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U pO B A iN EI εις το μέσον ο δεύτερος, ουτος τόμος τον
Στράβωνος περιέχων, από τον έβδομον έως τον δεχάτον
τρίτον, επτά βιβλία τής Γεωγραφίας. Οατις τνπόνεται κατά
το παρόν, τρίτος καί τελευταίος, %ελει έχειν τά λοιπά τε'σσαρα, τον Πίνακα, καί, άν ή δύναμίς μου συγχωρήσρ ,
ολίγος τινάς σημειώσεις , κριτικάς πλέον παρά γεωγραφιχάς,
ή Ις-ορικάς.

Οταν ή τΰπωσις του δεντέρον έπλησίαζε το τέλος , έλαβα
άπό τον ε£αφετόν μου, φίλον, Αλέξανδρον Βασίλειον, μικράν
σημείωσιν διαφόρων γραφών τον έννάτον βιβλίον τής Γεω~

γραφίας , τάς όποιας άντέγραψεν ό λο^ιώτατος Αρχιμανδρίτης
Γα£ήζ άπό τάς ώρισκομενας εις την Αντοχραχορυχήν τής
Βιέννης βιβλιοθήκην Παρεκβολάς τον Γεμις-ον Πλή3ωνος.
Τό άντί^ραφον, όθεν τάς ελαβεν , είναι τό αντό εκείνο, το
όποιον έπαράβάλε διά τον Γερμανόν εκδότην τον Στράβωνος
ό ιατρός Ούΐ^έλης (Weigel ). Αλλ’ ε’πειόϊ? είναι τις διαφορά
της παραβολής του Αρχιμανδρίτου άπό την παραβολήν τοΰ
ιατρού , εΰλοχον έκρινα νά έχΒέσω έξης καί τάς δύο. Τό
προηγούμενον έκάςης γραφής Κ ςοιγεϊον σημαίνει τό κείμενον

τοΰ Γερμανού εκδότου , τό W τήν παραβολήν τον ίατροϋ ,
καί τό Γ τήν παραβολών τον Γαξη. Η ένωσις τον W· μετά
τοΰ Γ σημαίνει ότι σνμφωνονσι καί οί δύο εις τήν σημείωσα
..της διάφορον γραφής' όπου λείπει τό W, φαίνεται ότι μόνος
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ό Γ αζης ττ,ν ε’σ>;μείωσευ. Η λείψις ανη; ■ ' χ . τήν όποιαν
ίικαιον ίεν είναι νά χχτακριΒχ} ο ιατρός , ός .ς o h ivpttfcet
νά δώσγι εις παραβολήν άντιγράψων την άναχκαίαν εις -το
έπαχχελμα του προσοχήν) βεβαιόνει pcQj^a δ τι ελεγα εις χά
Προλεγόμενα του Στράβωνος ( ι ) περί τον οποίου τρέχουσιν
οί εκδόται κινδύνου, όταν, μην εχοντες αυτοί χάνχίγραγα,
άναγχάζωνται νά λαμ&ίνωσι τάς διαφόρους χραφάς άπό παρα
βολήν άλλων.
2 ε λ ι δ ι 6 οο τον τρίτου τόμον της Γερμανικής εκδό-

σεως, στ. 5 , Κ , Μεταξύ αυτής και Λ αμίας. W ,
Μεταξύ αύτώ^ καί Λ αμίας (2)· Γ , Μεταξύ αύτών
τε και Λ αμίας.
— 602 , στ. 8 , Κ , Τω Πηλει.. Α χαιοί(3). W , Τω
πατρΐ Π^λεΓ, των Α ΐ γ ι ν η χ ώ ν π ρό χ ε ρο ν Μ υρμιδόνων κεκλκμε'νων. Α χαιοί. Γ, Τω π α τ ρ ϊ Π ^λει, των
Αίχιν»]τών lire πρό χερο ν Μυρμιδόνων κεκλιμένων.
Αχαιοί.
•— 6 ο3 , στ. 2 , Κ , Μαλιεων αρξαμενοι. Γ, Από Μαλιέων
άρξάμενοι (4).
Σ εαιδι 6 ο 4 , στ. 2 , Κ , Καί τούτους ομωνύμους τοΓς

ΑϊτωλικοΓς. Γ, Ομωνύμους καί τούτους τοΓς Αίτωλικοίς.
— 6 ιο , στ. 6 , Κ , Η δ* αυτή μέν Πελασχία λεγάμενη
( ΐ ) Μερ* A , σελ* ό.-οά.
($) Ταύτην την γραφήν έβαλα εις την εζίοσίν f*ov ( *ελ. ώ ΐ 4 το^
;ταρίντ· τό ρ .)· η3ελα προκρίνειν την άκόλον^ον, άντην ε*/νώρίζα.
(3) Ηκολον^ησα (σελ.

2 ΐ 4 ) τάς προ

εζίόσεξς·

(4) Οντως ztyjx &ωρ0ω;Λενον (σ:λ. 2 14) χ*>ρι> avreypaocov βοήθειαν.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ.
υμ

Αόρισσχ.

& w xh p h

γ

Πελασ^ία ϊίγο μ & η Λαρίσσα.

