής τε μετά τούς Ινδούς Σκυθώς τής 
υπάτης, άρκτικώτερά έςι τά κατά τό ς·όμα τής Υρκανίας θα- 
λάττης, καί έτι μάλλον τά κατά την Ιέρνην. όμοιως δε καί 
περί τής ε|ω Στηλών λεχεται. Δυσμικώτατον μέν γάρ σημείου
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jig . τής οικουμένης, τό των ίβηρων άκρωτήριον, i  καλούσιν Ιερόν' 
κείται δε κατά τίιν χραμμήν πως την διά Γαδείρων τε κ«ί 
Στηλών, καί τού Σικελικού πορθμού καί τής Ροδιάς. Συμρω- 
νεΓν yap και τά ώροσκοπεία καί τούς άνέμους φασί τους εκα- 
τέρωσε φορους ,και τά μήκη των μεχίΓων ήμερων τε κίμ νυκτών 
£ς-ι yap τεσσαρεσκαίδεκα ωρών ισημερινών 4 μεχίςτ} τών ήμερων 
τε και νυκτών’ εν τε τή παραλία τη κατά Γάδειρα καί ϊβηρας ποτέ 
ορασΒαι τον Κάνωδον. Ποσειδώνιος δ  &  τίνος υψηλές οικίας, 
έν πόλει διεχούση των τόπων τούτων όσον τετρακοσιους ς·αδίους, 
φησίν ιδεΐν άς-έρα, 3ν τεκμαίρεσ^αι τον Κάνω δον αυτόν [είναι], 
εκ τού τε τους μικρόν έκ της ίβηρίάς προελϊδντας έπι την με- 
σημορίαν ©μολοχείν άφοράν αυτόν, και έκ τής ίς*ορίας τής εν 
Κνίδω. Την y«p Ευδόξου σκοπην, οΰ πολύ τών οίκήσεων ύψηλο- 
τέραν είναι* λέχεσθαι δ’ οτι έκείνος εντεύθεν άψεώρα τόν Κά· 
νωδόν άςερχ' zlvca δt  επί τού Ροδιακού κλίματος την Κνίδον, 
έψ ου καί τα Γάδειρα, και ή τούτη παράλια.

Εντεύθεν δέ πρός μεν τά νότια μέρη πλέουσιν, η Λιβύη 
χειται* τούτης δε τά δύσμικώτατα, μικρώ τών Γαδείρων πρό- 
κειται μάλλον είτ’ άκραν ποιήσαντα ς-ενήν αναχωρεί πρός Ιω

ΐ 2ο. καί νότον, καί πλατύνεται κατ’ όλιχον, έως άν τοις έσπερίοις 

ΑίΒίοψι σύναψη. Ουτοι δ  ύπόκεινται τών περί Καρχηδόνα 
τόπων ΰς-ατοι, συνάπτοντες τή διά της Κινναμομωφόρου ypap* 
μη. Εις δε τάναντία πλέουσιν, άπο του ιερού ακρωτηρίου μέχρι 
τών Αρτάβρων καλούμενων, ό πλους έςτ. πρός άρκτον, έν 
δεξιά έχουσι την Λυσιτανιαν* είδ* ό λοιπός πρός εω πας άμ- 
βλεΐαν γωνίαν ποιων, μέχρι τών της Πυρήνης άκρων τών τε* 
λευτώντων εις τόν Ωκεανόν. Τούτοις δε τά έσπέρια τής Βρε
τανικής άντάειται πρός άρκτον* ομοίως δε καί τοΓς Αρτάβροις 
άντίκεινται πρός άρκτον at Καττιτερίδες καλούμενοι νήσοι, 
πελάχιαι κατά τό Βρετανικό# πως κλίμα ιδρυμένοι. Ωστε
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&λον if* όσον συνάγεται τά άκρα τής οικουμένης κατά μήκος 120. 
νπο τον περικεχυμένου πελαφβνς είς ς-ενόν.

Τοιούτου ie όντος τοϋ καθόλου σχήματος, χρήσιμον φαί
νεται 3ύο λα&ΐν ευθείας, a t, τε'μνουσαι πρός όρθάς άλλήλας, 
ή phi διά τού μήκους ή|ει τον μεχίς*ον παντός, ή ίε 3ίά τον 
πλάτους· καί ή μεν των παραλλήλων ifcai μώ, « 3έ των με
σημβρινών* έπειτα ταύταις παραλλήλους έπινοοΰντας έφ’ έκά- 
τερα, ίιαιρείν κατά τούτα την χήν καί την 5άλατταυ ή χρώ- 
μενοι τυχχάνομεν. Kat yap το σχήμα μάλλον άν καταφανές 
χένοιτο, οποίον είρήκαμεν, καί το μέχεθος των γραμμών, άλλα 
καί άλλα μέτρα έχουσών, των τε τον μήκους καί τον πλάτους* 
καί τά κλίματα άπο3ηλω£ήσεται βέλτιον, τά τε εω3ινά μάλλον 
καί τά εσπέρα, ώς δ* ούτως τά νότια καί τά βόρεια. Επεί 3έ 
Ota γνωρίμων τόπων λαμ£άνεσ£αι ίεί τάς ευθείας τούτος, αί 
μέν έλήφ£ησαν νίόή· λέχω 3ε τάς μέσος 5ύο, τήν τε τον μήκους 
καί τον πλάτους, τάς λεχ^είσας πρότερον* αί 5* άλλαι (όα&'ως 
γιαριζοιντ* άν ίίά τούτων» Τρόπον yap τινα ς-οιχείοις χρώμενοι 
τούτοις τά παράλληλα μέρη έπερχόμε$α καί τάς άλλας σχέσεις 
των οικήσεων, τάς τ’ ini γνς καί προς τά ουράνια.

Πλ«Γον η θάλαττα χεωχραφεί καί σχηματίζει την χήν, 
κόλπους άηεργαζομένη καί πελάχη καί πορθμούς, ομοίως οέ 
ισθμούς καί χερρονήσους καί άκρας* προσλαμβάνουσι δε ταύτη 
καί οί ποταμοί καί τά όρη. Διά χάρ των τοιούτων ήπειροι τβ 
καί £&νη, καί πόλεων δέσεις ευφνώς ένενοή^ησαν, καί τάλλα 
ποικίλματα, όσων μες·ός έςτν ό χωροχραφικός πι'να|. Εν δε 
τούτοις καί τό των νήσων πλήθός εςι, κατεσπαρμένων έν τε 
τοΐς πελά^εσι καί κατά τήν παραλίαν πάσαν. Αλλων [ό0] άλλ.ας 
«ρετάς τε καί κακίας, καί τάς απ’ αυτών χρείας έπιίεικνυμένων 
« 3υσχρης·ίας , τάς μεν φύσει, τάς ίε έκ κατασκευής, τάς ΐ2 ΐ, 
φύσει <?εί λέχειν ίίαμένουσι χάρ* αί ό5 έπ&ετοι δέχονται μετά-
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ι· 6ολας. Καί τούτων $ε τάς πλει'ω χρόνου συμμένειν $υναμίνας 
έμψανις'έον, [5;] μη πολνν μεν, άλλως $* επιφάνειαν έχούαας 
τιν« καί ίό|«ν, >5 πρός τόν ΰς-ερον χρόνον παραρένουσα τρό
πον τινά συρφυί τοϊς τόποι? ποιεί, καί ρηχέτι ου σαν [τήν] 
κατασκευήν’ ώς-ε όϊίλον, ότι ίε ί καί τούτων ρερνίσ^αι. Περί 
πολλών yap ές-t πόλεων τοϋτ’  είπειν, όπερ είπε Δημοσθένης 
επί των περί Ολυν^ον-, άς όντως κφαυισδαι φ»ισίν, ώς*ε ρ»^ εί 
πώκοτε ωκίσ^σαν χνώναι αν τινα έπελθόντα. Αλλ’ όμως και 
εις τούτους τούς τόπους καί εις άλλους άφανοϋνται άσρενοι, 
τα χε ίχν>) πο3οΰντες ί&ίν των ουτω Αωνορασρένωυ έ]οχων, 
καθάπερ καί τούς τάφους των ένίό|ων άνίρών. Ουτω $έ καί 
νομίμων καί πολιτειών μεμντ,μεθα τών ρκ*)χέτι ούσών* ένταυΒα 
καί τ«ς ώφελείας προκαλουρέν^ς τον αυτόν τρόπον, όνπερ καί 
επί των πράξεων' η yap ζήλου χάρο» , h αποτροπής τών 
τοιούτων.

Αέγωμεν άναλα£0ντες από τ>5ς πρώτες ύποτυπώσεως, 
ότι« καθ’ ημάς οικουμένη γη, περίρρυτος ούσα, δέχεται κόλ
πους εις εαυτλν άπό τ»ς ε£ω £αλατττ)ς κοιτά τον Ωκεανόν 
πολλούς, μεγίςους όέ τέτταρας* ών ό μεν βόρειος Κασπία 
χαλεποί Βάλαττα, οι 8* Τρχανίαν προσαγορεύονσιν· ό <?έ Περ
σικός καί Αράβιος από τ>5ς νοτιάς άναχέονται 5αλ*ττ»)ς, 6 μεν 
της Κασπόχς καταντικρύ μ&λις-α, ό όε τ>5ς Ποντικές. Τόν όέ 
τέταρτον, όσπερ πολύ τούτους υπερβέ&οηται κατά τό ρέχεΒος, 
ί  εντός και καΒ’ ίρας λεγομένη Jakarta απεργάζεται, την 
μεν αρχήν από τ»ς εσπέρας λαμβάνονσα, καί του κατά τάς 
Ηρακλείους Σνήλας πορθμού' μηχννομένη & είς τό προς ίω 
μέρος, εν αλλω καί άλλω πλάτει* ρετά ίέ  τούτα σχιζόμενη 

' καί τελευτώσα εις δύο κόλπους πελάγιους, τόν ρεν έν άριςερά, 
όνπερ Εύξεινον πόντον προσαχορεύορεν, τόν <? έτερον τόν auy* 
κειρενον εκ τε του Αιγυπτίου πέλαγους καί του Παρφυλίου
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xai του ίσσικοΰ* λπαντες Vi οι λεχθέντες άπό τής έ|ω θαλάτ- ι at. 
της κόλποι foviv εχονσι τόν είσπλουν* μάλλον μεν ό τε Αρά&ος 
x«t ό κατά ^Τηλας, ηττον V* οί λοιποί. Η Vi περικλείονσα αυ
τούς χή τριχή νενέμηται, καθάπερ είρηται. ΐ ί  μεν ουν Ευρώπη 
πολνσχρμονες*άτρ πασών ες*ιν* w Vi Αιβνη τάναντία πέπονδεν* 
η Vi Ασία μέσρν πως άμφοιν έχει τήν νωίθεσιν. Απασαι & bo 
τής εντός παραλίας έχουσι την αιτίαν τον τε πολνσχήμονος καί »2 ΐ* 
τού μή* ή V* έκτος πλήν των λεχθε'ντων κόλπων απλή καί χλα- 
puVoaVfo ές-ιν, ώς είπον. Τάς V* άλλας έν μικρω Ζαφοράς 
««τέον* ovViv yap έν τοΐς 'με /̂άλοις τό μικρόν. Ετι Vi t έπεΐ 
κατά την γεαγραφίχην ίς*ορίαν ον σχήματα μόνον ζητούμεν και 
μεγέθη τόπων, άλλά και σχέσεις προς άλλρλα αντών, ώσπερ 
έιραμεν', καΐ ενταύθα τό ποικίλον ή έντός παραλία παρέχεται 
μάλλον, γ) ή έκτος* πολύ V’ ές-ΐ καί τό γνώριμον καΐ τό ευ- 
κρατον, καΐ τό πόλεσι καΐ έθνεσιν ευνομονμίνοις μάλλον σννοι- 
κούμενον έντανθα, η έκεΓ. Ποθονμεν Vi etVevat ταντα, έν οίς 
πλείονς παραγίνονται πράξεις καΐ πολιτειαι καΐ τέχναι, καΐ 
τάλλα όσα εις φρόνησιν avvepyei, a? τε χρεΓαι συνάχουσιν ημάς 
πρός έκεΐνα, ών έν’έφικτώ at έπιπλοκαΐ καΐ κβινωνΐαι. Ταντα
V ές*ΐν όσα οΐκείται, μάλλον V*, οΐκεΓται καλώς, Πρός άπαντα 
όέ τά τοιαΰτα, ώς έφην, η παρ’ ημΐν θάλαττα πλεονέκτημα 
έχει μεχα* καΐ καΐ ένθεν άρκτέον τής περιηχησεως.

Είρηται Vi, ότι άρχΐ) τον Vo τον κόλπον ές·ΐν ό κατά τάς 
2τ>5λας πορθμός* τό Vi f ενώτατον τούτον περί εδίομήκοντα 
Στανΐους λέyετa  ̂Παραπλενσαντι Vi τόν ς·ενωπον εκατόν καΐ εί
κοσι Γ«5ίων όντα, νιάς·ασιν λαμ&ίνονσιν at ηι'όνες άθρόαν, ή
V έν άρις-ερά μάλλον* είτ’ όψις peyaXov φαίνεται πελάχονς. 
όρί^εται V* έκ μεν τοΰ Vs£iov πλευρού τρ Αιένκρ παραλία 
μέχρι KapyrjVovoi, έκ Vi θατέρον τη τε Ιβηρικρ, καΐ τρ Κελ- 
τικρ κατά Ναρβώνα καΐ Μασσαλίαν, καίμε τά ταντα τρ Atyu-
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123» ς-οφ> τελευταία δέ τή ίταλικ>}, μέχρι τοΰ Σικελικοί πορ&μοΰ. 
Τό δ* έώον χοΰ πελαχους πλευρόν ή Σικελία ες-ί, καί οί εκατέ
ρωθεν Λυτής πορθμοί* 6 μεν προς τή ίχαλία έπτας-άδιος, ό 
6ε προς xij Καρχηδδνι χιλίων καί πεντακοσίων ςαδίων. 0  & 
άπό τής χών Σχολών ini το έπτας’άδιον γραμμή μέρος μέν &ι 
τής επί Ρόδον χαΐ τον Ταύρον, μέσον δέ πως τέμνει τό λεχΘέν 
πέλαχος* "λέγεται δε ς-αδΐων μυρίων καί δισχιλιων. Τούτο μέν 
δή τό μήκος τού πέλαγους. πλάτος δε τό μέγιςον δσον πεν- 
χακισχιλίων ςαδίων χδ άπδ τον Γαλατιχοΰ κόλπου μεταξύ 
Μασσαλίας και Ναρδωνος έπΐ Την χαταντιχρν Λιβύην» Κα- 
λοδσι δε τό προς τή Λιβύη παν μέρος της 3-αλα'χτης-χαύη^ς, 
Λυδκδν πέλαγος· χδ δε προς τή χαταντιχρν γή , τό μέν Ιβτ;- 
ρικδν, χδ δε Αιγυς-ιχόν, χδ δε Σαρδόνιου, τελευταίου δέ μέχρι 
χϊ?ς Σικελίας χδ Τυρρηνικο'ν. Νήσοι δ’ είσίν έν μεν τή παραλία 
τή κατά τό Τυρρηνικδν πέλαγος μέχρι τής Αε/υςιχής συχνοί'

. 125. μέγιςαι δέ Σαοδώ καί Κύρνος μετά γε xijv Σικελίαν* αυτή δέ 
και χών άλλων χών xaS* ημάς ές-ι μεγίςι! καί άρίςη. Πολύ δέ 
τούτων λειπόμεναι, πελάγιοι μεν, ΪΙανδαταρία τε καί Πονχία* 
πρόσγειοι δε, Α&αλία τε και Πλανασία και ΠόηχοΟσσαι, χαΐ 
Προχύτη, καί Καπρέαι, καί Λευκωσία, καί άλλοι τοιαΰτχι. 
Επί Πάτερα δε τής Αιγυςιζής, αί προ τής λοιπ»5ς ήιόνος μέχρι 
Στηλών ον πολλοί, δον εισΐν ή τε Γυμνησία καί Εβυσος* ον 
πολλαί δέ ούδ* αί πρδ τής Λιβύης καί χ>}ς Σικελίας* δον είσι 
Κόσσουρά χε και Αιγίμουρος, και αί Λιπαραίων νήσοι, &ς 
Αιόλου χινές προσαχορεύουσι.

Μετά δέ χήν Σικελίαν καί τους εκατέρωθεν πορθμούς άλλα 
πέλαγη συνάπτει, τό τε πρδ χών Σύρτεων καί τής Κυρηναίας, 
καί αυτοί αί Σύρχεις, και χδ Αίισόνιον μεν πάλαι, νΰν δε κα
λούμενου Σικελικόν, σύρρουν έκείνω και συνεχές» Τδ·μεν ούν 
πρστών Σύρτεων καί τής Κυρηναίας καλείται Λιβυκδν, τελευτά
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$’ εις τό Αίχύπτιον πέλαγος. Τών δε Σύρτεων ή μ η  ελάττων too. 
ΙςΊν όσον χιλίων καί έ£ακοσίων ςαδίων τήν περίμετρον. Πρό- 
κεινται δ> έψ7 έκάτερα τον ς*όματος νήσοι, Μήνίχ£ τε καί Κέρ*
/ινα* τής ίε  μεγάλης Σύρτεως ψησίν Ερατοσθένης τον κύκλον 
είναι πεντακισχιλίων, τό ίέ βάθος χιλίων οκτακόσιων, ά^’ 
Εσπερίδων εις Αντόμαλα και το της Κυρηναίας μεθόριον προς 
την άλλην την ταύτρ Λι£ύην. Αλλο* όέ τόν περίπλουν τε- 
τρακισχιλι'ων ραδίων εΓπον* τό όέβάθος χιλίων καί πεντακο- 
σι'ων, όσον καί τό πλα'τος τον ς*όματος. Τό όέ Σικελικόν πέ- 
λαχος, προ της Σικελίας ές*ί καί τής Ιταλίας επί τό προς Ιω 
μέρος, καί ότι τον μεταξύ πόρου τής τε Ρητίνης, μέχρι Λ ο- 
κρών, καί τής Μεσσηνίας μέχρι Συρακουσών, καί Παχνκον. 
Αΰξεται δ7 επί μεν τό πρός Ιω μέρος μέχρι των άκρων τής 
Κρήτης* καί την Πελοπόννησον δε περιχλνζει την πλει^ην, καί 
πληροΓ τόν Κορινθιακόν καλούμενον κόλπον πρός άρκτους δ7 
επί τε άκραν ίαπν/ίαν καί τό ς’όμα τον ΐονίόυ κόλπου, καί τής 
Ηπειρον τά νότια μέρη, μέχρι του Αμβρακικού κόλπον, καί 
τής συνεχούς παραλίας. τής ποιούσής τόν Κορινθιακόν κόλπον 
πρός τήν Πελοπόννησον. 0  δ7 ίόνιος κόλπος μέρος έςι τον ,νύν 
Αδρίου λεγομένου. Τούτον δε τήν μεν εν δεξιά πλευράν ή 
ίλλνρίς ποιεί* τήν δ7 εύώνυμον ή Ιταλία, μέχρι τον μυχοΰ τού 
κατά τήν Ακυληίαν. E ri <όί πρός άρκτον άμα καί πρός τήν 
εσπέραν άνέχων, ς*ενός καί μακρός* μήκος μέν όσον έςακι- 
σχιλιων ραδίων ,  πλάτος όε τό μέχις*ον όιακοσίων έπί τοΓς 
χιλίοις. Νήσοι <5ε είσίν έντανθα, σνχναί μεν αί προ τής Ιλ
λυρικός, αΐ τε Αψυρτιίες καί Κυρακτική καί Αιδυρνίδες, ότι ia4· 
ό Ισσα καί Τραχούριον, καί ή Μέλαινα Κόρκυρα, καί Φάρος* 
προ τής Ιταλίας δε αί Διομήίειοι. Του Σικελικού δε τό έπί 
Κρήτην από Παχυνου, τετρακισχιλίων καί πεντακοσίων ς-αόίων 
φασί* τοσούτον ώε καί τό έπί Ταίναρον τής Λακωνικής. Τό όέ
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ia4. από άκοας ίαπυχίας επί τον μυχόν του Κορινθιακού κόλπου, 
*τών μεν* τρισχιλίων ες-ΐν Ιλαττον* τό δ* άπό άκρας ίαπυχίας 
εις την Λιβύην πλεόντων, τετρακισχιλίων i?L Νήσοι δ* είσίν 
ένταΰΖα ή τε Κόρκυρα καί Συβοτα πρό τής Ηπειρώτιδος, καί 
εφεξής πρό τον Κορινθιακού κόλπον Κεφαλληνία, καί ίδάκη, 
καί Ζάκυνθος, καί Εχινάδες.

Τώ δέ Σικελικό» συνάπτει to Κρητικόν πέλαγος, καί τό 
Σαρωνικόν, καί τό Μυρτώον, δ μεταξύ τής Κρήτης ε?'ι καί 
τής Αρχείας χαΐ τής Αττικής, πλάτος έχον τό μέχι^ον τό άπό 
τής Αττικής, όσον χιλιων καί δίακοσίων ς·αδίων· μήκος δέ 
ελαττον ή διπλάσιου. Εν τούτω δε νήσοι Κύθηρά τε καί Κα- 
λαυρία, καί αί περί Αίγιναν καί Σαλαμίνα, καί τών Κυκλάδ'·νΓ 
τινές. Τώδε συνεχές τό ΑίχαΓόν ε£·ιν ήδη συν τώ Μελάνι 
κόλπο» καί τώ Ελλήσποντο», καί τό Ικάοιον ,  καί Καρπάθιον 
μέχρι Ρόδον καί Κρήτης καί Κύπρον καί τών πρώτων μερών 
τής Ασίας· εν ά αί τε Κυκλάδες νήσοι είσί, καί αι Σποράδες, 
καί αί προκειμεναι τής Καρέας, καί Ιωνίας, καί Αιολι'δος μέχρι 
τής Τρωάδος· λέχω δε Κώ, καί Σάμου, καί Χίον, καί Λέσ
βον, καί Τένεδον* ώς δ> αΰτως αί προκειμεναι τής Ελλάδος 
μέχρι τής Μακεδονίας καί τής όμορον Θράκης, Εύβοιά τε καί 
Σκόρος, καί Πεπάρηθος, καί Λήμνος, καί Θάσος, καί Ιμβρος, 
καί Σαμοθράκη, καί άλλοι πλείους* περί ών εν τοις καδ’ εχ,αςα 
δηλώσομεν. Ες-ι δέ τό μήκος τής θαλάττης τούτης περί τετρα- 
κισχιλιονς η μικρώ πλειονς, τό δε πλάτος περί δισχιλίονς. 
Περίδετοι δέ νπό τών λεχθέντων 'μερών τής Ασίας, καί τής 
άπό Σουνίου μέχρι Θερμαίου κόλπου προς άρκτον εχούσης τον 
πλουν παραλίας ,  καί τών Μακεδονικών κόλπων μέχρι τής 
Θράκίας χερρονησου.

Κατά δέ τούτην ές·ί τό έπτας*άδιον τό κατά Σης·όν καί 
Αβυδον, δι ου τό ΑίχαΓον καί ό Ελλήσποντος έκδίδωσι προς
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«ρχτον εις άλλο πέλαγος, ο καλόΰσ: Προποντίδα* κακείνο είς 124. 
άλλο, τόν Εΰξεινον προσαγορευόμενον πόντον. Ε<τι όέ διθάλχχτ0$ 
τρόπον ηνά ουτβς* κατά μέσον yap πως άκραι δύο προπίπτου- 
ocj, ή μέν έκ τής Ευρώπης καί των βορείων μερών,  η δ* εχ 
τής Ασίας εναντία ταύτη, συvάyoυσ«ι τον μεταξύ πόρον, καί 
ποιοΰσαι δύο πέλαγη μεyάλa. Τό μεν ουν τής Ευρώπης ακρω
τήριου καλείτο: Κριού μέτωπον, το δε της Ασίας Κάραμβις* 
διέχοντα άλλήλων περί δισχιλίους Γαδίους καί πεντακοσίους. ΐί5 . 
Το μεν ουν προς εσπέραν πέλαγος μήκος εςτν από Βυζαντίου 
μεχρ: τών εκβολών τοΰ Βορυσ-ενους Γ«δίων τρισχιλίων οκτα
κόσιων, πλάτος δε δισχιλίων έν τούτω δ" η Λευκή νήσος ές·:.
1 δ’ έώόν έςτ παράμηκες, εις ς-ενόν τελευτών μυχόν, τον 
κατά Διοσκουριάδα, επί πεντακισχιλίους ή μικρώ πλείους Γά
λους, το δέ πλάτος περί τρισχιλίους* ή δέ περίμετρος τοΰ 
σΰμπαντος πέλαγους er< δισμυριων που καί πεντακ:σχιλίων 
ς-άίίων. Εικάζόυσ: δε τινες το σχήμα τής περιμέτρου ταυτης 
«πεταμένο» Σκυ^ικώ τό£ω, τήν μέν νευράν έξομοεουντες τοίς 
δεξιόίς καλουμένοις μέρεσι τοΰ Πόντου* ταΰτα δ  εςΊν ό παρά- 
πλους ό από τοΰ ςύματος μέχρι τοΰ μυχόν τοΰ κατά Διοσκου- 
ριαδα* πλήν γάρ τής Καράμβίος, ή ye πάσα άλλη ήϊών μι- 
χράς έχει έσόχάς τε και έξοχάς, a>r’ ευθείς εοικένα:. Τήν δέ 
λοιπήν τω κέρατ: τοΰ τόξου, δατήν εχοντι τήν έπίΓροφήν, τήν 
μέν άνω περιφέρειαν, την δέ κάτω εύ3υτέραν* ουτω δή 
κακείνην άπεργάζεσ^αι δύο κόλπους, ών ό έσπέριος πολύ Πά
τερου περιρερεΓερός eriv.

Υπέρκειται δε τοΰ έω£ινοΰ κόλπου προς άρκτον ή Μαιώτις 
λίμνη, τήν περίμετρον εχουσα έννακισχιλ/ων ςαδίων, ή και 
μκρώ πλειόνων. .εκδίδω σι λ1 αυτή μέν εις Πόντον κατά τον 
Κψμερικόν καλούμενον βόσπορον* ούτος δέ κατά τόν Θράκιον 
είς τήν Προποντίδα* το γάρ Βυζαντιακόν τόμ* °ύτω καλοΰσ:

Λ
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125. Θρώαον Βόσπορον, ο τετρας-άδιόν έζ·ιν. Η δε Προποντίς χάίων 
καί πεντακοσίων λέγεται το μήκος ραδίων το από τίς Ύρωάδος 
επΐ to Βυζάντιον’ παρισον δέ πως εςΐ και το πλάτος. Ενταύθα 
ο* υ, των Κυζι/.ηνων ίδρυται νήσος καί τά περί αυτήν vrflia, 
Totautyj μεν ή προς άρκτον τον Αιγαίου πέλαγους άνάχυσις 
καί τοσαυττ;·

Πά).ιν δ* άπό της Ροδιάς, ή το Αιγύπτιον πέλαγος ποιούσα, 
καί το ΓΙαμγύλιον, καί το Ισσικόν, επί μεν τής Ζω καί τΐ,ς 
Κίλικιάς κατ’ Ισσόν εκτείνεται μέγρι καί πεντακισχιλίων ς·αδίων, 
παρά τε Αυχίαν καί ίίαμγυλίαν καί την Κΰί/.ων παρώίαν 
πάσαν. Εντεύθεν δε Συρία τε και Φοινίκη καί Αίγυπτος έγ/.υ· 
χλοϊ προς νότον try 3άλατταν χαΐ προς δύσιν, Ζως Αλεξαν- 

'δρείας. Εν δε τώ Ισσικώ κόλπω καί τώ Παμφνλίω κεΐσθαι συμ- 
βαίνει την Κύπρον, αυνάπτουσαν τώ Atyvjmw πελάγει. Ε γ< δ  
άπό Ρόίοο δίαρμα εις Αλεξάνδρειαν βορέα τετρακισχέλίων που 
ςαδίων, δ δε περίπλους διπλάσιος. 0  δε Ερατοσθένης ταύτψ 
μεν τών ναυτικών εΐναί φησι την υπόλ)?ψίν, περί τού διάρματος 
τού πέλαγους, τών μεν οΰτω λεγόντων,  τών £ε καί πεντακισχι-

ιο6. λ/ους ούκ δκνούντων ειπείν' αυτός δε διά τών σκιοθηρικών 
γνωμόνων άνευρειν τρισχιλίους έπταχοσίους πεντόκοντα. Τούτου 
δη τού πέλαγους τα. προς τη Κιλικία καί Παμψυλία, καί τού 
Πονηχοδ τά καλούριευα δεξιά μέρη, καί η Προποντίς, καί η 
εφεξής παραλία μέχρι Παμφυλίας, ποιεί τινα χερρόνησον με- 
γάλην, καί μέγαν ταΰτης ισθμόν, τον «πό τής πρός Ταρσω 
3αλαπτ)ς, επΐ πόλιν Αμισόν, καί τό τών Αμαζόνων πεδίον ύν 
Θεμίσκυραν. ή  γάρ εντός τής γραμμής ταΰτης χώρα μέχρι 
Καρίας κ,αί ΙοΜας, καί τών εντός Λλυος νεμομένων ε3νών>· 
περ«λυς*ος άπασά έςιν υπό τον Αιγαίου καί τών εκατέρωθεν 
λεχθέντοκν τής 3 αλάτττύ μερών' και' δη καί καλ.ούμεν Ασίαν 
ταύτψ ιδίως, καί δμωνύμως τή fly.

iGa ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



2υλλή&5ήν όέ είπαν, τής χα& ήμάς 3 αλα'ττης νοτιώτατον laG. 
μέν εςι σημειον, ό τής μεχάλης 2ύρτεως μυχός, καί μετά 
τούτον ή κατά Αιχυπτβν Αλεξάνδρεια, καί [αί] τού Νείλου προ- 
χοαί, βορειότατου ίέ  το τού Βορυσ3ένους ς*όμα* ει <$ε καί την 
Μαιώτιν προς-ιδπη τις τώ πελάχει (καί χάρ ές·ιν ώς άν μέρος τι), 
το τού Τανάίόος* όύσμικώτατον όέ ό κατά τά; Στάλας πορΘμός, · 
|ω3ινώτατον ί* ό λεχθείς μυχός κατά τήν Δίοσκουριαόα. Ερα
τοσθένης ό5 ούκ ευ τον ίσσικόν κόλπον φησίν* ό μεν γάρ ini 
τού αυτοί μεσημβρινού ίόρυται, ε’φ’ ουπερ η τε Αμίσος καί 
Θιμίσκυρα* ei $ε βού'λει, πρόσλα& καί. τήν 2ιόήνήν μέχρι 
φαρνακέας. Από <?έ τούτων των μερών προ; ?ω πλους ές*ι 
πλειόνων ή τρισχιλιων που ζ·αΛων εις Διοσκουρια'όα, ώς ες·αι 
μάλλον έκ της έν μέρει περίσσιας φανερόν. Η μέν όή καθ’ ήμας 
θάλαττα τοιαύτη. τις.

Υποχραπτέον όε καί τάς περιεχούσας αυτήν χάς, αρχήν 
λαόοίσιν άπό των αυτών μερών, άψ’ ώνπερ καί τήν θάλατταν 
ύπεχράψαμεν. Είσπλέουσι τοινυν τόν κατά 2τηλας πορθμόν, έν 
έεξιμ μέν 0fiv ή Λι£ύη μέχρι τής τοί Νείλου ρύσεως* έν 
άρις*ερά ίε  άντέπορθμος ή Ευρώπη μέχρι τοί Ταναΐό&ς* τελευ- 
τώσι S’ άμφότεραι περί τήν Ασίαν. Αρκτέον «5̂ άπό της Ευ
ρώπης, ότι πολυσχη'μων τε καί προς αρετήν άνόρών εύφυε- 
ς*άτη, καί πολιτειών, καί ταΓς άλλαις πλεϊς-ον μεταόεόώκυία 
των οικείων άχαθών, έπειόή σύμπασα ο ίκήσιμός ές-ι πλήν ολί
γης της άοικήτου ίιά  ψύχος* αυτή ^  όμορει τοις ΑμαΙοικοις 
τοΓς.περί τόν Τάναϊν, καί τήν Μαιώτιν, καί τόν Βορυσθένη.
Τής ό’ οικήσιμου, τό μεν όύσχείμερον, καί τό ορεινόν, μοχ- 
θηρώς οικεΓται τη φύσει* έπιμελητάς όέ λαβ'όντα άχαθοΰς καί 
Τα φαύλως οίκονμενα καί λης*ρικώς, ήμεροίται. Κάθα'περ οί 
Ελληνες, όρη καί πέτρας κατέχοντες, ωκουν καλώς <5ΐά προ'νοιαν 127 
τήν περί τά πολιτικά, καί τάς τέχνας, καί τήν άλλην σύνεσιν
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. την περί τον βιον. Ρωμαίοι τε πολλά έθνη, παραλα&ντες και
τκν φύσω ανήμερα. διά τούς τόπους, » τραχείς όντας, >? αλίμε
νους,// ψυχρούς, κ άπ’άλλκς αίτιας &ισοσο$τους πολλοΐς,τούς τε 
άνεπιπλέκτους άλλ/λοις έπέπλεΐαν, καί τούς άγριωτέρονς πολι· 
τικώς έδίδαξαν. Οσον d* ές-ίν αύττ,ς έν όααλω καί εύκράτω, 
τί;ν φύσιν έχει σύνεργαν προς ταντα* επεε&ϊ τό μεν εν τή εί- 
δαίμο'Λ χώρα παν έ~ιν ειρηνικόν, τό d* ε’ν τή λυπρα μάχιμον 
καί ανδρικόν καί ίεχεταί τινας παρ’ άλλήλων εύερχεσίας τά 
γένη ταΰτα. Τά μέν γάρ επικουρεί" τοΓς δπλοις, τα όέ καρποΐς καί 
τέχναις καί ηθοποιίας. Φανεραί ίέ καί [αί] ές άλαλων β)άο&>, 
μη έπικοιρονντων έχει δέ τι πλεονέκτημα ή βία των τά όπλα 
έχόντών, πίτ,ν ει τώ πλήίσει κρβτοίτο. Υπάρχει δό τι και προς 
τούτο ευφυές τή ήπείρω ταύτιρ· όλϊί y«p #ιαπεποίκιλται πεόίοις 
τε καί όρεσιν, ώς-ε πανταχοΰ καί τό χεωρχικόν τεκαί τό πολι
τικόν καί τό μάχ· ον παρακεϊσ$αι· πλέον d* είναι Sάτερον, 
τό τής ειρήνης οικείου* ώς-ε καί επικρατεί τούτο, προσλαμόα- 
νόντωνκαί τών ηγεμόνων, Ελλήνων μεν πρέτερον, Μακεύονων 
<3ε καί Ρωμαίων ύπερον. Διά τούτο ίέ καί πρός ειρήνην καί 
προς πόλεμον αύταρ/.ες-άτ  ̂ ές·ί· καί yap τό μάχιμον πλίθος 
άφθονου έχει, καί τό εργαζόμενον την γτ,ν, καί τό τάς πόλεις 
συνέχον. .Διαφέρει όε καί ταύή?, όιότι τούς καρπούς έκφέρ-ι 
τούς άρίς-ους, καί τούς άναχκαιους τώ /3ίω, καί μέτάΧλα όσα 
χρήσιμα., Θυώματα σέ καί λ&ους πολυτελείς έξωθεν μέτεισο' 
ων τοϊς απανιζομένοις ουδέν χείρων ό βίος έςίν, η τοΓς εύπο- 
ρουμένοις. Ως ό’ ούτως βοσκημάτων μεν αφθονίαν παρέχει, 
Βηρίων δε σπάνιν. Τοιαότη μεν ή ήπειρος αυτή καδόλου τέν 
φύσιν ές-/.

Κατά μέρος ό’ ές-ί πρώτη πασών, άπο τής εσπέρας ή Iδηρία, 
βύρσνι βοεία παραπλήσια· των ώς άν τραχγΐλιαίων μερών ύπερ* 
πιπτόντων εις τήν συνεχή Κελτικήν. Ταυταό’ές-ί τά πρός έω· καί
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ζούτοιςδν άποτέμνεται τών πλευρών, όρος ή καλουμένν! Πυριόνϊΐ. 127. 
ή  άλλ>? πάσα eg·* πιρίρρυτος τη θαλάτη?* to ρ>έν νότιον 
καθ’ «μάς μέχρι Σηυλών* τά <5έ λοιπά τ>5 Ατλαντικ» μέχρι 
των βορείων άκρων της Πύρινης, Μήκος δε της χώρας ναύτης *a8. 
ίςί περί έξακισχάίονς ςαδίους το μίγιςον' πεντακισχιλι'ους όέ 
πλάτος.

Μετά· δε χαίτην εζ’ίν ή Κελτική προς εω μέχρι ποταμού 
Ρήνον, το μ α  βόρειον πλευράν τώ Βρετανικώ κλυζομενη 
πορθμω παντι* άντιπαρήκεε yap αννί παράλληλος η νήσος 
crjtrj, πάσα πάστι, μήκος όσον πεντακισχιλι'ους έπέχουσα· τά 
ί* εωθινόν τώ Ρνίνω ποταμώ περιχραφομένη, παράλλκλον όχοντι 
τό ρεύμα xrj Ώυρήνρ' το δε νότιον, το μεν ταΐς Αλπε« το από 
του Ρύνου, τό ί* αυτρ τ>5 καθ’ ημάς θαλ-α'ττρ* καλδ δ χωριον 
ό καλούμενο? Γαλατικό? κόλπος άναχέίται, καί εν αυτώ Μασ
σαλία τε και Ναρβ’ών.ιφυνται, πόλεις έπιγανέςαταΐ. Αντικενζαι 
$ε τώ κόλπω τούτω κατ’ άπο^ροφήν έτερος κόλπος ομώνυμος 
αυτώ, καλούμενος Γαλατικός, βλεπων προς τάς άρκτους καί την 
Βρετανικήν ενταύθα δε και ς-ενώτατον λαμβάνει- τό πλάτος r, 
Κελτική· συνάχεται yap εις ισθμόν, έλαττόνων μεν r, τρισχι
δών ςαδίων,  πλειόνων όΡ ή όισχιλ/ων. ΜεταΙυ <Γ ές-ΐ ρα'χις 
ορεινή προς ορθά? τρ Πυρύνρ, τό καλούμενου Κέμμενον όρος*
τελευτά όέ τούτο εις μεσαίτατα τά των Κελτών πεόια. Τών <ϊέ 
Αλπεων, ά ες·ιν όρ>3 σφόό'ρα ύψν}λά, περιψερή ποιούντα χραμ· 
μλν, τό μέν κυρτόν ϊςραπχαι προς τά λεχθε'ντα των Κελτών 
πεδία καί τό Κέμμενον όρο?' τό όέ κοίλον προς την Αιγυςικήν 
καί ττ/ν Ιταλίαν. Εθντ} δε κατέχω πολλά τό' όρο? τούτο Κελ
τικά, πλί?ν τών Λιχύων. Οντβι δ  ετεροεθνεις μέν είσι, παρα
πλήσιοι ό'έ τοΐς βίοις" νέμονται όέ μέρος τών Αλπεων, τό συν
απτόν τοΓς Απεν>ινοις όρεσι, μέρος ίέ και τών Απεννίνων ορών 
κατεχουσι. Ταύτα ό° εςίν ορεινή ράχις <5ιά τού μήκους όλου τχίς
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128  Ιταλίας διαπεφ νκνΓα άπό τών άρκτων επί μεσημβρίαν, τελεντώσα 
δ  επί τον Σικελικόν πορδρόν.

Τής δ* Ιταλίας ε’ς·« τά μεν πρώτα μέριj , τά ύποπίπτοντα 
ταίς Λλπεσι πεδία, ρε'χρι τον ρυχον τον Αδρίον, καί τών πλησίον 
τόπων* τ« δ  Uni, άχρα ς*ενή καί ρακρά χερρονησιάζουσα, δι’ ης, 
ώς είπον, επί ρήκος τεταται τό Απέννινον όρος, όσον έπτα- 
κισχιλίων ς-αδίων, πλάτος δ3 ανώμαλον. Ποιεί δε τήν Ιταλίαν 
χερρόντ,σον, τό τε Τνρρηνικόν πέλαχος άρ'ξάμενον άπό τον Λι- 
yuj"ixov, καί τό Αΰσόνιον , καί ό Αδρίας.

Μετά δέ την Ιταλίαν καί την Κελτικήν τά πρός £ω λοιπά' 
«Γ* τής Ευρώπης, ά διχα τέρνεται τώ Ις*ρω ποταρώ. Φέρε- 
tat δ3 οντος άπό τής εσπέρας επί τήν ίω καί τον Εύ'&ινβν 
πόντον, εν άρις-ερα λιπών τήν τε Γερμανίαν όλην> βρξαμένην 
άπό τον Ρήνον, καί τό Γεηκόν πάν, καί τό τών Τυριχετών, 

lag· καί Βας*αρνών, καί Σανρορατών, ρέχρι Τανάϊδος ποταροΰ καί 
τής Μαιώτιδος λίρνης* έν δεξιά δε την τε Θράκην δέκασαν χαΐ 
την ϊλλνρίδα καί Μακεδονίαν, λοιπήν δε καί τελενταίαν την 
Ελλάδα. Πρόκεινται δέ νήσοι τής Ευρώπης, «5 εφαρεν, ό|ω μεν 
Στηλών Γάδειρά τε καί Καττιτερίδες, καί Βρετανικαί* εντός δε
Στηλών, αίτε Γνρνησίαι καί άλλα νησίδια Φοινίκων, καί τά τών

β $

Μασσαλιωτών καί Αιώνων· καί αί προ τής Ιταλίας /κεχρί τών 
Αίολον νήσων, καί τής Σικελίας* όσοι τε περί τήν Ηπειρώτιν καί 
Ελλάδα μέχρι Μακεδονίας καί τής Θρακίας χερρονήσβν.

Από δέ τοϋ Τανάϊδος καί τής Μαιώτιδος τής Αβίάς έςτν 
ήδη τά εντός τον Ταύρου συνεχή* τούτοις δ* έξης τά εκτός. 
Διαιρονρενης χάο αυτής νπό τού όρους τον Ταύρον διχα, δια- 
τεδοντος άπό τών άκρων τής Παραλίας επί τήν έώαν θάλατ- 

'  ταν κατ’ Ινδούς καί τονς ταύτη Σκνθας, τό μεν πρός άρκτους 
νενευκός τής ήπειρον μέΖος, καλοΰσιν οι Ελληνες εντός τοΰ 
Ταύρου , τό δέ πρός μεσημβρίαν εκτός. Τά d t . συνεχή τη
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Μαιώτιδί καί τώ Τανα'ϊδι μέρη, τά εντός τον Ταύρου ε$Ά mg. 
Τοντων δέ τά πρώτα μερϊ} τά μεταξύ τός Κασπίας 5αλάττ>ις 
ες-t, καί τον Ενξεινου Πόντον, τή μεν επί τον Τάναϊν καί τον 
ήκεανόν τελεντώντα τόν τε ίξω καί τον επί τός Υρκανίας 5 α - 
?αττ))ί, τρ δ* επί τόν ίσ5μόν, κα5’ δ εχχυτάτω ές-ΐν από τον 
μνχβδ τον Πόντον, ini τόν Κασπίαν. Έπειτα τά έντός τον 
Ταύρον τά ύπερ τός Ιρκανίας μέχρι προς τόν κατά Ινδούς 
καί Σκύλας τούς προς τόν αυτόν 5άλατταν καί τό ίμαον όρος.
Ταντα δ* εχονοι, τά μεν οι Μαιώται *2ανρομάται* καί οί 
μεταξύ τός Υ'ρκανίας καί τον Πόντον, μέχρι τον Καυκάσου 
καί Ι£όρων καί Αλβανών, Σαυρομάται, καί 2κύ0αι, καί Αχαιοί, 
καί Ζνχοί, καί Ηνίοχοι. Τά δ’ υπέρ τός Ιρκανίας 5αλαττ»)ς ,  
2κν5αι καί Υρκανοί καί Παρ5ναιοι καί Βάκτριοι καί 2οχδια- 
νοί, καί τάλλα τά ύπερκείμενα μερ>ι των Ινδών προς άρκτον.
Προς νότον δέ τός Ϋρκανίας 5άλαττης εκ μέρους, καί τον 
ισ5μον παντός μεταξύ ταύτ»ς καί τον Πόντον, τός τε Αρμε
νίας ό πλείρ) κειται, καί Κολχίς, καί Καππαδοκία ξνμπασα 
μέχρι τον Ενξείνου Πόντον καί των Τιβαρηναών ε’5νών· έτι 
δέ ό ε*ντός Αλνος χώρα λεχομε'ν/j, περιίχονσα, προς μεν τω 
Πόντω καί 7$ Προποντίδα, Παφλαχόνας τε καί Βι5υνούς καί 
Μνσούς,καί τόν έφ* Ελλ^σπόντω’λεχομένκ,ν Φρνχίαν, ?ς έςπ καί 
ό Τρο)α'ς* προς δε τω Αιχαίω καί τι? έψεξής θαλάττρ, τόν τε 
Αίολιδα καί τόν Ιωνίαν καί Καρίαν καί Λνκίαν* εν δετό μέσο* 
χαία τόν τε Φρν/ίαν, ός ες·ι μέρος καί.ό των Γαλλοχραικώνλεχο- ιοο, 

μένη Γαλατία, *καί -η Επίκτητος*, καί Λνκάονας, καί Λνδονς.

E jjε|ός δε τοΓς εντός τον Ταύρον ,· ο? τε τά όρ*ι κατόχοντες 
Παροπαμισα'δαι, καί τά Παρ5υαίο>ν τε καί Μόδων καί Αρμέ-, 
νίο>ν καί Κιλίκων I5yy), καί Ανκα'ονες καί Πισίδαι. Μετά δε 
τούς όρείονς &ς'ι τά εκτός τον Ταύρον. Πρώτν] oy ες*ί τοντων 
ό Ινδικό , !5νος μέ^ις*ον των πάντοιν καί εύδαιμονές-atov,
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1 3ο. τελευτών προς τε την έώαν θάλαηαν, καί την νοτίαν τής Ατλαν
τική;· Εν δέ τη νοτιωτάυι θαλάττ>ί πρόκειται τής Ινδικής νήσος, 
ονκ έλάττων τής Βρετανικές, ή Ταπρο&τνη· Μετά δέ ττ,ν Ινδικήν 
επί τά εσπερία νεύουσιν, έν δεξιά δ5 εχουσι τα όρη, χώρα ές-ί 
συχνέ, φαύλως οικουμένη διά λυποότητα ύπ’ ανθρώπων τελέως 
βΙαρβάρων, ούχ ομοεθνών* καλοΰσι δ* Αριανούς, από τών 
ορών διατείνοντας μέχρι Γεδρωσάις και Καρμανιας. Εξής δέ 
είαΐ προ; μέν τη θαλάττη Πέρσαι καί Σούσιοι καί Βαβυλώνιοι, 
καθήκοντες ε’πί την κατά ΓΓέρσας θάλατταν, και τά περιοι- 
κοϋντα τούτους Ιθνη μικρά* προς δε τοις ορεσιν οι έν αΰτοΓς 
τοΓς όρεσι Παρθυαΐόι, καί Μήδοι, καί Αρμένιοι, καί τά τού
τοι; πρόσχωρα έθνη, καί ή Μεσοποταμία. Μετά δέ την Μεσο
ποταμίαν τά εντός Εύφράτου* ταΰτα δ5 έ$*ίν η τε ευδαίμων 
Αραοία πάσα, άφορι£ομένη τώ τε Αραβίω κόλπω παντί, καί 
τώ Περσαώ, καί όσην οί Σκηνίται καί οί Φύλαρχοι κατέχουαν, 
οι έπί τον Ευφράτην καθήκοντες, καί την Συρίαν* ειθ’ οί 
πέραν του Αραπιού κόλπου μέχρι τοΰ Νείλου, Αιθίοπε'ς τε καί 
Αραβες, καί οί μετ’αυτούς Αιγύπτιοι, χαϊ Σύροι,καί Κίλικες, 
οΐ τε άλλοι, καί οί Τραχειώται λεχόμευοι, τελευταίοι δέ Παμ-

Μετά δέ τήν Ασίαν ες-ϊν ή Λιβύη, συνεχής ουσα τη τε λ ι-  
χυπτω καί τή Αιθιοπία, την μεν καθ’ ημάς ήϊόνα επ’ ευθείας 
έχουσα, σχεδόν τι μέχοι Στηλών άπό Αλεξάνδρειάς άρξαμένην, 
πλήν τών Σύρτεων, καί εί που τις άλλη κόλπων έπις"ροφίι μέ
τρια, χαΐ τών τούτην ποιούντων ακρωτηρίων έξοχή* την δε 
παρωκεανίτιν άπό τής Αιθιοπίας μέχρι τινός, ώς άν παράλ
ληλον οΰσαν τη προτέρα, μετά δέ ταΰτα συναχομένην άπό τών 
νοτίων μερών εις όςεΐαν άκραν, μικρόν έςω Στηλών προπε- 
πτωκυίαν, καί ποιούσαν τραπεζών πως τό σχήμα. Ες·ι δ’,  ώσπερ 
οϊ τε άλλοι δηλοΰσι, καί δη καί Γναίος Πεισων, ήχεμών χενόμενος
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της χώρας, ώηχεΐτο ημΓν, εοικυία παρδαλή χαηίτ&τοβ yap *3ο- 
ες·ιν θίκ>$σεσι περιεχομέναις έρημω καί οτνύίρω yyj* χαλούσε 
$έ τάς τοιαύτας'οίκησεες Ανάσες οι Aiyimtou Τοιαύτη δέ 
ουσα, εχεε τενάς #.λας διαγόρας τριχη διαιρουμένζς. Της μέν 
γάρ κα3'> ημάς παραλίας, ευδαίμων ες'ψ η πλείςη σγόδρα, ιΓ>ι 
και μαλιτα η Κ υρηναία καί η περί Καρχηδόνα, μ£χρ% Μαύ
ρο νσιων καί τών Ηρακλείων Στηλών οίκειται δε μετρίως *v.al* 
η παρωκεανΣτες· η δε μέση <ραύλως,η το σελφεον γέρουσα, έρημος 
ή πλείςη καί τραχεια καί αμμώδης. Το δ> αυτό πέπονΒε καί 
της Ασίας η έπ ευθείας ταύτη, διά τε της Αιθιοπίας διηκουσα, 
της τε Τρωγλοδυτικές, και της Αραβίας, καί της Τεδρωσίας [καί] 
της τών ίχΒυογάγων. Νεμετό* δ* ε2τνη την Λ*£ύην τά πλεΓ^α 
ο/νω^α* ού πολλην γάρ έγοδεύεσ^αι αυμοαίνει ς’ρατοπέδοις 
ουδ άλλορύλοις άνδράσιν' οι δ  επιχώριοι , καί ολίγοι παρ’ 
ημάς' άγικνουνται πορρω£εν, καί ου πιςά, ουδέ πάντα λέ- 
γουσιν: όμως δ  ουν τά λεγόμενα τοιαϋτά εςι. Τούς μεν με- 
σημδρινωτάτους , Αιθίοπας προσαγορευουσι* τούς δ ύπο τούτους 
τούς πλζίςους, Γαράμαντας, καί Φαρουσίους, καί Νιγρίτας* 
τούς δ  ετι ύπο τούτους Γαιτούλους· τούς δε της $αλάττης 
εγγύς η καί άπτομένους αυτής, προς Αίγύπτω μεν Μαρμα~ 
μίδας, μέχρι της Κυρηναιας* υπέρ δε ταύζης, καί τών Σύρ- 
τεων> Ψύλ)ους καί Νασαμώνας, και τών Γαιτούλων τενας* 
εΤτα Σίντας, καί Βυζακίους, μέχρι τ^ς Καργ/,δονίας. Πολλή 
δ  έςίν η Καρχιηδονία* συναπτουσε δ  οι Νομάδες αυτή* τούτων 
δε τους γνωριμοπάτους, τούς μέν ΜασσυλεεΓς, τούς δε Μ λ-  
σαεσυλεους προσαγορεύουσιν· ύπατοι δ  είσί Μαυρούσιοι* Πάσα 
δ  η άπό Καρχηδόνος μέχρι Στηλών ές*εν ευδαίμων9 Βηριοτρί- 
ρος δε, ώσπερ καί η μεσογαία πάσα. Ουκ άπεικος δε καί 
Νομάδας λεχΒηναί τινας ές αυτών, ού δυναμενους γεωργεΐν, 
διά το πλήθος τών θηρίων το παλαιόν* οι δε νυν άμα τη εμπειρία
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ι3 ι. τής Θήρας &αφέροντες, καί τών Ρωμαίων τ.μοσλαμζανόντων 
' προ; τόδτο άίά τήν σπουδήν χτ,ν περί τάς Βτηριομαχίας, άμφο- 

τέρων περιγίγνονται, και των θηρίων καί τίς γεωργίας. Το- 
σαντα καί περί τών ηπείρων λέγομεν.

Λοιπόν είπεΐν περί τών κλιμάτων, οπερ καί αυτό έχει 
καθολικόν υποτύπωσα, όρμηθεΐσιν έκ τών γραμμών εκείνων, 
« ςο'.γεϊα έκαλέσαμεν* λέγω δε της τε τό μήκος άγοριξούσης 
το μέγιςον, καί τής το πλάτος, μάλις*« δε τίς τό πλάτος. 
Τοΐς μεν ούν άς-ρονομικοΐς επί πλέον τούτο πονητέον, καθάπερ 
ίππαρχος έποίησεν. Ανέγραψε γάρ, ώς αυτός γησι, τάς γιγνα- 
μένας έν τοΐς ούρανίοις διαγόρας κα&’ ίκας-ον τής γής τόπον,

ΐ32. τών εν τώ καθ’ ήμάς τεταρτημόριό» τεταγμένων' λέγω δε τών 
άπο τού ισημερινού μέχρι τον βορείου πόλου. Τοΐς δε γεωγρα- 
γοϋσιν ούτε τών εξω τής καθ* ήμάς οικουμένης γροντιςέον' 
οϋτ έν αίιτοΐς τοΐς της. οικουμένης μίρεσι τάς τοιαύτας καί 
τοσαύτας διαγόρας παραδεκτέον τω πολιτικώ* περισκελεΐς γάρ 
είσιν. Α)λ> άρχει τάς σημειώνεις καί άπλονςίρας έκθέσθαι τών 
ΰπ’ αυτού λεχθεισών, υπατεμένοις, ώσπερ έκεενος, είναι τό 
μέγεθος τής γής ραδίων είκοσι πέντε μυριάδων καί δισγιλίων 
ώς καί Ερατοσθένης άποδίδωαιν' ου μεγάλη γάρ παρά τοΰτ* 
ες-αι διαγόρα προς τά φαινόμενα έν τοΐς μεταξύ τών οικήσεων 
διαςήμασιν. Εί δη τις εις τριακόσια εξήκοντα τμήματα τεμοι 
τον μέγιςον τής γής κύκλον, έςαι επτακοσίων ςαδίων εκατόν 
τών τμημάτων* τούτω δή χρήται μετρώ προς τά δίαςήματα [τά] 
έν τώ λεχθέντι ίίά Μερόης μεσημβρινό» λαμβάνεσθαι μέλλοντα. 
Εκείνο; μέν δή άργεται άπο τών έν τώ ισημερινό» οίκούντων* 
καί λοιπόν άεί δι επτακοσίων ραδίων τάς έγεξής οικήσεις έπιών 
κατά τον λεχθέντα μεσημβρινόν, πειράται λέ^ειν τά παρ’ έκάς-οις 
φαινόμενα* ήμχν S’ ούκ εντεύθεν άρκτέον. Καί γάρ εί οικήσιμα 
καί ταΰτά έςιν, ώσπερ οιονταί τινες, ιδία γ ί  τις .οικουμένη
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out»} ές*ι> διά μέσης τής άοαήτον διά καύμα ς-evh τεταμένη, ι32. 
,ούκ ούσα μέρος τής καθ’ ήμάς οικουμένης. 0  δέ γεωγράφος 
επισκοπεί ταύτην μόνην τήν καθ’ ήμάς οικουμένην- Κύτη δ’ 
άφορίζεται πέρασι, νοτιω μεν τω διά τής Κινναμωμο^όρου 
παραλλήλω, βορείω δε τω διά τής Ιέρνης* ούτε δέ τάς τοσαύ- 
τας οικήσεις έπιτέον ,  οσας υπαγορεύει το λεχθέν μετ<χ& 
διάβημά* ούτε πάντα τά φαινόμενα θετέον, μεμνημένοις τού 
γεωγραφικού σχήματος. Αρκτέον δ*, ώσπερ ίππαρχος, άπό των 
νοτίων μερών.

Φησι δη τοΐς οικούσιν επί τω διά τής Κινναμωμοφόρου 
παραλλήλω, δς απέχει τής Μέρους τρισχιλιους ς·αδίους προς 
νότον, τούτου δ3 δ Ισημερινός -οκτακισχιλιους και οκτακόσιους, 
είναι τν?ν οικησιν έγγυτάτω μέσην τού τε ισημερινού καί τού 
θερινόν .τροπικού τού κατά .Συκιάν άπέχειν γάρ την Συήνην 
πεντακισχιλιονς τής Μερόης. Παρά δε τούτοις πρώτοις τήν 
μικρόν άρκτον οληιΓεν τω άρκτικώ περιέχεσθαι, και άεϊ φαί- 
νεσθαι* τον γάρ επ’ άκρας τής ουράς λαμπρόν άςέρα, νοτιώτα- 
τον όντα, επ’ αυτού ίδρύσθαι τού αρκτικού κύκλον* ως-’ έφ- 
α’πτεσύαι τού-όρί£οντος. Τω δέ λεχύέντι μεσημδρινώ παράλληλός 
πως παράκειται έωθεν ό Αρά&ος κόλπος* τούτου δ* Ικβασις »33. 

εις τδ έςω πέλαχος ή Κινναμοιμοφόρος εςίν, iff  ής ή τών 
ελεφάντων έγίγνετο θήρα τδ παλαιόν. Εκπίπτει δ5 ό παράλληλος 
ουτος, τή μέν έπί τούς νοτιωτέρους μικρόν τής Ταπροδάνης, 
η επί τούς έσχατους οίκούντας* τρ δ3 επί τά νοτιώτατα τής 
Λιβύης.

ΤοΓς δε κατά Μερδην καί Πτολεμαίδα τήν έν τή Τρωγλο
δυτική ή μεγίςρ ήμερα ωρών ίσημερινών ες·ι τρισκαιδεχα' ες*ι 
δ* αΰτη ή οίκησις μέση πως τού τε ισημερινού καί τον δι* 
Αλεξάνδρειάς, παρά χιλιους καί οκτακόσιους, τούς πλεονάζοντας 
προς τω ισημερινώ. Διήκει δ3 ό διά Μερόης παράλληλος τή μεν
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ι33. οι’ οΰ γνωρίμων μερών, τρ δε Αά των άκρων τϋς Ινδικής. Εν $  
Συήν/ι καί Βερενίκρτρ εν τώ Αρα&ω κόλπω, καί τρ Τρω^λο- 
οΐιτογ, κατά Βερινάς τροχιάς ό ίλιος κατά κορυφές γίγνεται·
■ί) δε μακροχάτη ημέρα ώρών ισημερινών ές*ι τριβκαι&κα χ«ί 
ίμιωρι'ου* εν όέ τώ άρκτικώ φαίνεται καί « μεγάλη άρκτος ολ» 
σχεοόν τι, πλ/,ν των σκελών καί τον άκρου τζς ουράς, καί ενός 
των εν τώ πλη&ίω άχερων. Ο <5ε διά-, Συηνης παράλληλος τρ 
μεν Αά τχς τών Ιχθυοφά^ων τών κατά τ«ν Γείρωσίαν καί τίς 
Iνδιζτ,ς δσ,ζει, xf, δε διά τών νοτιωτέρων Κυρόνης πεντακισχι- 
λιοις ςαδΐοΐζ τ.αρά μικρόν.
' Απασι οε τοΓς μεταξύ κειμένοις τον τε τροπικού και τού 
ισημερινού κύκλου μεταπιπτουσιν at σχιαί έφ έκάτερα, πρός τε 
άρκτους καί μεσημβρίαν* τοις ί ’ άπό Συχνής εκ τού θερινού 
τροπικού πρός άρκτους πίπτουσιν αι σχιαί κατά μεσημβρίαν

•ν

καλονντα* ^  οί μεν άμψίσχΜ, ot 8* exepimm* Ε γ * δέ τ*ς 
καί άλλι? οιαρορά τοΐς νπο τώ τροπιχώ, $ν προεΐπομεν εν τώ 
περί τών ζωνών λό^ω* Αντ>5 τε yap έςι $(αμμος, καί σΑ· 
φιορρος, κ«ί Ιψ ά , τών νοτιωτέρων (Λερών εύν^ρων τε καί
εύκαρπων οντων·

_» %

Εν δε τοΓς τού Λ’ Αλεξάνδρειάς καί Κνρύνης νοτιωτέροις 
οσον τετρακοσίοις ς-α&οις, οπού η μετγίςη ημέρα ωρών ίςιν 
ισημερινών δεκατεχτάρων, κατά κορυψήν γίνεται ό άρκτούρος, 
μικρόν έκκλινων πρός νότον. Εν δε τη Αλέξανδρέ ία ό γνώμην 
λόγον έχει πρός τον ισημερινόν σκιάν, δν έχει τά πέντε πρός 
επτά. Καρχηόονος δε νοτιώτεροι είσι χιλίοις καί τετρακοσίοις 
ς-αΑ'οις, καί Αλεξάνδρειάς δε νοτιώτεροι* ειπέρ έν Καρχηόονι 
ό γνώμην λόγον έχει πρός την ι σημερινήν σκιάν, ον έχει τά 
"ένδεκα πρός τά επτά. Διώκει ^  ό παράλληλος ουτος τη μέν όίά 
Κυρήνης καί τών νοτιωτέρων Καρχηίόνος, έννακοσίοις ςαδίοις, 
μέχρι Μαυρουσίας μέσης’ τή δε δι Αί/ύπτου καί κοίλες Συρίας,



καί τής άνω Συρίας, και Βα6υλώνος, καί 2ουθίασος, Περσόίος, ι5  
Καρμανιάς, Γείρωσίας τής άνω, μέχρι τής ίν&κής.

Εν όέ τοίς περί Πτολιμαίλα την εν τή Φοινίκρ, και Σισονα, 
κα« Τύρον, » μεγίς*η ήμερα έςδν ωρών ισημερινών &κατετ- 
τάρων καί τέταρτου* βορειότεροι 3* είσίν ουτοι Αλεξάνδρειάς 
μεν, ώς χιλαοις έξακοσίοις ς*«ίίοις, Καρχηίόνος ίέ  ώς έπτα- 
κοσίοις. Εν όέ τή Πελοποννήσω καί -περί τά μέσα τής Ροδιάς 
καί περί Sa'vSov τής Αυκίας, ή τά μικρώ νοτίώτερα, καί ετι 
τά Συρακουσίων νοτίώτερα τετρακοσίοις ?·α$ίοις, ενταύθα ή με~ 
γίτη ημέρα Ιςιν ωρών t<7>j μερινών σέκατεττάρων καί ή μίσους' 
άπέχουσι δ3 οί τόποι ουτοι Αλε|αν<?ρείας *μέν* τρισχιλίους έςα- 
κοσίους τετταράκοντα. Διώκει 5’ ό παράλληλος ουτος, κατ’ 
Ερατοσθένη, διά Καμίας, Λυκαονίας, Καταονι'ας, Μη&ας, 
Κασπίων πυλών) ΐνόών τών κατά Καύκασον.

Εν δε τοϊς περί Αλεξάνδρειαν μέρεσι τής Τρωάδος, κατ’ 
Αμψίπολιν, καί Απολλωνίαν τήυ έν Ηπείρω, καί τους Ρώμης 
μεν νοτιωτέρους, βορειότερους &  Νεαπόλεως, η μεγίς-η ήμερα 
«Τ<ν ωρών ισημερινών ίεκαπέντε. Απέχει δε ό παράλληλος ουτος 
του μεν δι Αίεζχνδρείας τής προς Αίχυπτω ώς έπτακισχιλίους 
ςαδίους προς άρκτον του δ1 ισημερινού υπέρ ό^σμυρίους όκτα- 
κισχιλιους οκτακόσιους* του $έ διά Ρόδου τρισχιλίους τετρα- 
κοσίους* προς νότον ίέ  Βυζαντίου καί Νίκαιας καί τών περί 
Μασσαλίαν χιλόους πεντακοσίους. Μικρόν (ϊ5 άρκτικώτερός ές*ίν 
4 &ά Αυσιμχγίας, δν φησίν Ερατοσθένης <5ίά Μυσίας είναι 
καί ψαφλαγονίας , «αί τών περί Σινώπην, καί Υρκανίαν, καί 

Βάκτρα.
Εν δε τδϊς περί τό Βυζάντιον ή μεχις*η ήμερα ωρών ές*ίν· 

ισημερινών δεκαπέντε καί τέταρτου* ό δε γνώμην πρός τήν 
σκιάν λόγον έχει έν τή θερινή τροπή, δν τά εκατόν είκοσι προς 
τεσσαράκοντα, δνο, λείποντα πέμπτω. Απέχουσι ^  οί τόποι
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ι3 >  ούτοι τού όίά μέσης τής Ροόίας περί τετρακισχιλιους καί έν- 
υακοσίους, τοϋ δ* ισημερινού ώς τρισμυρίους τριακοσίους. Είσ* 
πλεύσασι όέ εις τον Πόντον, καί προελθούσιν επί τάς άρκτους 
όσον χιλιους καί τετρακοσίους, ή μεγίςη ημέρα γίνεται ωρών 
ισημερινών δεκαπέντε καί κριίσους. Απέχουσι ^  οι τόποι ουτοι 
ίσον άπό τε του πόλου καί του ισημερινόν κύκλου, καί ό 
αρκτικός κύκλος κατά κορυφήν αύτοΓς έςΊν,-έφ* ου κείται ο τε 
εν τω τραχκ/ω τής Κασσιεπείας, καί ό έν τώ όε|ιω αγχών: 
τον Περσέως, μικρω βορειότερος ών.

Εν όέ τοΐς άπέχουσι Βυζαντίου προς άρκτον όσον τρισχιλίους 
οκτακόσιους, η μεγίςη ημέρα έςίν ωρών ισημερινών δεχαέζ η

ϊ35·. ούν δή Κασσιέπεια εν τώ άρκτικω ξαίνεται. Είσΐ δ> οι τόποι 
ουτοι περί ΒορυσΒένη καί της Μαιώτιδος τά νότια· άπέχουσι 
όέ τού ισημερινού περί τρισριυριους τετρακισχιλιους εκατόν. Ο 

, όέ κατά τάς άρκτους τόπος του όρίζοντος εν δλαις σχεόόν τι 
ταϊς Βεριναϊς νυζΐ παραυγάζεται υπό τού «λίου άπό όύσεως 
έως καί άνατολής άντιπεριίΓαμένου του φωτός. 0  γάρ θερινός 
τροπικός απέχει άπό τον ορίζοντας, ενός ζωδίου ήμισυ *αί δω
δέκατον' τοσοϋτον ουν καί ό ήλιος άφίςαται τού όρίζοντος κατά 
το μεσονύκτιον. Καί παρ’ ϊ,μχν δέ τοσοϋτον τού όρίζοντος άπο* 
σχών, προ τοϋ όρθρου καί μετά την εσπέραν ήόή καταυχα'ζει 
τον περί την ανατολήν ή τήν δύσιν-άέρα. Εν δέ τούς χειμερινούς 
ήμέραις ό ήλιος τό πλεΓςΌν μετεωρίζεται πήχεις εννέα. Φ«σί 
δ> Ερατοσθένης τούτους της Μερόης διίχειν μικρω πλείους, ί; 
δισμνρίους τρισχιλίους. Διά γάρ Ελλησπόντου είναι μυρίονς 
όκτακισχιλίους, είτα πεντακισχιλίους εις Βορυσθένχι. Εν δέ τοΐς 
άπέχουσι τοϋ Βυζαντίου ςαδίους περί ε|ακισχιλιούς τοιακοσιους, 
βορειοτέροις ούσι τής Μαιώτιδος, κατά τάς χειμερινάς «μέρας 
μετεωρίζεται τό πλεΐς-ον ό ήλιος επί πήχεις έ£* ή δέ μεγίςη 
ήμερα έςΐν ωρών δεκαεπτά.
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Τά & έπέκεινα, tf&q πλη««'£οντα άοικήτω $ιά ψύχος, ούκ i35. 
fti χρήσιμά τω γεωγράφω έρν. 0  ie βουλόμενος καί ταύτα 
μαΒειν, καί όσα αλλα w v ουρανίων Ιππαρχος μεν είρηχεν ,  

ι ημείς is  παραλείπομεν, iia  τό τρανώτερα είναι τής νύν προ
κειμένη πραγματείας, παρ’ έκείνου λαμβανέτω. Τρανώτερα i* 
εςΐ καί τα περί των περίσκιων καί άμφισκέων καί έτεροσκι'ων, 
i  -yjjoi Ποσειίώνιος. όμως ye καί τούτων τό ye τοσούτον 
έπιμνηΓέον, ώςε την επίνοιαν Αασα^ήσαι, καί πή χρήσιμον 
προς την γεωγραφίαν, καί πή αχρ/irov. Επεί ie περί τών ay* 
ήλιον σκιών ό λόχος έςιν, 6 ήλιος προς αΐσύησιν κατά παραλ
λήλου φέρεται, καΒ·’ ου καί ά κοσμος* παρ’ οΐς κα3·’ !κ«'ςτ(ν 
κο'σμον περις-ρογην ημέρα yim at καί νύ£, ότε μέν υπέρ /ής 
τον ήλιου ^ερομενου, δτε i* υπό y iv , παρά τούτοις οι τε άμφί- 
σκιοι επινοούνται καί οί Ιτερόσκιοι.\Αμ^ίσκιοι μεν, όσοι κατά 
μέσον ημέρας, τοτέ μεν ini τα'ίε πιπτούσας Ιχουσι τάς σκιάς, - 
όταν ό ήλιος άπο μεσημβρίας τω γνώμονι προσπίπτ/ι τω όρβω 

προς τό Υποκείμενον επίπεδον* τότε i* εις τουναντίον, όταν ό 
ήλιος εις τουναντίον περις-f}’ τούτο ie συμΰέβηχε μόνοις τοΓς 

μεταξύ τών τροπικών οίκούσιν. Ετερόσκιοι <5% όσοις ή έπί~ την 

άρκτον αεί πίπτουσιν, ώσπερ ήμιν, ή επί τά νότια, ώσπερ τοις 

έν τ>5 έτέρα ευκρα'τω £ών»} οικουσι. Τούτο is  συμβαίνει πάσι ι56. 
τοις ελοίττονα εχουσι τού τροπικού τον αρκτικόν, όταν όέ τον 

αυτόν, ή μείζονα, άρχη τών περίσκιων ες-ΐ, μέχρι τών οίκούν- 

των υπό τω πόλω. Τού y«p> ήλιου καΒ·' ολην την τού κόσμου 

περιηοοφήν Υπέρ χ?ς φερομένου, όήλονότι καί ή σκιά κύκλω 

περιενεχ^ήσεται περί τον γνώμονα* κα3  ̂ δ in καί περίσκιους· 

αυτούς εκάλεσεν, ούόέν όντας προς την γεωγραφίαν' ού yap 

ές-ιν οικήσιμα ταύτα τά μέρη iia  ψύχος* ώσπερ ε’ν τοΓς προς 

Πυίύέαν λόχοις είρήκαμεν. ίίς ·’ ovie τού μεγέθους της άοικήτον
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50. τούτες ψροντιςίον έχ τον λα&?ν, δζι οι Ιχοντε; αρχικόν τον 
τροπικόν, νποπεπτώκαοι τω ^ραφορένω κύκλω νπό τοΰ πόλον 
τον ξωόιαχ.ον, κατά τίρν τον κόσρον κερις·ρογήν’ υποκείμε
νον τον μετ&ζν διαςχματος, τον τβ ίσημερινον καί τον τρο
πικόν, τατάρων έξηκος-ών τον peytgOV κύκλου.
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ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

Γ Ε ΩΓ Ρ Α ΦΙ ΚΩΝ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν .

Ev τφ τρίτφ  την iSriplow xal τά μέρη αύτης, ίν3<ν £iiv τά ά/ri τον 
icpov ακρωτηρίου fUx/tt Στηλών, και τά άττο τούτον πάλιν μέχρι 

· . Νιρίου, b  ok x«i Λ Δνσ(Τ«ν^αφ b i n  i f  τά άπο Στηλών μέχρι της 
Πυρηνης* ftf^  ά καί τάς παραχι<μινας τρ ΐ£ηρί* νήσους, τάς τ* 
ίντος Στηλών , ΙΙιτυούσσας καί Γν/χνησίας, καί τά  « χτ^  Στηλών 
TaSttp*· '

Κ Ε Φ * Α-

Α π ο δ ε α λ κ ο ς ι  ί'ηρΓν τον πρώτον τύπον γεωγρχψίας, ι36. 
οΐκείύς ές·«ν ό εψεζης λύ/ος περί των καδ’ £κας*α* καί χάρυπεβχο- 
μεθχ όντως* καί5θκεΓ μέχρι νϋν 6ρ6ως ί  πραγματεία (ίεμερίαΒχι. 
Αρκτέον δε πάλιν από τ>5ς Ευρώπης, καί των ρερών αΰτ?ς 
τούτων, άψ* ώνπερ καί πρότερον, κατά τάς αυτάς αιτίας.

Πρώτον δε μέρος αυτής έςι το εσπέρων,- ώς έψζμεν  ̂ ιδ 
ίβηρία· Τούτης δη το μεν πλέον οίκείται φαύλως* £ρη χάρ i3y. 
και δρυμούς καί πε&ά λεπτήν έχοντα ,χην, ούίέ ταύτην όρα* 
λώς εΰυ^ρον οίκοΰοι την πολλών η ίέ  πρύοτβορρος ψυχρά τ« 
έζ·ΐ τελέως πρός τγ τραχύτητι, καί παρωζεαι/ϊτις, προσειλη- 
φυία το άρικτου καί άνεπιπλεκτον τοΤς άλλοις* ώσβ’ υπερβάλλει 

ι  Μ
Ρ



ι3 7· τ»5 ροχ^ηρία τός οικήσεως. Τούτα ρέν δο τά ftiftyj τοιαίτΛ 
A  δέ νότιος πάσα ευδαίμων σχεδόν τ ι, καί διαρερόντως ιό έ|» 
2τηλών* !ς·αι δε δόλον εν τοΓς κα^ Ικατα, νποχράψασιν ήμΓν 
πρότερον τό τε σχήμα καί τό μέχ&ος*

Eouce yap βόρσγ, κατά μήκος ρέν άπό τής εσπέρας επί τήν 
έω, τά πρόσθια έχούσρ μέρη προς τ$ εω* κατά πλάτος δ* «πδ 
τών άρκτων προς νότον. Εχει δέ ράδιων έξακισχιλίων όρου 
τό μήκος* πλάτος δε πεντακισχιλίων τό μέγις-ον' ίς ι δ* όπου 
πολύ έλαττον των τρισχιλίων, καί μάλις*α πρός τή Πμρήνη τό 
ποιου ση την εωαν πλευράν. Ορος yap διηνεκές άπό νότου πρός 
βορράν τεταμένου, ορίζει η ν  Κελτικήν άπό τής ίβηρόκς. Ούσης 
δέ και τής Κελτικός άνωράλου τό πλάτος και τής ίβηρώς, 
τό Γενώτατον του πλάτους εκατέρας άπό τής ήμετέρας £«* 
λάττης έπι τον Ωκεανόν ές*ι, τό Tjf Πυρήνρ πλησιάζον μάλις·« 
εφ’ έκάτερον αυτός to μέρος, καί ποιούν κόλπους τούς ρέν 
επί τώ Ωκεανώ, τούς δέ έπί τ»5 καθ’ ήμάς 3αλάττη* ρέζους 
δέ τούς Κελτικούς, ούς δί} και Γαλατικούς καλούσι, ς*ενώτερον 
τον ισθμόν ποιούντας παρά τον ίδηρικόν. Και δ» τό μεν έωον 
πλευρόν τής ί&ιρίας ή Πυρήνη ποιεΓ* τό δε νότιον ή τε καθ’ 
ημάς θάλαττα άπό τής Πυρήνας μέχρι 2τηλών, καί ή εκτός 
τό εξής, ρέχρι τοΰ Ιερού καλουμένου άκρωτηρίου. Τρίτον ές*ί 
τό έσπέριον πλευρόν, παράλληλόν πως ν} Πυρόνρ, τό άπό 
τού Ιερού άκρωτηρίου ρέχρι τής πρός Αρτάδροις άκρας, ήν 
καλούσι Νέριον τέταρτον δέ τό ένθέυδε, ρέχρι τών βορείων 
άκρων τής Πυρήνας.

Αναλαδόντες δέ "λέγωμεν τά καθ’ έκας*α, άπό τού Ιερού 
ακρωτηρίου άρξάρενοι. Τούτο δέ ές*ι τό δντικώτατον, ού τής 
Ευρώπης μόνον, άλλά καί τής οΐκουρένης άπάσης σηρεϊον. 
Περοιτοΰται ρέν yap υπό τών δύεΓν ηπείρων η οίκουρένη πρός 
δύση», τοίς τε τής Ευρώπης άκροις , καί τοΓς πέρασι τής
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AtSirii' τά μεν ϊβηρες fyovui, τά δέ Μανρούσιοι. Προύχει i3y. 
Si τά ίδ)ρικά ίσον χιλίοις καί πεντακβσίοις ΐ'αδίοις' κατά το 
λεχ έ̂ν ακρωτήριου. Καί δο καί τ«ν προσεχδ τούτο» χώραν, τ$ 
Λατίνρ φωυτ) καλούσι Κοόνεον, σφχΐνα συμαίνεινβονλόμενοι»

Αυτό δε to όαρον καί προπεπτωκός εις wv £άλατταν Αρτε» 
μίδωρος είκά£ει πλοίω, /ενόμενος φ»σίν έν τώ τόπω* προσ» 
)ap&tvitv δέ τώ σχήματι, νησίδια τρία, τό μεν όμδόλου τά£ιν ι38. 
ίχον, τά δε έπωτίδων, v fόρμους έχοντα μέτριους. Ηρακλίους 
ί* Ιερόν ένχβΰ&α [μλ] δεικννσύαι, ψενσασ&α δε τούτο, έφορον* 
ούτε yap ήρακλέονς βωμόν, ούτ* άλλον τον 3εών είναι, αλλά 
λθονς ovyxewSai τρείς h τέτταρας κατά πολλούς τόπους, βύς 
υπό των άφικνονμίνων fpifio&cu κατά τε πάτριον, καί μετά- 
φέρεσίύαι σπονδοποαοσαμίνων. Θύειν δ> ούκ είναι νόμιμον, ουδέ 
νΰκτωρ όπιδαίνειν τον τόπον, £εονς φασκόντων κατόχειν αυτόν 
εν τω τότε χρόνω* άλλά τούς ε’πί 5όαν έχοντας όν κώμρ πλη
σίον ννκτερεύειν, είτ’ όπι&ίλλειν Ημέρας, ύδωρ έπιφερομένονς 
διά τήν άννδρίαν.

Τούτα μέν ούν όντως ίχειν ό^χωρει, καί δεί πις*εύειν· ά δέ 
τοΓς πολλοΐς και χυδαίοις ομοίως dfpypccv, ού «άνυ. Λό/ειν yap 
όιί φ/joc Ποσειδώνιος τούς πολλούς, μείζω βύνου τόν »5λιον iv τft 
καρωκεανίτιδι [καί] μετά ψόφον παραπλ»}σίως, ώσανεί σί£βντος 
τού πελφονς κατά σδέσιν αυτού διά τό έμπίπτειν εις τόν βυ&όν. 
Ψεύδος Κ  είνοι καί,τούτο, καί το παραχρίμα νύκτα άκολονΘειν 
μετά τ»}ν δύσιν* ού yap παραχρ^μα, μικρόν δ* ύς*ερον, κα&- 
άπερ καί εν τοΓς άλλοις noXayoci τοΓς ρεε̂ αελοες· Οπου μέν yap 
εις δρνι δύεται, πλείω τόν μετά δύσιν χρόνον τός Ημέρας συμ- 
&xbuv εκ του παραφωτισμού* έκει δέ, πλείω ptev ούκ όπακο- 
λουθεΐν, μγι μένζοι μκβε παραχρίίμα συνάπτειν τό σκότος, 
ώώάπερ και έν τοΓς μεχάλοις πεδίοις. Tijv δέ τού μεγ&ους 
φαντασίαν αν|εσ5αι μέν ομοίως κατά τε τάς δύσεις καί τάς

Μ a

ΒΙΒΛ. rV(tBHPU). , <79



ι8ο 2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ι38· ανατολας έν τοίς πελάχεσι ,  διά to τάς αναθυμιάσεις πλείούς 

έκ των υγρών άναφέρεσθαν διά δε τούτων^ώς διαυγών, κλω- 
μένην την οψιν, πλατυτέρας δέχεβθαι τώς ψ«ντασίας* καθάηερ 
καί διά νέβους ξηρού καί λεπτοί βλέπουσαν, δυόμενον ή ανα- 
τέλλοντα τον ήλιον, ή τήν σελήνην, ήνέκα καί ένερευθ'ες <fcd- 
νεσθαι τό άςρον. Το δε ψεύίος έλέχ£αι ψηοι τριάκονβ* ήμέρας 
άατρίψας έν Γαίείροις, καί τηρήσας τάς δύσεις. 0  ίέ  γε Αρ* 
τεμίδωρος έκατονταπλασίονάφησι δύεαθαι τον ήλιον, καί αύτάα 
νύκτα καταλαμβάνειν. Ως μεν ούν αυτές ε?& τούτο έν τώ Ιερά 
ακρωτηρίω, οΰχ ύποληπτέον, προσέχοντας τ>5 άποφάσει αυτόν’ 
εφη yap μηδίνα νΰκτωρ έπι&ιίναν* ως·’ ούίε δυνομένου ήλιον 
ούδείς αν έπ α ινο ι, είπερ ευθύς π νύ£ καταλαμβάνει. Αλλ’ 
ούί5 έν άλλω τόπω τής παρωκεανίτι&ς* καί yap τώ Γάδειρχ 
έπί τώ Ωχεανώ* καί ό Ποσειόώνιος άντιμαρτυρεΐ, καί άλλο: 
πλειους. · . . . . . . .

i3g. Τής £έ συνεχούς τώ Ιερώ ακρωτηρίω παραλίας, ή μέν lew
αρχή τού εσπερίου πλευρού τής Ιερέας, μέχρι τής εκβολής 
τού Ταχου ποταμού* ή δε, τού νοτίου, μέχρι άλλου ποταμούit
τού Ανα, και τής. εκβολής αυτού. Φέρεται δ* από τών έώα» 
μερών εκατερος* άλλ’ ό μεν επ’ ευθείας εις την εσπέραν αποοϊ- 
δωσι, πολύ μείζων ών θατέρου· ό ^  Ανας προς νότον έπίΓρέ?^ 
τήν μεσοποταμίαν α^ορί£ων, ήν Κελτικοί νέμονται τό πλέον, 
καί τών Λυσιτανών τινες, εκ τής -κεραίας τού Ταχου μετοικιοδέν 
τες υπό Ρωμαίων* έν ίέ  τοΓς άνω μέρεσι καί Καρπητανοΐ, καί 
Ωρητανοί, καί Ούεττόνων συχνοί νέμονται. Λύτη μέν ούν ή 
χώρα μετριώς έςΊν ευδαίμων* ή ί* εφεξής πρός έω κείμενη μΙ 
νότον, υπερβολήν ούκ απολείπει πρός άπασαν κρινομένη τήν 
οικουμένην αρετής χάριν καί τών έκ χής καί θαλάττης αγαθών·
Αυτή o’ ές-ϊν, «ν ό Βαίτις διαρρεΐ ποταμός από τών αυτών 
μερών την αρχήν έχων, άφ’.ώνπερ καί ό Ανας, καί ό Τάχος,



μέσος πως άμφοΓν τούτων υπάρχων κατά μεχε^βς* παραπλη- 139. 
σίως μέντοι τώ Ανα καταρχάς επί τϊ,ν εσπέραν βύείς· βΓτ* 

προς νότον, καί κατά την αυτήν έκβίίωσι τούτω 
παραλίαν. Καλοΰσι άπό μεν του ποταμού Βαιτικήν, άπό δε 
τών ένοικούντων, Ίουρδηχανίαν. Τούς δ3 ένοιχονντας Τουρόή- 
τανούς τε καί Τουρίούλονς προσαχορεύονσιν οί μεν τούς αύτούς 
νομί£οντες, οί δ3 ετέρους· &ν ες*ι καί Πολύβιος, συνοίκους 
ψήσας'τοΐς Τουρδήτανοίς προς άρκτον τούς Τουρόούλονς. Νυνί 
δ  έν αύτοίς ούίείς φαίνεται διορισμός. Σοψώτατοι δ3 εξετά
ζονται τών Ιβήρων ούτοι, καί γραμματική χρώιάαι, καί τής 
«αλαιας μνήμης ξχουοι συγγράμματα καί ποιήματα, και νόμους 
εμμέτρους έξαχισχύάων ετών, ώς φασι. Καί οί άλλοι Ιβηρες 
χρώνται γραμματική, ού μιά ιδέα* ού όέ yap γΐώττη μια.

Τείνει βέ ή χώρα αυτή ή εντός του Ανα, «ρός &» μέν μέχρι 
τής Ωρητανίας ,  «ρός νότον όε, ά«δ τών έκβολών μέχρι τής 
«αραλίας τής τον Ανα [καί] μέχρι Στηλών. λνάγκη δε διά 
«λεώνων περί αυτής είπεΐν καί τών σύνε^χυς τόπων, όσα συν
τείνει προς τό μαΒεΐν την εύφνίαν τών τόπων καί τήν εύόαι- 
μονίχν.

Τής δη παραλίας ταύτης, «ίς ήν ο τε Βαίτις καί ό Ανάς έκ- 
όι'όωσι, καί τών εσχάτων τής Μαυρονσίας εις τό μεταξύ έμπίπτον 
το Ατλαντικόν πέλαχος, ποιεί τον κατά Στήλας πορθμόν, καθ' δν 
η εντός Βάλαττα συνάπτει τή εκτός. Ενταύθα δη όρος ές-ί τών 
Ιβήρων τών καλούμενων Βας·ητανών, ούς καί Βατούλους καλου- 
σιν, ή Κάλπη· τη περιοχή μέν ού μέγα, τώ δ3 ύψει μέγα καί 
όρΒ ιον, &ςε πόρρωΒεν νήσο είδες ιραίνεσΒαι. Εκπλέουσιν ούν 
εκ τής ήμετέρχς Βάλάττης εις την ’έξω δεξιόν εςι τούτο· καί ι4ο. 
«ρός αύτώ Κάλπη πόλις εν τετταράκοντα ςαδίοις, αξιόλογος 
χαΐ παλαιά, ναΰςαΒμόν ποτέ γενομένη τών ίβήρων. Ενιοι δε 
καί Ηρακλέους χτίσμα λέχουσιν αυτήν, ών έςτ ναι Τιμοσθένης’
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14ο. ός ψ/flt χαί Ηράκλειον ονομά£εσθαι το παλαιόν* δείχνυοδαί τε 
μέγαν περίβολον χαί νεώσοικους.

ΕΓτα Μελλαριά, ταριχείας έχουσα' καί μετά τούτα Βελών 
πόλις και ποταμός. Εντεύθεν οί διάπλοι μάλιςα εισίν εις Ύίγγα 
της Μαυρουσώς, xai έμπορεΐα, χαί ταριχΰαι. Ην δε καί Ζελις 
τής Τίγγιος άςυγείτων' αλλά μετώκισαν τούτην είς την περαίαν 
Ρωμαίοι, χαΐ έχ τής Τίγγιος προσλαβόντες ταάς' ίπεμψαν δε 
χαί παρ’ εαυτών έποίχους, χαί ώνόμασαν Ιουλίαν fofav τήν 
ττόλεν- ΕΓτα Γάδειρα, πορθμώ ς*ενώ διεψγομένη νήσος onto 
τ?ς Τουρίητανίας, διέχουαα τής Κάλπης περί επταχοσίους χαί 
πεντήχοντα ροδίους' οί δε όχταχοσίους ψασίν, Ε γ ι δε ή νήσος 
α'ύττί τάλλα μεν ούθέν διαφίρουσα τών άλλων* ανδρεία δε 
των ένοιχούντων τ9ί περί τάς ναυτιλίας, χαί φιλία προς Ρω
μαίους, τοσαύτην έπίδοσιν είς πάσαν ευτυχίαν Ισχεν, ώς*ε, χαί- 
περ έσχατη ιδρυμένη τ>ίς γής> δνομαςοτάτη τών «πασών εςη. 
Αλλα περί μεν τούτης έροΰμεν, όταν καί περί τών άλλων 
•«ίσων λέγωμεν.

Εξής δ* έςΐν ό Μενεσθίως καλούμενος λιμήν, καί ή κατά 
Ar«v άνάχυσις καί Ναβρισσαν. Λέγονται δε άνογύαεις , «ί 
πληρούμεναι τη θαλάττρ χοΟάδες έν ταΐς πλημμυρίσι, χαΐ 
ποταμών δίκην ανάπλους επί την μεσογαίαν Ιχουσαχ, χαΐ τάς 
επ’  αύταΓς πόλεις. ΕΓτ’ ευθύς αί εκέολαί του Βαίτιος διγή 
σχιζόμενοι* ή δε άπολαμβανομένη νήσος υπό τών Γεμάτων, 
εκατόν, ώς δ  ένιβι, χαί πλειόνων ς-αόίων άψορίζει παραλίαν. Εν- 
ταύβα δέ που καί τό μαντεΓον του Μενεσβόως ές·ί, καί ό του Και* 
Τίίωνος πύργος, [ός] ϊδρυται επί πέτρας άμφοίλύςου, θαυμασίως 
κατεσκευασμένος, ώσπερ ό Φάρος, τής τών πλοϊζομένων σωτη
ρίας χάροι. Η τε γάρ εκβαλλόμενη χούς ύπό τοϋ ποταμού 
βραχέα ποιεί, καί χοιραδώδης έςίν δ προ αυτού τόπος* ώς 
ϊδει σημείου τίνος επιφανούς. έντεύΘεν ί '  ό τού Βαίτιος ανάπλους
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Ις'ι, xai πόλις Εδοΰρα, xai το τϋς Φωσφόρου Up ον, ήν χα- ιζο. 
λο vet Λουχεμδουδέαν· tW οί των άναχνσεων τών άλλων άνα'πλοι* 
καί μετά τούτα 6 Ανας ποταμός,δί?ομος καί όύτος, xai ο 
εξ αυτών άνάπλονς. E D ’ ύπατον τό ίιρόν άχρωτήριον, $ιέχον 
των Γόμφων «λάττονς b δισχίλίους ςαδίους. Τινες S’ από μεν 
τον Ιερόν ακρωτηρίου ini τό τον Αν* ς-όμα έξήκοντα μίλτα 
φασίν' εντεύθεν ί* ini τό τον Βαίτιος ςόμα εκατόν' «ft* «ί« 
Γαδειρα έδδομύχοντα.
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Κ Ε Φ . B.

Τ ης ^  ovv εντός τον Αν* παραλίάς νπερκεΓσθαι συμβαίνω 14>· 
τκν Τονρίνιτανίαν, ί}ν ό Βαίτις ΑαρρεΓ ποταρώς. Αφοράει i t  
αύτκν προς μεν την εσπέραν xai άρκτον ό Ανας ποταμός' προς 
& την ίω Καρπητανών τέ τινες xai Ωρητανοί* προς νότον δε 
Βαρττανών οί μεταξύ τής Κάλπης xai των Υαδείρων cw v  
νεμόμενοι παραλίαν· xai η εξής Βάλαττα μέχρι Ανα. Καί ο! 
Βαςτιτανοί $ε, ούς εΐπον, τή Tovp&jtovf* πρ&κεινται* καί οί.
(ςω τον Α ν*, καί *οί* πολλοί των προσχώρων. Μέγεθος S’ ού 
πλεϊόν έςι τής χώρας τούτης επί μήκος xai πλάτος, η Ασχίλιβε 
ςά$ιοι. Πόλεις S’ νπερ&ίλλονσαι το πλήθος* καί yap $ιακοσίας 
φαβί' γνωριμώταται Si αί επί τοίς ποταμοΐς ιδρυμένοι καί ταΤς 
άναχνσεσι xai τή Βάλάττρ, Sta τάς χρείας. ΠλεΓ^ον S’ ή τε 
Κόρδυ6α ηύξηται, Μαρκέλλον χτίσμα,  καί δόξη xai δυνάμει, 
xai ή των Γαδιτανών πόλις' ή μεν διά τάς ναυτιλίας, xai Sta 
το προσΒέσΒαι Ρωραιοις κατά αυμμαχίαν· b S i, χώρας άρετ$ 
xai μεγίΒει, προσλαμβάνοντας καί τον ποταμού Βαίτιος μέγα 
μέρος' ώκησάν τε εξ αρχής Ρωμαίων τε καί των επιχωρίων 
επίλεκτοι άνδρες' καί δη καί πρώτην αποικίαν ταύτην εις τούσδε 
τούς το'πονς έ^ειλαν οί Ρωμαίοι. Μετά <3ε ταύτην καί την των
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ι4«· Γαλανών ή μεν Ισπαλις επιφανής, *** <*“*>) άποικος Ρωμαίων ' 
νυνΐ δε τό μεν έμπόριον σνμμενει, τ>5 τιρ5 δε, xais τώ εποι» 
κήσαι νεωςι τους Καίσαρος ζ·ρατιώτας, ή Βαίτις υπερέχει, 
χαίπεο ού συνοιχουμίνη λαμπρώς.

Μετά δε τούτος iτάλικα, καί ϊλιπα ini τώ Βαίτει* Κςίγα. 
δ3 άττωτέρω, xai Κάρμων, xai Οβούλκων. Ετι δε έν αϊ; οί 
ϋομπηΐου παΐδες κατεπολερήθησαν, Μούνδχ, xai Ατέτουα, 
xai θύρσων, xai Τοΰκκις, xai Ιουλία, xai Αϊγουα' άπασαι δ 
αύται Κορδύ&ιης opx άπω$εν. Τρόπον δέ τ«να ρητρόπολι; 
χατέςτι τοϋ τόπου τούτου Moyv&r διέχει δε Καρττιίας ή Μουν- 
δα ςαδίους εξήκοντα xai τετραχοσίους, είς »ν 2γυγεν ν·,ττη$εΐς 
© Γναίος, είτ* εκπλευσας ένθεν, xai έκδάς εΓς τινα ύπερκει- 
μένην Γαλάτη?; ορεινήν, διεψ$άρη· Ο δ  άδελψός αυτοί ΣεΙτος, 
εχ Κορδύδϊΐς σοβείς, xai μικρόν εν τοΐς Iδηρσι πολεμχ,σας 
χρόνον, ύπερον Σικελίαν άπες-ησεν* είτ’ ε’κπεσών εν$ένδε εις 
ττ,ν Ασίαν, άλούς υπό τών Αντωνίου ςρατηγών, έν Μιλήτω 
κατέΓρεψε τόν βιον. Εν δε τοΐς Κελτικοί; Κονις-ορσίς εςι γνονΜ
ρψωχάτη' επί δε ταχς άναχύαεσιν ή Αςα, εις ήν οί Τονροήτανοΐ 
συνίασι μάλιςα, ύπερχειμένη τοί επινείου τής νήσου ςαδίους 
©ύ πολύ πλείους τών εκατόν.

Παροικείται δε υπό πλείςτων ό Βαίτις, καί άναπλείταε σχε- 
χ42· δόν τι επί χιλιους καί Λακοσίους ς-αδίους, εκ Γαλάτη?; μέχρι 

Κορδύδης χαι τών μιχρόν επάνω τόπων. Καί δή xai έξείργα- 
ςαι περιττώς ή τε παραποταμία, xai τά εν τώ ποταρώ ντ,αίδια. 
Προσέτι δε xai τό τής όψεως τερπνόν, άλσεσι χαι ταΐς άλλοι; 
φυτουρχώκς έχπεπονημένων τών χωριών. Μέχρι μεν ούν Ισπα'* 
λιος όλχάσιν άξιολόγοις 6 ανάπλους έςίν έπ'ι ςαδίους ού πολύ 
λείποντας τών πεντακοσίων επί δε τάς άνω πόλεις ρέχρι Ιλι'πας 
ταίς εΤαττοσι* μέχρι δε Κορδύδης τοΐς ποταμίοις σχάφεσι, 
ππχχοΐς μέν τανΰν, τό παλαιόν δε xai μονοξύλοις' τό δ  άνω τό
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. ini Κας·αλωνος ούχ ετι πλώϊμον. Παράλληλοι δέ τινες ράχεις *4*^ 
όρών παρατεΑονσι τω ποταμω, μαλλύν τε καί ?w v  αύτω 
σννάπτουσαι προς βορράν, μέτρω ν πλήρεις· πλείς·ος δ’ ες·ίν 
άργυρος έν τοίς κατά ίλιπαν τδποις καί τοΓς κατά Σιωπών*, 
τόν τε παλαιόν λεγόμενον καί τον νέου. Κατά δέ τάς Κωτίνας 
λεγομένας χαλκός τε «μα γεννάχαι καί χρυσός. Εν άρις·ερά 
μεν ούν ές·ι χοΓς άναπλέουσι τά δρη τούτα, εν δεξιά δε πεδίου 
ρίγα καί ύψιλον, χαί εύκαρπον, καί μεγαλόδενδρον, χαί εν- 
δοχον. έχει δέ καί δ Ανας άνάπλους* ούτε <$έ τηλικούτοις βκάφε- 
β», ουτ’ επί τοσούτον. Υπέρχειτα» δέ καί τούτον μεταλλεία? 
Ιχοντα δρη* χ«3ηχει δε χανχα 'προς χόν Toy ον. Τα μεν ούν 
τάς μεταλλειας ϊχονχα χωρία, ανάγκη χραχία τε εΓναι χαί 
τ.αρά).νπρα, οΖαί περ καί χά χΰ Καρπητανία συνάπχοντα, καί 
Οχι μάλλον τοίς Κελτίδηρσι. Τοιαύτη δέ χαί η Βαιτουρία, |ηρά 
Ιχοναα πεδία, χά παρόκονχα χώ Α να.

Αύτή (3" η Τουρδοτανια 3αυμας·ώς ευτυχεί* παμψόρου δ* 
οίσης αυτής, ωσαύτως δέ καί πολυψόρου, διπλασιάζεται χά 
ευτυχήματα χανχα τω ε’χκομισμώ* τδ γάρ περιττεύον των καμ
πών άπεμπολεΓταε ραδίως τω πλήδει των υαυκληρίων. Ποιούσι 
δε τούτο οϊ τε ποταμοί καί αί άναχνσεις, ώς είπαν, έμψερεΐς 
τοίς ποχαμοΐς ούσαι, καί άναπλεο'μεναι παραπλησιως εκ Βα~ 
λάιτης, ον μικροΐς μόνον, άλλα καί μεγάλοι; οκάψεσιν, εις 
χάς εν χγ μεσογαία πόλεις. Απασα γάρ έςχ πεδιάς » υπέρ τής 
παρόδιας επί πολύ τής μεχαξν τού τε Ιερού ακρωτήριου καί 
τών Στηλών. Ενταύθα δέ πολλαχού κοιλάδες εις χχν μεσογαίαν 
εκ τής 3αλαττης άνέχουσι, ψάραγξι μετρίαις, « καί ρείΒροις 
έοαυίαι ποτάμιοις εκτεταμένοι? επί πολλούς ς·αδίους* ταύτας 
δϊ πληροϋσιν αί τής 3αλ««ης επιπάσεις, κατά τάς πλημμυ
ρίδας, ώς*’ άναπλείσ3αι μηδέν ηττον, η τούς ποταμούς, αλλά 
καί βΟ.χιον. Τοίς γάρ κατάπλοι? δδικε τοΓς ποτάμιοι?, άντι- ι43.
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ι43· χόπτοντος μεν ούδενός, επουρίξοιποζ δετού πελάγιον;» χα&άπερ 
τον ποτάμιον ρεύματος, δια την πλημμνρί&ί. Αί έπι&ίβας 
με£ον; etVtv ενταύθα ft L· τοΐς άλλοι; τόποι;, Sn εις πόρον 
συνα&ουμένη ς-ενόν ft Jakarta εκ μεγό&ον πύάγους, tv ft 
Μαυρουσία ποιεί προς την ϊβηρίαν, άνακοπά; λαμβάνει, χαΐ 
φέρεται προς τά εΐκοντα μέρη τής γΰς ευπετώς. ένιαι μεν ουν 
ιών τοιούτων κοιλάδων χενοΰντat κατά τάς άμπώτεες' ττνάς δ  ου 
παντάπασιν ε’πιλείπει τό ν$ωρ· Ινιαι δε και ν>ίσον; άπολαμ· 
βάνουσιν εν εαυταΐφ. Ύοιανται μεν ονν ειαιν αί αναδύσεις, αί 
μεταξύ τον τε Ιερού άχρωτηριου καί των Στηλών) επίδοση Ιχον· 

σφοδροτέραν παρά τάς εν τοΐς άλλοι; τόποι;. Η τοιαύτη δ 
έπίδοσις έχει μέν τι και πλεονέκτημα προς τάς -χρείας τών πλ.οιξο- 
μόνων πλείους γάρ χαι μείζους ποιεί τάς άναχύσεις,  πολλώα; 
και έπί οκτακόσιους ςαδίους άναπλεομένχς, ωςε τρόπον ταχ 
πάσαν πλωτήν παρέχεται την γήν, χαι ενικτή πρ6ς τε τάς ίξ- 
αγωγάς τών φορτίων καί τάς είσαγωγάς. Εχει δέ τι καί όχλη- 
ρόν αι γάρ εν τοΐς ποταμοΐς ναυτύίαι, διά την σφοδρότερα 
τής πλημμυριδος, ίβχνρότερον xi} ρύσει τών ποταμών άντι- 
πνεουσαν, κίνδυνον ον μικρόν τοΐς νανκληρώι; επιφίρουσι κατατ 
χομιξομένοις τε ομοίως και άνακομιξομενοις. Αί δε άμπώ- 
τεις εν τοΐς άναχύσεσιν είσί βλαβεροί' ταχς γάρ πλημμυρίσα» 
άνάλ.ογον, και ανται π«ρο£ννονταί* &α τε τό τάχος καί επί 
ζηράς πολλακις έγκατέλιπον την νανν. Τα τε βοσκήματα ας 
τάς νήσους διαβαίνοντα τάς προ τών ποταμών, προ τών άναχΰ* 
σεων, τότε μεν *ούν* καί έπαΰ.ύσ^η ,τοτε δε καί άπελήφ^η' 
βιαζόμενα δ  επανελ$έΖν οΰκ ισχνοεν, αλλά διεφ$άρη' τάς δε 
βοϋς φασί και τετηρηκυίας τό συμΒαΐνον, περιμένειν την ανα
χώρηση της Βαλάττης, καί τότε άπαίρεαι εις την ήπειρον.

Καταμα$όντες ονν την φύσιν τών τόπων οι άνθρωποι, 
και τάς άναχύοεις ομοίως ΰπουργεΐυ τοΓς ποταμοΐς δυναμενας,
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πόλεις έχτισαν in  αυτών, και άλλας κατοικώ:», καΒάπερ χαΐ 143- 
ί«{ τών ποταμών* τούτων & ί?α> ή τε Α?α και Νάβρισσα, χαΐ 
0νο€ά,*χαΐ Σ6νο$α*, χαΐ Μαίνοδα, χαιάλλαι πλείους. Προσ- 
λαμ&ΐνουσι $i χαΐ διώρυγες,  έσΒ* όπου χεχονυίαι, τώ πολ·» 
λαχόίύεν είναι καί πολλαχόσε τήν κομιίήν χαΐ προς άλλήλους^
«α προς τους ε£ω. Και αί σύρροιατ δε ωσαύτως· ώφελοΰσι 
κατά τάς έπΐ πολύ πλέριας , των διειργάντων Ισθμών τούς 
ιτορονς πλωτούς άπερ/α^όμεναι, ώς*ε πορΒμεύεσΒαι χαΐ έκ 
των ποταμών εις τάς άναχυσεις, χάχεΐΒβν &ύρο. Απασα ^  
ή εμπορεία προς την Ιταλίαν ές*ΐ χαΐ τήν ί*ώμην, ίχουσα 
τον πλούν μέχρι τών Στηλών άγαμον (πλήν εί τις ές*ΐ περί 
τον πορθμόν δυσκολία), χαΐ τον πελάχιον, τον έν τ>} καθ' ι44- 
ήμάς Βαλάττ»}. Διά yap εύδίου κλίματος οί δρόμοι συντε- 
λούνται, χαΐ μάλις-α τώ πελαχ/£©ντι. Τούτο δε πρόσφορόν ες*ι 
ταις έμποριχαις όλχάσιν. Εχουσι <5έ καί οί άνεμοι τά£ιν οί 
πάγιοι* πρόσεΓι δΐ χαΐ ή νύν ειρήνη, τών λ^ριρίων χατα- 
λυΒέντών* ώσδ* ή σύμπασα υπάρχει ρ^ςώνη τοΓς πλοϊζομένοις. 
ίδιον δέ τί φησι Ποσει&όνιος τηρήσαι χατά τον άνάπλουν τον 
ΐχ τής ίδηρίας, δη οί ευροι κατ’ Εκείνο το πέλαγος Ιως τού 
Σαρίώου κόλπου πνέοιεν έτησίαι’ διό χαΐ τρισΐ μησιν εις Ιταλών 
χατάραι μόλις, παρενέχΒεΐς περί τε τάς Γυμνησίας νήσους, καί 
ηερΐ Σαρδόνα, χαΐ τάλλα άπαντικρύ τούτων μέρη τής Λιβύης.

Εξάγεται δ* έκ τής Τουρδιτανώς σίτος τε καί οίνος πολύς , 
και ίλαιον, ου πολύ μόνον, άλλά χαΐ χάλλι̂ ον* καί κηρός 
δε, χαΐ μέλι, χαΐ πίττα εξάγεται, χαΐ κόκκος πολλή, χαΐ μίλ* 
τος ού χειλών της Σινωπικής χής. Τά τε ναυπή/ια συνις-άσιν 
αυτόθι εξ έπιχωρώς ύλης. Αλες τε ορυκτοί παρ’ αύτοΓς είσι* 
και ποταμών αλμυρών ρεύματα ούκ όλίχα* ούκ δλιχη δε ού#* η 
ά τών όψων ταριχεία, ούκ ενΒεν μόνον, άλλα και έκ της 
&λη? τής ε’κτός Στηλών παραλίας ,  ού χείρων τής Ποντικής,
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*44* Πολλά? ίέ καί εσ$ής πρότερον ίίρχετο* νυν δε Ζρια μάλλον τών 

Κοραξων. Καί ΰπερβολ» δε τις έςι τού κάλλους* ταλαντιαίους 
youv ώνουνται τους κριούς εις τάς οχείας. Τπερδολί?. άέ υμΙ 
των λεπτών υφασμάτων, άπερ οι Σαλτιΐίται κατασκευά£ουσιν. 
Απονος δε καί βοσκημάτων αφθονία παντοίων, και κυν>?χε* 
σίων. Των ολέθριων θεριών σπάνις, πλλν των χεωρύχων 
ϊ&γιδέο>ν, οδς ενιοι λε6ορέίας προσαχορεύουσι. Λυμαίνονται 
yap φυτά καί σπέρματα p^£oφayoύvtες· καί τούτο συμβαίνει 
καθ’ ολ̂ ν τίϊν ίβ>?ριάν σχείο'ν* Αατει'νει δε καί μέχρι Μαο* 
σαλιας* όχλεί άέ καί τάς «ίσους. Οί δε τάς Γ υμνηαίας οί- 
κούντες λέχονται πρεσβεύσασθαι ποτέ πρός Ρωμαίους, κατά 
χώρας αιτνισιν* ε’κ&ίλλεσθαι yap υπό των £ώων τούτων, άν- 
τέχειν μη δννάμενοι άίά τό πλίθος, Πρός μεν ουν τον τοσοΰτον 
ίσως πόλεμον, δ; ούκ αεί συμβαίνει, ωρών όε τινι λοιμική κατα* 
Γ«'σει, καθάπερ όφεων καί μυών των άρουραίων, χρεία τίς 
τοσαύτ»ις επικουρίας. Πρός δε τό μέτριον έ£εύρ»?νται πλείους 
θίραι* και <3yj καί χαλάς άγριος, άς ί  Λιβύ>? φέρει, τρέφου- 
σιν επίτηδες' άς φιμώσαντες παρίασιν εις τάς όπα'ς* at δ  έξ- 
έλκουσιν ?|ω τοίς όνυξίν, βύς άν καταλάβωσιν, h φεύχειν 
άναγχάξουσιν εις την επιφάνειαν* έκπεσόντας ίέ  θ>)ρεύουσιν οί

*45. έφες*ώτες. Τ>?ν <3ε αφθονίαν τών έκκομιζομένων έκ τίς Τουρ- 
άτ,τανίας, εμφανίζει τό μέχεθος, καί τό πλίθος τών ναυκλ»ρίων· 
όλκάβες yap μέγις-αι παρά τούτων πλέουσιν είς ττ?ν Δικαιαρ- 
χόζν, καί τά Ώς*^ > ττίς Ρωμιός ε’πίνειον* τό τε πλήθος μικρού 
δεΐν ένάμελλον τοίς Αιβυκοίς.

Τοιαυτης δε τής pEOoyatô  ούσης πός έν τ>3 Τουρί^τανω, 
καί τ>?ν παράλιον ένάμιλλον ενροι τις άν τοίς εκ θαλοη:*!? 
άχαθοίς. Τά τε yap δς-ρεώδη πάντα καί 'Λογχοειδή καί τοίς 
πλϊίθεσιν υπερβάλλει, καί τοίς μεχέθεσι, καθόλου κατά την εζ<* 
θάλατταν πάσαν, ενταύθα δε ίιαφερόντως’ άτε καί τών πλ.ϊΐμ-*



ρυρίίων καί των άμπώτεων ένταύθα αύ£ανορένων* άς είκός 145. 
αίτιας {ΐναι χαί τον πλήθους καί τού μεγέθους όιά την λιρνα- 
5&ν. Ως ^  αυτως καί περί τών κητέων «πουντών, όρνεων 
τε, καί φαλαινών, χαί φυσητήρων* &ν άναφυσησάντων, φαί
νεται «ς νεφώίους οψες κίονος τοίς πόρρωθεν άφορώσι. Καί ο? 
γόγγροι 9ε άποθηριούνται, πολύ των παρ’ ηρίν ύπερ&£ληρενοι 
κατά το μέγεθος ,  χαί αί σρύραιναι, καί άλλα πλειω των τοιού- 
τ«ν όψων. fev 9ε Καρτηια χήρυχας 9εχαχοτύλους χαΐ πορφύρας 
φασίν' έν 9ε τοΓς· ε£ωτέροις τόποις καί μείζονας ογ9οήχοντα 
ρνων τήν σρύραιναν χαί τον γόγγρον, ταλαντιαϊον όέ τον πολύ
ποδα, διπήχεις 9ί τάς τευθίδας, καί τά παραπλήσια. Πολύς 
δε χαί έ θύννος συνελαύνεται δεύρο από τής άλλης τής δ|ω8εν 
παραλίας, πι'ων και παχύς. Τρέπεται όέ βαλάνω δρύινη, φυορένη 
κατά τής θαλάττης ,  χαραιζήλω τινί παντάπασι iput, άδρστατον 
9 έχψερούση καρπόν* ήπερ καί έν τη γη πολλή φύεται κατά 
την ίδηρίαν, ρίζας μεν Αχούσα ρεγάλας ώς άν τελείας δρυός, 
έ£αιρορένη δέ θάρνου ταπεινής ηττον. Τοσούτον 9* έκφέρει 
καρπόν, ώς-ε ριετά τήν ακμήν πλήρη τήν παραλίαν είναι τήν 
τε εντός καί τήν εκτός Στηλών, ήν έκ&ζλλουσιν αί πλήριαι* 
ή δ’ εντός Στηλών έλάττων άεί καί ράλλου εύρίσκεται. Λέχει 
δ  ό Πολύβιος, χαΐ μέχρι της Λατίνης έκπέρπειν την βάλανον 
τούτην* εί ρηάρα, φησί, και η Σαρδώ φέρει, καί η πλησιόχω
ρος ταύτη. Καί οί θύννοι δ’οσω πλέον συνεχχί£ουσι ταϊς 
Στηλαις έίωθεν φερό/κενοι, τοσώδ’ ισχναινονται πλέον, τής 
τροφής επιλειπούσης* είναι τε παρά τάλλα πϊον τό £ώον τούτο* 
ηδεσθαι γάρ τη βαλάνω, καί πιαίνεσθαι διαφερόντως νπ* 
«ύτης* φοράς τε τής βαλάνου χινορένης, φοράν καί τών θύν
νων είναι.

Τοσούτοις 9ε τή; προειρημένης χώρας άγαβοΐς χεχορηγημίνης, 
ούχήκίΓα, αλλά καί ραλίστα  ̂άν τις άποδεςαιτο καί θαυράσειε ι4δ.

ΒΙΒΛ. Γ. (ιβ η ρ ιδ ). i8g
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>46. το περί τάς μεχάλλείας ευφυές· άπασα μέν γάρ μεςτι των τοωντων 
ίς'ιν η των I6r>pm χώρα’ ον πάσα. δ  εΰχαρπος, ούδ ευδαίμων 
όντως· χαΐ μάλις-α ή των μετάλλων ευπορούσα. Σπάνιον δ3 έν 
άμφοτέροις εύτνχεΓν* σπάνιον δε, χαΐ τ ο  τ ήν αύτύν έν όλίγω 
χωρίο» παντοίοις π)η$ύνειν μέταλλο ις. Η δέ Ύουρδητανία, χαί 
ή προσεχής αντρ, "λόγον ούδένα άζιον καταλείπει περί τήνδε 
την αρετήν τοΓς επαενεΐν βουλομένοις. Ον γάρ χρυσός, ον/. 
άργυρος, ουδέ χαλκός, ουδέ σίδηρος, ούδαμού τής γής, ούτε 
τοσοΰτος, ούΟ}' ούτως άγαμός έξήχαςαι γεννώμενος μέχρι 
νύν. 0  δε χρυσός ού μεταλλενετat μόνον, αλλά xai σύρεται· 
χαταφέρουσι δ3 οι ποταμοί χαΐ ο< χείμαρροι τήν χρυσΐτεν άμμον, 
πολλαχοί καί έν τοις άνύδροις τόποις ούσαν' άλλ’ έχεΙ μέν 
αφανής έςιν, έν δέ τοΓς έπε/λύςοις άπολάμπει το τον χρυσού 
ψήγμα· και τούς άνύδρους δέ φορητω έπιχλύζοντες ΰδατι, 
ς-ώπνον ποιονσι τό - ψήγμα. Καί φρέατα δ* όρύσσοντες, χαί 
άλλος τέχνας επινοοΰντες, πλύσει τής άμμου τόν χρυσόν 6c- 
λαμβχνον<κ* καί πλείω των χρυσωρυχείων έςί νυν τά χρυσό- 
πλύσια προσβγορευόμενα. λξιοΰαι δε Γάλάται τά παρ* εαυτοίς 
είναι χρείττω μέταλλα, τά τε έν τώ Κεμμένω δρει, χαί τά W  
αυτή χείμενα τή ΪΙυρήνρ' τό μέντοι πλείον τάντεύ$εν ευδο- 
χιμά. έν  δέ τοΓς ψήγμασι τον χρυσίου φασΐν ευρίσχεσ$αί ποτέ 
χαΐ ήμίλιτριαίας βώλους, &ς χάλοΰσι Πάλας, μεχράς χαθάρσειος 
δεομένας. Φααΐ δέ χαΐ λ&ων σχιζόμενων ευρίσχειν βωλάρια 
$ηλα!ς όμοια· εκ δέ τον χρυσού έψομένου xai χαΒαιρομένου 
ςτυπτηριώδεε tcvt γ$, τό κάθαρμα rft.exxpov είναι' πάλιν δέ 
τούτου χαδεψομένου, μίγμα έχονχος αργύρου χαί χρυσού, τόν 
μέν άργυρον άποχαίεο$αι, τόν δέ χρυσόν ύπομένειν' εύδιάχυ· 
τος γάρ ό τύπος καί λιπώδης" διά τούτο καί τώ άχύρω τήκεται 
μάλλον β χρυσός* ότι ή φλόξ, μάλαχή ούσα, συμμέτρως έχει 
προς τό είκον, καί διαχεόμενον ραδίως· ό δέ άν&ραξάπανάλίσχει
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{τολν, νπ«ρτ>5κων tfi σφοδρότητι, xai ίξαίρων. έν  Si τοίς pti- 146· 

$ροις σύρεται xai πλύνεται πλησίον iv σχάφαις, ή ipvnetat 
<fpiap, it δε άνενεχ$εϊσχ γη πλύνεται. Ίάς δε τον άργυρον 
καμίνους ποιοΰσιν ύψηλάς ,ώ ςε την εκ των βώλων λι^ννν με-* 
άωρον έξαίρεσ$αι' βαρεία γάρ εςι xai ολέθριος. Των Si χαλ- 
MV ργείων τινά καλείται χρυσεϊα' εξ ών τεκμαίρονται χρυσόν εξ 
ανιών όρύττεοδαι πρότερον.. ,

ϊίοσεεδώνιος S i, τό πλήθος των μετάλλων έποινών xai την *47* 
Αρετήν, ©υκ άπέχεχat τ?{ συνήθους ρητορείας, αλλά σννενθον 
eta τοίς. νπερδολαις, Ον γάρ άπιςέιν τώ μν5ω φησ'ιν, Zxt, 
τών δρυμών ποτέ έμπρηαδέντων, η γή ταχΰσα, &χε άργυρΐτις 
xai γρυσιτις, εις την επιφάνειαν έξέξεσε· διά το πάν όρος xai 
πάτα βουν ον uXvjv είναι νομίσματος, υπό τίνος άφ$6νου τύχης 
οεσωρευμένην. Καβόλου S’ &ν είπε (ψησΐν) ιδώντις τούς τόπους, 
Βηααυρούς εΐναι φύαεως άεννάους, % χαμιεΐον ηγεμονίας άν- 
ίχλειτττον' ου γάρ πλούσια μόνον, αλλά xai νπόπλουτος ίιν, 
γησ'ιν, ή χωρά' xai παρ’ εχείνοις ώς αληθώς τον υποχθόνιον 
τόπον» ούχ 6 Αδης, οΐλλ’ 6 Πλοντων κάτοικοί. Ύοιαΰτχ μεν 
ονν εν ώραίω σχηματι εϊρηκε περί τούτων, ώς &ν έχ μετάλλου 
xai αυτός πολλω χρώμενος τώ λόγω. Τήν S’ έπιμίλειαν φράξων 
ύν των μετάλλευόντων, παρατίθησι τό τον Φαληρέως* ότι φησ'ιν 
ίχεαος έπΐ των Αττικών άργυρείων ουτω συντόνως όρύττειν 
τούς ανθρώπους, ώς άν προσδοκώντας αυτόν άνάξειν τον 
Πλ.ούτωνα. Και τούτων ονν έμφανίζει παραπλήσιου την σπουδήν 
xai rtv φιλεργίαν, σχολιάς τεμνόντων και βο&είας τάς σύριγ
γας, xai τούς εν αύταϊς απαντώντας ποταμούς πολλάχχς τοΐς 
λίγυπτίοις άναντλούντων κοχλιαις. Τον δε λόγον ον τον βντόν 
ihou τοντοις xai ποτέ τοίς Αττικοίς* αλλ’ εκείνοις μεν αΐνίγ- 
ρατι έουάναι τ«ν μεταλλείου' όσα μεν γάρ άνίλαβον, φηοίν, 
οΰκ ελαβον όσα δε είχον,. άπίδαλον' τούτοις S’ ύπεράγαυ



47* λυσιτελή' τοίς μεν γάρ χαλκουρ^οις τέταρτον μέρος i£«yovm 
τίς γής τον χαλκόν, των $ε άρχυρενόντων τινές ιδιωτών έν 
τρισιν ήμέραις Ενβοικόν τάλαντον έ£αίρονσι* Τόν δε καττί- 
τερον ούκ έπιπολίς εύρισκεαθα/ yvjoiv, ώς τούς ίς·ορικοίις 
θρνλλεΓν, άλλ5 όρύττεσθαι* ^εννάσθαι δ' εν τε τοΓς υπέρ τούς 
Λνσιτανούς βαρβάρου, καί έν τοΓς Καττιτερίσι ννίσοες* καί 
έκ των Βρετανικών όέ εις την Μασσαλίαν κομίξεσθαι. Εν δε 
τοΓς Αρτάβροις, οΐ τ^ς Λνσιτανίας νς·ατοι προς άρκτον καί 
όύσιν είσιν, ε’Ιανθείν φ>]σιν άργύρω την yjjv, καττιτέρω, χρ ν
οώ λενκώ* άργνρομιγης yap έςΤ την δε γην ταύτην φέρειν 
τούς ποταμούς* τί?ν 5έ σκαλίσι τάς γννχχχχς διαμώσας πλύνειν 
έν i)3nxτηρίοις πλεκτοΓς ini χίςγ. Οντος μέν περί των μετάλ
λων τοιαύτ' είρηχε.

Πολύβιος ίέ, τών περί Καρχηδονα νέαν άργυρείων μισεύεις, 
μέγις-χ μεν είναι' ^ησι* ίίέχειν ίέ  τ^ς πόλεως ίσον είκοσι ςα- 
δίους, περιεώϊ^ότα κύκλον τετρακοσίων ςαδίων, όπον τέτ- 
ταρας μνριάίας ανθρώπων μένειν τών έργχζομένων, άναψε·

48. ροντας τότε τώ <5/ίμω τών Ρωμαίων καθ’ έκάςτ̂ ν Ημέραν ίισ* 
μνριας καί πεντακισχιλίας δραχμοίς. Τλν /?ε κατεργασίαν τκν 
μέν άλλ>}ν έώ· μαχράγάρ έ$Τ την $ε σύρτην βώλον τ»ν apyu- 
pcrtv yvjoi κόπτεσθαι, και κοσκ/νοις εις ν£ωρ ίιαττάσθαι* 
κόπτεσθαι ίέ  πάλιν τάς νποΓάσεις, καί πάλιν διηγούμενα; 
άποχεομένων τών νίάτων κόπτεσθαι* τ»ν δε πέμπτων νπόζ-α- 
σιν χωνενθεΐσαν, άποχνθέντος τον μολύ&ίον, καθαρόν τόν άρ* 
yvpov e£ayjcv. Εςη &  καί ννν τα άργυραα, ον μέντοι ό>}· 
μόσια, ούτε ενταύθα, οντε εν τοΓς άλλοις τόποις' άλλ’ εις 
ίόιωτικάς μετέςτισαν εγχτήσεις' τά δε χρνσεΐα ί>}μοσιεύεται τά 
πλείω, Εν ίέ  Κας·αλώνι καί άλλοις τόποις ϊδΐόν έ$τ μέταλλον 
όρνκτον μολύβίον* παραμεμικται ίέ  τι καί τούτον τον άργυρον 
μικρόν, ονχ ώς*ε λνσιτελείν άποκαθαιρειν αυτόν.

tgn ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Ον



Οίι πολύ 8* άπω$εν του Κας·αλώνός ίς·ι καί το όρος, εξ ι48. 
βύ φεΐν <ρχαι τόν Βαΐτιν, δ χαλούσιν Αρχυρούν, διά χά άργυρεΐχ 
χά b  αΰτω. Πολύβιος δε καί τον Αναν καί τούτον έχ τής 
Κείτίβηρίας ρείν ψηα, διέχοντχς άλλ){λων όσον έννακοσίους 
ς·α&ους· αΰ&θίντες χάρ οί Κελτίβηρες, έποίησχν xxi την 
πλησιόχωρου πάσαν ομώνυμον έαυτοΐς. Κοόοχοι δ> ο! παλαιοί 
καλείν τον Βαίτιν, Τχρχησσόν χά δε Γάδειρχ, xxi τάς περί 
αυτήν «ίσους, Ερύίύειαν. Διόπερ ούτως είπείν ύπολαμ&ίνουσι 
Στησίχορον περί τού Γηρυόνου βουκολίου, Αότι ysw/i^ioj

σχιόόν αντίπερας *Xtwας itpvUtixt,
Τοφτηοοού ποταμού παρά παγάς άπιίρονας οφγνρορίζονς, 
ύ* χεν$μώνο>ν ηίτραις.

ΔυεΓν <Ji ούσων εκβολών τού ποταμού, πόλιν b  τω μεταξύ χώρο» 
χατοικείσθαι πρότερόν ψαοιν, ήν χαλεΓσθαι Ταρτηοσον, ομώνυ
μον τω ποταμώ, καί τκν χώραν, Ύαρτησαίδχ "καλεΐσβαι ψχοιν*, 
ην νΰν Τουρ&ύλοι νέμονται. Καί Ερατοσθένης δε την συνεχή 
Tj Κα'λπρ Ταρτ^σσίβακαλείσΒαι φησΐ,χάΐ Ερύ$ειαν νήσον εύ- 

δαίμονα. Προς 8ν λρχεμίδωρος άντάεγων, χαΐ χχΰχά ψτ,οι ψευ- 

όώς λέχεσθαι ύπ* αυτού, κο&α'περ καί τό άπό Γαίειρων ini τό
f *
Ιερόν άχρο)τήριον δίοίςτιμα άκέχειν ημερών πέντε τελούν, ου πλει-

όνων όντων ή χιλίων καί επτακοσίων ς*αόιων· καί τό τάς άμπώτείς

μέχρι δεΰρο περατούσίύαι, αυτί τού κύκλω περί πάσαν τήν οί-
%

κουμενην συμβαίνει*· xxi τό τα προσαρκτικά μέρη τής Ιβηρίας 
εύπαροδ'ώτερα εΓναι προς rfev Κελτικήν, « κατά τον Ωκεανόν 

πλε'ουσι· xxi Sox δη άλλα etpyjxe, ΠυΘέα πις·εύσας δΐ’ αλαζονείαν.

0  όέ Ποιηπις, πολύγωνός τις &ν, καί πολυίς-ωρ, όίίωσιν i4g. 
άφορμάς, ώς ουδέ τούτων άνηχοός έςι των τόπων, εί τις όρδως 

βούλοιτο συλλοχι£εσθαι απ’ άμφοίν, των τε χείρον λεχομένων 
περί αύτών, καί τών άμεινον καί ά)η5έςερον. Χείρον μεν, ότι

Ν
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ι49· προς όύσιν έσχάτην ήκουεν αντην> όπου, χαΘάπερ ψηαα αυτός, 
εις τον Ωκεανόν έμπίπτει

λχμπρον φάος ίιϋοιο,
Ελχον νύχτα μίλαιναν ΐπι ζΰάωρον αρονραν'

ή $  νύ£ ίκ  όύσ^ημον χαί τώ α&? πλϊ]σια'£ον £ήλον ό to 
<χ$ης τώ ταρτάρω* άχάζοι ecu τις άκούοντα τά περί Ταρτησσού 
τόν τάρταρον έκείθεν παρονομα'σαι τον έσχατον των υποχθο
νίων τόπων προσθεΐναι <δε καί μύθον, το ποιητικόν σώξοντα. 
Καθα'περ καί τους Κιμμερίους είόώς έν βορείοις και {οφεροίς 
οικήσαντας τόποις τοϊς κατά τόν Βόσπορον, ίόρυσεν αυτούς 
προς τώ α$ρ, τάχα καί κατά τι κοινόν των ίώνων έχθος προς 
τό φΰλον τούτο* καί γάρ καθ’ όμηρον, ί) πρό αυτού μικρόν, 
λεχουσι την τών Κιμμεριων lipoiov χενεσθαι, την μέχρι τής 

.Αίολίόος καί τής Ιωνίας. Ταίς &  Κυανίαις έποάισε παραπλη- 
σίως τάς Πλαχκτάς, άεί τούς μύθους άπό τινων βόριών έν
οχων. Χαλεπάς γάρ τινας μυΘεύει πέτρας, καθάπερ τάς Κυανέας 
φασίν έ£ ού χαί Συμπληχά&ς καλούνται* όιόπερ καί τόν Ια'σο- 
νος παρείχε to αυτών πλούν. Και ό κατά τάς Στήλχς ίε  
πορθμός καί ό κατά Σικελίαν ντνηγάρενον αύτώ τόν περί τών 
Πλαχκτών μύθον. Προς μεν to τό χείρον, άπό τής τού Ταρ- 
τα'ρου μυθοποιδας αινίττοιτό τις άν την τών τόπων μνήμην 
τών περί Ταρτησσόν.

Πρός to τό βέλτιον, έχ τούτων. Η τε γάρ ΰρακλέους ς·ρα* 
τεία μέχρι ίεύρο προελθούσα, καί [ή] τών Φοινίκων, ύπέχραφεν 
αύτώ πλούτον τινα, καί ραθυμίαν τών άνθρώπων'.ουτοι yap 
Φοίνι|ιν ούτως έγένοντο σ<ρό$ρχ υποχείριοι, ώς*ε τάς πλείους τών 
έν τρ Τουρ&ιτανία πόλεων καί τών πλησίον τόπων ύπ* εκείνων 
νυν οικεΐσθαι. Καί ή τού όόύσσέως to ς·ρατείχ ίοκεί μοι ίεύρο 
χενηθείσα, καί ίς*ορηθεισα ύπ’ αυτού, παραίούναι πρόιρασιυ* 
ώστε καί τ«ν Οόύσσειαν , καθάπερ την Ιλια'ία, άπό τών
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συμ&ίντ*ν μετάγαγάν είς ποίησιν, καί ttjv συνήδη τοΓς ποιηταις »49· 
μυροποιίαν. Ου γάρ μόνον οι -κατά την Ιταλίαν καί Σικελία# 
τόποι καί «/1οι τινές των τοιούτων σημεία ΰπογράγουσιν, άλλά 
και εν τή ίβηρία Οόύσσεια πόλις δείχνυται, xai Α5ηνάς ιερόν, 
καί άλλα μυρία ίχνη τής τε έχεινου πλάνης, και άλλων τών εκ 
τον Τρωϊκον πολέμου περιχενομένων, επίσης κακώσαντος τούς 
τε π«λεμη$έντας και τούς ελόντας τήν Τροίαν* καί yap ουτοι 
Κα^μείαν νέχνιν έτύχχανον ήρμένοι,  τών τε οίκων αντοίς κατ- ι5ο. 
(φθαρμένων, και τών λαφύρων εις ϊκαςον ολίγων έληλυθότων. 
Συνέβη ούν τοΓς περάεΐγ$είσα>, άπιούσιν εκ τών κινδύνων, κατά 
λκΓεέας τρέπεσ^αι, καί τοΓς Ελλη σι* τοΓς μεν ίιά  το έκπεπορ- 
Sw Sat, τοΓς <?έ ίίά  τήν αισχύνην, εκάς-ου υπολαβόντος,

Αισχρόν τοι ό»ρόν η  μόνην,

άνευ τών οικείων,
xtvtiv τ* vitaSat

παρ’ αύτούς πάλιν. Η τε του Αίνείου παραίέίοται πλάνη, καί 
Αντήνορος, καί ή τών Ενετών* ωσαύτως καί ή Διομήίους τε,

r

καί Μενελάου, καί Μενεσδέως, καί άλλων πλειόνων. Οτοινυν 
Ποιητής τάς τοσαύτας ς*ρατείας επί τ« έσχατα τής ίβηρέας «$*ο- 
ρηκώς, πυνθανόμενος <?£ καί πλούτον καί τάς άλλος άρετάς (οί 
yap Φοίνικες έώίλουν τούτο ) , ένταύ3·α τον τών ευσεβών έπλασε 
χώρον, καί τό Ηλύσιον πείίον, ου φησιν ό Πρωτεύς άποικίσιιν 
Τον Μενέλαον*

Αλλά σ’ ές Ηλύσιον π*Α'ον καί πιιρατα yafai 
Αθάνατοι πόμψονσιν, ό5ι |αν3ός Ραίάααν5υ{*
Τίπιρ ρ«ίς-« βιοτό πΛ « άνΑρώποισιν*
Ού viyiro;, οντ ip  χβιμών πολύς, οντ* ποτ’ όμβρος, 
Αλλ’ abi Zsfop'jio ϊιγυπνιίοντας άήτα,ί 
Ωκεανός άνίησιν, άναψύχ«ν ανθρώπους.

Τό τε yap ευάερου και τό εΰ'πνουν τού ζέφυρου τούτης «γ < τής
Ν a



ι5ο. χώρας obuiov ,  εσπερών τβ καί atevvfc ονσης* τ<5 τε έπί τοΓς 
περασι τίς y fa , ε’φ’ οϊς καί τον αδήν ρερυΘενσΘαί φαμεν. Ο τε 
Ραδάμανθυς παρατεθείς, υπογράφει τον πλησίον τώ Μίνω 
τόπον, περί ον φ>)σ»·

Εν5’ Jjroi Μίνωα ίίον Διό; άγλαον υϋν,
Χρύσιον σχήτηρον Ιχοντα, θιμιςιύοντα νέκυσαι. ^

Καί οί ρετα τ«ντα δε ποιηταί παραπλήσια θρνλλονσι, τν5ν τε 
επί τάς Γηρνόνον βίας ς-ρατείαν, καί trjv έπί τά ρίλα των 
Εσπερίδων τά χρύσεια ωσαύτως ς-ρατείαν* καί Μαχάρων ταιάς 
νόσους κατονομοίζοντες, &ς καί νυν δειχνυμένας ϊαμεν, ον πολύ 
απωθεν των άκρων τϋς Μαυρουσίας, των άνταειρόνων τοΓς 
Ταδείροις.

Τονς δε Φοίνικας λε^ω μηνυχάς* καί [yap] τίς i&jp&C καί τής 
Λιδνης τκν άρις-ην ουτοι κατέσχον προ τής ηλικίας τής όμδρου, 
καί διετεΤεσαν κύριοι των τόπων δύτες, μέχρις ον ΡωραΓοι κατ- 

ιδ ι. όλυσαν αυτών την ĵ yepoνίαν. Τον δ* ifijptxov πλούτον καί 
ταΰτα ραρτύρια* Καρχιοδόνιοι μετά του Βάρκα ς*ρατεύσαντες 
κατέλαδον, ώς φασιν οί συγγραφείς, Φίαλαις άργυροίς καί πί* 
3οις χρωρόνονς τούς εν τή Τουρδ^τανία. Ϋπολάδοι δ’ άν τις 
έκ της πολλές ευδαιμονίας καί ρακραιωνας όνορασθήναι τονς 
ενθάδε ανθρώπους, καί ράλις·α τονς Ηγεμόνας' καί διά τοντβ 
Ανακρέοντα ρέν ούτως είπειν*

Εγώ ό* out’ «ν Κμούθιης 
BouWpnv χέρας, οντ* tria  
Πεντήκοντά «  χήκατον 

, Ύαρτηασοϋ βααάινααι.

Ηρόδοτον δε καί το όνομα τού βασιλεως καταγράψαι, καλέ- 
σαντα Apyavfiifiviov. ή  yip οδτω δε£αιτ’  αν τις, Μ» Ισον τούτω, 
το τον λνακρέοντος, ή κοινότερου, Ούτε Ταρτησσοΰ πολνν 
χρόνον βασιλενσαι. Ενιοι δέ Ταρτηοσον την ννν Καρτηώ* 
προσαχορεύονσι*
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Τή tie τίϋς χώρας ευδάιμονία καί to ήμερον καί τό πολιτικόν i5 t. 
οννηκολούδησε τοίς Τουρόνιτανοίς· καί τοίς Κελτικοΐς tie, διά rijv 
ytnvlamv, ώς είρηκε Πολύζος, καί διά τίιν συγγένειαν. Αλλ’ 
έκείνοις μίν ήττον τ« πολλά yap χωμιηδον ζώσιν. Οί μέν τβι 
Towp&jravol, καί μάλιςα οί περί τον Βαίτιν, τελέως εις τον 
Ρωμαίων μετα£έ6ληνται τρόπον, ούίέ τ>5« διαλέκτου τής σ$>ε- 
τέρας έτ« μεμνημένοι. Λατίνο/ τε οί πλεί^οι χεχόναοι, καί 
επο&ους ειληφααπ Ρωμαίους* ώς*ε μικρόν άπέχουσι του πάντες 
είναι Ρωμαίοι. Αϊ τβ νυν συνωκιβμεναι πόλεις, ή τε έν τοίς 
Κελτικοίς Πα|αυχους·α, καί ή έν τοίς Τουρδούλοις ΑύχούΓ* 
Ημερίτα, και ή περί τούς Κελτίβηρας Καΐααραυχούς*a , και 
άλλοι &ηαι κατοικέαι, τήν μεταβολήν τ<5ν λεχθεήιων πολιτειών 
έμφαν£ου«. Καί των ί&ίρων όσοι τούτες είσι τής ιδέας, 
Στολοίτβι λύονται *ί> Toyarot** έν δε τούτοις είσι καί οί Κελ- 
τ/&}ρες, οι πάντων νομισθέντες ποτέ θηριωδές-ατοι. ΐαΰτα μεν 
iupi τούτων.

Κ Ε Φ ·  Γ .
*

Α .Π 0 tie τοδ ίερου πάλιν άκρωτηρ/ου την άρχην λαμ&ένουοιν 
ini θοίτερον μέρος τ>5-ς παραλίας, τό πρός τον Τοίχον, κόλπος 
έτ/ν* έπειτα άκρα τό Βαρβάρων, καί αί του Τοίχου έκβολαί 
πληο/ον, i f ’ άς ευΑυπλοια Γ«διοι δίακόαιοι δέκα. Ενταύθα δέ καί 
«ναχύσεις'ών μία ini πλε/ους η τετρακοσίους ροδίους από του 
λεχθέντος πυρχου, κα9’ ήν ΐδρυνται Ολισίπων καί Άάκεια. ό  δέ 
Τοίχος κοΰ τό πλοίτος ‘έχει του ς-όματος είκουι που ςαδΐων, 
καί τό βάθος μέχα, ώς-ε μυριαχωχοίς άναπλείσθαι. Δύο δ* 
άναχύσεις έν τοίς ύπερκειμένοις ποιείται πεδίοις, όταν αί πλή- 
μαι χένωνται* ώς·ε πελαχ£ειν μεν έπΐ εκατόν καί πεντήκοντα ι5». 
ςαδίους, καί ποιείν πλωτόν τό πεόϊον* εν δέ τη έπάνω άναχύσει- 
χαί νησι'ον άπβλαμβανειν όοον τριάκοντα Γαδίων τό μήκος·
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i5a. πλάτος δε μιχρόν άπολΰπον τον μήκους, εύάλσες καί ώάμ- 
πελον. Κεΐται δ  ή νήσος κατά Μόρωνα πάλαι, χειμένην έν 
βρει, τον ποταμού πλησίον, ά<ρ$ς·ώσαν τής θάλάττης όσου 
πενταχοσίους ςαδΐους, εχουσαν δε xai χώρου αγαθήν την πέρίξ, 
καί τούς άναυλους ευπετεΐς, μέχρι μεν πολλον, xai μεγάλοις 
σχάφεσι, το δε λοιπόν τοΐς ποταμίοις λέμ&οις. Καί υπέρ τον 
Μόρωνα δ3 ότι μαχρότερος ανάπλους έςΊ· Ταύτη δε τή πόλει 
Βρούτος , 6 Καλλαϊκος προσαγορευτείς, όρμητηρίφ χρώμενος, 
επολέαησβ προς τούς Λνσιτανους, καί χατίς-ρεψε τούτους' ταις 
δε τού ποταμού πλημμύραις Ιπεχείρησε την άλωοιν, ώς άυέχοι 
τούς ανάπλους ελευθέρους, καί τάς άυαχομιδάς τών επιτττ 
δείων· ώς·« καί τών περί τόν Ύάγον πόλεων αυτat χράτις·αι. 
Ώολύϊγθυς δ  ό ποταμός, xai όςτραχίων πλήρης· Ρ« δ ,  ?χων τάς 
άρχάς έχ Κελτι&,ρων, διά Ούεττώνων καί Καρπητανών καί 
Λυσιτανωυ, επί δύσαι ίσημεραά,ν, μέχρι ποσού παράλληλος 
ων τώ τε λνα xai τώ Βαίτει, ριετά δε ταύτα άψιςάμενος έκείνων, 
άποκλινόντων προς την,νότιον παράλιαν·

Οί δ  ύπερχείμενοι τών λεχθέντων δρών, έίρητανοι μέν είσι 
νοτιώτατοι, xai μίγρι τής παράλιας δφοντες έχ'μέρους τής 
εντός Στηλών Καρπητανοί τε μετά τούτους προς άρκτους· είχα 
Ούπτωνες xai Ουαχχαΐοι, δι ών ό Δούριος ρεΐ, κατ’ Ακον
τίου πόλοι τών Ούακχαίων ξχων διάβασιν. Καλλαΐκοί δ  ύπατοι, 
τής όρεαιής έπέχοντες πολλήν’ διό καί δυσμαχώτατοι όντες, 
τώ τε χαταπολεμήσαυτι τους Λυσιτανούς, αυτοί παρέσχον την 
Ιπωνυμίαν, xai νύν ήδη τους πλείτονς τών Λυσιτανών Κολ- 
λβαους χάλάσθαι παρεσχεύασαν. Της μεν ουν ίίρητανίας χρα- 
τιςεύονσά ές·ι πόλις Καίτουλον χαι ίΐρία.

Του δε Ύάγου τά προς άρκτον, ή Αυσιτανία i f i  μέγιςον 
τών Ιβηρικών εθνών ,  xai πλ&ίςοις χρόνοις ύπό Ρωραίων πόλε* 
μηθέν. Περιέχει δε τ»ς χώρας τούτης το μεν νότιον πλευρόν
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δ Τάχος, το δ* εβπέριον χαί τδ «ρκτιχδν ό Ωκεανός, το δ* »5a. 
εωθινόν ο* τε Καρπητανοί χαί οι Ονέττωνες χαΐ OuaxxaTot χαΐ 
ΚαλλαΖχοί, τά γνώριμοι ίδνη* τάλλα δέ ουχ. ά£ιον ονομάζαν, 
διά την μικρότητα χαι την άδοξίοα»' ύπεναντέως δε τοΓς νύν 
ένεοε καί τούτους Λυσιτανούς όνομάζουσιν. Ομοροι $* εΐσίν έχ 
τον προς Ιω μέρους οί μεν Καλλαϊκοί τώ των λς·ουρίαν £&ν«
*χαΐ τοΐ( ϊδηρσιν*1, ο ίδ5 άλλοι τοίς Κέλτίδηρσι. Τδ μεν ουν 
μάίχος *μνρίων χαι* τρισχίλίων ςαδίων',το δε πλάτος πολύ ίλατ- ι53. 
τον, δ ποιεί τδ έα&α/ον πλευρδν, εις τήν άντιχειμένην παρα
λίαν. Υψηλόν δ* έςί τδ έωθινδν χαΐ τραχύ* η δε ίιποχειμένη 
χώρα, πεδιάς πάσα, χαΐ μέχρι Βαλάττης, πλην δλίγων ορών 
ον μεγάλων' η δή χοά τον ΚριςοτΒη <ρησΐν 6 Ποσειδώνιος ούχ 
όρθώς αηιάσθαι την παραλίαν την χατά τήν Μάνρονσίαν τών 
πλημμυρίδων χαΐ τών άμπώτεων* παλΐ($ροε<ν γάρ φάναι την Βά- 
λατταν, διά το τάς άχρας υψηλές τε χαΐ τραχείας είναι, δεχομίνας 
τε τδ κύμα σχληρώς, καί άνταποδιδούσας τί} ίδηρία' τάναντία 
γάρ Βινώδεις είναι χαΐ ταπεινάς τάς πλείςας, ορδώς λίγων.

Η δ* οδν χώρα, περί #ς λίγομεν, ευδαίμων τέ Ι ς ι ,  καί 
ποταμοΐς διαρρεΐχαι μεγάλοις τε καί μιχροΐς, απασαι εκ τών 
εωθινών μερών, παροδλάιλοις τώ Τάχω* Ζχουσι δε καί άνάπλους 
ο! πλειονς καί ψήγμα τού χρναοΰ πλειςον. Γνωριμώτατβι δε 
τών ποταμών, i f  εξής τώ Τάχω Μούνδβς, ανάπλους ίχων 
μικρούς, καί Ούακούα, ωσαύτως* μετά δε τούτους Δούριος, 
μακρόΒεν τε ρέων παρά Νουμαντίαν, χαΐ πολλάς άλλας των 
Κελτιδίρων χαΐ Ουαχχαίων κατοικίας, μεχάλοις τ’ άναπλεδ- 
μενος σχάφεσιν, επί δκταχοσίους σχεδδν τε ?αδίδυς. ΕΓτ’ άλλοι 
ποταμοί, χαί μετά τούτους δ τίς Ληύης, δν τινες Λιμαίαν, οί 
δέ Βελιώνα χαλουσι. Καί ουτος δ’ έκ Κελτιδύρων καί Οΰακ- 
χαίων ρεΓ* καί δ μετ’ αύτδν Βαίνις (οί δε Μίνιον φασί), πολύ 
μέγιςος τών εν Λυσιτανία ποταμών, επί δκτακοσίους καί αύτδς
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153. άναπλεόμενος c«iiou;. Ποσειδώνιος δέ εκ Καντοίδρων ml αυ
τόν ρείν φησι* πρόκειται δε τής έκ£ολής αυτβυ νήσος, ml 
χηλοί δύο όρμους έχονσαι. Επαινείν δ* ά£ιον την φύσιν, ότι 
τάς δχθας ύψ^λας Ιχουσιν ο! ποταμοί, ml ίκανάς δέχεσθαι 
τοΓς ρείθροις την θάλατταν πλημμυροΰσαν, &?ε pi) ύπερχεΐ- 
cBeut ροζ & επιπόλαζαν έν τοίς πεδίοις. Τής μεν ούν Βρούτου 
βραχείας όρος οντος* περαιτέρω' δ* thiv άλλοι πλειους ποτα
μοί παράλληλοι τοΓς λεχθεΓσιν.

Υς-ατοι δ5 οίκου σιν Αρτα£ροι περί την άκραν, ή καλείται 
Νέριον, ή καί τής έσπερίου πλευράς καί τής βορείου πέρας 
«Υί· Περιοικοΰσι δ* αυτήν Κελτικοί, συχχενεΓς των έπί τω Avjc 
καί yap τούτους καί Τουρδούλους Γρατεύσαντας έκεΓσε,Γασιασαι 
φασί μετά τήν όΐα6ασιν τού Λιμοίου ποταμού. Προς δέ r>5 
Γασει καί άποδολής του ήχεμόνος χενομένης, κατομείναι σκεδα- 
σβέντας αύτόδι* έκ τούτου δε καί τόν ποταμόν Λήδης [άν]αχο-

*54. ρευθήναι. Εχουσι δέ οί Αρταδροι πόλεις συχνά;, έν κόλπω συν 
οαουμένας* 8ν οί πλέοντες καί χρώμενοι τοΓς τόποις, Αρτάδρων 
λιμένα προσαχορεύουσιν* οί δε νυν τούς Αρτα'δρους, Αροτρέ- 
δκς καλοϋσιν. Εδνη μεν ούν περί πεντ>5κοντα την χώραν νέμεται, 
την μεταξύ Τοίχου ml των Αρτάδρων. Εύδαιμονος δέ τής χώρας 
ύπαρχούσης, κοίτα τε καρπούς καί βοσκήματα, καί τό του 
χρυσοί καί άρχύρου καί των παραπλήσιων πλήθος, όμως οί 
πλειους αυτών, τόν άπό τής χής αφέντες βίον, έν λη^ηρι'οις 
διετέλουν καί πολεμώ συνεχεΓ, πρός τε άλλήλους, καί τούς 
ομόρους αύτοΓς ,  δια&ώοντες τόν Τοίχον ,  έως έπαυσαν αυτούς 
Ρωμαίοι ταπεινώσαντες, καί κώμας ποιήσαντες τάς πόλεις «ύ-

J f

των τα; πλείς-ας, ένίας δέ καί συνοαίξοντες βέλτιον. Ηρξαντο 
δέ τής ανομίας ταύτης οί ορεινοί, καθα'περ είκός* λυπράν χάρ 
νεμόμενοι, καί μικρά κεκτημένοι, των άλλοτρίων έπεθύμουν. 
Οί δέ, αμυνόμενοι τούτους, άκυροι των ίδιών έρχων καθις-αντο
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ί |  άνάχκης* δς·’ άντί του χεωρχεΓν όπολέμουν καί ουτοι* καί i*>4* 
ovvifam xhv χώραν αμελούμενη v, ψείραν είναι· των εμφύτων 
άχα^ών, οίκείσ$αι υπό λης-ών.

Τούς ^ ονν Λυσιτανούς φασιν ενεόρευτικούς, έ|ερε6νήτι- 
κούς, ό£είς, κούφους, εύι&λίκτους* άοπλον δ  αυτούς ίιπουν 
?χειν τήν. διάμετρον, κοιλον εις τό πρόε&εν, τελαμώσιν Ι£ηρ- 
τημόνον ούτε yap πόρπακας ,  ούτ* άντιλαβάς έχει. ΠαραΙιφις 
πρός τούτοι?, η κοπις* λινοθώρακες οί πλείους· σπάνιοι ίέ  
άλυσιίωτοΓς χρώνται, καί τριλοφώιις, οί δ  άλλοι νευρινοις 
κρανεσιν* ©ί πε{οί <3έ και κνημιίας έχουσιν. Ακόντια 5* &ας·ος 

. πλείω* τινές ίέ  καί ίόρατι χρώνται* όπιίορατί&ς ίέ χάλκεαι. 
ένίους ίέ  των προσοικούντων τώ Δουρίω ποταμώ Λακωνικώς 
ι̂αχειν φασίν, άλειπτηρίοις χρωμένους όίς, καί πυρίαις έο 

λ&ων Παπύρων, καί ψυχρολουτρουντας, και μονοτροφουντας 
καδαριως καί λιτώς. Θυτικοί <5° είσί Λυσιτανοί, τά τε βπλαχχνα 
ίπι̂ λέπουσιν ούκ όκτεμνοντες* προσεπιβλόπουβι ίε  καί τάς εν 
τ ί πλευρά φλΙ&ις· καί ψηλαφώντες ίέ  τεκμαίρονται. 2πλαχ- 
χνεύονται δε καί ανθρώπων αιχμαλώτων, καλύπτοντες σά- 
χοις* είθ’, όταν πληχ>5 υπό τά <τπλβίχχνα υπό του ιεροσκόπου, 
μαντεύονται, πρώτον εκ του πτώματος. Τών ^  άλόντων τάς 
χεΓρας άποκόπτοντες τάς ίε£ιάς άνατι^εασιν. .

Απόντες ίέ  οί όρειοι λιτοί, ΰίροπόται, χαμαιεΰναι, βα
φείου κατακεχυμένοι. την κόμην, γυναικών £άην μιτρωσα- 
μενοι δ'ε τά μέτωπα, μάχονται. Ίραγοψαγοΰσι δε μάλι^α, *55. 
καί τώ Αρει τράχον θυουσι, καί τούς αιχμαλώτους, καί ίππους. 
Ποιοΰσι δε καί έκατόμ&ις εχάςον γένονς Ελληνικώς, ώς καί 
Πίνδαρός φησι,

Πάντα 5ύϊΐν ίχατόν.

Τελοΰσι δε καί άχώνας χυμναούς καί όπλιτικβυς καί ιππι
κούς, πυχμρ, καί ίρομω, καί ώακροέολισμώ, και τρ σπειρηόβν

ΒϊΒΛ. Γ. (ιβηρια). aot



ι55. μάχη. 01 δ5 όρειοι τά δύο μέρη τού έτους δρυοβαλάνω χρών- 
τα ι, £ηράναντες καί κόψαντες, ε?τα άλέσαντες καί άρτοποιησά- 
μενοι, ώς-ε άποτί!ύεσ£αι εις χρόνον. Χρώνται δε καί ζύ)ύει* 
οίνω δέ σπανίζονται* τον δέ γινόμενον ταχύ άναλίσκουσι κατ- 
ευωχούμενοι μετά τών συχχενών· άντ’ έλαίου δέ βουτύρω 
χρώνται. Κ αημένοι τε δείπνο ϋσι, περί τούς τοίχους κάθιδρος 

οίκοδομητάς ίχοντες. Προκά^ηνται δέ κα3·’ ηλικίαν καί τιμήν’ 
περιφορητόν δε το δείπνον. Και παρά πότβν όρχοΰνται προς 
αυλόν καί σάλπιχχα, χορεύοντες *άλλά* καί άναλλόμενοι καί 
όκλάζοντες. Εν Βαςτ^τανία δέ καί γυναίκες άναμί£ άντιπροσ- 
λαμδανόμεναι- των χειρών. Μελανείμονες απόντες’ τό πλέον 
εν σάχοις, έν οϊσπερ και ο&^βκοιτούσι. Κεραμίοις δε άγγείοις 
χρώνται, καίύάπερ καί οι Κελτοί. Αί δέ γυναίκες b  ένδύμασι 
χαί άν^ιναίς έσ3ήσι διάχουσιν. Αντί δέ νομίσματος, οΐ λίαν 
έν βάθει φορτίων αμοιβή χρώνται, η του άργυρον έλάσματος 
άποτέμνοντες διδόασι. Τους δέ $ανατουμένους καταπετρούσι’ 
τούς δέ πατραλοίας έ£ω τών όρων ί} τών πόλεων καταλεύουσι. 
Γαμοΰσι δ> ώσπερ οί Ελληνες. Τους δέ άρρώς·ους, ώσπερ οί 
Αιχύπτιοι τό παλαιόν, προτιθεασιν εις τάς οδούς τοΓς πεπει- 
ραμένοις τοΰ πάγους, ύπο3ήκης χάριν. Διφθερίνοις τε πλοίοις 
έχρώντο, εως επί Βρούτου, διά τάς πλημμυρίδας καί τά τενάχη- 
νυνί δέ καί τά μονόξυλα *ά δή* σπάνια. Αλες πορφυροί, τρι- 
φθέντες δέ, λευκοί. Ες-ι δέ τών όρείων ό βίος ουτος, ών περ όφην 
λεχω [δε] τούς τν>ν βόρειον πλευράν αφ ορίζοντας τής ί&ιρόας , 
Καλ,λαϊκούς καί Ας-υρας καί Καντάδρους, μέχρι Ούασκώνων* 
καί τής Πυρήνας* όμοειδεις χάρ απάντων οί βίοι. Οκνώ δέ τοίς 
όνόμασι πλεονάζειν, φεύχων τό αηδές τής χραφής* εί μη τινι 
πρός ηδονής ε’ς-tv άκούειν Πλευταύρους καί Βαρδυήτας καί 
Αλλ.ότριχας, καί άλλα χείρω καί ασημότερα τούτων ονόματα.

Τό δέ δυσημερον καί άχριώδες, ούκ έκ τού πολεμείν συμ-
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ζ&ΠΜ μόνον, αλλά καί ίιά  τον έκτοπισμόν* καί yip 6 πλούς ι55. 
Ιπ* αύτούς μάκρος, καί αί βίοι* ίνσεπίμικτοι & όντες, άπο- 
βεβλήκασι το κοινωνικόν καί το φιλάνθρωπον. Ηττον βέ νύν 
τούτο πάσχουσι, διά τον ειρήνην, καί την των Ρωμαίων έπι- ι56. 
ζημίαν' οσοις όέ μή τούτο συμβαίνει, χαλεπώτεροί είαι καί 
3npua$iftpot. Τοιαύτης β* ούσης καί [τής] από των τόπων λυ- 
πρότητος ένίοις, καί των όρών, εικός έπιτείνεσθαι την τοιαύτην 
άτοπίαν. Αλλά νύν, ώς εΓπον, πέπαυται πολεμούντα πάντα* 
τον; τε yip συνέχοντας έτε νύν *μάλις·α* τά λρς-ήρια Κοντά- 
βρους, καί τους γειτονεύοντας άύτοίς, κατελυσεν 6 Σεβας-ός 
ΚαΓσαρ· καί άντί τού πορθεΓν τους τών Ρωμαίων συμμάχους, 
ς·ρατεύουσι νυν υπέρ τών Ρωμαίων, ο? τε Κωνιακοί, καί ο! 
προς ταίς πι^αις τού Ιβηρος οίκούντες, πλήν Τονίσω. Ο τ’ 
εκείνον &αό“ε£άμενος Τιβέρίος , τριών ταγμάτων ς·ρ«τυ»Έΐκόν 
έπίΓήσας το?ς το'ποις, τό άποίειχθέν υπό τού Σεβας*ού Κ αί- 
σαρος, οΰ μόνον ειρηνικούς, άλλά καί πολιτικούς tfoVj τινάς 
αύτών άπερχασάμενος τυγχάνει.

Κ Ε Φ .  Δ.

Α οι π Η & ίςΊ τής ί&ηρίας ή τε άπό τών Στηλών μέχρι τής 
Πυρήνης καθ' ημάς παραλία, κοιί ή τούτης ύπερκειμένη με- 
σο^αία πάσα, τό μεν πλάτος ανώμαλος, τό όε μήκος μικρώ 
πλειόνων ή τετρακισχιλίων μαβιών* τά βέ τής παραλίας επί 
πλείόν ίισχιλίοις ς*«ίίοις tfpntoi. Φ*«ί ίέ  «πό μεν Κάλπηί τού 
κατά Στήλας όρους έπί Καρχη&να νέαν, βισχιλίους καί όία- 
κοσίους ς-αίίονς· οι’κεΐσθαι <ίέ την ήϊόνα τούτην υπό Bam ta- 
νών, ούς καί Βας*ούλους καλονσιν* εκ μέρους $ε καί ύπό 
Ι^ρητανών. Εντεύθεν & έπί τον ίβηρα άλλους τοσούτους σχε- 
βόν τι* τούτην ό* £χειν Αίλητανούς. Εντός όε τού ίβηρος μέχρι
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ι56, Πνρήνης καί των Πομπηίον αναθημάτων, χίλιοι jιοί έ&κόσιοι* 
οίκεΓν δε Αίλητανών τε όλίχονς , καί λοιπών τους προσα^ο— 
ρενομένονς Iν&κήτας, μεμερισμένονς τέτραχα.

Κατά μέρος <3έ άρξαμένοις άπό Κάλπης, ράχις έςΊν όρεινή 
τής Βαςτςτανίας καί των Ωρητανών, ίασεΐαν δλην εχονσα καί 
μεχαλόό'ενόρον, &ορί£ουσα τήν παραλίαν άπό τής μεσοχαίας. 
Πολλαχον ίέ κάντανθά ε’στι χρυσεΐα ,  καί άλλα μέταλλα. 
Πόλις <3έ έςτν εν τ»5 παραλία ταύτη πρώτη Μάλακα, ίσον 
Λεχούσα τής Κάλπης, ίσον καί τά Γά&ιρα* εμπορείου 8* εςι 
τοίς εν tjs περαωι σύμπασι· καί ταριχείας δε έχει ρεγάλας. 
Ταύτην τινές τή Μαινάκ/j τήν αυτήν νοριί£οι/σιν, ήν υς-άτην 
των Φωκαϊκών πόλεων προς Λ5σει κειμένην παρειλήφαμεν* οιικ 
εςι δε. Αλλ’ εκείνη μέν άπωτέρω τής Κάλπης κατεσκαμ- 
μένη, τά ί ’ ίχνη αώζουαα Ελληνικής πόλεως* ή ίέ Μάλακα 
πλησίον ράλλον, Φοινικική τε τώ σχήματα Εφεξής Λ i?lv ή 
των Εξιτανών πόλις, έ£ ης καί τά ταρίχη έπωνύμως λέχεται. 

ι 57· Μετά ταύτην Αβίηρα, Φοινίκων κτίσμα καί αντη. ΐΓπερ <32 
τών τόπων [τούτων] έν τή ορεινή ίείκννται όίύσσεια καί τό Ιερόν 
τής Αδηνάς έν αυτή, ώς ΠοσειΛάνιός τε είρηκε καί Αρτεμίίω- 
ρος, καί Ασκληπιά<3ης ό Μυρλεανός, άνήρ έν τή Τουρίητανία 
παι&ύσας τά χραρρατικά, καί περιήχησίν τινα τών εθνών 
έκ&ίίωκώς τών ταύτη. Οντος <3έ φησιν υπομνήματα τής πλά
νης τής Οδυσσέως έν τώ ίερώ τής Αθήνας, άσπί<3ας προσ- 
πεπατταλεΰσθαι καί άκρο^όλια. Εν Καλλαϊκοις ίέ  τών μετά 
Τεύκρου στρατενσάντων τινάς οίκήσαι* καί υπάρξαι >πόλεις 
αντόθι την ρέν καλονμένην Ελληνες, την <3έ, Αρφίλοχοι, 
ώς καί του Αμφιλόχου τελευτήσαντος ίενρο, καί τών συνόν- 
των πλανηθέντων μέχρι τής μεσοχαίας. Καί τών μεθ’ Ηρα- 
κλέονς <3έ τινας καί τών άπό Μεσσήνης ίστορήσθαί φηση» 
εποικήσαι τήν I&jptav* τής δε Κανταβρίας μέρος τι κατασχεϊα



A άκωνας, καί ουτος φησΐ, καί άλλοι. ένταΰθα δε, καί Ω ψι- 157. 

κέλ?Λν πόλιν, Ωκέλλα χτίσμα λέγουσι, τού μετά λντηνορος 
καί των παίδων αυτού δια&χντος εις την ίταλΓαν. Κ αί έν τή 

Λ ι& ρ  ί*  πεπίΓευκααί’ τινες, τοΓς των Γαίειριτών έμπόροις 
προσέχοντες, ώς καί Αρτεμίδωρος εϊρηχεν, ότι οί υπέρ τής 

Μαυρουσίας οΐχοΰντες προς τοΐς έσπερίοις ΑίθΓοψι^ Λωτοφά
γοι καλούνται, σιτούμενοι λωτόν , πόαν ταά  καί ρίζαν' ον 

δεόμενα δε ποτού, οΰδε ίχοντες, διά την άνυδρίαν, διατεί-
tf

νοντες μέχρι τών υπέρ τής Κυρήνης τόπων. Αλλοι τε πάλιν 

καλούνται Λωτοφάγοι, την έτέραν οικούντες τών προ της μικρά; ̂  '

Σύρτεως νήσων, την Μήνιγγα.
Ον δή $αυμάζοι τις ά ν , ούτε τον Τϊοιητοΰ, τά περί την 

όδυσσέως πλάνην μυ$ογραφήσαντος τούτον τον τρόπον, ώ~* 
έξω Στηθών έν τώ Ατλαντικώ πελάγει τά  πολλά διαθέσθαι τών 
λεγομένων περί αντον ( τά γάρ ίς-ορούμενα έγγυς ην καί [τοΓς] 

τόποι; καί τοΓς άλλοι; τών ύπ* εκείνου πεπιεσμένων, ώςε ούκ 
άπίδανον έποή^σε τό πλάσμα), ούτ’ ε ί τινες ανταΓς τε ταυταις ταΓ; 

ΐζΌρίαις πις·εύσαντες ,  καί τή πόλυμαΒία τοΰ Πολτού, καί προς 

ε’πιςτομονικάς υποθέτεις έτρεψαν τνιν Ομήρου ποίησαν, χαθάπερ 
Κράτης τε 6 Μαλλώτικ έποίτ,σε, καί άλλοι τινές. Οί ί ’  ούτως 

άγροίχως έδέξαντο τλν επιχείρησα/ την τοιαύτην, ώςε οί» μόνον 

τον Π,οιητην, σκαπανέως ή θερις-ού όϊκ>)ν, έκ πάσης τής τοιαυτϊΐς 

έπιςήμΜ έξέδαλον, αλλά καί τούς άψαμένους τής τοιαύτης 
πραγματείας μαινομένους υπίλαδον' συνηγορίαν δε, ή επ

ανόρθωση/, ή τι τοιούτον έτερον, εις τά λεχθέντα ύπ’ εκείνων ,  

ειαενεραειν ούκ έθάρρησεν, ούτε τών γραμματέων, ούτε τών 

περί τά μαδήματα δεινών ούδείς. Καίτοι έμοί γε δοχεΐ δυνα
τόν είναι καί αυπιγορήσαι πολλοΓς τών λεχθέντων, καί εις ι5β . 

επανόρθωσα/ άγαγεϊν' καί μαλις·» είς τούτα, οσα Π υθίας παρ- 

εκρούσατο τούς πις·ενσαντας αύτώ κατά άγνοιαν τών τε έσπερίων
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ι58. τόπων, καί των προσβόρρων, των παρά τον Ωκεανόν. Αλλά 
ταύτα μεν έάσ$ω, λόγον εχοντχ ίδιον καί μακράν.

Τής ίέ  των Ελλήνων πλανάς τής εις τά βάρβαρα έ^νη 
νομίζοι τις αν αίτιον το ίιεσπάσθαι κατά μέρη μικρά, και 
δυναςείας επιπλοκήν ούκ έχοΰσας προς άλλήλονς κατ’ αύθα- 
δειαν' ώςε έκ τούτον προς τούς έπιόντας ξζωΒεν άσ̂ ενεΓς 
είναι. Τούτο δε τό αυλαίες έν τοΓς ίβηρσι μάλις-α έπέτεινε, 
προσλαβούσι καί τό πανούρχον φύσει, και τό μ» άπλούν Επι
θετικοί yap καί λης-ptxoi τοΓς βίοις έγένοντο, τά μικρά τολμώντες, 
μεχάλοις ονκ επιβαλλόμενοι, ίιά  τό μεγάλας μη χατασκευάξε· 
o&at δυνάμεις καί κοινωνίας. Ε ί yap 5ή ΰυναοπίζαν έβούλοντο 
άλλήλοις, ούτε Καρχηίονίοις ύπήρ£εν άν κατας-ρέψασ^αι έπελ- 
3ούσι τήν πλείς-ην αυτών ε’κ περιουσίας, καί itt πρότερον 
Τυριοις, εΓτα Κελτοις, οΐ νύν Κελτίβηρες καί Βύρωνες καλούν
ται* οίτε τω λης-ή Ούριά^ω, καί Σερτωρίω μετά τούτα, καί 
ει τινες έτεροι δυναζ-είας έπε3ύμησαν μειζονος. Ρωμαίοι τε τω 
κατά μέρη προς τούς Ιβηρας πολεμεΐν κα^ εκάς-ήν, όίά τούτην 
την δυνας-είαν, πολύν τινα ίιετέλεσαν χρόνον, άλλοτ* άλλους 
χατας-ρεφόμενοι τέως, έως άπαντας υποχείριους έλαβον ίια - 
κοσιος*ώ σχείόν τι έτει, η μακρότερον. Επανειμι δε επί τήν 
περιήχησιν.

Μετά τοι'νυν τά Αβόήρά ές*ιν w JC αρχή ίων y via, κτίσμα 
Ασίρούβα, του ίιαίε£αμένου Βάρκαν τον Αννίβα πατέρα, κρα- 
τίς-η πολύ των ταΰτη πόλεων καί yap έρυμνοτάτη, καί τείνει 
κατεσκευασμένω καλώς, καί λιμέσι καί λιμνρ κεκόσμηται, καί 
τοΓς των αργυρίων μετάλλοις, περί ών ειρήκαμεν. Κάνταύ&α 
δε και εν τοΓς πλησίον τόποις πολλή ή ταριχεία* καί ές*ι τούτο 
μέχις*»ν έμπορεΓον των μέν έκ £αλάττης τοΓς έν τή μεσοχαία* 
τών ό5 έκεΐ̂ εν τοΓς έ£ω πάσιν. Η δ* ένΒένίε μέχρι τού ΐβηρος 
παραλία, κατά μέσου πως τό διάςτημα έχει τον Σούκρωνα

ao6 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



ποταμόν, καί την εκβολήν αύτοΰ, καί πΟω ομώνυμον' pit δε ι 58. 
έκ τοί οννεχονς όρους τη ύπερχειμένη ράχει της τε Μολόχας 
καί των περί Καρχηδόνα ύπερκειμένων τόπων, περατός πε£ίί, 
παράλληλος δέ πως τώ ϊβηρι· μικρόν δε διέχει της Καρχηδόνος i5g. 
xai τον ϊβηρος. Μεταξύ μεν ονν του Σονκρωνος καί τ>5ς Καρ- 
χη^όνος τρία πολίχνια Μαβοαλιωτών ehiv ού πολύ άπω5εν τον 
ποταμού· τούτων ^  ές·'ι γνωριμώτατον τό ΗμεροσχοπεΓον, όχον 
h i  vjj άκρα τ>5ς Εψεσίας λ ρτέμιδος Ιερόν ο<ρ6δρα τιμώμενον, 
ω έχρησατο όρμητηρίω κατά θάλατταν Σερτώριος* ερνμνόν 

, yap ϊγ ι χαί λυρικόν, κάτοπτόν re & πολλοί το?ς προβ* 
πλέβνσι’ καλείτο* Se Δεάνιον, οΐον Αρτεμίαιον, Ιχον σωρεία 
εύρνη πλησίον? καί νησίίια, Πλανησίαν και Πλουμβαρών, xai 
hpvoBockaxrav ύπερκειμίνην, έχουσαν κύκλον ς·αδίων τετρά- 
κοσίων. ΕΖ3·’ η τού Ηρακλίονς νήσος, ή&ι προς Καρχηίόνι, 
ήν καλοίσι 2κομβραρίαν άπό των άλισκομίνων σκόμβρων, εξ 
ών τό apt?ον αχευάζετat γάρον' είκοσι St διέγει ςαδίους xai 
τέτταρας της Καρχη&νος. Πάλιν S’ επί Βάτερ* τον Σούκρωνος 
ίόντι επί την εκβολήν τον ϊβηρος, Σαγοΰντον, χτίσμα Ζακνν* 
Βίων ΰν Αννίβας κατασκαψας παρά τά cvyxiiptfva πρός Ρω» 
μαίονς, τον δεύτερον αύτοίς έ|ήψε πόλεμον πρός Καρχηίονίονς. 
Πλησίον <?έ πόλεις είσί, Χερρόνησός τε, xai 0λίας*ρον, καί 
Καρταλίας* έπ’ αυτή δε τ>5 διαβάσει τον ίβηρος, Δερτώσσα 
κατοικία. Ρεί δε 6 ίοηρ, άπό Καντάβρων έχων τάς άρχάς, επί 
μεσημβρίαν διά πολλοί πείίου, παράλληλος τοΐς Πνρηναίοις 
ίρεσι.

ΜεταΙν ίε  των τον ίβηρος εκτροπών xai των άκρων της 
Πυρήνης, έψ’ ών ίόρνται τά αναθέματα τοΰ Πομπηίον, πρώτη 
Ταράκων ές-ί πόλις, αλίμενος μεν,  εν κόλπω όε ιδρυμένη, 
xai χατεσχευασμένη τοΐς άλλοις ίκανως, καί ούχ ίττον άαν- 
δροΰσα νννί τής Καρχηίόνος. Πρός ^άρ τάς τών Ηγεμόνων
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i5g. έηδτιμί&ί ευρυώς έχει, καί ξςα ώσικρ μητρόπολις ου της εντός 
ίβηρος μόνον, αλλά καί της Αετός τής πολλής* αϊ τε Γυμνη- 
σίαι * νήσοι* προκείμεναι πλιθών, καί ή Εβυσος, ά£ιόλοχοι 
νήσοι, την 3έσιν εύκαιρον της πόλεως υπαχορεύουσιν. Ερα
τοσθένης <?έ καί ναύς-α3μον έχειν φη ί̂ν αυτήν* ουίε άχκυρο- 
βολίοις σψόδρα ευτυχούσαν> ώς άντιλέχων εϊργμεν Αρτεμίόωρος.

Καί ή σΰμπασα β* από Στηλών σπαν£εται λιμέσι μέχρι 
βεϋρο* έντευ&ν δ* ή&5 τά ε&ς εύλίμενα* καί χώρα άχα3ή> 
των τε Λεητανών, καί Λαρτολαιητών, καί άλλων τοιούτων μέ
χρι Εμπορείου. Αυτό ί ’ ές*ί ,Μασσαλιωτών κτίσμα, όσον τετρα
κόσους Αέχον τής Πυρήνης ςαδίους, καί τών μ&ορίων τής 
Ιβηρίας πρός την Κελτικήν* καί αυτή ί* «ς*ί πάσα άγα$τι κα 

ι 6ο. ευλίμενος. Ενταύθα βέ ές-ι καί ή Εόβος, πολίχνιον Εμποριτών1 
τινές δε χτίσμα Ροδίων φασί. Καντόνια δε καί έν τώ Εμπο
ρείο» την Αρτεμιν την Εφεσίαν τιμώσιν* έροόμεν βέ τήν αιτίαν έν 
τ.οΓς περί Μασσαλίας. Ωκουν [συν] οί Εμποριται πρότερον νησίον 
τι προκειμενον, δ νυν καλείται Παλαιάπολις* νυν ^  οΐκοΰσιν 
έν τή ήπείρω. Δίπολις ^  ές-ί, τειχει βιωρισμένη, πρότερον τών 
Ινόικητών τινάς προσοίκους όχουσα, οι, καίπερ ίό^ πολιτευόμε
νοι, κοινόν όμως περίβολον Ιχειν έβοΰλοντο πρός τους Ελληνας 
ασφαλείας χάριν, βιπλοΰν $  τούτον, τειχει μέσω βίωρισμένον* 
τώ χρόνω β5 εις ταυτό πολίτευμα συνήλ&ον μικτόν τι Ικ τε 
βαρβάρων καί Ελληνικών νομίμων, δπερ καί επ' άλλων πολ
λών συνέβη.

Ρεί δε καί ποταμός πλησίον, έκ τής Πυρήνης έχων τάς 
άρχα'ς* ή β5 εκβολή λιμήν ές*ι. τοΓς ΕμπορΟαις. Λινουρχοί δε 
ίκανώς οί Εμποριται* χώραν βέ τήν μεσοχαίαν όχου σι, τήν μεν 
άγαΒχν , τήν όε σπαρτοφόρον, τής άχρηΓοτέρας καί έλείας 
σχοίνόυ* καλοΰσι δε Ιουχκάριον πείιον* τινά δε καί τών τής 
Πυρήνης άκρων νέμονται, μέχρι τών άνά&ημα'των του Πομ-

πηίου ,



πηίου, δΐ* <ύν βαδίζουσιν είς τήν ίξω καλουμένην i&gpiav έκ 16ο 
της ίταλίας, καί μάλις·α την Barroo{v. Αδτη ί* ή όίός, ποτέ 
μεν πλησιάζει τ>5 Γαλάτη?, ποτέ ί ’ άφέρικε, καί μ&χςα, εν 
τοίς προς εσπέραν μέρεσι. Φέρεται ^  επί Ταράκωνα, άπό τε 
τών άνα3ημάτων τον Πομπηίον, &ά τον ίουχκαρίου πεόίον, 
καί Βεττέρων, καί τον ΜαραΒώνος καλονμένου πείίου τή Λα» 
τίνρ /λώττρ, φύοντος πολν το μάραθον έκ <?ε Ταράκωνος 
έπί τον πόρον τον Ϊ£ηρος , κατά Δερτώσσαν ΐτόλεν* έντεν^εν 
ίιά Σαχούντου καί Σετά&ος πόλεως ένεχ3’είσα, κατά pttxpov

I

άφίταται της 3αλάττης, καί συνάπτει τώ Σπαρταρίω, ώς άν 
Σχοινοΰντι, καλονμένω πεόίω. Τβντο ί* ές·ί μέ/ακαί άνυίρον, 
τήν σχοινοπλοκικήν φύον σπαρτόν, έ|αχωχήν ίχονσαν είς πάντα 
τόπον, καί μάλις-α είς τήν Ιταλίαν. Πρότερον μεν ούν ίίά μέ
σου τον πείίον καί έ^ελαΥας σννέ&ανεν είναι τήν όίόν, χα
λεπήν καί πολλήν* νννί & έπί τά προς Γαλάτη? μέρη πε· 
ποιήκασιν αυτήν, έπιψαύουσαν μόνου τον Σχοινονντος, είς 
ταντό 5έ τε&ουσαν τή πρότέρα, τά περί Κας·αλώνα καί ό&ύλ- 
κωνα* όι’ ων είς τε Κορόύβην καί είς Γάίειρα ή όίύς, τά 
μίγις·α τών εμπορείων. Διέχει όε τής Κ ορφής ή 0&ύλκων 
κερί τριακοσίονς ςαδίους. Φασί ^  οί συγγραφείς, έλ3εΐν Καί- 
σαρα έκ Ρώμης επτά καί εδεοσιν ήμέραις είς τήν όδούλκωνα, 
καί το ηοατόπείον το ενταύθα, ήνίκα έμελλε συνάπτειν *είς* τον 
περί την Μούνίαν πόλεμον.