Γ , Η (f αντή'χβ» Πελα^ί« λεγομένη Αάρισσα ( ι) .

— 6 2 3 , στ. 9 > Κ, Τάς πλησίον εαντώ (a).* Γ , Τάς
πλησίον εαυτού.
6a4 , στ. 4 } Κ , Τήν Μακεδονίαν έποίησε. Γ, Μακε
δονίαν εποίησε (3). (
—

— 635, στ· ι 9Κ , Καί ρεΐ δι’αυτών 6 Πηνειός καί 6 Κουpcchog (4)· Γ, ΡεΓ δε δι αυτών ό Πν^νεεός καί ο Κουαριος (5).

— 637 > ^ * 6 , Κ , Το μεν ούν Ορμένων καλεΓταε νυν
όρμινιον Ζςι δε υπό τω Πηλίω κώμη χαζά τον Παγασητοών
κόλπον (6). WI% Το μεν ουν όρμένιον έςΊν υπό τώ Πηλάρ
χώμη κατά τον Παγασαιόν κόλπον.
— 6 3 8 , at. 8 , Κ , Στάλους·.* τούς λοιπούς είκοσι
γάλους. W F, Σταλοις... τοΓς λοιποΓς είκοσι.
— 6 4 4 > crt· 6 , Κ , ΕΓτα ταπεινώσαντες εκείνους. W Γ,
Ε?τα ώσάμενοι εκείνους ( 7 )·— Κ , Είς τον εν τον μεσογαία
ποτάμιον· Γ , Εις τον μεσόγειόν ποτάμιον.
( ι ) Ουτ«ς*ΐχ« διωρΆωμςνον (σελ. 2x6 ) άπο το avvtypafw μου,
άρώμ. i3g3.
(2) ας το κείμενον μου , σέλ. n 9·
(3) Ούτως είχα $ιωρ$ωμένον (σελ. 2x9 ) «ττ1 άλλα άντίγρχγχ.
(4) &U το κείμενον μου , σελ. 22ο.
(5) Σ>ψειόνει το , Κ ουά ριος, και ο Γερμανός εκδότης, άπ άλλο
όμως τού Γελαστού άντίγρζγον , οχι το άπο τον W παραβαλ4αίνον.
(6) ίίς το κείμενον μου , σελ. 221.
(7) Η διορ$ωσίς μου (σελ. 222) , Ε ιτ α ά π ώ σ α ντες εκ εί·
νο υ ς, εΐναι πλησιεστίρα τίς κακής yp a ffa , Ε Ίτα τ α ττ c<νώ ο α ν τε ς
εκείνους.
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ΠΡΟΣ TON ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ.
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Σ εαιδι 66 ι , στ. η, Κ , Απορίαν παρείχα W T, Απορίαν
παρέχειν ( ι) .

— 664 , στ. ι , Κ , πλησίον οικονντας άλλήλων. Γ, Πλη
σίον άλλή)ων οικονντας (a).
— 6 6 8 , στ. ι , Κ , Αποίοτέον αντοίς* είρηταε §* έν τοίς
Μακείονικοΐς, δτι ίς ι προς τν5 Οσση (3). W T > Αποίοτεον
rt

αύτοις· εςη Si προς τ>5 Οσσρ.— Στ. a , Κ, Κατά την άρχην
τον Πηνειόν ίίά της των Τεμπών ίιεκβολής. Γ , Κατά την
άρχην της τον Πηνειόν Six των τεμπών δίεκβολής (4). —Στ. η,
Κ , Καί τ$ νπδ Ενρήλω. Γ, Καί τά νπό Ενρήλω (5).
' — 6 6 9 , στ. 5 , Κ , Ο S’ εις Ιπνονντα τόπον τροχόν.
W r , 0 Si ε?ς τινα τόπον τραχύν.

— 6ηο, στ. ι , Των περί Πηλιον. Γ , Περί Πήλιον.
6 j a , στ. ι , Κ , Εν ω Λάρισσα, και Γνρτώνη.» καί

Φεραί, καί Μόψιον (6 ). W F, Εν Λαρίσσρ καί ΓνρτωνικαΓς
ΦεραΓς. Τής £έ [Γ, Τής τε] Πελασχιώτιίός ες*ι καί Μόψιον.
— 67 5, στ. ι , Κ, Από Αιμονος. Γ , Απο τον Αιμωνος υΙου.
( ι ) Ούτως είχα Αωρθωμενον (σε). 2 2 6 )

εικασίας,

(2) Την εσημείωσε xai ο Γερμανό; έκίότης, απ’ α)λο optως άντίγρα^ον.

(3) άς το κείμενόν μου , σε)* 227·
(4) Λύτη μόνη είναι η όρ«&η γρα$>η, την οποίαν έπρεπε νά νοήσω,
(σελ, 2 2 7) >
χώρες αντίγραφων βοήθειαν.
(5) Ορ5« φαίνεται καί αύτη.
(6) ί)ς τό κείμενόν μου , σε). 228.

♦
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
Εν τω ISioftw \iytt τής Ευρώπης τα Χηπίμενα μίρη· ύςι ίέ τά πρ&ς
τκν ?ω πέραν τον Ρίνου ριέχρι τον Τανάίίος καί τον ςίματος τής
• Μαίώτίίος λέμνης, καί δσα, /κ«ταξν του Αγρίου καί τών αριςίρ&γ
τίς Ποντικής θαλασσής μερών, απολαμβάνει πρδς νέτον μέχρι τής .
Ελλαίος καί της Προποντίίος ό ίς»ρος· «ν οΓς καί Μακείονώς πάσα·

ΚΕΦ. Α·
S· *■·

Ε ίΡ Η Κ Ο Σ Ι δ3 ήμϊν περί τής Ι$γ)ρίας, xeu τών Κελτ<κων 289.
έΒνώνί χαί τών Ιταλικών, συν ταΓς ιτλ^σιον νιίσοις,
&ν
εϊτη Ιέγειν τά Ιειπόμενα τ?ς Ευρώπης μέρη, ίιελοδσι τον ένδεχόμενον τρόπον. Αείπεται δε τά προς ίω τείνοντα πέραν τον
Ρήνου μέχρι τοΰ Τανάϊίος , χ α ι τοΰ ς-όματος τής. Μαιώτιίος
)ψντις· καί δσα μεταξύ τοΰ Αδρίου καί τών άριςεεών τής
Πουτικίς 3·αλα'ττ>3ς μερών απολαμβάνει προς νότον, μέχρι τής
ΕΏάδος καί τής Προποντίδος, 6 ΐς'ρος. Διαιρεί γάρ ουτος $πα·
σαν ώς εγγυτάτω δίχα τλν λεχθείσαν γήν, μέγις·ος τών κατά
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αδ9· W Ευρώπην ποταμών ρέων προς νότον καταρχάς, είτ'ίπίΓρέ9ων αυ0ις από τής όύσεως επί την ανατολήν και τον Πόντον. Αρχεtat ρευ ουν από των Γερρανικών άκρων των έσ-περίων, πλησίον

*£έ καί* του ρυχού του Αίριατικού, Αέχων αυτού περί χιλ/ους
[όιακοσίους] ςαδίους' τελευτά £ είς τόν Πόντον, ου. πολύ άπωθεν
των τού Τύρα καί των τού Βορυσθένους εκβολών, έαλι'νων
προς άρκτους. Προσάρκτια ρέν ουν έςι τώ Ις-ρω τα πέραν τού
Ρήνου^ καί της Κέλτικης* τούτα ά* έςΊ τά τε Γαλατικά 23νη,
καί τά Γερμανικά ρέχρι Βαυαρικόν, καί Τυριχετών, καί τού
ποταρού τού Βορυσ^ένους, καί νοσα ρεταξυ τούτου, καί Τανάίίος, καί τού ς*όρατος της Μαιώτιίος, εΓς τε την μεσογαίαν
άνατεινει ρέχρι τού Ωκεανού, καί τ>?Ποντική κλύ{εται Γαλάτη?.
Μεσηρβρινά ίέ τα' τε Ιλλυρικά, καί τά Θράκια, καί όσα τούτοις άναρέρικται τών Κελτικών, ή τινων άλλων> ρέχρι της Ελ·
λαίος. Αέγωμεν Si πρώτον περί των έκτος τού Ις*ρου* πολύ
χάρ άπλούς'ερα των επί Πάτερα ρερών ε’ς-ιν.
φ. 2«

3Q0.

Εύ$ύς τοίνυν τά πέραν τού Ρήνου ρετά τούς Κελτούς προς
την έω κεκλιμένα Γερρανοί .νέρονται, μικρόν έξαλλάττοντες τού
Κελτικού φύλου, τώ τε πλεονασρώ της άχριότητος, καί τού ρε^έ^ους, καί της £αν£ότητος· τάλλα ίέ παραπλήσιοι καί ροροαΓς, καί η£εσι, καί βίοις όντες, οΐους ecjρήκαμεν τούς-Κελ
τούς. Διό όϊκαιά pot ίοκούσι Ρωραίοι τούτο αύτοις 5έσ$αι
τούνορα, ώς άν γνησίους Γαλάτας ψράζειν βαυλόρενοι* γνήσιοι
γάρ οc Γερμανοί κατά την Ρωμαίων διάλεκτον.
$. 3.

Ες-ι £έ τά ρέν πρώτα ρέρη της χώρας ταύτη; τά προς τώ
Ρηνω ρέχρι τών εκβολών άπό της πηχης άρ{αρένοις· σχείόν