Η μεν όή παρούσα πάσα ή άπό Στηλών μέχρι τής μεθόριας ι6 
τής ίβηρων καί Κελτών, τοιαύτη. Η ^  ύπερκειμένη μεσογαία, 
λέχω ίε τήν έντός τών τε Πνρηναίων ορών καί τής προσαρ- 
κτίον πλευράς μεχρις Ας-υρων, ίυοΓν μάλις** ορεσι διορίζεται. 
Τούτων ίέ το μεν παράλληλόν ές*< τή Πυρήνη, τήν άρχην άπό 
τών Καντάβρων έχον, τελευτών ί* έπί τήν καθ’ ημάς 3άλατ* 
τον' καλονσι ίέ τοντο Ιίονβείάν* έτερον 5* άπό τον μίσου,
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ι6ι .  ίιήκον επί τ»ν ^ύσιν, έκκλίνον δε προς νότον, χαΐ ήιν άπό 
Στηλών παραλίαν' ο χαχαρχάς μεν γεώλοφόν Ιςι και ψιλόν, 
διέξεια το καλούρενον Σπαρτάριον πεδίον' εΐτα συνάπτει τώ
δρυμώ τώ ύπερχειρενω t >5s  τε Καρχ»)$ονιας καί των περί ττ,ν 
Μαλακόν τόπων καλείται δε Ορόσπεδα. Μεταξύ μεν δη τής 
Πυμήνης καί τής ‘ί& υέέ& ς 6 Iβηρ pet ποταμός, παράλληλος 
τοίς όρεσχν άμψοτίροις, πληρούμενος εκ των εντεύθεν κατα- 
φερορένων ποταμών , καΐ τών άλλων ύ&των. Επί δε τώ Ιβηρι 
πόλις ες*ΐ Καισαραυγούς-α χολουμένη’ xal Κ ίλσα κατοικία τις, 
εχουσα γεφύρας λεΒίνης διάβασα» Συνοαειται δε υπό πλειόνων 
ε$νών ή χώρα' /νωριρωτάτου δε τοΰ τών ίαχχητανών λε/ο— 
μενού. Τούτο δ> άρξάμενον από τής παρορίας τκίς κατά ττ,ν 
Πυρήναν εις τά πεδία πλκτύνεταε, και συνάπτει τοΓς περί 
ίλέρδαν χαΐ ίλεόσκαν χωρίοις τοίς τών ίλερ^ετών, ού πολύ 
άπωθεν του ϊ&φος. £ν δε τοίς πόλεσι ταυταις επολίμει το 
τελευταιον Σερτώριος, χαΐ εν Κάλαγούρει Ούασκώνων πόλει, 
και τής παραλίας εν Ταράχωνι, χαΐ iv τώ Ηρεροσκοπείω, μετά 

την εκ Κελτιβήρων διπτωσιν* ετελεύτα έν Οσχοι. Καί περί ίλέρ
δαν ύςερον Αβράνιος χαΐ Πετρήιος, οΐ τοΰ Πορπηΐου ζ’ραττιγοΐ, 
κατεπολερήθησαν υπό Καίσαρος τοΰ Θεοΰ. Διε'χει δε ή Υλέρδχ 
τού μεν ϊβηρος, ώς επί δύσιν ίόντι, ς’αδιους εκατόν εξήχοντα' 
Ταράκωνος δε πρός νότον περί τετραχοσίους εξήχοντα,.πρός 
άρκτον δε Οσχας πενχαχοσίους τεσσαράκοντα. Διά τούτων δε τών 
ορών ν εκ Ταράκωνος επί τούς εσχάτους επί τώ ίλχεανώ Ουάσχω- 

νας τούς κατά Πορπε7ωνα, καΐ την επ’ αυτώ τώ Ώκεανώ Οιασώνα 

πόλη/, ό<5ος ες·ι ςνχίιων Ασχιλιων τετρακοσίων, πρός αυτά τά 
τής Ακυϊτανιας όρια καΐ τής Ιβήρίας. ίακκητανοΐ ό’ εΐσΐν εν 
οΐς τότε ρεν Σερτώριος επολέμει πρός Πορπήϊον, ύς-ερον ό 

τοΰ Πορπτ,ίου υιός Σέξτος, πρός τούς Καίσαρος ς-ρατηγούς.



Τπέρκεεταε δε της ΐακκητανίας πρός άρκτον τό τών Ουασκώνων 16 ι. 
ί&νος, εν ω πόλις Πομπέλων, ώς δα Πομπηεόπολες» 1

Αυτής is  η ίς Πυρήνης to μέν ΐβηρεκόν πλευράν ενδενδρόν 
έ^ε παντοίαπής ΰλης καί τής άεε3·αλοΰς· to is  Κελτεκόν ψελόν iCa. 

τά is  μέσα περεέχεε καλώς οίκεεσ^αε ίυναμένους αυλώνας. 

Εχουσε i 5 αυτούς Κερρητανοί to πλέον, του Ιδηρεκοΰ φύλου* 

παρ’ οΤς πέρνα: διάφοροι συντίθενται ταΓς Καντα$ρεκοείς ένοίμελ» 

λοε, πρόσοδον οΰ μικράν τοΓς άν^ρώποες παρέχουσαε.

. Υπερβαλόντε i s  tijv lio u & ix v , ή Κελτεβηρεά παραχρήρια 

πολλή καί ανώμαλος* to μεν πλέον οεύτής ές·ε τραχύ, καί ποτα- 

μόκλυ^ον* ίιά  χάρ τούτων S τε Ανας φέρεται,  καί ο Τοίχος, καί 

οί εφεξής ποταμοί οε πλίεους, οί έπΐ τήν εσπερίαν $«λατταν 

καταφερόμενοε, τήν άρχήν έχοντες εκ τής Κελτεδηρε'ας* ών ό 

Δούρεος φέρεται παρά τήν Νομαντεαν καί τήν Σερχουντεάν. έ is  

Βαετες έκ τής όροσπέίας τάς άρχάς έχω ν, ίεά τής ήρητανεάς 

εες τήν Βαετεκήν ρεί. Οίκοΰσε δ  έκ μεν των προς άρκτον μερών 
τοϊς Κελτίοήρσε Βύρωνες, Καντάβροες ομοροε τοΓς Κονίσκοες, 

καί αύτοε' του Κελτεκοΰ ς*όλου χεχονότες* ων ε’^ε. πόλες Οΰαρεα 

κατά tvjv του ΐ£ηρο; ίεα'&εσεν κεεμένη* συνεχείς i*  εεσί καί 

Βαρίύεταες, ους οε νυν Βαρίυάλους καλοΰσεν* έκ ie  τού ε'σπε- 

ρίου των τε Ας*ύρων τενες καί των Καλλαεκών καί Ούακκαέων· 

έτε is  Οΰεττόνων καί Καρπητανών έκ is  των νοτίων, ίίρ η -  

τανοί τ ε , καί ίσοε άλλοε τήν O pow siov οεκοΰσε Βας7)τανών τε 

καί Δεττανών* πρός εω is  iio u & ia .

Αυτών is  τών Κελτεβηρων εες τέσσαρα μέρη ίεηρημένων, οε 

κράτες-οε μοίλες-α πρός έω είσί, κε« πρός νότον, οε Αρεουάκοε, συ- 

ναπτοντες Καρπητανοες, καί ταϊς του Τοίχου πηχαίς* πόλες i  αυ

τών δνομας-οτάττ) Νομαντεα, Εδειξαν δε Την άρετήν τώ Κελτεδη- 

ρεκώ πολέμω τώ πρός Ρωμαίους, εεκοσαετεί χενομένω* πολλά χάρ 

Γρατεύματα σνν ήχεμόσεν έφθάρη* το is  τελευταεον οε Νομαντενοέ
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μέχρι Καρχηίόνος, καί Βας-ητανοί, καί βρητανοί, σχεδον *ίέ* η  *63. 
καί-μέχρι Μαλάκας.

Πίλτ«Γ«ΐ 5* άπαντες, ώς είπείν, ύπίρ|αν οί Ϊ£ηρες, καί 
κουφοί κατά τον οπλισμόν 5ιά τάς h t f tu it , βίους εφαμεν τούς 
Λυσιτανούς* άκοντίω καί σφενδόνη καί μαχαίρα χρώμα οι. Ταίς 
5έ πε£αίς ίύνάμεσι παρεμίμικτο καί ίππείά, 5ε5ί&7μένων 
ίππων όρει&ιτείν καί κατοκλα£εσθαι ρα&ώς από π ρ ο ς^μ α - 
τος, ότε τούτου 5έοι. Φέρει 5έ η ίδηρία ίορκάόάς πολλάς, καί 
ίππους αγρίους. Ες·ι 5* όπου καί άίλίμναι πληθύουσιν [όρνισιν]· 
ορνεις 5έ, κύκνοι καί τά παραπλήσια* πολλοί &  καί ώτιάες. Κ ά - 
ς·ορας φέρουσι μέν οΐ ποταμοί· τό 5ε κας*όριον οΰκ έχει την αυτήν 
5όναμιν τω Ποντικώ· ?5ιον yap τώ Ποντικώ πάρε^ι τό φαρμα- 
κώ5ες, καθάπερ άλλοις πολλοίς. Επεί φησίν ό Ποσειόώνιος, 
καί ό Κύπριος χαλκός μόνος φε'ριι τλν κα5μει'αν λίθον, καί τό 
χαλκανθές, καί τό σπό5ιβν. fitov 5* είρηκεν έν ίδηρία ό Π ο- 
σ«5ώνιος, καί τό τάς κορώνας μή μελαίνας είναι' καί τό τούς 
ίππους τών Κελτι&ίρων ύποψάρους όντας, έπει5άν είς τήν 
ίζω  μεταχθώσιν ίδηρίαν μεταδάλλειν τήν χρόαν. Εοικέναι 5ε 
τοΓς Παρθικοίς* καί yap ταχείς είναι καί εύδρόμους μάλλον 
των άλλων.

Καί των ρι£ών των εί; βαφήν χρησίμων πλίθος. Ελαίας 
5ε nipt καί αμπέλου καί συκής, καί τών παραπλήσιων φυτών, 
ή καθ’ ημάς ίδηρική παραλία πάντων ευπορεί* συχνή 5ε καί ι64· 
τών έκτός. Η  μέντοι παρωκεανίτις η πρόσφορος άμοιρεί διά τά ·· 
ψύχη* ή δ* άλλη τό πλέον διά τήν όλιχωρίαν τών ανθρώπων , 
καί τό μή προς &ayo>y»jv, αλλά μάλλον πρός άνά}θΐην καί ορμήν 
θηριώδή μετά έθους φαύλου ζην  εί μ ί  τις οίεται πρός 5kay<u- 
γην ζ ρ ,  τούς ούρω λουομένους έν δεςαμεναίς παλαιουμένω, 
καί τούς όδόντας σμηχομένους, καί αυτούς καί τάς yvvaZ^ 
αυτών, καθάπερ τούς Καντάδρους φασί, καί τούς ομόρους
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ι64· «ύτοις. Καί τούτο ίβ , xai to  χαμεννεαι, κοινόν έςι τοΓς ϊ&,ραι 
προς τους Κελτούς. Ενιοι δέ τούς Καλλαϊκούς άΒέονς (pool· τούς 
δε Κάτίδηρας, και τούς προσΰόρρονς τών όμόρων «ύτοις, ά ν- 
ωνύμω τινΐ 5εώ [νύειν] τ«Γς ποναελιίνοις νύχτωρ προ των πυλών, 
πονοιχιονς τ« χορεύει» xai πανννχίζεαι. Τούς δε Ούέττωνας, 2τε 
■πρώτον ο ς  τό τών Ρωμαίων παρελθόν ζ-ρατόπεδον, ίδόντας 
τών ταξιαρχών τι»ας ανακάμπτοντας εν τούς όδοΐς, περίπατον 
χάροι,  μανία» ίιπολαδόντας, ηγεΐσΒαι την 6δον αύτοίς έπΐ τάς 

σχίζας* ώς δέον η μένειν καΒ* Ρηχίαν ίδρνΒέντας, 5) μά- 
χεοΒαι.

Τής δε βαρβαροιής ιδέας xai τον τών γυναικών ένίων κόσμον 
Sity) τις ά», δν εΐρηκεν Αρτεμίδωρος· Οπόν μεν γάρ περιτρα
χήλια σιδηρά φοράν αντάς (ρησιν, (χοντα κόρακας χαμπτο- 
μίνους νπερ κορυφές, και προπίπτοντας προ τού μετώπου 

πολύ, κατά τούτων δ'ε τών κοράκων, δτε βούλονται, χοτασπίν 

τό κάλυμμά, ώ ςι εμπετασΒ'εν, σκιάδιον τώ προσώπω παρ
έχει», xai νομίζειν κόσμον. Οπου δε τυμπάνων περεκεισΒαι, 
προς μεν τώ ίνίω περιφερές, xai σφίγγαν τον χεφαλην μέχρι 
τών παρωτιδών, εις ύψος δε xai πλάτος έξνπτιασμένον κατ’ 
ολίγον' άλλας δε τά προκόμια ψιλονν h i  τοσοΰτον, ώς-’ άπο- 

ς-ίλβει» τον μετώπου μάλλον' τάς δ> όσον ποδιάχον το ύψος 

επινεμένος ςνλισκον, περιπλέκει» αύτώ την χαίτην, άτα  κα- 

λύπτρα μελαίνη περιςΌλειν. ΪΙρος δε τ>5 άλιινεώι τοιαύτο 

πολλά καί εύρηται και μεμύΒενται περί πάντων κοιν»3 τών 
Ιδηριχών έΒνών, διαφερόντως δε τών προσδόρρων, ον μόνον 
τά προς ανδρεία», άλλα xai τά προς ωμότητα και «πόνοιαν 
Βηριώδη. Κ α ί γάρ τέκνα μητέρες &ιτειναν, πριν άλώναι, κατά 
τον πόλεμον τόν έν Καντάβροις* καί παιδίον δε, δεδεμένων 
αιχμαλώτων τών yovirov και αδελφών,  ίχτεινε πάντας , 
•/ελεύσαντος τοΰ πατρές, σιδήρου κυρίευσαν' γυνή δέ τούς



συναλόντας. Κληθείς δέ τις εις μι&υσκομένους, έδαλεν αυτόν iG5. 
εις πυρά». Κοινά δέ καί ταΰτα προς χά Κελτικά £&νη, καί 
χά Θράκεα καί 2κυ£εκά* κοινά δι κοί τά προς άνδρείαν, τήν τε 
των άνδρών καί των των γυναικών. Γεωργοΰσε γάρ αύταε, 
τεκοΰσαέ τε δεακόνοΰσι τοΓς άνδράσιν, έχείνους άν£* εαυτών 
χατακλίνασαε· ϊ »  τε τοίς έργοις πολλάκες αυτοί καί λούουσε 
καί σπαργανοΰσεν, άποκλίνασαε πρός Tt fcuBpov. Εν δέ τρ A ι-  
γυςΊκί? φησεν ό Ποσειώόνιος δίηγ»ίσασ3αε τον £ένον έαυτώ 
Χαρμόλεων, Μασσαλεώτην άνδρα, ότε μεσΘώσαιτο άνδρας όμοϋ 
καί γυναίκας έπε σκαπτόν ώδίνασα δί μία των γυναικών 
άπέλθοε άπό του έργου πλησίον τεκοΰσα δ* έπανέλ^οι επί τό 
έργον αύτίκα, όπως μή άπολέσεεε τον μισθόν. Αυτός ό* έπε- 
πόνως ε’δών εργαζομένων, οΰκ ειόώς των αιτίαν πρότερβν, όψέ 
μα3οε, καί άφεεη, δοΰς τον μισθόν ή δ* έκκομεσάτο τό 
νηπεον πρός τε κρηνίον, λούσασα καί σπαργανώσασα οίς είχε 
διασώσεεεν οικαδε.

Ούκ ίδιον δέ τών ί&ίρων ουδέ τούτο, συνδυο έγ’ ίππων 
κομί£εσ$αι, κατά δέ τάς μάχας.τόν έτερον πε£όυ άγων£εσ$αι, 
Ουδέ τό τών μυών πλωτός ίδιον* ά^’ ου καί λοεμεκαί νόσοι 
πολλάκες ηκολούθησαν. Συνέδη δ3 έν χ9ί Κανταδρία τοΰτο τοίς 
Ρωμαίοες ώς*ε καί μεστούς άρνυσθαι, μυο^ηροΰντας προς μέ- 
τρον άποδεεχ^έν* καί δίεσώ£οντο μόλις· προσελάμ&ενε δέ καί 
άλλων σπανές καί σίτου. έπεσετι£οντο δέ έκ της Ακυϊτανίας 
χαλεπώς διά τάς δυσχωρίας. Τ^ς δ* άπονοώες καί τοΰτο λέ
γεται τ?ς Κοντούρων, ότε άλόντες τενές, άναπεπωγότες επί τών 
ςαυρών, επαιάνιζον. Τά μεν ουν τοεαΰτα τών η5ών, άγρεότη- 
τός τίνος παραδείγμοΐ* άν είη. Τά δέ τοεαΰτα, 3ττον μέν 
ίσως πολιτικά, οΰ θηριώδη δέ* οίον τό παρά τοΓς Καντάδροις, 
τούς άνδρας διδόναε ταΓς γυναι|ί προίκα* τό τάς θυγατέρας 
κληρονόμους άποδεάνυσ3αε, τους τε αδελφούς υπό τούτων
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165. u it io σ$αι γυναιζίν. Eχ«  γάρ ztva χυναχκοκρασών* τούτο ό’ 
ού πάνυ πολτπκόν. ί$ηράον δε xai τό b  &ει παρατ&εαΒαι 
τοζεχόν, ο σνντώέασιν ex βοζchrit σελινω προσομοΐας, άπονον, 
ως·’ ίχειν έν εζοίμω προς τα αβούλητα* καί to κατασπένόείν 
αυτούς, οίς ίοο προσΖώνζαι, ώςε άπο$νήσχεα> αύτούς ύφ’ 
εαυτών. ' ;

Τηιές ρέν ουν «ς μέρη τέτζαρα δσιρήσΒαι ψασί ζην χώραν 
τούτην, χο&αίπερ εϊπομεν’ άλλοιόέ πενταμερή λεχουσιν. Ούκ ίς·ι 
δε τάχριζίς b  τού rot; άποδίδόναι, διά ζάς μεταδο}άς xai τήν 

ι66. άδοζίαν των τόπων» Εν yap ζοΐς γνωρίμοι; και ένδάζοα, αϊ ζε 
μετανας-άοεις γνώριμα, χαχ οί μερισμό! τής χώρας, xal at 
μεταδοΤαί τών όνοράτων, xal εϊ τι άλλο παραπλήσιον* 3ρυλ- 
λεΓταε yep ύπο πολλών, xai ράλις*α τών Ελλιίνων, ot λαλίτατοι 
πάντων χεχόνασι. Οσα δε *xal* βάρβαρα, xal ixzezoniapha, 
xai ριχρόχωρα, xal δίεσπασμένα, ζούζων υπομνήματα, οϋτ’ 
άσψαϊή i?tv, ον« πολλά* όσα ίέ  χαχ πόρρω τών Ελλήνων, 
έπιτάνα την άγνοιαν, ΟΙ δε τών Ρωμαίων συγγραφείς μιμοΰν- 
ζαι μεν τους Ελληνας, άλλ’ ούκ επί πολύ* xai γάρ & λέχουσι, 
παρά τών Ελλήνων μεζαφερουσιν, Ι ζ  έαυτών &  οΰ πολύ *μεν* 
προσφίρονται τό φίλειδήμον. Cirri’, όπόζχν ίλλειψις γένηζαι παρ’ 
εκείνων, ούκ Ις ι πολύ τό άναπληρούρενον υπό τών ετέρων’ 
άλλως τε καί τών όνοράτων, ίσα ένίο£ότατα, τών πλίθων όν- 
των Ελληνικών.

Επεί xai Ιδηρίαν υπό μεν τών προτέρων καλείσθαι πάσαν 
την ί |ω  του Φοίανοΰ, xai του ΐσΒμοΰ τοΰ υπό τών Γαλατικών 
κόλπων σφιχχορόνου* οί δε νυν οριον αυτής τίθενται ζην Πυρήνην, 
συνωνύμως ζε την αυτήν ίδηρίαν Ιέγουαι, xai Ισπανών* [οί δ  
Ιδηρίαν] μόνην έκάλουν τήν όντός τοΰ ϊδηρος’ οί δ* Ιτι πρότερον, 
αύτούς τούτους Ι/λήτας, ού πολλήν χώραν νερορενους, ώς φησ» 
Ασκληπιάόήί ό Μυρλεανός. ΡωραΓοι ίέ,τήν σύρπασαν καλέσαντες



ομωννμως ίδηρίΰtv τε xai Ισπανίαν, το μέν αυτής μέρος εΓπον >66* 
τήν έκτος, τό δε έτερον τήν έντός* άλλοτε ί* άλλως δίαιροΰσι, 
προς τούς καιρούς πολιτευόμενοι.

Νυνί £έ των έπαρχιών ,  των μεν άπο&ιχίύεισών τώ δψω 
re xai τή σνχκλήτω, των 3έ τώ ήχεμόνι των. Ρωμαίων, ή 
μεν Βαιτική πρόσκειται τώ ίήμω , καί πέμπεται ς-ρατηγος in’ 
αυτήν, ίχων ταμίαν re καί πρισ&υτήν* όριον δ* αυτής τε- 
Βεΐκασι προς ήώ πλησίον ΚαΓαλώνος. Η ίέ  λοιπή Καίσαρός 
Ift· πέμπονται δ3 ύπ’ αντοδ δύο πρεσ&υταί, Γρατηχικός τε 
και ίιπατικός* ό μεν Γρατηχικός , έχων συν αύτώ πρεσβευ
τήν, δοιαιοδοτήσων Λυσιτανοίς τοΓς παρακειμίνοις τ>5 Βαι- 
τικί}, καί διατώουσι μέχρι τον Δουρίου ποταμού, xai των 
εκβολών αύτοϋ. Καλοΰσι yap τήν χώραν τούτην ιίίως όντως 
έν τώ παρόντι. Ενταύθα δέ eft καί ή Avyoνότα Ημερίτα.
Η £&] λοιπή, αυτή 5’ efiv ή πλεί$·η τής ϊ£ηρίας, ίιπό τώ 
ΰπατικώ ήχεμονι, fpattav τε έχβντι ά£ιόλο/ον τριών πον ταχ- 
μα'των, και πρεσοευτάς τρείς* ών ό μεν, &3ο έχών τάγματα 
παραφρουρεί τήν πέραντοΰ Δουρίου πάσαν ini τά; άρκτους, 
γ,ν οί μέν πρότερον Λυσιτανοϋς έλεχον, οι ίέ νυν Παλλαϊκούς >67· 
καλοΰσι* συνάπτει &  τούτοις τά προσάρκζια μέρη μετά τών 
Ας-ΰρων καί τών Καντα'βρων. fcet ίέ  &ά τών λςνρων Μέλσος 
ποταμός* καί μικρόν άποτέρω πόλις Νοίχα* xai πλησίον εκ 
του Ωκεανού άνάχυσις, όρίξουσα τούς Α Γύρας άπό τών Κον
τούρων. Τής έ£ής παραλίας μέχρι Πυρήνης, ό δεύτερος τών 
πρεσβευτών μετά τον Ιτέρου τάγματος. Επισκοπεί δε 6 τρίτος τήν 
μεσοχαίαν* συνέχει δε τά τών ήόή λεχομένων [Τοχάτων], ώς άν 
ειρηνικών , καί είς τον ήμερον καί τόν Ιταλικόν τύπον μετακει- 
μένων έν τή τηβ’εννική έσ^ήτι. Ουτοι εισιν οί Κελτίβηρες, 
και οί πλησίον τοΰ ίβηρος εκατέρωθεν ©ΐκοΰντες, μέχρι τών προς 
ΒάΧάττη μερών. Αυτός όέ ό ήχεμών διαχειμάζει μεν έν τοίς
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167. «τι&αλαττίοις μέρεσι, καί μαλιςα τί} Καρχηδόνι χαΐ η5 Ταρά- 
κωνι, δικαιοδοτών* βέρους δε περίεισιν, έφορων άεί ταιο τών 
δεομένων επονορΒώαεως. Είσί δέ καί όπίτροποι του Καίσαρος, 
ιππικοί άνδρες, οί διανέμοντες τ» χρήμβχχ τοΐς ς-ρατιώταις 
εις τττ?ν διοίκηση/ του βίου.

Κ Ε  Φ.. Ε .

Τ η ϊ ϊ  δέ προκειμενων νήσων τής ί&ιρίας, τάς μεν Πιτυούσσας 
δύο, καί τάς Γυμνησίας δύο (καλοΰσι δε καί Βαλεαρίδχς), 
πρόκειται συμβαίνει τής μεταξύ Ταράκωνος καί Σούκρωνος 
■παραλίας' έφ’ κ» ϊδρυται τό Σα^οΰντον «ιοί δέ καί πελάγιοι 
μάλλον at Πιτνοΰσσαι, καί. πρός εσπέραν κεκλιμένοι των Γυ-

Λ0

μντ,σίων. Καλείται Εαυτών ή μεν Έβυσος, πόλιν ϊγρυαο ομώ
νυμον' κύκλος δε τής νήσου τετρακόσιοι ς·άδιοι,  παρώμολος 
τό πλάτος καί το μήκος* ή δΐ όφιοΰσσο, έρημος και πολύ 
ελάττων, τούτες πλησίον κειμένη. Των δε Γυμνασίων ή μεν 
μείξων έχει δύο πόλεις, Πάλμαν καί Πολλεντίαν, τήν μεν προς 
εω κειμένων, ttjv Πολλεντίαν, τήν δ’ ετέρον προς δύσιν. Μήκος 
δε τής νήσου μικρόν άπολείπον τών έξοκοσιων ςαδίων, πλάτος 
δέ διακοσίων. λρτεμίδωρος δε διπλα'σιον είρηκε καί τό πλάτος, 
καί τό μήκος. Η  δ* έλάσσων ώς [διακοσίους] έβδομήχοντα διέχμ 
ς-αδίους της Πολλεντίας* κατά μέ/εδος μεν ούν πολύ τής μείζονος 
απολείπεται' κατά δε την άρετήν ούδέν αυτής χει'ρων |ς*ίν. 
Αμφω γάρ εύδαιμονες και εύλίμενοι* χοιραδώδεις δέ εισι κατά 
τα ςόματα, ώςε δείν προσοχής τοΓς είσπλε'ουσι* διά δε τήν 
άρετήν τών τόπων καί οί κατοικοϋντες είρηναΐοι, καέλάπερ καί 
οί κατά τήν Εβυσον. Κακούργων δε τινων ολίγων κοινωνίας 
συΓησαμενων προς τούς έν τοις πελάχεσι λ^ςάς, διεβλή^ησαν 
απόντες* καί διέβη Μέτελλος επ’ αύτούς, ό Βαλεαρικός προσ-
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<τ/ορευ$ΰς, όσης καί τάς πόλεις έκτισε. Διά δε την αυτήν 167· 
αρετήν Επι&υλευόμενοι, καίπερ είρηναϊοι όντες, όμως σρενίο- 
νήται Spigot λέγονται- και τοϋτ’ άσκησαν, ώς φασι, διαψερόν- 
τως, Ε|ότου Φοίνικες κατέσχον τάς νήσους. Ουτοι ίέ και Ενόύσαι >68. 
λύονται πρώτοι τούς άνδρώπους χιτώνας πλατύσωμους· Α£ως·οι 
ό’ Επί τούς άχωνας έδεσαν, αίχίόα περί τή χειρΐ Ιχοντες καί 
πεπνρακτωμένον ακόντιο ν, σπάνιον ίέ καί λελοχχωμένον σι- 
άίρφ μικρώ. Σψενδόνας δε περί τϋ κεβαλω τρεις μελαχκρα- 
νίας ( ι ) ,  5) τριχίνας, ?j νευρίνας* την μεν μακρόκωλον;  προς 
τάς μακροδολίας· την δε βραχνκωλον, προς τάς'εν βραχεί 
βολάς* τήν δε μΕσην, προς τάς μεσας. Ησκοΰντο ί* εκ παίόων 
όντως ταίς σσενίόναις, ώς*ε οΰί* άλλως τοΓς παισιν άρτον 
έίιίοσαν άνευ τον τ>5 σ^ενίόνη τυχειν. Διόπερ ό ΜΕτελλος 
προσπλέων προς τάς νήσους, όε^ρεις έτεινεν υπέρ των κατα- 
αρωμάτων, σκΕπην πρός τάς σφεντόνας. Εΐσ^/α^ε ί* Εποίκους 
τρισχλίους των έκ τής ΐδηρίας Ρωμαίων.

Πρός ίέ  τ>5 ευκαρπία της χ»5ς, καί τό μηόέν των σινομενων 
θηρίων ευρίσκεσθαι ραόίως Ενταύθα πρόσες*ιν· ονίέ χάρ τους 
λαχιώας Επιχωρίους είναι φασιν, άλλά, κομισ^Εντων εκ τής 

περαίας, υπό τίνος άρρενος καί 3ηλείας χενΕσθαι την Επιχονων 
η τοσαυτη κατ’ άρχάς υπηρχεν, ώς*ε καί' οίκους άνατρΕπειν Εκ 

τ0ς υπόνομος κάΐ δένδρα' καί επί τους Ρωμαίους, ώσπερ είπον,

( ι )  Εν τί προ τής ήμετερας ίκίόσει, «μίσος μετά τό, μεΧαγ- 
χρανίας [Σσ. yp. μ Λ  a y  κρανίνας] , φέρεται ταΰτα* αΣχοίνον 
# εΐίος, εξ ον πλέκεται τα σχοινιά· καί Φιλητάς όέ έν Ερμηνεία*

» Αενγαλέος <?* χιτών πεπηωμίνος* άμγι <Γ αραιός 
» ίξϋς είλιιται άρμα μελαγκράινον,

» ώς σχοίνω ίζωσμενον μίϊχγχραίνας». Ταΰτα, προίήλως οΰκ ίντα 
τού Στράβωνος , άλλ’ έτερον τίνος , έξη^σασθαι βονλη3«ντος τής 
με λαγκρ ανίας τοννομα, άποχωρίοαε τον κείμενον ίεΐν tyvwv.



168. άναγχασΒήναι χαταφυγεΐν τούς ανθρώπους. Νυν με'ντοι το 

εύμεταχείριτον τής 3ήρας tnupaxw  ούκ id  τήν βλάβην, αλλά 

λυσιτελώς οί φοντες καρποΰνται την γήν. Αύται μεν ούν εντός 
Στηλών τών Ηρακλείων καλούμενων·
- Προς αυτούς δε δύο νησίδια, ών Βάτερον Ηρας νήσον όνομα'· 

£ουσι* καί $ή τινες καί τούτος Στάλας καλοΰσιν. Ε£ω ίέ  Στηλών 

τά Γβί&ερα, περί ών τβσοΰτον μόνον είρήκαμεν, ότι τής Κάλ

πης Αέχει ηερι έπτβκοσίους καί πεντήκοντα ςαδίους' τής όέ 

έκβολής του Βαίτιόος πλησίον ϊδρνται. Πλείους δ’ είσί λό^οι 

περί αυτής. Ουτοι yotp είσιν of άνδρες, οί rot πλεΓς*Λ καί μέ- 

γις-α ναυκλήρ»« ς*έλλοντες, εις τβ την κο&’ ήμβ?ς ^άλατταν, 

καί εις την έκτός* ούτε μεγ/xkriv οίκοΰντες νήσον, ούτε τής 

περαίας νεμόμενοι πολλήν out’ άλλων ευποροΰντες νήσων4 οίλλά 

πλέον οίκοΰντες την $άλατταν, δλι^οι δ* οίκουροΰντες, ή έν 

Ρώμη διατρίβοντες. έπ εί πλήθει ^ε οΰίεμιάς αν οτπολείπεσδαι

169. δό|έιε τών εξω Φώμης πόλεων ήκουσα yovv έν μια τών κο&* 

ήμάς τιμήσεων, πεντακβσίους άνδρας τιμφέντας ιππικούς 

Γαδειρανούς, όσους ούδένας ούδε τών Ιταλιωτών πλήν τών 

Παταουίνων. Τοσοΰτοι δ* όντες, νήσον όχουσιν ού πολύ μεί- 
ζονα τών έκοττόν ςαδίων το μήκος, πλάτος δ* Ια& όπου καί 

ς-αδιαίόν Πόλοι δε καταρχάς μεν ώκουν παντάπασι μικρόν' 
προσέκτισε δ* αύτοΓς Βάλτος Γαδειτανός ό Βριαμβενσας άλλην, 

ήν Νέο» καλοΰσι* τήν ό5 έ£ άμφοίν Διδύμην, ού πλειόνων εί

κοσι ςαδίων ουσοηι τήν περίμετρον, ουδέ τοιύτην τενοχωρου- 

μενην. Ολίγοι yap οικουρούσα έν αύτή, διά τό παντας 5αλατ- 

τεύεηι τό πλέον· τούς δε καί την περσίαν οικεΓν, καί μαλιςα 
την έπί τής προκειμένηδ νησίδος διά τήν ευφυΐαν, ήν ώσπερ 
βντίπολιν πεποοίκουη τή Δ ίδυμη, χαίροντες τώ τόπω. όλβιοι δε 

κατά ouyxpwev κοιί τούτην οίκοΰσι καί τό έπίνειον, δ κατ- 

εσκεύασεν αύτοίς Βάλτος εν τή περαία τής ηπείρου. Κείται δέ
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επέ των εσπεριών τής νήσον pipcSv ή πόλες* προσεχές δ> αυτή t&g. 
τελενταεόν ές-ε to Κρόνεον προς t»j νησέίε* to ^  όράκλεεον ini 
Πάτερα τέτραπταε τά προς !ω , χα3’ o Ab ράλε^α tj5 κπείρω 
συνάπτουσα τυγχάνει ή νήσος ίσον fa&aTov πορθμόν άπολεέ- 

πονσα. Κ αί λέχουσε ρέν όιέχεεν τ>5ς πόλεως δώδεκα μίλι» τό 

ίερον , Γσον ποεοΰντες τον των ά$λων καί τόν των ρελεων 

άρε$ρόν Ις*ε ίέ  μεΐζον, καέ σχεδόν τι τοσοντον οσον i?i το 
τον ρήκονς τής νήσον, τό άπό τής ίύσεως cite την ανατολήν.

Ερν3ειαν ίέ  τά Γάόεερα ίοεκε λέχεεν ό Φερεκύίης, εν $ 

τά περί τόν Γηρνόνην ρν3ενονσεν. Αλλοε ίέ  την παραβεβλη- 
piv/jv ταντη τή πόλεε νήσον, πορθρω ς·χδιαίω διειργομένην· 
τό ενββτον ορώντες, δτι των νερορενων αΰτο'θε προβάτων τό 
χάλα, όρον ον ποεεΓ· τνροποεοίσε' τε πολλω δίατε μίζχντες 
διά την πεότητα* εν πεντήκοντά τε ημίραις πνίγηαε τό {ώον, 
εέ ρή τες άποσχά£οε τε τον αϊμβχος. Ξηρά δε Ιςιν  ήν νέρονταε 
βοτάνην,  άλλα πεαένεε σ^όίρα. Τεκραέρονταε ό’ εκ τούτον 
πεπλάσ^αε τόν ρύ£ον τόν 7τερε’ τά βονκόλεα τον Γηρνόνου.
Κοενή μέντοι σννώκες·αε πας ό αέχεαλδς.

Περί δε’τής κτέσεως των Γα&ε'ρων τοεαντα λέχεταε* ρέρν»ν- 

ταε Γαίεερανοέ χρησμού τίνος,  ον γενέσ$αι ψασ'ι Τνρε'οες κε- 

λεύοντα επί τάς Ηρακλέονς Στήλας άποεκέαν πε'ρψαε· τούς όε 

πεμφθίντας κατασκοπής χάρεν, έπεεόή κατά τόν πορθμόν εγένον- 
το τόν κατά την Κάλπην, νορεσαντας τέρρονας εΓναε τής οικου

ρ ε ίς  καέ τής Ηρακλέονς ς·ρχχείας τά  άκρα [τά] ποεονντα τόν 

πορθμόν (ταΰτα ^  αυτά καέ Στήλας όνομάζειν τό λόχεον) κατα- 170* 

σχεεν είς τε χωρε'ον εντός των ζ*ενών, εν ω νυν ες·εν ή των 

Ε$ετανών πόλες* ενταύθα δ'ε 3υσα ντα ς,ρη  γενομίνων καλών 

τών εερεεων, άνακαρψαε πάλεν. Χρόνια ί 5 ύπερον τούς περ- 

γϊέντχς  πρόελθε» ί|ω  τον πορθμού περί χελεους καέ πεντα- 

κοσεονς ς-«ίϊονς εες νήσον Ηρακλέονς ίεράν, χειμίνην κατά

ΒΙΒΛ. Γ. ( ιβ η ρια ). a a t



7o. πόλο» όνόβαν τής ϊβηρίας* καί νομίσαντας ενταύθα είναι τά; 

Στήλας, θυσαι τω θεώ* μή γινομένων δε πάλιν καλών τών 

ιερείων, έπανελθείν οίκαίε. Τω ίέ  τρίτω Γόλω τούς άφικομέ- 

νονς Γάίειρα κτίσαι, και ίίρύσασθαι τό ιερόν επί τοίς έώοις 

τής νήσου* tvjv ίέ  πόλιν επι τοίς εσπερίοις. Διά ίέ  τοΰτο τοΓς 

μεν δοχείν τά άκρα τον πορθμοί τάς Στάλας είναι, τοΓς δε τά 

Γά& ιρα, τοίς S’ ετι πορρώτερον των Γαίείρων έξω προκείσβαι. 

Ενιοι δε Στόλος ύπέλαβον τήν Κάλπην και την Αδυλυκα, το 

άνταείμενον όρος τής Λ ιβύης, ό φησιν Ερατοσθένης εν τώ 

Μεταχωνίω, Ν ομαίαώ  εβνει, ίίρυσβαι· οί ίε  τάς πλησίον έκα- 

τέρου νησίδας, ών την έτερον Ηρας νήσον όνομά£ουσιν. Αρτε- 

μίίωρος ίέ  την μέν τής Ηρας νήσον και ιερόν λέχει αυτής* άλλην 

δ’ [ου] φησιν είναι « να , ούά* Αβυλυκα όρος, ούίε Μεταχώνι™ 

έθνος. Κ αί τάς Πλαχκτάς [ίέ ] καί τάς Συμπληχά&ς ενθάδε 
μεταφέρουσί τινες, ταυτας είναι νομ£οντες Στήλας, άς Πινόαρος 

καλεί πύλας Γ α & ιρ ίία ς , εις ταυτας νιάτας άφίχθαι φάσκων 

τον Ηρακλέα. Κ αί Διχαίαρχος δε, χαΐ Ερατοσθένης, και Πο

λύβιος, καί οί πλείς*οι των Ελλήνων, περί τον πορθμόν άπο- 

φαίνουσι τάς Στήλας. Οι <?έ ίβηρες καί Λίβυες εν Γα&ίροις 

είναι φασιν* οΰίεν χάρ έοικέναι ς-ήλαις τά περί τόν πορθμόν. 

Οΐ <?έ τάς έν τώ Ηραχλείω τω έν Γαίείροις χαλκάς όκταπή- 

χεις, έν αίς άναχέχραπται τό άνάλωμα τής κατασκευής του 

Ιερόν, ταυτας λέχεσθαί φασιν* έφ> άς ερχόμενοι οι τελέσαντες 

τόν πλοΰν,και θύοντες τω Ηρακλει, όϊαβοηδήναι παρεσκεύασαν, 

ώς τουτ' είναι και χής καί θαλάττης τό πέρας. Τούτον ά* είναι 

πιθανώτατον καί Ποσειίώνιος ηχείται τόν λόχον* τόν δε χρη

σμόν, και τούς πολλούς άπο^όλους, ψευσμα Φοινικικόν. Περί 

μεν ουν των άπος*όλων, ό τι άν τις ίαοχυρίσαιτο πρός έλεχχον, 

η πι'Γΐν, ού&τέρως παράλοχον. Τό ίέ  τάς νησίδας h τά όρη 

μή φάσκειν έοικέναι ςτίλαις 7 αλλά ξητείν έπΐ των κυρίως λεχο-
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μένων fjjXtSv τούς τ^ς οικουμένης όρους ίι -η?ς ςραχείας τϋς 17 ο. 

ίίρακλίους, έχ« μέν τενα νούν* ?3ος yep παλαιόν υπήρξε το 
τί$εσ$αι τοιούτους όρους, χα&α'περ ol· i^jytvot* τ«ν ςτιλιία 171* 

Φεσαν τ»?ν όπΐ τώ πορ3μώ χειμένην^πυρ/ίον τι* χαΐ ό tow 

Πελώρου ^iy^pievo; πύργος άντάεεται τούτη τίϋ ςτ)λΐ&. Καί ο! 

ΦΛαάων "λεγόμενοι βωμοί,  κατά μόσην που την μεταξύ των 

Σύρτεων γήν. Και επί τώ ΐσθμώ τώ Κορφιοανω μνημονεύεται 
ζ^λη τις Ιδρυμένη πρότερον* %ν έψησαν χοινή οί την Artur,ν 
συν τ9ί Μεγαρίδι χατασχόντες ϊωνες, έξελ&έντες έχ τύς Πελο

πόννησου , χαΐ ol χατασχόντες την Πελοπόννησον* επιγράψαντες 
επί μεν του προς τν) Μ έγαρά μέρους,

Τάί* ούχΐ Πι̂ οπόννησος, άλλ* icovcgc,

U  δε 5&τέρου,
Ύά&* ίςι ilfiorrovvwffo;, ούχ Ιωνία·

Αλέξανδρος δϊ της iv& xfa ςραπείας όρια βωμούς &ετο εν τοΐς 
τόποις, εις ους υς-άτους άψίχετο τών προς ταϊς άνατολαΐς 

ίνδών, μιμούμενος τον Ηραχλέα χαΐ τον Διόνυσον. Ην μεν δη 
το & ο ; τούτο. '

Αλλά χαΐ τούς τόπους εΐχός ες-ι μεταλαμ&ΐνεεν την αυτήν 
προαττγορίαν, χαΐ μάλις*« επειύάν ό χρόνος διαψ^είργ τούς τε- 
$έντας όρους. Ού γάρ νυν οί Φιλαίνων μένουσι βωμοί’ άλλ’ ό 

τόπος μετειλϊίφε τίιν προσηγορίχν. Ονδε εν τ>5 ΐν&κ>5 ρ5λας 

ψασίν όραΒήναι χειμενας, οΰ$’ Ηραχλόους, ούτε Διονύσου* 

χαΐ λεγομένων μέντοι, χαΐ δειχνυμένων τόπων τινών, ©ί Μ α- 

χείόνες έπις-ευον τούτους that ςτίλας, έν οΤς τι σημειον ευ- 

ρισχον ί) τών περί τον Διόνυσον ίςορουμένων, ίι τών περί τον 

Ηραχλεα. Κάνταΰ^α δη τούς μεν πρώτους ούχ «ν όπις^σαι 
τις όροις χρήσασ$αι, χειροψήτοις τισ'ε βωμοΐς, Jj inipyoi?,  

η ςηλίσιν επί τών τόπων, εις ούς υςάχους ήχον τούς επιφα- 

νεςάτους. Επιγανέςατοι δε οι πορθμοί, χαΐ τα επικείμενα ‘όρη.
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ιη ι ·  xeu cu νησίδες,  προς to  άπο&)λονν εσχατιάς τε καί άρχάς 

τόπων* εκλιπόντων , τών χίΐρβκμήτων υπομνημάτων, μετ- 

ενεχθύναι τοΰνομα είς τούς τόπους, είτε τάς νησίίας τις βού- 

λεται.-λεφειν, ctxs τάς.&φας τάς πόιούσας τον πβρΘμόν. Τούτο 

γάμΟδη &ορίσασδαι χαλεπόν, ποτίροις χρ« προσάψαι ttjv ε’πί- 

χλ>}σιν, ίίά  το άμφοτέροις ίοαέναι τάς ς^λας. Λέφω ίέ  εοι- 

κέναι, ίιότι όν τοΓς τοιοντοις ιίρυνται τόποις, οί σαφώς 

ύπα^ορευουσι τάς εσχατιάς* κα3ί 8 και ς*όμα είριιται ό πορ

θμός, και ουτος, και άλλοι πλ ι̂ίδυς* το ίέ  ςό μ α ^ρο ς  μ η  
εισπλουν άρχύ ί^ ι ,  προς ίέ  ίκπλονν ίσχατον. Τά ©ύν επί τώ 

ς*όματι vyjoiiia, εχοντα το ενπερί/ραφόν τε και σψ ειώ ίες, ου 

φαΰλως ρίλαις άηειχάζοι τις άν* ώς ^  όντως καί τά Spy} τά 

επικείμενα τώ πορθμώ, και ε£οχύν τινα τοιαυτ»}ν εμφαινοντα 

otay αι ς*)]λ.ί<ίες, f) at ςτίλαι. Κ αί ό Πίνδαρος ούτως άν όρδώς 

Piyot πνλας Γ α ίε ιρ ίία ς , εί ε’πΐ τον ς*ύματος νοοΓντο <ά ςτ?λαΐ' 

πύλαις yap εοικε τά ς*όματα. Τά ίε  Γάίειρα ονκ έν τοιοντοις 

ίόιονται τόποις, ώς*’ άποόήλονν εσχατιάν* άλλ’ όν μέσρ πως 

κεΐται με/άλ« παραλ-ία κολπώίει. Τό ίέ  επ' αντάς άναφε'ρειν 
τάς εν τώ ίίραχλείω Στύλας τώ ενθ ά ίε, ίττον εύλογον, ώς 

εμοΐ φαίνεται. Ού y ip  εμπόρων, άλλ’ ηγεμόνων μάλλον άρ£άν· 

των τον ονόματος τούτον, κρατάσαι πιθανόν ttjv ίό£αν, καθ- 

άπερ και επί των ίνίικών ς*>ΐλών· άλλως τε και fi επιγραφή, 
9>ν φασιν, ούκ άφίίρυμα ιερόν όήλοϋσα, αλλά άναλώματος κε

φαλαίου, άντιμαρτνρει τώ λόφω* τάς yap Ηρακλείους Στάλάς 

μνημεία είναι δει τής έκείνον μεyaλovpyίaς, ον τύς Φοινίκων 

ίοπάνιςς.
Φ/}σΐ ίέ  ό Πολύβιος κρήνην εν τώ Ηρακλείω τώ εν ,Γ α ίεί- 

ροις είναι, βαθμών ολίγων κατάβασιν Ιχουσαν εις τό υίίωρ, 

πότιμον ίέ  είναι* ύν ταίς παλιρροίαις τύς θαλάττ>}ς άντιπαθεΓν, 

κατά μεν τάς πλύμα; έκλείπουσαν, κατά ίέ  τάς άμπώτει; ,

πλ)}ρουμέν/(ν.



BIB Α. Γ. (ΐΕΗΡίλ). ' aa5
ιΟ^ρουμένφ, Αίτιάται δ* δη το πνεύμα το εκ του βάθους ι 
ιίς « ν  έπιφάνειαν τζί χ»ς εκπίπτον, καλυφθεισης μεν αυτή; 
υπο του κύματος κατά τάς επι&χαεις τι?< θαλάττης, είρ^εται 
τών οικείων ί|ο'δ»ν* άνας·ρέψαν δέ εις to εντός εμφράττει 
τούς τχίς ?r>5y>55 πδρους, καί ττοεεΓ λειψυδρίαν γυμνω$ε(σης 
δέ πάλιν, εΰθυπορίίσαν Ελεύθεροι τάς φλέβας τ>5ς π τ ^ ς , ώς·* 
«ναδλύειν ευπέρως. Αρτεμίδωρος δε, άντειπών τουτω, καί άμα 
παρ’ αυτόν τινα θείς αίτιον, μνησθείς δε καί τίς Σιλανοΰ 
δο&ς tow βυ μοε δοκεΓ μνήμης αξία είπειν, ώς
ay ιδιώτης περί ταΰτα, καί αυτές καί Σιλανές. Ποσειδώνιος 
δέ, ψευδέ λέρων είναι την ίς-ορίαν τούτην, δύο ψηαιν είναι 
Ϋρέατα εν τώ Ηρακλείω, καί τρίτον ίν τη πολει* τών δε έν τώ 
Ηρακλείω το μέν μιζρ έτερον, υδρευομένων συνεχώς, αύθωρέν 
καί έκλείπειν, καί διαλειπέντων της ίιδρειας πληροδοθαι πάλιν 
το δέ μαζον, δι* όλης της ημέρας την ΰδρείαν ϊγον, μειούμενον 
μέντοι, καθάπερ καί τά άλλα φρέατα πάντα, νύκτωρ πλη- 
ρουσθαι, μηκέτι υδΐοευομε'νων έπειδο δέ συμπίπτει κατά τον 
της συμπληρώσεως καιρόν ή άμπωτις πολλάκις, πεπις·εΰσθαι 
κενώς ΰπο τών έρχωρίων την αντιπάθειαν, ότι μέν ούν η 
ίς-ορία πεπίς-ευται, και ουτος είρηκε, καί Σειείς εν τοίς παρα- 

δέ£οις θρυλλονμένην παρειλά^αμεν. Ηκούομεν δέ καί κρέατα \γ7>. 
είναι, τά μεν πρέ της πέλεως εν τοίς κηποις, τά εντός* διά δε 
τήν μοχθηρίαν του υδατος κατά την πέλιν δεξαμενας επιπο
λάζω του λακκαώυ υδατος. Ει μέντοι καί τούτων τι τών κρεάτων 
«πιδεάνυται τήν τής άντιπαθείας υπένοιαν, ούκ ίσμεν τάς δ> 
αίτιός, ειπερ συμβαίνει ταΰτα ούτως, ώς έν χαλεποίς άποδε- 
χεσθαι δεΓ. Είκος μεν γάρ ούτως έχεμ», ώς ό Πολύ&ές <ρησ«/· 
είκές δε καί τών ^λεδών τινας τών πηγαίων νοτισθείαας έξωθεν 
χαυνοΰσθαι, καί παρέκχυσιν εις τά πλάγια μάλλον διδέναι τοίς 
νδοσιν, >3 άναθλ,ιδειν κατά το άρχαίον ρεΐθρον εις την κρήνην' 

ι  Ο



*73· νοτίζεαθαι 3* άναχκαΐον, έπικλύσαντος του κύρατος. Ε ί ί 5,  ώσπερ 

Α$ηνόόωρός φησιν, εισπνοή τε καί έκπνοί? το συρ&ΰνον περί 
τάς πληρρνρίδας καί περί τάς άρπώτεις εοικεν, [εικός] είναι τινα 

των ρεόντων ύπατων, ά  κατ’ άλλους μ η  πόρους έχει τήν έκρν* 

σιν κατά φύσιν εις τήν επιφάνειαν (ών όή τά ςόματα. πηγάς 
καί κρήνας καλοΰρεν), κατ’ άλλους ίέ  πόρους, συνέλκεται πρός 

το τής 5αλάττης βχΒος- καί συνε£αίροντα μεν εκείνην, ώς*ε 

πληρρυρείν, όταν οίον έκπνοή χένηται, τό οίκεΓον άπολείπεη» 

ρείΘρον πάλιν [ό 1] άναχωρεΓν πρός τό οίκεΓον ρεΐθρον, όταν 

κάκεινη λάβρ την άναχώρησιν.

Ουκ ο?όα όέ, πώς κατ' άλλα ίεινούς άποφαίνων ό Ποσει- 

ίώνιος τούς Φοίνικας, Ενταύθα μωρίαν ράλλον, η φιρύτητα, 

αυτών κατέχνωκεν. ΐίρερα ρέν γάρ καί νύ£ τ>5 του ήλίου περι
φορά ρετρειται, τοτέ μεν υπό γης όντος, τοτέ δε υπέρ τής φαι- 

νομένου· φησί ίέ  τήν του ήκεανοΰ κίνησιν ύπέχειν άςροειδή 
περίοδον, τήν μεν Ημερήσιον άποδιδοϋσαν, την δε μηνιαίαν, 

tvjv ά’ ενιαυσιαιάν, συμπάΒώς τή σελήνρ. Οταν yap αυτή £ω- 

ίίου μέγεΒος υπερέχει του όρίζούτος, άρχεσΒαί τε Λοιίείν 

την Βάλατταν καί έπι6αίνειν της χής αίσ^ητώς ρέχρι ρεσουρα- 

νησεως* έκκλίναντος <ίέ του άς*ρου, πάλιν άναχωρεΓν [εις] τό πέλα

γος κατ’ ολίγον, έως αν ζώδιον υπέροχε) της Ρύσεως ή σελήνη* 

είτα ρενειν τοσοϋτον ε’ν τή αυτή κατ«ς*άσει χρόνον, όσον ή σελήνη 

συνάπτει πρός αυτήν την όύσιν, καί έτι ράλλον τοσοϋτον, όσον 

κινη^εΓσα υπό χης ζώδιου άπόσχη άν του όρίζοντος' εΓτ’ επι- 
βαίνειν πάλ,ιν έως του υπό χήν ρεσουρανήρατος* είτ’ άναχωρεΓν, 

' έως άν πρός τάς άνατολάς περιχωρήσασα ή σελήνη ζώδιον του 

όρ&οντος άπόσχη·· μένειν δε, μέχρι άν £ώόίον υπέρ χης με-

ι 74· τεωρισ^ή, καί πάλιν έπι&ιίνειν. Ταύτην ρέν είναι λέγει την 
ήρερησίαν περίοόον. Τήν δε ρηνιαίαν, ότι μέγιςαχ μεν αί παλιρ- 

ροιαι χίχνονται περί τάς συνόδους, είχα ρειουνται, μέχρι διχρ-
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τόμου* πάλιν S’ αίρονται, μέχρι πανσελήνουt καί μειοΰνται ι^4* 

πάλιν έως διχοτόμου ψΒινάδος' έ&* έως των συνόίων «Γαυ
ξήσεις* πλεονά?ειν <?έ καί χρόνω καί τάχει τάς αυξήσεις. Τάς ί* 

ήιιαυσιαίας παρά των εν Γαίειροις πυ5έσ3αι <j»jcxt, λεόντων, 
ώς κατά £ερινάς τροπάς μάλις-α αϋ'ξοίντο καί at αναχωρήσεις, 

καί αί έπι&ισεις. Εικάζει ^  αυτός άπό τών τροπών μειουσβαι 
μεν έως ισημερίας* αϋξισ$χι δέ έως χειμερινών τροπών* εΓτα 

μειοΰσθαι μέχρι έαρινής ισημερίας* είτα αυ'ξεσ3αι μέχρι θερι

νών τροπών. Τών ίή  περιο'ίων τούτων ούσών κα5’ έκάς-ην 

ημέραν και νύκτα, τον σννάμψω χρόνον, δίς μεν ε’πιδαινούσης 

της £αλ.α'ττης, $ ς  $  αναχωρούσες ,  τεταχμένως ίέ  καί τον 
ημερήσιον χρόνον καί τον νυκτερινόν, πώς οίόν τί πολ- 

λάκις μεν συμβαίνειν κατά τάς άμπώτεις τήν πλήρωσιν τον 

yp/ατος, μη πολλάκις ίέ  τήν λειψνίρίαν, ή πολλάκις. μέν, μή 

ισάκις $ έ ; ή τούς Γ αδεφίτας ταντα μεν μή ικανούς χενέσ&αι 

τηρήσαι καθ’ ημέραν γινόμενοι, τάς σ̂  ενιαυσίους περιόίους, εκ 

τών άπαξ συμ£αινόντων κατ’ έτος τηρήσαι; Αλλά μήν, ότι χε π ι- 

ς*εύει αύτοΓς, όήλον εξ ών καί προσεικά£ει yiίνεσδαι τάς μειώσεις ,  

καί πάλιν αυλήσεις, από τροπών επί τροπάς τε έτέρας, κάκε&εν 

πάλιν έπανο'ίους. Καί μήν ούδε εκείνο είκός, ότι τηρητικοί όντες,

τά μεν σνμβαίνοντα <οΰκ είίον, τοΓς ίε  μή συμ&ιίνουσιν επ ί-*
Γένναν.

Φησί 5 ’ ούν Σέλευκον τον από Της Ερυ£ράς θαλάττης, καί 

ανωμαλίαν τινά εν τούτοις καί όμαλότητα λέχειν κατά τάς τών 

ζωδίων διοιφοράϊ εν μεν γάρ τοΓς ισημερινοϊς ζωδίοιί Της σελη- ' 

νης ούσης όμώάζειν τά πά3η, έν ίέ  τοΓς τροπικοΐς ανωμαλίαν 

είναι, καί πλήθει καί τάχει* των δ  άλλων έκάς-ου κατά τούς 

συνεργισμούς είναι τήν ανωμαλίαν. Αυτός ίέ ,  κατά τάς Βερινάς 
τροπάς περί τήν πανσέληνον ©ησιν, έν τώ Ηοακλείω γενόμενοί
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74· τώ έν Γαδειροις πλείβυς ημέρας, μή δύνασθαι συνεΐναι τάς 

ενιαυσίους διαφοράς· περί μέντοι τήν σύνοδον εκείνον τοΰ 

μηνός, τηρήσαι μεγάλων παραλλαχήν εν Ιλίπα τής τον Βαίτιος 

ανακοπής παρά τάς έμπροσθεν, εν αίς ουδέ έως ήμίσους τάς

75. δχθας έβρεχε* τότε δ* ύπερχείσθαι τό ύδωρ, ώσθ* ύδρεύεσδαι, 

τούς ς-ρατιώτας αυτόθι (διέχει δ> ή ίλίπα τής θαλάττης περί 

έπτακοσίους ς-σδίους)* των δ> έπι θαλάττιρ πεδίων καί επί 

τριάκοντα ροδίους εις βάθος καλυπτόμενων ύπό τής πλημμυρίδας, 
ως-ε καί νήσους άπολαμδάνεσθαι, τό τής κρηπίδος ύψος, τής τε 

τοΰ νεώ τοΰ έν τω Ηραχλειω, καί τής του χώματος, δ τού 

λιμένος πρόκειται, του έν-Γαδείροις, οΰδ* επί δέκα πήχεις 

καλυπτόμενου, άναμετρόσαό φησι* καν προσθή δε τις τό δι

πλάσιου τούτου, κατά τάς γινόμενός ποτέ παραυξίσεις, οΰδ* οΰτω 

παρασχείν άν τήν έμφασιν, ήν έν τοΓς πεδίοις παρέχεται τό 

μέγεθος τής πλημμυρίδος. Τούτο μεν δή τό πάθος κοινόν ί?ο- 

ρείται κατά πάσαν τήν κύκλω παρωκεανΓτιν.

Τό δέ τοΰ ίβηρος ποταμού καινόν καί ίδιόν φησιν ούτος* 

πλημμυρεί γάρ έσθ} όπου καί χωρίς όμβρων καί χιόνων, έπει- 

δάν τά βόρεια πνεύματα πλεονάσω* αϊτών δ* είναι τήν λίμνην, 

δί’ ής ρεΓ συνεκ&ιλλεσθαι χάρ τό λιμναίον υπό των άνέμων.

Ις-ορεί δέ καί δένδρον έν Γαδείροις, ©£ους Ιχον, καμπτομένους 

εις έδαφος πολλάκις, καί φύλλα ξιφοειδή, πηχυαία τό μήκος, 

πλάτος δέ τετραδάκτυλα. Περί δέ νέαν Καρχηδόνα, δένδρον έξ 

άκάνθης φλοιόν άφιέναι, έξ ού υφάσματα χίνεται κάλλις*α. Τω 

μέν ούν έν Γαδειροις, καί ημείς ειδομεν ομοιον έν Αιχύπτω 

κατά την των κλάδων κατάκαμψιν* τοΓς δέ φύλλοις άνόμοιον, 

ουδέ καρπόν έχον τούτο δ* έχεινφησί. Τ ά δ* ακάνθινα ύφαι- 

νεται καί έν Καππαδοκία* φέρει δ* ού δένδρον τήν άκανθον, 

ές ής ό φλοιός, άλλά χαμαιξηλος βοτάνη. Τω δε δένδρω τώ 

έν Γαδειροις καί τούτο προσις-όρηται, οτι κλάδου μέν άπο-

aa8 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



Β ΙΒ Λ . Γ . ( ϊ β η ρ ι α ) .  2 2 9

Σωμένου , /«λ* ρεΓ' ρ£κς ίέ  τεμνομένης, ριλτώώτς υγρόν tjS. 
«ναφέρεταΐ. Τοσαυτα καί περί ιών Γα&ίρων.

Αί ίέ  Καττιτερίίες, ό“έκα μ ί»  είσι, κεϊνται έ^χυς άλ- , 
λ$ων, προς άρκτον άπό του τών Αρτα'βρων λιρένος πελοί/ιαι* | ν 
ρια ό* αυτών έρημός ες·ι. Τάς ί* άλλος οικοΰσιν άνθρωποι με- \ 
ϊά γγϊα α ο ι, ποδήρεις ένδεδύκότες τους χιτώνας, (ζωσμένοι περί 
τά Γέρνα, ρετα ράβδων περιπατοΰντες, ipoiot ταΐς τραγιχαχς 
Ποιναίς* £ώσι 5* άπό βοσκημάτων νομαίΐκώς το πλέον. Μέ
ταλλα ίέ έχοντες καττιτέρου καί ρολυβίου, κέραμον άνχ'ι 

τούτων καί τών δερμάτων Λαλλάττονται, καί άλας, καί χαλ- 
χώρατα, προς τους εμπόρους. Πρότερον ρεν ουν Φοίνικες μόνοι 
την έρπορέαν Ιτελλον ταυτ»)ν έκ τών Γαίείρων, κρύπτοντες 
άπασι τον πλοΰν* τών ίε  Ρωμαίων έπακολου^ούντων ναυκλ^ρω 
τινί, όπως και αυτοί yvotb τά εμπορεία, φ&ο'νω ό ναύκληρος 176 
έκών είς τέναγος έξέβαλε τκν ναΰν inayaywv δ* εις τον αυτόν 
όλεθρον καί τους επομένους, αυτός ίσώθη Αά ναχι αγίου, καί 
απέλασε Ajpoota tvjv τιμήν ων απέταλε φορτίων. Οι Ρωμαίοι 
δε όμως, πειρώρενοι πόλλακις, έξέμο&ον τόν πλουν* έπειώς ίε 
καί Πο'πλιος Κράσαος, Αοβας επ’ αυτους, έρνω τά ρέταλλα έκ 
ρμροΰ βάθους όρνττόρενα, καί τους άντρας είρηναίονς,  έκ 
τεριουσίας ιϊΑ] τκν 5ά)ατταν έρχά£εσ3·αι ταυτ»ν τοΓς έβέλου- 
«ν έπίδειζε, καίπερ ουσαν πλείω τός Αειρ/ούοης τκν Βρε
τανόν. Και περί μεν τής ίβκρίας καί τών προκειρένων νκσων 
τούτα.
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Εν τώ τιτάρτω τά ,πιρί Γαλλίαν’ χαΐ όσα tittlpyovatv ed lltrttt τής 
ίταλίας fviov’ ίν οίς καί Βρετανία, καί τών ώχεανιτίΑον νήσων 
τιγές, όσα« καί ίοκοΰσιν οίχιί&αι. Καί βαρόάρων χώραν, και ?£νκ 
παροικούντο τον ίςρον πέραν.

Κ ΕΦ . Α. , * . '  .
. ■

Ε φεβης 9> faiv i> υπέρ των Αλπεων Κελτική. Τούτης 91 
καί τό σχ*}μα ύπoyέypaπτaι πρότερον τυπωδώς, oat ιό  μέγεθος· 
m i 9ε λεκτέον τά χα!¥ &« γ * . ΟΙ μεν δό, τριχό Αίρουν , 
Αχνΐτανούς καί B&ya; καλούντες καί Κέλτάς· τούς μεν 
Ακυϊτανούς', τελέως ε>£ηλλα’/με'νους, ού τ>5 γ'λ.ώττγ μόνον, αλλά 
καί τοΐς σώμασιν, έμψερέις ϊ&ιρσι μάλλον, 5) Γαλάτάις’ τούς 
δέ λοιπούς Γαλατικήν μεν τήνόψιν, όμο)»λώττονς 4* ού πάντα; , 
άλλ’ ενίους μικρόν παραλλάττοντας ταΓς yλώrΓatς· καί [ή] πολι
τεία ίε καί oc βίοι μικρόν έξήλλα^μένοι εισίν. . Αχνΐτανούς μέν 
ούν καί Κέλτας έλε/ον τούς προς ττ} Πυρήν>} > δωρισμένους τώ 
Κεμμένω όρει. Είρηται yap, ότι την Κελτικήν τούτην από. μεν 
της δύσεως ορίζει τά Πνρηναΐα'όρη, της έκατέρωΘεν $αλασθης,

Ο Λ



*77* *>5< τε έντός καί τής έκτος προσαπτόμενα’ άπό όέ των ανατολών 

β Ρήνος, παράλληλος ών -η? Πνρήν»}* τά δ’ άπό των άρκτων 
καί τής μεσημβρίας, τά μεν 6 όκεανός περεείλήψεν, άρξάμενος 
από των |3ορειων άκρων τής Πυρήνη; μέχρι των έκ$ολών του 
Ρήνου* τά ό5 εξ εναντίας, ή κατά Μασσαλίαν και Ναρ&ΰνα 
θάλαττα, καί αί Αλπεις, από τής Αιγυςνιής άρξαμεναι μέχρι 
των πηχών του ί>ήνου. Τ>5 &  Πυρήνη πρός όρθάς ήκται τό 
Κέμμενον όρος ίιά  μέσων των πεόίων, καί παύεται κατά μέσα, 

πλησίον Λουχόούνου, περί όίσχιλιους έκταθέν Γαίέους. Ακυϊτα- 

νούς μεν τοινυν Ιλεχον τούς τά βόρεια τής Πυρήνας μέρη κατ- 

έχοντας καί τής Κεμμένης μέχρι πρός τον Ωκεανόν, τά εντός 
Γαρούνα ποταμοί. Κέλτας Si, τούς επί θάτερα μέρη καθ
ήκοντος, καί την κατά Μασσαλίαν καί Ναρβώνα θάλατταν, 

άπτομένους όέ καί των Αλπείων όρων ένίων. Βέλχας ό5 έλεχον 
τούς λοιπούς τε τών παρωκεανιτών μέχρι των έκβολών τού 
Ρήνου, και τινας τών παροικούντων τον ί*ήνον καί τάς Αλπεις. 
Ουτω σε καί ό Θεός Καισαρ έν τοις ύπομνήμασιν είρηκεν. Ο ίέ 
Σεβας-ός ΚαΓσαρ, τετραχή όιελών, τούς μέν Κέλτας τής Ναρ- 

βωνίτιόος επαρχίας άπέφηνεν* Ακυϊτανούς ό* ουσπερ κάκεΓνος* 

προσέ0η*ί $  τεσααρεσκαιίεκα έδνη τών μεταξύ τού Γαρούνα, 
κμλτοΰ Αειχηρος ποταμοί νεμομένων την όέ λοιπήν όίελών 
όίχα, τήν μεν Λουχόούνω προσώρισε μέχρι τών άνω μερών 
του Ρήνου, την $  τοις Βέλχαις, όσα μεν ούν φυσικώς όιωρι- 
Γα ι, όεΓ λέχειν τον χεωρ'ράφον, καί όσα έθνικώς, ό τι άν 
η καί μνήμης ά&ον όσα S’ οι ήχεμο'νες, πρός τούς καιρούς 
πολιτευόμενοι, όιατάττουσι ποικιλως, άρκεϊ καν έν κεφαλαίω τις 

είπρ* τού ό’ άκριτούς, άλλοις παραχωρητέςν,

§ 2.

Απασα μεν ουν ές"ΐν αΰτ>) ποταμοΓς κατάρρυτος ή χώρα, τοΓς

α32 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



Β ΙΒ Λ . Δ. ( γ α λ α ϊ α ) .  a 3 3

μεν ex τών Αλπεων χαταφερομένοις,  τοΓς S* έκ του Κ s/χμένου> ι? 7·  
κα» τ^ς Π υκνής, καί τοΓς μεν εις τον Ωκεανόν έκβαλλουσ», 
τοΓς ίέ  ε»ς tijv ίόρετέραν θάλατταν. Δ»* ών ίέ  φέρονται χωρών, 

πεΛα i f t  τά Ttktifa, κα» χεωλοφία», Αάρρους έχουσα» πλω
τούς. Ούτως ^  εύφυώς Γσχε» τά ρείθρα ιερός άτλλϊϊλα, ώς* εζ 
Πατέρας τής θαλάτηος εις εχατέραν κατακορίζεσθαι, πο- 
ρευορένων έπ’ όλ/yov των φορτίων κ α ίίΐά  πε&'ων εύραρώς, τό 

ίε  πλέον τοΓς ποταροΓς, τοΓς ρέν άναχορένων, τοΓς 3έ κατα- 

χορίνων.. Ε χ «  &  τ» πλεονέκτηρα προς τούτο ό Ροίανός* 'καί 
yap πολλύ^ύθεν if»  συ^ρους, κορ· συνάπτει προς tvjv ιδρετέ- 
ραν θάλατταν, κρεέττω τ ίς  έκτος ουσαν, ώσπερ είρ/ιτα», κα» 3ιά 

χώρας 3ιί|εισι ττίς εύία»ρονες·άτ»ις τών ταύτ^. Τούς 3* αυτούς ι7 8· 

εκφέρει καρπούς τι Ναρ$ων»τ»ς άπασα, ούσπερ» ίταλάχ. Προ- 

Σόντ» δ* επί τάς άρκτους.κα» το Κέρρενον δρος,» ρέν έλαιόφυ- 
τος κα»· συκοφόρος έκλεέπέ», τάλλα 3έ φύεται. Κα» ή άρπελος 
3ε προϊούσιν ού ρα3»ώς τελεσφόρε? ιό δ  άλλο πάσα σΓτον 
φέρε» πολύν κα» κέyχpov κα» βάλανον, κα» βοσκήματα παν- 
τοία* apyiv Κ αυτής ού3έν, πλον if  τ» έλεσ» κεκώλυτα» καί 
3ρυροΓς· καέχοι κα» τούτο συνο»κεΓτα» πολυανθρωπία ράλλον,
W έπ»ρελε»β. Κα» yap τοκά3ες α» χυναΐκες, κα» τρέφενν αγαθοί' 
οι 3* άντρες μαχηται ράλλον, ί} γεωργοί. Νύν 3* άναχκά£ονται 
χεωρχεΓν, καταθέρενο» τά όπλα. Kotvj? μεν ουν ταύτα Xiyopav 
περ» τϋς έκτος πάσιος Κελτικάς· περ» 3έ τών τεταρτημορίων 
εχάςον 3&αλα£όντες λέχωρεν νυν», μεμντιμένοι τυπωίώς* κα» 
πρώτον περί τίς Ναρ£ωυίτ»3ος.

$ 3 .

Τανηος 3έ τύ σχίρα παραλλιολόχραρρόν πως if» v , εκ ρεν 
τϋς εσπέρας γραφόμενον τγ Πυρήνρ, προς 3έ τάς άρκτους τω 

Κ  εμμένω' τάς 3έ λο»πάς, τλν μεν νότιον « θάλαττα ποιε»,



*78· μεταξύ Πνρήνης καί Μασσαλίας*, τήν εωθινήναί-Αλπεις εκ 
μέρους, καί τό μεταξύ διάςΎ,μα τών Αλπεων, «π* ενθείβς 
αύταίς ληφθεν, καί τών υπωρειών' τού Κείμενον τών καθη- 
χονσών επί τον Ροίανόν, καί .ποιουσών όρθήν γωνίαν προς 
την λεχθείσαν άπό των Αλπεων ενθεΐαν. Τώ δε νοτίω πρόσκει- 
ται παρά, τόλεχθέν σχήραή εφεξής παραλία, ήνέχονσινοΐ τε 
Μασσαλιώται καί οί Σαλυες ρέχρι Λ ιχίω ν, επί ' τά προ; 
Ιταλίαν ρέρη> καί τον Ουαρον ποταρόν. Οντος · ^  ές*·ίν, *ώς 
είπον πρότερον*, ίριον της Ναρβωνίτι̂ ος* υπάρχει δεκαί τής 
Ιταλίας, θέρους ρέν μαρός, χειμώνας $'ε καί μέχρι επτά ραδίων 
πλατννόρενος. Εντεύθεν μεν οδν ή παραλία παρατείνει μέχρι 
τον Ιερόν τής Πυρηναίας Α^ροίκης* καί τούτο- ^ . i r ίν δριον 
τούτης τε τής επαρχίας, κρί τής ίβηραής. Ενιοι ίέ  τον τόπον, έν 
ω ε’Γ« τα Πορπηίον τρόπαια, δριον Ιβήρίας άπυφαίνονσι καί τής 
Κελτικής·. Εςτ ^  Ιν0εν ρ£ν εις·.Ναρ$δνά'ρίλια εξήκοντα τρία, 
εκεΐ9εν δέ εις Νεραυσον, όχϊοήκοντα Οκτώ, εκ Νεραύσου δέ &ά 
Ού^έρνου καί Ταρα'σκωνος εις ·τα θερρά ύδατα τάΣε'ςτια καλού- 
ρενα..>. άπερ πλησίον Μασσαλίας ές*ί, πεντήκοντα τρία, έντεύθεν 
δε. είςΑντίπολιν καί τον Ουαρον■ ποταμόν έδδορήκοντα. τρία* ώς·ε 
τα σύρπαντα χίνεται ρίλια διακόσια έδδορήκοντα επτά.Ενιοι δέ 
άπό τον Αφροδίσιον μέχρι τού Ουαρον ςταδίο νς ανέγραψαν δισχι- 
λίου.ς έξαχοαίους' οί δε καί διακοσίους προς-ιθίασιν^ον χάρ.όρο- 
λοχειται περίτών διαςτορατων; Κατά,δέ την έτερακβδόν τήνδιά 
Ονοκοντίων-καί τής Κοττίον.·, ρέχρι ρέν Ονχέρνον, καί Τα-

J 79* ράσκωνος κοινή οδός ή άπό Νεραύσου* έντενθεν δε έπΐ ρέν 
τούς Ονοκοντίων ορούς καί την αρχήν τής άναβασεως των 
Αλπεων, διά Δρουεντια καί Καδαλλίωνος, ρίλια εξήκοντα τρία* 
πάλιν δ5 εντεύθεν επί τούς ετέρους όρους των Ονοκοντίων προς 
την Κοττίον ρίλια εκατόν ενός δέοντα, επ’ Εδρόδοννον κώρην* 
ε?τ’ άλλοι τοσοντοι διά Βρι/αντίου κώρης, καί Sxtyyopayou,
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καί τής των Αλπεων ύπερ3έσεως, έπϊίίκελον το κεράς τής 179 
Κ οπίου y?,ih you ·η άηο Σνιγγομάγου δε r,&n Ιταλία λτ/εται* 
ίςι δε εν^ένδε ίπΐ Ώκελον, μιλιά είκοσιεπτά..

$*. 4 · .

- Κτίσμα δ* ές*ί Φωχαιέων η Μασσαλία* κειται δ* έπί χωρίου 
πετρώδους. Υποπέπτωκε δ* αυτής δ λιμήν Βεατροειδεΐ κίτροι, 
βλεπούσ»? προς νότον. Ύετείχιςοα δε καλώς καί αΰτή καί » 
πόλις σύμπασα, μέγεθος ξχουαα άζιόλοχον. έν  δε τρ chip* το 
Εγέσιον ΐδρυτοα, καί τό του Δελφινιού Απόλλωνος ιερόν* τούτο 
μεν κοινόν Ιώνων απάντων τό δε Εφέσιον , τής Αρτέμιδός έςι 
νεώς τής Εφεσίας. Απαίρουσι yap τοΐς Φωκαιευσιν έκ τής οι
κείας, λό ι̂ον έκπεσειν φασιν, νγεμόνι γρύσαα$αι του πλοδ 
παρά τής Εφεσίας Αρτέμιδός ϊαΒοΰαι. Τούς μέν δή,προσαχβέν- 
τας τή - Εφεσω, £ητείν οντινα τρόπον έκ τής 3εοΰ· πορίσαιντο 
τό πρθΓ«χθέν. λρις-άρχη δε των έντιμων σκόδρα γυναικών, 
παρας-ήναι κατ’ όναρ τήν $εον, καί κελεύσαι συναπαι'ρειν τοΓς 
Φωκαιευσιν ,άφίδρυμά τι των ιερών λαβούση* ^ενομένου δέ 
τούτου, καί τής αποικίας λαβόύσης τέλος, ·τό τε ίερόν ίδρύ- 
σασθαι, καί τήν Αρίζ-άρχην τιμήσαιδίαφίρόντωςίέρειανάπ^ 
δεί£αντας* έν τε ταίς άποικοις πόλεσι πανταχούτιμάν iv τοΓς 
πρώτοις τούτην την θεόν, καί του £οάνου την διάθεσιν την 
αυτήν, καί τάλλα νόμιμα φυλάττειν τά αΰτά άπερ έν τ>5 μη- 
τροπόλει νενόμις*αι.

$. 5 .

Διοαούνται δ’ άρίΓοκρατικώς οί Μασσαλιώται πάντων ευνο- 
μώτατα, άνδρών έξαχοσίων καταΓήσαντες συνέδριου, διά βίου 
ταύτην έχόντων τήν τιμήν, ©ύς· Τιμούχους καλούσι. Πεντεκα/δεκα 
δ’ είσί. τού συνεδρίου προες-ώτες* τούτοιςδέ τά πρόχειρα δίοικεΐν



*79· δέδοταε. Πάλιν δε τών πεντεχαίδεχα προκά9ηνταί τρεις ο! πλεί- 
Γον ίσχύοντες? τούτων δ* ούίείς Ώμουχος /«νεται μ» τίκνα 
Ιχων, μηίέ όίά τριγονίας bt πολιτών ^ε/ονώς» ΟΙ δε νόμοι 
ιωνικοί, πρόκειται δε δημοσία. Χώραν δ> όχουσιν εΤαιόφυτον 
μεν xai κατάμπελον , σίτω <?έ λυπροτεραν, &ά twv τραχύτητα* 
ώστε πεπρώότες τ>5 θαλάττρ μάλλον ί) τ>5 yi$, τό προς ναυ-

*8ο. τελίας ευφυές είλοντο μάλλον. Τ^ερον μόντοι ταΓς άνίρα^αδίαις 
ίσχυσαν προσλα&ίν τινα .τών πφ»! πεδίων, άπό τχίς αύτ>5ς 
δννάμεωζ, άφ' ης καί τάς πόλεις έκτισαν, έπιτειχίσματα τάς 
μεν κατά τήν Ιδηρίαν τοίς I&jpotv, οΐς καί τά Ιερά τής Εφεσίάς 
Αρτέμιδος παρίδοσαν τά πάτρια, ώς-ε ΕλληνιςΊ θύειν* τήν δΐ 
*Ρόην* Αχάτην τοΓς περί τόν ποταμόν οίκοΰσι τόν Ρο&νόν βαρ- 
δάροις\τό όέ Τανροέντίον, καί τήν Ολβίαν, καί Αντίπολιν, καί 
Νίκαιαν, τώ τών Χαλύων δθνα mi τοΓς Αίγυαι τοΓς τάς Αλπεις 
«ίκουσιν.. Εισί δε καί νεώσοικοι παρ’ «ύτοΓς, καί οπλοθήκη* 
πρότερον_(5έ καί πλοίων ευπορία, καί όπλων, καί όρ/άνων 
τών τε προς τάς ναυτιλίας χρήσιμων, καί τών προς πολιορ
κίας, άφ’ ών προ'ς τε τούς βαρβάρους άντέσχον, καί Ρωμαίους 
εκτησαντο φίλους, καί πολλά καί αυτοί χρήσιμοι κατό^ησαν 
ίκείνοις,. κάκειϋοι προσελά£οντο τής αΰ£ήσεως αύτών. Σε£τιος 
/οϋνο καταλύσας τούςΧάλυας, ού πολύ άπωθεν τίς Μασ
σαλίας, κτίσας. πόλιν ομώνυμον εαυτού τε καί τών ύόάτων τών 
θερμών, ών τινα μετα&βληκέναι φασίν εις ψυχρά, ένταϋδά τβ 
φρουράν κατφκισε Ρωμαίων, καί εκ τής παραλίας τής ας την 
Ιταλίαν ά^ούσης άπό Μασσαλίας, άνέζ·«λε τούς βαρβάρους, 
ού δνναμένων τών Μασσαλιωτών άνείρχειν αύτούς τελίως. 
Ού^ αυτός ie πλέον ίσχυσεν, άλλ> η τοσουτον μόνον, όσον 
κατά μέν τά εύλήκενα, άπό τής θαλάττης άπελ^εΓν τούς βαρβά
ρους, επί όωσεκα ςαδίους. Κατά δε του τράχωνος έπΐ όκτώ* την is 
λειφ̂ εΓσαν ύπ’ εκείνων τοΓς Μασσαλιώταις παρε'#»κεν, Ανα&τεε-
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181. έμετρίασαν, ρερνηρένοι τής φιλίας, καί την αυτονομίαν έφυλα- 
ξαν, γ,ν εξαρχής εΐχεν ή πόλις* ώς-ε ρή ύπακούειν των εις τήν 
Επαρχίαν περπορένων ς*ρατηφών, μήτε αυτήν, μήτε τους υπ
ηκόους· Περί μεν Μασσαλίας ταΰτα.

§' 6.

Αμα δ5 ή τε των 2αλύων ορεινή προς Άρκτον από της εσπέ
ρας κλίνει ραλλον, καί τής Βαλάττης άφίςΌται καπά μtxpov, 
και ή παραλία παρά την εσπέραν περίνεόει. Μικρόν ά* από τής 
πόλεως των Μασσαλιωτών προελΒοΰσα όσον εκατόν ς’αδίους 
h i  ακραν ευμεγέθη πλησίον λατοριών τινων, εντεύθεν έρχεται 
κολποΰσΒαι, καί ποιείν τόν Γαλατικόν κόλπον, προς τό Αφρο
δίσιον, τό τής Πυρήνης άκρον* καλού σι δ* αυτόν και Μασσα- 
λιωτικόν. Ες*< δ* ό κόλ.πος διπλούς* έν yap τή αυτή περιχραφ$, 
δυο κόλπους άφορί£ον έκκειται τό 2ήτιον όρος, προσλαδόν καί 
την Βλάσκωνα νήσον πλησίον ίδουρε'νην. Των δέ κόλπων ό μεν 
μείξων ιδίως πάλιν καλείται Γαλατικός, εις 8ν έξερεύγεται τό 
του Ροδανού ς·όρα* ό δ> έλάττων ό κατά Ναρδώνά ές·ι ρέχρι 
Πυρήνης. 1 ϊ  μεν ουν Νάρδων ύπέρκειται των του Άτοκος εκ
βολών* καί τής λίρνης τής Ναρδωνίτιδος, piyifov εμπορείου 
των τούτη. Πρός δέ το} Ροδανώ πόλις ές*ί καί έρπορεϊόν ού 

ι 82. μικρόν, Αρελάται· ίσον δέ πως διέχει τάέρπορεία ταΰτα, άλλη- 
λων τε καί των ειρηρένων άκρων, ή ρέν Νάρδων τοδ Αφρο
δίσιου, τό δ> Αρελάται τής Μασσα5.ίας. Εκατέοω&εν δε 'τής 

• Ναρδωνος άλλοι ποταροί ρέουσιν, οί μεν έκτων Κερρένων 
όρων, οί δ* έ» τής Πυρήνης, πόλεις έχοντες, εις άς ανάπλους 
ού πολύς ές-t ρικροίς πλοίοις* έκ ρέν τής Πυρήνης ό τε Ρου- 
σκίνων καί ό ίλλιδίρρις, πόλιν εχων ομώνυμον έκάτερος αυτών» 
Του δε Ρουσκίνωνος καί λίρνη πλησίον ές-ί, καί χωρίον ύφ- 
υδρον, ρικρόν υπέρ τής Βαλάττης, άλνκίδων ρες-όν, τό τούς
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ορυκτούς κείρεις ίχον* βύό γάρ η τρεις ορύξχντι πόίάς, καί ι8ο. 
χαθίντι-τριόβοντα εις νδωρ ίλυώβες, ΙΓς-c περιπειραι *τόν+' ίχθύν 
αξιόλογου το ρέχεθος. Τρε'φεται δε υπό τής ίλύος» καθαπερ ax 
έ^χελυες. Ούτοι μεν έκ τής Πυρήνας ρεουσιν οί ποταροί, μεταξύ 
Ναρβώνος καί τού Αφροδισίου. Επί δε θάτερα μέρη τής Ναρ- 
βώνος, εκ του Κερρε'νου φέρονται προς την θάλατταν (εξ 

ούπερ καί ό Αταξ), οτε Οδρις, καί ό Ραύραρις. Τούτων έφ7 ον 
μεν Βηττερα πόλις άσφαλκς ΐδρυται, πλησίον τής Ναρβώνος· 
i f ’ ου δέ ΑγάΒη, χτίσμα Μασσαλιωτών.

$> 7·

Εν μεν ουν Ιχει παράδοξον η προειρημένη παραλία το περί 
τους ορυκτούς ιχθύς* έτερον δε μεΐζον τούτου σχεβόν τ ι, το 
λεχζησόμενον. Μεταξύ γάρ τής Μασσαλίας καί των εκβολών 
τοΰ Ροδανού πεβίον ές·ι, τής Βάλάττης διέχον εις εκατόν ςα· 
δίονς, τοσούτον δέ καί την διάμετρον, κυκλοτερές τό σχήμα' 
καλείται δε Λιθώδες από του αψοεδηχότος. Μες-όν γάρ έςι λίθων 
χειροπληΒών, ύποπεφυκυίαν εχόντων αύτοίς αγρωςΊν’ άψ} ης 
άφθονοι νομαΐ βοσκήρασίν είσιν* εν μέσιρ δ* υδατα, καί άλυκί- 
δες συνίςανται, καί «λες. Απασα μεν ονν ή ύπερκειρέν») χώρα 
προσήνεμος έςν διαψερόντως β7 εις τό πεδίον τούτο (τό3 
μελαμβόριον χατοαγίξει, πνεύρα βίαιου καί φρικώδες. Φασί χούν 
σύρεσθαι καί κυλινδείσθαι τών λίθων ένίους* κατακλασθα'ι δέ 
τούς ανθρώπους από των όχ^ρατων, καί χυρνούσθαι καί 
όπλων καί εσθήτος από τής έρπνοής. Αρις*οτέ).̂ ς ρέν ονν 
9»ΐσιν υπό σεισμώνf τών καλουρένων Βρακών, εκπεσόντας τούς 
λίθους εις τήν επιφάνειαν, συνολισθείν εις τα κοίλα τών χω- · 
ρίων. Ποσειόωνιος δε, λίμνην ούσαν, παχήναι ρετά κλυδασρού' 
καί βία τούτο εις πλείονας μερισθήναι λίθους, καθάπερ τούς 
ποταρίους κάχλ^κας, καί τάς ψήφους τάς «ιχιαλίτιδας* ομοίως
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ι 82. δε καί λείους, καί ίσομιγέΒεις τή όμοιότητι' καί τούτην αίτ-άν 
άπο δεδώκααα αργότεροι. Π ικανός μεν ουν 6 tap* άμγοΐν 
λόγος' ανάγκη yap τους οντω συνεςώχας λίθους *ον* καθ’ 
εαυτούς, η έξ υγρόν παγέυτας μεταβαλειν, [ή] εκ πετρών 
μεγάλων ,  ρήγματα σννεχί λαβονσών άποκριθηναι. Τό μέντα 
δυσαπολόγητον Αίοχύλος καταμαθών, ή παρ’ άλλου λαβών, 

*83. εις μύθον εξετόηιοε. Φησί γοΰν Προμηθεύς παρ’ αύτώ, καθ
ούμενος Ηρακλεί των οδών των άπό Κανκάσου προς τάς 
Εσπερίδας'

Ι&ξίΐς δί Λιγύων tvt άτάρ&οτον ςρχτόν*
Ε*y ού μζχος, σάγ' οιία, χαϊθονρόί κ»ρ ίιν,
Μ«μψ«. Πήτρωται yap σι και ί̂λη λιττινν 
^νταν5'* iUaSxt θ’ ού τιν’ έκ yatoc λίθον 
Efjtf, iir« πας χώρος ί^ι μαλθακές, 
ϊύων S' άμηχανονντά σ’ ο 2*b{, oixuptl*
HtfO.nv δ* ύπιρσχων , νιγάδι yoyyvXuv κίτρο»*
Υπόσχιον %Ost χθόνα, οί; ίττιιτα αν»
Βά/λων ίιώιΜΐ ρχδίιος Aiyvv ςρατόν

ώσπερ ον κρεΓττον ον, φησίν ό Ποσειίώνιος , εις αυτούς 
τους Af/υας έμβάλεΐν τούς λόγους, καί καταχώσαι πάντας , 
η τοσούτων δεόμενου ποιήσαι λίθων τον Ηρακλέα. Τό μεν ονν 
τοσούτων, άναγκαίον ί,ν, είπερ καί προς όχλον παμπληθή* 
ώς·ε τούτη yi πιθανώτερος ό μυΒογράγος τοΰ άνασκευάξοντος 
τον μύθον. Αλλά καί τάλλα, πεποώσθαι φήσας ό ποιητής, 
ούκ έά μέμψεσΒαι γάαηιως. Καί yap έν τοΓς περί τής πρό
νοιας καί τής ειμαρμένης λό̂ »οες> ευροι τις άν πολλά τοιαύτα 
των ανθρωπίνων καί των yvpei γινομένων, ως·’ «V αυτών 
φαναι, πολν κρείττον είναι τόίε, ή τόδε, γενέσΟαι, οιον εύομ- 

. βρον εΓναι την Αίγυπτου, αλλά μη την Αιθιοπίαν ποτ£ειν τήν 
yiv* καί, τόν Πάρα/ είς τήν Σπάρτην πλέοντα, ναυαχίω περί-

πεσεΐν’
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ΒΙΒΛ, Δ. (γααλια). *4ι
πεσεΓν* άλλά μη την Ελένην άρπάσαντα, δίκαζ τίσαι τοίς ιβΧ 
άδαη&είσιν νς·ερον, ήνικα τοσοντον άπείογαστο ψ$όρον Ελ
λήνων καί /Sap^wv* δπερ Ενριπίδης άνηνε^κεν εις τον Δία*

Ζινς ?άρ, κχχον #iv Τρωσ(9 πί/χ« ί* Ελλάίι 
' θΛων ytviaScu , ταντ’ έ€ονλ«νοπν π«τ^ρ.

$ . 8.