ΒΙΒΛ. Ζ. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ).
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δέ τι καί τούτό^ι τό έσπεριον τ>5ς χώρας πλάτος, η ποταμώι 290
πάσα* Τούτης 0‘έ τά μεν εις την Κελτών pertfyayov Ρωμαίοι,
τά Αέφύη μετανας-άντα εις την εν /3άΘει χώραν, καόάπερ Map·
got* λοιποί δ9εισίν ολίγοι, και των Σουγαμδρωυ μέρος. Μετά
δε τούς παραποτάμιους, τάλλα ές*ίν έθνη τά μεταξύ του Ρή
νου και του Αλδιος ποταμού* δς παράλληλες πως έκε&ω ρεί
προς τον Ωκεανόν, ούκ έλάττω χώραν Αε£ιών, #περ έκείνος.
£ισι ίέ μεταξύ και άλλοι ποταμοί πλωτοί (ών εν τώ Κμασία
Δρουσος Βρουκτέρους κατεναυμάχησε), ρέοντες ωσαύτως άπδ
νότου προς βοορχν καί τον Ωκεανόν. Ε£ηρται yap ί χώρα προς
νότον, καί συνεχή τοίς Αλπεσι ποιεί ράχιν τινά, προς έω τ«ταμένην, ώς άν μέρος ουσαν των Αλπεων* καί Α) καί άπε^»5ναντό τινες ούτως, Αά τε την λεχθείσαν θέσιν, καί Αά τδ την
αυτήν ύλην εκφέρειν* ού μην επί τοσούτόν ye ύψος άνίσχει τά
ταύτη μέρη. Ενταύθα Α ές*ί καί ό Ερκύνιος δρυμός, καί τά
των Σο/,δων έθνη, τά μεν οίκούντα εντός τού'δρυμού, καύάπερ
τά των Κολόούων* έν οίς ές*ι καί τό Βου&υμον, τό τού ΜαροδούΑ>υ βασιλείου, εις δν εκείνος τόπον, άλλους τε μεταν
ές*ηαε πλείους, καί Αο καί τούς ομοεθνείς εαυτώ Μαρκομάνους.
ΕπεΥη yap τοίς πράχμασιν ουτος έζ, ιδιώτου , μετά την εκ
Ρώμης έπάνοίον* νέος χάρ ίν ένθάί$, καί εuεpy5τείτo υπό
τού Σεδας-ού* έπανελθών ίέ έίυνάς*ευσε, καί κατεκτη'σατο,
προς οίς είπον, Αουίους τε, μεχα έθνος, και Ζούμους, καί
Βούτωνας, καί Μουχιλωνας , καί Σι&νούς, καί των Σουδών
αυτών μέχα έθνος Σέμνωνας. Πλην τά ye των Σοηδων , ώς
έ^ην, έθνη, τά μέν εντός οίκεί, τά δε έκτος τού δρυμού, όμορα
τοίς Γέταις. Meyi^ov μεν ουν τό τών'Σοη'δων έθνος* Αηκει γάρ
από τού Ρήνου μέχρι τού Αλδιος* μέρος Αέ.τι αυτών, καί πέραν
τού Αλδιος νέμεται, καθάπερ Ερμόνίοροι καί Ασγχόσαργοι·
νυνί ίέ καί τελέως εις την περαι'αν ούτοι ye έκπεπτώκασι φευ- ?gi.