Περί $  τών τον Ροδανού Γορέτων, Πολύβιος μεν επιτιμά 
Τιμαίω, φήσας thou μη πεντάτομον, αλλά δΐςομον' Αρτεμι- 
δωρος δέ τρίτομον "λέγει. "Μάριος δε ύπερον, ορών τυγλόςομον 
γινόμενον εν. τής προσχώσεως, καί δνσείσβολον, καινήν έτεμε 
διώρυχα, καί τούτη δεξάμενος τό πλέον τον ποταμού, Μασ- 
σαλιώταις δδωκεν άρις-αον, κατά τον προζ Αριβρωνας καί 
Ίωΰγενονς πόλεμον* έ| ον πλούτον ήνε^καντο πολνν, τε?.η πρατ- 
τόρενοι τούς άναπλέοντας, καί τονς κατα^ορενονς. Όμως ονν 
ίχι μένει δνσείσπλοα διά τε τήν λαβρότητα, καί τήν προ'σ- 
χοισιν, καί τήν ταπεινότητα της χώρας, ώςε μη χαΒοράσ$αΐ 
μηδ> έγγυς έν ταΓς δύσαερίαις. Διδπερ οί Μασσαλιώται πύρ- ιδ4· 
γους άνές-ησαν σημεία, έξοιχειούμενοι πάντα, τρόπον τήν χώραν· 
καί δή καί τής Κφεσίας Αρτέριδος κάνταύ^α ίδρύσαντο ιερόν, 
χωρίον άπολαβο'ντες, 8 ποιιΓ νήσον τά Γέρατα τον ποταμού. / 
Τπερκειται δέ τών εκβολών τον Ροδανού, λιρο&αλαττα* κα- 
λονσι δέ Στομαλίμνην* ός-ράχια δ’ έχει πάμπολλα, καί άλλως 
είιοψεί. Τούτην δ* ί/ιοι συγχατηρ&μηοαν τοΐς ς-όμασι τον Ρο
δανού, καί ράλις*α οί ρήσαντες πενταςΌρ^ν αντόν, ούτε τούτ* εν 
λέοντες, ούτ’ εκείνο* δρος yaip e ji ρετα£ν τό διειργον άπό τον 
ποταμού τήν λίμνην. Η μεν ονν άπό τής Πνρήνης επί Μασ
σαλίαν παραλία τοιαύτη καί τοσαύτη τ/ς.

$· 9*
Η δ’ επί τον Οναρον ποταμόν, καί τονς τούτη Αίγυας,

ι  Π



ι&4· τας τε των Μασσαλιωτών έχει πόλεις, Ταυροέντιον, καί 0λ$(άν, 
καί Αντίπολιν, χαί Νίχαιαν, rat το νχό?ο&μον το Καίσαρο; 
τον Σιβαςον, ο καλοδοί Φόρον Ιούλιον. Ιίρυται ίέ  τούτο 
μεταξύ τής Ο),βίας rod της Αντιπόλεως, όιέχον Μασσαλίας εις 
έ|ακοσίους ς·α9ίους. Ο δε Οίαρος μένος εςί τής Αντιπόλεως 
χαί Νίκαιας, τής μεν οσον είκοσι, τίϊς δε όσον έ£>ίχοντα ς*α- 
όίους όιέχων* ώο$’ « Νίκαια τής Ιταλίας γίνεται κατά τον νυν 
άποδεδ-ιγμενον όρον, χαίπερ ονσα Μασσαλιωτών έπετείχισαν 
γάρ τά χτίσματα ταύτα τοΐς ύπερχειμένοις βαρβαροις οί Μασ- 
σαλ,ιώται, τήν γε ^άλατταν έχειν εΚενΒέραν βουλόμενοι, τ«ς 
χώρα; ύπ’ Εκείνων κρατουμένης* όρεητή γάρ i f t  χαί ερνμνή, 
προς μεν τή Μασσαλία πλάτος τι μέτριον καταλείπονσα των 
επιπέδων χωρίων προϊόντι όέ έπΐ τον όω πανταπασιν άπο- 
5λιβουσα πρός τκν ^άλατταν, καί μόλις ε’ώσα πορεύσιμον 
οωττ,ν την οδόν. Κατέχουσι ίέ  τά μεν πρώτα Σβλυες* τά δε 
τελευταία πρός τ»ν Ιταλίαν συνα'πτοντες Λίχυες* περί ών λεχ- 
3>5σεται μετά ταντα. Νυνί ίέ τοσούτον προσθετέο», ότι, τίς 
μεν Αντιπόλεως iv τοΓς τ>?ς Ναρ5ωνίτι0ος μέρεσι χειμένης , 
τής δε Νιχαίας εν τοίς τ?ς Ιταλίας, ή μεν Νίκαια υπό τοΐς 
Μασσαλιώταις με'νει, χαί ττ}ς Επαρχίας εΥίν ή δ3 Αντίπολις 
των Ιταλιωτίόων εξετάζεται, χρ&είσα προς τούς Μασσαλιώτας, 
καί έλευ^ερωθεΐσα των παρ’ έκείνων προ^αχμάτων.

$. ίο .

Πρόκεινται δε των Γενών τούτων, από Μασσαλίας άρξαμε- 
νοις, αί Στοιχα'ίες νήσοι, τρεις μεν άξιΟ.ογοι, όύο όέ μικροί* 
χεωρχοϋσι ό’ αυτάς Μασσαλιώται. Τό όέ παλαιόν καί φρου
ράν είχον, ίδρυμενην αυτόθι προς τάς τών /χατηρίων ε’φόίους, 
εύπορονντες χαί λιμένων. Μετά σε τάς Στοιχα'όας ή Πλανασία 

ι85. καί Λ>5ρων, εχουσαι κατοικίας* εν δε τή Χήρωνι καί ήρώόν έςτ
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τό toy Λιίρωνος* κείται δ* αντη πρό τϋ; Αντ<πόλεως. Αλλα «85. 
δ* let ν»)σίί<α βνκ άξια μνήμες, χά juev πρό τίς Μασσαλίας 
αύϊίς> χά δέ προ τδς άλλ»; τ^ς λεχ3·είσης #όνος. Των it  
hub/ων, & μα κατά to ναύς-αΒμον άξίόλοχος, καί έ των 
Μασσαλεωτών, o? δ* άλλοι μέτριοι* τούτων δ* let καί ό όξύδιος 
καλούμενος λιμ>η>* επώνυμος τών όξνδίων Λί/νων. Περί μέν 
τί?ς παραλίας τούτα. λίχομεν*

$. it.
Tijv δ  ύπερχειμέντιν αυτής χώραν, μώ*ς·α χεωχραφε? χά τε 

δρτ} τα περικείμενα, καί οι ποταμοί' δια^ερόντως δέ ό Ροδανός, 
plyieo; τε δ>ν καί πλεί^ον άνάπλονν έχων, εκ πολλών πλ>;- 
ρούμενος ρευμάτων λεκτέον οννερεξί?; περί τούτων. Από Μασ
σαλίας τοίννν άρξαμίνοις, καί προϊονσιν Ιπί τκν μεταξύ χώραν 
τών τε Αλπεων καί τον Ροδανού, μέχρι μα  τον Δρονεντία 
ποταμού, Σάλνες οίκονσιν επί πεντακοσίονς e«iiov;· πορδμείω 
it  διαδάσιν εις. Καδαλλίωνα πόλιν , ώ Ι^εξκς πάσα χώρα 
Καονάρων let μέχρι τών τον ίσαρος σνμδολών προς τον Ρο
δανόν· IvtavSa it  καί τό ΚΙμμενον σννάπτει πως τώ Ροδανώ. 
Μϋκος τό μΙχρι δεύρο από τον Δρονεντύ*, ραδίων έςίν επτακο
σίων. ΟΙ μεν ονν Σάλνες Ιν αντοΓς τα τε πεδία καί τά ύπερκεί
μενα δρνι κατοικούσι* τών it  Καονάρων νπέρκεινται Ονοκόντιοί 

. τε, καί Τρικόριοι, και ίκόνιοι, καί Μεδύλλοι. Μεταξύ is  τον 
Δρονεντία καί τον ίσαρος, καί άλλοι ποταμοί ρέονσιν από 
τών Αλπεων επί τον Ροδανόν, δύο μα  οι. περιρρέοντες πόλιν 
Καονάρων *καί Ούάρων*, κοινώ ρεί&ρω σνμδάλλοντες είς τόν 
Ροδανόν τρίτος δε Σούλχας, ο κατά Ον&δαλον πόλιν μισγό- 
μενος τώ Ροδανώ, όπον Γναΐος Αίνόδαρδος μεχάλρ μάχρ 
πολλά; ετρε'ψατο Κελτών μνρ«άδας. Εισί δέ εν τώ μεταξύ 

πόλεις Ανενιών, καί Αρανσίων, καί Αερύο* τώ ovtt φησά
Π a



ι$ 5 . Αρτεμίόωρος αέρια, δια το έψ’ υψους Ιδρύομαι μεχάλου. ή  

μεν ουν άλλη πάσα ές*ί πεόιάς καί είίβοτος* ή #  έκ τής Αέριας 
εις τον Αρουενζίαν υπερθέσεις έχει ς-ενάς καί ύλώόεις. Κ α θ ’ 3 

οέ συμπίπτουσιν ό ϊσαρ ποταμός καί ό Ροίανός, καί τό Κ έμ - 

μενον όρος, Κόΐντος Φα'βιος Μα'ξιμος Αίμιλιανός, ούχ όλαις 

τρισί μυριάσιν, είκοσι μυριάδας Κελτών κατέκοψε· καί είς·ησε 

τρόπαιου αυτόθι λευκοί λίθον, καί νεώς όύο, τον μεν Αρεως, 

τον ό* Ηρακλέους. Από δε το ί ίσαρος εις τήν Ουίενναν την τών 

Αλλοορό^ων μητρόπολιν, κειμένην επί τώ Ροίανώ , ς·βόίοι είσί

186. τριακόσιοι είκοσι. Πλησίον ό5 ύπέρκειται τής Οΰϊέννης τό Λούχ- 

ίουνον, έγ ου συμμίσχουσιν άλλήλοις ό τε A pap καί ό Ρο

δανός* ς-«'&οι ί*  είσΐν επ’ αυτό, πι£ή μεν περί όίακοσίους όΐά της 
Αλλοβρό/ων, άνάπλω ό έ, μικρώ π).είονς. Αλλόβροχες δε μ υ -  
ριάσι πολλαίς πρότερον μεν ές·ράτευον, ν ίν <ϊέ γεωργοΰσι τά 

πεόία καί τους αυλώνας τούς έν ταΓς Αλπεσι* καί οι μεν άλλοι 

κώμηόον £ώ σιν, cl δ’ έπιφανές·ατοι τήν Ουίενναν έχοντες, 

κώμην πρότερον ούσαν, μητρόπολιν όμως το ί έθνους λε/ο- 

μένην, κατεσκευάκασι πόλοι, ίίρυται δ* επί τώ Ροόανώ. Φέρεται 

από τών Αλπεων ούτος πολύς καί σφοίρός* ίς  y t  καί όίά 

λίμνης έ£ιών τής Λεμονής, φανερόν ίείκνυσι τό ρείθρου επί 

πολλούς ς-αόϊους. Κατελθώ^, ίέ  εις το πείία  τής χώρας τής 

Αλλοβρόχων και Σεχοσιανών, συμβάλλει τώ Αραρι κατά Λούχ- 

ίουνον πόλιν τών Σεχοσιανών. Ρ ε ί δε καί ό A pap έκ τών Αλ

πεων ,  όριζαν Σηκουανοΰς τε καί Αίίουους καί Αίγγονας' 
παραλαβών ό* ΰςερον τον Δοίβιν, έκ τών αύτών ορών φερό- 

μενον πλωτόν , έπικρατήσας τώ όνόματι, καί γενόμενος έ£ 

άμφοΐν A pap, ουμμιογει τώ Ροίανώ. Παλ» ό’ έπικρατήσας ό 
Ροόανός, είς τήν Ουίενναν φέρεται. Συμβαίνει δκ καταρχάς μεν 
τούς τρεις ποταμούς φέρεσθαι πρός άρκτον, είτα προς ίύσιν* 

είς εν ό’ ή£η συμπεσόντων ρείθρον, πάλιν άλλην καμπήν λαβόν
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νότιον φέρεται to ρεύμα μέχρι των έκ$ολών, ^εξαμευον ν.οά ι86. 
τούς άλλους .ποταμούς* κάκε&εν rf<5Vj τήν λοιπήν ποιείται 
μέχρι τής $α)άτνης ρύσιν. Η μεν ούν μεταξύ τών Αλπεων 
καί τού Ροόανοϋ, τοιαύτη τις.

$* 12 .

Τήν S  επί Πάτερα μέρη τον ποταμού, Ούώλκαι νέμονται 
την πλεί^ην, οδς Αρηκομικούς προσαχορεύουσι. Τούτων S  
επίνειον ή Ναρ$ών λέχεται* Ακαιότερον άν καί τής άλλης 
Κελτικάς λέχοιτο* τοσούτον ύπερβέβληται τώ πλύνει τών χρό
νων το εμπορείου. Οι μέν ου ν Ούώλκαι χειτονεύουσι τώ ποταμώ 
τώ Ροόάνώ, τούς Σάλυας έχοντες άντιπαρήκοντας αΰτόίς εν 
τ>5 περαία, καί τούς Καουάρους. Επικρατεί <?έ το τών Καουάρων 
όνομα* καί πάντας ούτως ήόή προσαχορεύουσι τούς ταύτρ 
βαρβάρους, ούόέ βαρβάρους ότι όντας, αλλά μετακειμένους τό 
πλέον εις τον τών Ρωμαίων τύπον καί τ>5 χλώτηρ και τοις 
βίοις, τινάς <?ΐ καί τί5 πολιτεία. Αλλα $έ έ$*ιν άόόξα έθνη καί 
μικρά, παρακείμενα τοΐς ΑρηκομικοΓς μέχρι ΓΓυρήνης. Μη- 
τρόπολις Si των Αρηκομικών ές-ι Νέμαυσος, κατά μέν τόν 
άλλότριον όχλον καί τόν εμπορικόν, πολύ Ναρέώνος λειπομένη, 
κατά ίε  τόν πολιτικόν ύπερδκλλουσα* υπηκόους yap έχει κώμος 
τέτταρας καί είκοσι τών · ομοεθνών, εύ αν όρια όιαφερούσας, 
συντελούσας είς αυτήν, εχουσα καί τό καλούμενον Λάτιον 

&ς-ε τούς άξιωίύέντας άχορανομ/ας καί ταμιείας έν Νεμαύσω 187. 
Ρωμαίους ύπάρχειν. Διά όέ τούτο ούί5 υπό τοις προστάχμασι 
τών έκ τής Ι’ώμης ς*ρατηχών έ$*ι τό Λύνος τούτο, ϊό'ρυται ύ’ ή 
πόλις κατά τήν ό̂ όν τήν έκ τής Ιβηρίας είς τήν Ιταλίαν, βέρους 
μεν εύβατον ούσαν, χειμώνος όέ καί εαρος, πηλώόή καί ποταμό- 
κλυς*ον. Τινά μέν ουν τών ρευμα'των, πορδμείοις περάται, 
τινά ίέ  χεφύραις, ταΓς μέν ξύλων πεποιημέναις ,  ταΓς όέ λίύων.
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-itSj· Ώοιοϋσι δε τάς έχ τών ΰδάτων Ασχολίας οι χείμαρροι, xai 
μέχρι του Βέρους εσΒ* ότε έκ των Αλπεων καταφερο'μενο», 
μετά Try άπότηξιν τών χιόνων. Τής δ  οδού τής λεχΒείσης, ή 
μα  εύ^ύς hit τάς Αλπεις ές-ι, χαΒάπερ εϊπομεν, ή σύντομος 
διά Ούοκοντίων* « δε διά τής παραλίας τής Μασοαλιωτικίϊς 
γαΐ τής Λι^υς-οης, μακροτέρα μεν, τάς δ  ύπερΒέσεις τάς 
εις Try Ιταλίαν ενμαρες"έρας έχει, ταπεινουμένων ενταύθα ήδη 
τών ορόν. Διέχει δ1» Νέμαυβος τοΰ μεν Ροδανού περί εκατόν 
ςαδίους, χαΒ’  ο έν τρ περαία πολιχνών έςτ Ταράβχων τής δε 
Ναρβώνος επταχοαίους χαΐ εϊχοσι. Προς δε το Ι&μμενον δρος 
συνάπτοντες, έπάαμδάνοντες δε καί το νότιον ττλενρόν αύτού, 
μέχρι τών ακρωτηρίων, οΐχοΰσι τών τε Ού (ολκών βί Τεκτοσά^ες 
καλούμενοι, χαΐ άλλοι ταιές. Περί μεν ουν τών άλλων δρουμε» 
vrepov.

5*

0 1 δε Τεχτοσάγες καλούμενοι τή Πνρήνη πλησιάξουσιν' 
εφάπτονται δε μετρά και τοΰ πρρσαρχχίου πλευρού τών Κεμ- 
μένων, πολύχρυσόν τε νίμονται γί,ν. έο ίχασι δε χαΐ δυνας·εΰ· 
ααι ποτέ, χαΐ ευκνδρήααι τοσοΰχον, ώςε,ςάσεως Ιμπεσούαης, 
έξελάσαι πολύ πλήθος έξ εαυτών εκ τής οικείας· χοινωνήσαι 
δε τούτοις χαΐ άλλου; έξ άλλ,ων έθνών* τούτων δ  είναι χαΐ 
τούς κατασχόντας τήν Φρυγίαν, την όμορον τ>5 Καππαδοκία, 
καί τοϊς Παψλαγόοι, Τούτου μεν ουν Ιχομεν τεκμήριου, τούς 
ετι χαΐ νυν λεγομένους Τεκτοοά^ας. Τριών yap όντων έθνών , 
αι εξ αυτών, το περί Αγκυραν πόλιν, Τεκτοσά^ων λέγεται* τά 
δε λοιπά δύο εςΊ Τρόχμοι χαΐ Τολις-οδόγιοι. Τούτους δ  ότι 
μέν έκ τής Κελτικάς άπωκίσθησαν ,  μηνύει τό γε προς τούς 
Τεκτοαά^ας σύμφυλον εξ ών δε χωρίων ώρμήΒησαν, ούκ 
εχομεν ψράξειν ού γάρ παρειλήφαμεν οικούντάς τινας νυν»
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88. λίμνας δημοσία,  καί τών ώνησαμένων πολλοί μύλους εύρον 
σφυρήλατους αργυρούς. Εν δε τγ Τολώσσρ καί to ιερόν ήν 
aytov, τιμώμενον σψόδρα υπό τών περίοικων, καί τά χρήματα 
έπλεόνασε διά τούτο ,  πολλών άνατώΐντω^ και μη&νός προσ- 
άπτεσ&αι Βαρρονντος.

$ · ι4 ·

ϊφυται η Τολώσσα κατά τό ς-ενώτατον τού ισθμόν, τού 
άείρχοντος άπό τής κατά Ναρβώνα θαλάττης mv Ωκεανόν, 
όν φησι Ποσειίώνιος, έλάττω τών τρισχάίων ς-αίίων. Α&ον 
δ5 άντΐ πάντων έπισημ>ίνασ$αι πάλιν,δπερ ε’πομεν πρότερον,  
την ομολογίαν τής χώρας ιερός τε τους ποταμούς καί τήν ^ά- 
λατταν, τήν τ’ εκτός ομοίως κοί την εντός. Εύροι yap άν τις, 
ε’πις·ήσας, ούκ ελάγιςον μέρος τούθ’ ύπαρχον τής τών τόπων 
αρετής* λέφω όε τό τάς χρείας έπιπλέκεσθαι τάς τού βίου μετά

89· ραςώνης «πασι πρός άπαντας, καί τάς ώφελείας άνείσθαι 
κοινάς, μάλις-α ίέ  νυν, ήνάια άγοντες σχολήν άπό τών όπλων 
εργάζονται τήν χώραν ε’πιμελώς, καί τούς βίους κατασκευάζον
ται πολιτικούς· ώς*ε επί τών τοιούτων καν τό τής προνοίας 
εργον έπιμαρτυρεΐσίσαί τις άν όοζειεν, ούχ όπως όχυχεν, άλλ* 
ώς άν μετά λογισμού τίνος διακειμένων τών τόπων. 0 μέν γι 
Ροδανός πολύν τε έχει τόν άνάπλουν, καί μεχάλβις φορτιοις, 
καί επί πολλά μέρη της χώρας, διά τό τούς ε’μπίπτοντας εις 
αυτόν ποταμούς ύπάρχειν πλωτούς, καί δίαδέχεσ^αι τόν φόρτον 
πλεΐς-ον. 0  ό* Αραρ έκδέχεται, καί ό Δού&ς ό εις τούτον έμ- 
βάλλων* εΓτα πεζεύεται μέχρι τού Σηκουάνα ποταμού* κάν- 
τεύθεν ηόη καταφέρεται εις τόν Ωκεανόν, καί τούς Λη£ο&ους, 
καί Καλετους* εκ δε τούτων εις την Βρετανικήν έλάττων η 
ημερήσιος δρόμος ές-ίν. Επεί δ* ές-ιν όξυς καί ίυσανάπλους ό 
Ροδανός, τινά τών εντεύθεν φορτίων πεζεύεται μάλλον ταίς
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ΒΙΒΑ. Δ. ( γ α λ λ ια ), a4<)
άρμαμάξαις, ίσα εις Αρουέρνου* κομίζεται, καί τον Aetyyjpa 189. 
ποταμόν, καίπερ τον Ροίανοΰ καί τούτοι* πλ»!σι«£οντος U 
μέρους* άλλ’ κ όίός, πε&άς οδσα καί ού πολλκ, περί όκτακοσίου* 
fa&'ov*,  έποίχεται p j χρ^σδαιτώ άνάπλω, διά το πεζεύεσθαι 
ραον. Εντεύθεν δ3 6 Λείγηρ ενφνώς έκίέχεται* f>tt δε έκ των 
Κψμένων εις τον Ωκεανόν. Εκ ίε  Νάρδων ο* άναπλεϊται μενέπί 
μαρον τώ Ατακι, πεζεύεται ίέ  πλέον έπί τόνΓαρούναν ποταμόν,. 
και τοδθ1 όσον όκτακοσίων, ί) έπτακοσίων Γαίιων* «̂Γ ίέ  καί ό 
Γαρούνα* εις τον Ωκεανόν. Ταΰτα μεν υπέρ των νεμομένων 
tw Ναρ$ωνΓτιν έπικρατειαν λέχομεν, ον* οί πρότερον Κέλτα* 
ώνομα£ον. Από τούτων d’ οίμαι και τού* σύμπαντας Γαλατας / 
Κέλτου* υπό τών έλλ^νων προσα)Όρευθ>?ναι, διά ή ν  επιφά
νειαν, i) καί προσλα£όντων προς τούτο και των Μασσαλιωτών, 
διά το πλησιόχωρου.

Κ Ε Φ .*Β ,

$ . ι .

J i i s S s  δε περί των Ακυϊτανών λεκτέβν, καί των προσωρι- 
σμένων αΰτοι* εθνών τεσσαρεσκαι&κα Γαλατικών, τών μεταξύ 
τον Γαρούνα κατοικούντων καί τον Λειγηρος, ών ξνια έπι- 
Ιαμδάνει καί τϋ* του Ροόανοϋ ποτάμιά*, καί τών πε&ων τών 
κατά τ«ν Ναρ$ωνιτιν. Απλώς γάρ είπείν, οί Ακνϊτανοί δια- 
φέρουσι του Γαλατικού φύλου, κατάτετά* τών σωμάτων κατα- 
βκενάς, καί κατά τxjv χλώτταν* «οίκασι ίέ  μάλλον ϊ&ιρσιν. 
Ορίζονται ίέ  το» Γαρούνα ποταμώ, εντός τούτου καί τ>5* Πύ
ρινης βίκουντες. E f i δε ■ έθνη τών Ακυϊτανών πλείω μεν τών 
είκοσι* μικρά δε καί άίοξα ,  τά πολλά μεν παρωκεανιτικά, τά 
5* εις τλν μεσοχαίαν, καί τά άκρα τών Κεμμε'νων όρών, μέχρι 
Τεκτοσάχων άν,εχοντα. έπειίί? ίέ  μικρά μερίς κν « τοσαύτϊ), igo.



ΐ9° · προσέθεσαν καί τήν μεταξύ τον Γάρον να καί τον Λ επροί. 
Παράλληλοι δέ πως άσΐν οι ποταμοί τ>} Πυρήνρ, καί δύο 
ποιοϋσι παραλληλόχραμμα προς αυτήν χωρία, οριζόμενα κατά 
τάς αλλας πλευράς τώ τε Ωκεανώ, καί τοες Κεμμένοις όρεσι· 
Λσχιλίων δ* όμοΰ τι ςαδίων ές*ϊν ό πλους εκατέρων των ποταμών. 
Εκδχλλίΐ δ* ό μεν Γαρούνας, τρισί ποταμοίς αΰ|ήθείς, εις τό 
μεταξύ Βιτονρί/ων τβ τώνΟυίβισκων έπικαλουμένων, χαί Σαν- 
τόνων, άμφοτέρων Γαλατικών εθνών* μόνον yap δή τό τών 
Βιτουρή>ων τούτων Ιθνος εν τοίς Ακυΐτανοίς άλλοφυλόν Ζδρν- 
ται, καί ού συντελεί αύτοΓς* έχει δέ έμπορείον Βουρδιχαλα 
επικείμενον λ,ιμνοθαλάττρ τενί, ήν ποιούσα/ αί ε’κβολαί τον πο
ταμού. Q δε Actynp μετα£ύ Πικτόνωντε καί Ναμνρτών έκβαλ
λε». Πρότερον δέ Κορ&λών ΰπήρχεν έμπορείον επί τούτω τώ 
ποταμώ* περί τ,ς εϊρψε Πολύβιος, μινησθείς τών υπό Πυδέου 
μυθολο^θέντων, ότι Μασσαλιωτών μεν τών συμμιξάντων Σχτ,- 
πίωνι, ούδείς είχε λέχειν ουδέν μνήμης «£ιον, ερωτρθείς υπό 
τού Σκηπιωνος περί τής Βρετανικής, ουδέ τών εκ Ναρβώνος, 
ουδέ τών εκ Κορβιλώνος, αϊπερ ησαν άρις*αι πόλεις τών τούτη, 
Πυθέας δ* έθαρρησε ψεύσασθαι τοσαΰτα. Τών δε Σαντόνων 
στολές ές·1 Μεδιολάνιον. Ες*ι δ* ή μεν παρωχεανίτις τών Αχυϊ- 
τανών αμμώδης ή πλεΥη χαί λεπτή, χέχχρω τρέφουσα, τοίς 
δ* «λλοις καρποίς άφορωτέρα. Ενταύθα δ* ές*ί καί ό κόλπος ό 
ποιών τον ισθμόν προς τον εν τή ΝαρβωνίτιΛ παραλίά Γαλα
τικόν κόλπον, ομώνυμος ε’κείνω καί αυτός. Εχουσι δε Τάρβελ- 
λοι τόν κόλπον, παρ’ οίς είσι τά χρυσεΐα σπουδαιότατα πάντων. 
Εν γάρ βόθροις όρυχθείσιν επί μικρόν ευρίσκονται καί χειρο- 
πλπθείς χρυσίου πλοϊκές, έσθ’ οτε μοίρας άποκαθάρσεως 
δεόμενοι* τό δέ λοιπόν ψήχμά ες*ι καί βώλοι, καί αυται κατερ
γασίαν οΰ πολλήν εχουσαι. Η δέ μεσόγειος καί ορεινή, βελ»τιώ 
ψ,ν έχει· πρός μέν τρ Πυρήνρ τήν τών Κονουενών, [ό ] εΥ<
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συν^λύίων, έν η πόλις AovySovvoν, χαΐ τά των όντ,σιών θερμά »9°· 

Ηχύίζχ ποτιμωτάτου ύίατβς. Καλ>) Si χαΐ 5i των Αύσχΐων.

§. 2.
Τά Si μεταξν του Γαρούνα χαΐ του Λ επρός έθνη, τά 

προσκείμενα τοίς Ακυϊτανοίς i?tv‘ Ελουοι μαι άπό tow Ροδα
νόν την άρχην έχοντες, Ούέλλαοι Si μετά τούτους, οΐ προσ- 
(ύρΐξονζο ποτέ Αρουέρνοις, νυν ίέ  τοίττονται καθ’ εαυτούς* 
ιίτα Αρουέρνοι χαΐ Λεμόβίκες καί Πετροκόριοι* προς Si 
τούτοις, Νιτιόβριρες καί Καίούρκοι και Βιτούρι/ες, οι Κοΰ» 
βοι καλούμενοι* πρός Si τώ Ωκεανω, Σάντονοί τε χαΐ Πίκτονες, 
οι μεν τώ Γαρούνα παροικοΰντες, ώς είπομεν, οΐ Si τώ Λ ει- . 
γτ,ρι» Povttfvot Si xai Γα&ίλεις τ9ι NapSwviriic πλησιβ&ουσι. 191· 
Παρά μα  ουν τοΓς Πετροκοριοις oiS/ιρονργζϊά εςα> άς*εία , 
χαΐ τοΓς Κούβοις ΒιτούριΙι* παρά Si τοΓς' Κα&ύρχοις λινουρ- 
7«α· παρά δέ το,Γς Ρουτνίνοις · άργυρύα. Εχουσι άργυρεια
χαΐ οί Γα&ίλεις* δεδώχααι Si Λάτιον οί Ρωμαίοι χαΐ των •
Αχυϊτανών τισι, χαθάπερ Αύσχίοις χαΐ Κονουέναις.

3 .

Αρουερνοι &  Γίρννται μα ini τώ Αείγηρι' μητρόπολις S  
αυτών ές·ι Νεμωσσός, ini τώ πόταμώ χαμένη. Ρυεΐς S3 ούτος 
παρά Γη'ναβόν το των Καρνούτων έμηορεΐον,  χατά μέσον που 
τον πλούν συνοικούμενον, εκβάλλει προς τον. Ωκεανόν. Τ ίς  <3ύ- 
ναμεως ίέ  τίς πρύτερον Αρουέρνοι μέγχ τεκμήριου παρέχονται 
τό πολλάκις πολεμίσαι προς τούς Ρωμαίους, τοτέ μέν μυ~ 
ρ{οίσιν εδεοσι, πάλιν ίέ  ίιπλασΐαις. Τοσαύταις yap προς Καί- 
σαρα τον θεόν Λ^ωνίσαντο ριετά Οΰερκι̂ ετορι/ος* προτερον 
ίέ χαΐ είκοσι προς Μά&μον τόν Αΐμιλιανόν* χαΐ προς Δομητιον 

ωσαύτως Αηνο'βαρβον. Προς μεν ούν Καίσαρα περί τε
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jg i. Γερχοουδαν πόλη» των Αρουέρνων, fy ’ vtfaXον ϊρονς κειμένηυ, 
συνές-ησαν ©ί αγώνες , εξ ής $ν 6 Οΰερχιγγετόριξ' καί περί 
Αλεσιάν πόλιν Μανδουβίών, έθνους ομόρου τοΓς Αρουέρνοις, 
καί ταύτην έψ* υψηλού λόφου χειμένην, περιεχομένων δ* δρεσι 
καί ποταμοις δυσ/ν εν w έάλω δ χγεμών, καί 6 πόλεμος τέλος 
έσχε. Προς δέ Μά|ίμον Αίμιλιανόν κατά την συμβολήν τον τ' 
Ισαρος καί του Ροδτνού, καθ’ ήν καί το Κέμμενον όρος πλη
σιάζει τώ Ροδανώ* προς δέ Δομήτιον κατωτέρω έτι, κατά τών 
συμβολήν τον τε Σονλχα καί τον Ροδανού* Διέτειναν δέ τών 
άρχήν οί Αρουέρνοι καί μέχρι Ναρδώνος καί των όρων -τής 
Μασσαλιώτιδος. Εκράτονν δε καί τών μέχρι Πνρήνης εθνών, καί 
μέχρι Ωκεανόν καί Ρήνου. Βιτιτον δε, tov προς τον Μάχιμον 
καί τον Δομήτιον πολεμήσαντος, ό πατήρ Λουέριος τοσοντον 
πλοντω λύεται καί τpvfrj διενεγχεΐν, ώςε ποτέ, επιδειξίν ποιού
μενος τοΓς φιλοις τής ευπορίας, επ' άπήνης φέρεσθαι διά 
πεδίου, χρυσού νόμισμα καί άρχνρου δεύρο κάκείσε διασπεί* 
ρων, ώς*ε συλλέχειν εκείνους άκολονθούντας.

Κ  Ε  Φ. Γ.

$. ».

Μ ε τ ά  δε τήν Ακνϊτανήν μερίδα, καί τήν Ναρδωνιτιν, ή 
έφεςής εςι, μέχρι του Ρήνου παντός, άπό τού Λει^ρος ποτα
μού καί τού Ροδανού, καθ’ δ συνάπτει προς τό Αούγδουνον 
άπό τής πηγής κατενεχθείς ό Ροδανός. Ταντης δε τής χώρας 
τά μέν άνω μέρη τα προς τοΓς πηχαίς τών ποταμών, τού τε 
ί*ήνου καί τού Ροδανού, μέχρι μέσων σχεδόν τι τών πεδίων, 
υπό τώ Λουχδούνω τέτακται» τά δε λοιπά καί παρωκεανιτικά 
υπ’ άλλ  ̂τέτακται μερίδι, ήν ιδίως Βέλχαις προσνέμονσιν. ΗμεΓς 
δέ κοινότερου τά καθ' έκας·α δήλώσομεν.
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Αυτό μεν δη τό Αούγδουνον, «κτισμένου επί Χόφω κατά 192. 
την συμβολήν τοΰ τε λραρος ποταμού tax τον Ροδανού , 
χατέχουσι Ρωμαίοι. ΕύαυίρεΓ δε μάλιςα τών άλλων, πλήν Ναρ* 
6ωνος· καί χάρ έμπορείω χρώνται, καί το νόμισμα χαραττουσιν 
ένταΰ^α, τό τε. άργυρούν καί τό χρίσουν, οι των Ρωμαίων 
νγφόνες. 16 τε ιερόν, τό άνα&ιχθεν υπό πάντων xotv$ τών 
Γαλατών Καίσαρι τώ 2ε£ας·ώ, προ ταύτης Ιδρυται τ$ς πό- 
λεως, έπί τη συμβολή των ποταμών’ ϊςι δε βωμός άξιόλογος 
επιγραφήν εχων των εΒνών εξήκοντα τον αριθμόν , καί εικόνες 
τούτων έκάς-ου μία, καί άλλος μέγας. Προκά^ηται $ε τον 
&νους του Σεγοσιανών η πόλις αΰτη/κειμένου μεταξύ του Ρο
δανού καί τοΰ Αούβιος’ τα & εξής ό5νη τά συντείνοντα προς τον 
Ρήνον, τά μεν υπό τοΰ Αούβιος ορίζεται, τά S* υπό τοΰ Αρα- 
ρος. Ούτοι μεν ούν, ώς είρηται πρότερον, άπό των Αλπεων 
καί αυτοί χατενεχΒεντες, Ιπεπ εις εν ρείθρον συμπεσόντες, 
εις τον Ροδανόν κατα^έρονται. Αλλος & ές·'ιν, ομοίως εν ταΓς 
Αλπεσι τάς πηχάς εχων ,  Σηκουάνας όνομα. ΡεΓ & εις τον 
Ωκεανόν, παράλληλος τω Ρηνω ,  $ά ίχνους ομωνύμου, συν 
άπτοντος τω Ρη'νω τα προς όω, τά <Γ εις τάναντία τώ λραρι“
53εν αί καϊΐιςαι ταριχειαι των ύείων χρεών είς την Ρώμην 
χαταχομίζονται, Μετα|ύ μέν ούν τοΰ Δούβίος καί τοΰ Αραρος
οίκει τό τών Αίίούων !3νος* πόλοι Ιχον Κα£υλλινον έπί τώ *
Αραρι* καί φρουρίου Βίδρακτα. Οί δε Αίδοΰοι χαί συγγενείς 
Ρωμαίων ώνομάζοντο, καί πρώτοι τών τούτη προσήλιου προς 
τήν φιλίαν καί συμμαχίαν. Πέραν ίέ  τοΰ Αραρος οικοΰσιν οί 
Σηκουανοί, Λαφοροι καί τοίς Ρωμαίοις έκ πολλοΰ ^ονότες 
καί τοΓς Αίίούοις, ότι προς Γερμανούς προσεχώρουν πολλάκις, 
κατά τάς εφόδους αυτών τάς έπί την Ιταλίαν καί έπε&ι-



iq i. νυντό γε ού τχν τυχούσαν δύναμα, άλλα κ«ί κοινωνοΰντί; 
αΰτοΓς έποίουν μεχάλους, καί άφι^άμενοι, μικρούς. Προς $  
τούς Αέίούους, και δά  τούτα μεν, άλλ’ έπετεινε τήν εχθραν jj 
τού ποταμοί Ιρις, τού Αειρχοντος αυτούς, εκατέρου ίθνου; 
ίΆον άξιούντος είναι τον Αραρα, και ε'αυτώ προβήκειν τά όι* 
αγωγαά τΰοη,' νυνί δί υπό τοις Ρωμαίοι; άπαντ* ός-ί.

$ . 3 .

Τήν ^  επί τώ Ρήνω πρώτοι τών απάντων οΐκούσιν Ελου* 
ήτιοι, παρ’ οις είσίν αί ππχαί τού ποταμοί! έν τώ Αίοΰλ? 
ορει. Τούτο fci μέρος τών Αλπεων, οθεν και ό Αξονας είς 
τάναντία μέρ>ί ρει, τά προς τήν έντός Κελτικ»ν>καί πληροί 
τήν Αάριον λφιν»}ν, προ; ή έ'κτις·αι τό Κώμον είτ’ ένθένίι 
εις τον Πάίον συμβάλλει, περί ών ύπερον εροΰμεν. Καί ό 
Ρήνος όέ εις ίλ>} μεγάλα καί λίμνην άναχεΐται μεγάλων, η;

ig3. εφάπτονται καί ^αιτοί καί Ουϊν&λικοί τών Αλπείων τινές, και 
των ύπεραλπείων. Φϊ]σί 5έ το μήκος αυτού, £Ό$ίων έξακισχι- 
λίων Ασίνιος* οΰκ Ι;<γ ι όε· Αλλ’ έπ’ ευθείας μέν τοΰ ή μισού; 
ολίγον αν ύπερβάλλοΓ τοΓς <ίέ σκολιώμασι καί χίλιοι προί*εΟέν· 
τες ίκανώς «ν έχοιεν. Καί χάρ οξύς έςτ Αά τούτο δε καί 
Αισχεφύρωτος, καί διά πεδίων ύπτιο; φέρεται το λοιπόν κατα* 
βάς από τών όρων. Πώς ούν οίόν τε μένειν όξύν καί βίαιον, 
εί τω ύπτιασμώ προσόόίιιμεν καί σκολιότητας κολλάς καί μα- 
κράς. Φ«<τί δε καί δΐςομον είναι, μεμψβζμενο; τού; πλείω λεχον- 
τα;· Εχκυκλούνται μεν Αί τινα χώρια ταίς σκολιότνισι καί ούτος, 
καί ό Σηκουάνας, [άλλ’] βύ τοσαύτ^ν άμφότεροι δε ρέουσιν 
επί τάς άρκτου; από τών νοτίων μερών πρόκειται δ* αυτών 
ή Βρετανική, τού μεν Ρήνου καί έχχύθεν, ώς-ε καθοράσθαι 
τό Κάντιον, οπερ εςά τό έώον ακρον τής νήσου* του δε Σηκουάνα 
μικρόν άπωτέρω. Ενταύθα όέ καί τό ναυπήχιον συνεΓήσατ*
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Kαίσαρ 6 Θεός, πλέων είς την Βρετανικήν. Τον $'( Σηκουάνα 193, 
τό πλεόρενον Οπό των έκ τοΰ Αραρος δεχομένων τά φορτία 
ρικρώ πλε'ον ές·», ί) τό του Λ επ ρό ς, καί τό του Γαρούνα* 
τό δε άπό Λουχίούνου μέχρι τοΰ Σηκουβενα χιλίων ς-αίίων 
έςίν' έλαττον δε, ή όιπλάσιον τούτου, τό άπό τών «οβολών του 
Ροίανοΰ ρέχρι Λουχ&ύνου. Φασί ίε  καί πολυχρύσους τούς 
Ελουητίονς that' μηδέν ρέντοι ήττον επί hjfsictv τραπε'σ&αι, 
τάς των Κίμβρων ευπορίας ίίόντας* αφανισΒήναι δ* αυτών τα 
δύο φΰλα, τριών όντων, κατά ζ-ρατείας” όμως δ* έκ τών λοι
πών *τόπων* τό τών έπιχόνων πλήθος ίόήλωσεν ό προς Καίσαρα 
τον Θεόν πόλερος, έν ω περί τετταράκοντα ρυριάίες σωμάτων 
διεφΒάρησαν τούς δε λοιπούς σώζεσ^αι μ&ήχεν εις όκτακισ- 
χιλίους, όπως μη τοις ΓερρανοΓς , όρόροις ούσιν, ίρημον 
την χώραν αφή.

§·

Μετά δε τούς Ελουητι'ους, Σηχουανοΐ καί Μείιορατρικοί 
κατοικούσε τον Ρήνον* έν οίς ίδρυται Γερμανικόν έθνος περαιωδέν 
έκ τής οικείας, Τριίόκχοι. Εν ίέ  τοΐς Σηκουανοίς έ^ι τό όρος 
ό Ιουράσιος* Αοοί£ει δ* Ελουητίους καί Σηκουανους. ίπέρ 
ούν τών Ελουητίων καί Σηκουανών Αΐίουοι καί Αίγγονες οί
κου σι πρός 5ύσιν* υπέρ ίέ  τών Μείιορατρικών, Λεΰκοι καί τών 
Λιχχόνων τί ρέρος. Τά ίέ  μεταξύ έΒνη τού τε Αείγηρος καί 
τοΰ Σηκουάνα ποταροΰ, τά πέραν τού Ροίανοΰ τε καί τοΰ
ν *
Αραρος, παράκειται πρός άρκτον τοΐς τε ΑΧό66ροξι καί τοΓς 
περί τό ΛούχίΟυνον. Τούτων δ3 έπιφανίςΌχόν ef» τό τών 
Αρουέρνων καί τό τών Καρνούτων* ί ι ' ών άμφοΐν ένεχ^είς ό 
Αείχηρ, εις τον Ωκεανόν ό|εισι. Δίαρρα ^  ές·<ν είς τήν Βρε
τανικήν άπό τών ποταρών τής Κελτικής, είκοσι καί τριακόσιοι 
ς-άδίοΓ υπό χάρ τήν άαπωτιν άφ’ εσπέρας άναχθέντες, τή υς·«- ig4'
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ΐ94· ραία περί ύγδόην ώραν καταίρονσιν είς την ρήσον. Mete όέ 
τούς Μείιορατρικούς καί Τρίβόκχονς, παροικούσι τον Ρήνον 
Τρηούϊροι* *«3·’ βύς πεποίηται το ζενγμα υπό των Ρωραέων 
νυν», των ς-ραττ^ούντων τον Γερρανικόν πόλερον. Πέραν ίε  
ώκουν Ουβιοι κατά τούτον τον τόπον ονς μενίγαγεν kyplitnxi 
εκόντας εις την εντός τον Ρήνου- Τρηουίροις όε συνεχείς Νε- 
ρούϊοι, καί τούτο Γερρανικόν Ι&νος* τελευταίοι όέ Μενάπιοι > 
των εκβολών έφ’ έκάτερα τού ποταμού κατοικούντες έλη καί 
βρυρούς, οΰχ υψηλής, "άλλα πυκνής ύλης καί άκαν3ώίους,. 
Κατά τούτους δ> ίφυνται Σώγαμπροι Γερμανοί. Πάσης ό* 
ύπέρκεινται τής ποταριας ταύτης οί Σόηβοι προσα^ορευόρνοί 
Γερμανοί, καί όυναρει καί πλ>53ει Ααφέροντες τών άλλων* υ ’̂ 
ών οί ε’&λαυνόρενοι, χαχέγενγον εις τήν εντός τού Ρήνου* νυνί** 
καί άλλοι ί ι  κατ’ άλλους τόπους δννα^εύουσι, Hat διαδέχονται 
τά ζώττυρα τον πολέρου, των πρότερον αεί καταλυορένων.

$. 5.

Τών δε Τρηουίρων καί Νερουίων, Σένονες καί Ρήροι προ; 
εσπέραν οίκούσιν Ιτι ί* Ατρεβήτιοι καί έβονρωνες. ΤοΓς Με- 
ναπίοις 5* είσί συνεχείς επί τ>5 3αλάπη Μορινοί, καί Βελ- 
λόακοι, καί Αρβιανοί, καί Σουεσσιώνες, καί Καλέτοι, ρέχρι 
τής εκβολής τού Σηκουάνα ποταρού. έρ^ερής 5* ις-ί τ>} τών 
Μεναπίων ή τε τών Μορινών, καί ή τών Ατρεβατίων, καί 
Εβουρωνων* ΰλη yap tv ούχ υψηλών δένδρων, πολλή μεν, 
ον τοσαυτη όέ, όσην οί σντ/ραφεΓς είρήκασι, τετρακισχιλίων 
μαβιών" καλούσι ^  αυτήν Αρίουένναν. Κατά όέ τάς πολερικάς 
εφόίους συρπλέκοντες τάς τών 3άρνων λύχους, βατώ&ις ού- 
σας, άνέρραττον τάς παρόίους. Εςτ ί* όπου καί σκόλοπα 
κατεπηττον* αυτοί όέ κατε'όυνον είς τά βά3η πανοίκιοι, νησίί<α 
όχοντες έν τοΓς Ιλεσιν. Εν μεν ονν ταΓς έπορβρ&ις ασφαλείς τάς

καταιρυ/άς

0>



χαταφί̂ άς εΐχον, b> δε τοΐς αυχροίς ίλισκουτο ραίίως* Νυνί ig4* 
άπαντες el έντός ί^νου, χαΒ* ύουχίαν δντες, υπακούουσι Ρω· 

μαιών. Περΐ $  τόν Σ^κουάναν ποταμίν είσι καί ο! Παρίσιοι > 
yftjov (χοντεί εν τώ ποταρώ, καί πόλιν Λονκβτοκίαν και 
Μέλίοι, και ΛηΙοούϊοι, παρωκεανίται ουτοι. Αζιελογώχατον 
8* Ις ίν £&νος'τών ταύτρ, Ρνίροι, καί δ ρρτρύπολις αυτών, . 
Δουριχύρτορα, μcthfa συνοαειται, xal δέχεται τους των 
Ρωρα/ων ι^ερύνας.

Κ Ε Φ .  Δ.

§· I*

Ι ^ Ε ΐ λ  $  τά λεχ^έντα έ^νρ, τά λοιπά Βέλγων cftv ?3νη 
των παρωκεανιτών, ών Οΰένετοι μέν είσαι οί ναυμάχησαντες 
προς Καίσαρα* Ιτοιροι yap ίσαν κωλύειν τον είς t»jv Βρε
τανική πλούν, χρωρενοι τώ έμπορείω. Κχτεναυμάχτ,σε δε 
ρα&ως, οϋκ ε’ρ&ίλοις χρύμενος ( ίν  yap παχέα τά £ύλα ) ,  195. 
άλλ* άνέμω φερορενων επ’ αυτόν, κατέσπων οί ΡωραΓοι τά 
Irta ίορυίρεπάνοις· ίν  yap σκύτινα ίΐά  τ»ν βίαν των άνεμων" 
«λύσει 8  Ιτεινον αντί καλών. Πλατύτητα &  ποιοϋσι, καί ύψί- 
πρυρνά καί ύψύπρωρα, &ά τάς άρπώτεις, δρυfvpi υλρς, ίς  I f  ιν 
ευπορία’ ίιόπερ ου αυνοίγουαι τάς αρμονίας των σανίδων, αλλ’ 
άραιώρατα καταλείπουσΓ ταίτα <5ε βρύοις ίιανάττουσι, του ρ ί 
κατά τάς νεωλκίας καπυροΰσθαι τίν δλρν ρ» νοτιζομένην" του 
ρεν βρύου νοτιωτερου οντος τρ φύσει, τκς 5έ <5ρυός |ρράς και 
«λίπους. Τούτους οΓραι τους Οΰενετους οϊ/.ις-ά; sfvai των 
κατά τον Α^ρόαν καϊ yap οί άλλοι πάντες σχεδόν τι οί εν τρ 
Ιταλία Κελτοΐ μετανέςτισαν εκ τής υπέρ των Αλπεων yfo j 
xc&anep xal οί Βόϊοι και οί Σένονες* διά δε τκν όρωνυρίαν 
Παφλ^ο'νας φασίν αυτούς. Aeyw ^  ούκ ίσγυριζόμενος’ άρχω

ι ' Ρ
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igS. yap περί,τών τοιούτων τό είκός. *£νδένδε οί* Οοίσμκη δ* εισΐν, 
ούς Τίμιους ονομάζει Πυ^έας, έπί τινο; προπεπτωκυίας ίκανώ; 
«κρας εις τον Ωκεανόν οίκοΰι/τες* ούκ επί τοσοΰτον δέ, εφ’ 
όσον εκείνος yrjfjt, xai οι πΐίΤεύσαντες έκει'νω. Τών δε μεταξύ 
εθνών τον τε Σηκουάνα καί τον Αειχωρος, οί μεν τοις Σ^κουανοις, 
οι δε τοίς Αρουέρνοις όμοροΰσι.

Τό δε σόμπαν φΰλον, δ νΰν Γαλλικόν Τε καί Γαλατικόν 
καλοϋσα/, άρειμάνιόν τε καί λυρικόν ls*i, καί ταχύ προς μά
χην' «λλοις δε άπλοΰν, καί ου κοκόνες. Διά δέ τοΰτο ερε$ι- 
σθεντες μεν, ά^ρόοι συνίασι προς τούς αγώνας, καί ψανερώς, 
και ού μετά περισκε'ψεως* ώτε xai ευμεταχ«ίρι?βι γίνονται τοις 
καταΓρατηχείν έ&έλουσι. Καί yap ,  ότε βούλεται, xai όπου, καί 
άφ’ ως ότυχε προφάσεως, παροξύνας τις αυτούς; έτοιμους Ισχε 
προς τον κίνδυνον, πλκν βίας xai τόλμης, ουδέν έχοντας τό 
συναχωνι£όμενβν. Παραπεισ£έντες δε,  εύμαρώς ένδίδόασι πρός 
τό χοήσιμον* ώστε καί παιδείας άπτεσ^αι, xai λόχων. Τής δέ 
βίας το μεν αί τών σωμάτων ές-ί, μεχάλων όντων, τό δ* έκ 
τοΰ πλήθους" σννίασι δέ κατά πλώ&ος ραδώς , διά τό άπλοΰν 
καί αϊ&έκας-ον, συναχανακτοΰνΤες τοις άδικείσ&αι δοκοΰσιν άεί 
τών πλησίον. Νυνί μεν ούνέν etpijvvj πάντες είσί δεδουλωμένοι, 
καί £ώντες κατά τά προςνίχματα τών έλόντων αυτούς Ρωμαίων* 
Αλλ’ έκτών παλαιών χρόνων τοΰτο λαμ&ίνομεν περί αυτών, [καί] 
εκ τών μέχρι νΰν συμμενόντων παρά τοίς Γερμανοις νομίμων»

196. Καί yap τη φύσει, καί τοις πολιτεύμασιν ,  έμφερεΐς είσιν ούτοι 
καί συχχενεΐς άλλάλοις, όμορόν τε οικοΰσι χώραν, διοριζόμενων 
τώ Ρωνω ποταμώ, καί παραπλήσια εχουσαν τά πλε?Γ«. Αρκτι- 
χωτέρα δ* ε<τίν δ Γερμανία, χραιομένων τών τε νοτίων μερών 
πρός τά νότια; καί τών αρκτικών πρός τά άρκτικά. Διά τοΰτο
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Ιέ καί τάς ρετανά^άσεις αυτών ραΚας υπάρχειν συρ^αίνει, φερο- ιρ6. 
ρένων άχεληίόν καί πανς·ρατιά, ράλλβν Ιέ καί πανοικίων έ|αι- 
plvrojv, όταν υπ* άλλων εκ&λλωνται κρειηόνων. Ο! is Ρωμαίοι 
πολύ ραον τούτοος εχειρώσαντο, fj τούς ίθηρας· καί yap ίρ -  
|αντο πρότερον, καί επαύσαντο ΰς-ερον, «κείνοι; πβλερονντες’ 
Τούτους I* Δ/ τώ ρεταξΰ'χρόνω πάντα; κατέλυσαν, τους άνά 
ρίσον i ’jfvoυ καί των Πυρηναίων όρων *σύρπαν?ας*. Αθρόοι yip 
)ίαί κατά πλίθοςέρπίπτοντες, άθρόοι [καί] κατ«λύοντο* οί I 5 
έταρώυον καί κατεκερράτι£ον τους αγώνας, άλλοτε* άλλοι, καί 
κατ’ άλλα ρέρη, λης*ρικώς πολεροΟντες. Εισί μεν ουν ραχηταί 
πάντες τ>$ φύσει, κρείττους I* ίππόται % πε£οί· καί fr i Ρωραίοις 
Τίς ίππείας «ρίςή w παρά τούτων» Αεί Ιέ όί προσ&ρρότεροι 
*αί παρωκεανΐται ραχιρώτεροι.

$. 3.

Τούτων Ιέ τούς Βέλχας άρίς*ούς φασ<ν, είς πεντεκαίΙεκα 
έθνη Ιιρρηρένους, τα ρετα£ύ τού Ρ^νου καί τον Λεί/ηρος 
παροαοΰντα τον Ωκεανόν' ώς-ε ρόνους άντέχειν προς την των 
Γερρανών ίφοίον, ΚίρΙρων καί Τευτόνων. Αυτών Ιέ τών Βελ* 
γών Βελλοάκους άρίς·ονς φασί* ρετά Ιέ τούτους, Σουεσσιώνας»
Της Ιέ πολυανθρωπίας σηρείον* εις yap τριάκοντα ρνριάίας έ£- 
ετά?εσθθι φασι τών Βελχών πρότερον τών Ιυναρένων φέρειν 
όκλα, Είρηται Ιέ καί το τών Ελόοήτίων πλίθος, καί τό τών 
Αρόυέρνων καί τών συμμάχων, έζ ών η πολυανθρωπία φαί
νεται, καί Ιπερ εΓπον, |  τών χυναικών άρετή προς τό τίκτειν 
καί εκτρέφειν τούς πάίΐχς. Σαχηφορούσι Ιέ καί κοροτροφοΰσι, 
καί άνα^υρίσι χρώνται περιτεταρέναΐς* αντί Ιέ χιτώνων, σχκτούς 
χειριΙωτους φέρονσι ρέχρις at Ιο ιών καί yλouτώv. Η I  ερέα, 
τραχεία μεν, ρακρόραλλος Ιέ* «φ* ίς  τούς ΙάσεΓς σαχους 
εξυφαίνουσιν, ον; λαίνας καλοΰσιν οι Ρωραίοι. Εν ρέντο*
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tg6. τοΐς προσ£ορροτάτοις ύποδι^έρους ίρέφονσι πο(μνας, ίκανως 

άςείας έρέας. Οπλισμός δέ σύμμετρος τοΐς των σωμάτων 
μεγέΒεσν μάγοιρχ μακρά, παρηρτημένη παρά το δεζιον πλεν 
ρόν, vat Βυρεός μάκρος,  καί λόγχαι κατά "λόγον, καί μάτορις 
*πάλτοϋ η  είδος*. Χρώνται i t  καί τό£οις ένιοι, καί σφενδόναις. 

Ε ς ι δέ τι καί χρόσφ» Χοϊκός #λον, εκ χειρός, ούκ έ£ άχκυλιις

*97· άφιέμενον, ττιλεβολώτερον καί βέλους, ω μάϊ.ιςα καί προς τάς 
των ορνέων χρώνται Βά,ρας* Χαμευνοΰσι δε καί μέχρι νυν οι 
πολλοί, καί χαΒεζόμενοι δειπνοΰσιν έν ςι£άσΐ- Τροφή δε πλείςη 
μεν άπό γάλακτος καί χρεών παντοίων, μάλιςα δε των νείων, 
καί νέων καί άλικων. Α ί δ1 ύες καί ά^ραυλοΰσιν, ύψει τε 
χολ άλκή καί τάγει διαφέρονοαε κίνδυνος γοΰν έςι τώ άήθει 
προσιόντι, ωσαύτως καί λνκω. Τους δ* οίκους έκ σανίδων καί 

γέρρων έχουσι μεγάλους, θολοειδείς, όροφον πολυν έπιβοίλ- 

λοντες. Ούτως δ> έςί δαψιλή καί τά ποίμνια καί τά ύοφόρδια,
ψ

ώςε των σάγων καί τής ταριγείας άφΒονίαν pit ττ5 Ρώμρ χο- 

ρηγείσΒαι μόνον, άλλα καί τοΓς πλείς·οις μέρεσι τής ίταλίας. 

Λ αοκρατικοί δ* ίσον αί πλείους των πολιτειών* ένα δ* ήχεμό- 

να ήροΰντο κατ' ενιαυτόν τό παλαιόν* ως δ* ούτως εις πόλεμον 

εις υπό τοΰ πλήθους άπεδε&νυτο Γρατήχός* νυνί δε προσέχουσι 

τοΓς των Ρωμαίων προςάγμαοι τό πλέον, ίδιον δε τό έν τοΐς 

σννεδρίοις συμδαΐνον. Εάν yap τις Βορνδίί τον λέχοντα, καί 

υποκρούσρ, προσιών 6 υπηρέτης, (σπασμένος τό ζίφος, κελΑ&ι 

σιχάν μετ’ απειλής* μη πανομένου δέ, καί δεύτερον και τρίτον 

ποιείτο αυτό* τελευταΐον δέ, άφαιρεΐ τοΰ σάγον τοσοΰτον, όσον 
οίγμηςον ποιήσαι τό λοιπόν. Τό δε περί τους άνδρας καί τάς 

γυναίκας, τό δαιλλάχίλαι τά Ipya νπεναντΐως τοΐς παρ’ «μΐν, 

κοινόν καί προς άλλους συχνούς των Βαρ&ίρων έςί.
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Παρ’ άπασι i* ώς έπιπαν τρία φϋλα των τιμωμένων &αφε- 197* 
ρόντως ές·ί, Βάρίοι τε, καί Ούάτεις, καί Apviiar Bapioi μεν, 
ύμνηταί καί ποιηται* Ούάτεις δε, ίεροποιοί καί φυσιολόχοι. 
Δρυίίαι δε πρός τρ φυσιολοχ/α, καί την ή5«ην φιλοσοφίαν , 
άσκούσι* δικαιότατοι δε νομίζονται, καί &ά τούτο παύονται 
τάς τε ίδϊωτικάς κρίσεις καί τάς κοινάς* ώς·ε καί πολέμους 
δοίτων πρότερον, καί παρατάττεσ^αι μέλλοντας ίπαυον. Τάς i i  
φονιχάς δόιας μάλις·α τούτο ις επετέτραπτο iocofriv* όταν τε 

, φορά τούτων >5, φοράν καί τ#ς χώρας νομί£ουση/ ύπαρχειν. 
Αφ^άρτους δε λέχουσι καί ούτοι, καί [οί] άλλοι, τάς ψυχάς 
καί τον κόσμον* έπικραηίσειν it  ποτέ καί Trip καί ύδωρ.

$ . 5 . '

Τώ ο’ άπλώ καί 3χιμικ<δ πολύ το άνόητον καί. άλα£οναόν 
πρόσες*ι, καί το φιλόκοσμον* χρυσοφοροΰσί τβ yap, περί μεν 
τοίς τραχ>5λοις rpnw? έχοντες, περί it  τοίς βραχίοσι καί τοΐς 
καρποΓς ψέλια, καί τάς έσ£ήτας βαπτάς φρρονσι καί χρυσοπά- 
{■ ους οί εν ά&ώματι. Υπό της τοιαύτης it  κουφότητος αφόρετοι 
μεν νικώντες, έκπλαχεις δ'ητριθέντες, όρώνται. Προσέτι δε 
τ?,άνοια καί τό βάρβαρον, καί τό έκφυλον, ο τοΓς τροηβό^ροις 
■fiivtat παρακολουθεί πλείς*ον, τό άπότδς μάχης άπιόντας, 
τάς κεφαλάς των πολεμίων έξάπτειν έκ των αυχένων τών ίπ
πων, κομίσαντας ίέ  προβπατταλευειν τήν Ζέον τοις προπυ*· ig8. 
λαιοΐς. Φησι /οΰν Ποσειόώνιος αυτός ίόείν τούτην πολλαχοΰ, 
καί .τό μεν πρώτον άη££εα$αι, μετά it  ταίτα φέρειν πράως 
iia  την συνήθειαν. Τάς it  τών ένίό£ων κεφαλάς κεδροίντες 
έπεδείκνυον τοις ίένοις, καί οΰδε προς -ίσος-άσιον χρυσόν άπο- 
λυτροΰν η£ιουν. Καί τούτων δ* έπαυσαν αυτούς ΡωμαΓοι, καί
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ig8. τών κατά τάς θυσίας χβί μαντείας ύπεναντίων τοίς πορ* ήρίν 
νορίροις. Ανθρωπον yip χοτεσπεισρίνον παίσαντες είς νώτον 
μοχαίρψ, εραντεύοντο έκ τον σραίασροϋ. Εθυονί« ονχ άνευ 
Δρυϊόών. Κ «  άλλα ίέ  ανθρωποθυσιών εΓόή Xiytteu! χαΐ yep 
χατεζοζενόν ταιας, xeu άνες·αύρουν εν τοίς ίεροίς* xeti Ken»» 
σκευάσαντες κολοσσόν χόρτου καί ξύλων, όρ&λόντες eli τού
τον βοσκήματα και παντοία θηρία, και άνδρώπους, ώλοκαύτουν.

$. 6.

Εν & τώ  Ωκεανώ φησιν είναι νήσου μοίραν, ον πάνυ πετ. 
λόγιαν, προχειρένην τής εκβολής τού Αείγτ,ρος ποτβρού* oixtb 
δε τούτην τάς των Ναρνητών χυναϊχας, Διονύσω κατεχορόνας , 
και ίλασχορένας τον θεόν τούτον τελεταίς τε καί άλλαις ίερο* 
ποιίαις εξηλλαχρέναις· ουκ επιδαίνειν & άνίρα τής νήσον, τάς 
οέ γυναίκας «ντάς πλεούσος, κοινωνεΐν τοίς άνίράσι, καί 
πάλιν επανιένάι. Εθος ί* είναι χατ* ίνιαυτόν άπαξ τό Ιερόν 
άποςτ/αξεσθάι, χοι ς·εχά£εσθαι πάλιν αυθηρερόν προ ίύσεως, 
έχάΓη; φορτιον επιφερούσης· ής ό5 · άν έκπέσρ τό φορτίου, 
όιασπάσθαι τούτην υπό τών άλλων φερούσας ίέ τά ρέλη περί 
τό ιερόν ρετ’ ευασρού, ρή παύεσθοι πρότερον, πρ/ν παύ- 
σωνται τής λύττης* άει ίέ συρδαινειν, ώτ« τινά ερπιπτε» την 
τούτο πεισβρένην. Τούτου ετι ρυθω&Γερον εΓρηχεν Αρτερί- 
όωρος τό περί τόνς κο'ρακας συρ£αίνον. Λιμένα γάρ τινο τής 
παρωκεανιτιίος ίς-ορει Δύο κοράκων έπονομαζόμένον’ φαινεσδαι 
S’ εν τοντω όύο κόρακας τήν δεξιάν πτέρυχα παράλευκον έχον* 
τ«ς· Τους ούνπερίτινων άρφισβητούντας, άφικορήνονς Λευρο, 
«9* υψηλού τόπου σανίδα θέντβς, όπι&ίλλειν ψαΐς-ά έχάτερον 
χωρίς· τούς ί* ύρνεις έπιπτάντάς τά μεν όσθίειν, τά ί ί  σκορ» 
πίζεατ ου £* άν σκορπισθή τά ψοιςτά, όκάνον νικάν. Τούτα 
ρέν ούν μνΒωδέςερα “λέγει. Περί & τής Δήρητρος καί τής
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»

Κόρης, πιότερα* Sxt φησΐν efvat νήσον -προς τέ Βρετ^ικέ, ig8. 
xa$’ hv Spout τοίς iv Σαμο$ρώορ περί xr,v Διίρηχρα καί xhv 
Κόρην Itponotaxeu. Καί τούτο ίέ  των πιΓευβμένων Ιςίν, Sxt iv 
ty Κελτική φύεται ίένίρον όμοιου συκ>3, καρπόν δ3 εκφέρει 
παραπλήσιου xioyοκράνω Koptv&iovpyii* έπιΓμϊ&ει'ς d5 ούτος, 
ayojatv οπόν ^ανάσιμον προς τάς επιχρίσεις των βελών. Καί 199· 
τούτο τών 3ρυλλουμένωυ ες-ίν, Sxt iteevχ$ς Κελτοί φιλό- 
ναχοί χt  είσι* καί ον νςμχζνχαι παρ’ αύτοις αισχρόν τό της 
ακμές άψιιδΰν τους νέους» Εφορος ό'ϊ’ύπερ&ίλλουσάν τε τω 
μεγέΒαϊέγει xhv Κελτικήν, &ς·ε, ησπερ νύν ίβηρίας καλούμεν, 
hthoti χά πλοίτα προσνέμειν μέχρι Γαίεέρων* φιλέλληνας τε 
άποφαίνει τούς ανθρώπους, καί πολλά ίόΥως λφει περί αυτών 
ούκ έοικότα τοΓς νύν. ίίιον ίέ  καί τούτο* άσκειν γάρ αυτούς, 
μή παχεις είναι, μηόέ προγοίς-ορας' τον $* ύπερ&ιλλόμενον 
τών νέων τό τές £ώνης μέτρου ζημχοΰο^αι. Τούτα μεν περί 
τής υπέρ τών Αλπεων Κελτικής.

Κ Ε Φ .  Ε .

$. ι .
*
Η ΔΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ, τρίγωνος μέν ές\ τω σχήματι* παραβέ- 
βληται $i το βέγις-ον αύτής πλευρόν Τη Κελτική, τού μήκους ού&’ 
ύπερ&ίλλον, ούτ’ έλλειπον. E rt χάρ όσον τετρακισχιλιων καί 
τριακοσίων ή τετρακοσίων ς-αόϊων έκοίτ£ρον> τό τε Κελτικόν τό 
άπό τών εκβολών τού Ρήνου μέχρι προς τά βόρεια της Πυρήνης 
ακρα τα κατά Ακυϊτανίαν, καί τό από Κάντιου τού καταντικρύ 
τών εκβολών τού Ρήνου, έωύινωτάτου σημείου τής Βρετανικές, 
μέχρι πρός τό εσπέρων ακροντής νέσου, τό κατά την Ακυϊτα- 
νίαν καί την Πυρήνην αντικείμενου. Τούτο μέν όή τούλάχις·ον
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»99, διάστημα από τίς Πνράνη; έπί τον Pf,v6v ipcv* inti τό μίγιρον 
dpyjrcitf ou xai πενταχισχάίων ραδίων ip&. Αλλ’ tU ii tfval ta t  
σνννενσ» U τός παράλληλον θέσεως τώ ποταμώ προς η  όρος, 
αμφοτέρωθεν έπιρροφής τίνος γιυομένης, κατά τά; προς tiv 
Ωκεανόν εσχατιάς.

§. 2 . '
\

Τέηαρα δ> ipi διάρματα, οίς χρώνται σνντί̂ ω; έπι τί;« 
νήσον εκ τός ύπειρου, τά από των εκβολών των ποταμών, 
τον τβ Ράνον, xai τον Σηχουάυα, xai τον Αεέγτ,ρος, xai τον 
Γαροννα. ΤοΓ; ό5 άπό των περί τον Ράνον τόπων άναχοριένοι;, 
ονκ απ’ αντων των έκ£ολών ό πλον; eftv, άλλα από των 
ομορούντων τοί; Μεναπίοι; Μορινών, παρ’ θΐ{ ipt xai τό ίτιον, 
& έχρήσατο νβνςι&μω Καίσαρ ό Θεός, φαιρων εις τ»ν ν>5σον, 
Ννκτωρ δ* άνήχθη, xai τ>5 Ιρεραία χατόρε ntpi τέταρτον ώραν, 
τριακοσίου; xai είκοσι ροδίους τον διάπλου τελέσας· κατάλαβε δ> 

" εν άροΰραις τόν σίτον. E ft δ* ά πλείριη τός νόσου πεδία;, xai 
χατάδρυμος* πολλά δε xai γεώλοφα τών χωρίων ερί φέρει δε σίτον 
xai βοσχόματα, xai χρυσόν, καί άρχνρον, καί σί&ιρον. Ταυτά 
Μ  δ» χαρίζεται εξ αυτός, xai δέρματα, xai ανδράποδα, xai 

aoo. κύνε; εννοεί; προς τάς χυνηγεσέας. Κελτοΐ δε xai προς τούς 
πολέμους χρώνται χαΐ τούτοι; , χςά τοί; επιχώριοι;. Οί is 
άαδρες εΰμηχέρεροι τών Κελτών είσι, xai άσσον ξανθότριχες, 
χαυνότεροι δ'ε τοί; σώρίασι. Σημείου δέ τον μεγέθους' άντί- 
παιδας γάρ όμεΐς είδομευ έν Ρώμη, τών νψ^λοτάτων αύτύθι 
υπερέχοντας xai ημιποδίω' βλαισούς δε, xai τάλλα οΰκ εύ~ 
γράμμους τό συράσει. Τά δ* όθη τά μεν Ιμοια τοΐς ΚελτοΓς, 
τά δ> όπλούρερα xai βαρδαρώτερα, ώρ’ ενίους γάλαχτος εν·*· 
πορονντα; μή τνροποιείν, διά τ«ν απειρίαν* άπειρον; δ> είναι 
καί κηπεέας, xai άλλων γεωργικών» Δννaptuu δ* άσι παρ’ αντςί;»
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Προς δε τούς πολέμους, άπήναις χρώνται το πλέον, χαΒάπερ ιοο. 
καί τών Κελτών ίνιοι. Πόλεις δ* αυτών είσιν ol δρυμοί* περί- 'ν 
φρά£αντες yip δένδρεσι κατα&βλημένοις εΰρυχωρή κύκλον-, εν
ταύθα καί αυτοί χαλυβοποιούνται, καί τά βοσκήματα *ατα?άΒ- 
μευουσιν, ού προς πολΰν χρόνον. Επομβροι $* είσιν οί αέρες 
μάλλον, ή νιφετώδεις'· έν &  ταΓς αΐΒρίαις όμί/λη κατέχει πολύν 
χρόνον, ώ^ε ημέρας όλης έπί τρεις μόνον, ή τέτταρα; ώρας, 
τά; περί τήν μεσημβρίαν, όράσΒαι τον ήλιον. Τούτο δε καν 
ΤοΓς ΜορινοΓς συμβαίνει, καί τοΓς Μεναπίοις, καί ίσοι τούτων 
πλησιόχωροι.

$ . 3 .

Δίς δέ διέβη ΚαΓσαρ είς τήν νήσον ύ Θεές* έπανήλ&ε δέ 
δίά ταχέων ούδΐν μέχα Ααπραξάμενος, ούδέ προελ^ών έπί 
πολύ τής νήσου, διά τε τάς έν τοΓς ΚελτοΓς χευομένας βάσεις 
των τε βαρβάρων καί τών οικείων τρατιωτών* καί Αά το πολλά 
των πλοίων άπολέσ&αι κατά τήν πανσέληνον, αύξησιν λαβου- ' 
9ών τών άμπώτεων καί τών πλημμυρίδων. Δύο μέντοι ή τρεις 
νίκας έ^άησε τούς Βρετανούς, καέπερ δύο τάγματα μόνον 
περαιώσας τής Γρ*τιάς, καί άπκγαγεν ίμηρά τε καί ανδρά
ποδα, και τής άλλης λείας πλήθος. Νυνί μένίοι τών δυνα
μών τινες τών αυτόθι πρεσβεύσεσι καί θεραπείαις κατασκευ- 
ασάμενοι την προς Καίσαρα τον 2εβας-όν φιλίαν, αναθήματα' τε 
άνέβηχαν εν τώ Καπιτωλίω, καί οίκείαν σχεδόν τι παρεσκεύασαν 
τοΓς Ρωμαίοις ύλην τήν νήσον. Τέλη τε ούπω νπομένουσι 
βαρέα, τών τε είσαχομένων είς τήν Κελτικήν εχεϊΒεν, καί τών 
έβαχομένων ένθένδε’ τούτα δ> έστίν ελεφάντινα ψάλια καί 
περιαυχένια, καί hyyovpia, καί ΰαλά σκεύη, καί άλλος ρώπος 
Τοιοΰτος· ώς*ε μηδέν δεΐν φρουράς τής νήσου. Τούλάχι?*ον μεν 
yip ενός τάγματος χρή£οι άν, καί ιππικού τίνος, ώς-ε καί
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aoo. φόρους άπάγεσΒαι παρ’ αυτών. Εις ίσον 0ή χα$ίς-χτο π£ν το 
άνάλωμα zfS ffxxtta τ*Γς προβφερομένοις χρ»5μα«ν· evayxvj 

2ο ι. yap μειονσθαι τά τέλη φόρων επιβαλλομένων, άμα δε καί κιν
δύνους απαντάν ταας, βίας inayομένης.

$♦ 4·

Είσί δε καί άλλοι περί την Βρετανικήν νήσοι μιαροί' με- 
χάλη δ3 ή Ιερνη, προς άρκτον eani! παμα&βλημένη, προμήκης 
μάλλον, ή πλάτος εγουσα. Περί ής οϋδέν εχομεν λέγε» σαφές, 
πλήν ότι άγριώτεροι των Βρετανών ύπάρχουσιν οΐ κάτοικονντες 
αυτήν, άνθρωπο payot τε όντες και πολυφάγοι, τούς τε πατέ
ρας τελευτήσαντας κατεσθιειν εν καλώ τιθέμενοι, καί φανερώς 
μίσχεσθαι ταις τε άλλαις γυναιξΐ, και μητράσι, καί άίελφαΐς. 
Καί ταντα ί ’ ούτω λέγομεν, ώς ούκ ίχοντες άξιοπί?ους μάρ
τυρας. Καήοι τό γε τής άν^ρωποφαγίας καί 2κυθικόν είναι 
λέγεται' καί έν άνάγααις πολιορκητικός, καί Κελτοί,καί ίδη- 
ρες, καί άλλοι πλειους, πύιήσαι τούτο λύονται.

{ . 5 .

Περί όέτης Θούλης ίτι μάλλον ασαφής ή ιςορία, διά τον 
εχτοπισμόν' τούτην γάρ τών όνομαζομένων άρκτικωτάτην τι- 

./ Βίασα. Α  δ3 είρηκε Πυβέας περί τε τούτης, καί τών άλλων τών 
τούτη τύπων, ότι μεν πέπλας-αι, φανερόν εκ τών γνωριζομένων 
χωρίων κατέψευςΌΐ yap αυτών τά πλέίς-α, ώσπερ καί πρό  ̂
τερον είρηται’ ώξ*ε ώϊλβς ές·ιν έψευσμένος «άλλον περί τών εκ- 
τετοπισμενων. Προς μέντοι τά ουράνια καί την μαθηματικήν 
θεωρίαν ίκανώς [άν] δόξειε κεχρήσθαι τοις πpάyμaσt, τοΓς τή 
κατεψι^μένη ζώνη πληβιάζουσι· τό τών καρπών είναι τών ήμέ- 
ρων καί ζώων, τών μεν άφορίου παντελή , τών δε σπάνιν, 
χέ/χρω δέ καί άλλοις λαχάνοις, καί καρποΐς καί ρίζαις τρέφε-
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σβ«Γ παρ’ οΤς ie  σίτος καί ρέλι χιχνεται, χαί το πόρα ίντενθεν 201. 
ίχειν. Τον is  σίτον, intiSi9 τούς ίλ/ονς ούκ ίχονσι χαλαρούς, 
tv οίκοις fuyoftou κόπτονσι, σνγκομισ$(ντων itvpo των Γα~ 
χνων* «1 χάρ ίλω άγρητοι γίγνοντat 9ιά τό ώσ^λιον, καί τούς 
5μ£ρους.

κ ε φ . ς .

$. ι .

Μ Eta  it  τί;ν vttco των Αλπεων Κελτικήν, και τά τά 
ίχοντα τήν χώραν τούτου, περί αύτων των Αλπεων λεκτόον, 
χαί των κατοικονντων αύτας) «πειτα περί τής σνρπαστϊς Ιτα
λών ,  φνλοίττονσιν έν τ>5 χρα$5 Tijv αντί» τα'£ιν, ήνπερ ίίίωσιν 
ή τής χώρας φνσις. Αρχονται μεν ουν at Αλπεις ούκ από Μο- 
νοάον λιρίνος, .ώς είρ:ήκασι τ<νες, άλλ’ από των αντών χωρίων 
ά^’ δνπερ καί .τά Απέννινα €p>vj κατά-Γένουαν έμπορεΓον Λ ι-  
χιίων, χαί τα καλούμενα Σαβάτων Οναόα, 5περ I f i  Τενάγη' 
jo μεν γάρ Απένναιον άπό. Γενονας, αί ίέ  Αλπεις άπό των aoa. 
Σα&των έχονσι τήν αρχήν, Στβί&οι ^  είσί μεταξύ Γενονας 
καί Σα&ίτων, Αακόσιοι προς τοις ε|ήχοντα* μετά $ε τριακοσι'ονς 
προς τοις έϋορήκοντα, Αλ&χχαννόν ες*ι πόλισρα,οί ivotxovv- 
τες Λέγνες ίγγαυνοι καλούνται* Δτεύδεν ^  είς Μονοίκον λιμένα 
τετρακόσιοι καί ό ί̂οήκοντα. Εν is  τω μεταξύ πόλις tvpeyify; ,  
Αλ&ον ίντερέλιον, καί οί κατοαονντες ίντερίλιοι» Καί όή χαί 
σήρειον τίθενται τον τήν αρχήν άπό των Σα€άτων είναι τοις

S f  ’  ’  *f

Αλπεσιν εκ των όνορα'των τούτων* τά γάρ Αλπεια, καλείσ^αι 
πρότερον Αλβια, χαΒάπερ καί Αλπιόνια. Καί yap ννν ετι τό 
εν τοίς ία'ποσιν όρος υψηλόν, σννα'πτον πως τή όκρα καί ταίς 
Αλπεσιν, Αλ&ον λέχεσθαι, ώς άν ρέχρι isvpo των Αλπεων 
εκτεταμένων.
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§. 2 .

2ο2. Των ονν Αιχυων των μεν δντων ίχχαΰνων, των δέ ίντεμε- 
λίων, εικότως τάς αποικίας αυτών iitl rfi $αλάτη?, ττν μεν 
δνομάζεοΒαι Αλβιον ίντεμέλιον, οίον Αλπειον τκν δέ έπιτετμ»)» 
μένως μάλλον, Αλ&'/χαυνον. Πολύβιος &  προς*ί&>ιβι τοΓς ίυσΐ 
φΰλοις των Λιχύων τοΓς λεχ^είσι τδ re των Οξυ&ων καί το των 
Δ ίκ ιώ ν. Ολως δέ « παραλία αυτή πάσα μέχρι τδς Τ υ^νία ς 
άπδ Μονοίκου λιμένος, προεχδς τΐ ες*ι, *«* άλίμενος, πλκν 
βραχέων δομών και' ά^κυροδολίων. Υπέρχεινται δε ol των ορών 
εξαίσιοι κρημνοί t fevijv άπολείποντες προς τδ $αλάττκ πάροδον. 
Κατοικοδσι δέ Αί/υες, £ώντες από θρεμμάτων τδ πλέον, και 
γάλακτος, και κρίθινου πδματος, νεμόμενοι τά τε προς Τδ 
Γαλάτη? χωρία, καί τδ πλέον τάδρη. Εχουσι δ* ίλην έν- 
ταυθα παμπόλλιρι ναυπ^σιμον, καί μεχαλδδενδρον, ώς·* 
ένίων τοΰ. πάχους τχν διάμετρον οκτώ ποδών ευρέσκεσΰαι* πολλά 
δέ καί τ>}. ποικιλία των θυίνων ονκ ές*< χεέρω πρδε τάς τραπε- 
£οποι&ς. Ταΰτά τε δδ νυατόγουσιν είς τδ έμποριίον τον Γέ
νουαν, και θρέμματα, καί δέρματα. καί μέλι* άντιφορτι£οντ«ι 
δε Ιλαιον, και οίνον τον έκτδς Ιταλίας* έ δε παρ’ αύτοίς 
όλίχος ές*ί, πιττίτης, αυςτιρδς. Εντεύθεν δέ tiaiv οί τε Γίννοι 
λεχδμενοι, ίπποι τε καί'κμίονοι, καί οΣ λιχυΓίνοι τε χιτώνες 
καί σάχοι. Πλεονάζει δε καί τδ λιχχούριον παρ’ αΰτοΓς, δ τινες 
ήλεκτρου προσαχορευουσι. Στρατεύονται δ* Ιππείς μέν ού πανυ, 
όπλΓται δέ άχαροι καί άκροβδλις*αί· -από δε τοΰ χαλκασπιδας 
είναι τεκμαίρονταί τινες Ελλ>ριας «ντους είναι.

$ · 3 · ‘

Ο δε τοΰ Μονοίκου λιμίη* δρμος έςΊν, ον μεχάλαις, ουδέ 
πρλλαίς ναυσΐν, εχων ίερδν Ηρακλεονς Μονοίκου καλούμενου*



ξοΜ δε άπο τον όνόρατος και μέχρι Scvpo διατεινειν 6 Μα®~ 20»# 
σαλιωτικος παράπλονς* διέχει S  Αντίπόλεως ρικρώ πλείους, 
ή Stακoσtoυς ς·α$ίους. Τούντενδεν S’ ήόή> μ̂ χρ< Μασσαλίας ao3. 
καί μικρόν προσωτέρω > το ιών Σαλύων cSvo; οίκει τάς Αλπεις . 
τάς ύπερκειρενας, καί ttva τής αυτή; παραλίας άναρίξ τοΓς 
Ελλ^σι. Καλουσι Sc τούς Σάλυας ο| ρεν παλαιοί των Ελλήνων 
Αίτνας, καί τήν χώραν ήν έχουσιν οί Μασσαλιώται Atyv- 
fooiv oi S’ ύπερον Κελτολίχυα; όνομβίζοναι, καί την ρίχρι 
Δρουεντία καί τού PoSavoi neSu^Sx τούτοι; προσνέροναιν, 
ά<ρ ής ον πεξήν ρόνον, άλλά καί Ιππικήν φελλόν ς*ρατιάν, 
εις δέκα μέρη δαιρημένοι. Πρώτους S’ έχειρώαβατο Ρωμαίοι 
τούτον; τών ύπεραλπείων Κελτών, πολύν χρόνον πολερήσοιντε; 
καί τούτοι; και τοί; Αίχνριν, άποκεκλεικόσι τάς εις την ifij-  
ρίαν παρόοονς, τάς Sta τής παραλίας. Καί χάρ καί κατά χην 
καί κατά 3άλατταν ίλι^οντο* καί τοσοντον ίοχυον, ώ^ε μόλις 
ς·ρατοπίδοις pεyάλotς πβρευτήν είναι τήν 6So'v. OySoyjxorov 
S’ έτος πολερονντε; , £ίεπρά£αντο ρόλις, ώς·,> Ιπί δαδεχα 
ςαδίονς τό πλάτος άνειβ^αι τον oSov τοΓς iScvovoi δροσιά. 
Μετά ταΰτα ρέντοι κατέλνσαν άπαντα; ,  καί Siirafav αυτοί 
τάς πολιτεία;, ε’πίΓήσαντες φόβον. »

§. 4 .

Μετά δε τού; Σάλυα; ΑλβιεΓς καί Αλβίοικοι καί Ούοκόν- 
τιοι νέμονται τά προσάρκτια μέρη τών όρών. Παρατείνουσι Se 
ο! Ούοκόντιοι ρέχρι Αλλοβρόχων, έχοντες αυλώνας ίν βάΒει 
τής ορεινής άξιολ^ονς , και ού χείρον; ών έχαναν εκείνοι. 
Αλλόβροχες μεν ουν καί Αί/νες νπο τοΓς ς-ρατηγόΐς τάττονται 
τοί; άφικνονρένοις εις τήν Ναρβωνίτιν. Ούοκάντιοι δε, κα&ίπερ 
τού; Ούώλκας εΓφαρεν τού; περί Νίρανσον, τάττονται κα3·’ 
αυτούς. Τών δε ρεταξύ τον Ούάρου καί τής Γενούας Λιχύων,
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ao3. βί ρέν έπί τ»5 θαλαττη τοΐς Ιταλιώταις είσίν οί αυτοί· έπ< δέ 
τους δρεινούς πέρπεται τις ύπαρχος τών ίττπαών «νδρών, 
καθάπερ καί επ’ άλλους των τελέως βαρβάρων.

$. 5.

Μετά δέ Ουοκοντίονς ίχόνιοι, χαί Τ ρ ά γ ο ι, καί μετ’ 
αυτούς Μέ&λλοι, οΊπερ τάς ύψηλοτάτας Ιχουσι κορνφάς* 
το youv όρθιώτατον αυτών ύψος, ς*αδίων «κατόν «χειν fa d  
ttjv άνα'βασιν, κάνδένδε παλιν τήν ini τούς όρους τής ίτάλόχς 
χαταδασιυ. Ανω ο5 έν «σι κοίλοις χωρίοις >/ρνη τε σννίςΌται 
ρεχαλη, χαί nnyai δύο ού πολύ απωθεν άλλήλων ών έκ ρέν 
τής «τέρας Ι|εισιν © Δρουεντίχς, ποταρός χαραδρώόής, 6;  επί 
τον Ροδανόν καταράττει, χαί ό Δουρύχς εις τάναντία* τω yap 
Πάδω σνρρίσχει, κατενεχθείς διά Σαλασσών εις την έντός 
των Αλπεων Κελτικήν. Εκ δέ τής «τέρας πολύ ταπεινότερος 
των χωρίων τούτων άναδίδώσιν αυτός ό ΙΙάδος / πολύς τε 
καί οξύς* προϊών δέ γίνεται ρε£ων καί πραότερος, έκ πολλών 

ao4· yap λαρ&ένει τήν αυδησιν, έν τοίς πεδίοις ήδή γ&όμ&ος, καί 
πλατύνεται* τη ούν διαχύσει περισπά καί άρβλύνει τόν j&oCv. 
Εις δέ την Αδριατικήν θάλατταν έκπέπτει, μεγιςος γκόμενος 
τών κατά την Ευρώπην ποταρών, πλήν τού ΐς-ρου. Ί'πέρκειν- 
ται δ* οι ρέν Μέδύλλοι ραλις*α τής σνρδολής τον Ισαρος προς 
τόν Ροδανόν.

 ̂6.
ι

Επί δέ θάτερα μέρη τά Πρός την ίτάλιαν χάύψένα τής 
λεχθείσης ορεινής, Τανρίνβί τε οικονσι, Atyuftxov έθνος, καί 
άλλοι Λίχυες. Τούτων δ* ές·ί καί ή τού Ιδεόννου λεχορένη yn, 
καί ή τον Κοττίον. Μετά δέ τούτους καί τόν Πα'δον Σαλασσοί' 
νπέρ δέ τούτων εν τ«ς κορυφαίς Κέντρωνες, καί Κατόριχες
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καί Οϋα'ραχροι,  καί Ναντουάται, καί Α Λεμάνα λίμνη > δι οο4- 
#ς ό Ροδανός φίρεται, και A πηχη τον ποταμού. Οΰκ άπω- 
θεν δε “Τούτων οίιδέ τον Ρήνου αί w iy « , ουδ* ό Αδούλας το 
£ρος, έξ ου 1>ύ καί ό Ρήνος επί τάς άρκτους, καί ό Αξονας 
εις τάναντώ, ίμ&ίλλων εις την Λαριον λίμνην την προς τώ 
Κώμω. Yitipmvxai δε τον Κώμου, προς τ>5 pt̂ rj των Αλπεων 
Ιδρυμένου, τβ μεν Pairoi και Οΰέννωνες, έπί την Ιω κεκλιμένοι* 
ν} δε Ληπόντιοι χαΐ Τριδεντίνοι καί Στόνοι, καί άλλα πλείω 
μοίρα 2$νη, κατεχοντα τήν Ιταλών b  τοΓς πρόσ&ιν χρόνοις, 
'kftTptxai, καί άπορα. Νννί δέ, τά μεν έξέφθαρται, τά δ* Αμέρω
τοι τελέως* ώς-ετάς &’ αυτών ίιπερβολάς τον όρους, ιερότερου 
ούσας όλίχας καί δύσπεράτους, νννί πολλαχόθεν είναι, καί ασφα
λείς από των ανθρώπων, και εν&ετονς, ώς ίνεςι,  διά την 
κατασκευήν. Προσ£&ηκε yap ό Σέβατος Καίσαρ τή καταλνσεε 
των λ>?ς·ών τήν κατασκευήν των οδών, όσον οΐόντ’ ήν* ον yap 
δύνατόν πανταχοΰ βιάσασ^αι την φύσιν διά πετρών καί κρη

μνών έζαισίων, των μεν νπερκειμένων τής όδοΰ, τών δ* νποπι- 

πτόντων, ώς-ε και μικρόν έκβασιν άφνκτον είναι τον κινδύνου, 

εις φάραχχάς άδύσσονς τού πτώματος όντος. Οντω δέ ip* Γ*νή 
κατά τι αυτόν Α όδός, ώς·’ fttyyov φέρειν τοίς πε£ή βαδίξουσι 

καί αΰτοίς καί ύπο£υχίοις τοίς άή^εσι* τά δ* επιχώρια κομί
ζει τους φόρτους ασφαλώς. Οϋτ’ ούν ταΰτα ιάσιμα, ούΒ’ οι 

κατολισθαίνονσαι πλάκες τών κρυςάλλων άνωθεν εξαίσιοι, συν*

©δίαν ©λην άπολαμέανειν δυναμεναι, καί σννε|ω&εΐν εις τάς 

νποπιπτούσας φάραχχας Πολλαί yap άλλήλαις ε’πάεινται πλά* 
κες, πάχων επί πάχοις χινομε'νων χιόνος κρυραλλοειδών, καί 

τών ήπιπολής αεί ραδίως απολυόμενων άπό τών έντος, πριν 

διαλυ^ήναι τελέως εν τοίς ήλιοις.

ΒΙΒΛ. Δ. (αλπεις). 271



$· ? ·

2θ5. ή  δε τών Σαλασσών, πολλή μέν e’fev εν αυλών: βαθεί, 
των ορών αμφοτέρωθεν κλειόντων τό χωρών μέρος δέ τι αυτών 
maxtivti ναι προς τάς νπερκειμένας χορνφάς. Toe? ©υν έκ τής 
Ιταλίας ύπερτιθείσ: τά όρη, διά τον λίχθέντος αύλώνος ές& 
ή όίός. ΕΓτα'βχ&τα: δίχα' καί ή μεν διά τον Πο»ίν©υ λεχο* 
μενού φέρεται, ζενγεααι ον βατή, κατά τά άκρα τών Αλπεων* 
ή ό« &ά Κεντρώνων ίυσμικωτέρα. Εχ« δε καί χρυσεία ή των 
Σαλασσών, ά κατείχον ίσχύοντες ο: Σαλασσοί πρότερον, χαδ- 
άπερ καί τών παρόίων «σαν κύρ:ο:. Προσελάμ&κνε ί ί  πλεί?ον 
ας την μεταλλείαν αύτοίς 6 Αονρίας ποταμό; εις τά χρυσο- 
πλύσω* όιόπερ, επί πολλούς τόπους σχ£οντες εις τάς έξοχε*· 
τείας τό ύίωρ, τό xoevov ρείθρον έξεκένουν. Τούτο ί* εκείνοις 
μεν σννέφερε προς τήν τον χρυσού θήραν* τούς $  γεωργόν** 
τας τά υπ* αυτοΓς πεδία, τής άρδειας ς-ερΟυμένους, έλύπε: , 
τού ποταμού ίύναμένου ποτ£ειν τήν χώραν, σιά τό ύπερ* 

. ίέξίον έχειν τό ρείθρου. Εκ ίέ  ταύτ^ς τής αίτίας πόλεμο: συν
εχείς «σαν άμφοτέροις τοΓς Ιθνεσ: προς άλλήλους. Κραηισάν- 
των δε Ρωμαίων, τών μέν χρυσουρχείων έξέπεσον κα: τής 
χώρας ο: Σαλασσοί* τά & όρη κατέχοντες ακμήν τό δίωρ 
έπώλουν τοίς όήμοσιώναίς τοίς ερχολαβήσασι τά χρυσεία* καί 
προς τούτους ^  ήσαν άεί διαφοραί διά τήν πλεονεξίαν τών όή- 
■ μοσιωνων. Οΰτω δε συνέ&ανε τους ς·ραήιγιώντας άεί τών Ρω· 
μαιών, xal πεμπομένους έπί τούς τόπους, εύπορεΓν προφάσεων, 
άφ ών πολεμήσουσ:. Μέχρ: μέν dh τών νεως-'ι χρόνων, τότε μεν 
πβλεμούμενο:,τοτέ δε καταλυόμενο: τον πρός τούς .Ρωμαίους πόπ 
λεμον, ίσχυον όμως, καί πολλά κατέβλαπτον τούς δι αυτών υπέρ* 
βάλλοντας τά όρη, κατά τό λρς*Ρ«όν έθος. Οϊ χε καί Αέκιμον 
Βρούτον, φεύγοντα εκ Μουτίν«;, έπράξοαιτο δραχμήν κατ’ άνόρα.

Μεσσάλας
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Με<τσ*λας δε ithjcm αυτών χα ρα γώ ν, τ«/Λ«ν ξύλων κατέβαλε, ao5. 
των τε χαυσίμων, καί τών πτελεινων άκοντκϊράτων, καί των 
^υρινας-ικών. Εαύλησαν δέ ποτέ καί -χρήματα Καίσαρος οι 
&ώρες ουτοι, καί Ιπέβαλβν κυανούς ς·ρατοπέβοις, πρόφαση 
ώς όίοποιοϋντες, % χερρονντες ποταμούς* 5r«pov ρέντοι 
κατεΓρέψατο αύτούς άρό^ν 6 Σέβατος, καί πάντας έλαφνρο- 
πώλ»ιαβ, κορ«σέντας εις Εποραιίίαν, Φωραίων αποικίαν· κν 
συνώχισαν μεν, φρονραν είναι βουλόμενοι τοΐς Σαλααβοίς* 
όλί/ον δ* άντέχειν έδύναντο ο! αυτόθι, έως ήφανίσ^η το Ιόνος.
Των μεν ούν άλλων σωμάτων τρεις μυριάδες έξ-ηχάσκησαν επί 
τοίς ίζαχισχιλίοις , ·των δε μαχίμων άνδρών όκτακισχίλιot* πάν
τας δ* επώασε Ίερέντιος Ού«ρ|έων νπό δόρυ, κατας-ρεψά- οοϋ. 
μένος αυτούς ζ-ραττιγός’ τρισχιλίονς δε Ρωμαίων πίρψας, 
ωκισε τκν πόλιν Αύγούς-αν 6 Καϊσαρ, έν ώ έςρατοπέδεναε 
χωρίου Ο νάρδων· καί νυν ειρήνην άγει πάσα r> πλησιόχωρος, 
μέχρι των άκρων υπερβολών τοΰ όρους.

§. 8.
* I

έ ϋ ίζ  δε τά προς £ω μέρη των όρων, καί τα ίπις-ρέψοντα 
'προς νότον, Ραιτοι και Ονϊν&λικοί χατέχουσι, σννάπτοντες 
£λον>?τίοις καί Βοίοις· έπίκεινται γάρ τοΐς εκείνων πεόίοις. ΟΙ 
μεν ούν Φαιτοί μέχρι της Ιταλίας χα$ή*ουσι, τής υπέρ Ου/ιρω- 
νος καί Κώμου' καί ο/ε Ραιτικός οίνο; τών εν τοΐς Ιταλικοΐς 
έπαινονρένων ούκ απολείπεσαι βοκών, εν ταίς τούτων. ύπ -' 
ωρείαις γίνεται. Δίατείνονσι δε καί μέχρι Τών χωρίων, δι ών ό 
Ρκνος φέρεται· τούτον δ> είσι τοΰ φύλον καί A>]n0VTtot, καί 
Καροΰνοι. ΟΙ <?έ Ούϊν&λικοί καί Νωρικοί την εκτός παρ
ώρειαν κατέχονσι τό πλέον μετά Βρεύνων καί Γεναΰνων, ήδή 
τούτων Ιλλνριών. Απόντες δ> ουτ οι, καί τϋς Ιταλίας τά χειτο- 
νεύοντα μέρη χατέτρεχον αεί, καί τκς Ελονπτίων, καί Ση-
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αοβ. κοκονών, καί Βοίων, καί Γερμανών. ίταμώτατοι δέ των μεν 
Ού'ίνδελχκων έ|ητά£οντο, Λχκάποί, καί Κλαυτχνάτχοχ, καί Ουίν 
νωνες* τών δέ Ραχτών, ί\>υκάντχοχ, γαΐ Κοτουάν;χοχ. Καί οι 
ές-ίωνες <5ε τών Ονχνδελχχών εχ’σχ, και Bpxyirvrxot* καί πόλεις 
αντών, Bptyovtxov καί Καμπόδοννον, καί ή τών Λχκατίων, 
ώσπερ ακρόπολη Δαμασ/α. Τής δέ προς τούς ίταλχώτας των 
λης-ών τούτων χαλεπότητος,. λέχεταί τχ τοχοϋτον ώς δπεχδάν 
Dm at κώμην, η πόλχν, ον μόνον ήδηδόν άνδρορονοΰντας, άλλά 
καΐ μέχρι τών νηπίων προϊόντος τών αρμένων, καί μηδ* εν
ταύθα πανομένους,  αλλά καί τάς έχκύους γυναίκας κτείνον- 
τας, δσας φαΐέν οχ μάντεις άρρενοκνεΓν.

$· 9·

Μετά δέ τούτους, οχ έχχύς τοΰ Αδριατχκοΰ μυχόν, 
καί τών κατά Ακυληίαν τόπων οχχονσχ, Νωρχκών τέ Τίνες καί 
Κάρνοχ* τών δε Νωρχκών εχ’σχ καί ο! Τανρίσκοχ. Πάντα; δ* 
έπαυσε τών άνέδήν καταδρομών Τιβέρχος καί δ άδελφος αυτοί 
Δροδσος £ερεία μιά* ώς·’ vf3Vj τρίτον καί τρχακος-ον ίτος έςίν, 
εξ ου,  χα^ ησυχίαν δντες, άπευτακτοϋσχ τούς φόρους. Κατά 
πάσαν δέ τήν τών Αλπεων δρεχνήν ε’ς-χ ρέν καί γεώϊοφα χω
ρία ,  καλώ; χεωρχεΓσ&αχ δίνάμενα , καί αυλώνες εν συν- 
εκτισρένοχ' τδ ρεντοχ πλε'ον, καί μάλχς’α περί τάς κορυράς, περί 
δ δη καί συνχΓαντο οί λ»ι̂ αχ, λνπρδν καί άκαρπον δία' τε τα; 
πάχνας, καί τήν τραχύτητα τής γής. Κατά σπάνχν ουν τρορής τε 
tax άλλων, έφείδοντο Ισ£’ δτε τών εν τοχς πεδίοχς, ίνα έχοιεν

207. χορηχούς* άντεδχδοσαν δέ ρητίνην, πίτταν, δάδα, κηρόν, ρέλι, 
τυρόν τούτων yap εύπόρουν. Τπέρκεχταχ δέ τών Κάρνων, τό 
Πού/χνον όρος, λίμνην έχον έ|ίεχσαν εις τον ΐσαρον ποταμόν 
ος παραλαβών Αταχιν άλλον ποταμόν, εχς τον Αδρίαν εκ&ίλλει. 
Εκ δέ τής αυτής λίμνης καί άλλος ποταμός εις τάν ϊς-ρον ρεΐ,
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Β Ι Β Λ .  Δ. ( α α π ε ι ς ).
9 ■ „ */

καλούμενος Ατησχνός; Καΐ γάρ δ Ις-ρος τάς άρχάς άπό τού-» 207· 
τω» λαμβάνει τών δρών, πολυσχχόων όντων καί πολυκεφάλων. 
Μέχρ» μεν yap &ΰρο, άπό τής Λχχυς-χκής, σννεχή τά υψηλά 
τών Αλπεων ίχέτεχνε, και ενός όρους φαντασίαν παρεχχεν* εΤί’ 
άνεθέντα καί ταπεχνωθέντα ίξαίρεται πάλχν εις πλείω μέρη καί 
πλείους κορυφάς. Πρώτη ^  ές*ΐ τούτων η τού Ρήνου πέραν, 
καί τής λίμνης, κεκλιμένη προς ίω ράχχς μετρίως ύψηλη, όπου 
αί τού fqsou πηφαΐ πλησίον 2οήβων, καΐ τού L'pxvvtoo ίρυ- 
μου* άλλαχ εχσΐν επχς*ρέφουσαχ πρός την ίλλυρί&χ καΐ τον. 
Ακριαν, ών εΥχ τό τε Ποινχνον ορος το λεχθέν, καΐ το Τούλ- 
λον, καΐ Φλυχαίία, καΐ τά ύπερκείμενα τών Ούϊνδ'ελχκών, έξ 
ών ό Λούρος, καΐ ο Κλάνις, καΐ άλλοι πλείους χαραίρώίεις 
ποταμοί συμ$άλλουσχν εις το τού ϊς-ρου ρεί^ρον.

$« ίο.
Καΐ οί ίαποίες ίέ  ( τούτο ήόη επίμχλτον ίλλυριοΓς καί Κελ- 

τοΐς έ^νος) περί τούτους οΐκοΰσχ τούς τύπους* καΐ η Οκρα 
πλησίον τούτων έςίν- ΟΙ μεν ούν ίάποίες προ'τερον καΐ εΰαν- 
£ρούντες, καΐ τού όρους έφ* εκατερα την ©ίκησχν Ιχοντες, 
καΐ τοΓς λης-ηρίόχς επχκρατούντϊς, έκπεπόνηνταχ τελέως υπό 
τού 2ε&χς*ού Καίσαρος καταπολεμημένες. Πόλεις αυτών 
Μετουλον, Αρούπεχνον, Μονήτχον , Ουένίων. Μεθ* ούς ή 
ΣεγεζΊχη πόλχς εν πεβϊω* παρ’ ήν ό Νεαρός αυτός παραρρεχ 
ποταμός, εκρούς εις τον Ις-ρον. Κεχταχ ίέ  ή πόλχς εύφυώς ,  
πρός τον κατά των Δάκων πόλεμον* ή ό* Οκρα τό ταπεχνόίατον 
μέρος τών Αλπεων ες*χ, καθ’ δ συνα'πτουσχ τοχς Κάρνοχς, 
καί &’ ου τά έκ τής Ακυληέκς φορτία κομχ'ζουσχν άρμαμάξαίζ, 
εις τό καλούμενου Νάυπορτον, ς*αίίων όίόν ου πολύ πλεχόνων 
ή τετρακοσίων. Εκεΐμ«ν $ε τοΓς ποταμοΓς κατάγεται μέχρι τού 
ίς*ρου καΐ τών ταύτρ χωρίων. Παραρρεχ yap ίή  τό Νάυπορτον
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207· ποταμός, ix τ ί; ίλλνρίΐό; φερόμενος, πλωτό;· έχ&α)λα δ  εις 
τον Σαον ώ$-ε ευμαρώς εις την Σεγες-οάιν κατάγεται, καΐ τους 
Παννονίους, xai Ταυρίσχους. Συμβάλλει δ3 εις τον Σαον κατά 
την πόλη/, καΐ ό Κόλχπις· άμψότεροι δ3 είσί πλωτοί, ρέουσι 
δ3 από των Αλπεων. Εχουσι δ  αι Αλπεις καί ίπποι/; άγριους, 
και βόας. Φ/jot δε Πολυ&ο; και ΐδιόμορφόν τι ζώον γεννάσδαι

3β8. tv αυταΓς, ί)α<ροειδες τό σχήμα, πλ«ν αΰχένο; καΐ τριχώμα
τος· ταΰτα δ  έοικεναι χάπρω, υπό δε τώ γενείω πυρήνα ϊσγεαι 
ίσον σπιΒαμαϊον, άχρόκομον, πωλαπ; κέρκου τό πάχος.
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§. ι ι .

Των δ3 υπερθέσεων των εκ τής Ιταλία; εις την έξω Κελ
τικήν, καΐ την προσάρχτιον, ή διά Σαλασσών εςιν άγουσα επί 
Αοΰγδουνον. Διττή δ* ές-ίν' ή μεν άμαξεύεσ$αι δυναμένη, διά 
μήκους πλείονος, ή διά Κεντρώνων' ή δέ όρ$ία καΐ τενή, 
σύντομος δε, ή διά τού Ποη/ίνου. Τό δε Αοΰγδουνον εν μέσω 
τής χώρας ές·ΐν, ώσπερ άκρόπολις, διά τε τάς συμδολάς των 
ποταμών, καί διά τό έγγυς εΓναι πάσι τοί; μέρεσι. Διόπερ καί 
Αγρίππας εντεύθεν τάς οδούς4 έτεμε, την διά των Κεμρε'νων 
όρων μέχρι Σαντόνων καί τής Ακυϊτανίας, καΐ την επί τον 
Ptfvov, καί τρίτον τχν επί τόν όχεανόν, ττ,ν προς Βελλοάκοις, 
καΐ Αμδιανοΐς· τέταρτη δ  έςΐν επί ττ,ν ΝαρδωνΓην, καΐ την 
Μασσαλιωτιχήν παράλιαν. Εςπ δε καΐ έν άριςερά άψεΐσι τό Aoi/y* 
όουνον, καΐ την ύπερχειμένην χώραν, έν αΰτώ τώ Ποινίνω πάλιν 
έκτροπη, διαβάντι τόν Ροδανόν ή την λίμνην την Λεμάνην, 
εις τά Ελ.ουητίων πεδία, κάντεϋ$εν εί; Σ>ικονανοΰ; ύπέρθεσις 
διά του ίόρα όρους, καΐ εις Αίγγονας· διά τε τούτων επ’ άμγω 
καί επί τόν Ρήνον και επί τόν Ωκεανόν δίοδοι σχίζονται.



*77

§. 12 .

Ετ* φήσί Πολύζος εφ} εαυτοί κατ’ Ακυλιιίαν ριάλι^α, εν ao8. 
τοΓς Ταυρίσκοις τοΓς Νωρικοίς, εΰρεΒήναι χρυσεΓον ούτως ευ
φυές, ως·’ επί. δύο πόδας «ποσύραντι τήν έπιπολδς γϋν, εύδϋς 
όρυκτόν ευρίσκεσΒαι χρυσόν τό δ  όρυγμα μη πλειόνων ύπαρ
χε» ύι πεντεκαίΐίεκα ποίων ε?ναε ίέ  τού χρυσοί τόν μεν αυτό- 
θεν καθαρόν, κυάμου μέγεΒος f) Βέρμου , τοί ογδόου μέρους 
μόνον άφεψ^&Γος,  τόν δε δείσΒαι μεν χωνειας πλείονος, 
σφόίοα δί λυσιτελούς. Συνερχασαριενων δε τοΓς {3αρ&ίροις των 
ίταλιωτών έν ίφυίνω, παραχρήμα χδ χρυσίου ευωνότερον ye- 
νίαΒαι τώ τρίτο» μέρει καΒ’ όλην τ«ν Ιταλίαν* αίσθορΛΌυς 
δε του; Ταυρίσχους, ριονοπωλ'εΓν, έκδάλόνχας του; σύνεργα·* 
ζομένους. Αλλά νΰν άπαντα τά χρυσεΰχ υπό Ρωμαίοι; ίςί. 
Κάνταί^α <?, ώσπερ κατά τ»ν i&jptav, φερουσιν of ποταμοί 
χρυσοί ψ^χμα προς τώ όρυκτώ, ού μεντοι τοσοίτου. Ο δ  
αυτός άνηρ, περί τοί μεχέ^ους τών Αλπεων καί τοί υψους 
λέχων, παραβάλλει τά εν τοΓς Ελλησιν όρη τά μέγιρα,  τό 
Ταυ/ετον, το Λύκοι ον, Παρνασσόν, Ολυμπον, Παλιόν, 0 σ - 
σαν, &  ίέ  Θράκη, Αίμον, Ροδόπην, Δούνακα· καί φ»ισίν, ότι 
τούτων μέν ίκαρον μικροί δεΐν ανΒτημερον ευζώνοις άναβίναι 2og. 
ένατον, αυθημερόν ίέ  καί παρελθεΓν τά; δ* Αλπεις, ούδ* 
άν πεμπταιος άναδαίη τις* τό δε μήχός έρι δίσχιλίων καί δια- 
κοσίων ραδίων, τό παρίίκον παρά τά πεδία. Τέτταρας δ* υπερ
βάσεις ονομάζει μόνον* δ*ά Λιχύων μεν χτ,ν Ζγγιρα τώ Τυρ- 
ρηνικώ πελαχει* εΓτα τχν διά Ταυρίνων , κν Αννίβας &ήλ$εν* 
εΓτα τήν διά Σαλασσών τετάρτων δέ, τ»ιν <5ΐά Ραιτών* «πάσας 
κρημνώδεις. Λιανός δε είναι ψησιν εν τοΓς δρεσι πλείους μεν, 
τρεις δε μεγάλας' ών ιό μέν Β>ίνακος έχει μίίκος πεντακοσίων 
ραδίων , πλάτος δέ εκατόν πεντή/.οντα, ε’κρεΓ δέ ποταμός/

Σ 3
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a ?8 ΣΤΡΑΒ. ΓΕΩΓΡΑΦ. ΒΙΒΛ. Δ , ( a Α π ε ι ς). 

aog. Μι/κιος* it & έξης Οΰερ&χνός, terρακοσώ)»· πλάτος ίέ  Γίνω* 
τέρα τ?ς πρότερον· ε|όι« ίέ  ποταμόν τον Τικινον τριη} ίε 
Λάριος μήχος εγγύς τριαχοσΐων Γ«ί&»ν» πλάτος $  τριάκοντα· 
ποταρόν ίέ  ε|ό}σι μέγαν Ακόυαν* πάντες ί* είς τον Πάοον 
σνρρέουσι. Τοσαΰτα καί itspi των όρων ίχομεν λέγειν των 
Αλπινών.
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ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν
ΒΙΒΛ ΙΟ Ν  Π ΕΜ Π ΤΟ Ν .

Εν τφ ηψτττω τά fWft itoliac ώΛ tic  νπωρ«ία$ τών £λίτ*ο»ν, pc^pt 
τον Σικβλικον tropipov, καί Ταραντίνου κόλπον, ναι τον Ποσίιίω· 
νιάτον* b  cl; Ovcvmo, Λιγονρίο, Πόρνον, Τονσκία, 1>ώ/ι>3, 
Κομπανία, Λ tv  κονία, λπονλία* *$u όσοι νίσοι τ η  t o v t t j $αλάττρ 
παρακίΐνται οπό Γίνονιτών μέχρι &κ*λίας.

ΚΕΦ· Α·

$* * · * .

Μ ε τ ά  δέ τw  υπώρειαν τών Αλπεων, άρχ» τ?; νυν Ιταλίας. 509 
ΟΙ yep παλαιοί “rijv Οίνωτρίαν, εκοίλουν Ιταλίαν, από του Σι
κελικού πορθμού, μέχρι του Ταραντίνου κόλπου, καί τοΰ Πο- 
σειδωνιατου δ^κουσαν· επικράτησαν ίέ  τουνομα, και μέχρι τϋζ 
υπώρειας τών Αλπεων προύβ»}. Προσέλαδε δέ και της Atyu- 
ς·οο5ς τά μέχρι Ουοίρου ποταμού καί τής ταυτ»} θαλαττης, από 
τών ορίων τών Τυρρ^νικών, καί τϋς Ις-ρία; μέχρι Πόλας. 
Είκασαι δ* αν τις εΰτύχιδσαντας τους πρώτους ονομάσθέντας οιο 
Ιταλούς, μεταδοΰναι καί τοίς πλϊΐσιοχώροις· εΖθ’ ούτως έπιδοσιν
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2ΐο. λα&ίν, μέχρι τής Ρωμαίων επικράτειας. 0ψέ δΐ ποτέ, άφ’ ον 
μετέδοαα» Ρωμαίοι tots ίταλιώταις ττ,ν ίσοπολιτείαν, έίοξε καί 
τοίς εντός Αλπεων Γαλάταις καί ένετοίς τήν αυτήν άπονείμαι 
τιμκν, προσαγορεΰβαι δε καί ίταλιώτας πάντας καί Ρωμαίους· 
αποικίας τε πολλάς ς·είλαι, τάς μέν πρότερον, τάς ό* ίμερον, 
ων ου ραίιον είπείν άμείνους έτέρας.

§· 2 ·

Ενί μέν ουν σχήματι βύμπασαν τήν νυν Ιταλίαν, οΰ ράίιον 
περιλα&ιν χεωμετρικώς* καίτοι φαοτίν άκραν είναι τρίγωνον, 
έκκειμενην προς νότον καί χειμερινός άνατολάς, κορυφουμέντιν 
ίε  προς τώ Σικελικώ πορθμω, βάσιν δ* έχουσαν τα; Αλπεις*··» 
συχχωρήσαι ίέ  καί των πλευρών μίαν, τήν έπί τον πορθμόν 
τελευτώσαν , κλυ^ομένην όϊ υπό του Τυρρηνικοί πελάχους. 
Τρίγωνον &  ίόίως τό ευθυχραμμον καλείται σχήμα* ενταύθα 
ίέ καί υι βασις καί αί πλευραί περιφερείς εισιν* ώς-ε ,  εί 
φημί ό“είν συ^χωρείν, περιφεροχράμμου σήματος θετέον καί 
τήν βάσιν καί τήν πλευράν* συ/χωριττέον <?έ καί τήν λόξωσιν 
χαύνης τής πλευράς τήν επί τας άνατολάς. Τάλλα δ’ οϋχ ίκανώς 
είρήκασιν, ύποθέμενοι μίαν πλευράν από του μυχοί τοί Αγρίου 
μέχρι τού πορθμοί* πλευράν χάρ λέ^ομεν τήν άχώνιον */ραμ- 
μήν* αιώνιος ί 5 ές-ίν, όταν » μή συννεύρ πρός άλλ>;λα τά μέρκ, 
ή μή επί πολύ. Η ίέ  άπό Αριμίνου έπί τ«ν άκραν τήν ίαπυ- 
χίαν, καί ή άπό τοί πορθμοί έπί τήν αυτήν άκραν, πάμπβλν 
τι συννεύουσιν. Ομοίως δ* έχειν όίομαι καί τήν άπό τοί μυχοί 
τοί Αγρίου, καί τήν άπό τής ίαπυχώς* συμπίπτόυσαι χάρ έπί 
τούς περί Αρίμινον καί Ραουένναν τόπους, χωνίαν ποιοίσιν* 
εί ίέ  μή χωνίαν, περιφέρειαν χε άξίόλοχον. Ως·’* εί άρα,τοίτ’ 
«ν etvj μία πλευρά ό παράπλους, ό άπό του μυχοί έπί τήν 
Ιαπυχίαν, οΰκ ευθεία* τό όε λοιπόν, τό ένθένίε έπί τόν πορθμόν,
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άλλρν άν ύποχράφοι πλευράν, οΰίέ ταύτρν εί&εΓαν. Οδτω δε 
τετράπλευρου μάλλον, Jj τρίπλευρου φαίη <iev τις το βχϋρα· 
τρίχωνον ό* οΰδόπωσοΰν, πλλν εί καταχριόμενος. Βέλτιον ό* 
ομολοχεΓν, ότι των άχεωμετρ>$των'σχρμάτων ©ΰκ εϋπερίχραφος 
Λ άπό&σις.

§ . 3 .

Κ«τ« μέρος δ  ούτως είπείν ένατον, δη τώυ μεν Αλπεων 
περι^ερ»; ρ υπώρειά ές·ι, καί κολπώό^ς, τά κοίλα Ιχουσα 

ές*ραμμένα προς τκν Ιταλίαν. Του <5ί κόλπου τά μεν μέσα προς 
τοΓς Σαλασσοις Ις τ  ?ά 5* «κρα έπίΓροφκν λαμβάνει, τά μέν, 
μέχρι τκς όκρας καί του μυχοΰ του κατά τον Ακριαν, τά 0*, 
εις τκν Atyu^wajv παραλίαν μέχρι Γένουας, του των Αιχΰων 
εμπορείου, όπου τά Απέννινα δρη συνάπτει ταΓς Αλπεσιν. Υπό- 
κειται ό’ εΰ3ϋς πεόίον ά£ιόλοχον, πάρισόν πως Ιχον το πλάτος 
καί τό μίκος, Γαίίων εκατόν καί Λσχιλιων* το <?έ μεσημβρινόν 
αυτου πλευρόν κλείεται τρ τε των Ενετών παραλία, καί τοίς 
λπεννίνοις όρεσι, τοίς περί Αρι'μινον καί Αχκώνα κα^κουσε. 
Ταυτα χάρ άρ£άμενα άπό τ>5ς Αιχυςπκίίς είς ττ;ν Τυρρρνίαν 
Ιμ&ίλλει, τενκν παραλίαν άπολείποντα* εΓτα άναχωροΰντα είς 
την μεσοχαίαν κατ> όλίχον, έπειόάν γέν^ΧΜ κατά τ»ν Πεισάτιν, 
επις-ρέφΐι προς &», καί πρός τόν Ακριαν ίως τών περί Αρίμινον 
καί Αχκώνα τόπων, συνάπτοντα επ’ ευθείας τρ τών Ενετών παρα
λία. ή  μέν συν εντός Αλπεων Κελτικί?, τοντοις κλείεται τοΓς 
όροις* καί ές*ι τός μέν παραλίας τό μκίκος όσον τριακοσίων ς*α- 
όίων επί τοις έ£ακισχιλίοις, μετά τών όρων’ μικρόν ό5 Ιλαττον τό 
πλάτος τών χιλ/ων. Η λοιπέ; ό5Ιταλία ς-ενί) καί παραμιίκρς έΓ«> κο- 
ρυρουμένρ όίχώς, xfj μεν πρός τόν Σικελικόν πορθμόν, τρ δέ προς 
τ»ν Ιαπυχίαν· οφιγγομένη δ  εκατέρωθεν, τρ μεν υπό του Αγρίου, 
7# & υπό του Τυρρρνικοΰ πελάχους. Ε τι δ3 ομοΐον τό σχίμα
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a n . τον Alston καί το μέγβδος zfi ίταλώι, τ»5 άψοριζομζνρ τοις re 
Απεννίνοις (peat, xai xf} SaXarry έκατέρα, μέχρι τής ίαπυχίας 
καί του iaSpw του κατά τον Ταραντίνον καί τον Ποσειίωνιάτην 
κόλπον* τό τε yap πλάτος το μεγιςον άμφοΐ» έ?ι περί χιλίους 
καί τριακοσίους ς·α&ους, το ίέ  μήκος όλαττον ου πολύ των 
ε|ακισχιλίων. Η λοιπή S  έ?1ν όσην κατέχουσι Βρέττιοι καί Λεύ
κανσή Φησί ίέ Π ολύζο;, πε£ίί μέν είναι την παραλίαν τήν από 
ίαπνγίας μέχρι πορθμού xai τρισχιλίων ςαΑΐων, κλύζεσ9αι S’ 
αυτήν τώ Σαελ.ικω πελάχει* πλέοντι St, πεντακοσίων ίέουσαν. 
Τά St Απέννινα όρη, συνάψαντα τοίς περί Αρίμινον xai Αγχωνα 
τόποις, xai άφορίσαντα τό ταύτη πλάτος τής ίταλάχς από 9α- 
λάττης επί 9άλατταν, έπίΓρορήν λαμβάνει πάλιν, κα* τέμνει 
τήν χώραν ©λην επί μήκος. Μέχρι μεν <$ή Πευκετίων καί Λευ- 
κανών, οϋ πολίι άφίς·αταιτοΰ Αέριου* συνάψαντα ίέ  Αευκανοίς, 
έπί τήν Ιτέραν 9άλ«τταν αποκλίνει μάλλον, καί λοιπόν όιάμέσων 
των Αευκανών καί Βρεττιών όιε ι̂όντα τελευτά προς τήν Λευκό- 
πετραν τής Ρηχίνης καλούμενην. Τυπωόώς μεν ουν ειρηται περί 
τής νυν Ιταλίας άπάσης ταυτα*.πειρασόμε9α ίε  άναλαβόντες 
ειπεχν περί των κα9’ ίχαςα, καί πρώτον περί τών υπό ταζς 
λλπεσιν.

S· 4.

2ΐ2. Ε γ » όέ πε&'ον εϋ&χιμον σρόίρα, καί χεωλοφίαις ευκάρποις 
πεποικιλμένον* Διαιρεί 5* αυτό μέσον πως ό Πάίος* καί καλείται 
τό μέν, εντός τοϋ Πάίου, τό St πέραν. Εντός μέν όσον έζάπρός 
τοΓς Απεννίνοις όρεσι xai τρ Atyurooi* πέραν £ έ , τό λοιπόν. 
Οίκείται όε τό μέν, υπό τών Αιγνς-ιχών έ9νών καί τών Κελ
τικών, τών μέν έν τοίς δρεοιν οίκούντων, τών S  έν τοίς πε-_ 
όίοις* τό d*, υπό τών Κελτών καί ένετών. Οί μέν ουν Κελτοί 
τοΐς ιιπεραλπείοις ομοεθνείς είσι. Περί §ε τών ένετών, Λττός
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ές-ι "λόγος. Οι μεν γάρ καί αυτούς φασίν είναι Κελτών άποικους αία. 
των έμωνύμων παρωκεανιτων* οί δ* ex του Τρωϊκοί πολέμου 
μετ’ Αντ>5νορος σωθτίναι δεΰρό φασι τών εκ τδς Παφλα'/ονώς 
Ενετών τίνος. Μαρτύριον δέ τούτου προβάρονται, την itepi τάς 
ίπποτροφίας επιμέλειαν, 8 νίν μεν τελέως έκλέλοιπε, πρότερον 
δ* έτιμάτο παρ’ αύτοίς, από τοί παλαιού $>?λου, τοί κατά τάς 
ημιονίτιδας ίππους. Τούτου δέ καί Ομηρος μέμνηται*

Εξ Ενιτών , ο$ιν fyudvwv γάος άγροπρώ»*·
»

Καί Διονύσιος, ο τίς Σικελίας τύραννος, εντεύθεν τό ιππο
τροφείου συνεςτ?σατο τών αθλητών ίππων ώστε καί όνομα έν 1 
τοίς Ελλησι χενέσθαι τκς Ενετοί?» πωλεώις, καί πολύν χρόνον 
εύδοκιμησαι το χένος»

J . 5.

Απασα μίν ουν η χώραποταμοΓς πληθύει, καί Ιλεσι, μάλις*α 
δ* ft τών ένετών* πρέσες*» δέ ταύτη καί τά τί?ς θαλάττης πάθη. 
Μόνα χάρ τούτα τά μέρη σχεδόν τι τ^ς καθ’ ημάς θαλάττης, 
όμοιοπαθεί τώ Ωκεανώ, καί παραπλήσιους εκείνω ποιείται τάς 
τε άμπώτεις καί τάς πλημμυρίδας* ύφ’ ών τό πλέον τον πεδίου 
λιμνοθαλάττης γίνεται μες-όν. Διώρυξί δέ καί παραχώμασι, 
καθάπερ ί  Κάτω λεχομένη χώρα τ»5ς Αίχύπτου, διοχετεύεται* καί 
τά μέν άνέψυκται καί χεωρχειται, τά δέ διάπλους έχει. Τών 
δέ πόλεων αί μεν νησ&ουσ», αί δ* εκ μέρους κλύ£ονται. Οσαι 
δέ υπέρ τών ελών έν τ>5 μεσοχαία κείνται, τούς έκ τών πο
ταμών ανάπλους θαυμας*ούς έχουσι, μάλις*α δ’ έκ τοΰ Πάδου* 
μέχιςτύς τε γάρ ές*ι, καί πληρονται πολλάκις εκ τε δμδρων 
καί χιόνων διαχεόμενος δ* εις πολλά μέρη κατά τάς έκ$ολάς, 
τυφλόν το ς·6μα ποιεί, καί δυσείσ£ολός έςΊν* ft δ* εμπειρία 
περιχίχνεται καί τών χαλεπωτάτων.

ΒΙΒΛ. £. (ιτααια). *$3
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2ΐ2. Τό μ ά  ονν άργαχον, ώοπερ εψην, υπο Κελτών περιωχΰτο τό 
πλεΓ^ον ό ποταμός. Μέγιςα S’ $ν τών Κελτών ?θνη Bitot και Ιν- 
<του£ροι, κ*ΐ οί τχν Ρωμαίων πόλιν ί% ε<ρόδ<ον κατ«λ«£οντες Σένο- 
νες μετά Γοκσατών Τούτους μεν ουν έξέφ$εΐραν ΰςιροντεΧίως 

a «3. Ρωμαίοι’ τούς δε Βοίους έζηϊασαν εκ των τόπων. Μετας-άντες 
δ3 εις τούς.περί τον ϊς-ρον τόπους, μετά Ύανρίσκων ωχονν 
ποΧεμοΰντες προς Αάκους , Ιως άπώλοντο πανε^νεί* την δε 
χώραν, ούσαν της ΪΧΧυρίδος, μχΧόβοτον τοιςπεριοιχοΰεη χατΟ,ι- 
πον. ϊνοουδροι δε χαί νΰν εισι. ΆίεδίοΧ.άνιον δ3 ϊοχον μητρόπο
λη», πκλβχ μεν χώμψ (άπαντεςγάρ &κουν κωμχδόν), νυν δ* 
άξιΟ.ογον πόλ«ν, πέραν τοϋ Πάδου, συνάπτουσάν πως τ«ίς 
Αλπεοη Πλησίον δε και Ού-ηρών καί αύτχ πόλ»ς μeyeeAvj. Ελατ- 
τους δε τούτων Βριξία, καί Μαντού*, καί Ρδγιον, και Κώμον. 
Αύτη δ3 $ν μέν κατοΓλία μετρία· Πομπχΐος δε Στράβων, ό 
Mayvou πατήρ, χαχω$είσαν υπό τών ύπερχειμένων Ραιτών συν· 
ώχισεν είτα Γαϊος Σχητηων περί τριοχιΧίους πραα&ηκεν' εΐτα 
6 Θεός Κάΐοαρ πεντακισχιΧίους επεβυνώχίσεν ,  ών οί πεντακό
σιοι τών Ελλήνων ύπτιρζαν οί έπκρανέςατοι. Τοώτοις δε και 
πολιτείαν εδωχε, καί ένέγραψεν αυτούς εις τομς αυνοίκους· Καί 
ού ft όνον συνώχησαν αύτό$ι, άλλα και τοϋνομα τώ χτίαματι 
εχεα/ot χατίΧιπον’ Νεοχωμίτοι γάρ έχΧύΒχβαν απόντες* τούτο 
δε με&ερμ*ινευ&έν Νο£ουμ»ώμουμ λέγεται. Εγγύς δε τού χω
ρίου τούτου λίμνη Αάριος καλούμενη* πληροΓ δ3 αυτήν δ 
λδδούας ποταμός· εΐτ3 εξίχοιν εις τον Πάδον τάς δε πχγας 
εσχηχεν εν τώ Αίούλα δρει,  όπου και ό Ρήνος.

$· .7*

Αντοκ μεν ονν πολύ υπέρ τών ελών ωχηντ«ι* πλησι'ον δε τό
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Παταούϊον, πασών άρ(?η τών ταύτη πόλεων, ή γε νεω ί̂ λέ?ε- αιδ. 
χαι ημέσασΒαι πεντακβσίονς Ιππικούς άνίρας* καί το παλαιόν 
34 έμελλε δώδεκα μυριάδας τροχιάς. Δνι'λοΓ δε ;ιαί to -πλ̂ —
5ος τής πεμπομένης κατασκευές εις την Ρώμην κατ’ εμπορίαν, 
των τε άλλων και έσ$ΐ5τος παντο3απής, τήν εΰκνδοίαν τής

^  V  *

πόλεως, χαΐ τήν εύτεχνίαν. Εχει 34 5αλάττης άνάπλονν ποταμώ 
3ά των Ιλών φερομένω ζ-αδίων πεντήκονχα καί διακόσια» έκ λι- 
μένος μεγάλου. Καλείται 3* ό λιμήν Με3όακβς όμωνυμως τώ 
ποταμω. Εν 34 τοίς ίλεοι μεγΐζτι μέν «ς-ι Εαονέννα, £νλ.οπαχής 
δλη, και διάρρυτος, γεγυραχς και πορθμείοις όδευομένη. Δέχε
ται 3* ού μικρόν τής 5αλβίττης μέρος εν ταίς πλημμύρισα/, 
ώτε καί ύπό τούτων καί ύπό ποταμών έκκλνξόμενον τό /3ορ- 
δορώδες πάν, ιαται τήν δοσαερίαν. Ούτως χούν ορεινόν έξ- 
ήτας-αι το χωρίου, ώς-« ένταύ5α τούς μονομάχους τρέφειν καί 
γυμνάζειυ απέδειξαν οΐ ήχεμόνες. Eft μεν ονν χαΐ τούτο 5αν- 
ματόν των έν5ά3ε, τό έν έλει τούς αέρας αβλαβείς είναι, 
κα5άπερ καί έν Αλεξάνδρειά τή πρός Αίχυπτω του 5έρονς ή 214. 
λίμνη την μοχΘηρίαν αποβάλλει &ά τήν άνάδασιν τον ποταμού, 
και τον τών τελμάτων άφανισμόν. Αλλά καί τό περί τήν άμπελον 
πά$ος $«υμάζειν άξιου. Φύει μεν yip αυτήν τα έλη, καί 
ποιεί ταχύ, καί πολύν άποδιδοΰσαν καρπόν. Φθείρεται 34 έν 
ίτεσι τέτρασιν η πέντε. Ετ« 34 καί τό-Αλτινον έν έλει, παρα- 
πλήσιον Ιχον τη Ραουέννη τήν 5έ$ιν. Μεταξύ 34, Βούτριον 
της Ραονέννης πόλισμα* καί ή Σπίνα, νύν μέν κωμίον, πάλαι 
34 Ελληνίς πόλις ένδοξος. Θησαυρός γοΰν Σπινιτών έν Δελφοίς 
3είκννται· καί τάλλα ΐςορεΐζαι περί αυτών, ώς θαλαττοκρατη- 
σάντων. Φασί 34 καί επί 5αλ,άττη υπάρξαι' νύν 3> ές*ίν έν 
μεσογαωι τό χωρίου περί έννενήκοντα τής 5αλάττης ς·α3ίονς 
άπέχον. Καί ή Ραονέννα 34 Θετταλών λέχεται χτίσμα' ού γέ
ροντες 34 τάς τών Τνρρηνών ύβρεις εδέξαντο έκόντες τών



3>4· όρβραών τίνος, οϊ καί νυν εχονσι την πόλιν* αυτοί & άνεχώ- 
ρησαν επ’ οίκου. Ανται ρέν οΰν επί π)ίον περιεχονται τοΐς 
ίλεσα, ώτε καί κλύ£εσ£αι.

§· 8 .

Οπιτέρ ι̂ον 5έ, καί Κωνκορ5ία, καί Ατρία, καί Ονΐκετία, 
/at άλλα τοιαΰτα πολισράτια, 3ττον μεν υπό τών ελών εν
οχλείται’ ρικροίς 5* άνα'πλοις προς την 3άλαπαν συναπτοί. Tijv 
5* Ατρίαν emyav^ yaiic^ca πύλιν φασίν, άφ’ »ς καί τουνορα 
τώ κύλπω ^ενέσΒαι τώ Δ5ρώι1 ρικράν ρετο&εσιν λαβόν. Ακν- 
λ>]ί* 5*, ifrrep ράλις-α τώ ρυχώ πλ»}σιά?ει, χτίσμα μέν έςι 
Ρωμαίων, επιτειχισθέν τοΓς ύπερκειρίνοις βαρβάροις. Αναπλεί- 
ται δε όλκα'σι κατά, τον Νατίσωνα ποταμόν έπί πλείστονς 
εξήκοντα ς·αδίους* Ανείται δ3 Ερπορείον τοΓς περί τόν fqsov 
τον ιλλυρικόν Ι^νεσι. Κομίζουαι 5* ουτοι μεν το Εκ £αλάττ>ις, 
καί οίνον επί ξύλινων πίϋων, άρμαμάξαις άναβέντες, καί έλαιον 
εκείνοι 5* άν5ρα'πο5α, καί βοσκήματα, καί δέρματα* έ£ω 5* 
ές*ί τών Ενετικών $ρω’ν >7 Ακυλ^ία. Διορίζονται 5ε ποταρώ, 
ρέοντι άπο τών Αλπείων όρων, άνάπλουν Ιχοντι "καί* 5ιακοσίων 
ς-αδίων επί τοΓς χιλίοις εις Νωρήίαν πόλιν, περί ϋν ΓναΓος 
Καρύων συμβολών Κιρβροις, ονίέν ίπραξεν. Εχει δι ό 
τόπος ουτος χρνσοπλύσια ευρυί} καί σι^ρονρ^εΓ^· Εν αυτώ 
5ε τώ ρυχώ τον Αδρίου καί ιερόν του Διομήδοϋί έςΊν άξιον 
μνήμης, το Τιρανον* λιμένα γάρ έχει, καί άλσος Εκπρεπές, 
καί πϊ?χάς επτά ποτιρου ΰδατος εν3νς εις τί?ν ^άλατταν 
Εκπίπτοντος πλατει καί βα^εί ποταρώ. Πολύβιος 5* είρηχε, 
πλ«ν ριάς, τάς άλλος άλρυροϋ ύπατος* καί 5« καί τους Επι
χωρίους ,  izrr/jfiv καί ρητέρα της 5αλάττης ονομάζειν τον τόπον.

3 ΐ 5. Ποσει&όνιος 5ε ψησι ποταμόν τον Τιρίαυον εκ τών ορών ψε- 
ρόρενον, καταπίπτειν εις βίρε^ρον* ε?^’ υπο γής ένεχ^έντα
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περί εκατόν, καί τριάκοντα ςαδίους,  επί τ»5 Βαλάχτρ ττ,ν εκ- αι5. 
βολάν ποιείσθαί.

$· 9·

Τάί δε tow Διομά&υς ίυνας-εΐας trepi τάν θάλατταν ταύτψ, 
αϊ τε Αιομηδειοι νήσοι μαρτύρια, χαΐ τά περί Δαυνίους χαΐ 
το Αργος το ίππιον ίςΌρούμενα* περί ων έρονμεν, έψ’ δσον 
προς Ι^ορίαν χρήσιμον· Τά δε πολλά τών μνΒευομενων rj χατ- 
εψευσμένων άλλως; Ιάν δει, οϊον τά περί τον Φαεθοντα, χαΐ τάς 
Ηλιαίας τάς άπαηειρουμένας περί τον Ηριδανόν, τον μτ,δαμον 
γής όντα, πλησίον δε του Πάίου λεγόμενον' χαΐ τάς Ηλεκτρι
κός νήσους τάς προ του Πάίου, χαΐ μελεαγρίδας εν ανταΐς*· 
οΰίέ γάρ τούτων οΰίεν εςιν εν τοϊς τύποις, Τώ ίέ  Διομκίει 
παρά τοΐς Ενετοίς άποίείει/μύναι τινες Ι^οροννται τιμαί' xai 
γάρ δύεται λευκός ίππο; αύτώ* χαΐ δύο άλση, to μεν Ηρας* 
Αργείος δείχνυται, τό δ* Αρτέμιδος Αίτωλίίος. ΠροσμυΟεύουαι 
δ*, ώς εΐχός, το εν τοΐς άλσεσι τούτοις ήμερου σΒαι τά Βηρία,  
καί λύκοις ελέους συναγελάζεσΒαί' προσιόντων δε των αν
θρώπων, καί καταψώντων, άνεχεοΒαι' τά δε διωχύμενα υπό 
των κοκών, έπειίάν χαχαγύγη δεύρο,  μηχέτι διώχεσΒαι. Φοσΐ 
δέ τινα τών π«νυ γνωριζόμενων ώς €t>j φιλέ^γυος, καί σκω
πτόμενου επί τούτω, περαυχεΐν χυνηγέταις, λύκον εν τοΐς ί ι -  
κτύοις Ζχουσιν' ειπόντων δε κατά παιδιάν, εί έγγυάται τόν 
λύκον, έψ’ ωτε τάς ζημίας &ς ειργας-ο διάλυσειν, άψ/,σειν αυτόν 
εκ τών λινών, όμδλογήσαι, ΑψεΒεντα δε τον λύκον, ίππων 
άγίλην άπεϊάσαντα άχαυςτηριάς-ων ικανήν προσαγαγέΐν προς 
τον του <ρι)·εγγύου ςαΒμόν' τόν ί ’,  άπολαβύντα τάν γάριν, καν- 
ς-ηριάσαι τε τάς ίππους λύκον, καί κλ>)θκναι Λυκοφόρους , 
τάχει μάλλον h κάλλει Λαφερβύσας* τούς ί* απ' εκείνου ίια - 
δεζαμενους τό τε καυς^ριον ψυλάζαι, χαΐ τοννομα τώ γίνει
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at 5. τών ίππων' ε$ος δε ποιήσαι > Ηλείαν μη έξαλλοτριονν, ινα 
μένοι καρά μόνοις to γνήσιον γένος, ένδοξον γενομένης ένθένδε 
ίππε?*;. Νννί δί, ώσπερ ίψαμεν, πάσα, έκλέλοιπεν ή τοιαύτ>} 
ασχτ,σις. Μετά δε to Ύίμαυον, it των 1ς·ρίων έςι παραλία μέχρι 
Πάλας, it πράατκειται τή Ιταλία. Μεταξύ δε ιρρούριον Τερχέ?αι, 
ΑχνΧηίας διεχον εκατόν και άχίο>5χοντα ς-αδίους. Η δε Πάλα 
ιδρνται μεν εν κάλπω λιμενοειδει, νησίδια έχοντι εύ'ορμα καί 
ενκαρπα. Κτίσμα δ> έςιν άρχαίον Κάλχων, τών έπί τκν Μήδειαν 

ai6. έκπεμ^&έντων, διαμαρτόντων δε τής κράξεως, καί καταχνάν- 
των έαντών γνγην, ώς Καλλίμαχος ζϊρηνέ,

Τό χιν ΦϊτλαΟϊτ τις ένίσιτοι 
Γ^αιχο;, &ταρ χιίνων ©νόμηνί ΠΟΑΑϊ.

Τά μεν δή πέραν τον Ποίδον χωρία οι τε Ενετοί νίμονται καί 
οί μέχρι Πάλας. Υπέρ <5ε τών Ενετών Καρνοι, καί Κενομανοι, 
καί Μείοακοι, καί Ινσον$ρβι* ών οί μεν πολέμιο» τοΐς Ρωμαώις 
νπκρξαν, Κενομανοι 3ε καί Ενετοί ατννβμαχονν, καί προ τκς 
Αννίβα ς-ρατείας, ήνΰα προς Βοίονς κοιί ϊνσόνβρονς έπολέ- 
μονν, καί μετά ταντα..

§. ΙΟ.

Οί 3* εντός τον Πά3ον κατέχονσι μεν δίκασαν, δσην έγ- 
κυκλοννται τά Απέννινα δρη προς τά Αλπεια μέχρι Γενονας, 

καί τών Σαβατων. Κατειχον οέ Βάϊοι καί Λίχνες , καί Σε- 

νονες , καί Γαισάται τά πλέον* τών 3έ Βοίων έξελα^έντων, 

άφανισ&έντων δε καί τών Γαισατών, καί Σενάνων, λείπεται τά 

Αν/υς-ιχά φίλα, καί τών Ρωμαίων αί άποικιαι. ΤοΓς 3έ Ρω- 

μαίοις άναμέμικται καί τά τών όμβρικών ρνλον, έΓ< ^  άπον καί 

Τυρμονών. Ταντα χάρ αμφω τά &νη, προ τίς τών Ρωμαίων



BiBA. E. ( ιτ α λ ια ), a8g
ini πλέον ύώξήσιως, είχε' τινα προς «λλ̂ λοο περί πρωτείων ai6 . 
άμιλλαν, καί ριέσον έχοντα τον Τί&ριν ποταμόν, ό̂α$ως έπι- 
Αέ&πνον άλλκλοις* καί ε» που τινάς έκς·ρατείας έποιουντο έπ* 
άλλους οί. έτεροι, καί τοϊς ετέρους Ιρις &  μ» άπολείπεσ^αι 
τίς είς τούς Λυτούς τόπους έξόίου. Καί $} καί τών Tvpfavfo 
ς-ειλαντων ς*ρα«άν tit τούς περί τον Παίον βαρ&ίρους, xai 
πραξάντων ευ, ταχύ &  πάλιν έκπεσόντων ίιά  τον τρυφκν , 
έπετράτευσαν οί έτερο» τοΓς έκβαλοΰσιν eft* h. $ta$oyf,i των 
τόπων άμφισ&5Τθΰντες, πολλάς τών κατοικιών τάς ριΐν Τυ^- 
ρηνικάς έποόισαν, τάς $* Ομβρικάς, πλείους ίέτών0μ£ρικών· 
φχυτέρω γάρ $σάν. Οί ίε  Ρωμαίοι παραλα&ίντες, καί πέμ- 
ψαντες έποάους πολλαχοΰ, ουνεφύλαξαν καίτά τώνπροεποι- 
χησώιχων γ(νη. Καί νυν Ρωμαίοι μέν είσαι άπαντες* ούόέν ί* 
ίττον Ομηρικοί χέ τινες λέχονται καί Τυ^πνίχοί, χα&άπερ 
Ενετοί, καί Αφυές, καί ίνσου£ροι.

4 S* , Ι ·

Πόλεις ί* είσίν έντός του Παίαυ καί περί τον Πάίον 
επιφανείς, Ηλακεντία μέν καί Κρεμών*] πλησιαίταται κατά 
μέσην που ττ?ν χώραν* μεταξύ ie τούτων τε καί Αριμίνου 
Πάρμα j καί Μουτίν*] , καί Βονωνία πλησίον Ραουέννης, 

καί μικρά πολίσματα άνά μέσον τούτων, $ι 2» $ εις £ώμην 
όίός, Αχέραι, Ρηχιον Λέπιίον, Μακροί Καρποί, όπου παν*$* 
χυρις συντελείται κατ* έτος, Κλίτερνα, Φόρον Κορν>5λιον. 
Φαουεντόχ is  καί Κακηίνα προς τώ Σάπβι ποταμώ καί τω a 17. 
Ρου&κωνι vi5vj συνάπτουσι τώ Αριμίνω. Χό is  Αρίμινον 0μ- 
£ραών. ες*ι κατοικία, καθάπερ καί κ Ραουέννά* ίέίεκται 5* 
έποάονς Ρωμαίους έκατέρα. Εχει ie τό Αρίμινον λιμένα, καί 
ομώνυμον ποταμόν. Από is  ϋλακεντίας είς Αρίμινον 5*a'iioi 
χίλιοι καί τριακόσιοι. Υπέρ, ie Πλακεντίας, επί μεν τους ορούς
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τής Κοττ/ου γϋς , Twivov iv ίζ m i τριάκοντα μιλ/οις πόλις, 
ml ομώνυμος 6 παραρρίων ποταμός, ουμ&λλων τώ Πάοω, 
καί Κλατί&ον, καί Δέρθων,καί Αχοναι Στατιέλλαι, μικρόν εν 
παρόδω. Η ί* ευθεία εις Ωκελον, παρά τον Πά£ον καί τον 
Δουριαν ποταμόν,  |3αραθρώώ}ς ί  πολλή, πλειους καί άλλου; 
εχουαα ποταμού;, ών καί τον Δρουεντ/αν* μιλιών 5* ες! περί 
ε&'κοντα. Εντεύθεν ίέ  ή&> τα Αλπεια όρη καί ή Κελτική. 
Προ; ίέ  τοΓ; όρεσώ ές-ι πόλις τοις ύπερκειμένοις rfii Λούνης 
Λούκα. Ενιοι <J£ κωμηόον olxovotv. ΕύανίρεΓ όμως η χώρα, 
καί τό ςρατιωτικόν εντεύθεν το πλέον έζ"ΐ, καί τό των ιππικών 
πλίθος, έξ ών καί ή σύγκλητος λαμβάνει την σύνταξιν. Εςτ 
όε η Δε'ρθων πόλις ά&όλοχος χαμένη κατά μέβην την όώόν, 
τήν άπό Γένουας εις Πλακεντ/αν ,  έκατέρας όίέχουσα ς·«ώους 
τετρακοσ/ους* κατά Je ταντην τήν όίόν, καί Ακοναι Στατιέλλαι. 
Από ίέ  Ωλακεντίας εις μεν Αριμινον ,  ε/ρηται. Εις δε Ραουέν- 
ναν κατάπλους τώ Πά<$ω ίύείν -ίμερων καί νυκτών. Πολύ 
δέ καί τής εντός τού Πά£ου κατειχετο υπό ελών, δΐ ών Αν
νίβας χαλεπώς όίήλθε προϊών επί Τυ(όρηνίαν. Αλλ’ άνέψυ£ε 
τά πεδία ό Σκούρος ίίωρυχαΐς πλωταΓς, άπό τού Πά£ου μέχρι 

ψΊΙαρμτβών. Κατά yap Πλακεντ/αν ό Τρεβίας αυμ&Ιλλων τώ 
Πάόω, καί ετι πρότερον άλλοι πλειους, πληροΰοι περί» τού 
μετρ/ου. Ουτος ίέ ό Σκούρος έςνν ό καί τήν Αιμιλίαν όίόν 
ζ-ρώσας, τήν Αά Πεισών καί Λούνης μέχρι Σα&έτων, κάν- 
τεύθεν <5ιά Δέρθωνος. Αλλη ^  ε’ς-ίν Αιμιλ/α διαδεχόμενη την 
Φλαμα/ίαν. Συνυπάτευσαν χάρ άλλήλοις Μάρκος Λέπιίος ,  καί 
Γάϊος Φλαμ/vio;· καθελόντες ίέ  Αίγυας, ό μεν την Φλαμι- 
ν/αν ις-ρωσεν εκ Ρώμης όίά Τυρρηνών, καί της 0μ£ραής, 
μέχρι των περί Αρίμα/ον τόπων’ ό ίε  τήν έ£ής μέχρι Βονω- 
νίας ,  κάκεϊθεν εις Ακυληί» παρά τάς ρ£ας τάς των Αλπεων ,  
εχκυκλούριενος τά έλη. Οριον όε τής χώρας τούτης, ήν έντός



Κελτικήν χαλούμεν, προς τήν λοιπήν ίταλίαν, τύ τε Απέν- 217. 
νινον ίρος το υπέρ τής Τυρρηνίας άπεόέίειχτο ,  καί ο Δίσις 
ποταμός* ύπερον 9ε ό ^ον&χων, εις τόν λδρίαυ έχΛίόντες 
αργότεροι. ^

§· 1 3 ·

Τής Λ* αρετής των το'πων τεκμήριου, ή τ’ ευανίρία καί τά νι8. 
μεγέθη των πόλεων καί ό πλούτος, οίς πάσιν νπερεοέβληυτο 
τήν άλλην ίταλίαν οί ταύτη Ρωμαίοι. Καί yap ή χεωρχουμίνη y i 
πολλούς και παντοιους εκφέρει καρπούς* και αΐ ύλαι τοσαυτην 
έχονσι βάλανον, ώστ’ εκ τών εντεύθεν νοφορ&'ων ή Ρώμη τρί
βεται το πλίον. Ες*ι ίέ  και κεχχροφόρος Λαφερόντως, Λά τήν 
ενυίρ&ν* τούτο Λέμέχις*ον λιμού έ^ιν άκος* προς άπαυτας yap 
καιρούς αέρων αντέχει, καί οΐιίέποτε έπιλείπειν Λίναται, κάν 
τού άλλον σίτον χένηται σπάνις. Εχει ίέ  καί πιττουρχεία θαύ
ματά. Τού ο&ον το πλήθος μηννονσιν οι πίθοι* ξύλινοι yap 
με£ονς οίκων είσί* προσλαμβάνει &  πολύ ή τής πιττης ευπορία 
πρός to εύώνητον. Ερέαν $β τήν μέν μαλακήν, οί περί Μοντίνην 
τύποι και τον Σκοντάναν ποταμόν φέρονσι πολν πασών καλ- 
λές7)ΐτ την Λέ τροχείου ή AtyvruoJ καί ή τών ίνσούβρων, εξ ής 
τό πλέον τής οίκετίας τών ίταλιωτών άμπέχεται* τήν Λέ μέσηνοι 
περί Παταούιον, έ| ής οί τάπητες οι πολυτελείς, καί χαυσάπαι, 
καί τό τοιούτον είίος πάν, άμφίμαλλόν τε καί έτερόριαλλον. Τά 
Λ  μέταλλα νννί μεν ονχ ομοίως τά έντανθα σπουόάξεται, Λά 
τό λνσιτελέτερα ίσως είναι τά έν τοΓς ύπεραλπείοις Κελτοίς καί 
τή Ιβηρώ* πρότερον Λέ ε’σπουόάφτο. Επεέ καί εν Ονερκέλλοις 
χρυσωρυχείου ήν* κώμη ’̂ i f i  πλησίον Ικτονμούλων, καί ταύ- 
της κώμης* άμφω Λ εΐσΐ περί Πλακεντίαν. Αΰτη μεν όή πρώτη 
μερΐς τής Ιταλίας, μέχρι Λύρο περιωίεύσθω.

ΒΙΒΛ. jE. ( ιταλγα). *9 ΐ
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Κ Ε Φ .  Β.
0

§· ϊ*

ai8. Δ ε ύ τ ε ρ α  δε 7*χίσ$ω ή Λν/υςική ή b  αύτοΓς τοΓς Απεννΐ· 
νοις ορεσι, μεταξύ ιδρυμένη τής νυν "λεχΒείσης Κελτικής *&i τής 
Τυρρηνίας, ούδεν εχουσα περιηγήσεως άξιον, πλλν Stt κωμηδδν 
ζώσι, τραχεία» γΐ5ν άρούντες, και σκάπτοντες,  μάλλον δε λχ- 
τομοΰντες, ώς <ρηοι ΪΙοσειδώνιος, Τρίτοι δ' εΐσι συνεχείς τούτοις 
οι Τυρρηνο'ι, τα πεδία Ζχοντες τά μέχρι τού ποταμού τού Τ£ό- 
ριδος, κΚύζόμενοι τά με» προς Ζω μχΰεςα μέρη τώ ποταμώ 
μέχρι τής έκδολής αυτού· κατά δε $οίτερα , τφ Τυρρηνικώ καί 
Σαρδώω πύάγει. ΡεΓ δε έκ τών λπεννίνων ορών ό Τίδερις* 
πληροΰται δ* έχ πολλών ποταμών f μέρος μέν τι δι αυτής φε- 
ρόμενος τής Τυρρηνίας, τώ δ> i f  εξής διορίζω» απ’ αυτής ,πρώ- 
τον μέν την όμδρικήν, εΐτα τούς Σαδίνους ,  χαΐ Λατίνους τούς 
προς τρ Ρώμη μέχρι τής παραλίας. Ϊ1αραδί^)α\νται δέ πως τώ 
ποταμώ μεν χαΐ τοις Τ υρρηνοΐς χατά πλάτος, ά))ή).οιςδέ χατά 

aip. μήκος' άνέχουσι δε προς τά Απίννινα 5ρη τά πληαιάζοντα τώ 
Αδρία, πρώτοι μέν όμδρικοί, μετά δε τούτους Σαδα/οι /τελευ
ταίοι δ* οι την Αατίνην Ζχοντες, άρξάμενοι πάντες άπο τού 
ποταμού. Ω μέν ούν τών Λατίνων χώρα ,  μεταξύ κεΐται τής τε 
άπο τών ίίςίων παραλίας, μέχρι πολεως Σινουέσσης και τής 
Σαβίνης (τά δ* Οίςιά εΥιν επίνειον τής Ρώμης, εις δ έχδίδωαιν 
ό Τίβερις παρ' αυτήν ρυείς)' εκτείνεται δε έπι μήκος μέχρι τής 
Καμπανιάς, και τών Σαυνιτιχών δρών' ή δέ Σαδίνη μεταξύ τών 
Λατίνων κεΐται και τών Ομδρικώ»· εκτείνεται δε'χαί αυτή προς 
τά Σαυνιτιχά δρη,  χαΐ μάλλον συνάπτει τοίς Απεννίνοις τοϊς 
χατά Ούηςίνους τε, καί Πελιδνούς, και Μαρσοΰς' ©ί δ> όμδρι-



κοί μέσοι μεν κεΓνται τί5ς Σα&ν^ς καί τ?ς Τυρργρίας, μέχρι <5* 2«9· 
Αριμίνον χαΐ Ραονένν/ις προίασιν ύπερδάλλοντες τά όρη. Τυρ- 
/ί»ΐνοί $  ireoJovtat On’ αΰτοΐς τόΐς Spent, τοΓς περικυκλοΰσιν έκ 
τχίς A<yv$-ari4 «4 τον Αδρίαν, άπό τ>5ς οίκείας άρξάμενοι $α~ 
ίάττήζ, καί του Τι£έριίος. Τά καθ·’ £κας*α δε Μξιμεν, απ’ 
αυτών τούτων άρξάμενοι. '

* . §. 2 .

ΟΙ Τυρρηνοί τοίνυν παρά τοΐς Ρωμαίοι; Ετροΰσκοι καί 
Τοΰσκοι προσαγορεύονται* ΟΙ Ελένες ούτως ώνόμασαν αυ
τούς από Τυρρηνοΰ του Ατυος, ώς φαβι, τού ζέοντος εκ 
Λυίίας άπο&ους όεϋρο. Υπό yap λιμοί καί απορίας ό Ατυς, εΐς 
των άπoyόvωv Ηρακλέους και Ομφα'λης, δυζΐν παίδων όντων, 
κλ>}ρω Λυίόν μεν χατέσχε,  τώ ίέ  Τυρρηνώ τόν πλε/ω <xvofa«5 
λαόν, έ£ές*ειλεν. έλθών δέί τήν χώραν άψ’ εαυτού Τυρρηνώ» 
εκαλεσε, χαΐ όώ&κα πόλεις & τ ι« ν , οικιών επιςτί<ι«4 Τάρκωνα, 
ά<ρ ον Ταρχννία η πόλις* όν διά τήν εκ παίδων σύνεαιν, πολιόν 
γεγεννίσ$αι μυίύεύουοι. Τότε μέν ούν ύφ* ενί νγεμόνι ταττ όμενοι, 
p^ya ίσχυον. Χρόνοις ί* ύπερον διάλογοι τό σύς-ημα εικός, . 
καί κατά πόλεις όίαβπασθήναι, βία τών πληαιοχώρων ειξαντας* 
ού yap άν, χώραν ενδαίμονα αφέντες ,Ρη5 ^αλάττη κατά λ>ις*εώα/ 
επέ^εντο, άλλοι προς άλλα τραπόμενοιπελε^η· έπεί, όπου yo συμ- 
πνίύααιεν, Ικανοί ησαν ούκ άμύνααθαι μόνον τούς έπιχειροίντας 
αύτοΓς, άλλα καίάντεπίχειρειν, καί μαχράς ςραχείας ποιείσαι. 
Μετά όέ τόν τής Ρώμης κτίσιν Δημα'ρατος άφικνείται, λαόν 
£y<ov έκ Κορίν&ον* καί δεξαμενών αγχών Ταρκυνιτών, yswa 
Λουκούμωνα ε£ επιχώριας γυναιχός' γινόμενος δε Αχκω Μαρκίω 
τώ βασιλεί τών Ρωμαίων φίλος , ε’βασίλευσεν ούτος, καί μετ- 
ωνομάσ^η ΛεύκιοςΤαρκύνιοςΠρίσκος. έκόσμησεό3ουντηνΤυρ* 220. 
ρηνίαν καί αυτός ,  καί ό πατήρ πρότερον ό μέν ευπορία ίημιουρ-

Τ  3
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aao γών των βυνακολου^ηαάντων θ«κο&εν* ό ίέ  τα?ς έκ τϋς Τ?ώμης 
άφορμεας. Λέγεται δε xai ό Βριαμδαώς κύαμος xai νπχηχός, 
*αί απλώς 6 ιών άρχόντων, έκ Ταρκυνίων δεΰρο μετενεχΒήναι, 
xai ράβδοι ,  καί πελέκβις, καί αο&κν/γνς,  καίίεροπβιίαι, mxl 
μαντική, xai μαυαοεή, wn δημοσία χρώνται Ρωμαίοι. Τού
του ^  υιός ην ό &ύτερο« Ταρκύνιος δ 2ούπερ&ς, ίσπερ καί 
τελευταίος βασϊλεύσας έ£έπεσε. Πορσίνας ό των Κλουσίνων 
βασιλεύς, πέλεως Ίνρρηνΐδος, χατάγειν αυτόν έπιχειρήσας δι 
όπλων, ως ού  ̂ οΤός τ« >?υ , καταλυσάρενος ττ,ν ίχΒραν, άπ»5λ&ε 
φίλος ρετά τιμής xai δωρεών μεγάλων.

$. 3 .

% ί  μίν της επιφάνειας των Τνβρηνών ταΰτα. Καί ότι 
τά to?; ΚαιρετανοΓς πραχΒέντα’ xai yap τούς έλΑ*ας trjv 
Ρώμην Γαλατας νατεποΚέμηααν , άπιοΰσιν έπιΒέμινοι κατά 
Σα&'νους· καί ά παρ’ έκόντων Σλάβον Ρωμαίων έχεΐνοι λα'φυρα, 
άκοντας άφείλοντο· προς ίέτούτοις, τούς καταφυ/όντας παρ’ 
αυτούς έκ « ς  Ρώμης έσωσαν,  καί το ά&άνατον πυρ, xai τάς 
τ>5δ Ες”ό*ς ιερείας. Οί ρέν ουν Ρωραϊοι διά τους το'τε φαυλως 
διοιχΛ'νντας την πόλιν, ούχ ίκανώς άπομνημονεΰσαι την χάριν 
αύτοΓς δοκοΰσι4 πολιτείαν yap δύντες, ούκ ένίγραψαν εις τούς 
πολίτας* άλλα καί τούς άλλους, τούς μη μετέχοντας τής ίσο- 
νορζς, εις τάς ίέλτους έξώριξον τάς Καιρετανών. Παρά δε 
τοΐς Ελλϊΐσιν εύίοκ/ρισεν η πόλις αΟτη, διά τε άνδρΐαν xai 
δικαιοσύνην των τε γάρ )ηςηρίων άπέσχετο, καίπερ όύνα- 
μένη πλεΓςΌν, καί ΠυθοΓ τον Α/υλλαίωυ καλούρενον άν- 
έ^κκε θησαυρόν. Α/υλλα ?άρ ώνομάζετο το πρότερον ή νυν 
Καιρέα, xai "λέγεται Πελασγών χτίσμα τ&ν έκ Θετταλώς 
αφημένων’ των δε Αυδών ,  οϊπερ Τ υ̂ ρηνο'ι μετωνομάσΒησαν ,  
έπίΓρατευσάντων τοίς Α^υλλαίοις, ιτροσιών τω τιίχει τις ,



ε’πυν&ίνετο τουνομα τ>?ς πόλεως* των S’ άπό τον τείχους Θετ- aao 
ταλλών τίνος αντί τον άποκρίνασθαι, προσαγορεύσαντος αυτόν, 
ΧΑΪΡΕ> &£άμενοι τον οιωνόν ol Tv^xjvoi τούτον, άλοίσαν τπν 
πόλιν μετωνόμασαν. Η δε ουτω λαμπρά χαί Επιφανές πόλις, 
νΰν ίχνη σώ£ει μόνον* άανδρει δ* αύτ^ς μάλλον τά πλησίον 
$ερμά, & καλοΰσι Κβιρετανά, διά τούς φοιτώντας θεραπείας 
χάρα>.

$. 4.
*

Τούς όέ Πελασγούς, ότι μεν άρχαίον τό φίλον, [καί] κατά 
τ«ν Ελλάία πάσαν έπεπόλασε, καί μάλις-α παρά τοίς Αίο- 
λευσι τοΓς χατά Θετταλίαν, όμολογοίσιν άπαντες οχετόν τι. 
Νομ£ω όέ (φ»σίν Εφορος) τό ανέκαθεν λρχαδας .όντας aai 
έλέσθαι Γρατιωτιχόν βιον, εις $έ τχν αύτ«ν άγαψιν προτρέ- 
ποντας πολλούς, άπασι τοί όνόματος μεταίοίναι, καί πολλίη; 
Επιφάνειαν κτι{σασθαι, χαί παρά τοίς Ελλν,σι, χαί παρά τοίς 
άλλοις, παρ’ όσους ποτέ άφιγμένοι τετυχιίκασι. Καί yap τϋς 
Κρ»5τ»)ς Ιποιχοι γεγόνασιν, ώς φησιν όμηρος' λέγει yovv Ο&ισ- 
σεύς πρός Πηνσλ̂ τηιν

Αλλη ί 1 άλλων γλώσσα μεμιγμέν»· ίν μίν Αχαιοί, 
έ* ί 5 Buixpnrti μιγαλήτορίς, «ν ίέ Κύίωνις,
Δωρικέ τ* τριχά&ις, όΐοί τι Πελασγοί.

Καί τό Πελασγικόν Αργος, » Θετταλία λέγεται, τό μεταξύ 
των έκ&λών τοί Πηνειού καί των Θερμοπυλών, Ιωςτίς όρει- 
νζς τ^ς κατά Πίνδον, Αά τό έπάρξαι τών τόπων τούτων τούς 
Πελασγούς. Τόν τε Αία τόν Δωόωναίον αυτός έ Ποηππς όνομα* 
ζει Πελασγικόν·

Ζιύ άνα, Δωίωναϊι, Πιλασγικ*.
Πολλοί ίέ  καί τά Ηπειρωτικά ’&νη, Πελασγικά είρ){κασιν· ώς 
καί μέχρι ίείρο ε’παρξάντων. Πελασγούς τε πολλούς καί τών

Τ 4
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221. ηρώων όνόματα καλόσαντες, *ol* ύπερον άπ* εκείνων πολλά τών 
εθνών έπώνυμα πεποιηκασι· καί γάρ τήν Λέσβον Πελασγίαν 
ειρήκαοι > καί τοίς εν τ>} Τρωάίί KtXt̂ tv Ομβρος (ϊρηχε τούς 
ομόρους, Πελασγούς'

ίππόθοος <? ay* φΰλα Πιλαβγών ίγχιαιμύρων,
Τών, οί Αάρισσαν iptSuhexa ναατάασχον·

Τω δ* Έφόρω του ε| Αρκαδίας είναι χο ψυλον τούτο ηρ£εν 
Ησίοδ?ς* φησΐ yap,

νΐιϊί ΐξιχίνοντο Αυκάονος άντώΐοιο,
Ον η οτ* τίχτ* Πελασγός.

Αισχύλος δ* εκ του περί Μυκ»ίνας Αρχους φηαίν &  ίκέτισιν> & 
Δαναίσι, το χένος αυτών. Kai τήν Πελοπόννησον δε Πε- 
λασχίαν ^ησίν Ερορος χληθίυαι. Καί Ευριπίδης δ  όν Αρχελαω 
φησίν, δη ·

Δαναός ό πεντηχοντα θυγατέρων πατήρ 
έλθών ιίς Apyof, φχησεν ΐνάχον πόλη».
Πελασγιώτας ό’ ώνομασρίνους το πριν,
Δαναούς χαλεισθαε νόμον ?3ηχ’ άν’ Είλάία.

Αντικλείδι; δέ πρώτους φησιν αυτούς τά περί Λήμνον καί 
Ιμβρον κτισαι* καί δό τούτων τινάς, καί μετά Τυρρηνοϋ του 
Ατυος είς Ιταλίαν συνάραι. Και οί τήν Ατθι'δα συχχρβίψαντες, 
Ις-οροϋσι περί τών Πελασχών, ώς και Αθήνησι χενομίνων *τών 
Πελασχών** διά δέ το πλανήτας είναι, κα! δίκην όρνεων επι- 
yotrav ε'φ’ ούς Ιτυχε τόπους, Πελαρχούς υπό τών Αττικών 
κληθηναε.

§. 5.

222. Τής δε Τυρρηνίας, μήκος μεν τό μέγις·ον είναι φχσι την 
παραλίαν άπό Λούνης μέχρι Άςιων δισχιλίων που καί πεντα- 
κοσιων ραδίων* πλάτος δέ τοϋ ήμίσους έλαττον τό πρόδ τοίς



ίρεσιν. Εις μη  ουν Πέισας άηο Aovw)ς πλείους'τών τετρά- νχι 
κοσίων σταίίων ε.ίσίν* έντεί3εν 5έ εις Ούολατέρρας διακόσιοι 
όχίοιίκοντα* πάλιν δε ενΖένδε εις Ποπλώνιον όιακόσιοι έ&5“ορ>{- 
κοντα* ίκ 5ε Ποπλωνίου εις Κισσόν, εχχύς οκτακόσιων, οί 5έ 
εξακοσίων φασί. Πολύβιος 5* ουν εΓναι τους πούντας χιλίους τε- 
τρακοσίους τριάκοντα λίχει. Τούτων 5* « μεν Αοίνα, πόλις 
ίς ·ί, και λιρφ. Κάλοίσι 5* οΐ Ελληνες 2ελόν>ις λιρόνα,<καί 
πόλιν. Η μεν ουν πόλις ού ρεχάλ»Γ δ δε )ψην μέγιςδς τε 
καί κάλλις-ος, εν αίιτώ περιόχων πλείους λιρίνας, άχχιβα3εΓς 
πάντας , οΐον αν γένοιτο όρρηηίριον 3αλαττοκρατ>2σάντων αν
θρώπων τοσαύτης ρέν 3αλάττης, τοσοίτον 5ε χρόνον. Περι
κλείεται 5* ό λιρ«ν όρεσιν ύψ^λοίς, ά$>’ ών τά πελάχχ) κατ
οπτεύεται, καί δ Σαρίών, καί τχίς κΐόνος έκατέρωθεν πολύ 
ρόρος. Μόταλλα 5έ λι3ου λευκοί τε καί ποικίλου χλαυκί£οντος 
τοσαυτ’ ε’?» καί τελικοί τα, ρονολίθους εκ5ι5όντα πλάκας καί 
Γάλους, ώς·ε τά πλεις*α των εκπρεπών ίργων των ε’ν τ>5 Ρώμη, 
καί ταΓς άλλαις πόλεσιν, εντεύθεν εχειν τκν χορηχίαν* καί 
χάρ εύεξάχωχός ίςιν ή λί3ος, των ρετάλλων υπερκειρενων 
τιίς 3αλάττ»ις πλησίον* ίκ 5έ τίς 3αλάττης 5ια5εχορένου τοί 
Τιβίριδος tvjv κορι5>ίν. Καί τκν ξυλείαν την εις τάς οίκο5οράς> 
σελράτωυ εύ3υτάτων καί ενμηχες-άχων, ή Τυρρψία χορηγεί 
την πλείςτ}ν, τώ ποταρω χαχάγουοα έκ τών όρων εϋ3ύς. Με
ταξύ 5έ Λούνης καί Πείση;, ό Μάκρης ες-ί χωρίον, φ περατι 
τίς Τυρρηνίας καί τός Λιχυς·ικ>5ς κόχρηνται των συγγραφέων 
πολλοί, ή  δε Πείσα, κτίσρα μεν εςι τών εν τ>5 Πελοπονντίσω 
Πεισατών, οι ρετά Νές-ορος επί Ιλιον ς·ρ*τεύσαντες, κατά 
τον άνα'πλουν επλαν>?3ί;σαυ, οί ρέν εις τό Μεταπόντιον, οί 
δ> εις τκν Πεισάτιν, άπαντες Πύλιοι καλούρενοι. ΔυεΓν δε πο- 
ταρών κεΓται ρεταξύ κατ’ αύτκν την συρβολήν, Αρνου τε 
καί Αίσαρος· ών ό ρέν όξ’ Αρρητιον φέρεται πολύς, ούχί πας,
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222. άλλα τριχ$ σχισθείς* 6 <?, έ* των Απεννίνων όρων. Συριπε* 
σσντες ^  εις εν ραΒρον, ριετεωρί£ουσιν άλλήλονς ταίς άντικο* 
παίς επί τοσουτον, ώστε τούς επί τών ήϊόνων ίςώτας αργό
τερων , μηόετερον υπό θατέρου καθοράσθαι·' ώστ’ άνά^κη 
όύσανάπλωτα έκ θαλάττης εΓναι4 ς·ά&οι ί* είσί τον ανάπλου 
περί εΓκοσι. Μυθεύουσι δτε πρώτον &  των όρών κατ- 
εφέροντο οί ποταμοί ούτοι, κωλυομένους υπό των επιχωρίων, 
μ» συμπεσόντες εις εν κατακλύσοιεν την χώραν, ύποσχεσθαι 

2ϊ 3. μή κατακλύσειν, καί φυλάΙαι τήν πιτιν. ΔοκεΓ S3 ή πάλες εΰ- 
τυχήσαί ποτέ, καί νυν ούκ άίοξεΓ, 9ίά τε ευκαρπίαν, καί τα 
).ιθουρχεΓα, καί τήν ΰλην τήν ναυπηχήσιμον $ το phi παλαιόν 
εχρώνζο προς τους κατά θα'λατταν κινδύνους (καί yap ρια- 
χιμώτεροι Τυρρηνών ύπήρ£αυ, καί παρώ£υνον «ντους βΐ Λά
χνες , πονηροί χείτονες παρά πλευράν ίντες)> νυν ίέ  to πλέον 

' εις τάς οίχόδομάς άναλίσκεται τάς έν Ρώμη, καί ταις επαύλεσι, 
βασιλεία κατασκευασμένων Περσικά.

§· 6.

Των οέ Ουολατερρανών, η μεν χώρα χλύζεζαχ τή Γαλάτη?. 
Το «3ε χτίσμα έν φάραγγιt βαΒεία λόφος ές-iv υψηλός περί- 
χρνίμνος πάντρ, την κορυφήν έπιπείος, έφ' $ ΐίρυται το τείχος 
τής πόλεως. Η δ* επ’ αυτήν άνάδασις πεντεκαι&κα ςαδίων 
«Υίν άπό τής βάσεως, όςεία πάσα και χαλεπή. Ενταύθα συν- 
έψησαν τινες των Τυρρηνών καί των προγεγραμμένων υπό 
Σύλλα* πληρώσαντες 5έ τέτταρα τάγματα ς·ρατιας, όίετή χρό
νον έπολιορκηθησαν, είθ’ υπόσπονίοι παρεχώρησαν του τόπου. 

.Τό «3'έ Ποπλώνιον επ’ άκρας υψηλής ΐίρυται, κατερρωχυίας εις 
τήν θάλασσαν, καί χερρονησιξούσης, πολιορκίαν καί αυτό &- 
δεγμένον περί τούς αυτούς καιρούς. Τό μεν ούν πολ/χνιον πάν 
έρημόν ες*ι, πλήν των ιερών, καί κατοικιών ολίγων' τό «3’



hevetov oitetzat βέλτιον, προς τ ί ρίζρ.τοΰ ορούς λιμένων ί ί Ζ. 
έχον, tod νεωσοίκονς* διό καί 8otet μοι μόνη τών Τvfiprtvi$av 
των παλαιών αΰτη πόλεων, in* αντί τ ί θαλάττη ίίρύσθαι. 
Αίτιον 8* i f  ί το τής χώρας άλίμενον ίιύπερ παντάπκσιν εψεν- 
γον οι κτί^οι τΑν θάλατταν, 5? προεβάλλοντο έρύματα πρύ 
αύτίς, ώστε μΑ λάφνρον έτοιμον έκκείσθαι τοΓς έπιπλεύσασιν.
E fi ίέ  καί θνννοσκοπείον νπο τ ί άκρα. Κατοπτεύεται ^  άπο 
τίς πέλεως πο'ρρωθεν μεν tax. μόλις ή Σαρδών, iyyvtipw 
Α Κύρνος, εξήκοντα' πως Αεχονσα τίς 2αρίονος ς*α&ονς* 
πολύ ίε  μάλλον τούτων Α Αίθαλία προσεχες·έρα τΑ Απείρω 
ες-ίν, ύσον τριακοσίους&έχουσα ς-αίίονς, δσονς καί τΑς Κύρνον 
ίίέχει. Apifov 5* άφετΑριον τούτο το χωρίδν ές-iv h i  τάς 
τρεις τάς λεχθεισας νίσβνς. Είίομεν ίέ  καί ταύτας Αμείς, 
άναβαν·Τες h t  το Ποπλώνιον, και μέταλλά τινα εν ΤΑ χώρα 
εκλελειμμένα. Ειίομεν δε και τούς εργαζομένους τον σίδηρον 
τον έκ τίς Αίθαλίας κομι£όμενον* ού yap δύναται σνλλιπαι- 
νεσθαι καμινενύμενος εν τΑ νίσω* κομίζεται δ5 εύθύς εκ τών 
μετάλλων εις την Απειρον. Τούτύ τε δΑ παράδοξον ή νήσος 
έχει, και το τά ορύγματα άναπληρούσθαι πάλιν τώ χρύνω 
τά μεταλλενθέντα,- καθάπερ τούς πλαταμώνάς φασι τούς έν 224. 
Ρέδω, και τήν εν Πάρω πέτραν τΑν μάρμαρον, καί τούς έν 
Ινδοίς άλας, ούς φη*** Κλείταρχος. Ούτ’ ούν Ερατοσθένης 
ύρθώς , ό φΑσας μη καθοράσθαι, μίτε τΑν Κύρνον έκ της 
Απειρον, μίτε την Σαρδόνα’ out* Αρτεμίδωρος, ό φήσας έν 
χιλιοις είναι καί διακοσίοις ς-αδίοις πελάγιας άμφοτε'ρας. Καί yap, 
εί τισιν, ήμίν ye ονκ άν υπήρξαν ορατού, ή [οΰκ] επί τοσοντον, 
έφ’ ίσον σαφείς έωρώντο, καί μάλις-α Α Κύρνος. £ς*ι δε κατά 
τΑν Αίθαλίαν λιμΑν A p ya^ , άπο της Αργούς, ώς φασιν. 
Εκείσε yap πλενσαι τΑν της Κίρκης οίκησιν ^ητούντα τον 
ίάσονα, τής Μήδειας έθελούσης ίδείν τΑν θεάν' καί δΑ καί
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ao/f· από των άποςλεγγισμάτων ηαγέντων, & εποίουν οί λργοναΰ- 
τat, δίαμένεtv Ζτι καί νυν Ααποίκίλονς τάς έπί τής ήϊόνος ψή
φους. At όέ τοιαύται ρυ3οποιίαί τεκμήρια των λεχορένων 
ύφ’ κρών είσίν, ότ< ού πάντα Ομβρος αυτός όπλαττεν* άλλ’ 
άκούων 3ρυλλουρένων τών τοιούτων πολλών, αυτός προσετι- 
3«t ρήκη &ας-ηράτων καί έκτοπισρών* καί κα3άπερ τόν θ ρ α 
σέα εις τόν Ωκεανόν εξέβοάε, παραπλησίως καί τόν ίάσονα, 
^ενορένης καί τούτω πλάνας τίνος χάκε/νω, καθάπερ καί 
Μενελάω. Περί ρέν ούν τής Αί3αλέας τοσαυτα..