A a
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*9 ». γοντες. Κοινόν δ ες-iv άπασι τοις ταΰτγ, τό4$ρί τά; μετανας-ασεις εύμαρες, Λα τλν λιτότητα τον βίον, xa f διά το μή
γεωργεϊν, μηδε θηοανρ&ειν, άλλ* εν χάλνδίοις ονκύν ίφήμερον,
εχουσι παρασκευήν' τροφή ’ δ από των θρεμμάτων ή πλείςη ,
καθάπερ το?; Νομάσιν* ως·' εκείνους μιμούμενοι, τά οικία ταΓ;
άρμαμάξαις επάοαντες, Snot άν δόξρ, τρέπονται μετά των
βοσκημάτων. Αλλα δ ένδεές-ερα ες·ιν έθνη Γερμανικά, Χη~
ροΰσχοί τε καί Χάττοι, καί Γαμαέριονιοι, και Χαττουάριοι*
προς δε τώ Ωκεανώ Σον^αμίρο? τε, και Χαΰ&οι, καί Βρονκτεροι, καί Κίμέροι, Κανκοι τε καί Καονλκοι, καί Καμψιανοί,
καί άλλοι πλείονς. Επί ταντά δε τώ Αμασία φέρονται Βίσουργίς τε, καί Αουπίας ποταμός, διέχων Ρήνου περί έξακοσΐους
ς-αδίους, ρεών διά Βρουκτέρων των έλαττόνων. Εςτ δε και Σά
λας ποταμός, ον μεταξύ καί του Ρήνου, πολέμων καί κατορθών, Δροΰσος έτέλεύτησεν ό Γερμανικός. Εχειρώσατο δ3 ον
μόνον των εθνών τά πλείς-α, άλλα καί τάς εν τώ παράπλω
νήσους, ών ές-ι και ή Βονρχανίς, ήν έκ πολιορκίας ειλε.
§. 4.
Γνώριμα δε ταντα κατέςγι τά έθνη, πολεμονντα προς Ρωμαίονς, εΤτ3 ενδιδόντα, και πάλιν άφιςάμενα, ή και καταλε'ποντα τάς κατοικίας· κάν πλείω δε γνώριμα ύπήρξεν, ει επέτρεπε
τοΓς ς"ρατηγοΐς ό Σεδαςός διαδαίνειν τον Αλ&ν, μετιονσι τούς
έκεΐσε άπανιςαμένους. Νυνί δ3 εύπορώτερον νπέλαβε ^ρατηγεΐν
τον εν χερσι πόλεμον, εί τών ϊξω τον Αλ&ο; καθ’ ησυχίαν
οντων άπεχοιτο, καί μη παροξύνοι προς την κοινωνίαν τής
έχΘρας. Ηρέαντο δε τον πολέμου Σούγχμ$ροι, πλησίον οίκονντες
τον Ρήνον, Μέλωνα εχοντες ηγεμόνα· κάκείθεν ή&3 Λείέχοντο
άλλοτ’ άλλοι, δυναςεύοντες καί καταλνόμενοι, πάλιν ^ άφιςά·
μενοι, προδιδόντες καί τά δμηρα καί τάς πίνεις. Προ; οίις ή
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μεν άπιςία, μφςα ίφελος* οί δε πις-ευ&έντες, τά μέγιςα κατ- 291.
έβλαψαν, χα$οίπερ.οί Χηροΰσχοι, καί οί τοντοις υπήκοοι* παρ’
οίς τρία τάγμαχα Ρωμαίων μετά τον ς·ραηιχοΰ Ονάρου Κουιντιλέου παραβπον&ι^έντα, άηωλεζο εξ ενέδρας. Εζισαν £έ &κας
απόντες, καί παρέοχον τω νεωτέρ,ω Γερμαννιώ Ιαμπρόζατον θρίαμβον, έν ω έ3ριαμδεύ$η των έπιφανε^άτων άνδρών
σώματα καί γυναικών, Σεμιγοΰντός τε ό 2 εχές·ου νίός, Χ>ιρούσκων κγεμών, καί αδελφή αυτόν, yvwj Αρμενίου του πολεμαρχήσαενζος έν τοΐς Χ»ιρούσκοις έν τ>5προς Ον άρον Κουϊντ/λιον
παρααπονΛίσει, καί ννν έτι συνέχοντος τον πόλεμον, ’όνομα 292*
θουβνέλ&χ, καί υιός τριετώς Θουριελικός* έτι ίέ Σεσ&ακος
Σιγιμτιρου νίός τον Χηρούσζων ^εριόνος, καί yvvi) τούτον
Ραμίς, Ουκρομίρου $υγάπιρ, τ,γεμόνος Βαττών, καί Δευδόριξ
Βαιζόρεγος τον Μέλωνος ά&λφοΰ υιός Σοργαμβρος. Σεχέςκ
δε 6 rtevBepoi τον Αρμενίου καί έ | άρχος ίιές·>ι πρός τκν yvwft»jv αυτόν, καί λαβών καιρόν >ζΰτοριόλ»]αε, καί τω $ριάρβω
παρ>5ν των φιλτάτων, έν ripuj άγόμιενος'-έπόμτ.ευσε δε καί Λίβ/^ς
των Χαττων ίερεύς, καί άλλα ίέ σώματα έηομπεύΒη εκ τών
πεπορ£«ριένων έ3νών^ Καθύλκων καί Αριψάνων, Βρονκτέρων,
Νουσίπων, Χτιρούακων, *Χαττων*, Χαττουαριων, Λανόων,
Σουβαττιων. Διέχει δε τον Αλβίος ό Ρίνος περί τρισχιλιους
«“«ίί'ονς, ει τις ευΒνηορούσας έχει τάς όίούς· νννί όε βία σκολιας κοιί ελώδους, καί δρυμών, κυκλοπορεΓν pvajouj.
$. 5.

0
όε Ερκύνιος δρυμός πυκνότερος τε' ές-ι καί μεγάλόδενδρος,
έν χωριοις ερυμνοΐς, κύκλον περιλαρι&ενων μίγαν' έν μέσω δε
,ϊδρυται χώρα καλώς οίκεΐσΒαι δυναμένη, περί ίς ειρνχαμεν.
Ert $ πλησίον αΰτκς >} τε τον ϊςρου ητιγίι, καί » τον Ρκνόν,
καί $ μεταξύ άαΦοΐν λιανή, καί τά έλ» τά έκ του Ρκνου δια-
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1Q2. χεόμενα* Ert δ ή λίμνη την μεν περίμετρον·*ιχδίων πλειονων
η τριακοσιων* δίαρμα δε,
βιακοσιων» Εχει δε καί νήσον,
η έχρήσατο όρμητηρίω Τιβέριος νοωμαχων προς Ουϊνδέλιχούς.
Νοτιωτέρα δ ές'ι των τον 1ς·ρου πηγών καί αντί), καί ό Ερκύνιος δρυμός, ώ ^ άνά/κη τω έκ τ?ς Κέλτικης fee τον Ερκύνιον
δρυμόν Ιόντι, πρώτον μεν δίαπεροίσαι την λίμνην, έπειτα τον
ΪΓρον, cV vf<3V} Λ’ ενπετες-έρων χωρίων fee τον δρυμόν τάς
προτάσεις ποιεισθαι δι όροπεδίων· Ημερήσιον δε άπό τής λίμνης
προελθών όίον Τιβέριος, είίε τά; τον ίςγον πηχάς. Προσ
άπτονται δε τής λίμνης επ’ δλέ/ον μεν οι Patrol, το δε πλέον
Ελονη'τιοι καί Ούΐνίελικοί, καί ή Ποιων ερημιά. Μέχρι Παννονίων πάντες, το πλέον ί*Ελον>5τιοι καί Ουινίελαοί, οιχούσα/
οροπέδια. Ραιτοί βέ καί Νωραοί μέχρι των Αλπείων υπερβολών
άνίσχονσι, καί προς την Iταλών περινευονσιν, οι μεν Ινσούβροες σννάπτοντες, οι ίέ Κάρνοις, καί τοίς περί την Ακνληίαν
χωριοις* Ες*ι & καί άλλη νλη μεχαΤη Γάβρητα επί τάίε των
Σοήδων, επέκεινα ί* ό Ερκύνιος δρυμός* εχεταε δε κάκεδ/ο;
νπ* αυτών*

ΚΕΦ. Β
$· '·
Π ερί ίέ Κιμβρων τά μεν ούκ εν λέχεται, τά ί* έχει πιθανό
τητας μέτριας. Ουίέ χάρ την τοιαυτην αιτίαν τον πλάνητας
χενέσθαι καί λης-ρ&ους άποδέξαα’ αν τις, ότι, χερρόνησον
οίκονντες, μεγάλη πλημμυρίδι έ£ελαθεΓεν έκ των τόπων* καί
2q3 yap vvy Ιχουσι την χώραν, ήν εΐχον πρότερον, καί επεμψαν τώ
Σεβας·ω δώρον, τον ίερώτατον παρ’ αντοΓς λέβητα, αϊτούμενοε
φιλίαν, καί άμνης-ίαν των ύπηρχμένων τυχόντες δε ών ηξίουν ,
όπήραν. ΓελοΓον ίέ τω φυσάω καί σΐωνίω πα'θει, δις έχαςης
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Ημέρας σ υ μ β α ίνει, παρορμη^έντας άπελ&εΐν εκ ταΰ. τόπου. 293.
Εοικε δε [καί] πλ,άσματι, τό συμβήναί ποτέ πΤαιμμυρίδαΰπερ&ίλλουσαν· ε’πιτα'σεις μεν γάρ καί άνέσεις δέχεται, τεταχμένας δε
καί περιοδιξουσας ό ήκεανός εν τοίς τοιούτβις πα'3·εσιν. Ούκ
ευ ό* ©05’ ό σας· όπλα αίρεσδαι προς τάς πλημμυρίδας τους
Κίμβρους, ούό’ ©τι άφο&αν. οί- Κελτοί άσκοΰντες, κατακλύ£εσ3αι τάς οικίας ύπομένουσιν, ειτ’ άνοικοίομοΰσι, καί' ότι
πλείων αύτοΓς συμβαίνει φθόρος εξ ΰίατος, ij πολέμου, όπερ
Εφορός φγ;σιν. Η yap τα£ις ώ των πλημμυρίδων, καί τό tf/V
ε’πικλυίομε'νκ,ν χώραν εΓναι γνώριμόν , ούκ έμελλε τοιαύτας
άτοπίας παρέξεεν. Δίς yap έκα'ςτ)» ημέρας τούτου συμβαίνοντος,
τό μκ,ό5 άπαξ αίσ5έσ5αι φυσικ/,ν ©ύσαν τ«ν παλίρροιαν καί
ά£λα6 δ, καί οί» μόνοις τούτοις συμβαίνουσαν, άλλα τοΓς παρωκεανίταις πάσι, πώς ούκ άπ&ανον; Οϋόέ Κλείταρχος εύ*
9>joi yap τούς ίίίπέας ίδόντας τνίν έφοδον τοΰ πελαχους άφιππα'σασδαι, καί φεύχοντας εχχύς χενέσ3αι τοΰ περικαταλ»5φβ/ϊναι.
Ούτε δε τοσούτω τάχει τ»ν έπίβασιν όρμωμέντ,ν ις-οροΰμεν,

άλλα λελ»)δότως προσιοΰσαν τλν ^άλατταν* οΰτε τό καδ’ ημέραν
yιyvόμεvov καί πάση» έναυλον %δη ον τοΓς πλησιαφιν μέλλονσι,
πριν ίι 5εάσασ$αι, τοσοΰτον έμελλε παρέ£εο^αι φόβον, ώς*ε
φευχειν, ώς άν εί έ£ άδοκ>ίτου προσέπεσε.
§. 2 .

Ταΰτα δέ δικαίως επίτιμα τοΓς σνγγραφενσι Ποσειδώνιος,
καί ού κακώς εικάζει, ότι λα,ζ-ρικοί ό'ντες καίπλαν>)τες οί Κ ίμβροι, καί μέχρι τών περί τκν Μαιώτιν ποικσαιντο ς-ρατείαν*
άπ’ εκείνων δέ καί ό Κιμμέριος κλ^&εή) Βόσπορος, οίον Κιμβροώς, Κιμμερίους τούς Κίμβρους όνομασάντων τών Ελλήνων.
Φτϊσί δέ καί Βοΐους τόν Ερκύνιον δρυμόν οικείν πρότερον* τούς
δέ Κίμβρους όρμησαντας επί τόν τόπον τούτον, άποκρουσδέντας