$· 7*

Η όέ Κύρνος υπό τών ί ’ωραίων καλείται Κόρσαα. Οχ- 
χείτat δε φαΰλως τραχεία' τε ονσα, καί τβΓς πλεί̂ οις μέρεαι 
δύσβατο; τελέως, ώστε τους κατέχοντας τά όρη ,  καί από λη- 
ξ*ειών £ώντας, άχριωτέρους είναι 3ηρίων. όπόταν χοΰν όρ- 
ρήσωσίν οί τών Ρωμαίων fparrtyoi, καί προσπεσο'ντες τοίς 
ερύμασι, πολύ πλή3ος ελωσι τών άνό'ραπόίων, όρον tftv ε’ν 
τή Ρώρη, καί 3αυρά£ε<ν, όσον ε’ρφαίνεταί τό θηριώδες καί τό 
βοσκηρατώ&ς ε’ν αύτοΓς· ή χάρ ούχ ύπορένουσι £ήν, 11 (ώντες, 
άπα3εία καί άναχσ3ησία τούς ώνησαρένους έπιτρίδόυσχν* ώστε, 
καίπερ τό τυχόν καταβαλουσ» υπέρ αυτών, όρως μεταμίλειν. 
E ft όρως οικήσιμα τινα μέρη, καί πολίσρατά που , Βλη- 
σινων τε , καί Χάραξ, και Evtxovwtt, καί Ούάπανες. Μήκος 
όε τής νήσου φήσίν ό χωροχράφος ρέλια εκατόν εξήκοντα, 
πλάτος όε, έόόορήκοντα. Σαρίόνος όε μήκος διακόσια είκοσι, 
πλάτος <3ε εννενήκοντα καί όκτώ. Κατ’ άλλους όέ, Κύρνου μεν 
περίμετρος περί τρισχχλίους λέχεται καί Αακοσίους f«dfo^ , τής 
όέ Σαρδόνος και τετραχισχιλίους. E ft όε αυτής *τό* πολύ μέρος 
τραχύ, καί ούκ είρηναΓον, πολύ όέ καί χώραν έχον ευδαίμονα 
Τοΐς πάσί, σίτω 0έ καί ώαφερόντως. Πόλεες δ* είσί μεν πλείους,
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άζι&ογοι &  Κάλαρις, καί 2οΰλχοι. Τγ & άρετ$ τών τόπων 225. 
άντιτάσσεταί τις καί ροχδηpta* νοσερά yap ή νϋσος τού βέρους, 
καί ράλΐ{*α έν τοΓς ενκαρπούσι χωρίοις* τά ^  αυτά ταύτα , 
καί πορ^είται συνεχώς νπό των όρείων, οΐ καλούνται Atayn- 
σ&ίς, ίολαεΓς πρότερον όνορα£όρενοι. Λέγεται γάρ ίόλαος 
aywv τινάς των παίόών τού Ηρακλέονς έλ£εΐν ο'εύρο, και 
συνοικησαι τοις την νί?σον έχονσι βαρβαροις* Tv{>prpci <? 
ίσον. Ιμερον Φοίνικες έπεκρατησαν οί U  Καρχη<ίόν«ς, 
καί μετά τούτων Ρωμαέοις ε’πολέρο νν. Καταλυ^έντων ίέ έκεί* 
νων, πώ&’ νπό Ρωμ&ίοις υπτ5ρ|ε. Τέτταρα ό* «ς*ΐ τών Χρειών 
ί3ν?ϊ, Πάρατοι, Σωσινάτοι, Βαλαροι, Αχόνιτες, έν σπηλαίοις 
οίκοΰντες* εί <3ε τινα y«v έχονσι σπόριρον, οΰίέ τούτην έπι- 
ρελώς σπείροντες, αλλά τάς τών ίργαζομένων κα$αρπά£οντες, 
τούτο ρεν, τών αύτόβι, τούτο ί*, επιπλέοκτες τοίς εν τ$ περαία, 
Πεισάταις ράλις-α. Οί ίέ  περπόρενοι ς-ρατηγοί τά μεν άντ- 
έχονσι, πρός <& ^  άπανίώσι. Επεί ί '  ον λνσιτελεί τρέφειν 
σννεχώς έν τόποις νοσεροίς Γρατόπείΐον, λείπεται ηοατη* 
χεΐν τέχνας τινα'ς* καί $η τηρ?5σαντες έ£ος τί τών βαρβάρων 
(πανττγυρίζονσι yap επί πλείονς «αέρας από της λεηλασίας), 
έπιτ&ένται τότε καί χειρούνται πολλούς. Γίνονται ^  ένταύ£α 
οί τρίχα φνοντες αιγείαν άντ’ ερέας κριοί, καλονρενοι £έ Μον- 
σρονες* ών ταίς ίοραίς θωρακίζονται. Χρώνται ίέ πέλτρ, καί

$ . 8. ■

Από πάσης $έ τ^ς ρεταξν Ποπλωνίον καί Πείσης ίκανώς 
αί ντ?σοι κατοπτεύονται* έπιριίκεις είσί καί παράλληλοι σχεδόν 
αί τρεις, επί νότον καί Λιβύην τετραρρέναι* πολν ρέντοι τώ 
pey£&i λείπεται τών άλλων ή Αιθαλία. Από τε της Λιβύης 
τό έγγντάτω ίίαρρα φησίν 6 χωρογράφος εις τήν Σαρόώ μίλι»



225. τριακόσια. Μετά δε τό Ποπλώνιον Κόσσαι πόλις μικρόν υπέρ τής 
θαλαττης· Ζςι δ* εν κόλπω βουνος υψηλός, ε’φ’ ου το χτίσμα' 
νπόκειται δ3 Ηρακλεονς λιμήν καί πλησίον λιμνοθάλαττα, καί 
παρά τήν «φαν τήν υπέρ του κο'λπου θυννοσκοπειον. Ακόλου
θα γάρ ό θύννος ον τρ βαλχνω μόνον, αλλά καί τ>5 πορφύρα 
παρά γην, άρξαίμενος από τής έξω θαλάττης, μέχρι και Σι
κελίας. Από ίέ των Κοσσων εις Or«fV ποιραπλέβυσι πολ/χνια 
ες·ι, Γρχονίσχιον, καί Πύρχοι, καί Αίσιον, καί Φρεχήνα* 
ας μεν ίή Γραουίσκους ς-άόίοι τριακόσιοι, Εν σε τω μεταξύ 
τόπος εΥί καλούμενος Ρηχισονίλλα* ίζΌρεΐται όέ χενέσθαι τούτο

226. βασίλειον Μαλαιώτου Πελασχοΰ , ον φασι δύνα? εύσαντα έν 
τοΓς τόποις μετά των συνοίκων Πελασχών, άπελθειν ένθένδε 
ας Αθήνας. Τούτου δ  είσί του φύλου, καί οί τήν Αχυλλαν 
κατεσχηκότες. Από δι Γραβυίσκων εις Πύρχονς, μικρόν έλοίτ- 
τους των έκατόν όχδοήκοντα· ϊς ι δ? ε’πίνειον των Καιρετανών, 
άπό πεντήκοντα ςαδίων' Εχει δέ Είληθυίας ιερόν, Πελασχών 
ίδρυμα, πλούσιόν ποτέ χενόμενον* έσύλησε ό1 αΰτό Διονύσιος 
0 των Σικελιωτων τύραννος κοιτά τόν πλούν τον έπί Κύρνον. 
Από δε τδν Πύρχων εις Ως*ίαν διακόσιοι εξήκοντα* έν δε τω 
μεταξύ τό Αλσιον και η Φρεχηνα. Περί μεν τής παραλίας τής 
Τυρρηνιχής, ταΰτα.

§· 9·

Εν δέ τή μεσοχαώ, πόλεις πρός ταίς είρημένοιις, Αρρήτων 
τε καί Περουσία, καί Οΰολσίνιοι, καί Σούτριον* πρός 0έ ταύ- 
τοιις πολίχναι συχνοί, Βλήρα τε καί Φερεντίνον,.καί Φαλέριοι, 
καί Φαλ/σκον, καί Νέπιτα, καί Στατωνία, xad άλλοι πλοίου ς , 
αί μεν εξαρχής συνες·ώσαι, τινες δε, τών Ρωμαίων οΐκισάντων, 
ή ταπεινωσάντων, κοιθάπερ τούς Ουηίους, πολεμησαντας πολ- 
λακις, καί τάς Φιδήνας. Ενιοι δ  ού Τυρρηνούς φασι τους Φα-
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λερίους, αλλά Φαλιοκους, ϊδιον έθνος* τενές is  καί τούς Φα* α^β. 
λίσχους, πολιν ϋιό^ωσσον (ol is, Αίκουουμφαλίβκον) λέ^ουσιν 
ini τή Φλαρνώ ό&δ χείμενον μεταξύ Οχράλων xai Ρώμης. , 
Τπδ is  τώ Σωράκτω δρει Φερωνία πόλις |ς*ιν, ομώνυμός 
επιχώρια τινΐ δβίμον», τιμωμένρ αφόδρα ύπ© των περίοικων, 
ης τέμενος Ιςα> iv τώ τόπια Βαυμαςήν ίεροποιίαν ξχον. Γ«* 
μνοΐς γάρ ποσι διεξίασιν άνθρακιάν xai σποδιάν μεγάλην oi 
χατεχόμενοι νπό τής δαίμονας τούτης άπαθεΐς* καί ουνέρχε- 
ται πλήθος ανθρώπων άμα της τε πανηγύρειας χάριν, ή συν- 
τελείται κατ’ έτος, xai τής λεχθεισης θέας. Μάλι^α i* ες-tv έν 
μεαογαία το Αρρήτιον προς τοΓς δρεσιν* απέχει youv τής Ρώ
μης χΐλίους xai διαχοσίους f a i /ονς* τδ is  Πλούσιον οκτακόσιους. 
Ε/χύς is  τούτων eV« και ή Περουσιά. Προσλαα&ένουσι δε 
προς την ευδαιμονίαν της χώρας xai λίμναι, μεγάλοι τε xai 
πολλοί ούσαι* καί γάρ πλέονται, καί τρέφουσιν 6'ψον πολύ, xai 
των πτηνών τα λιμναία' τύψη τε xai πάπυρος, άνΒήλη τε 
πολλή» χαταχομίζεται ποταμοϊς εις την Ρώμην ,  ούς έχδιδόασιν 
αι λίμναι μέχρι τού Τιδέρεως* ών ες·ιν ή τβ Κιμινια καί >7 
περί Ουολσινίους xai η περί Κλούσιον, καί ή εγγυτάτω της 
Ρώμης xai της Βαλάττης Σαδότα* άπωτάτω is , καί ή προς 
λρρητίω ϊ$η Τρασυμένα, καθ ην at έχ τής Κελτικάς εις 
την Τυρρηνίαν έμβολα! ς-ρατοπίδοις' αίς περ καί Αννίβας έχρή- 
σατο, ύύεΓν ούσών, τούτης τε, καί τής eV Κριμίνου διά της 
όμβριχής. Βελτιων μεν, ονν η επ’ Αριμΐνου* ταπεινονται yap 
ενταύθα ίκανώς τά δρη* φρουρουμένων δε των παρύίων τού· 227. 
των έπιμελώς, ηναγχάσΒη την χολεπωτέραν έλέσθαι* και έκρά- 
τησεν δμως νικήσας μάγος μεγάλας Φλαμίνιον. Πολλή δε xai 
τών Βερμών υδάτων άφΒονία κατά την Τυρρηνίαν, &περ, τώ 
πλησίον είναι της Ρώμης, ούχ ηττον ευχνδρέϊ τών ςν Βαίαις, 
ά ίιωνο'ραςΌΐ πολύ πάντων μάλυ,ςα.
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§. ίο.
i

227. Τή Si Tupj5»]vt« παρα&'βλ>ιται «eta to πρός ίω ρέρος ή 
όμβραά, τήν αρχήν από τών Απενν/νων λαβούσα, xat ότι 
περαιτέρω ρέχρι τού Αέριου. Από yap όή Ραουέννιις άρξάμε- 
νοι κατέχουοιν ούτοι τά πλησίον και έφεσής, Σάρσααν,  Αρι- 
ρινον, Σήναν, καί Καραρινον. Αύτοδ ό*ές·ί καί ό ΑΓσιςποτα- 
ρός, καί τό Ftyyouvov όρος, και Σεντινον, και Μέταυρος 
ποταρός, καί τό ιερόν tie  Τύχ^ς. Περί yap τούτους τούς 
τόπους είαί τά όρια τής Ιταλ/ας τής πρότερον, καί τής Κελτικάς, 
κατά τό πρός τρ $αλάττκ τούτες ρέρος· καίπερ ρετατι̂ έντων 
πολλάκις τών ί̂ ερόνων, Πρότερον ρέν ye τον ΑΓ«ν έποιούντο 
όριον πάλιν Si τόν Ρου&'κωνα ποταρόν. E n  S' 6 μεν Αΐσις 
μεταξύ Αγκώνας καί Σηνοχαλλ/ας* ό όε Ρουνικών ρεταξύ Αρι- 
ρίνου καί Ραουένν>ις· άρ^ω S' έκπιπτβυαιν εις τόν Αίρίάν. 
Νυνί ίέ , συρπάσης τής ρέχρι τών Αλπεων άπο&ιχθείσης Ιτα
λίας, τούτους μεν τούς όρους έάν &Γ· την S’ Ομηρικήν καίύ’ 
έαυτήν ούίέν ήττον μέχρι καί Ραουένν^ς ©poλoyoύartv άπαντες 
Λατείνειν* οικείται yάp υπό τούτων. Εις ρέν 0έ Αρ/ριυον ενβένίε, 
περί τριακοσ/ους φασίν* έκ όε Αριρ/νου τήν επί Ρώρης ίόντι,· κατά 
τήν Φλαριν/αν οίόν, όιά τής όρβραής άπασα ή όόός ε'ς-t, pejgsi 
όκράλων καίτοϋ Τι&ρεως, ς*αόϊων πεντήκοντα καί τριακοσ/ων 
επί τοΓς χιλ/οις. Τούτο μεν Si) μήκος· τό Si πλάτος άνώραλόν 
ές·ι· Πόλεις ό5 είσίν αί εντός τών Απεννένων ορών άξιοι λόyoυ, 
κατ' αυτήν ρέν τήν Φλαριν/αν όίόν, οί τε όκρίκλοι πρός τώ Τ ι- 
6ερει, καί Αάρολον, καί Νάρνα, όί'ής ρεί ό Νάο ποταρός, συρ- 
&ίλλων τώ Τι&ρει υπέρ όκράλων, πλωτός ό' ού ρεχάλοις σκά- 
ψζσιν’ ειτα Κρρσουλοι, καί Μηορανια, παρ’ ήν ρεί ό Τενέας, καί 
ούτος ε’λάττοσι σκά^εσι xarayiavm τόν TiSeptv τά έκ τού πεόίου. 
Καί άλλαι ό* είσι κατοικ/αι, όίά τήν όόόν πλ>]$υνόρεναι ραλ-

λον,
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λον, ί) όιά πολιτικόν σύςτιρα, Φόρον Φλαρίί/ιον, καί Nov* aay. 
χέρια, ιδ τά Ιύλινα ccyyeta έρ*/α£ορόν>), καί φόρον Σερπρώνιον.
Εν βε$ια ίέ  ττ5ς όίοΰ βαίι̂ Οντι εκ των όκρικλων είς Αρίρινον, 
ίντέραμνά i? tf καί Σπολϊίτιον,- καί Αίσιον, καί Καρέρτνι, όν 
αύτοις τοΓς όρίζουσι ττ,ν Πικεντίν^ν ίρεσι. Κατά οέ θάτερ*' 
ρέρ>1, λρερια τε, καί Τοΰ&ρ, ευερκτ,ς πόλις, καί Είσπελλβν, 
καί Ιτουρον, πλησίον τοντ* r?-3Vj των υπερβολών τον όρονς. 
Απασα ό* ευδαίμων ii χώρα, ρακρω β* όρείοτέρα· £ειά ράλλον 
δ πνρώ τούς ανθρώπους τρίψουσα. Ορεινή δε καί  ̂ Σαβίν»), 328. 
ift& i  ουσα ταυτρ, παραβεβληρε^ τον αυτόν τρόπον, ίνπερ 
αδτ>], τ>} Τνρ^νοο}. Καί τ>}ς Λατίνος ίέ  ίσα πλι$σιά£ει 
τούτοις τε καί τοίς Απεννίνοις όρεσι, τραχντερά ός·»ν. Αρχε- 
ται μεν ουν τά βύο Ιθν>} τούτα άπό τον Τιβόρεως καί τ?ς 
Τν^ρ>?νιάς· εκτείνεται δε επί τά Απόννινα όρη προς τω Αόρια 
λο£ά παρερβάλλοντα. ή  όέ Ορβρικη καί παραλλάττονσα, ώς 
είρηται, ρέχρι τής θαλαττης. Περί μεν ονν τών Ορβρικών 
ίκανώς είρηται.

Κ Ε Φ .  Γ .

$ . *·.

Σ α ΒΪΝΟΙ βέ ς-evijv οικοΰσι χώραν, επί ρχίκος *<?έ* όοίκονσα* 
καί χιλίων ςταβίων άπό τον Τιβόρεω; καί Νωρέντου πολίχνης, 
ρίχρις θ ύ νν ω ν . Πόλεις όχονσιν δλιγας καί τεταπεινωρέ- 
νας, όιά τούς συνεχείς πολόρους, λρίτερνον, καί £εάτον, ω πλη
σιάζει κώμη ίντεροκρέα, καί τά έν Κωτι)/αις ψυχρά ίβατα, 
άψ’ 5η> καί πίνονσι, καί έγκαθΐζοντες θεραπεύουσι νόσους. Σα- 
βίνων (ί1 είσί, καί οί Φόρουλοι, πέτραι προς «πό^ασιν ράλλοκ,
Jj κατοικίαν, εύ^υείς. Κύρις βέ νυν ρεν κωριον ές-ίν* ί?ν βέ 
πόλις επίσηρος, ?ς ώορηντο οί της Ρώρης βασιλεύσαντες, 

ι ϊ
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228. Τίτος Τάτιος καί Νουμας Πομπιλιος· εντε$3εν 3ε καί Κυρίας 
όνομά£ουσιν οί δηικτ,γοροϋντες, τον$ Ρωμαίους. Τρη£ούλα 3έ

J/

καί Ηρητον, καί άλλαι κατοιχίαι τοιαΰται, κώμαι μάλλον 
ί; πόλεις έίετά^οιντ’ άν. Απασα αυτών it yfi $tafsp6vτως 
έλαιόφυτός ες-ι καί άμπελόφυτος ,  βάλανόν τε εκφύει πολλ>$ν* 
σπουίαία 3έ καί βοσκκμασι τοΓς τε «δλλοες> καί 35? [καί] το των 
κμώνων γένος τών Ρεατίνων 3ιωνόμας·αι ^αυματώς. Ως 3* 
είπειν, άπασα it ίταλία θρεμμάτων τε άρίς-η τροφός καί καρ
πών ες·ιν* άλλα 3* εΓ3η κατ' άλλα μέρη τών πρωτείων Tuy-4# _  _

χάνε». E ft  3έ καί παλαιότατον έ̂νος οί 2αβίνοι, καί αυτό— 
χ3·ονες* τούτων 3* άποικοι Πικεντίνοί τε καί 2αυνΓται* τούτων 
3έ Λευκανοί, τούτων οε Βρεττιοι. Τ«ν & αρχαιότητα τεκμηριον 
άν τις ποιήσαιχο άν3ρίας, καί τίς άλλης άρετης, ά(ρ >5ς άντ- 
έσχον μέχρι προς τον παρόντα χρόνον. Φησί 3* ό ouyypa- 
φευς Φά&ος ,  Ρωμαίους αίσ£έσ£αι του πλούτου τότε πρώτον, 
ότε τού έθνους τούτον κατες7]σαν κύριοι. Ες*ρωται 3έ 3ι* αυτών 
» *τε* 2αλαοία ό3ος, ον πολλή ουσα, εις ην καί ^ Νωμεντανήν
ουμπίπτει, κατά Ηρητον της 2α£ίνης κώμην, υπέρ του Τ ίγ 
ρεως κειμενην, άπο τίς αυτός πύλης άρχομένη τής Κόλλίνης.

§. 2.

Ε|ης 3* η Λατίνη κείται, έν $  καί ή τών Ρωμαίων πόλις, πολ- 
λάς συνειλη^υία καί της μη Λατίνος προτερον. ΑΓκουοι yap, καί 
Ούόλσκοι, καί Ερνικοι, Α^οριχίνές τε οι περί αυτήν τήν Ρώμην, 
καί Ρούτούλοι οί τήν άρχαίαν Αρ3έαν έχοντες, καί άλλα συςτί-

229. ματα με£ω καί ελάτττω, τά περιοικοΰντα τούς τότε Ρωμαίους 
υπήρξαν, ήνίκα πρώτον Ικτις-ο ή πόλις* ών &<α κατά κώμας 
αύτονομείσθαι συνέ&ανεν, υπ’ ού3ενΐ κοινώ φυλώ τεταχμενα. 
Φασί 3ε Αινείαν μετ^ του πατρός Αχχίσου, και του παι3ός 
Ασκανίου, κατάραντα είς Λαυρεντόν, της πλησίον τών Ως*ίων
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καί τον Τι£έρεως ίϊόνος, μικρόν υπέρ τίς θαλα'ττης, οσον έν aag. 
terταρσι καί είκοσι ςαδίοις, κτίσαι πόλιν. Επελθόντα ίέ  Λα
τίνον τον των ASopty/νων βασιλέα, τών οίκούντων τον τόπον 
τούτον, όπου νύν ί  ^ώμη έρί, συμμάχοις χρίσασθαι τοΐς 
περί τον Αινείαν επί τούς χειτονεύοντας Φουτούλους τούς Αο- 
ίέαν κατέχοντας (r«$ioi εισίν άπό της Αρδέας είς τήν Ρώμην 
εκατόν εξήκοντα)’ νοοίσαντα από τίς θυχατρός Λαουϊνίας 
επώνυμου κτίσαι πλησίον πόλιν Πάλιν $έ τών ^ουτούλων συμβα- 
λόντων εις μ ά ^ ν , τον μέν ΛατΓνον πεσεΓν, τόν δε Αινείαν 
νιζησαντα βασιλεύσαι, καί Λατίνους καλέσαι τούς υψ* αύτώ.
Καί τούτου ίέ  τελευτίσαντος καί τού πατρός, Toy Ασκάνιον, 
ΑΙδχν κτίσαι έν τώ Αλ£ανώ ίρει, ίιέχοντι τής ^ώμης τοσού- 
τον, όσον καί ί  Αρίέα (Ενταύθα Ρωμαίοι σύν τοΓς Λατινοις 
Διί θνουσιν, άπασα ^ συναρχία άθροισθείσα* ijj πόλει ί '  
ε ί̂ρ^σιν άρχοντα προς τόν τ>5ς θυσίας χρόνον τών γνωρίμων 
τινά νέων). Υπερον ίέ τετρακοσίοις Ιτεσιν ifopeίται τα περί 
Αμώλιον καί τόν αδελφόν Νουρίτορα, τά μέν μν$ώδή, τά 
ό* έγγυχέρω πις*εως. Διεδέξοαηο μεν γάρ την χής Αλ&ις αρχήν 
αργότεροι παρά τών απογόνων τού Ασκανίου , Λατεινουσαν 
μέχρι τού Τίγρεως. Παραχκωνισάμενος ^  ό νεώτερος τόν 
ηοεαδύχερον ήίρχεν, ό Αμώλιος* υιού ί* οντος καί θυχατρός 
τώ Νουμήτορι, τόν μεν εν κυνήγια δολοφονεί, τήν ίέ , ίνα 
άτεκνος διαμείνρ, τής Ερας ιέρειαν κατέρισε, παρθενίας χα'ριν 
ναλούσι ί 5 αύτήν Ρέαν Σιλ&αν. ΕΓτα φθοράν φωράσας, ίιόύ- 
μων αυτί παίίων γινομένων, τίν μεν είρζεν αντί τού κτείνειν, 
•/οριζόμενος τάδελφω, τούς έ£έθηκε πράς τόν Tt&pty, 
κατά τι πάτριον. Μυθεύονται μεν ούν έξ Αρεος χενέσθαι τούς 
πα«5*ας· έκτεθέντας υπό λύκαινάς όραθήναι σκυλακευομένους. 
Φαυρίλον ίέ τινα, τών περί τόν τόπον συφορβών, άνελόμενον 
εκθρέψαι ( &F 5* ύπολα$εΓν τών ίύνατών τινα, υπηκόων όε
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aag. τώ Αμωλίω, λα£όντα έχθρέψαι )* καλέσαι δε τον μεν, Ρωμΰ- 
λον, τον ί ί ,  Ρώμον. Ανό'ρωθέντας ό* έπιθέσθαι τώ Αμωλ/ω, 
χαΐ τοίς παισί. Καταλυθέντων ^  εκείνων, xat της άρχής εις 
τον Νουμήτορα περ;ς*ά$ης, άπελθόντας οΣχαίε, χτίσαι την 
Ρώμην εν τόποις, ου προς αίρεσαι μάλλον, ή προς «vayjojv

23ο. άητη&ίοις. Ούτε yap έρυμνον το ΐδαφος ,  ούτε χώραν οικείαν 
ίχβν την πέρι?, όονι πόλει πρόσφορος, άλλ* ού3* άνθρώπους 
τους συνοικήσοντας* ot yep όντες ώκουν καθ’ αυτούς, συν- 
άπτοντες πρός τοΓς τείχεσι τής κτφμένης πόλεως, οΰίέτοίς 
Αλβανοίς πάνυ προσέχοντες. Κολλατία ό5 ήν, xat Αντέμναι, χαΐ 
Φ ίννο ι, xat Λα&κόν,. xat άλλα τοιαύτα, τότε μεν πολίχνια, 
νυν όέ χώμαι, κτήσεις ιδιωτών, από τριάκοντα ή ^τεσσαράκοντα* 
μιχρω πλειόνων τής Ρώμη? ?αόίων. Μετα|ύ yovv του πέμπτου 
xat Τβΰ έκτου λίθου των τά μίλια Αασημαινόντων τής Ρώμης 
καλείται τόπος Φής^ι* τούτον ί* ίριον άποφαίνουσι τής τότε 
Ρωμαίων χής, οΖ θ ’ ίερομνήμονες θυσίαν έπιτελούσ» ένταΰθά 
τε χαί έν άλλοις τόποις πλείβσιν, ώς ορίοις, αυθημερόν, ήν 
καλού σι ν Αμ£αρουαλίάν. Γ ενομένης ^  συν τάσεώς φασι κατά την 
κτίσιν ,  άναιρεθήναι τον Ρώμον. Μετά δε την χτίσιν ανθρώπους 
συνήλυίας ό Ρωμύλος ήθροιξεν, άποίεί|ας άσυλόν Tt τέμενος 
μεταξύ τής άκρας xat του Καπιτωλίου* τούς δ3 έχει χαταφευ- 
yovra? των άς-υχειτόνων, πολίτας άποφαίνων. Επιχαμώς'όε 
τούτοις ού τυχχάνων , επήγγεάεν αγώνα ιππικόν τού Πο~ 
σειόώνος ιερόν , τόν xat νυν έπιτελούμενον. Συνελθόντων δε 
πολλών, πλείς-ων δε Σαβίνων, έκέλευσε τάς παρθένους άρπά- 
σαι τάς άψιγμένας τοίς δεομένοις γάμον' μετιών δε την ύόριν 
δι’ όπλων Τίτος Τάτιος 6 βασιλεύς τών Κνριτών, έπΐ κοι
νωνία της αργής και πολιτεία συνέ&ι προς Ρωμύλον* ίολοφο- 
νηθέντος δ3 έν Λαουϊνιω τού Τατίου ,  μόνος ηρ£εν έχόντων 
τών Κυριτών ό Ρωμύλος. Μετά δε τούτον Λ εγά το  τήν αρχήν
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Νονμάς Πομπ$.ιος, πολίτης τον Τατίον * παρ’ έκόντων τών a3o. 
νπηκο'ων λα&ύν. Αδτη μεν ούν η μαλίΓ* iU5*cvi ofxevn τίς 
Ρώμης κτίσις έ{*ή».

$ . 3.

Άλλη <?έ τις προτέρα και μυ$ώ$/α, λ ρκα&κήν ϊέγουαχ 
γενέαΒχι τήν άποιχώιν νπ’ Ενάνίρον. Τούτω & ε’πι£ενωθί- 
νβί ψααϊ τον άρακλέα, έλαύνοντα τάς Γηρνόνον βονς. Πν- 
$όμενον ίέ  τίς μητρός Ναο^ράτης τον Ενανίρον ( είναι ^  
αντήν μαντικίς έμπειρον), 5τι τώ άραχλα πεπρωμένον είη 
τελέσαντι τον; ά£λονς ,  ,&εώ χενέσ^αι, ψράσχι τε προς τον 
Ηρακλέα ταντα, χαΐ τέμενος άνχίΰζχι, καί BCctu 5νσίαν 
ίλληνοοίν $ν m i ννν ίκ  φνλα'ττεσθαι. τώ Ηρακλεί* Καί ό 
Καιχίλιος, ό τών Ρωμχιων σνγγρχψεύζ, τοντο τίθεται σ>ιμείον. 
τον Ελληνικόν είναι χτίσμα την Ρώμην, τό παρ’ αντί τήν 
Jtarptov Syotav Ελληνικήν that τώ Hραχλεί. Καί τήν μητέρα 
9s τον Εΰανίρον τιμώαι Ρωμαίοι, μίαν τών ννμψών είναι 
νομίσαντες, Καρμέντην μετονομασ&ίσαν.

Οί ούν Λατίνοι χαταρχάς μεν ίσον όλ/yoi, m l οί πλεώνς α3ι 
ον προσείχον Ρωμαίοι;· ϋς-ερον $ε, χαταπλαχέντες την αρετήν 
τον τε Ρωμύλον χαΐ τών μετ’ εκείνον βασιλέων, νπηχοοι 
ράντες νπίρΙαν. Καταλν^έντων ύέ τών τε Αίχονων ml τών 
Ονόλσχων χαΐ έρνΐχων, ίτ ι ίέ  πρότερον, Ροντούλων τε χαΐ 
A$opiyivo>v, προς ίέ  τούτοι;, Ρααών, καί Αρ^νρούσχων <$έ 
τινων και Πριβέρνων, ή τούτων χώρα Λατίνη προσηχόρεν- 
ται πάσα. Βν ίέ  τών Οίιόλσκων και το ΠωμεντΓνον πεώ'ον, 
όμορον τοίς Λατίνοι; , χαΐ πόλις Απίολα, ήν κατέσκαψε Tap*· 
κννιος Πρίσχος. Αδιονοι <?έ, χειτονεύοντες μα'λις-α τοΐς Κνρί-
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α3ι. ταις' καί τούτων S’ εκείνος τάς πόλεις έςεπόρ^σεν* ό δ7 νιος 
αΰτοΰ ττ?ν Σούεσσαν είλε ττηι μητρόπολιν των Ούόλσκων. Ερ* 
νικοι δέ πλησίον ωκονν τώ τε Λαονινίω καί τκ Αλβα, καί 
αυτή τ>5 ^ώμκ* ούκ άπω£εν 8* ον S’ Αρικία * καί Τελλκναι, 
καί Αντιον Αλβανοί δέ, καταρχάς μεν ώμονόονν τοΓς Ρωμαίας, 
ομόχλωττοί τε όντες καί Λατίνοι· βασιλευόμενοι δ7 εκάτεροι 
χωρίς έτυχχαυον* ονδέν δ* κττον έπγχμίχι τε >$σαν προς άλλ>5* 
λβυς ,  καί ιερά κοινά τά εν Αλβα, καί άλλα δίκαια πολιτικά. 
Υς-ερον δέ, πολέμου συΓάντος, ή μεν Αλβα κατεσκάφη, πλίιν 
του ιερού, οί S’ Αλβανοί πολίται. Ρωμαίων έκρί&οσαν. Καί των 
άλλ.ων δε των περιοαίδων .πόλεων, αΐ μεν άνκρέ£>ιοαν, αι δέ 
έταπεινώθϊίσαν, άπειρο ίσοι· τινές δε καί yjv^&vjoav διά τκν 
έννοιαν. Νννί μεν ούν κ παραλία μέχρι πόλεως Σινουέσσης 
από των Ως-ίων Λατίντ) καλείται· πρότερον δέ μέχρι τον Κιρ— 
καίον μόνον έσχκκει τλ,ν έπίδοσιν* καί τκς μεσοχαίας δέ 
πρότερον μεν οΰ πολλκ, υς*ερον δέ καί μέχρι Καμπανιάς 
δΐέτεινε, καί Σαννιτών, καί Πελιχνών, καί άλλων των τό 
Απέννινον κατοικούντων.

§ . 5 .

Απασα δ7 ες·«ν εύίαίμων καί παμφόρος ,  πλκν όλιχων χωρίων 
τών κατά τ«ν παραλίάν, όσα έλώ&2 καί νοσερά, οία τά των 
Αρδεατών, καί τά μετα|ΰ Αντίου καί ,Λβονϊνίον μέχρι Πωμεν- 
τινου, καί τινων τκς Σητάιης χωρίων, χαίτης περί Ταρρακίναν, 
καί τό Κιρκαίον* 5? ει τινα ορεινά καί πετρώδη. Καί ταντα δ7 
ού τελεως αργά, ουδ7 άχρη^α' άλλά νομάς παρέχει δαψιλείς, h 
νλ»2ν , κ καρπούς τινας έλείονς, η πετραίους* τό δε Καικον- 
βον, ελώδες ον, ενοινοτάτην άμπελον τρίψει, τκν δενδρίτιν. 
Πόλεις δ ” επί ^αλα'ττκ μέν είσι τών Λατίνων, τά *τε* Ωγ<«» 
πόλε; αλίμενος διά τκν πρόσχωσιν, ^ν ό Τίβερις παρασκευάζει,
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πληρούμενος &  πολλών ποταμών. ΙΙαρακίνδύνως μέν 'ουν όρ- α5». 
μ&ονται μετέωρα, έν τώ σαλω τά νάύκλήρια· το μέντοι λυσι
τελές νίκα. Καί γάρ ή τών υπηρετικών σκαφών ευπορία, των a3o. 
έκδεχομένων τα φορτία, καί άντιφορτιζόπων ,  ταχύν ποιεΓ τον 
άπόπλουν, πρίν % του ποταμού άψασ$αι· ες·ι δ*ά καί, μέρους άπο- 
κουφισ3έντος, είσπλεί καί ανοίγεται μέχρι τής Ρώμης, ^αδίους 
εκατόν έννενήκοντα. Κτίσμα δ5 ές*ί τά Ως·ι* Αγκου Μαρκίον.
Αυτή μεν ή πόλις τοιαυτη. Εξής ές*ίν Αντιον, αλίμενος καί 
αύτη πόλις4 ιδρυται δ5 έπί πέτραις* διέχει δέ τών ή ί  ίων περί 
όίακοσίους εξήκοντα ς-αδίους. Νυνί μεν ούν άνείται τοΐς ηφεμό- 
μόσ», εις σχολήν καί άνεσιν τών πολιτικών, δτε λά£οιεν καιρόν 
καί δίά τούτο κατωκοδόμηνται πολυτελείς οικήσεις · ίΐ> τήπόλει 
συχναί, προς τάς τοιαύτας έπϊδήμώις. Καί: πρότεμον δε ναός 
έκέκτηντο, καί έκοινώνουν τών λης·ηρίων τοίς TvppVjVot;, καί- 
περ ήδή τοίς Ρωμαίοις ύπακούόντες. Διόπερ καί Αλέξανδρος 
πρότερον έχκαλών έπε'ς·£ΐλε, καί Δημήτριος υς-ερον, τούς άλόν- 
τας τών λη^ών άναπέμπων τοίς Ρωμαίοις, χαρί£εσ$αι μεν 
αύτοίς δφη τά σώματα, διά την πρός τούς Ελληνας συχχένειαν* 
ούκ άξιούν δέ τούς αυτούς άνδρας, g-ioecrvjyetv τε άμα τής Ιτα
λίας, καί λρ^ήρια έκπέμπειν καί έν μέν τή άχορα Διόσκουρων 
ιερόν Ιδρυσαμένους τιμάν, ούς πάντες Σωτήρας όνομάζουσιν, 
εις δέ τήν Ελλάδα πέμπειν τούς τήν εκείνων πατρίδα λεηλατη'- 
σοντας. Επαυσαν δ* αυτούς Ρωμαίοι της τόιαυτης έπιτηδευσεως. 
Ανά μέσον δε τούτων τών πόλεών έςτ τό Λαουίνιον , έχον 
κοινόν των Λατίνων ιερόν Αφροδίτης· έπιμελούνται δ> αυτοί 
διά προπόλων Αρδεάται. ΕΓτα Λαυρεντόν. Τπέρκέιται δε τού- 
των ή Αρδέα, κατοικία Ρουτούλων, έν έβδομήκοντα ςαδίοις από 
τής ^αλάττης. Εζ*ι δέ καί τούτης πλησίον Αφροδίσιον, όπου 
πανηγυρίξουσι Λατίνοι. Σαυνίται δ* έπόρ^ησαν τούς τόπους. 
Καί λείπεται μέν ίχνη τών ποτέ πόλεων ένδοξα δέ, διά τήν
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93». Αινείαν γέγονεν έπώήμίαν, xai τάς ίεροποΐί&ς, £άί] ές ixtlvatv 
τώνχρόνων παρα$εδόο5αι φααί.

$· 6.

Meta ίέ_ Αντιον τό Κιρχαϊίν i f  tv, έν διαχοαίοις xai ewe· 
wixovre ταδίοις όρος, νησίζον Sakaxxy u  xai ίλεσΐ' φασι 
δε xai πολύρριζον «vat, χάχα τώ μύ^ω χώ περί τής Κ ίρχης 
συνωχειοΰνχες. Εχει δε πολίχνην Κ«ρχ»)$ ιερόν, καί Αθή
νας βωμόν δεάνησ^αι δε xai φιάλήν τινά φασιν Οδύσαέως* 
Μεταξύ δε ο χε Σχάρας ποταμός, xai νπ* αύτώ νφορμος' 
Επ«τ« προε/ης αηιάλός ούάμενος, προς αύτώ μόνον τώ 
Κιρχαίιρ λιμένιον όχον. Ύπέρχειχαι δ* έν χψ μεοογαία χό Πω- 
μενχαιον πίδίον χήν δε συνεχή τούτη πράτερον Αύσονες ώχουν, 
οϊπερ xai την Κομπανίαν εϊχον. Μετά δε τούτους Oaxot* 

933. xai τούτοις δε μετήν τής Κομπανίας· ννν $* άπαντα Asaivm 
ες·ί μέχρι. Σοιουέσοης, ώς είπον. ΐΑον ίέ  τι τοίς Οσχοις, xai 
τώ τών Ανσόνων ί$νει ουρβέ&ιιχε, Τών μεν yap όσχων εχλε- 
λοιπότων, ή διαλεχτός μένει παρά τοΐς Ρωμαίοις’ ώστε καί 
Troojpara σκηνο&ιτεΓσ^αι κατβί ttva ayoJva πάτριον,καί μίμο- 
λο^είσ^α** τών δ> Ανσόνων ούδ’ άπαξ οιχησάντων έπΐ τή Σι- 
χεϊιχήι $άλάχτη, το πΰαγος όμως Ανσόηον καλείται, Εξής 
δ* έν εκατόν ςαδΐοις τ<ρ Κιρχαίω Ταρρακ&α ές-i, Τραχινη κα- 
λουμένη πράτερον από τον σνμδεδνχάχος. ΐΐρόχειχαι δε αυτής 
μέγα έλος, ο ποιούσε ίνο ποταμοί· καλείται δ3 ό μείζων Ανφιδος, 
EvxavSa δε συνάπτει τ9j Βαλάrrp πρώτον η λππία οδός, 
ές-ρωμευη μεν άπό της Ρώμης μέχρι Βρεντεσίον, πλείς-ον δ’ 
όδευομένη' τών δ* έπί Βάλάττη πόλεων τούτων εφαπτομένη 
μόνον, τής τε Ταρραχένης, xai τών εφεξής, Φορμών xai 
Μαηούρνης xai Σινουέσσης, xai τών έσχατων, Τάραντάς τε 
καί Βρεντεσίον. Πλησίον δε της Ύαρραχίνης βαδίζοντι έπί τής



£ώμηί> παραβέβληται Tjj όδώ rii Αππία διώρυξ, ini πολλούς a53. 
τόπους πληρουμενη τοΓς έλείοις τε καί τοΓς ποταμίοις δόάσι. 
Πλίίται 3έ μ«λις-α μέν νύκτωρ, ώστ’ έμ&ίντας άφ’ εσπέρας έκ- 
6*ινειν πρωίας, καί βχδίζειν τό λοιπόν τ>5 ό3ώ τ>5 Αππία* άλλα 
x«t μ εθ  ημέραν* ρυμουλκείται [3έ] δι* θρόνων* Εξης 3ε Φορμώι 
Λακωνικόν χτίσμα ές-ίν, όρμίαι λεγόμενον πρότερον διά το 
ευορμον. Kat τον μεταξύ 3έ κόλπον εκείνοι Καιάταν ώνό- 
μασαν, τά γάρ κοίλα πάντα Καια'τας ο; Λβίκωνες προσα^ο- 
ρεύουσιν* Ινιοι 3* έπώνυμον τχ?ς Αι’νείου τροφοί τον κόλπον 
φασίν. £χει 3ε μ»}κος ςαδίων hutτον, άρξάμενος από της 
Ταρρακίνης μέχρι τ>5ς άκρας της ομωνύμου * άνεργέ τ’  ένταύ- 
5α  σπήλαια ύπερμεχέθη, κατοικίας μεχάλας- καί πολυτε
λείς 3ε3εχμένα* εντεύθεν 3* έπι τάς Φορμίας τετταράκοντα. 
Τούτες 3> άνά μέσον είσί και Σινουέσσης at MtvToipvat, 
ς*α3ίους έκατέρας 3ιέχουσαι περί όχ3ο>$κοντ«. Διαιρεί 3έ Λ εί- 
ρις ποταμός, Κλάνις 3  έκαλειτο πρότερον. Φέρεται 3’ άνωθεν 

.εκ "3ν Απεννίνων όρων, καί τ?ς ΟυηΓένη» παρά Φρεχέλλας 

κώμην (πρότερον 3> #ν πόλις &3οξος)· εκπίπτει 3* εις άλσος 

' Ιερόν, τιμώμενον περιττώς υπό των έν Μιντούρναις, υποκεί

μενον τίί πόλει. Των 3έ σπηλαίων έν όψει μάλις-α πρόκεινται 

3ύο νήσοι πελάγιοι, Παν3*ταρία τε καί Ποντία, μικραί μεν, 

οικούμεναι 3έ καλώς, ού πολύ απ’ άλλ>5λων 3ιέχουσαι* τδς 

ηπείρου 3έ, πενοίκοντα επί τοίς 3ιακοσίοις. Εχεται 3ε του 
Καιάτου κόλπου τό Καίκονβον, τούτον 3έ Φοΰν3οι, πόλις έν 

vh ό3ώ τη Αππία κειμένη. Πάντες δ> είσίν οί τόποι ούτοι, ο34· 

σφό3ρα evotvot* ό 3ε Καίκουβος καί ό Φουν3ανός και ό Σητίνος 

των όίωνομμσμένων είσί, καθα'περ καί ό Φαλερνός, καί ό 

Αλβανός, καί ό Στατανός. Η 3έ Σινούεσσα έν Σητίνω κόλπφ 

Ζ3ρυται, άφ’ ού καί τούνομα (Σίνος yap ό κόλπος)* πλησίον
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3*4 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν  
»34* ε'ς·ΐ & αντί? θερμά λουτρά χάίλι^α, ποιοΰντα προς νόσους 

ενιας, Αυτοί μεν αί επί θαλαττρ τών Α αχινών πόλε*;.

$* 7*

Εν δε τή μεσογαία, πρώτη phi υπέρ τών iirfo v  όςίν w 
Ρώρ»}, καί μόν?) γεέπΐ τώ Τι&'ρε* w ««* περί ότι προ; 
άνάγκτ,ν, ου προς αίρεσαι εχηςαι, εϊρηται. Προσθετέου δ*> 
3rt οΰ^ ο» ρετά ταδτα προσχτίσαντέ; ναια plp»j, κύρω* toil 
βέλτίονος δσαν, άλλ’ εδούλενον τοΓ; προυποκειρίνβ*;. Οί μέν 
γε πρώτοι ζό Καπετώλιον, καί το Παλατων, καί τον ΚουϊρΣνον 
λόφον έτείχισαν, δς χν οΰτω; ευεπίβατος τοΓς έξωθεν, ώστ* 
έξ εφόδου Τίτος Τάτιος εϊλενδπελθών, ivutaptt>5*t τ»ν των 
άρπαγεισών παρθένων Ζδριν. Αγχος δε Μάρκος προολαβών 
τδ. KaCuov όρο;, καί ζό Αδεντΐνον όρος, χαί τδ ρεταξί» 
τούτων πεδίο ν , διήρτκιμένα χαί απ' άλαλων χαί άπδ των 
προτετειχισμέυων f προαέθηχεν άναγραίως- οΰζε · γάρ ούτως 
ερυρνου; λόφου; έξω τείχους εάααι τοΓς βουλορ&ο*; Ιπιτενχί· 
σμαχα χαλώ; εΓχεν, οϋθ’ δλον εκπλήρωσα* τόν .κύκλον ίσχϋσε 
τουμέχρι τοϋ Κουϊρίνου. Ηλφ£ε ίε  Σεροΰΐο; ·τκν •δχλείψβ'* 
άνεπλήρωσε γάρ προσθείς τόν τε Εσχυλίνον λόφον,, χαί τον 
Οΰϊριναλιον. Καί ταϋτα S’ ευέφοδ* τοί; ό£ω$εν;εζΤ- δίόπερ 
τάφρον βαθεΐαν όρύξαντες, είς. το εντός έδέξαντο.την γήν, 
χαΐ έξέχαναν όσον εξαςάόιον χώμα επί τ>5 εντό; όφρύϊ τι?; 
τάφρου, χαί Ιπεβαλον τείχο; χαΐ πύργου; άπδ τϋς Κολλίίοι; 
πύλ>?ς, μέχρι τϋς ϊίσχυλίν)];. ϊπ δ  μέσω δε τώ χώρατ* τρίτη 
ές-l τη5>η ομώνυμος τώ Ουϊμινάλίφ λόφω. Τδ μέν ουν έρυρα 
τοωϋτόν ε^* τδ τό; πόλεως, ερυμάτων ετέρων δεόμενου. Καί 
μοι δοχοϋσιν ο< πρώτοι τον αυτόν λαβεΐν διαλογισμόν περί τε 
σφών αυτών, ναι περί τών ΰςερον, διότι Ρωμαίοις προαήχεν 
ούχ από τών ερυμάτων, άλλα άπδ τών όπλων χαί τής οι-



κειας άρετής ?χεα τ' .σφαλειαν καί τ»ν άλλην ευπορίαν' προ- α34· 
βλήματα νομίζοντας ου τά τείχη τοίς άνίρα'σιν, άλλα τούς 
'άνδρας τοΐς τείχεσι. Καταρχάς μεν ουν άϊλοτρίας τής κύκλω 
χώρας οΰαης, αγαθής τε και πολλές, τού $έ τής πόλεως εδά
φους ευεπιχειρήτου, το μαχαρισΒησόμενον ούδεν b  τοπικόν 
ευχλήρημα’ τή δ3 αρετή χαί τω πόνω τής χώρας οικείας γενο· 
μένης, εφάνη συνδρομή τις αγαθών, άπαταν ευφυΐαν υπέρ· ίϊ35- 
&ίλλουσα. At* ήν επί τοσοΰτον σνζφασα ή πόλις αντέχει, 
τούτο μεν τροφή,  τούτο δε ζύλοις χαί λ&οις προς τάς οικο
νομίας, &ς αδιάλειπτους ποιοΰσιν α\ συμπήξεις, και εμπρήσεις, 
και μεταπράσεις, αδιάλειπτοι χαί αυται ου oat' καί γάρ at 
μεταπράσέις, έκούσιοι τινες συμπτώσεις εΐσί, καταβαλλόντων 
χαί ανοικοδομούνταν προς τάς ίπιΒυαίας ίτερα έξ έτέρων.
Πρός ταΰτ* ουν, τό τε των μετβίλλων πλϋ^ος, και ή ύλη, 
καί οι χαταχομιζοντες ποταμοί,  Βαυμαςην παρέχουσι την ύπο- 
χορηγίαν’ πρώτος μεν Ανιών, εζ* λλβας ρέων τής προς Map· 
σοΓς Αατίνης πόλεως *καΐ* ίιά  τού ύπ’ αυτή πεδίου μέχρι τής 
προς τον Τιθεριν συμβολής' ΖπειΒ* δ Νάρ, και δ Τενέας, οί 
δια τής Ομβροιής ε\ς τον αυτόν χαταφερόμενοι ποταμόν τον 
Τι(βέρα' διά δε Τυρρηνίας καί τής Κλουσίνης, δ Κλανις. Επ- 
εμελήΒη μεν ουν ό 2εβας*ός Καίσαρ των τοιούτων ελαττωμά
των τδς πόλεως, προς μεν τάς έμπρήσεις, συντάξας ςφατιω- 
τικόν έχ των άπελευΒέρων τδ βοηΒήσον' προς δε τάς συμπτώ
σεις ,  τά ύψη των καινών οικοδομημάτων κανελών, και κωλύσας 
ίζαίρειν ποδών έβδομήχοντα τό προς ταίς όίοις ταις δημοσίαις.
Αλλ* όμως έπέλιπεν άν ν έπανόρΒωσις, εί μ» τά μέταλλα και 
^ ύλη, καί τό τίς πορΒμέιας ευμεταχείρίζ-ον άντειχε.

§. 8.
Τούτα μεν ουν η φύσις τής χώρας παρέχεται τά ευτυχή-
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*35. ρατα τδ πόλει* προσέθεσαν δε οί Ρωμαίοι καί τά έχ ΐίς  πρό
νοιας. Των χάρ Ελλήνων περί τάς κτίσεις ράλιςα εύστοχϋσαι 
δοξαντων, δη κάλλους ες*οχάξοντβ, καί Ιρυρνότ>)τος, καί λιρέ- 
νων, καί χώρας ευφυούς* ovtet προΰνώίσαν ραλις·* ών ώλ<- 
γώρηααν εκείνοι, ς-ρώσεως όόων, καί ύπατων είσαχωχίς, καί 
υπονόμων των όύναρένων εκκλύ£ειν τά λύρατα τ>5ς πόλεως 
εις τον Τίδεριν. £ς*ρωσαν δε καί τάς κατά tw  χώραν οδούς, 
προσ^έντες έκκοπάς τε λόφων, καί εγχύσεις κοιλάδων, ώστε 
τάς άρμαμάξας δεχεσθαϊ πορθμείων φορτία* οι δ* ύτιόνορβι, 
συννόρω λ&ω κατακαρφθέντες, οδούς, άρά&ις χόρτου πορέν
τας ε’νίας, άπολιλοίπασι. Τοσούτον δ* ές*ί το είοαγωγιμον ΰδωρ 
διά των υδραγωγείων,  ώστε ποταρούς διά τί?ς πόλεως καί 
των ύπονόρων ρειν* άπασαν δέ οικίαν σχεδόν δε|αρενάς καί 
σίφωνας, καί κρουνούς έχειν άφωνους, ών πλείςτ)ν έπιρέλειαν 
εποηίσατο Μάρκος Αχρώτπας, πολλοις καί άλλοις άναθημασί

*36. χοαμτ,σας την πόλο». ίΐς δ9 είπεΐν, οί παλαιοί μεν τον κάλλους 
τίς  Ρώρ ι̂ς ώλι^ώρουν, προς άλλοις μείζοσι καί άναχκαιοτέροις 
δύτες* οί δ* ίμερον, καί ράλις-α οί νύν καθ' «ράς * ©ύδέ του* 
του ιιαθνς-έρησαν, άλλ’ αναθημάτων πολλών, καί καλών επλ>$» 
ρωσαν τ»ν πο'λεν. Καί χάρ Πορπδίος, καί ό Θεός Καισαρ, καί 
ό Σεδκς*ός, καί οί τούτου παΐδες, καί οί φίλοι, καί η γυνή, 
καί « άδελφ»?, πάσαν ύπερε&ίλοντο σπονδήν καί δαπάνην εις 
τάς καταοκευάς. Τούτων δε τά πλεις*α ό Μάρτιος έχει κάρπος , 
προς τρ φύσει προσλαβων καί τον έκ τός πρόνοιας κόσρον. 
Καί γάρ τό μέγεθος τού πεδίου 5αυρας*όν άρα, καί τάς άρ*· 
ρατοδρορίας, καί τκν άλλην ίππασίαν, ακώλυτου παράγοντος 
τοσούτω πΜθει των σφαίρα, καί δίσκω, καί παλαις*^α, γυμνα
ζόμενων καί τά περικείρενα δρχα, καί τό έδαφος ποά£ον δι* 
Ιτονς, καί [αί] των λόφων ς-εφάναι των υπέρ τού ποταρού μέχρι 
τού ρείθρου σχηνοχραφικήν δψιν όπιδεικνυρένων, δύσαπάλλ#*

3 ι6 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



χτον παρέχουσι την 3έαν. Πλησίον έςΊ τού πείίου τούτου, 2 56. 
καί άλλο πείίον, xai ?oai κύκλω παμπληθείς, καί άλση, καί 
θέατρα τρία, καί άμφιθέατρον, καί ναοί πολυτελείς, καίσυν- 
εχείς άλλήλοις· ώς πάρεργου άν &ί|αιεν άποφα/νειν τήν άλλην 
πύλιν. Διύπερ ιεροπρεπές-ατον νομίσαντες τον τόπον τούτον, 
καί τά' των έπιφανεςάτων μνήματα· ενταύθα κατεσκεύασαν άν- 
ίρών, καί χυναικών. Α&ολοχώτατον <?έ τό Μαυσωλείον καλού- ' 
μενον, έπί κρηπίίος υψηλής λευκολίθου πρός τώ ποταμώ χώμα 
μέχα, άχρι κορυφής τοΐς άειθαλέσι των ίένίρων συνηρεφές* έπ* 
άκρω μεν ούν ε«ών έ^ι χαλκή τού Sifefov Καίσαρος* wito <?έ 
τώ χώματι θήκαί είσιν αυτού, καί των αυχενών καί οικείων' 
δπισθεν ίέ  μέχα άλσος, περιπάτους θαυμας-ούς έχον iv μέσω 
H τώ πε3ΐω ό τής-καύτρας αυτού περίβολος, καί ουτος λίθου 
λευκού·, κύκλω μέν περικείμενον ίχων σι&ιρούν περίφραγμα, 
έντός αίχείροις κατάφυτος. Πάλιν ^  ει τις, εις τήν αγοράν 
παρελθών την άρχαίαν, άλλην έ£ άλλης ίίο ι παρά&$λημένην 
τούτη, καί βασιλικός ς·οάς καί ναούς, ιιίοι <5ε καί το Καπι« 
τώλιον, καί τά ένταΰθα Ιρχα καί τά έν τώ Παλατίω, καί τώ 
τής Λιδίας περιπάτω, ραίίως έκλάθοιτ’ άν των έξωθεν. Τοι- 
αύτη μεν ή Ρώμη,

$· 9·

Τών Γάλλων τής Λατίνης πύλεων, τάς μεν έτέροις yvoa— 
ρίσμασι, τάς δε ταίς όίοίς άφορίσαιτ’ άν τις ταίς γνωριμωτά· 
ταις, οσαι ίιά  τής Λατίνης Ιτρωνται* ή yip επί ταύταις, ή 
παρά ταύταις, ή μεταζύ ϊδρυνται. Γνωριμώταται ίέ  τών όύών, 
ή τε Αππία, καί ή Λατίνη, καί ή Ουαλερία* ή μεν τά προς 237. 
θάλατταν άφορίξουσα μέρη τής Λατίνη;, μέχρι Σινουέσσης, 
ή <5έ τά προς τή Σαοίνη μέχρι Μαρσών μέση <5* αυτών ή συμ- 
πίπτουσα τή Αππία κατά Κασιλίνον πόλιν, λεχούσαν Καπύης
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. έννεβκα/ίεκα ςαδίονς. Αρχεται δε άπό τής Αππιας εν άρις-ερα 
απ’ αυτής έκτρεπομένη πλησίον Ρώμης, εΐτα διά Τονσκλβι- 
νον δρονς νπερβασα, μεταξύ Τούσκλον πόλεως, καί του 
Αλβανόν όρους, χάτεισεν επί Αλγιδον πολίχνιον, καί Ιίικτάς 
πανδοχεία. Είτα συμπίπτει καί η Λαβίκανή, άρχομένη ftev 
άπό της Εσκνλινης πύλης, άφ’ ης καί η Πραινες·ίνη* ε'ν άρι- 
^ερά ^  άφεϊσα καί ταύτην, καί τό πε&ον τό ΕσκνλΓνον, πρό- 
εισιν έπ« πλείους τών εκατόν καί είκοσι £·αόίων, καί πλησια- 
σασα τω παλαιώ Λαβικω, κτίσματι χατεσπασμένω, χειμένω 
S3 έψ ύψους, τοντο μεν καί τό Τοΰσκλον εν δε&οΐς απολεί
πει, τελευτά δε προς τάς Πατάς και την Λατίνην διέγει δε 
της Ρώμης τό χωρίον τοντο ίιακοσίους καί όέκα $·αίίονς. Ε Β ’ 
εξής μεν ίπ* αυτής τής Λατίνης, είσίν επίσημοι κάτοικό», καί 
πόλεις, Φερεντίνον, Φρ ου οίνων, παρ' ήν ό Κδσας pet ποτα
μός, Φαβρατερία, παρ’ ήν ό Τρηρος ρεΓ. Ακούϊνον [<&] μεγάλη 
πόλις ές·ί, παρ’ ϋν ό Μέλπις ρεί ποταμός μίγας' Ιντεράμνιον, 
εν συμβολή δνΰν ποταμών κείμενον, Λειριός τε καί έτερον* 
Κασινον, καί αυτή πόλις ά£ιόλο/ος ύ$·άτη των Λατίνων. Τό 
yap ΤΙανον τό καλούμενον Σι&κίνον, εφεξής χείμενον, έκ τον 
έπώέτου Αιλονται, ίίότι τών Σιδίχίνων εςίν. Οντοι δε Οσκοι, 
Καμπανών έ^νος έκλελοιπός* ώςε λέ̂ οιτ* άν τής Καμπανιάς 
καί αίίτη, μεγίςη ουσα τών επί τη Λατινη πόλεων, καί η 
εφεξής ή τών Καληνών, καί αυτή αξιόλογος,  συνα'πτονσα τώ 
Κ ασιλινω.

$. to .
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Ε̂ >’ έκατερα όε τής Λατίνος, έν 0ε£ιά μεν είσιν αί μετχξυ 
αυτής και τής Αππιας, Σητία τε καί Σιγνίχ, φέρουσαι οίνον, 
π μέν τών πολυτελών ένα, ή όε τόν ς·αλτικώτατον κοιλι'ας, τόν 
2iyviov "λεγόμενον. Προ δε ταυ της εΥί Πρίβερνον καί Κόρα,



χαΐ Σούεσσα τών Πωμεντίνων, χαί Ούελίτραι, χαί Αλέτρίον' 
ttt δε Φρε?έλλαι, παρ7 fa ό Αειρις ρεΐ, ό είς τάς Μιντούρ- 
νας έκ&ίονς· νυν μενκώμη, πόλις δέ ποτέ γεγονυΐα άξιδλογος, 
καί τάς πολλας τών άρτι ΙεχΒειεών περιοιχίδος πρότερον έσγττ 
χυΐα, αί νυν εις αυτήν συνέρχονται, αγώνας τε ποιούμενοι και 
ϊεροποιίας τίνος4 χατεσχάψη S' υπό Ρωμαίων άποςασα, Πλεί~
Cat S’ είσι, καί τούτων τών έν τγ Αατίνη, χαί τών έπέχεινα, 
εν τη έρνάων τε χαί ΑΙχούων χαί Ούολσχων Ιδρυμένοι, Ρω
μαίων S’ είσι χτίσματα, έν  άρις*ερ£ δε τής Αατίνης αί μεταξύ a38. 
αυτής, χαί τής Ούαλερίας, Γά&οι μεν έν τγ  Πραινες*ίν/5 6δώ 
χειμένη, λατόμον εχουσα υπουργούν τή Ρώμη μάλιςα τών άλ
λων, διίχουσα το ίσον Τής Ρώμης τε χαί Πραινέςου περί έχατόν 
CaSiovq. E D ’ ή Π ραίνεις, περί fa αύτίκα έροΰμεν. Ε ?^  αί 
εν τοίς όρεσι τοΓς υπέρ Προίκες· ον, ή τε τών Ερνίχων πολίχνη, 
Καπίτουλον, χαί Αναγνία πόλις ά&όλο^ος, χαί Κερεάταί, χαί
Σώρα, παρ’ fa ό Λεζοις παρεξεών είς Φρεγέλλας ρεΐ, χαί Μ tv*

■¥
τούρνας. Επειτα άλλα τινά, χαί Ουέναγρον, ο$εν το κάλλι- 
ςον ελαιον. Η μεν ούν πόλις εψ’ ύψους κείταΓ παραρρεΐ δε 
rrjv τού λο'Φου ρίζαν ό Ούουλτοΰρνος' δς χαί παρά τό Κασι- 
λινόν ένεχθείς, έχδίδωσι χατά την ομώνυμον αύτώ πόλιν. Α ί- 
σερνία δε χαί λϊλίψαι ήδη Σαυνιτιχαί πόλεις είσιν, ή μεν 
άγηρημένη χατά τον Mapatxov πόλεμον, ή δ? ετι συρμένουαα.

$. i r .
ή  Ούοΐλερία S  άρχεται μεν από Τι$ούρων, άγει S’ έπί 

Μαρσούς, xal Κοργίνιον την τών Πελιδνών μητρόπολιν. Είσι 
S’ έν αυτή Λατίνοι πόλεις Οΰαλερία τε, και Καρσεολοι, χαί 
Αλ&χ' πλησίον δε χαί πόλις Κούκουλον. Εν οψει S’ είσι τοίς 
έν Ρώμη Τζούρα τε, καί Πραίνες·ος, και Τοϋοκλον. Τιβουρα 
μεν, [εν] $ τό Ηράκλειον, χαί 6 καταρράχτης, δν ποιεί πλωτός ών
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a38. ο Ανιών, ά^υψουςμεχάλου καταπίπτων εις φάραχχαβαθεΓαν, 
καί χαταρράσσων πρό; αυτιρ τρ πόλει. έντεύθεν δέ διέ£εισι πεδίον 
ευκαρπότατον, παρά τά μέταλλα του λ0ου τοδ'Τιβουρτίνου, καί 
τοΰ εν Γαβι'ο« ;, *καί* τοΰ ερν^ροΰ λεχομένου* ώς-e την έκ τών 
μετάλλων έξαγωγτ,ν καί την πορθμεία» εί-μαρ/5 τελέως είναι , 
τών πλείτων έρχων τ>5ς Ρώμη; έντεδ£εν κατασκευα£ομένων. 
Εν δέ τώ πεδίω τούτω, [δ] δ Ανιών διέξίκσι, καί τά Αλβουλα 
καλούμενα ρεϊ υδατα ψυχρά εκ πολλών πηχών, προ; ποικίλας 
νόσου;, καί πίνουσι χαί έχκο&ημένοι; υχιεινά* τοιαΰτα δέ καί 
τά Λαβανά, ούκ άποθεν γούτων, έν τ>5 ΝωμεντανίΙ χαί τοΓ; 

περί Ηρητον τύποι;» Πραίνετο; δ* έτίν,. όπου το τ>5; Τύ^ς 
ιερόν επίσημον χρηςτιριάζον. Αμφότεραι S’ αΐ πόλει; αυται 
τη αΰτ^ προσιδρυμέναι τυχχάνουσιν δρεινί?· διέχουσι & άλλη- 
λων όσον ς·αδιδυ; εκατόν τι?; δέ Ρώμη; Πραινετο; μέν καί 
διπλάσιου, Τίβουρα δ* έλαττον. Φασί δ* Ελλήνιζα; άμφοτέρα;* 
Πραίνες*ον χοΰν Πολυτέφανον καλείσ^αι πρότερον* Ρρυμνή 
μεν ουν έκατέρα, πολύ δ* έρυμνοτέρα Πραίνετο;* άκραν χάρ 
έχει τη; μεν πόλ.εω; δπερ^εν όρο; υψηλόν, όπισθεν δ* άπό 
τή; συνεχούση; όρεινϋ; αΰχένι διε£ευχμένον, ύπεραιρβν και 

δΰσί ταδίοις τούτου προ; όργιαν άνά&χσιν. Προ; δέ ττί έρυ-
309· μνότητι καί διώρυ£ι κρυπτοΓ; διατέτρηται πανταχό^εν, μέχρι 

των πεδίων, ται; μέν, υδρεία; χάρο/, ταις δ*, έ£όδων λαθραίων* 
ών εν μια Μάριο; πολιορκούμενο; άπέ3ανε. ΤαΓ; μέν ουν 
άλλοι; πόλεσι πλειτον τό εύερκέ; πρό; άχαρου τίθεται· Πραι- 
νες-ίνοις δε συμφορά χεχένηται διά τά; Ρωμαίων τάσεις. 
Καταφεύχουσι χάρ έκείσε οι νεωτερισαντες* έκπολιορκη3έντων 
δέ, πρό; to χαχώσει της πόλεω;, καί την χώραν άπαλλοτρι- 
οϋσ^αι συμβαίνει, τδ; αίτια; μεταφερομένηί επί τούς άναιτίους. 
ΡεΓ δέ διά τη; χώρα; Ουέρεσι; ποταμός. Πρό; Ιδ> δέ τη; 
Ρώμη; είσίν αί λεχ&είσαι πόλεις.

3ao ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

$. 12.



ένδοτέρω δε τκς κατ’ αυτάς όρεινκς άλλη ράχις έςί, με- 23g. 
ταζν αυλώνα καταλείπουαα τον κατά Αλγιδον, νψηλκ μέχρι 
τού Αλ&νού όρους. Επί rαύτης δό το Τούσκλον ϊδρυται, πό
λις ού φαύλως κατεσκευασμένρ* κεκόσμρται δε ταΐς κύκλω φυ- 
τείαις καί οίκοδομίαις, καί μα ι̂ς-α ταΐς ύποπιπτούσαις έπΐ τό 
κατά τλν Ρώμκν μέρος. To yap· Τούσκλον ενταύθα ές·ι λόφος 
ε^εως και εύ'υδρος, κορυφούμενος κρέμα πολλαχού, και δεχό
μενος βασιλείων κατασκευάς έκπρεπες·α'τας. Συνεχ? δ  ές·ί καί 
τα τω Αλδανω ορει ΰποπιπτοντα, τ»ν αύτκν τε άρετκν έχβντα, 
καΐ κατασκευήν. έφε|»ς ^  ές-ΐ πεδία, τά μεν προς τ»ν Ρώμκν 
συνα'πτοντα, καί τά προάς-αα αύτκς, τά δε προς τκν 3άλατ- 
ταν* τά μεν ουν προς τκν ^αΟατταν κττόν ίςιν υγιεινά, τά δέ 
«λλα ευάγαγά τε καί παραπλρσίως έξησκημένα. Μετά δέ τό 
Αλβανόν Αρικι'α ές·ΐ πόλις έπι τρ όδώ τρ Αππία· ς·άδιοι δ  
είσΐν εκ,τκς Ρώμκί εκατόν εξήκοντα· κοίλος δ  ές*ίν ό τόπος , 
εχει δ  όμως έρυμνκν άκραν. Τπέρκειται δ  αύτκς τό μεν 
Λαουίνιον, πόλις Ρωμαίων έν δε|ια τκς Αππι'ας οδού, άφ’ «ς 
εποπτος ή τε θάλαηα ες-t> καΐ τό Αντιον. Τό δ  Αρτεμισίου, 
δ καλούσι Νέμος, έκ τού έν άρις-ερα μέρους τκς οδού τ>?ς 
έ£ Αρικιας άναόαινουσιν εις τό τκς Αρικίνης ιερόν. Λε^ουσι δ  
εΐναι άφίδρυμα τί?ς Ταυροπόλου* καί ya'p τι βαρβαρικόν xpeite? 
καί σκυ&κόν περί τό ιερόν £&ος. Καδις-αται yap ίερεύς, ό yevvj- 
3είς αύτόχειρ τού ιερωμένου πρότερον, δραπέτρς άνκρ* ξιφήρης 
ουν ε’ς-ιν άεί, περισκοπών τάς επιδέσεις, ίτοιμος άμύνεσ$αι.
Τό δ  ιερόν εν άλσει. Πρόκειται δέ λίμνκ πελαχί£ουσα. Κύκλω 
δ’ όρεινκ συνεχκς όφρΰς περίκειται, λίαν ύψκλκ, καί τό ιερόν καΐ 
τό ύδωρ άπολαμδάνρυσα έν κοίλω τόπω καΐ βαΒεΐ. Τάς μεν 
ουν πκλ«ς όρον έςιν, εξ ών ή λ/μνκ πλκροϋταί’ τούτων δ  

χ Φ *
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a+o. ίς-l καί ή Ηχερία χαλουμένη, δαίμονός τίνος πώνυμος· αί $  
άπορρύσεις, ενταύθα μέν άδηλοι είαιν, ε|ω δε &«ννντ«ΐ πόρρω 
προς τήν επιφάνειαν άνεχουσαι.

§. ι 3 .

Πληοίον δ? ές·'ι των χωρίων τούτων καί Αλβανόν ορος, πολύ 
ύπερκύπτον τον Αρτεμισίου, και των περί αυτό όφρύων, καί- 
περ υψηλών ούσών, καί όρθιων ίκα«δς. βχει όέ καί τούτο 
λίμνην πολύ μεΐζω τής κατά το Αρτεμισίου *ορος*. Προσωτέρω 
δε τούτων αί λεχθεισαι πρότερον πόλεις τής Λατίνης είσί. Μά- 
λις·α £έ εν μεσοχαία των Λατίνων πόλεών ες·ιν ή Αλβα, 
όμορούσα Μαρσοίς* ϊδρντβα δε έψ* υψηλού πάχον. ές·ι ίέ  
καί λίμνη Φουκίνα πλησίον, nefoyta τό μέγεθος' χρώνται δ1 
αυτή μάλις*α μεν ΜαρσοΙ, καί πάντες οί πλησιόχωροι. Φασι 
^  αυτήν καί πληρούσθαί ποτέ μέχρι τής όρεινής, καί ταπει- 
νούσθαι πάλιν, ως·’ άναψύχειν τούς λιμνωθέντας τύπους, καί 
χεωρχεισθαι παρέχειν* είτε μετας-άσεις τών κατά |3άθονς νχρών 
σποράίην καί άόηλως χινονται, πάλιν δ* έπισυρρέουσιν, είτε 
τελέως έκλείπουσιν αί πηχαΐ, καί πάλιν σννθλίβονται* καθάπερ 
επί τού Αμενάνου συμβαίνειν φασί, τού όίά Κατάνης ρέοντος· 
εκλείπει χάρ επί πολλά Ιτη , καί πάλιν ρει. Εκ £έ τής Φου- 
κινας είναι τάς πηχάς ίς-ορούσι τού Μαρκίου υόάτος, τού την 
Ρώμην ποτίζαντος καί παρά τάλλα εύίοκιμούντος ύόατα. Tij 
δε Αλβα, &ά το έν βάθει τής χώρας ίφύσθαι, καί δίά το 
εύερκές, άντί φρουράς εχρήσαντο πολλάκις Ρωμαίοι, τούς φυ
λακής δεόμενους ενταύθα καθείρχοντες.

Κ Ε Φ .  Δ .

$ . ι .

Ι^ΠΕί άπο τών προσαλπείων ε'Θυών άρζάμενοι καί τών προς 
αύτοίς όρων τών Απεννινων, ΙπειΘ’ υπερβάντες ταύτα, τήν εντός



Β Ι Β Λ .  Ε» ( i t a a i a ),

εζτ,7Βομεν πάσαν, $οη μεταξύ κείται τού Τυρρν<νικού πελα- a 4». 
/ους, καί των Απευνίνων όρων των κεκλιμένων προς τον Αδρίαν · 
μέχρι Σουνιτών καί Καμπανών* νυν έπανιόντες, δΐ}λώσομεν τά 
έντοις δρεσι τούτοις οίκούντα καί ταΐς ύπωρείαις τ>5ς τε εκτός, 
μέχρι τ»ς παραλίας τ>?ς Αδριατακς, καί τίς έντός. Αρκτέον δέ 
π«λ«ν από των Κελτικών όρων.

§* * ·

Ε π  & ή Πικευτίν^μετά τάς των Ομηρικών πόλεις τάς 
μεταξύ Αριμίνουκαί Α/κώνος. 12ρμ»}νται δέ εκ τίς Σα&ν»ις οί 
Πικεντίνοι, δρυοκολβ'πτου τ«ν οδόν ^σαμένου τοίς άρχ»/έ- 
ταις, άψ> ού καί τουνομα* Παον /άρ τόν όρνιν τούτον όνο- 
μαξουσι, καί νομ£ουσιν Αρεος ιερόν. Οίκον σι δ* από των 
όρων άρξβίμενοι, μέχρι των πεδίων καί τής Βαλάττης, επί μ ί-  
κος έχοντες >]ύξ»·,μέν>ιν μάλλον « πλάτος τχν χώραν, ά/α3^ν 
προς άπαντα, βελτίω δέ τοΓς ξυλίνοις καρποίς, ij τοις σιτικβις. 
ές*ι δ* εύρος μεν τό από των όρων επί 3άλατταν ανώμαλον 24*·- 
τοΓς διας*όμασι* μ^κος δ* από Αίσιος ποταμού μέχρι Κας*ρου, 
παράπλουν έχβν ς-αδίων οκτακόσιων. Πόλεις δέ, A/κών μέν Ελ- 
λ>:νίς, Συρακουσίων κτίσμα, των φυ/όντων τ«ν Διονύσου τυ
ραννίδα* κείται S* βπ^άκρας μεν λιμένα εμπεριλαμδονούσϊΐς, 
τ>5 πρός τάς άρκτους ε’πίΓρο^* σφόδρα δ’ εύοινός ες*ι καί 
πυροφόρος. Πλησίον δ* αύτίς Αυξουμον, πόλις μικρόν υπέρ 
τ»$ς θαλάττης. ΕΓτα Σεπτέμπεδα καί Πνευεντύα, καί Ποτεντία, 
καί Φιρμον Πικ^νόν* επίνειου δέ ταύτιος, Κας^έλλον. έφεξλίς 
δέ τό τζς Κύπρος ιερόν, Τυρρηνών ίδρυμα καί κτίσμα* τ/,ν 
δ* Ηραν εκείνοι Κύπρον καλούσιν. ΕΓτα Τρουεντινος ποταμός 
καί πόλις επώνυμος. ΕΓτα Κας*ρουμνόδουμ, καί ό Ματρίνος 
ποταμός, ρέων άπό ττίς Αδριανών πόλεως, έχων επίνειου τ«ς 
Αδρίας, έπώνυμον εαυτού. Ες-ι δ5 έν τδ μεσο/αία καί autxj,

Φ a
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a4i. καί το Ασκλον to Πεκωνόν, έρυμνόταχον χωρίον, *καί* έφ’ ώ 
κεΓταε to τείχος, καί τά περικείμενα όρω ςρατοπέδοις ον βα- 
σεμα. Υπέρ δε τώς Πεκενπνης ΟύωΓενόί τε καί Μαρσοί, καί 
Πελιδνοί, καί Μαρρονκίνοε, καί Φρεντανοί Σαννετεκόν ί3νος, 
τκ?ν δρεενίιν κατίχουοεν, έψαπτόμ,ενοί pupa τής ^αλάττως. Εζ-ι 
δε τά eSvt] ταΰτα pupa μεν, άνδραώτατα δε, καί πολλάκες 
tin» αρετήν τούτην έπιδεδειγμένα Ρωριαίοες· πρώτον μεν, γρίκα 
έπολέμουν’ δεύτερον δε, δτε αυνες·ράτεύον* τρίτονΝδ*, δτε 
δεόμενοι τυχΰν ίλευ$ερίας xai πολιτείας, μή τυγχάνουτες , 
άπέζ^ισαν, καί.τον Μαρσεκόν καλούμενον όξ)}ψαν πόλεμον, 
Κορφίνεον τών τών Πελιδνών μωτρόπολεν κοινήν άπασε τοίς ίτα- 
λεώταες άποδείξαντες πδλιν, αντί τώς Ρώμρς, όρμητήριον τον 
πολέμου, μετονομασ$εΐσαν Ιταλικών’ καί ενταύθα *δε* τους 
συνεπομένους άδροίσαντες, καί χειροτονήααντες υπάτους xai 
ς-ραηγούς. Δύο δ> ετω συνέμεεναν εν τώ πολέμια, μέχρι διεπρά- 
ξαντό ττ,ν κοινωνίαν, περί ?,ς έπολέμουν. Mapcruov δε ώνόμασαν 
τον πόλεμον, άπό τών άρζάντων τής άποςάαεως, καί μαλιςα 
άπό ϊίομπεδίου. Τά μεν ούν άλλα χωμγ,δόν £ώσεν* ϊχοναι δε 
xai πόλεις υπέρ μεν τής $άλάττης τό τε Κορρενεον, xai Σονλ- 
μον, καί Μαρρούβίον, καί Τεα'τον τών τών Μαρρουκίνων μητρό- 
πολεν. Επ’ αυτρ δε τή 3αλάττρ τό τε Ατερνον, όμορον τή Πικεν- 
τίνρ, ομώνυμον δε τώ ποταμώ τώ διορίζουτι τήν τε Όυγιςίν/ρ, 
xai τών Μαρρονκίνων. ΡεΓ γάρ εκ τώς Αμιτερνίντ\ς, διά *δε* 
ΟνωΓίνων, παράλιπών εν δεξιά τους Μαβρουχινους υπέρ τών 
Πέλιγνών κειμένους, ζεύγματι περατός. Τό δε πόλεσμα τό 

ί Ι,ι . επώνυμου αντου Ούης-ίνων μεν έςτ, κοενώ S’ επενείω χρώνται 
καί ©ε Πελεχνοί, καί οί Μαρρονκίνοε* διέχει δέ to ζεύγμα τέτ- 
ταρας καί εεκοσε ς̂ αδίους από Κορανίου. Μετά δε Ατερνον 
Ορτων, έπίνεεον Φρεντανών, καεΒονκα, καί αυτό Φρεντανώυ, 
όμορον Τεάνω τώ Απονλω. όρτώνεον δ* ες-iv έν τοΐς Φρεντανοες



• πέτρα λυρικών ανθρώπων, οίς αί οικήσεις από των vauaytiwv afa 
roiyvuvTai* καί τάλλα ^ηριώίεις εΓναι ίέ  λέγονται. Merely ίέ 
όρτωνος καί Ατέρνου 0 Σιχγρος ποταρός, όρ£ωντους Φρευ- 
τανβύς ώπότών Πελιδνών. 0  ίέ  παράπλους άπό τής ΠικεντΑης 
h i  τούς Απούλους, ούς οί Ελληνες Δαυνίους καλοίσι, ς-α- . 
ίίων i?iv ίσον τετρακοσίων έννενήκοντα.

$ . 3 .

Ε£ής ίέ  ρετά την Λατίνην ίςίν ή τε Καρπανία, παρ- 
ήκουσα τ$ $αλάττρ, καί υπέρ τούτην ή .Σαυνιτις ε’ν ρεσο- 
y a & , ρέχρε Φρεντανών, καί τών Δαυνίων* εΓτ* αυτοί Δαύνιοι, 
καί τάλλα έ$νη τά ρέχρι του Σικελικοί πορ^ροί. Πρώτον ίε 
περί τής Καρπανώς ρητέον. E ft  ^  άπό τής Σινουέσσης, έπί 
ρεν την έ|ΐ?ς παρολών, κόλπος ευμεγέθης, μέχρι Μισηνοί* 
χάκεΐ&εν άλλος κόλπος πολύ μείζων τον ηροτέρου* χαλούσε 
<? αυτόν Κρατήρα, από του Μισηνοί μέχρι του Αθηναίου 
(ίύεινΑκρωτηρίων) κολπούρενον. ίπ έρ  ίέ  τούτων τώνήεόνων 
Καρπανία άάσα ϊίρυται, πείίόν ευί«ιρονέΓ«τον τών απάντων* 
περίχεινταε & «υτώ }>εωλοφίαι τε ευκαρποι·,* α ί όρη τά τε' 
τών Συνετών καί τά τών όσκων. Αντίόχος ρεν ούν φησι την 
χώραν τούτην Οπεκούς οικήσαε, τούτους ίέ  καί Αύσονας καλει- 
σ&ν» Πολύβιος ί 5 έρφ αινεί ίύο έ3ν>ϊ νορμών ταότα* όπικους 
χάρ φησι καί Αυσονας οίκείν την χώραν τούτην την περί τον 
Κρατήρα. Αλλοι ίέλέχουσιν, οίκούντων όπικών πρότερον, καί 
Αύσόνων ρετ* εκείνους, κατασχεΐν δς·ερον Οσκων τε έ^νος* 
τούτους S’ υπό Κυραιων, έκείνους $* υπό Τυρρηνών Ικπεσεΐν* 
ίιά  γάρ την άρετήν περιράχητον ^ενεσ^αε τό πείιβν. Δώίεκα 
ίέ  πόλεις έ^κατοικίσαντας, την οΤον κεφαλήν όνοράσαι Κ α- 
πύην. Διά ίέ  τήν τρυφήν εις ραλακών τραπορένους, καδάπερ 
της περί τόν Πάίον χώρας έ^έςτςσαν, ούτω καί τούτης παρα-

Φ 3
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*4** χωρϋσαι Σαυνίταις, τούτους <? νπ© Ρωμαίων έκπεσείν. Τίϊς 
δ> ενκαρπιας ές'ι στιμΰον,-χο σίτον hxav&a ylvtaSai τον χά).- 
λις·ον* λέ^ω ίέ  τον πύρη/βν, εξ ον καί & χόνδρος, κρείττων &ν 
πασυς καί όρύζης, καί b  ολίγω σιτικές τροψής. ίς-ορεΐχαε δ  
ενια των τκόίων σπείρεσ^αι δι* έτους., 4ίς μεν τ>5 £ει£, τό δε

a43. τρίτον έλύρω* τινά ίέ  καί λαχανεύεσΐύαι *τω* τετβίρτω σπόρω. 
Καί μην τον οΓνον τον κρατικόν ένχεΰ^εν έχουσι Ρωραίοι τον 
Φαλερνόν, καί τον Στατανόν, xai [τον] Κολ^νόν* fl&j 5έ καί ό 
Συρρεντϊνος έναριλλος κα3ίς·αται τούτο ις, νεωςί πειράζεις, ©τι 
παλαίωσιν δέχεται. Ως ^  αΰτως εύέλαιός eft καί πάσα ί  
περί το Ούέναφρον, όμορον τοΓς ηεδίοις ΰν,

§. 4 ·

Πόλεις επί μεν τή £αλλάττ·/9 μετά vr,v Σινούεσσαν, Λ ί- 
τερνον, δπου το ρν>?ρα Σκιπίωνος του πρώτον προσα^ορευ- 
&εντος Αφρικανόν* διέτριψε yap ε’ντανΒ'α τό τελενταίον ,  άφείς 
τάς πολιτείας κατ’ απέχθειαν τ«ν προ'ς τινας. ΠαραρρεΓ 4* 
ομώνυμος ττ} πόλει ποταρο'ς, Ως δ' αντως καί Ούουλτονρνος, 
ομώνυμός ες-ι τ>5 παρ’ αυτόν πόλει εφεξής χειμενη' ρεί δ  
ουτος ίιά  Ουενάφρου χαί της Καρπανίας μέσης· Ταύταις δ  
εφεξής έςτ Κύμη, Χάλκινων καί Κυμαίων παλαιότατον κτί- 
σρα* πασών yap εςτ πρεββυχάτη των τε Σικελικών, καί τών 
Ιταλιωτίδων. Οι ίέ  τον ς*όλον άγοντες , ίπποκλίς ό Κυραιος 
καί Με*/ασ3εν>}ς ό Χαλκιίενς ,  ίιωρολο^σαντο πρός σφας αυ
τούς ,  τών μεν [τί?ν] αποικίαν είναι, τών ίέ  την έπωννρίαν* ό$εν 
νυν μεν προσαγορεύεται Κ ύ ρ ), κτίσαι ί* αύτ*)ν ΧαλκιίεΓς ίο - 
κονσι. Πρότερον ρέν ούν ηύτύχει, καί τό Φλε̂ ραΓον καλούρενον 
πείίον, εν ω τά περί τούς Γίγαντας ρυθεύονσιν, ούκ αλλο- 
5εν, ώς είκός, «λλ> έκ τον ΐίεριμάχτ,χον την γην είναι 5ι’ 
αρετι$ν* ΰς-ερον δε οί Καρπανοί, κύριοι χαχΟς-άνχες τής πολεως,
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ύβρισαν είς τούςάνθρώπονς πολλά· καί όϊ; καί ταΓς χνναιξίν αν- a 43. 
των σννώκησαν αύτοί. όμως d* βδν & ι σώξεται πολλά ίχνη τού 
Ελληνικού κόσμο» , καί των ίερων, και των νομίμων. Ωνο- 
μασθαι S’ ίνιοι Κόμην από των κυμάτων ψχσί' ραχιώδής γάρ 
καί προεχής ό πλησίον αίχιαλός. Είσί ίέ  καί κητεί» παρ’ 
«ύτοΓς άρις-αι. Εν ίε  τω κόλπω τούτω καί ύλη τις i f i  Βα- 
μνώ&ις, επί πολλούς έκτεινομένη Γαίίους, άννίρος καί άμμώ- 
&H , %ν Γαλλιναρίαν ύλην καλούσιν. ένταύθα τά λη^ηρια 
σννες^σαντο of Πβμπηίον 2έ|τον ναύαρχοι, καθ’ δν καινόν 

‘Σικελίαν άπίς-ησεν ικανός.

$. 5 .

Πλησίον 5έ τ>5ς Κύμης, τό Μισηνόν άκρωτ/ρι,ον, καί εν 
Τω μεταξύ Αχερονσία λίμνη, τίίς θαλάττης άνάχυσίς τις τε- 
νΟχώ&ις. Κάμψαντι ίέ  τό Μισηνόν, λιμην εύθύς ύπό ζ$ 
&tpa' καί μετά τούτον εχκολπίξονσα ήϊών εις βα'Βος, έν η 
at Βάιαι, καί τά θερμά ύίατα, τά καί πρός τρυφήν καί α44· 
προς θεραπείαν νόσων ίπιτί& ια. Ταις όέ Βαίαις σννεχης 
ύ τε Λοκρινος κόλπος, καί εντός τούτον ό Αορνος, χερρόνη- 
σον ποιών τήν άπολαμ&α/ομίνην μέχρι Μισηνοδ γήν,  άπά τίς 
παραλίας τίίς μεταξύ Κύμης καί αύτού. Λοιπός χάρ ές·ιν όλί* 
χων ς'αόίων ίιά  τίίς Αώρνχο; ισθμός επ’ αυτήν [τήν] Κόμην, 
καί την προς αύτή θάλατταν. έμύθευον ^  βί πρό ήμών έν 
τό) Αόρνω τά περί τήν νεκνίαν την Ομηρικήν’ καί ίή καί 
νεκυομαντεΓον ίς·ορούσιν ενταύθα χενέσθαι, καί όδνσσέα εις 
τούτο άφικεσθαι. Ες*ι ^  ό μεν Αορνος κόλπος άχχι&θής καί .

'  άρτότομος, λιμένος καί μέγεθος καί φύσιν εχων, χρείαν ί 5 
ον παρεχόμενος λιμένος, ίιά  τό προκείσθαι τόν Λοκρινον 
κόλπον προσ$ραχ$ καί πόλύν. Περικλείεται ό Αορνος όψρνσιν 
βρθίαις, ύπερκειμέναιςΝ'πανταχόθεν πλήν τού εϊσπλοο, νύν μέν

φ  4
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244* ίρέρως έκπεπον>!ρέναχς, πρότερον δε συνηρεψίβα άγρί» δλ»> 
μεyαλoίέv<3‘pω καί άβάχω , αά κατά ίεισχίαιρονίαν κατασκχον 
εποίουν τον κόλπον. Προσερύθευον δ1 οι επιχώριοι καί τούς 
δρεις, τούς ύπερπετείς γινομένους, καταπίπτεχν εις τό υ£ωρ, 
φθεχρορένους υπό-των «ναφερορενων αέρων, κα^άπερ έν τοΓς 
Πλουτωνίοχς. Καί τούτο χωρίον Πλουτώνιόν τι ύπελάρ&ινον, 
καί τούς Κιρρερίους ένταΰΒα λέ^εσ^αι* καί είσέπλεόν ye προ* 
Βυσάμενοι καί ίλασάρενοχ τούς καταχθονίους δαίμονας, ον- 
των των ύφ^ουρένων τά χοιάδε ιερέων , 3̂ολα&ι*ότων τον 
τόπον. £ς-χ δε πηγή τι? αύτόδι ποτχρου ϋόατος επί xfi $&- 
λάττ>3· τούτον δ> άπείχοντο πάντες , τό τ>5ς Χχυγος ύδωρ 
νορχσαντες· καί το μαντειον έντατΰΒά πον ϊδρυτο* τόν τε 
Πυρχφλεχά^οντα έκ των θερμών υδάτων ετεκραίροντο των πλη
σίον καί τ^’ς Αχερουσίας. Εφορος δε τοχς Κιρρερίοις προσοικεχών 
τόν τόπον, φησίν αυτούς εν ναταγείοις οχκίαχς οίκεΓν, &ς κα- 
λούσχν Αρ/ίλλας, καί όϊά τχνων όρυχρα'των παρ' άλλ^λονς τε 
φοιτάν, καί τούς ξένους εις τό μαντεϊον δέχε&αι, πολύ υπό 
χής ιδρυμένου’ ζην δ> από μαντείας καί των ραντενορένων, 
καί τού βασχλε'ως άποίείξαντος αύτοχς συντάξεις. Είναι όέ τοΓς 
περί τό χρηςιέριον 05ος πάτριον, μηδένα τόν ίίλχον όρον, 
αλλά τ>5ς νυκτός έξω πορεύεσ$αχ των χασρατων* καί ίιά  τούτο 
τόν Ποίίτάν περί αυτών είπειν, ώς άρα

βύί* ποτ1 αυτούς 
Ηιλιος fxiSotv btt$ipwrM .

245. "ίμερον δε διαφΒαρήναι τούς ανθρώπους υπό βασώίως τίνος, 
ούκ άποέαντος αύτώ τού χρησμού* τό όε μαντεϊον 2τι συμ- 
μένειν, μ&εςηχος εις έτερον τόπον. Τοιαύτα μεν οί προ ημών 
έμυ5δλόγουν. Νυνί δε, τής μεν ύλ»}ςτ>5ς περί τόν Αορνονκο- 
πείσηςυπό Αγρίππα, των <5ε χωρίων κατοχκοίορηθέντων ,  άπό 
δε τού Κόρνου <5χώρι>̂ ος ύπονόρου τρ}$είσ>}ς ρε'χρι Κύρ^ς,
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άπαντ εκείνα eyeiwj μύθος* τον Κοκκηίου τού ποι>$σαντος τ«ν a^5. 
διώρυγα εκεί'wjv τε, καί £τόν] Ιπί Νέανπόλιν έκ Δικαιαρχίας [τίς] 
έπί ταίς Βαώις, έπακολουθ>5σαντός πως τώ περί των Κιμμερίων 
άρτίως λεχθόντι λόχω, τυχόν ίσως καί πάτριον νομίσαντος τώ 
τόπω τούτω δι* ορυγμάτων εΐναι τάς οδούς.

. 6 .

0  δέ Λοκρίνος κόλπος πλατύνετε μέχρι Βαϊών, χώματι 
εΐργόμενος άπδ τν}ς έξω θαλάττης όκταςαδίγ το μϋχος, πλά- 
τβς δε αμαξιτού πλατείας,, δ φασιν Ηρακλέα διαχώσαι, τάς 
βοϋς έλαύνοντα τάς Γνιρυδνου. Δεχόμενου δ* επιπολίς το κύμα 
τοίς χειμώσιν, ώστε μη πε£εύεσθαι /$αδίως, Αγρίππας ε’π - 
εσκεύασεν. Είσπλουν δ5 έχει πλοίοις έλαφροις ,  ένορμίσασθαε 
μεν άχρης-ος, των δςρέων δε θτ?ραν έχων άφθονωτάτην. Ενιοι 
δε τούτον αυτόν, ττ,ν "λίμνην εΐναι ττιν Αχερουσίκν φασίν. Αρτε- 
μίδωρος δε αυτόν τον Αορνον. Τάς δε Βαίας Επώνυμους εΐναι 
λέχουσι Βα&υ,τών όδύσσέως εταίρων τίνος, [ώς] καί του Μιση- 
νοϋ [τδ Μισηνόν]. Ε&ς δ* είσίν αΐ περί Δικαιαρχίαν άκταί, καί 
αυτό ή πόλις. Ην δε πρότερον μεν ε’πίνειον Κυμαίων, επ’ όφρύος 
Ιδρυμένου κατά δέ τ»ν Αννίβα ς-ρατείαν, συνώκισαν Ρθ)μαίοι, 
καί μετωνδμασαν Ποτιόλους, άπδ των φρεάτων, οί δ’ , άπό τίς 
δυσωδίας των υδάτωυ* άπαν γάρ το χωρίον εκείνο μέχρι Βαϊών, 
καί τ>5ς Κυμαίας, θείου πλκρές ές*ι καί πυρδς, καί θερμών 
ύ δοτών. Τινές δέ καί Φλέχραν διά τούτο ττ,ν Κυμαίαν νομί- 
ζουσι ν ίφ δνα ι, καί των πεπτωκότων χιχα'ντων τά κεραύνια 
τραύματα, άναφέρειν τάς τοιαύτας προχοάς του πυρδς καί 
του ΰδατος. Η δέ πόλις εμπορείου γεγένητοι μέ^ις-ον, χειρο
ποίητους Ιχουσα όρμους διά την ευφυΐαν τ«ς άμμου· σύμμετρος 
γάρ ές*ι τρ τιτάνω, καί κόλλο̂ σιν ίσχυράν καί π>5|ιν λαμβάνει.W
Διόπερ τρ χαλίκι κ«ταμι|αντες την άμμοκονίαν, προ£άλλουσι
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a 45. χώμα:» εις την θάλατταν, καί κολποϋσι τάς άναπεπταμ&ας 
ήϊόνας , ώστ ασφαλώς ύνορμύξεσθαε τάς μεγίςας όλκαύας. 

a46. Τπύρκεεταε Si τής πόλεως ευθύς ή τού Ηφα/{·ου αγορά, 
πεσίον περεκεκλεεσμενον ίεαπύροις οφρύσε, καμινώίας έχούσαες 
άναπνοάς πολλαχού,  καί (Βρομώίεες ίκανώς* το ίε  πεΛον 
θεεου πλήρές ες·ε συρτού.

$· 7*

Μετά St Δαεαεαρχών ες-i Νεάπολες Κυμαιων* ύπερον ίέ 
καί Χαλχείείςεπώχησαν, καί Πεθηκουσσα/ων τενές, καί Αθη
ναίων, ώτεκαί Νεάπολες «λή^η Μ .τοϋτο, δπου &εκνυταε 
μνήμα των Σειρήνων ρ « ς , Παρθενύπης, καί ά^ων συντελεΓταε 
γνμίΗχος πατά μαντείαν' Υπερον Si Καμπανών τενας έδίξαντο 
συνοίκους διχος-ατήσαντες' ναι ήναγχά<τ$τιοαν τοΓς έχ^ίς-οες, 
ώς βίκεεβτάτοες χρήσασθαε, ε’πεείή τους οικείους άλλοτρίους 
έσχου. Μηνύει Si τά τών δημάρχων ονόματα, τά μεν πρώτα 
Ελληυεκά οντα, τά d* υς·ερ« τοίς Ελληνεκοίς άναμίξ τά Καμ- 
πανεκα'. Πλείς-α δ  Χχνη της Ελληνικές ά^ω^ής ενταύθα σώ- 

■ £εταε, γνμνάσά τε καί έφη&εα καί φρατρίαε, και όνόματα 
Ελληνεκά, καε'περ δντων Ρωμαίων. Νυνί Si πεντετηρεκός ιερός 
άγων συντελεΓταε παρ' αύτοες, μουσικός τε καί γνμνιχός επί 
πλεε'ους ημέρας, ένάμελλος τοες έπεφανες·άτοες τών κατά tvjv 
Ελλάία. Εστε £έ καί ενθάδε $ιώρυζ κρυπτή του μεταξύ 
δρους, τής τε Δεκαεαρχίας καί τής Νεαπύλεως, ύπερ^ασθέντος 
ομοίως , ώσπερ επί τήν Κώμην, όίοΰ τε άνοιχ&είσης έναντε'οες 
ξευ^εσε πορευτής επί πολλούς ς-αίεους· τά ίέ φώτα εκ τής 
επεφανεεας τοϋ ορούς 1 πολλαχύθεν έκκοπεεσών θυρίδων, διά 
βάθους πολλοί κατάγεται. Εχεε δε καί ή Νεάπολες θερμών 
ύπατων έκ£ολάς, καί κατασκευάς λουτρών ου χείρους τών εν 
Βαίαες, πολύ Si τώ πλήθεε λεεπομε'νας· εκεί yap άλλη πύλες



yeybiflOA,  συνωκοίορηρένων βασιλείων «λλων έπ’ άλλοις ονκ a4& 
έλάττων τής Δικαιαρχίας. Επιτείνουσι δε τήν έν Νεαπόλει ίια - 
ρωχήν την Ελληνικήν οί εκ τής Εώρης άναχωροίντες &ύρο, 
ησυχίας χάρο», ιών άπό παιίεώς έρρασαρένων ,  ή καί άλλως 
Λα ρήρας ή άσθένειαν πο^ούντων έν άνέσει ζήν καί τών 
Εωραίων Λ Ivioi χαίροντες τώ βίω τούτω, θεωρούντες τό 
πλή&ος των άπό τής αυτής αγωγής επιόήρούντων άνίρών, 
άσρενοι φιλοχωρούσι, καί ζώσιν αυτόθι. '

$ . 8.

Εχόρενον δε ψρούριόν ί?ιν Ηράκλειον, έκκειρένην είς τήν 

Βάλατταν «κραν Ιχον, καταπνεορένην Λιδί Βαυρας·ώς, ώσΒ’ 
υγιεινήν ποιώ» την κατοικίαν. όσκοι Λ  είχον καί τούτην, καί 24?* 
την έρεξής Πομπηίαν, ήν παραρρεί ό 2άρνος ποταμός* είτα 
Τυρρηνοί καΐ Πελασγοί* ρετά ταύτα 5έ Σαυνίται· καΐ ούτοι Λ 
ε£έπεσον εκ των τόπων. Νώλης 5ε καί Νουκερίας καΐ Αχερών, 
ομωνύμου κατοικίας της περί Κρερώνην, έπίνειόνέ?ιν ή Πορ- 
πηία, παρά τώ 2άρνω ποταρώ, καί ίεχορένω τά φορτία καΐ 
έκπέρποντι. ΐπέρκειται 5ε τών τόπων τούτων όρος τό Ονε- 
οτούϊον, άρροίς περιοικούρενον πα/κάλοις, πλήντής κορυφές. 
Αυτή Λ έπίπέίος ρεν πολύ ρέρος ές·έν, άκαρπος Λ όλη, έκ 5έ 
της όψεως τερρώόής· καΐ κοιλάδας ραίνει σηρατγώ&ις πετρών 
αΐΒαλωόών κατά την χρόαν, ώς αν έκ&βρωρένων υπό πυρός* 
ώστε τεκραίροιτ* άν τες τό χωρίον τούτο, καίεσΒαι πρότερον, 
καΐ Ιχειν κρατήρας πυρός, σ&σΒήναι Λ* έπιλιπούσης τής ύλης. 
Τάχα 5έ καΐ τής ευκαρπίας της κύκλω τοΰτ* αίτιον, ώσπερ έν η5 
Κατάνρ ρασί, τό κατατερρωδέν ρέρος έκ της σποίού τής άνενεχ̂  
Βείσης υπό τού Αίτναίου πυρός, ευάρπελον την ^ήν έπβίησεν. 
Εχειν *μεν* yap τό hjtouvov *καϊ* τήν έκπυοουρένην βώλον, 
καί τήν έκρερουσαν τούς καρπούς· πλεονάζΌυσα μεν ούν τώ
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a47* λίπει προς έκπυρωσιν έπιτηδεία, χαθα'περ ή' θειώδις *5»*· 
ε’Ιαμασθείσα δε, χαΐ λαβοΰσα αδέσα χαΐ έχτέφρωσιν, εις χαρ-
πογονίαν μετέβαλε. Συνεχές δέ έςι rj5 Πομπηία το Σύρρεντβν

* '

των Καμπανών, όθεν πρόκειται τό Αθήναιον, ο τινες Σειρη- 
νουσσών ακρωτήριου χαλούσα. Ες*ι δε επ’ άχρω μ'εν Αθήνας 
ιερόν, ίδρυμα όδυσαέως' διάπλους δ> ένθένδε βραχύς εις 
Καπρέας, νήσον. Κάμψαντι δέ την ώχραν νησίδες είσίν έρημοι 
πετρώδεις, &ς καλούσι Σειρηνούσσας. Εχ δε τού προς Σύρρεντον 

, μέρους ,  ιερόν τι δεέχνυται, καί αναθέματα παλαιά, τιμώντων 
των πλησίον τον τόπον. Μέχρι μεν δεύρο έχει τέλος ό κόλπος, 
ό Κρατήρ προσαχορενόμενος , άφορι£όμενος δύσΐν άκρατη- 
ρίοις, βλέπουσι πρός μεσημβρίαν, τώ τε Μισηνώ καί τώ 
Αθηναίω. Απας δ* ές·ί χατεσκει/ασμένος, τούτο μεν ταίς πό- 
λεσιν, ας εφαμεν, τούτο δεταίς ο ίχοδομίαχς και φυτείαις, αί 
μεταξύ συνεχείς ουσαι μιας πόλεως δψιν παρέχονται»

$· 9·

Τού μεν ούν Μισηνόύ πρόκειται νήσος  ̂η Προχύτη, Πιθη- 
κουσσών δ5 ές*ίν απόσπασμα. Πιβηκούσσας δέ Ερετριείς ωκισαν, 
χαΐ Χαλκιδείς. Εύτυχήσαντες [δέ] δι’ ευκαρπίαν, καί διά τάχρυ- 
σεία, έ|ίέλιπον την νήσον κατά ς-άσιν* δς·ερον* δέ * καί υπό σεισ
μών έ|ελαθέντες και άυαφυσημάτων πυρός καί θαλάττης και 
θερμών ύδάτων. Εχει χάρ τοιαυτας άποφοράς ή νήσος, υφ’ &ν 
καί οί πεμφθέντες παρά Ιέρωνος, του τυράννου τών Συρακου- 

a48. σίων, έΙέλιπον τό κατασκευασθέν ύφ’ εαυτών τείχος καί τήν 
νήσον* ε’πελθόντες δέ Νεαπολίται κατέσχον. Εντεύθεν καί ό 
μύθος, ότι φασι τόν Τυφώνα υποκείσθαι τήΝ νήσο» ταυτρ ,  
τρεφόμενου δέ, τάς φλόγας άναφυσάσθαι και τά ΰδατα, ες*ι δ* 
ότε και νησίδας έχούσας ζέον ύδωρ. Πιθανώτερον δέ Πίνδαρος 
είρηκεν έκ τών φαινομένων όρμηθείς* ότι πάς ό πόρος ουτος,



άπο τ?ς Κνμαώς άρξάμενος μέχρι τής Σικελίας, διάηνρός a 48. 
ές*ι ,  xai κατά βάθους έχει κοιλίας τινάς, είς εν συναπτούσας 
πρίς τε (τάς] νήσους καί προς την Απειρον. Διάπερ ή τε 
ATrwj τοιαύτ>ιν έχε» δεάαιυταε φύσα/, οϊαν ις·οροΰσιν άπαντες, 
xai αί των Αιπαραίων νΑσοι, καί τά περί τήν Δικαιαρχίαν καί 
Νεάπολιν, καί Βαίας χωρία, καί αι Πιθ>ικούσσαι. Ταύτ* 
βύν διανοίξεις, τω παντί τύπο» τούτο») φησίν ύποκείσθαι τον 
Τυφώνα· *

Nwv y* μάν
Τα* 5 ’ νιάρ Κύμας aktp/Jti οχ$αι,
Σικελία τ’ αύτοΰ « Ιξ ιι 
Στέρνα λαχνάιντα.

Καί Τίμαιος δε κερί των Πιθτικουσσών ψηααι ύπο των παλαιών 
πολλά ηαραδοξολογεΐσ^αΐ' μιαρόν δε προ έαυτού, τον Επωπέα 
λόφον έν μέαη rrj νήσω τιναγέντα ύπο σεισμών άναδαλεΐν ηΰρ, 
καί το μετάξι/ αυτού και τδς θαλάττίΚ έ£ώσαι πολύ όν ini το 
πέλαγος* τό δ> έκτεφρωθεν τής γής, μετεωρισμόν λαδον, 
χατασκήψαι πάλιν τυφωνοειίώς εις την νήσον, καί ini τρεις την 
θάλαίταν άναχωρήοαι ςαδίονς' άναχωρήσασαν δέ , [μετ’ ] ον 
πολύ ύπος-ρέψαι, καί τη παλίρροια κατακλ.ύσαι τλν νΑσον* xai 
χενέσθαι σδέσιν τού έν αυτί} πυράς· «πο δε τού ^χου τούς έν 
τή ήηείρω φυγεΐν εκ τής ηαραλίας είς την άνω Καμηανίαν. 
ΔοκεΓ $έ τά θερμά ύ&χτα ενταύθα θεραπεύειν τούς λιθιώντας.
Αί <?έ Καπρέαι ίύο πολίχνας εΓχον το παλαιόν, ύπερον <?έ 
μίαν. ΝεαπολΓται δε xai ταύτην χατέσχον , πολέμω δε άπο- 
δαλοντες τάς ΠιΘ»)κούσσας, άπέλα£ον πάλιν, ίο'ντος αύτοΓς Καί· 
σαρος τού ΣεδαςΌν, τάς δε Καηρέας ίδιον ηοιησαμένου χτήμα, 
καί κατοικοίομΑσαντος. Αί μεν ούν παράλιοι πόλεις των Καμ
πανών και αί ηροχείμεναι νήσοι τοιαύται.
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»48* έ ν  δε rii μεσογχία Καηύη μέν i?tv $ μτ,τράποϊις, χεφαλή τώ
Svxt κατά tot τον Ονόματος* τα yap άλλα, πολιχνω
νομί£οιτ’ άν κατά tot <r&yxpiatv,  ηλην Τεάνο» 2i3ix/vov* χκί 

a49* Y«p «Swj ά&Λο/ος» Κ«τβα S’ ini τή ο<$φ tfi kmttec eunj τε wtt 
τών άλλων «I ini Bpaniatov Xyovvat «η* αυτής, Καλλατε^/α, 
xai KxuSlov, itat Βενεούεντον. foti Si Ρώμης, ΚαοΛΐνον ϊδρυται 
έηΐτώ Οΰονλτούρνω ποταμώ, ev $ nohopxovpsvot Ώραιυες-ίνων 
δνδρες τεταοάχοντα καί TtmaxoVtot itjso; άχμάζοντχ Αννίβαν, 
ini τοαοΰχον άνχέτχον, ώβθ’ νηο λί̂ οΟ Αοχοσίων δραχμών 
ηραΒίντος μνας ,  6 μεν πω)&χς άη&ανεν ,  έαώθη δ* ό 
ηριοίμενος. ί«3ών δ  αυτούς nhiaiov το» τείχους σηείροντας 
yoyyvhp, ε^αυμαζεν, ώς εοαεν, 6 Αννίβας τής μάχροΖυμίας, 
ει ελπΐζοιεν τέως άνϋέξειν, Ιίως τύχαφορήοειεν ή yoyyithi'

. χαί Sh neptyevi&at πώηας fa s t ,  «λ»ν άνδρών ολφων των 
ί} λφιω διαλυίΠντων, δ έν τοϊς μάχαις»

§. 1 1 .

Ώρίς Si ταΐς ργι$ειααις Sxi xai aurai Κ αμηαναΐ nCktti 
eia'tVf ών έμνήσ^ψ πράτερον,  Κάλϊ] τε xai Τέανον Σιδοα· 
νον, ας διορίζουαιν αί ,δΰο Τύχαι έψ’ εχάτέρα ιδρυμένοι τίς 
Aartwjfi 6$οΰ· zed ίτι Σονε'οσονλα, xai kxQika, καί Νώλα, 
καί Νουκε^ία, καί Αχέραι, καί Α&Τλα, καί άλλοι ξτι ελάχτους 
τούτων χαχοιχίαι, ών ενίας Σαυνίτιδχς ψασΐν είναι, ϊαυνΐται 
Si ηράτερον μεν καί μέχρι τής Αοχίνης τής ηερ'ι Αρδέαν εσ
οδείας ποιούμενοι, μετά δε τούτα ανττ,ν tot Κομπανίαν ηορ- 
Βοΰντες, πολλκν bUxxwro δυναμό/' ναι γάρ άλλω$ δεοποχιν.ώς 
αρχε&αι μεμαΒγιχ6τες, ταχύ ύπούργουν τοΐς προς-άγμασι. 
Ν»νί δ  εχπεπόντινται τελεως υπό τε άλλων, καί τό τελενταίον 
νπο Σύλλα το» μονορχήσαντος Ρωμαίων' δς > ir.etfy ηοΤΙαϊς
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μάχαις καταλνσας ττ,ν τών ίταλιωτών έπανά^aotv, τούτους a4ĝ  
βχείέν τι μόνους συμμένοντας (ώρα, μ ι  δμόσε χωροΰντας, 
font καί in' αύrfcv ttjv Ρώμην fl&etv, συν fan προ του τείχους 
αύτοις· καί τους μίν εν τή μάχη κατέκοψε, κελιυσας pi) £ω- 
ypitv* τούς ί« /5ίψαντας τα $πλα περί τρισχώ/ους άνδρας, η 
τετρακισχιλίους φασίν, είς την δημοσίαν faauhv την εν τώ 
Μαρτίω χάμπω χαταχαγών εϊρζε· τρισΐ δε ύπερον ημέραις fat· 
ιτέρψάς ς-ρατιώτας, άπαντας άπέσφαξτ προγραφάς το .ποιού
μενος ον* έπαύσατο, πριν b πόντος τούς έν όνόματι Σου
νιτών διέψ$ειρεν , h έκ τής Ιταλίας ίζέδαΚε. Προς δε τούς 
αίτιωρένους την fai τοσοΰτον οργήν, ίφη χαταμαΒεΐν έκ της 
πείρας, ώς ουδέ ποτ' αν ειρήνην άγάγοι Ρωμαίων oi/δε είς,
!ως άν ουμμένωσι χα£’ έαυτούς Σαυνιται. Καί γάρ τοι νυν 
κωραι γεγόναβιν ai πόλεις* ίνιαι δ* έκλελοίπαοι τελέως,  
botavov, Α ίσερνία, Πάννα, Τελεσία, συνεχές Ουενάφρω, a5o. 
καί άλλαt τοιαΰτοι, ώυ ούδεμιαν άζιον ήγεϊσΖαι πέλιν· Χρίεις 
^  επέξιμεν μέχρι του μέτριου δία την τής ίταλίας δόξαν καί
δΰναμα/, Βενεούεντον δ  όμως αυνέςτ,^ν βύ, καί Ούενουσία.

\
$. ia .

- Περί ίέ  Σαυνιτών καί τοιοίτός τις λο^ος φέρεται,  διότι 
πολεροϋντες 2αβΓνοι πολύν χρόνον προς τούς Ορ£ρικούς, εύ- 
ίχιντο, κα£α'περ τών Ελλϊξνων τινές, τά γινόμενα τώ ίτει 
τούτω κο&ιερώσατ νοοίσαντες <?ε, τών γινομένων , τα ρεν 
κατέ^υσαν, τά δε καθιέρωσαν· αφορίας δε γενηδείσης, είπί 
τις , ώς έχρήν χο&ιερώσαι καί τά τέκνα. Οί δ  έποίησαν τούτο, 
καί τούς γενομένους τότε ποίδας Αρεως ίπεφήμχσχν, άνδρω- 
Μέντας δ  Ις-είλαν είς άποιχίαν* vyjfaoro δε ταύρος· έν δε τψ 
τών Οπικών κατευνασ£έντος (έτυ/χανον 3έ χωμηδόν ζώντες), 
έχ&ύέντες εκείνους ί$ρν$ησαν αύτώ&ι, καί τον ταύρον έαφα·
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j 5o. ywwav τώ Αρει, τώ ίο'ντι auto» -ηγεμόνα κατά τηντών μάντεων 
απόφαση. Εικός δε διά τούτο καί Σαβέλλους «ντους ύποκο- 
ρις·ιχώς από των γονέων προσαγορευ3ήναι· Σαμνίτας δ> «π* 
άλλης αίτιας, ού; οί Ελληνες Σαννίτας Χέγουσι. Τινές δε καί 
Λάκωνας συνοίκους αύτοίς γενίσΒαι φασί, καί διά τοΰτο καί 
φιλέλληνας χιπάρξαι, τινάς δε καί Πιτανάτας καλεισ&αι. Δοκεί 
ίέ  *καί* Ταραντινων πλάσμα τούτ’ είναι, κολακευόντων ομό
ρους, καί fifya δυναμένονς ανθρώπους , καί άρα έξοικειου- 
ρένων, οϊ y£ καί οκτώ μυριάδας ές-ελλον ποτέ της πε£ής 
στρατιάς, Ιππέας ^  όκτακισχιλίονς. Φασί ίε  νόρόν εΓναι τοίς 
Σαννέταις καλόν καί προτρεπτικόν πρός αρετήν ου γάρ έζεςι 
διδόναι χάς θυγατέρας οίς αν έ^έλωσιν, άλλα κρίνεσ£αι κατά 
έτος ίέκα μεν παρθένους ,  δέκα δε των νέων, τούς άρίςους 
καί τάς άρίςας. Τούτων τω πρώτω τήν πρώτην Λ'ίοσθαι, 
τώ δευχέρω την δευτέρου, καί έξης ούτως· εάν δ* 6 λαβών τό 
γέρας ρεταβαλόρενος γένηχαι πονηρός, άχιμάζουσι καί αναι
ρούνται την #ο$είσαν. Εξης δ> είσίν Ιρπίνοι, καυτοί Σαυνΐται* 
τουνομα δ> έσχον άπό τού ν/ησαμένον λύκου τκ?ς αποικίας. 
Ιρπον γάρ καλοΰσιν οι ΣαυνΓται τέν λύκον. Σννάπτονσι ίε  
Αευκανοις τοΐς μεσογαίοις. Περί ρέν ούν Σουνιτών ταύτα»

§. 1 3 .

Καρπανοΐς οέ σνυέβη όίά τήν τής χώρας ευδαιμονίαν, επ' 
ίσον άγαΒών άπολαύσαι και κακών, έπ ί τοσούτον yap έτρύ- 
φησον, ως*’ επί ίειπνον έκάλουν πρός ξεύ^η μονομάχων, ορί
ζοντες άρώμόν κατά τήν των ίειπνούντων αξίαν. Αννίβα σ̂  

a5t. έξ ένίόσεως λαβόντος αυτούς ,  δεξάμενοι χειμαδίοις την ς-ρα- 
τιάν, ούτως έξε^ήλυναν ταΐς ήίοναίς, ώσ£’ ό Αννίβας εφη, 
νονών κινδυνεύειν έπϊ τοίς έχ^ροϊς γενέσΒαι, γυναίκας άντ 
άνδρων τούς ς-ράτιώτας απολαβών Ρωραίοι κρατήσαντες,

πολλοΐς



πολλοίς κακοίς έσωφρόνισαν αυτούς* υ^ατα δε καί κατεκλη- n5t. 
ρούχησαν την χήν. Νυνί μέντβι ftex* εΰπραχίας δκέγονσι, τ'οίς 
έποίκοις όμονοήσαντες, καί το αξίωμα φυλάττουσι τό άρχαίον, 
και τω μεγέΒει τής πόλεως, καί κατ’ εναντίαν. Μετά ίε 
τήν Καμπανών καί τήν Σαυνίτιν μέχρι των Φρεντανών, επί 
μεν rtj Tvpp/ivixyf £αλάττρ, το των Πικεντίνων !$νος οικεί, 
μικρόν απόσπασμα των έν χω A ip if Πικεντίνων, υπό Ρωμαίων 
μετωκισμένον εις τον Ποσειίωνιάτην κόλπον, 8; νυν Παις-ανος 
καλείται* καί ή πόλις ή Ποσει^ωνία, Παίς-ος, έν. μέσω tip 
κόλπω κείμενη· ΣυβαρΓται μεν ουν επί Γαλάτη? τείχος ί^εντο, 
οί 5* οίκισΒέντες ανωτέρω μετέ{*ησαν* δς*ερον δε Λιυκανοί 
μεν εκείνους, Ρωμαίοι όέ Λεύκανονς άφείλοντο την πόλ». 
Ποιεί ίέ  αυτήν έπίνοσον ποταμός πλησίον εί; Ιλη άναχεόμενος. 
Μεταξύ 'ίέ των Σειρηνουσσων και τής Ποσειβωνίας, Μα'ρκινα, 
Τνρρηνων κτίσμα , οϊκούμενον νπό Σουνιτών. Εντεύθεν εις 
Πομπηίαν ίιά  Νουκερίας ου πλειόνων εκατόν και είκοσι γ « -  
5ίων εΥίν ό Ισθμός. Διήκουσι ό* οί Π&εντες μέχρι τοΰ Σιλά- 
ριίος ποταμού, τοΰ 6ρ(ζοντος άπό ταυτης τής χώρας τήν 
άρχαίαν Κομπανίαν* έφ’ ου τοΰτ* ίόίον ι'Γοροΰσιν περί τοΰ 
υοατος* τοΰ όντος του ποταμοί τούτου * , τό καΒιέμενον εις 
αυτό φυτόν άποΧιΒούσΒαι,  φυλα'ττον την χρόαν και τήν μορ
φήν· Των ίέ  Πικέντων υπήρχε μητρόπολις Πικεντία* νυνί ίε  
κωμηόον £ώσιν, άπωσθέντες υπό Ρωμαίων, Αά την πρός Αν
νίβαν κοινωνίαν* άντί δε ς-ρατειας, ήμεροόρομειν καί χραμματο- 
φορείν άπείείχ^η^αν έν τω τότε όήμοσίω, κα^άπερ και Λ εν- 
κανοΐ καί Βρεττιοι, κατάτάς αύτάς αιτίας. Επετείχισαν ό’ αΰτοίς 
Σαλερνον Ρωμαίοι, φρουράς χάριν, μικρόν υπέρ τής 3αλα'ττης.
Είσί δ3 άπό Σειρηνουσσών έπί Σίλαριν ςάδιοι διακόσιοι εξήκοντα.
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Γ E Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν
8 Ι Β Λ Ι 0 Ν  E K T O N .

riv τφ Ι*τ$> τά τί*. x*i to w i{  τον /Lfyiwt·μέχρι
Μακιίονια** ΐν οΐς Απονλια, Καλαέρία, και οσα κατά τον ίόνιον 
κόλπον, α/ια ταΐς itftpatitpfo&tt νήσοι* από ΣικιλΙα*; των Κι·· 

• ραυνίων, κοκ τον άλλον ftipov*, Ιω* Kopjpjίίνο* καί τών τούτη 
.:..πα4οακιι4νίνΦν νησιίιων. .

•ο jc:;
Κ Ε Φ . Α ·

M et  λ  ίέ  τό ςόμα τον Ζίλάριδος , 'Λευκανίκ, καί to τι?ς a5a. 

Ηρας Ιερόν ̂ τής Αργωνίας, ίάσονος ίδρυμα ,  καί πλησίον έν 
πεντήκοντα ς-αδίοις η Ho attiwia. iSvrwStv δ* ίχπλίοντι τον 
πόντον, νήσος Λευκωσία,  μικρόν Ιχρυσα προς την ήπειρον Sid· 
πλουν, επώνυμος μιάς των Σειρήνων ,  εκπεσοΰσης δεύρο μετά 
την μυθευομενην ρίψιν αυτών εις τον βυθόν. Τής δε νήσον 
πρόκειται to άνταχρωτήριον ταΐς Σειρηνοΰσσαις , ποιούν toy 
Ώ,οσειδωνιοίχην κόλπου. Κ άμψαντι δ ,  άλλος συνεχής κόλπος, 
tv ω πόλις* ήν οι μεν κτίσαντες Φωκαιέΐς Τέλην, of δε, £λιςν, 
από κρήνης τίνος, of δε νυν, βλίαν όνομάζουσα/' εξής Παρ
μενίδης και Ζήνων έγίνοντο, ανδρες Πυθαγόρειοι. ΔοκεΓ is  μοι 
καί δι* εκείνους, και ίτι πρότερον ευνομηθήναι' διό και προς

X  a
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202. Αενκανούς άνκσχον, καί προς Ποσειόωνιάτας ,  καί κρείττονς 

άτήεσαν, καήτερ ένδείςεροι καί χώρα καί πλ>$£ει σωμάτων 
όντες. Αναγκάζονται γονν, διά την λυπρότητα τ3 ; τά 
πολλά ^αλαττονρ^εΓν ,  καί τχριχείας σννίς-ασ^αΐ, καί άλλας 
τβιαΰτας 2ρχασιας. Φ»ισί 5*· Αντίοχος-, Φωκαίας άλούβης νφ 
λρπάγον τον Κόρον ς-ρατηγον ,  τονς δνναμίνονς έμβάντας 
εις τά σκάφη πανοιχίους, ^ρλεΰσαι πρώτον εις Κόρνον καί 
Μασσαλίαν μετά Κρεοντιάίου* άποκρουσΜ/τας δε, την Ελόαν 
Υχίοαχ. Ενιοι δε τοννομα από ποταμού Ελατοί. Διέχει δε ττζς 
Ποσειίωνίας όσον ώακοσίους ςαδίόνς ή πόλις. Μετά δε ίαύτην 
άκρωτήριον Παλίνονρος. Προ δε τής έλεάτιίος αί Οινωτριδες, 

253. ιο5σοι δύρ,.νφόρμονς ζχ^υσαι» Μετά δε Ιϊαλώονρον Πν£ονς,

άκρα καί λιμόν καί ποταμός' b  γάρ τών τριών όνομα, 
Ωκισε όέ Μίκν^ος, ό Μ εσσ^ς άρχων τής εν Σικελία* πάλιν 
δ  άπήραν οί Ιδρν^έντες,πλην ολίγων. Μετά δε ΙΙυξονντα, 
Λαός κόλπος, καί ποταμός Λαός, καί πόλις [Λάος],εσχάτη τών 
ΑενκανΙδων, μικρόν υπέρ τ>?ς' ̂ άλάηης ,  άποαος Συνοριτών, 
είς %ν άπό Εληςζ*άό“ιοι τετρακόσιοι. Ο δε πάς τής Λενκανία; 
παράπλονς, εξακόσιοι πεντόκοντα. Πλησίον ίε  το τον Δράκοι 
τος ηρώον, ενός τών όίοσσέως εταίρων, ay* όν^ό" χρησμός 
τοΓς ίτάλιώται; έχένετο, ...................  : ' :::

Αάίονάμφΐ Δράκοντα, πολύν jtot* λαόν ολιίσΔαι*

επί γάρταύτην λαοί ς“ρατεύσαντες, οΐ κατά tjjv Ιταλίαν Ελλιπές, 
ύπό Λενκάνών ητνχησαν , ίξαπχτη$έντες τώ χρησμώ.

\  $ ' a ,  ' . . . .  ....

Κατά μεν δ» την Τν^ηναην παραλίαν ταντά ίζ-ι τά τών 
Λενκάνών χωρία, οί Τίς έτέράς ούχ ήπτοντο £αλάττης πρό- 

- τερον, άλλ’ οι Ελληνες έπεκράτονν, οί τόν ΤαραντΓνον έχοντες 
:κόλπον. Πρίν δε τούς Ελληνας ·ίλ£είν, ονδ* $σώ> πω Λευκά-



-*οί* Χώνες δε καί Οίνωτροί τούς τόπους ένέμοντό. Τών δε a53. 
Σαυνηών αύ&θεντων ini πο*λύ, καί τούς Χώναςκαί τούς 01- 
νωτρούς έκβαλέντων , Λενκανούς δ* εις τκν μερίδα τούτην 
άποικισάντων, άμα δε και, τών έλλάνων ττ,ν εκατέρωθεν παρα
λίαν μέχρι πορθμού κατεχέντων, πολύν ^ένον έπολεμονν οϊ 
τε Ελληνες καί ο! βάρβαροι προς άλλ>$λονς. Υζ-ερον με'ντοι γε καί 
τής μέσο /«'ας πολλλν [οί Ελληνες] άφ αντο, άπο τών Τρωικών 
άρξάμεν οι χρόνων* καί δί) έπί τοσοντον ϊΐνξηντο, ώς*ε τχν με^άλην 
Ελλάδα ταύτιιν έλε^ον καί την Σικελίαν. Μετά δε τούς Ελλη
νας , οϊ τε τϋς Σικελίας τύραννοι, καί μετά ταντα Καρχ>3- 
δόνιοι, τοτέ μένπερί τϋς Σικελίας πολεμονντες προς Ρωμαίονς,· 
τότε δε περί αύτίς τ>5ς Ιταλίας, άπαντα; τούς ταύ·η? κακώς 
δίέθ»}καν. Νυνί δε, πλ«ν Τάραντος ,  καί Pjgyiov, καί Νεα- 
πδλεως, έκβεβαρδαρώσθαι συμβέβίοκεν άπαντα, καί τά μεν 
Λενκανούς καί Βρεττίονς κατέχειν, τά δε Καμπανούς* καί 
τούτονς λδχω, το δ> άλεθες Ρωμαίονς* καί yap αύτοί Ρω- 

μαΓοι yeyovaotv. Ομως δε τώ πρα/ματενομένω τ«ν τ»5ς χ?ς 

περίοδον, καί τά ννν δντα λέχειν άνά^σοο, καί τώνύπαρξάντων 

Λ ια , καί μάλις-α δταν ξνδοξα δ. Τών δε Λενκανών οί μεν 

άπτόμενοι τ>5ς Τ υ^νικης θαλάττης ε?ρ»)νται*. οί δε την μεσο- 

yaiav έχοντες, εισίν οίνπεροικονντες τού Ταραντίνου ·· κόλπον; 

Οντω δ’ είσί κεκακωμένοι τελέως αύτοί τ ε , καί Βρέττιοι, καί 

αύτοί ΣαννΓται οί τούτων άρχηγέται,  ώς·β καί διορίσάι χαλε

πόν τάς κατοικίας αύτών* αίτιον δ*, δτιούδέν έτι σύςτιμα κοινον 254· 

τών εθνών Ικάρου σνμμένει, τά τε -IS» δίαλεκτων τε καί 

οπλισμού, καί έσθϋτος, καί τών παραπλήσιων έκλέλοιπεν* 

άλλως τε άδοξοι παντάπασίν είσιν αί καθ’  & a fa  καί έν μέρεε 

κατοικίαι.
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a54> Ερούρεν δε κοινώς & πόρειλή^αρεν, ούδέν παρά τούτο 
ποιούμενοι τούς ττ,ν ρεσοχαών όίκούντας, Λευκανούς τε καί 
τούς προσεχείς αύτοΓς Σαυνίτας. Πετάλια μεν ουν ρητρόπολις 
νομίζει μ των Χώνων, καί σννοικεΓτα» ρέχρ» νύν ίκανώς. 
Κτίσρα S’ εςι Φιλοκηίτου, φ αντός την Μελίδοιαν κατά 

έρυρνή δ* ές-ίν, ώ?ε καί Σαυνίταις ποτέ φρούριον 
Ιπετεήρσαν αύτιίν. Φχλοκτ){τον δ* ός·ί καί ή παλαιά Κρίρισα 
περί τους αυτούς τόπους. Απολλόδωρος δ* όν τοΓς Περί νέων, 
τον ΦΑοκΤϊίτον μνησ^εΐς, λεχεη/ τινάς <ρησο/* ώς είς τήν 
Κροτωνιάπν άψιχόμενος, Κρίρισαν άκρσν οίκίσαι, καί Χώνην 
πόλη/ υπέρ αΰτϋς, άρ’ ?ς οί ταύτ>} Χώνες έκλ/^ίαν* παρ’ 
αυτού δό ηνες ς-αλίντες είς Σικελίαν περί Ερυκα ρετά Αίγέςον 
τού Τρωός, Αϊγες-χν τειχίσα». Καί Γρούρεντον δέ καί Ούερ- 
τίναι, της ρεσογχίχς είσί, καί Καλασάρνα , καί άλλα» μιαροί 
κατοικώ», ρίχρ» Ουενουσώς πόλεως ά|ιβλόχου· τούτην δ* 
οίρα», καί τάς έφε£>5ς, έπί Καρπανώς tom , Σαυνίτιδας εΓνα». 
ΐπέρ δε των Θούριων καί » Ταυριανκ χώρα λεχορένη ϊδρυται. 
Ο» δέ Λευκανοί το μεν γένος εΐαΐ Σαννίτα». Ποσειδωνιατών 
δέ καί τών συρράχων κρατ>5σαντες πολε'ρω, κατέσχον τάς 
πόλεις αυτών. Τον μεν ουν άλλον χρόνον, έδημοχρατοΰντο, 
εν δέ τοίς. πολέροις ήρείτο βασιλεύς-άπό τών νερορενων 
[τάς] άρχάς* νύν δ* είσί Ρωραίοι,

$♦ 4·

Την δ* ε$ϊς παραλίαν Βρέττιο» μέχρι τού Σικελικού κατ
όχου σι πορ&ρού, ς-αδίων πενηίκοντα καί τριάκοσίων ε’πί τοίς χιλί- 
οις. Φησί δ* Αντίοχος, έντώΠερί τής Ιταλίας συχχραρρατι, τού
την Ιταλίαν κλη^ήνα», καί περί τούτης σνγγράψειν, πρότερον δ’
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Οίνωτρίαν itjsoa«yojsweffw«i. Οριον S  αυτής άποφαίνει πρός a 54* 
μέν τώ Τυρρινικώ πελάχει, τό βύτο hep  καί trie Bρεττίας 
ΐφαμεν, rev Λάον ποταμόν* πρός 6i τω Χικελικώ, to Μετα- 
πόντιον. Τήν <?e TetpetYttvn», ή <τυνεχής τώ Μεταποντιω ές*ΐν, 
έκτος τής Ιταλίας όνομα£ιι , ίάπ^ας καλών* E tc ό’ ανώτερου, 
Οΐνωτρούς τε καί Ιταλούς μόνους ίψή καλεισθαι τούς έντός 
τού Ι&μοϋ προς τον Σικελικόν κεκλιμένους πορθμόν. E ft  3’ 
αύτός ό ίσ^μός έκατόν και έ&κοντα ?*ά&οι, μεταξύ όύειν ο55. 
κόλπων, του τε Ιππωνιάτου, $ν Αντίοχος Ναπιτίνον εζ»ρ«> 
καί του Σκυλλ>}Τΐκού. Περίπλους ^  ές* ί τής Απολαμβανόμενης 
χώρας πρός τόν πορ$μόν έντός, ra'iiot Ασχίλιοι. Μετά is  
ταύτα, έπεκτείνεται ( φ>ισί) τοΰνομα καί τό τής Ιταλίας, καί το 
τών Οίνωτρών, μέχρι τής Μεταπβντύοκ καί τής Σειρίτιίος* 
οίκήσαι yap τούς τόπους τούτους Χώνας, Οίνωτραόν ί$νος 
κατακοσμούμενον, και τήν χήν όνομάσαι Χοάνην. Οντος μεν 
όύν άπλου^έρως είρ^κε καί άρχαϊκώς, οΰϋν ίιορίσας περί 
τών Λευκανών καί τών Βρεττίων. £ f t  i 5 ή μέν Λευκανία 
μεταξύ τής τε παραλίας τής Τυρρ«νικής καί τής Σικελικής* 
τής μεν άπό τού Σιλάριίος μέχρι Αάου, τής 3’ από Μετα- 
ποντίου μέχρι Θουρίων* κατά is  τήν ήπειρον άπό Σουνιτών 
μέχρι του ισθμού τον άπό Θουρίων είς Κ>?ρίλλους, πλησίον 
Λαού· ς-άίιοι ί*  είσί τού ίσθμού, τριακόσιοι. Χπερ ίέ  τού
των Βρέττιοι, χε^ρόνκσον οάούντες* έν ταύτ>? $* άλλ>} περί- 
εΛ^πται χερρόν»]σος ή τόν ίσθμόν Ζχουσα τόν άπό Σκυλλΐ}τίου 
έπΐ τόν ίππωνιάτην κόλπον. Ωνόμας*αι ie  τό έ^νος υπό Λευκα
νών [Βρέττιοι]* Βρεττιονς yap καλού σι τούς άπος*άτας. Α πέίηβαν 
$\ ώς φασι, ποιμαίνοντες αύτοΓς πρότερον, ε&* υπό άνέσεως 
έλευθεριασαντές, ήνάά έπεζ*ράτευσε Δίων Διονυσίω, καί έτά- 
ρα?εν άπαντας πρός άπαντας. Τά καθόλου μεν ίή  τούτα περί 
Λευκανών καί Βρεττιων λέχομεν.

X 4
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ζ55. Από δέ Λαού πρώτη πόλις ίςΰ τής Βρεττίας Τεμέση 
(Τέμψαν δ* οι νύν καλούσιν), Αύσόνων χτίσμα, ύπερον δε καί 
Αίτωλών τών μετά Θόαντος, ονς ε ί̂δαλου Βρέττιοι. Βρεττίους 
δέ επέτριψαν Αννίβας τε καί Ρωμαίοι. E ft  δέ πλησίον τής 
Τεμέσης ήρώον, ά^ριελαίοις συνόρεψες, Πολίτου τών Οδνσ* 
σίως εταίρων, 2ν, δολοφονηθέντα υπό τών βαρβάρων, γενίσ$αι 
βαρνμτ,νιν, ώστε τούς περιοίκους δασμολο/εΓν αντώ κατά τι 
λό ι̂ον* καί παροιμίαν εΓναε πράς αυτούς, Μηδείς Τον ήρωα 
τον εν Τεμέση, λεόντω ν... έπικείσθαι αύτοίς. Λοκρών δέ τών 
έπι£εφυρίων έλόντων την πόλιν, Εύθυμον μυθευουσι τόν πύ- 
κτην καταβαντα επ’ αυτόν, κρατάσαι τή μάχη, και βιάσασθαι 
παραλύσαε του δασμού τους επιχωρίους. Τούτης τε της Τεμέσης 
φασΐ μεμνήσθαι τόν Π οιητή, ον τίς εν Κύπρο» Ταμασον 
(λύεται γάρ άμψοτίρως τό<

256. · · Ef Τεμίσνν μετά χαλκόν),

καί δεάνυται χαλκουργεία πλησίον, ά νυν εκλέλειπται. Ταΰτη 
δε συνεχής Τερίνα ,  ήν Αννίβας καθείλεν, ού διναμενος φυλατ* 
τεαι, δτε δή εις αυτήν καταπεφεύχει τήν Βρεττίαν. Είτα Κων* 
σεντία μητρόπολις Βρεττίων. Μικρόν δ* υπέρ ταύτης Πανδοσία, 
φρούριον ερυμνόν, περί ήυ Αλέξανδρος 6 Μολοττός διεφθάρη. 
Εξηπάτησε δέ καί τούτον ό έκ Δωδώνης χρησμός, φυλάττεσθαι 
κελεύων τόν Αχέροντα καί την Πανδοσίαν* δεικνυμένων yap έν 
τή Θεσπρωτία ομωνύμων τούτοις, ενταύθα κατες*ρεψε τόν βίον, 
Τραόρϋφον δ* eg·» τό φρούριον, καί παραρρεΓ ποταμός Αγέρων. 
Προσηπατησε δέ καί άλλο λοχιον,. ·

•Πανίβσία τρικόλων* πολύ.ν ποτβ.λαόν όλίοσιις*
?δο|ε γάρ πολεμίων φθοράν, ουκ οικείων δήλούσθαι. Φασί δ? 
καί βασίλειόν ποτέ ^ενεσθαι τών Οίνωτρικών βασιλέων τήν



Πανίοσίαν. Μετά ίέ  τήν Κωνσεντίχν, ίππώνιον, Αοκρώνχτίσμα* a56. 
Βρεττίους ίέ  κατέχοντας άφείλοντο ί*ωμαίοι, και μετωνο'μασαν 
Ουϊ&ΰναν Ουαλεντίαν.' Διά $  το εΰλεέμωνα είναι τά περί- 
κείμενα καί άνδηρά, τήν Κόρην εκ Σικελίας πεπιτεύκασιν 
άφικνείσθαι δεύρο «νηολογούσαν* εκ δΐ τούτου ταΓς yvvai&'v 
έν έθει χε^ονέναι άνθολοχείν τε χαί ς-εφανηπλοκειν, &ςε ταίς 
έορταίς αισχρόν είναι ς-εφάνους άνετους ψορεΐν. Εχει δ  έπίνειον,
S χατεσχεύασέ ποτέ Αχαθοχλής ό τύραννοί τών Σικελιωτών , 
χρατήσας τής πόλεως. Εντεύθεν ^  έπΐ τον Ηάαχλέους λιμένα 
πλεύσασιν ,  άρχεται έπιςρέφεεν τά άκρα τής Ιταλίας τά προς 
τω πορθμώ, προς τοςν εσπέραν, έν  ίέ  τώ παραπλω τούτώ Με- 

δοίμα, πόλις Αοχρών των αυτών, ομώνυμος κρήνη μεγοδη* 
πλησίον βχουσχ έπίνειον, καλούμενου έμπόριον. Εγγύς δε καί 
Μέταυρος ποταμός, χαί ϋφορμος ομώνυμος. Πρόκεινται δε τής 
ήιόνος ταύτης αί τών Λιπαραίων νήσοι, διέχουσαι του ποταμοί 
ς-αόίους Λαχοσίους. ΟΙ δ \  Αιόλου φασίν, ου χαί τον Ποιητήν 
μεμνήσθαι κατά τήν 0$ύσσειαν* εισί έπτά τον άριΒμόν iv 
άπόψει πάσι, καί τοΓς έκ τής Σικελίας, καί τοίς εκ τής 
ηπείρου τοίς κατά Με&ίμαν άφορώσι* περί ών έροΰμεν, όταν 
περί τής Σικελίας λέχωμεν. Από $  του Μεταύρου ποταμού, 
Μέταυρος έτερος... Εκίέχεται ^  εντεύθεν τό Σκύλλαιον, 
πέτρα χερρονησί£ουσα υψηλή» τον ισθμόν άμψίδυμον καί τα
πεινόν έχουσα, δν Ανα|ίλας ό τύραννος των ^nyivcov έπ- 257. 
«τείχισε τοίς ΤυρρήνοΓς κατασκευάσας ναύςαΒμον, καί άφείλετο 
τούς λης·«ς τον ήϊά τού πορθμού Λάπλουν. Πλησίον γάρ Ις· 
καί ή Κάινυς, Λέχουσα τής Με&ίμης ροδίους πεντήχοντα χαί 
όιαχοσίους, ή τελευταία' ποιούσα τά άκρα <τενά τού πορθμού, 
προς την εκ τής Σιχέλίας άκοαν την Πελώριάίά* Ιςτε (ί5 αυτή 
μία τών τριών τών ποιουσών τρίγωνον τήν νήσον* νεύει δε 
επί θερινάς ανατολάς, καθάπερ καί ή Κάινυς προς τήν εσπέραν,

BIBΑ. <7· ( ιταλιλ); : . 345



sS1]. αποστροφή ttvce άπ’ άλαλων ποιονμένων αυτών. Απέ Αε Καί* 
νυος μέχρι τού ΠοσειΑωνίου, [και] rfit Ρτηγίνων Στήλες > τον 
πορθμού Stfyui ^ενωπος Saw έ&ς-οίίϊος, [ον] μικρώ πλέον 
to έλάχι^ον Αίάπέραμα* άπο As ΣτηλίΆος έκατόν είς ity/iov,  
ηΑΐ τον πορθμοί πλατννομένον, προϊοίσι πρΑς τήν έ?ω καί 
προς &> θάλατταν, τήν τον Σικελικοί πελάχονς καλονμένον.

$ . 6 .

Κτίσμα Α* ές·ί τΑ £>$χιον ΧαλκιΑέων* βύς, κατά χρησμόν 
Αεκατενθέντας τώ Απέλλωνι Λ’ αφορίαν, ύπερον εκ Δελφών 
αποίκησα* Αεδρο φασΐ, παραλαΑΑντας καί άλλονς των οίκοθεν. 
Ως Α* Αντίοχο'ς φησι, Ζαχκλαίοι μετεπέμψαντο τούς Χαλκίδας, 
καί otwsTjv ΑντίμνηΓον αννές^σαν έκείνων. Ησαν Ac τ>5ς αποι
κίας καί οί Μεσσηνίων φνχάΑες τών έν Πελοποννοίσω, κατα- 
ς-ασιασθέντές ύπο τών μη |3ονλομένων Αοΰναι Sinai, νπίρ της 
φθοράς τών παρθένων τ>}ς εν Λίμναις χενομένης τοις Λακέ- 
Ακμονιοις· άς καί αυτοί έ&άσαντο , πεμφθείσας έπί την 
Ιερονργίαι/, καί τούς έπιΑοηθονντας άπέκτειναν. Παραχωρ>}- 
σαντες ούν είς Μοίκι̂ ον οι φνχάΑες, πέμπουσιν βίς θεοί μεμφΑ- 
μενοι τον Απόλλωνα καί την Αρτεμχύ, εί τοιούτων τυχχάνοιεν, 
άνθ’ ών έτιμώρουν αύτοΓς, καί πννθανέμενοι, πώς άν σωθεΓεν 
άπβλωλΑτες. 0  Α* Απόλλων έκέλενσε ίέλλεσθαε μετά Χαλκι- 
οέων εις το Φηχιον, καί τ>5 άΑελφί} αύτοδ χάρο/ έχειν* ον χάρ 
άπολωλένα* αυτούς, αλλά οεσώσθαι, μέλλοντας ye Αΐό μή 
συναΦανισθϊίσεσθα* τη πατρίΆι, άλωσομένρ μικρόν νς-ερον ύπο 
Σπαρτιατών’ οί Α* ύπιίκουοαν. Διόπερ οί τών Ρηχίνων γεμένες, 
μέχρι Αναυλα, του Μεσσηνίων χένους άεί καθίςΌντο. Αντίοχος 
Αέ τό παλαιόν άπαντα τον τόπον τούτον οίκϋσαι Σικελούς ψηαΐ, 

, καί Μέρτητας· Αιάραι Α* είς την Σικελίαν ύπερον, έκΑληθέντας 

ύπο τών Οίνωτρών. Φασί Αέ τινες καί το Μορχαντιον εντεϋ-
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θεν τκν προΛτχορίαν άπό τών Μορχ^των Εχειν. ϊσχνσε Si 2 58. 

μέχις-ον ή τών ί^ιχίνων πόλις, καί περιοικίδκς ίσχε συχνάς, 
Επιτείχισμά «  υπίρξεν ά« τ>$ νκ'σω, και πάλαι, καί νεω^ί Εφ̂  
«μών, ίν&α Σέξτος Πομπ^ος άττές^σβ ττιν Σικελίαν. όνο*· 
μάσθ») Si Pifytov, t& \  ως φησίν Αισχύλος, Six το συμ&ν 
πάθ04 tfi χώμα ταύτ»}· άπορραχίίναι y fy  τίς  «πείρου τ«ν 
Σικελών ϋττβ σεισμών, άλλοι re,  κάκεαες είρ«κεν 

«5»’ βί ίό Ρίγιον χαλήοκεται.

Τεκμαίρονται δ* άπό των περί τ«ν Αίτναν συμπτωμάτων, καί 
των κατ’ άλλα μίρ« τής Σικελίας, καί των κατά Λιπάραν, 
καί τάς πίρί αυτήν νήσους, £τε δέ των κατά τάς Πιθ^κούσσας, 
καί τήν προσεχϋ κεραίαν άπασαν, ούκ άπεικός ύπάρχειν καί 
τούτο συμδδναι. Νυνί μεν οδν, άνεωχμένων *τούτων* των ̂ ομά- 
τω ν, δι’ ών τό πυρ άναφυσάται, καί μύδροι καί υδατα εκ
πίπτει ,  σπάνιάν τι σείεσθαί φασt την κερί τόν πορθμόν y jjv  
τότε δε, πάντων ίμπεφραγμένων των είς τ»ν Επιφάνειαν πόρων, 
υπό y«S σμυχόμενον τό πυρ καί τό πνεύμα,, σεισμούς άπειρ- 
γάζετο σφοδρούς. Μοχλευόμενοι 8* οί τόποι πρός τ«ν βίαν των 
ανόμων υπειξάν ποτέ· καί άναφραγέντες Εδεξαντο τ«ν Εκατέρω
θεν θάλατταν, καί τούτην, καί τ«ν μετάξι» των άλλων των ταυτρ 
ν>$σων. Καί yap ν> Προχύτη, καί αί ΠιΘ«κουσσαι, αποσπάσματα 
εισι τής Απείρου, καί αί Καπρόαι, καί ή Λευκωσία, καί αί Σει
ράν οίσσαι, καί αί Οΐνωτρίίες. Α ί δέ καί Εκ του πελάχους άν- 
iSuaav, καδάπερ καί νυν πολλαχοδ συμβαίνει* τάς μέν yap πελα- 
χ&ς Εκ βυθού μάλλον άνενεχθίναι πιθανόν τάί δέ προκειμΕνας 
τών ακρωτηρίων, καί πορίμω Sietpyopbaq, Εντείδενάπεόρωχέναι 
δοκέ» εδλοχώτερον. Πλήν είτε Six τούτην τκν αιτίαν τούνομα τ>5 
πόλει χΕχονεν, είτε διά την Επιφάνειαν τ^ς πόλεως, ώς άν Βασί
λειον,τ^ Λατάοί.φων^, πμοσαχορευσάντων [των] Σουνιτών, διά τό 
τούς άρχι^έτας αυτών κοινωνί?σαι Ρωμαίοι? τής πολιτείας, καί
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*58. επί πολύ yofaacSat xfi Λ ατ%  Ααλέκτφ, πάρε?ι σκοπεΓν,. 
■ όποτέρως έχειτάλ»£ές. έπιφανδ ό* ουνπόλινβυσαν, καί πολλά? 
μεν πόλε»? οικίσασαν, πολλούς S’ οαδρας παρασχομένιιν άξιους 
λόχου, τούς μέν κατά πολιτικήν άρετκν, τούς ίέ  κατά παι
δείαν, κατασκάψαι Διονύσιον, ότι αΐζησαμένω κόρ»ιν.πρός 
γάμον, χτ,ν τού δημίου $υγαχέρα προύτειναν. 0  δ* «Ιός αύτου, 
μέρος τι χοΰ χτίσματος άναλαβων, Φοι&αν άμέλεσεν. Επί S i 
Πύργον ή χών Καμπανών φρουρά παρασπονδη&ένχας SlifOetpe 
τούς πλει^ου?. Μικρόν Si προ των Μαρσικών ,  καί σεισμοί 

s5g. κατκρειψαν πολύ' τής κατοικίας* Πομπιίιον 5* έκ&ιλών τδς Σικε
λίας ό Σεβας-ός ΚαΓσαρ, όρων λειπανδροϋσαν την πόλο», συνοί
κους Ιδωκεν βωχοΐς χών bt χοΰ ςέλου τινάς· και νυν ίκανώς 
εύανδρεΓ.

$* 7-

Από ίε  toy Pvjytow πλέοντι πρός Ιω , Λενκόπετραν καλού- 
σιν άκραν άπό τίς χρόας, έν πεντ){κοντα ςαδίοις, εις >}ν 
τελευτάν φασι τό Απέννινον όρος. Εντεϋ&εν Si Ηράκλειον, δ 

τελευταίον άκρωτιίριον νεύει πρός μεσημβρίαν* κάμψαντι χάρ 
εύ$ύς ό πλους Λιβί μέχρι πρός άκραν Ιαπυχίαν· είτ’ «κλίνει 
πρός άρκτον άεΐ καί μάλλον, καί πρός τϋν εσπέραν, επί τον 
κόλπον τόν Ιόνιον. Μετά Si τό Ηράκλειον άκρα τ>5ς Λοκρίδος,  
» καλείται Ζεφύριον, εχουσα τοις εσπερίοις άνέμοις λιμένα, 
εξ οδ καί τούνομα. ΕΠύ’  δ πόλις οί Λοκροί ©ί έπιξεφύριοι * 
*έπεί* Λοκρων άποικοι των εν τω Κρισσαίω κόλπω, μικρόν 
urepov χης *άπό* Κρότωνος και Συρακουσών κτίσεως άποικι- 
σ&έντες υπό Εύάν^ους. Εφορος S’ οΰκ ευ,Οπβυντίων Λοκρων 
άποίκους ψησας. E t»j μεν ουν τρία, $) τέτταρα, ώκουν έπ'ι τω 
Ζεφυρίω* είτα μετηνεγχαν την πόλιν,  συμπραξάντων καί Συ
ρακουσών άμα τούτοις* έν οίς ert καί xp>}wj Λοκρια, όπου οί
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Αοκροί εςρβχόηδώααοηο. Ε σ ΐ δ* άπο Pujy/ov μέχρι Λοχρών i5g. 
■έξχχδηόι ς·άδΐοι> Ιίρυται & ή πόλις έπ’ ύφρύος, #ν Εσώπιν 
χαλοΰσύ

8·

Πρώτοι 8ε νίμοιςίγγράπτοιςχρή<ταο$αι πεπίΓενμένοι etui’ ·
*αΐ πλεί<Γον χρόνον εύνομιιθεντας Διονύσιος, εκπεσών εκ τής 

- Σνρακβυσιων, άνομώτάτα πάντων &εχρ>?σατο* δς γε προεγάμει 
μεν, παρασιών είςτδ δωμάτιον, τάς νυμφο?ο'ώι&ε{σας* σνν* 
άγων δε τάς ωραίας παρθένους , περιςεράς όλοπτέρον; εν τοΓς 
συμποσ/οις κφιει, κάκεΓνας έκέλενε yvpotatv γυμνάς* τινες ίέ , 
κάι σανδάλια νποδουμένας άζυγα, τόμέν υψηλόν, το δέ ταπεινόν, 
«εριίιώκειν., έχασαν, τον άπρεπους χάριν. Δίκας μέντοι ότισεν, 
επειδή πάλιν, εις τήν Σικελίαν έπανήλ$εν, άναλήψόμενος η ν  
άρχάν. Κάτάλύσαντες yap ol Λόκροΐ tm  φρουράν, ΥΪλευΖέ- 

. ρωσαν σφάς, wet τής γυναεχος αυτόν καί των παίδων κύριοι 
χοκέςνσχν' δύο 8  foav at ^υγαχίρες,  καί των νίών ο νεώτε- 
ρος, #&} μειράκιου· άτερος γάρ, Απολλοκρατης, συνε?ρ*χήγει 
τώ πατρΐ τνν χά$οδον. Πολλά δε δεομίνω τώ Διοννσύω, και 
αύτώ, καί Ταραντίνοις υπέρ αυτόν, προέ&αι τα σώματα 
ey’ οΖς άν&ελάσωσινονκ ΐδοααν ', άλλά πολιορκίαν ύπέμει- α6ο. 
ναν καί πόρισα» τής χώρας. Τον δε £υμόν εις τάς θυγατέρας 
τον πλείς-ον β|έχεαν* καταπορνεν&ισας yap, ές·ραγγάλισαν·
«Γτα καύσαντες τά σώματα, κατιίλεσαν τά ός*ά και κατεπόντω- 
■σαν. Τής' δί των Αοκρών νομογραφίας μνησ^εις Εφορος, $ν 
Ζάλενκος συνέχαξεν, έκ τε τών Κρητικών νομίμων, καί Λα
κωνικών , και έκ τών Αρεοπαχιτικών, ^ σ ίν  εν τοΓς πρώτοις 
καινίσαι τοντο τον Ζάλευκον, οτι, τών πρότερον τάς ζημίας 
τοΓς δΐχαςβϊς όπσρεψάντων δρίξειν έφ* εχάς·οις άδοαόμααιν , 
έχεινοςτ^ν τοΐς νόμοις διώρισεν, Ηγούμενος τάς μεν γνώμας τών
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ΒΙΒΛ. <7* ( it a a ia ). 3 5 1

χορδών fetyefa)ς, έπίΓάς τέπι£ έκπληρώσειε τόν ψΒόγγον. οβο 
Χ»ν <5° υπέρ τών πόλεων τούτων μεσογαίαν, Βρέττιοι χατόχουσι* a6t 
καί πόλις ένταδθα Μ ά ρτιον, καί 6 δρυμός, 6 γέρων την 
άρέςτρ πίτταν την Βρεττίαν, Εν Σ/λαν χαλοΰσιν, εΐίδενδρός π  
xai εϋυδρος, μήκος επτακοσίων ςαδΐων-

$. ίο .

Μετά $i Λοκρους, Σάγρας, Εν θηλυκώς όνομάζουσιν, ίφ}
•υ βωμοί Διόσκουρων, περί ούς Λοχρρΐ μύριοι μετά Εηγίνων 
προς δεκατρείς μυριάδας Κροτωνιατών συμβχλόντες ένύα)σαν* 
άγ ον την παροιμίαν προς τους άπιτοΰντας έχπεσείν φααΐν, 
Αληθέ^ερα τών ini Σάγρα. ΏροαμεμυΒεΰχασι δ’ ίνιοι, χαΐ 
διότι αυθημερόν, του άγώνος ένεςώτος Ολυμπιάσιν, άπαγγελ- 
Βείη τοϊς bud το συμβάν, xai εΰρεθεά} το τοίχος τής άγγείίας 
αληθές. Ταύτην δε τήν συμφοράν αιτίαν γενίσΒαε τοϊς Κρο- 
τωνιάταις ψασΐ του μη πολυν (τι συμμάναι χρόνον f διά το 
πλήθος τών τότε πεσόντων άνδρών. Μετά δε την Σάγραν, 
Αχαιών χτίσμα Κ αυλωνία, πρότερον Αυλωνία λεγομένη, διά 
τον προκείμενον αυλώνα. E ft δ  Ιρημος* οί γάρ (χοντες εις 
Σικελίαν υπό τών βαρβάρων εζέπεσον,χαΐ την έχει Καυλωνίαν 
Iκτισαν. Μετά δί τούτην Σκυλλ>}τιον, άποικος Αθηναίων τών 
μετά Μενεσθίως, νυν δε Σκυλάκιον καλείται. Κροτωνιατών δ* 
έχόντων, Διονύσιος Λοχροίς μέρος ώρισεν. Από δε τής πόλεως 
xai ό κόλπος Σκυλλητικός ώνόμαςαι,  ποιων τον ειρημένον 
ισθμόν προς τον ίππωνιάτην κόλπον. Επιχείρησε δ* δ Διονύ
σιος και διαταχίζειν τον ισθμόν, ςρατευσας h i  Λευχαυούς, 
λό^ω μεν, ώς ασφάλειαν παρέξων άπό των έκτος βαρβάρων 
τοϊς εντός ισθμού, τό δ> αληθές, λύσαι την προς άλλϊίλους 
κοινωνίαν τών Ελλ>{νων βουλόμενος, ώς*’ άρχεαι τών εντός 
άδεώς' άλλ* «κώλωσαν οί εκτός είσελθόντες.
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»6ι . Μετά δέ to Σκυλλητιον η Κροτανιχτις χώρα, χαι των 
ϊατώγων άκραι τρεις* Μετά δε ταΰτα τό Αακίνιον, Ηρας Upov, 
πλούσιο'ν ποτέ ύπάρ£αν, χαι πολλών αναθημάτων μες'όν Τά 
διάρματα δ  ούκ ειίκρινώς λέγεται' πλην, &ς yt έπί το πολύ, 
ς-αδίονς από τον πορθμού μέχρι Λακινίου Πολύβιος αποδίδω*}ι 
δισχιλίους καί τριακοσίους. Εντεύθεν δε *καί* δίαρμα εις άκραν 
Ιαπυχίαν επτακόσιοι. Τούτο μεν ούν ?ομα ΧέγοναιχοΰΎαρανχίνύν 
κόλπον. Αυτός δ*· ό κόλπος έχει περίπλονν άξιόλοχον, μάίων 
διακοσίων τετταράκοντα, ώς ό χωρογράφος φησί... τριακόσίων 
ό^δοηκοντα εΰζώνω, Αρτεμιδωροϊ τοσοντοις δέ καί[τά]λείπον...

262. τον πλάτους τοίί ςδματος τον κόλπον. Βλέπει δέ’ πρός άνατο- 
λάς χειμερινές' άρχη δ  αύτον τό Αακίνιον· κάμψαντι χάρ 
ευθύς αί τών Αχαιών πόλεις ^σβ«ν>«3 νυν ούκ είσί, πλην της 
Ταραντίνων. Αλλά διά την δόξαν τινων ,  ά|ιον καί έπί πλέον 
αυτών μνησθδνάι.

$ · ί2 ·

Πρώτη δ* ές·ϊ Κρότων ;έν*έκατόν καί* πενττΓκόντα ς-αδίοις 
από τού Λακινίόν* καί ποταμός Αίσαρος, καί λιμήν, καί άλλος 
ποτψός Νέαιθος , ών την έπωνυμίαν χενέσθαι φάσίν άπό 
τού σνμβεβηκότος. Καταχθόνιας γάρ τινας των «πό τον Ιλια- 
κον ς·όλου πλανηθέντων Αχαιών , έκβήναι ϊίγουση επί την 
κατασκεψίν των χωρίων* τάς δε βυμπλεούσας αυτοΓς Τρωάδας 
καταμαθούσας έρημα άνδρών τά πλοία, έμπρίίσαι ·, βαρυνο- 
μένας τον πλονν ,  ώστ’ άναχκασθηναι ριένειν. εκείνους, «μα καί 
την χην σπουδαίου όρώντας* αύθις δε καί άλλων πλειόνων 
είσαφικνουμένων, καί £ηλούνΤων εκείνους κατά τό ομόφυλον , 
πολλάς κατοικίας χενέσθαι, ων «ί πλείόυς έπώνυμοι Τών

Τρώων
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Τρώων ε’χένovro* καί ποταμός 8ε ό Νέαιθος από τοΰ πάθους a6a. 
τόν προσωνυμίαν ίσχε. Φ)5σί 8  Αντίοχος, τοΰ θεοΰ φήσαντος 
Αχαιοίς Κρότωνα χχίζειν , άπελθείν Μύσκελλον κατασκεψό»- 
μενον τον τόπον, ίίόντα 8  εκτισμένρν Σύδαριν , ποταμώ 
τώ πλησίον όμώνυμον, κρίνοι raurrjv άμείνω* επανερέσθαι 
ουν άπιόντα τόν θεόν, εΐ λώον εΐό_ταύτ»]ν αντ’ εκεί^ς κτί- 
ζειν' τόν ίέ  άνειπείν (έτύχχανε 8ε ύπόκυφος &>ν ό Μύσκελλος)*

Μύσχιλλ^ραχύνωτ*, παρίκ <9*δ* άλλο ματ *6#ν ,
Κλαύματα δώρο* ί* δ τι Tti tor*fv*e«

Επανελθόντα ίέ  κτίσαι τόν Κρότωνα, συμπράξαντβς χαΐ Αρ
τίου τοΰ τάς Συρακούσας οΐκίσαντος, προσπλεύσαντος κατά 
τύχτ,ν, όν&α ώρρπ© έπΐ τόν τών Συρακουσών οικισμόν, 
βκουν (ί5 ίοίπυχες τόν Κρότωνα πρότερον, ώς Εφορος φησί. 
Δοκεΐ 8  ό πόλις τα τε πολέμια άσκόσαι, καί τά περί τόν 
άδλρσιν* εν μια χοΰν όλυμπιαόΐ οί Των άλλων προτερήσαντες τώ 
ς-αθίω επτά ών£ρες ώπαντες υπήρξαν Κροτωνιώται* ώς·’ εικότως 
ttptiaQou ίοκεί, όίότι Κροτωνιατών ό ΙσχαΤος, πρώτος όν τών 
«λλων Ελλήνων' χαΐ τόν παροιμίαν Ύγιέςερον Κρότωνος, λό
χου σαν, εντεί&εν «ΐρήσθαί φασιν, ώς τοΰ τόπου πρός ΰχίειαν χαΐ 
ευεξίαν έχοντός τι φορόν,&ά ?ό πλήθος τών αθλητών. ΠλειςΌύς 
ουν Ολυμπιονΐκας £σχε, καίπερ ού πολϋν χρόνον οικρθείσα, 
ίιά  τόν φθόρον τών έπΐ Σαχρα πεσόντων άνόρών, τοσούτων 
τό πλήθος* Προσέλα& &  τή ίόξρ, και το τών Πυθαγορείων α63. 
πλήθος,.καί Μίλων,' έπιφανές-ατος μεν τών αθλητών χεχονώς, 
ομιλητής 5έ Πυθαχόρου, δίατρίψαντος έν τή ποθεί πολΰν 
χρόνον. Φασΐ ίέ , εν τώ συσσιτίω ποτέ τών φιλοσόφων, πονή- 
σαυτος τύλου, Τον Μέλωνα ύποίύντα, σώσαι απαντας, ύπο- 
σπασαι 8ε καί εαυτόν. Τρ 8  αυτή ρώμρ πεποι&ότα εικός καί τόν 
ίτορουμένρν υπό τινων ευρέσθαι κατατροφόν τοΰ βίου. Λέχε- 
ται χοΰν όίοιπορών ποτέ ύλης βαθείας, ρταραοήναι τόν



a63. ό<5ον επί πλέον· ε&’ ευρών Ιύλον μέγα έσφηνωμίνον, έα- 
βαλών χάρος άμα καί πόδας εις ή ν  διάςασεν, βιάζεσαι 
δίΑζτ,αΜ τελεως* τοσοϋτον 5* Γσχυσε μόνον, ώς-’ έκπεσεϊν τους 
αγώνας, eh* ευθύς επισυμπεσεϊν τά μερ») τού £ύλου, άπολι^εντα 
δ* αυτόν εν τοιαύτκ πάγη 3»ιριόβρωτον γενέσ^αι.

$ . «3.

Εφε&5ς ο* ες-lv έν διαχοσίοις radioις Αχαιών χτίσμα ή 
Σύδαρις, όύεΐυ ποταμών μεταξύ,  ΚράΒιδος καί ·Συ§άριδος. 
Οίκιςτ?ς αυτής Οίσ—έλικεύς. Τοσοϋτον ευτυχία διί,νεγχεν
■η πόλις αύχη'τό παλαιόν, ώς τεττάρων μεν έ$νών τών πλησίον 
υπήρξε, πέντε δε καί εΓχοσι πόλεις υπηκόους έσχε, τριάκοντα 
&  μυριάαιν άνδρών έπί Κροτωνιάτας ιερατέυσαν, πεντήχοντα 
δε ς·αδίν>ν κύκλον συνεπλ-όρουν οίχοΰντες επί τώ Κμ&ιδι. 
ΐπ ό  μέντοι τρυφής καί ύβρεως την ευδαιμονίαν άπασαν άφ- 
ϊΐρέ̂ Υΐσαν υπό Κροτωνιατών, έν ήμέραις έδδομύχοντα* ίλόντες 
yap τήν πόλιν, έπ/,γαχον τόν ποταμόν, χαί χατέκλυσαν. 
Ύςερον δ> οΐ περιχεόμενοι, συνελ&όντες έπώχουν όλ/yor χρόνω 
δε χαί ουτοι διεφΒάρεσαν υπό Κρηναίων, καί άλλων Ελλήνων 
οι συνοικόσοντες μεν έχείνοις άφίχοντο' χαταφρονήσαντες δε 
αυτών, τούς μεν διεχειρίσαντο, τήν ίέ  πόλιν εις έτερον τόπον 
μετείχαν πλησίον, καί Θούριους προσγρ/6ρευσαν άπο κρήνηδ 
όμωνύμβυ. Ο μεν ούν Σΰδαρις τούς πίνοντας Ζππους απ’ αύ- 
τοΰ, πτυρτικούς ποιεί* ίιό καί τάς ot/ΰας άπείρχουσιν απ' 
αυτού. Ο δε Κρά^ις τούς ανθρώπους ξανθοτριχεΐν χαί λευχοτρι- 
χεΓν ποιεί λουομενους, καί άλλα πολλά πάθη ιάται. θούριοι 5*, 
εύτυχήσαντες πολύν χρόνον, υπό Λευκανών χνδραποδία^τ,σαν. 
Ταραντέλων ^  άφελομένων εκείνους, επί Ρωμαίους χαχίφυγον' 
οι δε, πέμψαντες συνοίκους όλιχανίρούσι, μετωνόμασαν Κοπίας 
την πόλιν.
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Μετά is Θουμίους, Ααγαρία φρουρίου, Επειού καί Φωκίων ι63. 
χρίσμα' δΒεν καί ό Ααγαρηαυός οίνος, γλυκύς καί απαλό;, 
καί παρά τοΐς ΐατροΐς σφοδρά ευδόκιμων. Καί ό Θουμίνος is  264. 
τών εν όνόματι οίνων ές-(ν. Ε ίθ ’ Ημάκλεια πόλις, μικμόν υπέρ 
τής θαλαττΐ}ς* καί ποταμοί il5o πλωτοί Ακιμις καί Σεΐρις, έ<ρ 
ου πόλις $ν ομώνυμος Τρωική. Χρόνιο δε τής Ηράκλειας εν
τεύθεν άνοικισθείφΐ; υπό Ταμαντίνων, έπΐνειον αυτή τών 0μα- 
κλεωτών υπήρξε. Διείχε i ’ Ημακλειας μεν τέτταρας καί είκοαι 
ςαδίους y Θουμίων is  πεμί τμιάκοντα καί τριακοσίόυς. Τ>5ς ir  
τών Τμώων κατοικίας τεκμήριου ποιούνται το τής Α$πνάς τής 
ίλιάδος ξόανου, ιδρυμένου αΰτο'θι, οπερ χαταμΰσαι μυΒεύου.σιν, 
άποσπωμέυων τών ικετών υπό ίώνων τών ελόντωυ τήυ πόλίν' 
τούτους γάρ έπελθεΓν οιχήτορας φεύγοντας την Αυδών αργήν, 
καί βία λα&ΐν τλν.πόλιν, τών Χώνων ούοαυ, καλέσαι δε.αύ* 
την Πολίειον ίείκνυσθαι δε καί νύν καταμύον τό ξο'ανον. Ιταμόν 

μεν ουν και τό ουτω μυθεύειν, ώς.ε μη καταμΰσαι φανήναι 
μόνον, καθάπεμ. καί το έν ΐλίω άπος-μαφηναι κατά τόν.Κα,ο- 

σχνδρας βιασμόν, αλλά.καί καταμύον δείχνυσΒαι' πολύ δε ίτατ 
μώτεμον τό τοσαΰτα ποιείν εξ ίλιόυ χεκομισμένα ξόανα, οαα 
φασίν οί συγγραφείς- Καί γάρ έν ί ’ώμϊ?, καί έν Λαουϊνίω, 

καί εν Λουκεοία, καί έν Σειρέτιδι, ίλιάς Αθήνα καλείται, ώς 

όκεΐθεν κομισθείσα. Καί τό τών Τμωαίων ie τόλμημα περι

φέρεται πολλαχού, καί άπις·ον φαίνεται, καίπεμ δυνατόν δν. 
Τινες δε καί Poi/ων χτίσμα φασΐ, καί [την] Σειρΐτιν, καί την 
περί τόν Τμαεντα Χΰβαμιν. Φ>ςσί δ  Αντίοχος τούς Ταμαντίνους, 

Θουμίοις καί Κλεανίμόία τώ ςραττί/ώ, φυγάδι έκ Λακεδαίμονος, 
πόλεμόΰντας περί τής Σειρίτιδος σνμδήναι, καί συνοιχήσαι μεν
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264. Mini, την δ  αποικίαν κριθδναι Ταραντίνων* υς·ερον δ  Ηρά
κλειον κλη^ναι, μετα&χλούσαν καί τούνομα, καί τον τόπον.

φ. ΐ5.
Έ,ξής δ  ές·1 Μεταπόντιον, ας >)ν άπό του επινείου τ>5ς 

Ηράκλειος εισί ς·άδιοι τετταράκοντα προς τοΓς bur.τον. Πυλ/ων 
δέ λέγεται χτίσμα τών έ| Ιλιον πλευσάντων μετά Νέφορος' ο5ς 
οδτως ευτνχϋσαι άπό γεωργίας φασίν, ώς·ε θέρος χρυσούν 
εν Δελφοις άναθείναι. Σηριειον δε ποιούνται Τίς κτίσεως τον 
τών Ν*ϊλ#δών έναχισριόν ηφανίσ&η δ* υπό Σαυνιτών. Αντίοχος 
δέ φη<κν> έκλειφθέντα τον τόπον, έποικ^σαι τών Αχαιών τινας 
μεταπεμ^θέντας υπό τών έν Συβα'ρει Αχαιών’., μεταπεμ^θ^ναι 
δέ κατά, μίσος τό πρός Ταραντινους τών Αχαιών, τών έκπε- 
σόνίων έκ τώς Λακωνικές, ίνα ρ) Ταραντίνοι γειχνιώνχες επι* 
π^δίσαιεν τώ τόπω. Δυείν δ* οΰσών πόλεων, τον [δε] Μετα- 
ποντίον έχχυτέρω τού Τάραντος [δντος], πεισ&ίναι τους άφιγμέ· 

α65. νονς υπό Συβαριτών τό Μεταπόντιον κατασχείν' τοϋτο μεν γάρ 
έχοντας, έ£ειν.καί την Σείριειν  εί δ*επί τήν ΣειρΓτιντράποιντβ, 
προσθιίσειν τοίς Ταραντίνοις τό Μεταπόντιον εν πλευραίς ουσι. 
Πολεμούντας δ  υς-ερον προς τους Ταραντινους καί τους υπέρ* 
κειμένους Οίνωτρούς, έπι μέρει διαλυ^ναι τίς γης, δπερ 
γενίοΖαι της τότε Ιταλίας δριον, καί τ«ς ίαπν/ίας. Ενταύθα 
δέ καί τον Μετα'ποντον ριυθευουσι, καί τκν Μελανίππνιν την 
δεσμώτιν, καί τόν έ| αΰττος Βοιωτόν. Δοκει δ’ Αντίοχος t>jv 
πόλιν Μεταπόντιον είρήσθαι πρότερον Μέταδον, παρωνομά- 
σθαι δ  ύπερον τκν τε Μελανίππην ού προς τούτον, άλλα 
πρός Δίον κομισθίναι, έ).έ̂ χείν κρώον τού Μετα'δου, καί 
Δσιον τον ποι»)Τ73ν, φ>ίσαντα, ότι τόν Βοιωτόν 

Δ ί ο υ  (V t μιγάοοίς r m v  « ύ ι ι ί η ς  Μ ι λ α ν ί π π » , '

ώς πρός εκείνον άχθείσαν τήν Μελανίππην, ον πρός τόν Μέτα-

356 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



βον. Οίαςτις δε τού Μεταπβντίον Δούλος, 6 Κρίσσης τυραν- α05, 
νος γεγένηχαι τής Kepi Δελφούς, ώς φησ» Εφορος. £ς·ι' it  
τ«  καί τοιοϋτος λόχος ,  ώς 6 πεμφ^είς ύπό των Αχαιών επί 
τον συνοίΜΟμον, Λεύκιππος. εϊη' γρησάμενος δε καρά των 
Ύαραντίνων τον τόνον εις ημέραν καί νύκτα, μη οποίοι»)· 
με& υ,μέραν μίν λόχων προς τονς άπαιτούντας ,  ότι καί εις την 
έγεξής νύκτα αΐτησαιτο και λάίοι, νύκτωρ δ’,δ τ ι  καί πρό; 
τήν ε&ς ημέραν, ίϊφε&ς & ές-iv ό Τάρας καί ή ίαπνχώ* ττερί 
ων ερούμεν, όταν κρότερόν τάς προχειμένας νήσους τ^ς ίτα» 
λίας περιοίεύσωμεν κατά τήν έζ.άργής νρόέϊεσιν. Αεί yap τοίς 
ί3νεσιν εκάς-οις τάς χειτνιώσσς προσκαταλόχοντες νήσους, καί 
νύν, επειίί) μέχρι τέλους επεληλύΒαμεν τήν Οίνωτρίαν, ήνπερ 
καί Ιταλών μόνην ώνόμαζον οί νρόχερον, δίκαιοι έσμεν (ρυΊάςαι 
την αυτήν τάξιν, επελθόντες την Σικελίαν, καί τάς περί αν» 
τήν νήσους·

Κ Ε Φ .  Β.

$· ι*
*
Ε ς τ ι  ί* ή Σικελία τρίγωνος τω σχήματι* xal διά τούτο 
Τρινακρώ μεν πρότερον, Τρινακίς ί* ΰς-ερον προσηγορεν3η> 
μετονομάσωείσα εύψωνότερον. Τό δε σχήμα διορίζονσι τρεις 
άκραι. Πελώριας )νεν, ή προς τήν 'Kaevvv καί τήν Στηλίίχ 
τήν î jyivojv ποιούσα τον πορθμόν. Πάχυνο; δε η έχχειμένη 
προς ίω ,  καί τω Σικελικά» χλυζομένη πελαχει, βλεπουσα πρός 
τήν Πελοπόννησον, καί τον επί Κρήτης πόρον. Τρίτη ί ’ ες-ίν ή 
προσεχή; τί Λι£ύρ ,  βλόπουσά προς ταύτην άμα καί τήν χειμε
ρινήν όύσιν, Λιλύίαιον. Των δε πλενρών, ά ; άφορό£ουσιν at 
τρεΓς άκραι, όύο μέν είσί κοίλοι μετρίως* ή .ίέ τρίτη, κυρτή, 266. 
ή από τού Λιλυδαίου κα^ήκουσα πρός την Πελωρια'&ε, ήπερ 
μεγίςτη έςΊ, ςαδίων χιλίων καί έπτακοσίων, ώς Ποσειίώνιος
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366. tiprpz, ηροσθεΐς xai είκοσι. Των S’ άλλων, ή μεν εηί Παχυνον 
από του Λιλυβαίου μεΐξων τής εχΐρας' ίΚαχίςη- Si ή τώ 
πορ5μώ καί τπ Ιταλία προσεχές, ή από η?ς Πελ.ωρίάίος έπΐ 
τόν Πάχυνον, ςαδίων όσον χιλίων εκατόν καί τριάκοντα. Τον 
όέ περίπλουν ό Ποσέί&όνιος ςαδίων xtxxapaxοσίων ini τβΓς 
τετρακισχιλίοις άηοφαένει. Εν δε xfi χωρογραφία μείζω θίγεται 
τά διαςήμαχα, κατά μέρος δοιρημένα μιλιασμώ. Εκ μεν Πελω- 
ριάδος εις Μύλας είχοσιπέντε* τοσαύτα δε χολ εχ Μυλών εις 
την Τυνδαρίδα’ είχα εις Ayc&vpvov τριάκοντα, xai τά ίσα εις 
Αλαισαν, καί πάλιν ίσα εις ΚςφοΑοίδιον χαΰχα μεν πολίχνια* 
εις S’ Ιμερον ποταμόν όκτωχαίδεχα διά μέσης ρέοντα χής 2 ι-  
κελ/ας* είχ’ εις Πάνορμον τριάκοντα πέντε* ίύο δε xai χριάχονχα 
εις χό των λίγες ίων ίμηορύον λοιπά S’ εις Λιλύ&ηον όκτώ 
xai τριάκοντα. Εντεύθεν δε κάμψαντι ini τό συνεχές πλευρόν, 
εις μεν τό Ηράκλειον ίδδομ/,χονχα πέντε, ini δε τό Axpayav- 
τίνων έμπορεΓον είκοσι, και άλλα είκοσι είς Καμαρίναν· είχ* 
ini ΙΙάχυνον πεντνίκοντα. Εν$εν πάλιν κατά τό τρίτον πλευ- 
ρόν εις μεν Συρακούσα; εζ και τριάκοντα* εις δε Κστάνην έ|«- 
xovta* εΐχ εις Ταυρομένιον τρία χαΐ τριάκοντα* είχ’εις Μεσσήνην 
τριάκοντα. Πεζί} δε, εχ μεν Παχυνου εις Πελωριάίά εκατόν 
εξήκοντα όκτώ* έκ ίέ  Μεσσήνης, εις Λιλύ&ιιον τρ Οΰαλερί* 
όίώ [ίιακόσια] τριάκοντα πέντε. Ενιοι δ3 άηλούςερον ει’ρνί— 
κασιν, ώσπερ Εφορος, τόν *ye* περίπλουν ήμερων xai νυκτών 
πέντε. Ποσειόωυιος ίε  τοις κλίμασιν άφορίζων χην νήσον, ηρος 
άρκτου μεν χην Πελωριάόά, ηρος νότον δε ΛλύέαιΟν, προς έω 
δε τον Πάχυνον τι^σιν. Ανάγκη δε, χών κλιμάτων έν παραλλχ}- 
ϊογράμμω σχήμαχι όίας-ελλομένών, τά εγγραφόμενα χρίγωνα, 
και μάλις-α οσα αχαϊηνά, xai ων ουδεμία πλευρά [ονδεμιά] χών 
τοΰ παραλληλογράμμου εφαρμόχχει, άναρμάςως έχειν πρό; τά 
κλίματα ίιά  τον λό|ωσιν. Ομως ό5 ούν, τκς Σικελίας τρ Ιταλία
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• πρός νότον κειμένης, ή Πελωριάς άρκτικωτάττ] λέ/οετ’ άυκα- υβϋ 
λώς των τριών γωνιών, ώς*ε ττ,ν έπιζευγνυμένην em:* αυτής έπί 
τον Πάχυνον, &κείσ5αι προς ίω μεν καί προς άρκτον βλέ- 
πουσαν, ποιούσαν δέ ττ,ν πλευράν ττ,ν προς τον πορθμόν. Δει 
& επιστροφήν μικρόν ϊαμβάνειν έπ'ι χειμερινός όροχσϊάς' 
οΰτω γαρ ή χίων παμαάίνει προΐαύσιν άπο Kerewji επί ιός 
Συρακούσας καί τον Πάχυνογ... άίαρμα & έςίν άπό του ΙΙα- 
χύνου, προς τό ςόματού Αλφειού,ςά&οι τετρακισχΛιοι. Αρτε- οβ 
μβωρος δ1, άπο τού Παχύνου φ>|®αί έπί Ταιναρον είναι τε- 
τρακιαχύάους καί έξακοσέους, 'άπο & Αλφειού επί Πάμισον 
χιλ/ους έκατόν καί τριάκοντα, παρασχεεν άν δοκεϊ pot Λόγον 
μν ούχ όμολογούμενα λίγη τώ φύσουτι τετρακιοχιλιρυς είναι 
τους έπί τον Αλφειόν άπό Ιϊαχύνου. Η ό* άπο Παχύνου προς 
Λιλυδαιον, έσπεριώτερον [ίν] τής Πέλωριάδος, ίκανώς άν καί 
αΰτη λοξδΐτο άπο τού μεσημβρινού σημείου προς την εσπέραν. 
Βλε'ποι δ3 αν άμα πρός τε ττ,ν εωκαι προς νότον, τή μεν υπό 
τού .Σικελικού πέλαγους κλυ£οριε'»), t>j ό’ υπό τού Λι£υκού, 
τού πρός τάς Σύρτεις ίοίκοντος άπό τδς Κοίρχηδονίας. ΕζΊ 
δε *καίρ άπό Λιλυβαίου.τούλαχιςον δίαρμαέπί Λιβύην χίλιοι 
και πεντακόσιοι περί Καρχηδονα' καθ’ δ όί} λύεται τις των 
ό£υίο'ρκούντων άπό τίνος σκοπός όπαγγΟΛειν τον όριΒμόν των 
άναγομένων εκ Καρχ ί̂ογσς σκαφών τοΓς έν Λιλύ&ιιω. Από δε 
τού Λίλυ&Εΐ'ου ττν επί Π^λωριαόα πλευράν ανάγκη λοξούαθαι 
πρόςέω.,-.καΐ βλέπειυ πρός. το μεταξύ τ>5ς εσπέρας καί τής 
άρκτου* πρός άρκτον μεν έχουοάν ττ,ν Ιταλίαν, πρός δύσιν δε 
τό Τυρρηνικόν πέλαγος, και τάς Αιόλου νήσους.

§* 2 .