A

4

8

ΣΤ ΡΑ Β Ω Ν Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν

293. υπό των Βοιων, ΙπΙ τον ϊς·ρον καί τδύς Σκομίώκους* Γαλατα;
καταδήνατ εΓτ* ε'πί Τ'αυρίς*ας καί Ταυμίσχους, καί τούτους
Γαλατας· Λ* ε*πί Ελουατίους, πολυχρύσους μεν ανδ μας y είpyjva/ους δέ* όμώντας δε τον εκ των λαβαρίων πλούτον, ύπερβαλλοντα του παρ’ έαυτοίς, τούς έλουατίους έπαρθήναι,
μάλι^α δ* αυτών Τιχυρηνούς τε καί Τωύχενούς, ώς·$ καί συν
29ί· είορμασαι. Πάντες μέντοι κατελύθασαν υπό των Ρωμαίων,
αυτοί τε ©ί Κίμβροι, καί οί συναραμενοι τούτοις, οί μεν ύπερβαλόντες τάς Αλπεις εις τον Ιταλών, οι δ* εξω των Αλπεων.

$. 3.
Εθος δέ τι των Κίμβρων διηγούνται τοιούτον, δτι τοΓς χυναιξίν αυτών συς·ρ«τευούσαις παρακολουθούν προμαντεις ιέρειαι
πολιο'τριχες, λευχείμονες, καρπασίνας έραπτίδας επιπεποοπημέναι, ζώσμα χαλκούν εχουσαι, γυμνόποδίς'.τοΐς ούν αίχμαλώτοις διά τού ς·ρατοπέδου συνήντων £«ράρεις* κατας-έψασαι
δ* αυτούς αχόν επί κρατήρα χαλκούν, όσον άμρορέων είκοσι·
είχον δέ άνα&θραν, αν άναδασαι ύπερπετεΓς τού λίδητος ελαιμοτομονν εκατόν μετεωρισβέντα* έκ δε τού προχεομένου αίματος
εις τον κρατήρα μαντείαν τινά έποιούντο* άλλοι δέ διασχίσασαι
έσπλάχχνευον, άναρθεχχο'μεναι vticjjv τοΓς οίκείοις. Εν δέ τοΓς
άχώσιν έ'τυπτον τάς βύρσας τάς περιτεταμενας τοΓς χέρροις τώκ
άομαμαζών, ώ$** αποτελείσθαι ψο'ρον έξαίσιον.

§· 4·
Τών δέ Γερμανών, ώς εΓπον, οί μεν προσάρκτιοι παρακουσι
τώ Ωκεαυώ. Γνωρίζονται δ* άπά τών εκβολών τού Ρήνου λαβο'ντες ταν αρχήν, μέχρι τού Αλβιός. Τούτων δ> είσί χνωριμώτατοι, Σούγαμδροί τε καί Κίμδροι. Τά δέ πίραν τού λλβιος,
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τά προς τώ ί\^ » νω , παντοίπασιν αγνας-α ·ημΐν ες-ιν. Ούτε yap 294· U^tAw-iC
των προτέρων ουίένας έσρεν τόν παράπλουν τούτον πεποιηρένους προς τα εωθινά μέρη, μέχρι τον ς-όματος τϋς Κασπιας
^αλάττης, ου$’ ο! Ρωμαίοι προηλθο'ν πω εις τα περαιτέρω τον
Αλ&ος· ώς δ3 αυτως ονίέ πε££ παρωίευκασιν οΰίένες. Αλλ*
£τι μέν κατά μ«κος ιουσιν ini τήν έω, τά κατά τον Βορνσθένη
και τά προς βορράν τον Πόντου χωρία άπαντα, Φίλον έκ
των κλιμάτων κα: των παραλ>ίλλων Λας-ηριάτων. Τι
ε’ς-ί
πέραν τχίς Γερρανίας, και τι τών άλλων των έξης, είτε Βας·άρνας yph "λέγειν, ώς οί πλεέονς νπονοονσιν, είτ’ άλλους μεταξύ,
h ϊάζυγας, η Ρω|ολάνους, ί; τινάς άλλους τών άμαξοιχων,
ον ράίιον είπεΓν ονί5 εί μέχρι τον Ωκεανόν παρηκουσι παρ’
άπαν το μήκος; ή εςΐ τι άοικητον υπό ψύχους, η άλλης αίτιας,
5) καί γένος ανθρώπων άλλο ίιαίέχεται μεταξύ τής 3-αλάττης καί τών έώων Γ,ερμοα/ων ιδρυμένου· Τούτο δε το αυτό αγνόΥίμα και περί τών άλλων τών έφε£ής προσαρκτέων, [ών] έλεyov.
Οντε yap τους Βας-άρνας, ούτε τους Σαυρομάχας, χαι άπλώς
τούς υπέρ τον Πο'ντον οίκονντας ισμεν, ουΒ’ οπόσον άπέχουσι
τ«ς Ατλαντικής Βαλάττης, οντ* ει σννάπτουσιν ανxrj,
Κ Ε Φ . Γ.
§·

*·

Ϊ 6 ίέ νότιόν μέρος της Γερμανίας, τό πέραν του Αλ&ος,
το μεν συνεχές άκμήν ύπο τών Σοτ,βων κατέχεται. ΕΓτ’ εΰΒυς
η τών Γετών συνάπτει γ?\, κατ’ άρχάς μέν ^*εν>3, παρατετα- 29S.
μένη τώ Ις-ρω κατά τό νότιον μέρος, κατά δε τουναντίον, τι?
παρώρεια του Ερκυνιον δρυμόν, μέρος τι τών ορών καί αυτή
κατέχουσα* είτα πλατυνεται πρός τάς άρκτους μέχρι Τνριγετών.