Πόλεις δ* άοί κατά μεν τό πλευρόν τό ποιούν τον πορθμόν, 
Μεσσηνη πρώτον, έπειτα Ταυρομένιον, καί Κατάνη, καί Συ-
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x«t τήν φυγήν. έποιήσατο, έκπεσών τής νήσου. Δείκνυται δε *68. 
xai ή Χάρνβδις ριχρον προ τής πόλεως, έν τω πορ^ρω, 
βχ^ος έξ&ΐΜν, εις .δ at παλίρροια* τον πορΒμοΰ κατάχουσιν 
έυΰίως τά σκάφη τραχηλι£ύρενα μετά σνΓροφής xai δίνης 
μεγάλης* καταποθέντων δε xai ΛαλνΟέντων, τά ναυάγια παρα- 
σύρεται προς χϊόνα τής Τανρορενίας, ήν χαλούσα» άπό τού 
συρπτώρατος τούτον Κοπρών. Τοσοντον δ* έπεκράτησαν ο! 
ΜαρερτΓνοι παρά τοις Μεσσηνίοις, ώστ’ επ’ έχείνόις ύπήρΙεν 
ή πόλις* χαλονσί τβ Μαρερτίνβνς ράλλον άπαυτες αυτούς, ή 
Μεσσηνίονς* ενοίνον τε σψόδρα τής χώρας ούσης, ον, Μεσσή- 
νιον χαλούσε τον οίνον, άλλά Μαρερτίνον, τοΓς Αρίςοις έν
θερμον οντα των Ιταλικών. ΟίκεΓται δ> ίκανώς ή πόλις* ράλλον 
$* ή Κατάνη* xai γάρ ©ιχήτορας δίδεχταί Ρωμαίους'1 ηχχον δ* 
άρφοΓν τό Τανρορένιον. Καί ή Κατάνη ^  εςϊ Να£ίων των αν*
Τών χτίσμα- Ταυρομενιον δβ τών 6» Τ£λρ Ζα/χλα/ων. Απε&λε 
&  τούς, οίχήτβρας τούς εξαρχής ή Κατάνη ,  χατοιχίσαντος έτό* 
ρους Ιέρωνος τού 2νραχουσίων τυράννου ·, χαί προσαχορέυ- 
σαντος αύτήν Αίτνην άντί Κατάνης. Τούτης δε xai Πίνδαρος 
χχίςορζ ϊ-ίγει αυτόν, όταν φή*

δίνες ο τι >tya>,
ZaSior/ ιερών όρώνυρι ηάτtp,
ΚτΙςορ Αίτνας.

Μετά δε τήν τελευτήν τού ίέρωνος χατελ^όντες ο\ Καταναίοι, 
τούς\τε ένοικους έ£έ&χλον, χαί τον τάφον' άνέσχαψαν τον τν- 
ράννου. ΟΚ^έ AiWTot παραχωρήσαντες, τήν Ιννησαν χαλον- 
,ρένην,.τής Αίτνης ορεινήν, ωχησαν, χαί προσηχόρενσαν το 
χωρίου\Afony, δίεγον τής Κατάνης ς-αδίους δγδοήχοντα· xai 
τον Ιέρωνα o6«r»v άπε'φηναν* Υπέρκεΐται ίέ  ράλις-α τής Κα- 
τάνης ή. Αίτνη > xai τών περί τούς κρατήρας πα^ών πλείς-ον 
χοο/ωνεΐ Καί γάρ οί ρύακες εις τήν Καταναίαν έγγντάχω κατα* 269·
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αβο- φέρονται' καί τά περί τούς έύσε&ίς εκεί τεθρύλληται τον Αμ- 
φίνομον και τον Αναπίαν, οι τούς γονέας ini τών-ώμων «ρα
μένοι ίιέσωσαν, ε’πιφερομένου τού'κακού. όταν [ουν, φησί] 
Ποσειίωνιος, φΧέγηται τά περί το όρος, χατατεφρούταε πολλω 
βάΒα τα Κατανοίων χωρία. 11 μεν ουν σποίός λνπήσασα ηρος 
καιρόν , ευεργετεί την χώραν χρόνοις ίμερον* βύάμπελον γάρ 
παρέχεται καί χρης-ύκαρπον , τ?ς άλλη; ούχ όμοίωςοϋση; 
εύοίνου. Τάς τε 'ρίζας,  [ας] εκφέρει τά κατατεφρωθένΓα χωρία , 
nialvttv επί τοσούτον τά πρόβατα φασίν, ώστε πνίχεσθαι* ίι-  
ο'περ εκ των ώτων άφαιρούσιν αίμα $ι* ήμερων τετταράκοντΛ, η 
ηενχήχοντα,  καθάπερ τούτο καί κατά την Ερύθειαν συμ- 
βαΐνον είρ>$καμεν. Ο ίβ ρύαξ, είςπ>5ξιν μετα&έλλων, άπολιθοΓ 
την επιφάνειαν τ ί; χδς ε’φ* Ικανόν |3άθος, &ςε λατομίας εΓνάε 
χρείαν τοίς άνακαλύψαι βουλομένοις τ^ν ίζ αρχή; επιφάνειαν. 
Τακει'σης χάρ έν τοις χρατϋροι ττ)ς ηέτρας, εΓτ> άναδλτιθει'σης , 
τό ύπερχυθέν τ»?ς κορυφής υγρόν, πηλός έρι μέλος , ρέων 
κατά τής ορεινής' εΐτα ηήζιν λαδών, χινεται λίθος μυλ/α;, 
την αύτήν φυλάττων χρόαν ,  ρέων είχε. Και ή σποίάς <?έ 
καιομένων των λίθων ώς από των ξύλων χινεται* κ^θάπερ ουν 
τό π>5χανον τή ξυϊίνη σποόω τρέφεται, τοιούτον ίχεεν οΐχείωμα 
προς την άμπελον εϊκός την Αιτναίαν σποίόν.

$. 4·

Τάς ίε Συρακούσας Αρχιάς μεν ίκτισεν, έκ Κοράθου 
πλεύσας περί τούς αυτούς χρόνους ,  οίς ώκίσθησαν ί  τε Νά
ξος ,  καί τά Μέγαρα. Αμα $k Μύσκελλόν Te φασΐν είς Δελ
φούς έλθεΓν καί τόν λρχίαν χρ^ςτιριασομένους* [ούς] έρέσθαι 
τόν θεόν, πότερον αίρούνται πλούτον , η υγίειαν. Τόν μεν ουν 
Αρχίόαι ελε'σθαι τόν πλούτον, Μύσκελλον ίε τήν υφέειαν* τω 
μεν $Υ) Συρακούσας δούναι κτίξειν, ϊώ ίέ  Κρότωνα. Καί 6η
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αυμδήναι Κροτωνιάτας μεν ούτως, ύχιεαιην οιχήσαι πόλ-ιν, ώς a69. 
προερήχαμεν' Συρακούσας δε έπί τοσουτον έκπεσειν πλούτον, 
ώςν xai αυτούς έν παροιμία διαδο&ήναι ,  λεχόντων προς, τούς 
άχαν πολυτελείς, ώς Ούκ άν «κχένοιτο αύτοίς ή Συρακουσίων 
ίεχάτη· Πλέοντα δε τον Αρχίαν εις τήν Σικελίαν, καταλιπείν 
μετά μέρους τ^ς Γρατιάς του των ήρακλειίών γένους Χερσι- 
κράτην συνοικιοδντα την νυν Κέρκυραν καλ,ουρένην, πρ ότερον 
ίέ  Σχερίαν. έκείνον ρέν ούν έκ&λέντα Λιβυρνούς κατέχοντας, α^ο. 
οίχίσαι την νήσον' τον δ* Αρχίαν, καταβχέντα προς' τό Ζιφύ- 
ριον, των Δωριέων ευρέντα τινάς &ΰρο ** ^ »
Σικελίας παρά των τά Μέγαρα κτισάντων, άνάλαδίϊν αυτούς, 
καΐ κοιν>5 ρετ* αυτών κτίσαι τάς Συρακούσας άπιοντα. Ηu&Syi 
δε xai διά ττ,ν τής χώρας ευδαιμονίαν ή πόλις, καί ιϊιά rvjv 
τών λιριένων εύφυίαν. Οί τε άντρες ήχερονικοί κατές^σαν* καί 
συνέβη Συρακουσίοις τυραννουρένοις τε δεσπόζει τών άλλων, 
και έλευ3·ερω5εΓσιν έλευθεροΰν τούς υπό τών βαρδάρων κατα- 
&νας·ευορένους. Ησαν γάρ τών βαρβάρων οI μεν ένοικοι, 
τινές δ' έκ τής περαίας έπεσαν* ούδένα δε τής παραλίας είων 
βί Ελένες άπτεσ&αι, τής δε μέσο γαίας άπείργε ιν παν τά- 
πασιν ούκ ίσχυον’ άλλά Αετέλεσαν ρέχρι &ΰρο Σικελοί, xai 
Σικανοί, καΐ Μόρχητες, καΐ άλλοι τινές νερόρενοί την νίσον, 
ών ίσον καί ίβηρες* ους περ πρώτους φησί τών βαρβάρων 
Εφορος γενέσ$αι τής Σικελίας οίχις-άς. Καί τό Μορχάντιον 
δε είκός υπό τών Μοργήτων ώκίσ^αι* πόλις β* ην αΰτ», 
νυν δ' ούκ Ζς-t. Επελθο'ντες δε Καρχηίόνιοι, xai τούτους ούκ 
έπαύσαντο κακοΰντες, καί τούς Ελληνας. Αντείχον δ3 όμως οί 
Συρακοΰσιοι. Ρωραίοι υς-ερον καί τούς Καρχηοονίους έ£- 
έόαλον, καί τάς Συρακούσας έκ πολιορκίας είλον. Ε©’ ήρών 
όέ, Πορπ^ΐου τάς τε άλλας κακώσαντος πόλεις, καί καί 
τάς Συρακούσας, πέρψας αποικίαν ό Σέβατος Καίσαρ, πολύ
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«7° · μέ,οος τοΰ παλαεού χτίσματος άνελαδε, Πεντα'πολες yap ήν ζό 
παλαιόν, εκατόν καί 6γδοδ*οντα ς-αδιων όχουσα το τείχος'. 
Απαντα μεν δή τον κύκλον έκπληρούν τούτον ουδεν ίδει' to 
δέ συνοεκούμενον τό πρός τηνήοω τή Ορτυγία μέρος ώήθη 
δείυ όεκεσαε βελτιον, άζεολόχου πόλεεος όχον περίμετρον. Ή. 
δ* Opruyta συνάπτει ysyvpa προς τήν ήπειρον πpόay^4oς ουσα. 
Kprmv & ίχει τήν Αρέ^ουσαν, έξίεεσαν ποταμόν ευ&υς εις 
τήν $άλ«τταν. Μυ3εύουσε δετόν Αλφειόν είναι τούτον, άρχό- 
μενον μεν από τής Πελοπβννήσόυ, διά δέ τον πύργους υπό 
Τής τό ρειΒρον έχοντα μέχρι πρός τήν ΚρέΒουσαν, eft’ έκ- 
διδόντα ένΒένδε πάλιν εες τήν 5άλατταν. Τεκμηριούνται δε 
τοιούτοις τεσί. Καί yap φιάλην τινά, εκπεσούσαν εις τόν ποταμόν 
εν Ολυμπό*, δεύρο άνενεχί&ήναε εες την κρήνην* καί ΒοΧοϋσΒαι 
από τών έν Ολυμπία βοι/Βυσιών* Ο τε Πίνδαρος έπακολου-? 
^ων τούτοις είρηκε*

Αμπνιυμ* σεμνόν ΑλρεΟν,
Κλεινόν Συραχοοάν 3άλθί, Οprvyia.

271. Συναποφαε'νεται δέ τω Πενδάρω ταύτά καί Τεμαεος ό avy·* 
χραφευς Ε ί μεν ουν πρό τού συνάψαε τή $αλάττρ κατέπεπτεν 
ό Αλφειός εϊς τε βαραθρον, ήν τες άν πώανότης εντεύθεν 
διήκειν κατά jofc ρΰΒρον μέχρι τής Σικελία;, αμιγές τή $α - 
λάιτη διασώζον τό πότιμον ύδωρ* επειδή δε τό τοΰ ποταμού 
ς*όμα φανερόν, ες-ιν εις τήν θάλατταν έκδεδόν, eyy^ δέ μηδέν 
έν τω πόρω τής ^αλάττης φαινόμενου ς-όμα, τό καταπινον τό 
ρεύμα τού ποταμού (καίπερ ουδ* ούτως άν συμμεΓναε yλυκύ, 
όμως τό φε έπί πλε'ον, εί καταδύνεε εες τό κατά γής ρΰΒρον) , 
παντάπασεν άμήχανόν ες*ε. Τό τε yap τής λρε&ούσης ύδωρ 
άντεμαρτυρεί·, πότεμον ον* τό τε διά τοσούτου πόρου συμμενειν 
τό ρεύμα τού ποταμού, μή διαχεόμενον τ>? θαλάττρ, μέχρις 
άν εις τό πεπλασμενον ρεΐ3ρον έμπεσρ, παντελώς μυ&ώίες.
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Μόλις yap επί τοΰ Ροδανού τούτο πι?εύομεν, ώ  συμμένει το 371 

ρήμα $ιχ "λίμνης ιόν, όραττ,ν αώζον τήν ρυσιν* άλλ* εκεί μεν καί 
βραχύ [το] διάςημα, καί ού χυμαινουσης τ ί$ λίμνης' ένταΰ$α 
δε, όπου χειμώνες εζαίαιοι, καΐκλυίασμοί, πιθανότατος ουίε» 
ρ ί?ς . οικείος ό λόχος» Επιτείνει όί τό ψενόος « φιοίλϊ} παρα- 
τεθείσα* ούίέ χάρ αυτό βεΰματι ευπειθές, ούχ όπως τοσούτφ 
τε καί όιά τοιούτων πόρων φερομένω. Φέρονται δ’ ύπό χόν 
ποταμοί πολλοί, καί πολλαχοΰ Τκς χϋς, άλλ’ οϋκ επί τοσοΰ- 
τον διάβημα. Ε ί δε τούτο ένατόν, τα' χε προειρημένα αδύνατα, 
καί τώ περί του Ινάχου μύθω παραπλήσια·

Ρ« γάρ άη' ax-pat
Π ίνδον , 

ψηών ό Σοφοκλής,

Λάχμον τ’ άπό Πιό ι̂βων 
Εί,* Αμρΰόχονί κ’ Axapvavac,
MtV/a ί* ώίασι τοΙ« Αχίλώου*

καί ύποβάς,
Εν3ί'ν(Γ ιΐς Αργος 

Διά χϋμα ημών, r,xu δόμον 
Τον Aupxttov.

Επιτείνουσι δε την τοιαύτην τερατολογίαν οί τον ίνωπόν είς 
Δήλον εκ τοΰ Νείλου περαιόΰντες. Αλφειόν δε Ζωίλος ό ρήτωρ 
εν τώ Τενείίων έχκωμίω φ>3σίν εχ Τενέδου ρείν, ό τον όμηρον 
ψέχων ώς μυθοχρα'φον. Ιβυκος δέ τον εν Ιικυώνι Ασωπόν, 
εκ Φρυγίας ρείν <ρηοί- Βελτίων δ> Εκαταίος, 0ς φ/]σι τόν iv 
τοίς Αμφιλόχοις Ιναχον, εκ τοΰ Αοίκμου ρέοντα, έζ ου καί 
ό Αίας ρεί, έτερον είναι τοΰ Αρχολαοΰ, ώνομα'σθαι δ> ύπό 
Αμφιλο'χου , του. καί τήν πόλιν Αρχος Αμφιλοχικόν καλέ- 
σαντος' τοΰτον μεν ουν όυτός φ^σιν εις τόν Αχελώον εκ&ίλλειν, 
τόν δε Αίαντα εις Απολλωνίαν πρός όυσιν ρείν. Εκατέρωθεν



971. Si τής νήσου λιρήν in  pfy«5> δν & μείζων xai oySoixOvxa 
372· ςαδίων ές{. Τούτην Si τήv πόλιν άνίλα£εν 6 Καισαρ, m i 

τήν Κατανην* ώς <ί* αυτως Κεντόριπα, συρ6αλορένην πολλά 
προς τήν Πορπηίου κατάλυσιν. Κείνται S* υπέρ Κατάνη; τά 
Κεντόριπα/ ουνάπτοντα τοις Αιτναίοις ορεσι, xai τώ Συρα&ω 
ποταρώ, ρέονη εες την Κβτβνβών»

$. 5*

Των ίέ  λοιπών τής Σικελίας πλευρών, ή μεν άπό του 
Παχΰνου προς το Λιλυβαιον Αήκουσα, έκλίλειπται τελέως, 
ίχνη τινά σώζαυσα ‘ιών άρχαιων κατοικιών, ων ίν  καί Καραρίνα, 
άποαος Συραζουσίων. Ακραίας Se, ίώνων ουσχ, xai το επίνειου 
xai Λιλύέαιον, itt συρρένει. Τ>5 χάρ Καρχη^ονια τούτων 
ράλις-α υποπιπτόντων τών μερών, μαχροΐ xai συνεχείς οι πό- 
λεροι γενόμένοι, τά πολλά κατί̂ &ειραν.

$ . 6 .

Η $έ λοιπή καί μεγίςτι πλευρά, καίπερ οΰ^ αυτή πολυ
άνθρωπος ουσα, ορως ίκανώς συνοικεΐται. Και γάρ Αλαιοα, καί 
Τυνίαρίς, καί τό τών Αίχε^αιων ερπορεΐον, καί Κε^αλοίίιον, 
ποδίσματα εςί" Τίάνορμος Si xai Ρ ωραίων Ιχει κατοικίαν. Τήν 
ίέ  Αΐγεςκν κτισ^ήναι φασιν υπό τών μετά Φιλοκτήτου όια- 
δάντων εις τήν Κροτωνιάτιν, κα^άπερ iv τοις ίταλικοΓς είρηται, 
παρ’ αυτοΰ ς-«λέντων εις τήν Σικελίαν ρετά Κιγίςου του Τρωός. 
Εν Si τή μεσογαία, τήν μεν Ενναν, εν ί  τό ίερον τής Δήρη- 
τρος, έ'χουσιν όλιχοι,-κειρένην ε’πίλόφω, περιειληρρένην πλατέτιν 
όροπε&οις άροσι'ροις πάσιν. Εκάκωσαν αυτήν ρα ι̂ς*α ερ- 
πολιορκη &£ντες οι περί Εΰνουν ^ραπέται, καί ρόλις ε|αιρε- 
5έντες υπό Ρωραίων. ΕπαΒον Si τά αυτά ταΰτα xai Καταναΐοι, 
καί Ταυοορενίται, καί άλλοι πλείους. Οίκεΐται Si καί ο Ερυξ,
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λόφος υψηλός, Ιερόν ίχων Αφροδίτης ,τιμώμενον διαφερόντως, 27a. 
ίεροίονλων γυναικών πλήρες τό παλαιόν &ς «νετ&εσαν κατ* 
ευγτ,ν οϊτ’ έκ τής Σικελίας, καί έξωθεν πολλοί νυνί S’, ώσπερ 
αυτή ή κατοικία λαπανδρΰ*χαί τό ιερόν*, και τών ιερών σημά
των εκλάλοιπε τό πλήθος. Αφίδρυμα δ* t?i και εν Ρώμη τής 
θεόν ταύτης τό προ τής πύλη; τή; Κολλινης, ιερόν'Α®ροό£ 
της Ερυκίνη; λεγόμενον, fyov και νεών, καί ςοάν περικειμένων 
άξιολΛγον. Η δ* άλλη κατοικία *και* τής μεσογαίας ποιμένων ή 
πλείςη γεγένητat. Ούτε γάρ {μέραν ότι συνοικουμένην ίαμεν 
*ούτε Γέλαν*, ούτε Καλλίπολιν, ούτε Σελχνοΰντα, οντ* Εύβοιαν,
.ούτ’ άλλας πλείους. ύ ν  την {μέραν μχν οι έν Μύλαις ίκτισαν 
Ζαγχλαΐοι, Καλλίπολιν δε Νβίςιοι, Σελινούντά δε οΐ αύτόΒι 
Μεγαρεΐς, Εύβοιαν δε οι ΛεοντΓνοι. Καί τών βαρβαριχών δ* 
ίζελείγέλησαν πολλαΐ, χαθάπερ οί Καρκχοΐ, τό Κωχαίον βχ- a 
σίλειον, παρ’ ω Μίνως ίολοφονηθήναι λέγεται. Τήν ούν ερη
μιάν χατανοησαντες Ρωμαίοι, κατακτησάμενοι τά τε όρη, χαΐ 
τών πεδίων τά πλέι?α, ίπποψορβοΐς χαΐ βονχόλοις χαΐ ποιμέαι 
παρέδοσαν' ύψ’ ών πολλαχις εις κινδύνους κατίςη μεγάλους ή 
νήσος, τό μεν πρώτον επί ληςειας τρεπομένων σποράδην τών 
νομέων, εΐτα και κατά πλήθη συνιςαμένων και πορθούντων 
τάς κατοικία;' χβθα'περ ηνίκα οί περί Εϋνουν την Εwav κατ- 
έσχον. Νεως*ΐ δ* ί<ρ ημών εις τήν Ρώμην άνεπέμφΒη Σέλουρός 
τις, Αΐτνης υιός λεγόμενο; , ςρατιάς άψηγησάμενο'ς ,  καί λεηλα- 
σίαις πνκναίς χαταδεδραμηκώ; τά χύχλω τής Αϊτνης πολύν 
χρόνον· 8ν εν τή αγορά, μονομάχων άγώνος συνες-ώτος ,  
είίοαεν διασπα&έντα υπό θηρίων' επί πήγματος γάρ τίνος 
ίιψηλον τεθείς,*ώς άν έπί τής Αίτνης ,-δίαλνθεντος αιφνιδίως 
καί συμπεσόντος, κατηνέχθη καί αυτός εις γαλεάγρας θηρίων 
εΰΛαλύτονς, επίτηδες παρεσκευασμενας υπό τώπήγματι.
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a fi·  Τir,v δε τής χώρας αρετήν θρυλλουρέν»]ν υπό πάντων, ούδεν
χείρω τίς Ιταλίας άποφαηωρενων, τί δει λέγαν; σίτω δε, 
καί ρελιτι, καί κρόκω, καί άλλοις τισί, κάν άμζίνω τις φαί*J. 
Προ'σες*ι ίέ  καί τό έγγύΖεν ώσανεί yap ρέρος τι τής Ιταλίας 
irtv κ νήσος, καί ΰποχορηγεΐ τη Ρώμη, καΒάπερ έκ των Ιτα
λικών αγρών, ίχαςα εύμαρώς καί άταλαιπώρως. Καί ά/j καί 
καλούσο» αύτλν ταμιεΐον τής Ρώμης. Κομίζεται yap τα '/ιγνό- 
μένα πάντα, πλ/,ν ολίγων τών αυτόθι άνάλισκομένων, δεΰρο. 
ϊαύτα ί" εςίν ούχ οί καρποί μόνον, αλλά καί βοσνοίρατα, καί 
δέρματα, καί έρια, καί τά τοιαύτα. Φ^σί ^  ό Ποσειοώνιος 
οΐον άκροπόλεις ini Βα)άττης δύο τάς Συρακούσας Ιδρύομαι 
καί τον Ερνκα, ρ ίσ ν  δε άμφοΐν ύπερκααΒαι τών κύκλω πεδίων 
την Ενναν. Κεκάκωται δε καί ή ΛεοντΙνη πάσα, Νάξιων ούσα 
καί αύτη τών αυτόθι. Τών μεν yap ατυχημάτων έκοενώνησαν 
άεί τοίς Συρακουσίοις , τών δ> εΰτυχϊΐράτων ούκ αεί.

§. 8.

Πλησίον δε τών Κεντορίπων ες-ί πόλισρα, ί  μικρόν εμ·+ 
προσΒεν λεχθείαα Αΐτνη, τούς άναδαίνοντας ini τό όρος 
δεχόμενη, καί παραπέμπουσα' εντεύθεν γάρ αργή τής άκοω- 
ρείας. Ετ» δε ψιλά τά άνω χωρία καί τεφρώδη, καί χιόνος 
μεςά τού χεψώνος' τάκάτω δε, δρυμοις καί φυτείαις διείϊη- 
πται παντοίαπαίς. Εοικε δε λαμβάνεεν ρετα^ολάς πολλάς τά 
άκρα τού ορούς διά τήν νομήν τού πυρός,  τότε ρέν εις ίνα 

174. κρατήρα συμφερομένου , τότε δε σχιξομένου' και τότε ρέν ρύα- 
κας άναπέρποντος, τότε -δε φλόγας και λιχνύς, άλλοτε δε και 
μύδρους άναφυσώντος* ανάγκη δε τοίς πάΒεσι τούτοι; τούς τε 
ΰπό χόν πόρους συρρεταβάλλειν, καί τά ς*όρια ενίοτε πλείω
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taxi, την Επιφάνειαν [εΓναι] την πίρι£. 01 δ* ουν νεω^ΐ άναδα'ντες 274· 
ίίηχονντο ήμΓν, in  χαταλά£οιεν άνω πείίον όμαλόν, Sc ον 
είκοσι ς-αδίων την περίμετρον, κλειόμενου οφρΰϊ τεφρώδει, 
τειχών το ύψος Εχούστί ,  όκε σείν κα$άλλεσ£αι τους εις το 
πεδίου προελδείν βουλομενους. Οραν τ’ εν τώ μΕσω βοννον 
τεφρώδη την χρόαν, οία περ καί ή επιφάνεια καθεωράτο του 
πείίον* ΰπερδέτον βουνού νέφος όρθιου δικνεςτίχός (Ις ύψος, 
ίσον ίίακοσίων ποόών, “ηρεμούν, (εΓναι χάρ *καί* νηνεμίαν)· 
εΐκά£ειν ίέ  καπνώ* όύο $έ, τολμήσαντας προελθεΓν εις το πε- 
ίίον, Επειδή Βερμοτέρας Επέβαινον τής, ψάμμου καΐ βαΒυχέρας, 
άνα?ρέψ&ι, μηδέν ίχοντας.περιττότερον φρέζαν των φαινο
μένων τοίς πόρρωθεν άφορώσι. Νομίζαν δ* Εκτής τοιαντης 
δψεως πολλά μνθενεσθαι, καΐ μάλις·α old φασί τινες περί 
ίδμπεδοκλεους, ότι καθάλοιτο ας τον κρατήρα, καί κατα- 
λίποι του πάγους ίχνος, τών Εμ&ίόων τήν ε'τΕραν, ας Εφόρεε 
χαλκάς* ενρε^ήναι χάρ έ$ω, μικρόν άπωθεν τοΰ χείλους τοΰ 
κρατήρος, ώς άνερριμμένην υπό τής βίας τοΰ πυράς' ούτε γάρ 
προσιτόν είναι τον τόπον, ου9’ όρατόν. Είκά£ειν τε μη£έ καταό- 
ριφήναίτι δύνασΒαι εκείσε, υπό τής άντιπνοίας τών Εκ βάθους 
άνίμων, καΐ τής θερμότητος, ήν προαπαντάν ευλοχον πόρρωδεν, 
πριν ί) τώ ς*ορΛ> τοΰ κρατήρος προσπελάσαι· ei δε [καί] 
καταρριφδείη, φθάνειναν διαφΒαρέν, πριν άναρριφήναι πάλιν 
όποιον παρελήφθη ιερότερου. Τό μέν ουν Εκλείπειν ποτέ τά 
πνεύματα καΐ τό πυρ, Επιλειπούσης τής ύλης, οΰκ άλοχον. 
Ούμήν επί τοσοΰτόν χε, ώς·’ άντΐ. τής τοσαύτης βίας, εφικτόν 
άνθρώπω γενέσΒαι τον πλησιασμόν. ΙπΕρκειται ί* η Αίτνη ,  
μάλλον μεν τής κατά τον πορθμόν καί τήν Καταναίαν παρα
λίας· άλλα καΐ της κατά τό Τυρρηνικόν πΕλαχος καΐ τάς Λ ΐ- 
παραίων νήσους. Νυκτωρ μέν ουν καΐ φέχχη φαίνεται λαμπρά 
εκ τής κορυφής, με¥  ήμΕοαν δε καπνώ καΐ άχλνϊ κατεχεταί.

Ω
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§' 9*

•274» Ανταίρει Ss τρ Αιτνρ τά Νε£ρώ&ι όρ»?, ταπεινότερα μεν, 
πλάτει όε πολύ παραλλάττοντα. Απασα ^  ^ νϋσος κοίλη κατά 
χ«ς set ποταμών καί πυρός fieri?, καθάπερ το Τυρρηνικόν 
πέλαχος, ώς είρλίκαμεν, μέχρι Π}ς Κυ μαίας. Θερμών γοΰν 

■2j5. ίιδάτων άναβολάς κατά πολλούς -έχει τόπον; ί  νίσος* ών τά μέν 
Ζελινούντια καί τά κατά Ιμεραν αλμυρά ίςι, τά St ΑΙγε^αΖχ πό- 
τιμα. Περί Ακράχαντα Si λίμναι, την μέν yeiciv εχονσαι 5αλατ- 
της, T7jv Si φύσιν διάφορον’ ουδέ yap τοίς άκολύμβοις βαπτ£ε- 
οθαι συμβαίνει, ξύλων τρόπον, έπιπολά^ουσιν. Οί Πάλίκοι Si 
κρατήρας εχουσιν αναβάλλοντας Sio^s ei; S?o\ώδες άναψύσιημα 
καί πάλιν «ίς τον αύτό» ^εχομένους μυχόν. To Si περί Mi-  
ταύρον σπήλαιον, έντός έχει σύριγγα εύμεγ&η, καί ποταμόν 
Si' αυτής ρέοντα αφανή μέχρι πολλοί διαςνμάτος} efr* άνα- 
κνπτοντα προς την έπιφάνειαν* κα^άπερ 0ρ6ντη; έντίί.Συρία, 
καταόύς εις το μεταξύ χάσμα Απαμείας καί Αντιόχειας, δ 
χαΧούσι XapuSScv,  ανατέλλει πάλιν έν τετταράκοντα eaSiot$. 
Τά Si παραπλήσια καί 6 Τιχρις έν τή Μεσοποταμία, καί ό 
Νείλος έν τ ρ 4 ·^ ? , μικρόν άπότών πη/ών. Τό ίε  περί Στύμ- 
φαλον ΰδωρ, επί Stax οσίους ςαδίους υπό γην ένεχθέν, έν τ$ 
Αρχεία τον Εραβίνον έκίιό'ωσι ποταμόν* καί πάλιν τό προς την 
ApxaSttanv Ασίαν,  υποβρύχιον ώσόεν, όψε ποτέ τόν τε Εύρώταν 
καί τόν Αλφειόν άναίίίωσιν, ώς-ί καί πεπις·$ύσ8*ι μυ&ώίες τι, ότι 
των έπιφϊίμισθέντων ς-εφάνων έκατέρω καί ριψέντων είς τό κοινόν 
ρεύμα, αναφαίνεται κατά τόν επιψημισμον έχάτερος έν τώ οικείο) 
ποταμω. Είρηται όε καί τό λεγόμενον περί τού Τιμαύου.

$· ίο .
>

Συχχενή ίε  καί τούτοις , καί τοΐς κατά την Ιταλίαν πά-



θ εσ ι, τά περί τάς των Α ιπαραιών νήσους , καί αυτήν ττ,ν aj5 . 
Λιπαρόν δείχννται. Είσί δ έέπ τ*  μέν τον άριθρόν ,  μεγίςη  
δε ή Λ ιπάρα, Κνιδίων anοικος,.εγγυτάτω τής Σικελίας κμ-  
μένη , μετά γε την Θέρρεοσαν* εκαλείτο δε πρότερον Μ ίλι- 
youvK. Η/ϊίσατο δέ καί ςτόλω, ναι προς τάς των Τ υ ρ β ώ ν  
έπιδροράς πολΰν χρόνον όντέαχεν, υπηκόους εχονσα τάς νυν 
λεγομένας Λιπαραίων νήσους, ας Αίολον τινις ηροσαγοράουσι' 
καί Λ? καί τό Ιερόν τον Απόλλωνος εκόαμηαε πολλάκις τό έν Δελ* 
φοΓ; άπό των άκροδινίων. Εχει δε καί γήν ενκαρπον, καί ς*νπτηρέας 
ρέταλλον εϋπρόοοδον, καί θερμά υδατα, καί πνρός άναπνοάςι. 
Ταύτης δέ ρετα|ύ πως ε’ς*ί καί -π?ς Σικελίας [η Θέρρε®αα]>^ν 
νυν Ιεράν H^at'rov καλό Sat, πετρώδης πάσα και ίρημος, [καί] 
^διάπυρος. Εχει δε άναπνοάς τρεις, ώς άν έκ τριών κρατήρων* 
εκ δε τον μεγίςου  καί μυδρονς αι φλόγες άναφέρουαιν, Οι 
προσκεχώκασιν #Α} πολν μέρος τον πόρον. Εκ δε τ?ς τηρ>5- 
αιως πεπί^ευται ,  διότι τοίς άνίμοις συμπαροξΰνονται καί αί 
φλόχες, αί τε ενταύθα ,  καί αί κατά τήν Αίτνην. Παυόμενων 
δέ , παύονται καί αί φλόγες. Ονκ άλο/ον δέ* καί yap οι 
δνεμοι /εννώνται καί τρέπονται, τήν άρχήν λαδόντες άπό τών 476. 
εκ τ>5ς θάλάττης αναθυμιάσεων, ώρτ’ άπό αν^χενοΰς νλης, 
καί πάθους ,  καί τό πυρ έξαπτόμενον y ούκ ε’ά  θαύμαζειν 
τονς όρώντας άμωσ^έπω; τά ταιάδε. Πολΰ&ος δέ των τριών 
κρατήρων , τον μέν κατερρυηκε'ναι ιρησίν έκ μέρους,  τους δε 
συμμένειν τόν δέ μέγιςον τό χείλος εχειν, περίφερες όν, πέντε 
ς·αδίων, κατ’ όλί/ον δέ συνάγεσθαι εί; πεντήκοντα ποδιών διά
μετρον* καθ’ ου βάθος είναι τό μέχρι θαλάττης ςαδίαίον, ως* 
καθοράν ταΓς νηνεμίαις. Ε ί δέ ταντ’ έςΐ π ιςά , ούκ άπιςητίον 
ίοως ουδέ τοίς περί Ερπεδοκλέους μυθολογηθεΐσιν. Εάν ρέν 
ουν νότος μέλλη πνεΓν, άχλύν ομιχλώδη καταχείσθαι κύκλω 
φησί τής νησίδος, ώςε μηδ'ε τήν Σικελίαν άπωθεν φαίνεσθαι'

Ω Λ
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. όταν όέ βορέαί, φλοιοί καπαμάς από του λεχθέντος ηρατέρύς 
εις νψος έςαίρεαΖαι, nod βρόμης εκπέμπεσ3αι μείζους* ιόν 
δε ζέφυρον μέσην χαά ίχειν τ«'|ίν. Τούς δ> άλλον; κρατήρας , 
όμοειδεΐς μεν είναι, χγ δε βία λείπεσ^αι των άναφυσνιμάτων. 
Εκ τε δη τής διαφοράς των βρόμων, καί έκ tow πδ&εν 
«ρχεται τά άυαφυαήματα καί αί φλόγες, και αί λιγνυες, 
προοημαίνεοΒαι ναι Χον ειςήμέραν χρίχην πάλιν μέλλοντα άνε- 
μον πνεϊν» Των γονν iv Αιπάραις, γενομένης άπλοιας, προει- 
πεΐν ττνάς φ»σι τον έσομενον άνεμον, καί μη όΐαψευσασ&αι. Ay* 
ow. iSj το μυ$ωδές·ατον δοχοΰν είρήσ$αι τω Ποηιτδ, ον μάτην 
φαάε<άαι λεχθέν, άλλ’ αινιξαμένου χην £kffriuoi,  δταν φ>5 
ταμίαν των ανέμων τον Αίολον πέρί ών έμνήσ$ημεν - nod 
πρότερον ( ι) . Επάνιμεν i* έπί τά έξής, άφ’ ων παρεξ&ψεν.

$. XI.

Τ«ν μέν ίτ) Αίπάροαι not xhv Θέρμεοσαν εϊρήηαμεν. ή  ίέ  
Στρογγυλή καλείται μεν άπό του οχήματος· ϊςζ Si καί αντη 
διάπυρος, βία μεν φλογός λειπομέν», χώ δε φέγγει πλε&ν- 
εκτοόοα* ένταιθα Si τον Αίολον οικίσαι φασι, Τετάρτη i ’ fc i 
Δ^ύμνι* καί αντ») δ* άτίό Τον σχίμαχος ώνόμας·αι. Των δε 
λοιπών, Ερικούσσα μεν καί Φοινεκοόσσα από των φυτών κέκλην* 
ται* «νεΐνται Φε εις νομάς. Εβδόμη S’ ifiv  Εύώνυμος, πελάγιο, 
μο&ις-α καί Ζρψος* ώνόμαται δ", ότι μαλις·α τοίς εκ Αιπάρας εις 
Σικελίαν πλέονοιν ενώννμός er<· Πολλάκίς is  καί φλό/ε; εις τί)ν

( ι )  Μιταξν.τον Πρότ«ρον καί τον Ε ίτά ν ιμ ιν , fipnou τά «ςίς· 
α ίκανώς ΐς-ιν ό έπίς-ατις τ ίς  ΐναργβίας Μγοιτ’άν, ffronji τ* yap άμ^ο» 
i) itip tfi  και otxSiatt και t>j iyapytia’ v ye iiovrj κοινόν apy οτίρων ». 
A ielv ίγνων άηοχωρίβαι τον wipsvow, ίια  τ« το λΐί'ττκν fv τισι των 
αντιγράφων, μάλις-α t)s ίιάτό μ>) βννκρτήούαι (ηλλνΣσοορτον ίχανώ;)  
τοίς προλελιγμίνοΐί, αλλαχού (άνωτίρ. « λ . 3 ΐ ) τα τοντοις παρα
πλήσια οικαότερον (ίροκότο; τον Στράβωνος·



έπιγάνειαν tew ίχ ν ο υ ς  τον περί τάς νήσους ώγΟησαν επιδρά- 2*6. 
μοΰσαι,τώνχατάβάδους κοιλιών τον πυρός άνας’ομωθέντος πόρον 
τίνος καί βιασαμένου προς τό Ιχτός. Ποσειδώνιος δε κατά τήν 
εαυτόν μνήμην ψησί, περί τροπάς Βέροιάς, &μα τή &>» μεταξύ 277· 
τής Ιεράς χαί 'τής Εύωνυ/χου προς ύψος άρβεισαν έξαίσιον ττιν 
θάλατταν όραΒήναι, χαί συμμεΐναι τινα χρόνον άναφυσωμένην 
συνεχώς, εΐτα πανσασΒαι4 tou« δε τολμήσαντας προσπλεϊν, 
ιδόντας νεαρούς ίχΒνας ελαννομένους ύπό tew ρον, τούς δε χαί 
Ζέρμζ χαί δυσωδία πληγέντας, ψυγεΐν' hi δε τών πλοιαρίων, 
to μάλλον πλησίασαν, τους μεν τών Ινόντων άποβαλεΐν, τους 
S’ εις Λιπάραν μόλις σώσαι, τότε μεν ίχγρονας γινομένους 
όμοίως τοΐς ε’πιλη πτικοίς , τότε δε όνατρέχοντας εις τούς οί* 
χειους λογισμούς. ΠολλαΓς δ’ ημέραις ύπερον 6ράσΒαι πηλόν 
ΙπανΒονντα τ>5 θαλάττη, πολλαχον δε καί φλόγας ε’κπιπτον- 
σας, χαι καπνούς, καί λιγνύας4 ύπερον δε παγήναι, χαί γε- 
νέσΒαι τοΐς μυλίταις λί&οις iotχότχ τον πάγον. Τόν δε τής Σικε
λίας ς’ραχηγόν , ΤΓτον Φλαμινΐνον, δηλώσαι τή σνγχλήτω4 την 
5έ, πέμψασαν εχΒύσασΒαι, ϊν'τζ τώ νησιδίω καί εν Λιπα- 
ραις,τοις τε χαχαχΒονίοις Βεοΐς, καί τοΐς Βάλαττίοις. Από 
μεν ούν fepιχούσσης εις Φοινικοΰσσαν, δέχα μίλια φηαίν ό χω- 
ρογράφος4 ενΒεν δ> εις Αιδύμην τριάκοντα4 ενΒεν δ* εις Λι
παρόν προς άρχχον εννέα χαί είκοσι* ΆιΒεν S’ εις Σικελίαν 
έννεαχαίδεχα, έχχαιδεχα S’ ix τής Στρογγυλής. Πρόκειται ίέ 
του Παχύνου Μελίτη, όΒεν τά χυνίδια, ά καλόΰσι Μελιταΐα , 
χαί Γαύδος4 όγδοήχοντα χαί οχτώ μίλια εχατέρας άμψότεραι 
διέχουσαι. Κόσσουρα δε προ τού Λιλυβαιου, χαί προ τής 
Ασπίδος, Καρχηίονιακής πόλεως ήν Κλυπέαν καλοΰσι, μέση 
άμφοιν χαμένη, καί τό λεχθέν διάβημα άφ’ εχατέρας άπ- 
έχουσα. Καί ή Αίγίμουρος δε πρό της Σικελίας και τής Λ ι
βύης έςΊ, καί άλλα μικρά νησίδια. Ταϋτα μεν περί τών νήσων.

ί ΐ  3
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Κ Ε Φ . Γ .

$· “

9γη. ϋπΕΛΗΛΤθοΣΐ $* ήμϋ> τά περί την αρχαίοι/ Ιταλών, μέχρι 
Μεταπονηου, τά συνεχή λεχτέον. Συνεχής δ1 Ιςοι ή Iαπυγίο. 
Τούτην δε xcu Μεσααπίαν χαλούσεν οΐ Ελληνες* οί δ3 έπιχώριοι 
κατά μέρη, το μέν τε Σαλεντίνους χαλούσε, το περί τήν άκρου 
την ίαπυγίαν, το δε Καλαβρούς. Ϋπέρ τούτους πρόσφοροι 
Πευχέτεοε'τε εεσε, [χαΐ Απου).οε]/οΙ χαΐ Λαύνεοι κατά την έλλά&ε 
Αάλεκτον ζροσογορευόμενοί. 01 $* έπιχώριot πάτον τήν ρεετά 
τούς Κάλαθους, Απουλώεν χαλούσε* τινίς δ3 αύτων xai Πού· 
ίιχλοε λέχονταε, χαΐ μάέιςο οί Πευκέτεοε. Ες*ε δέ τε χε^ρονη- 
βίζουσα ή Μεσσαπώ, τώ άπό Βρεντεσεου μέχρι Τάραντος ισϋμώ 
κλεεορεένη Γα&ων ίέκα καί τρεακοσέων. 0  τ’ έπεπλους ές*ΐν έπΐ 
την άκρου ίαπυχεαν ραδίων δμοΰ τι τετταρακοσέων. Τού ίε

α78. Μεταποντεου *μεν* διέχει ςαδίους περί ίεακόσεους [6 Τάρας]* δ 
δε πλους επ’ αυτόν προς τάς άνατολάς. Τοϋ δί κόλπου παντός 
τού Ταραντένου το πλέον άλεριένου ίντος, ένταΰία λερήν i?t μί· 
γιςος χαΐ κάλλες·$ς, γέφυρα χλεεόρενος μεγίςγ' ςαδίων S’ i?iv 
ίχατόν την περίμετρον, έκ  δε τού προς τον μυχόν μέρους 
ioSμδν ποιεί προς την Ζζω £άλατταν, ώς*’ έπΐ χερρονήσω 
κείσίλαε την πήλεν, χαΐ τά πλοία ύπερνεωλκείσ3αε ραδΐως wa- 
τέρω$εν, ταπεενού οντος τού αυχένος. Ταπεενόν δε καί το τής 
πήλεως ίδαφος, μικρόν δ3 δμως έπήρταε κατά τήν άκρύπολεν. 
Το μεν ούν παλαεέν τείχος κύκλον έχει ρεέχαν* νυνΐ ύ’ έκλέ- 
λεεπταε το πλέον το προς τώ ε’σ3ρεώ* το δε προς τώ ςόμοτι τού 
λερεένος, κα^ δ xai ή άχρόπόλες, συμμένει, μέγεθος άξιδλό- 
γου πόλεα; εκπληρούν. Εχεε ίέ γύμνασών τε κάλλιαν, καί



αγοράν ευμεγέθη, εν η και ό τον Διάς ίίρνται κολοβούς χαλ- 278· 
κονς, μίγις-ος μετά τον Po&W, Μετα|ν ίε  τ«ς άγοράς καί 
τον ϊόματος,ή άκρο'πολις, μικρά λείψανα ίχονοα τον παλαιόν 
κόσμου τών αναθημάτων' τά yap πολλά τά μεν Καχέψθαραν 
Κχρχηδόνιοι, λα&ντες την πύλη/· τά S  e7.a<pvpaya>yj}'iav ί*ω- 
ραΓοι, χρατήσαντες. βιαίως. ίϊν ίςι και 6 Ηρακλής έν τώ Κα
πιτώλιο) χαλκούς κολοββικός, Λυσίππου εργον, ανάθημα Μαύ
ρου Φαδιού τον έλύντος τήν πόλιν.

φ. 2 .

Περί ίέ  τής κτίσεως λίγων λντίοχος ψησίν, ότι τον Μεθ
οριακού πολέρον χεν^θέκτος, ol μή μετασχόντες Λακεδαι
μονίων τής ςραχείας, εχρίθησαν ίονλοι, και ώνομάσθησαν- 
Είλωτες? ίσοις £έ κατά ττ,ν ς*ρατεώιν παί&ς ίγίνοντο> Παρθε
νίας έκάλ<ουν, και «τίρον; έκριναν. 0 1 ονκ άνασγόμενοι 
(πολλοί δ* ^σαν), επε6ούλενσαν τοί* τού δήμουα Αιρόμενοι 
δ*, νπέπερψαν τινάς, οΊ προσπο«5σει φιλίας, έρελλον έ£αχ- 
χελλειν τον τρόπον της έπι$ονλ$ίς. Τούτων δ* ήν καί Φαλανθος, 
όσπερ έ&κει προςάχης υπάρχειν αντών* ονκ ηρίσκετο δ  απλώς 
τοΓς παρά τ»}ς, βονλά/ς όνορασθείοι. Σνν&ειτο ρεν $? τοίς 
Τακινθίοις ίν τώ Αρνκλαίω βνντελονρένον τον άχώνος, νν/κα 
τ«ν κνν^ν περί&ϊται ό Φαλανδος, τ.οιείσθαι την επίθεβιν' γνώρι
μοι S’ ^σαν από τής κόμης οί τον δήμον. Eξayy^(λάvτωv δε 
τινών λάθρα τά συγκείμενα τών περί Φάλανθον^καΐ τον 
άγώνος ενες-ώτος, προελθών ό κ«ρυ| ίΓπε, μη περιθέσθαι 
κννκν Φάλανθον οι αίβθύρενοι,· ώς μεμηνύκασι την επίτ 
βονλ»ν, οι μεν διεδΐδρασχον, οι ύέ όάτενον- Κελενσαντες ί '  
αντονς,θαρρείν, φνλαχ>5 παρε'ίδσαν τον <?έ Φάλανθον Ιπερψαν 
εις θεού περί άποικιας* 6 εχρηοε*

Σατϋριόν τοι tfwxa, Τάραντά τ* πιο να ύψ.ον 279·
Οίχίσαι, και πήρα Ι«ίη>γισσι yivscr^zi.

Ω 4
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*79· Ηχον ούν συν Φα)α'νθω οί Παρ£ενίαι ,  καί έδέζαηα αυτούς 
οΐ τε βάρβαροι καί οί Κρήτες, οί προκατασχόντες τον τόπον. 
Τούτους δ5 εϊναί ψασι, τούς fieri Μένω πλεύσαντας εις Σικε
λίαν ,  χαί fieri rrjv εκείνου τελευτήν, την έν Καμικοις παρά 
Κωκάλω συμδίσαν, απέραντος εχ Σικελίας, κατά δέ τον άνά«* 
πλουν δεύρο παρωσθέντας* ών τίνος ΰς-ερον, πεζίί περιελ^όντας 
τον Αδρίαν μέχρι Μακεδονίας, Βοττιαίους πρβσαχορευ&ήναι. 
ϊάττνγας δε λεχθήναι παντός fool μέχρι τίς Δαυνιας, άπό 
ίάπυχος, δν εκ Κρήσσης χυναικός Δαιδάλω χενέσ^αι ψασι, 
καί rr/tioxa5ou των Κρητών. Τάραντα δ* ώνόμασαν άπδ >5ρωός 
τίνος την πόλιν.

$. 3 .

• Εφορος δ  ούτω λέχει περί τίίς κτίσεως, έπολέμουν Λακέ* 
δαιμόνιοι Μεσσηνίοι;, άποκτείνασι τον βασιλέα Τ^λεκλον, εις 
Μεσσ>5ν>ιν άφικόμενον έπί 3υσίαν, όμόσαντες μ» πρότερον 
έπαν>5|ειν οικαδε, πριν » Μεσσήνην άνελεΐν, ίι πόντος άπο3ανειν* 
φύλακας δέ κατέλιπον τής πόλεως Γρβτεύοντες τούς τε νεωτά- 
τους καί πρεσ€υτάτους των πολιτών. Δεκάτω δ* νοερόν fret 
τού πολέμου, τάς γυναίκας των Λακεδαιμονίων συνελ$ούσας, 
έξ εαυτών πέμψαι τινάς παρά τούς άνδρας, τάς μεμψομένος, . 
ώς ούκ επίσης πολεμοΐεν προς τούς Μεσσηνίους* οί μεν yap, 
μένοντες, τεκνοποιοδνταΓ οί δέ, χδρας αφέντες τάς χυναίκας, 
εν τη πολεμώ ές·ρατοπεδεύοντο, και κίνδύνος eJVj λειπανδρήσαι 
την πατριδΟ. Οί δ*, άμα καί τον όρκον φυλάττοντες, καί τον 
των χυναικων λόχον έν νώ θέμενοι, πέμπουσι της ς*ρατιάς 
τούς εύρω^οτάτους άμα καί νεωτότους, ούς γδεσαν ού μετά· 
σχόντας των όρκων, δίά τό παιδας ότι όντας συνε£ελ8είν τοΐς 
έν ήλικία* προσέτα£αν δέ συχχενέσ^αι ταις παρθένοις άπόσαις 
δπαντας, Ηχούμενοι πολυτεκνήσειν μάλλον* χενομένων δέ τού-
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των, pi παΓ&ς ώνομάσΒ^σαυ ΠαρΖενίαι* Μ«σσ>5νη &  a<j9· 
&&*>> itofo(ui$uaa iwtaxafStita ftyj, xaSaitep urn Τυρταίος 
9>ΐσώ·

Aftyw τώί* Ιμάχοντ iwioxaiitx’ fn?,
ΝωλιμΙως ceUi ταλαχ/ρρονα 3v/ziv ίχοντις,

Atypsxai παχίρων ήριχίρων παχέρ*ς«
Ε&οςφ <Ρ, οί (ΐέν χατά ττέονα tpyx λιττένχις,

Φ*νγον ί^ωμαίων tx {αλάλων ορίων»
c

Τ«ν μεν ©υν Μεσσ>)νίαν κατενείμαντο. ΐίπανελ&όντες ^  οίκαίε 280. 
τούς Παρθενίας ούχ ομοίως τοΓς όίλλοις έτίμων, ώς ούκ εκ 
χαμού χεχονότας* οι συνιςτίμενοι μετά των Ειλώτων, έπε$οΰ- 
λευσαν τοΓς Αακείαιμονιοις, καί συνέ&εντο άραι σύσσωμου 
έν τ>5 άχορά πίλον λακωνικόν, έπειόάν έχχειρώσι. Των &  Ει
λώτων τινες έΙαχχείλαντες ,  τό μεν άντεπιτί&εσ^αι, χαλε
πόν έχυωσαν* καί yap πολλούς είναι, καί πάντας όμόφρονας, 
ώς άν αλλκίλων αδελφούς νομι£ομένους* τούς μέλλοντας δ* 
αΓρειν το σύσσωμου έκ τϋς αγοράς άπιέναι προσέταξαν. Οί μεν 
$>* μεμ^νυμένην α λ ίμ ενο ι τύν πρά|ιν, έπέσχβν* οι ίέ  ίιά  
των πατέρων έπεισαν αύτούς εις άποικίαν έ£ελθείν· καν μεν 
κατα'σχωσιν «ρκοΰντα *τόν* τόπον, μένειν, εί <Je μ>3, τίς Μεσ
σηνίας το πέμπτον κατανειίιασ^αι μέρος έπανιόντας. Ο; <?έ 
ί"«λεντες κατελα'6βντο τούς Αχαιούς, πολεμούντας τοίς βαρ&έ- 
ροις* μετασχόντες ίέ  των κινίύνων, κτ£ουσι τον Τα'ραντα.

$. 4·
ϊσχυσαν όε ποτέ οί ΤαραντΓνοι κα£’ ύπερ£ολί;ν, πολι

τευόμενοι &}μοκρατικώς· καί yap ναυτικόν έκέκτϊΐντο μεγιςον 
τών ταύτη, και πεζούς ές-ελλον τρισμυρίους, ιππέας όε τρι- 
σχιλίους, ίππαρχους όέ χιλίους. Απεόε'ξαντο όε καί τίιν Π υ- 
$αχόρειον φιλοσοφίαν* ίιαφερ όντως ό5 Αρχυτας, ός καί προές·ϊΐ



28ο. τδς πόλεων πβλύν χρόνον» Εξιαγυαε δ3 ΰς·ερον τρυφή διά tw  
ευδαιμονίαν, ως-ε τάς πανδτ,ρϊυς έορτάς πϊείους αγεσδαι κατ* 
έτος παρ’ αύτοΐς, h τάς άλλας ημέρας. Εκ ίέ  τούτου καί χείρον 
έπολιτεύοντο. ί)ν όε τών φαύλων πολετευρωίτων τεκρυίριόν έ ς ι , 
το ξενιχοϊς ςραχττχοις χρησμοί' xai γάρ τον Μολοττόν Αλε|αν- 
δρον ριετεπεμψαντο ini Μεσσαπίους xai Λεύκανούς* xai ixt 
πρότερον, Αρχίδαμον τον Αγησίλαου ,  καί ΰςερον Κλεώνυριον, 
xai Αγι&οχλέα, εΐχα Πύρρον, ηνίχα συνέςτισαν προς Ρωμαίου·». 
Ουδ* έχείνοις δ’ εΰπε&εΐν ηδύναντο ούς έπεχαλοΰντο, άλλ1 εις 
εχΒ'ραν αυτούς κα£ίς·ασαν. Ο yoyv Ανανδρος την χοινην 
Ελλίνων των τούτν? πανόγυριν, vjv £3ος jjv έν Ηράκλειά σνν- 
τελείν τ ί ;  ΤαραντΑης ,  atrocyctv έπειράτο εις τλν Θουρίαν 
κατά εχ3·ος· h& tusi χε κατά τον Αχάλανόρον ποταμόν τει
χίζει* τόπον, όπου tcowxo at σύνοδοι. Καί δη καί η συμ€ααα 
αύτώ χαχοπραγία, διά την ΙχεΑων αγνωμοσύνην άπαντήσαι

a81. λέγεται. Περί ίέ τά Aw ίδεια, καί τ«υ ελευθερίαν άφηρέ&ήσαν. 
ΤΓέρον δε άποιχίαν Ρωμαίων δεξάμενοι, χα$* Ησυχίαν £ώσι, 
καί βελτιον ν πρότερον. Πρές δε Μεσσαπίους έποΐέμτ,ααν περί 
Ηράκλειος, εχοντες συνεργούς, τον τε τών Δαυνίων, καί τον 
των Πευχετίων βασιλέα.

$. 5.
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Η 5έ έξης τών ΐαπυ^ων χώρα παραδόξως ές-ιν άςεια' επί
πονης γάρ φααομενη τραχεία,  ευρίσχετα,ι βαΒΰγειος σχιζομένη' 
άνυόροτερα δ3 ουσα, ενβοτος ούίεν ?σσον καί ενίενφος όραται. 
Ευάνδρηαε δέ ποτέ xai τούτο σφόδρα το χωρίον σύρπαν, καί 
δσχε πόλεις τριοχαίδεχα* αλλά νυν πλ»ν Τάραντος καί Βρεν- 
τεσίου τάλλα πολισριατά ες·(ν’ ούτως έκπεπόνϊΐνται. Τούς δε 
ΣαλεντΑους, Κρατών άπο&ους φααίν. Ενταύθα <5* ες-ί , καί 
το τίς Αθήνας ιερόν, πλούσιόν ποτέ υπήρξαν, xai 6 σκόπελος,



iv  καλονσιν άκραν iaituyteair, πολύς εχκείρενος εις ταπίλχγος, ο8ι· 

κατά τάς χειμερινός άνατολάς· επι̂ ρέφων £έ «ως επί to Α α - 
κίνιον, «ντάφον άπό τ>5ς εσπέρας αντώ, χα! κλείΌν τό ς-όμα 
τον Ταραντίνον κόλπον προς αντόν. Κ αί τά Κεραύνια ^  όροίως 

ίρη , κλείει «ρός αντόν τό ς·όρα τον Ιονίον κόλπον, καί fc i τό 

8ίαρμα ίσον Ιπτακοσίων ?·αίίων άπ* αντον πρός τε Τα Κε
ραύνια, καί «ρός τό Λακίνιον. Περίπλονς ίέ  Τάραντός ίς·ι 
πρός Βρεντίσιον, μέχρι μεν Βάρκίος πολίχνης εξακόσιοι ς*«~
Αοι* καλονσι $  Βαριν οί ννν Ουέρητον* κεΓται 8* επί τοΓς 
8*poti τής Σαλεντίνης, και τό πολν πε£>5 ραλλον ί) κατά πλονν 
είς αντήν έκ τον Τοίραντός ενραρής ή άφιξίς ές*ιν. Ενθεν εις 
τά Λενκά, fa'iloi ό ί̂οίίκοντα* πολίχνιον καί τούτο, εν ώ 
ίε&ννται mr/k όύσώίονς νόατος. Μνίενονσι 8*, on τόνς περι- 
λει^εντας τό5» Γράντων «ν xfj κατά Καρπανίαν Φλέ^ρα, Α εν- 
τερνίονς καλονρόνονς, Ηρακλής έ£ελάσειε· καταφνχόντες [ίέ] 
ίεύρο, νπό ^ ς  περις*αλεΓεν* εκ 8ε [των] ίχώρων τοιούτον ίσχοε 
|5ίνρα ί  πηχ>ί; Διά τούτο 8ε καί τήν παραλίαν ταντην, Αεν- 
τερυίαν προσα^ορεύονσιν· Εκ 8ε τών Αενκών εις Ϋίρούντα 
πολιχνών εκατόν πενηίκοντα* εντεύθεν 8* είς Βρεντεσιον τετ- 
ταρακόσιοι. Οί ί* ίσοι, καί εις· δάσωνα τ»ν νίίσον, f, τις ρέση 
πως ίίρνται τον ίιάρρατος, τον εκ τής Ηπειρον πρός τό 
Βρεντέσιον* όίόπερ οί ρή ίννάρενοι κρατεΓν της ενθυπλοίας, 
καταίρονσιν έν·άρις·ερ<2 τ?ς Σάσωνος πρός τόν Τίρούντα* εν
τεύθεν ίέ  τηρ>{σαντες yopov πνεύρα, προσεχονσι τοίς Βρεντε- 
σίνων λιρέσιν* έκ&ζντες ίε  πεφύονσι σνντορώτερον επί ί ’ωίαιών, 
πόλεως Ελληνίόός, ε| κς ην ό ποιητές Εννιος. Εοικεν ουν 28a. 

χερρονόσω τό περιπλεόρενον χωρίον εκ Τάραντος είς Βρεντε- 
σιον. ή  8* ε’κ Βρεντεσιον πε£ενορένη 68ος εις τόν Ταραντα 
εν£ώνω μιας ουσα γ,μέρας, τόν ίσθρόν ποιεί χνς είργμένγς 
χερρονοίσον, ίν  Μεσσαπ&ν τε καί Ιαπν^ίαν καί Καλαβρίαν καί

BIBA. Q . ( i t a a u ). 3 8 i



aSa. Σαλεντά/ρν κοινώς βί πολλοί προσα)»ορευονσι* -τινές δέ διαι- 

ροόσιν, ώς ελέ^ομεν πρότερον. Τά μεν ουν πολίχνια, τά έντώ 
περίπλω εΐρρται*

$ . 6.

Εν δέ τρ μεσο/αώε ΡωδαΓαί τέ ε ίσ ι, καί Αουηίαι f καί 
μικρόν υπέρ τής $αλάττ»κ Αλάτια. Επί δε τώ ίσ£μώ μέσω 
Ουρία, έν ρ \/3ασίλειον ίη  δείχνυται των δννας*ών τινός· Ε ί-  
ρηχόζος δ* άροδόtou Τρώα/ είναι ev τρ Iam/yia,  χτίσμα 
Κρηχών πλανη^έντων εκ τον Μίνω ς*όλον εις Σικελίαν, ί} 
ταύτην δει δέχεσβαι, ί) το Ονερ/ιτον. Βρεντέσιον δ* έποικ>}σαι 
μεν λέγονται Κρήτες, [eTS’J οί μετά Θησέως έπελ^όντες εκ 
Κνωσσοΰ, εΠΤ οί έκ τ?ς Σικελίας άπρρκότες μετά τον ίάπν^ος 
(Xiyerai yap άμ^οτέρως)* ον ονμμεα/αι δέ φασιν αντονς, άλλ’ 
άπελ&εΓν είς rnv Βοττιαιαν. ϊς-ερον δέ v πόλις βασιλευομένρ 
πολλών άπέδαλε τίς χώρας υπό τών μετά ΦαλάνΒου Λακε
δαιμονίων* δμως δ* έκπεσόντα αυτόν έκ του Τάραντος έδέ£»ντο 
οί ΒρεντεσΓνοι, καί τελευτόσαντα, «Ιίωσαν λαμπράς τα^ίβ. 
Χώραν δ’ εχουσι βελτίω τ ίς  Tapavytvwv* λεπτό^εως yap εκείνη 
χρρς-όκαρπος δέ* μέλι δέ καί έρια των σκόδρα έπαινουμένων ές*ί. 
Κ αί ενλιμενον δέ μάλλον τό Βρεντέσιον* ενί γάρ ςάματι πολ
λοί κλείονται λιμένες «κλνςΌΐ, πολλών κόλπων, άπολαμδα- 

' νομένων εντός, ώς*’ εοικέναι κέρασα/ ελαίου τό σχήμα' άφ’ οδ 
καί τουνομα. Σΰν yap τρ πόλει, κεφαλρ μόλις*# έλαίφου προσ- 
έοικεν ό τόπος* τρ δε Μεσσαπία yλώrrρ Βρέντιον ί  κεφαλή 
τ>5ς ελβί̂ ρου καλείται. 0  δέ Ταραντίνος ον παντελώς ές*ιν άκλν- 
ς-ος, διά τό άναπεπτα'σ&αι, καί τινα καί προδραχρ έχαν τά 
περί τον μυχόν.
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$· 7·

Ετι δε το?4 άπό τής Ελλαίος καί τής Ασίας Ααίρονσιν a8a. 
εί&ύπλοα μάλλδν e?tv ini το Βρεντέσιον καί 4ή καί &$po 
στβ&̂ τες καταέρονσιν, οίς εις την Ρώμην πρόκειται δίός. Δύο 5*
«V* μία μεν ήμιονική, $tx Πευκετίων, βί»ς Ποιίικλους καλουσι, 
καί Δαννίων ,  καί Σαυνιτώ» μέχρι Βινεονέντον* i f ’ $  δίώ 
Eyvaria πόλις, είχα Κ ελί*, καί Κανύσιον, καί Ερίωνια. Η· 
ίέ  όίά Τάραντος, μικρόν έν άρις·ερά, ίσον *ίέ* μιάς Ημέρας 283. 
περίο&ν κνκλεύσαντι, ή Αππίά λε^ομένη, άμα&λατος μάλλον* 
έν τούτη ίέ  πόλις Ούρια « ,  καί Ουενουσία, ή μεν μεταξύ 
Τάραντος καί Βρεντεσίου, ή ί* έν μεθορίοις Σαννιτών καί 
Λευκανών. 2νμ&ίλλουσι ίέ  &μψω κατά Βενεούεντον καί τήν 
Καμπανιάν έκ τού Βρεντεσίου. Τούντεί&εν μέχρι τής 
Ρώμης,Αππία καλείται, διά K aurov, καί Καλατίας,καί 
Καπύάς, καί Κασιλίνον μέχρι Σινονέσσης* τά 5* έν^ένίε είρη- 
ται. ή  δε πάσα ές·ίν έκ Ρώμης εις Βρεντέσιον μέλια τριακόσια 
εξήκοντα, Τρίτη δ> έςΐν έκ £η/ίου διά Βρεττίων, καί Λευκανών, 
καί τής }£αννίτιδος εις την Καμπανίαν, συνάπτβνσα εις την 
Αππίαν,. μακροτέρα τής έκ'Βρεντεσίου τρισίν ή τέτταρσιν ήμέ- 
ρ*ις, διά τών λπεννίνων ορών.

§. 8.

0  δ* εις την περαίαν έκ τον Βρεντεσίου πλους ές*ιυ, 4 μεν 
επί τά. Κεραύνια, καί την εξής παραλίαν, τής xe Ηπείρον>καί 
τής Ελλάδος* δ δ* εις Επίδάμνον, μείζων τον προτέρου* χιλάον 
yatp ές-ι καί όκτακοοίων. Γ«ίίων. Τέτριπται δέ καί ουτος, διά 
τό την πόλιν ευφυώς κεία^αι πρός ’τε τά τών Ιλλυριών &νπ, 
καί τά τών Μακεδόνων. Παραπλέοντι δ5 έκ του Βρεντεσίον την 
Ασιατικήν παραλίαν, πόλις ές*ίν ή Εχνατία, ούσα κοινή κατ-
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a85· βγύγη πλέοντχ' τε και πεζενοντι ας Βαριον 6 δε πλους νότω. 
Μεχρ; ίεΰρο μέν Πευχέτχοι κατά Βάλαπαν, τή μεσοχαχα δε 
μέχρι 2χλουίου. Πάσα δε τραχεία, καί όρεινιίι, πολύ των Απεν- 
νινων όρων χοινωνοΰσα* άποάονς δ> Αρκάδας δέζασΒαι δοχεΐ. 
Εΐσϊ δ3έκ Βρεντεσίον εις Baptov έτηαχδσιοί που ρά&οχ* σχεόον 
3*,Ισονςχμτερας Ύάραςδιέχει. Τ«ν $  συνεχή Δαννιοινέμονται* 
ειτα Απρυλοι μέχρι Φρεντανών. Ανάγκη <&, Π ευχετών χαχ 
Δαυνίων μηό* όλως λεγομένων υπό τών επιχωρίων, πλήν «  τό 
παλαχόν, άπάσης δε ταύρις. .τής .χδφας Απουλχας λχχομέιης 
νυνΐ,μηδέ τους όρους επ’ άκρι&ς λέχεσθαι τών έ^νών τούτο»* 
όιο'περ οΰό’ ήμχύ όχισχυριρέο* περί αυτών»

$♦  9·

Εκ δε Βαρίου πρός τον ποταμόν Avyi& y, έ^’ ώ τ ό ε μ -  
πορεχον τών Κανυσιτών, τετταραχόσχοχ, Ο δ  ανάπλους επχ to 
εμπορείου έννενήκοντα, Πλησίον δε χαχ. 2αλαπία, τό τών Αρ- 
χυρχππίνων επίνειου Ου πολύ, χάρ $} τής £«λάττης ύπέρκεινταχ 
όύο πο^κς εν *χε* τώ πείιω, μέχις*αχ τών Ιταλχωτιόών χεχονυία» 
πρότερον, φς έκ τών περιβόλων όήλον, τό τε Κανύσχον ted $ 
Αρχυρίππα, -άλλα yuv έλάττους εισί}»·εκαλείτο ό’ εζ άρχης Αργος 
Ιππχον, εΓτ’ Αρχυριππα, είτα νυνΑρποχ. Λέχονταχ 8* άμ<ρδ*

. τεραι Διομήίους χτίσματα* xai τό πεύϊον, χαχ’ άλλα πολλά ίεέ- 
χνυταχτής Δχομήίους έν τούτοχς τοις τόποχς δυναςείας σημεία. 
Εν μεν τώ τής ΑΒηνάς ίερώ τής έν Λουχερία, πάλαχά άνα- 
Βηματα' xai αυτ>> ό* υπήρ£β πόλις αρχαία Δαυύιων, νυν όέ 
τεταπείνωταχ. Εν όε τή πλησίον 3μλάττρ όύο νήσοι Διομήίεχοι 
προσαχορευο'μεναχ, ών ή «έν οίκεχταχ, τχν ό1 ερήμην gxxpiv 
εΓναχ, έν «χαχ toy Διομήδη μυθεύουσχν άφανισ^ήνα/ τχνες , 
χαχ τους εταίρους άπορνχ3ω3ήναχ* χαχ σή χαχ ιών διαμένειν 
ήμερους, χαχ βίον τχνά ζήν ανθρώπινον, τάξειτεδίαίτης,  '



και τή προς ανθρώπους ήμερότητι τούς επιεικείς, από Si των 284. 
κακούργων,'- καί μιαρών φυχή. ΕΓρηται Si καί τά ηαρχ τοίς 
Ενετοίς ίιατεθρυλλημόνα περί τον ήρωος τούτον, καί ,αΐ νο- 
μισθεΐσαι τιμαί. Δοκεί όέ καί ό Σιποΰς Διομήίους είναι χτίσμα t  
ίιόχων τής Σαλαπίας όσον τετταράκοντα καί έκατόν ςαίίβνς· 
χαΐ ώνομάζετό γε 2ηπιούς, Ελληνικώς, άπό τών έχχνματιζό- 
μένων σηπίων. Μεταξύ St τής 2αλαπι'ας, καί-τον Σιπονντος, 
ποταμός τε πλωτός, καί ς*ομαλίμνη μεχάλη· δ ΐ άμγοΓν ίέ  τά 
έκ Αιποΰντος κατάγεται, και μαλιςα ό σίτος. Αεύανται Si τής 
Δαννίας περί λόφον, ω όνομα Δρίον, ήρώα* το μέν Καλχαντος 
επ’  άκρα τή κορυφή" έναγίζουαι Si αύτώ μελανα κριόν ο» μαν- 
τευόμενοι, έγν.οιμώμινοι εν τώ δέρμαχι' το ίε  Ποόαλειρίου κάτω 
προς τ^ διέχον τής θαλάττης όσον ζ*αόϊους εκατόν, ίεε  
£* έ£ αυτού ποτάμιον πάνακες προς τάς τών θρεμμάτων νόσους. 
Πρόκειται όέ τού κόλπου τούτον, πελάσου άκρωτήριον, επί 
τρωκοσιους άνατεΓνον ς*α&ους προς τάς άνατολάς, τό Γάρφα- 
νον· κάμπτοντι Si την άκραν, πολισμάτιον Ούρειον* καί προ 
τής άκρας at Διομή&ιοι νήσοι. Ες-ι Si πάσα ή χώρα αντη 
πάμφορός τε κα< πολύφορος, ίπποις τε και προβατοις άρίςν)’ 
ή δ  ερέα μαλακωτέρα μεν τής Ταραντίνης ός*ί> λαμπρά όε 
ήττον. Η ίέ  χώρα εύόίεινή, Λα τ»ν κοιλότητα τών πείιών. Οί 
<5έ καί διώρυγα φασι τεμείν επιχειρήσαι τόν Αιομή&ΐ μέχρι 
τής θαλάττης* καταλιπείν ό' ημιτελή καί ταύτην, και’ τάς άλλας 
πράξεις, μετάπεμπτον οικαίε χενόμενον, κάκεί" κατατρέψαι 
τόν (δόον. Εις μεν οντος ό λό^ος περί αυτού* δεύτερος δε, ώς 
αυτόθι μείνειε μέχρι καταστροφής τού (3ι'ου* τρίτος ό μυθώ
δης-, δν προείπον, τόν έν τη νήσω λέχων άφανισμόν* τέταρτον 
δε θειη τις άν τόν τών Ενετών* καί χάρ εκείνοι παρά σφίσι 
πως την καταΓροφήν αυτού μνθεύονσιν, ην άποθε'ωσιν καλούσι. 
Ταύτα μεν ούν κατ’ ΑρτεμιΟωρον κείται τά διας-ψατα. a 85-
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ίο .

!. ... Φ«σί δ* έ χωροχρά^ος τό από τοΰ Βρεντεσίον ρέχρι Γαρ- 
χάνου ριλίων εκατόν εξήκοντα πέντε* πλεονάζει 3* αυτά Αρτε- 
ρίδωρος. έντενθεν δ5 είς Αχκώνα $iotx6atx πενήντα τέσσαρα 
μίλια ψησίν εκείνος* ό δ* Αρτερίδωρος εις Ασπίαν ποταρόν, 
πλησίον όντα τού Αχκώνος σταδιόυς είριικε χελιού; διακοσίους 
πεντήκοντα, πολύ ενδεέ̂ ερον έκείνον* Πολυ&ος δ’ άπό τίς 
Ιαπυχάς ρεριλιάσθαι φησι, καί είναι μίλια πεντακόσια εξή
κοντα δύο εί; 2ίλαν πόλιν* έντενθεν δ* είς Ακυλ̂ ίαν εκατόν 
έδδορύκοντα οκτώ’ ούχ έρολοχοΰντες τω φερορένω ίιχςήμαχι 
της Ιλλυρικές παραλίας /  από τών Κεραυνίων όρων επί τον του 
Αδρίου ρνχόν, ύπερ έξακισχιλίων τοδτον άπο^αίνοντες, καί 
ρεί£ω καθι^οντες εκείνον, πολύ ελάττονα όντα. Καί πάντες δε 
πρός άπαντας, poXtra περί τώνδιας^ράτων ονχ όρολοχουσι 
πρόςάλλϊίλους, ώς πολλάκις λέχορεν. Ηρείς δ*, όπου ρεν έπι- 
κρ&εεν δυνατόν, εκφίρορεν το δοκβΰν ίρίν* όπου δέ ρί?, τά 
εκείνων οίόρέθα είς ρέσον τιθέναι δείν. Εάν ·δέ ρ»]δέν παρ* 
εκείνων εχωρεν, ονδεν θαυρατόν, ούδ* εί παραλείψόρέν τι 
καί «ρεΓς-, έν-τοίαυο! καί ταΰθ’ υποδέσει* τώνρένχάρ ρβ- 
χάλων ούδέν ·άν παραλίποιρεν* τά δε-ρικρά, καί χνωρισθέντα 
ραρόν ώνυσε,,.καί παραπερ^έντα ούδέν ίβλαψεν ,  % ον πολύ 

. τον παντελούς Ιρχου παρέλνσε.

§· I I .
✓ /

Μεταξύ δ* ευθύς από τον Γαρχάνου κόλπος υποδέχεται 
{Βαθύς. Οί δέ περιοικονντες, ιδίως Απουλοι προσαγορεύονται* 
είσί δ’ έρόχλωττοι ρέν τοίς Δαννίοις, καί Πευκετίοι;· ουδέ 
τάλλα δέ διαφερονσιν εκείνων τό γε vuy ,  τό δέ πάλαι διαφέρειν 
είκός* όθεν «ερ καί. τά όνόρατα εναντία πάντων επαρατείν.

Πρότερον



Πρότερον («ν ου» ηύτύχει αυτή πάσα ή γη* Αννίβας ίέ  καί aS5* 
ot ύτερον πόλεμοι ήρήμωσαν αυτή». ένταΰθλ $ε καί τά περί 
Κάννας συνέβη» όπου πλάτος όλεθρος σωμάτων Βωμαίοις 
καί τοΓς συμμάχοις έχένετο. έν  ίέ  τώ κο'λπω λίμνη εΥίν* υπέρ 
οε τής λίμνης εν μεσογαία τό Απουλον Τέανον ,  ομώνυμο» τώ 
Σι&κίνιρ· καθ’ δ όόκεΓ συνάχεσθαι to τής ίταλίας πλάτος έφ’ 
Ικανόν, προς τούς περίΔααιαρχίαν τόπους, έλαττόνω» ί> χίλιοι» 
Ταίίων άπό θαλάττης επί θάλατταν ισθμόν καταλεΓπον. Μετά 
ίέ  tvjv λίμνη» επί τούς Φρεντανούς καί τη» Βούκα» παρά- 
πλους ες(' διακόσιοι δ* είσίν έφ* έκάτερα τ«·^°ι τής λίμνης 
επί τε την Βούκα», καί τό Γάρχανον. Τά ί* έ|ής τοΓς περί 
Βούκαν είρηται πρότερον.

Κ Ε Φ .  Δ.

$. ι .

Τ ο ϊ Α Υ Τ Η  μέντοι καί τοιαύτη τις ή ίταλία. Πολλά ft* είρη- 
κότω» ,  τά μέγις-α επίσημονούμεθα, ύ®’ ων νυν εις τοσου * 
το» ύψος ε&$ρ5ησαν οί ΒωμαΓοι. ί)ν μεν, ότι νήσου ίίκην άαψχ- 
λώς φρουρειται τοΓς πελάτ/εσι κύκλω, πλη» ολίγων μερών’ καί α8<>» 
αύτά [όέ] τετείχιτοι τοΓς όρεσι, όυσόατοις ούσι, Δεύτερον όέ, 
τό άλίμενον κατά τό πλειτον, καί τό τούς όντας λιμένας με
γάλους εΓναι καί θαυμας-ούς* &ν τό μεν προς τάς έξωθεν 
Επιχειρήσεις χρήσιμον, τό ίέ  πρός τάς άντεπιχειρήσεις καί 
την των εμπορίων άφθονίαν συνερχόν. Τρίτον όέ, τό πολλαις 
ύποπεπτωκεναι όιαφοραΓς αέρων τε καί κράσεων, παρ’ ας και ζώα 
και φυτά, καί πάνθ’ άπλώς τά προς τον βίον χρήσιμα, πλείτη» 
έ£άλλα£ιν έχει πρός τε τό βέλτιον και τό χείρον, έκτέταται 
όέ τό μήκος αυτής επί μεσημεριού άπό τών άρκτων τό πλέον* 
προσθήκη ό5 ές-lv fj Σικελία τώ μήκει, τοσαύτη όύσα, καί 
τοσούτω, καθάπερ μέρος. Ευκρασία ό'’ αέρων καί όυσκρασία 
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aS6. κρίνεται παρά τά ψύχη καί τά Βάλπη , καί τά μεταξύ τούτων* 
ώς·* esc τούτων ανάγκη την νΖν Ιταλίαν, εν μέσω των υπερ
βολών άμφοτέρων κειμένην τοααύτην τώ pwiscct ,  πλίθον τκς 
εύκρατου μετέχεαι, καί κψά πλζίςας ιοέας. Τούτο $e scat 
άλλως συμβε£»κεν αίιτ)?· των γάρ Απεννίνων ορών $ί’ ολου τού 
ρίκονς &ατεταρενων, έγ3 εκάτερον δε τών πλευρών πείια καί 
γεωλογίας καλλικάρπους άπολειπόντεον, ούίεν μέρος αυτής 
έςτν, ο μη καί τών ορείων άγαΒών καί τών άπό τών πεδίων 
άπολαύον τυγχάνει. Καί προστι'Βει το μεγεΒος καί πλίθος 
ποταμών τε καί λιρών’ προς δε τούτοις Βερμών τε καί ψυ- 
χρών ύύάτων άναβολάς πολλαχού πρός ΰχίειαν φύσει παρ- 
εσκευασράνων και μην καί μετάλλων ευπορίας παντοίαπών. 
ϊλ))ς δέ καί τροφές,, άνΒρώποις τε καί βοσκιίμασιν, οΰί’ ά£ίως 
είπείν ε’ς-ι rijv αφθονίαν, όσην παρέχεται, καί ττ>ν χρ»)Γοχαρπίαν. 
Εν μέσω δε και τών εθνών τών μεχίς-ων ούσα,καί τής Ελλάδος, 
καί τών άρίςων τής Ααίας [χερών, τώ μεν κρατι̂ εύειν *έν* 
αρετή τε καί μεγεΒει τά περιεςώτα αυτήν, προς ηγεμονίαν 
εΰφυώς ζ̂ει* τώ δ3 εγγύς είναι,  τό μετά ραςώνης ΰπβυρ- 
γΰσΒαι πεπόριςαι.

§. a.
Ε ί £έ <5ει τω περί τίς Ιταλίας λόγω προσΒεΐναί τινα λόγον 

κεφαλαιώδη και περί τών Ρωμαίων τών κατασχόντων αυτήν, 
καί χατεσχευασμένων ορμητηρίου προς την σύμπασαν ηγεμο
νίαν, προσεάήψΒω καί ταύτα· οτι Ρωμαίοι μετά την κτίσιν 
τής Ρώμης , βασίλευόμενοι Αετελεσαν αωγρόνως επί πολλάς 
χενεάς· έπειτα, τού εσχάτου Ταρκυνίου μοχΒηρώς «ρχοντος, 
τον μεν έξέβαλον, πολιτείαν δε συνεςττ,σαντο μικτήν lie τε 

»&7· μοναρχίας και άριςοκρατίας. Κοινωνοΐς δ3 εχρήσαντο Σαβίνοις 
τε καί Λατίνοι;. Ούκ ευχνωμύνων δ3 ούτε εκείνων αεί τυχχά-

388 ΣΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ



νοντες, ούτε τών άλλων των πλησιοχώρων, ήναχκά£οντο τρόπον 287. 
τινά tjj έκεινων καταλύσει τήν σφετε'ραν έπαύ|ειν. Ουτω ^αύτοΐς 
κατ’ ολίγον προϊοΰσιν εις επίδοσή ,  συνέβη την πόλιν αιφνιόίως 
[υπό Κελτών] άποβαλεΓν, παρά την άπάντων δόξαν* παρά δόξαν 
δε καί άπολαβεΓν. ί,γένετο δε τούτο, ώς ψησι Πολύβιος, ετει 
εννεαχαιδεχάτ<ύ μετά τήν ε’ν Αίγός ποταροις ναυμαχίαν, κατά 
την επ’ Ανταλκίίου χενορένην ειρήνην. ΔιακρουσάρενοΓίέ τού
τους Ρωμαίοι,  πρώτον μεν Λατίνους άπαντας υπηκόους ε’ποι- 
ήσαντο· εΓτα Τυρρηνούς καί Κελτούς,. τούς περί τον Πα'ίον, 
έπαυσαν της πολλής καί άνέίην έλευ3ερίας* εΓτα Σαυνίτας , 
ρετά όε τούτους, Ταραντίνους καί Πύρρον κατεπολέρησαν, είτα 
ηδη καί τήν λοιπήν τής νυν Ιταλίας, πλήν τής περί τον Πάίον. 
Τούτης 5* ότι κα3ες·ώσης έν πολέρω, όίέβησαν είς Σικελίαν* 
άφελόρενοι ίε  Καρχηίονίων αυτήν,, επανήλ3·ον επί τούς περί 
τον Πάίον. Συνες-ώτος δ3 ϊτι τούτου τού πολέρου, παρήν Αν
νίβας είς τήν Ιταλίαν· καί δεύτερος ούτος πόλερος πρός Καρ- 
χη&νίους συνέπεσε, καί ρετ ού πολύ τρίτος, έν ω κατεσκάφη 
Καρχηγών. Αρα όέ την τε Λιβύην όσχον ΡωραΓοι, καί τής 
Ιβηρίας όσην άφείλοντο τών ΚαρχηόΟνίων. Συνενεωτέρισαν δε 
τοΓς Καρχηίονίοις οι 3·’ Ελληνες ,  καί Μακεόόνες ,  καί τής 
Ασίας οι εντός Αλυος καί τού Ταύρου. Καί τούτους ουν άρα 
συ/κατακτάσ3αι προήχ3ησαν, ών Αντιοχός τε ήν ό βασι
λεύς , καί Φίλιππος, καί Περσεύς. Καί ‘ Ιλλυριών δε,  καί 
Θρακών οι πλησιόχωροι τοίς τε Ελλησι καί Μακείόσιν, άρχάς 
ελαβον τού προς Ρωραιους πολέρου* καί όίετέλεσαν πολερούν- 
τες μέχρι καταλύσεοις άπάντων τών εντός ϊς~ρου, καί τών εντός 
Αλυος. Τά δ3 αυτά επα3·ον καί Ιβηρες, καί Κελτοί, καί άπαντες 
οί λοιποί, όσοι Ρωραιων ύπακούουσι* την τε χάρ ίβηρίαν ούκ 
έπαύσαντο ύπαχόρενοι τοΐς όπλοις, εως άπασαν κατες·ρεψαντο, 
Νοραντίνους τε έςελόντες, καί OvpioSov, καί Σερτώριον
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aSj. νς-εραν βΐαφθεφαντες, δς-άτους δε Καντάβρους, ους κατέλυσεν 
ο Σέβατος ΚαΓσαρ. Καί την Κελτικήν άπασαν, τήν τε εντός καί 
τήν εκτός, συν Tij Λι/υ^ική, πρότερον μεν κατά μέρος άεί προσ- 
ήχοντο, ΰς-ερον δε Καίσαρ ό θεός, καί μετά toutα ό Σεβας*ός, 
κοινώ πολέμω καί άθρόως κατεκτήσαντο. Νυνί βέ Γερμανοϊς 
προσπολεμούσιν από τούτων όομώμενοι των τόπων, ώς οικείο* 
τάτων, καί' τισιν ϊίδη θριάμβοις κεκοσμήκασιν απ’ αυτών τήν

288. πατρίόα- Τής βέ Λιβύη» , όση μη Καρχηίονίων, βασιλεύσιν 
έπετέτραπτο ΰπηκόοις ουσιν, άφις*άριενοι δε κατελύοντο* νυν* 
δ3 εις Ιούβαν περιέρικεν ή τε Μαυρουσία., καί πολλά μέρη τής 
άλλης Λιβύης, διά την πρός Ρωμαίους εύνοιαν τε καί φιλώ». 
Τά ί* όμοια καί περί την Ασίαν συνέβη· Καταρχάς μέν βίά 
των βασιλέων όίωκείτο, υπηκόων όντων* υς-ερον έκλελοιπότων 
εκείνων, καθάπερ των Ατταλικών βασιλέων, καΐΣύρων, και 
Παφλαχόνων, καί Καππαόόκών, καί Αιγυπτίων, [η] άφις-αμέ- 
νων, καί έπειτα καταλυομένων, καθάπερ επί Μιθριίάτου συνέβη 
του Εύπάτορος, καί τής ΑιγυιπΙας. Κλεοπάτρας, άπαντα τά 
εντός Φάσιόος καί Ενφράτου, πλήν Αράδων τινών, υπό 
Ρωμαίοις ές-ί, καί τοΓς ίιπ’ εκείνων άπο&ιχθεΐσι βυνάς-αις. 
Αρμένιοι <?έ, καί οί ΰπερκειριενοι τής Κολχόίος Αλβανοί τε 
καί Ιβηρες, παρουσίας βέονται μόνον των ή/ητομένων, καλώ» 
βέ κρατούνται* νεωτερ£ουσι βέ διά τάς των Ρωμαίων άπασχο- 
λίας, καθάπερ καί οι πέραν τού Ις-ρου τον Εν£εινον περιοι- 
πούντες, πλην τού Βοσπόρου καί τών Νομάίων* τό μεν γάρ 
υπήκοον, τό <5* άχρης*ον εις πάν τώ άκοινωνήτω, φυλακής δε 
μόνον'βεόμενον καί τάλλα ίέ  τά πολλά Σκηνιτών καί Νομάδων 
ες*ί > πόρρω σφόβρα όντων. Ηαρθυαίοι βέ, όμοροί τε όντες , 
καί μέγις-ον όυνάμενοι, τοσούτον όμως ενέίοσαν πρός την Ρω
μαίων καί τών καθ’ ημάς ηγεμόνων υπεροχήν* ως·’ ού μόνον 
τά τρόπαια έπεμψαν εις Ρώμην, ά κατά Ρωμαίων άνεςηνάν
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ποτέ, αλλά και παΰίας έπίςευδε Φράχτης τώ 2ε$χς·& Καισαρι, aS8 
καΐ παι'όων παί#ας ,  ίξψηρευδάίμενος Βερχπεντιχώς την φύ/χν.
Οι $ε νυν μετιαδί πολλάκις ένΒένδε τόν βασιλευσοντα* και 
σχε<?ον τι7τλ>ισ̂ ον εισί toδ επί Ρωμαίοις ποιϋδαι την σνμπασχν 
έξουαίαν. Κ αι αυτ»ν [ίε] xrtv ίταλιαν &χς·άδαν πολλάκις ,  a<f ου 
χε υπό Ρωμα/οις ές-ι, καί αυτήν την i ’ctyojv, η τ?ς πολιτείας 
άρετλ καί των ηγεμόνων Ικώλυσεν έπί πλέον προελθεΓν πλψ- 
μελεόχς καί διχψΒαράς. Χαλεπόν 5έ άλλως ΑοικεΓν ττ,ν τ>ιλι- 
καύτην ^χεμονιαν, $} ενΐ έπιτρέψαντας ως -πατρι. Ούίεποτε 
χοδν ευπόρησα* τοοαυτ»ις εΙ(φγχ καί άφ$ον&ς ay«^^v υπΐρ£ε 
Ρωμαίοις, καί τοΓς συμμάχοις αυτών, όοην Καίότάρ τε ό 2ε- 
,£ας·ός παρέσχεν, άψ’ ου παρέλα& την έξουδί&ν αυτοτελή, και 
νΰν ό όϊα$εξοίμενος νιος έκεΓνον παρέχει Τι£έριος, κανόνα 
τ«ς Αοοοίσεως και των προζΌχμα'των ποιούμενος εκείνον, καί 
αυτόν οι παί&ς αύτοδ, Γερμανικός τε καί Δροδσος , υπουρ- 
χούντες τώ πατρί.
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