ιο
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arp. Τούς δε ακριβείς ορούς ούκ Ζχομεν ψράξειν. Δί^,ίε ττ,ν άγνοιαν
των τόπων τούτων, οί τά Ριπαία όρ») καί τούς Υπερβορείους
μυ£τοποιούντες, Xoyou ήξίωνται' καί ά Πυ£έας, ό Μαβσαλίώηις, κατεψεύσατο πάντα τζς παρωκεανήιδος, προσχήματι
γρώμενος τή περί τά ουράνια καί τά μαθηματικά ίςορία. Εκείνοι
μέν ούν εάσθωσαν. Ουδέ γάρ, εί τινα Σοφοκλής τραγωδεΐ περί
%
της Ωρειθνίας "λίγων, ώς άναρπαγέϊσαύπδ Βορίου xcptσδείη
Ύπίρ re πόντον πχντ’ in ' ίσχατα χ^ονός,
Ννκτόί τ ι ητη/άς ουρανού τ’ άνχιπυχας,
Φοίδου re παλαιόν χκπον*

ούίέν άν εί») προς τά νυν, άλλ* εατέον* ώσπερ και εν τώ Φαιδρω ό Σωκράτχ;ς. Α δε εκ της παλαιάς ιςορίας και τής νΰν
παρεάήφαμεν, ταΰτα λίγωμεν.
$ 2
*

.

·

Οί τοίνυν Ε λένες, τούς Γέτας, Θράκας ύπελάμβοαιονψ
ωκουν δ3 έψ3 εκάτερα τοΰ ίς-ρου καί οντοι, καί οί Μυσοί,
Θράκες δντες και αυτοί, καί ούς νΰν Μοισούς κα).οΰσιν· άφ’
ών όιρμήθησαν καί οί νΰν μεταξύ Αυδών καί Φρυγών καί
Τρώων οίκοΰντες Μυσοί. Καί αυτοί δ3 οί Φρύ^ες Βρίζες είσί,
Θράκιόν τι έ3νος, χαθάπερ καί οί Μύ^ίονες, καί Βίβρυκες ,
καί Μαιδοβιθυνοί, καί Βιθυνοί, καί Θΰνοι* δοκώ δε καί τούς
Μαριανδυνούς» Ούτοι μεν ούν τελέως έκλελοίπασι πάντες τίϊν
Ευρώπην, οί δε Μυσοί σννεμειναν. Καί Ομηρον δε όρθώς είκάξεαι pot δοχεί Ποοειδώνιος τούς έν τή Ευρώπη Μνσούς κατ
ονόμαζε» (λέγω δε τούς έν τή Θράκη) , όταν <ρή'
— αυτός tie πάλιν τρίπιν όβσε ραεινω,
Νόιτοιν Ιγ' ίπποπόλων θρτ,κών χα5ορώμενος αίαν,
Μυούν τ ’ άγχεμάχιαν.

Επεΐ, εί γε τούς κατά την Ασίαν Μ ναούς δεχοιτό τις, άπηρ-
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ττ,μένος αν εΐξ&δ λόχος. Τό χάρ ·άπό των Τρώων τρεψαντα 2
Ttjv όρασιν biivnv Θρακών χήν, αυγχαχσΐέγειν rainy ττ,ν τών
Μνσών, τών ον νόσφιν όντων, άλλ* όμορων τή Τρωάδι, xai
όπισθεν αυτής Ιδρυμένων xai εκατερω^εν, διειργομένων δ*
άηό τής Θράκης πλατεΓ Ελλη^πόντω, συχχέοντο; άν fetvj τά;
ηπείρους, καί άμα τής φράσεως ούκ άκούοντος. To yao, Πάλιν
τρε'πεν, μάλις·« μέν ός-ιν εις τούπιοω· ό δ* άπό τών Τρώων
μεταφέρων την όψίν, έιά τούς μή οτιισΒεν αυτών, ή εκ πλα
γιών όντας, προσωτερω μεν μεταφέρει, εις τούπίσω δ' ον πάνν.
Καί τό επιφερόμενον δε τούτον μαρτύριαν, ότι τονς Ιππημολχούς, xai Γαλακτοράχους, xai λβίους, συνήψεν αύτο?;·
οϊπερ είσίν οί άμάξοιχοι ΣχύΒαι, xai Σαρμάχαι. Καί yap ννν
άναμέμιχται τούτα τα έΒνη τοΐς Θραξι, υλι τά Βας-αρνιχά,
μάλλον μεν τοΓς εκτός tVpov, άλλά καί τοΓς εντός. Τούτοι; δέ
και τά Κελτικά, ο? τε Βόϊοι, xai Σχορδίσχοί, xai Τανρίβκοι.
Τούς δέ Σχορδίσχους δνιοι Σχορδισχας καλονσι» καί τον; Ταυρίβκους 6ε Τνρίσκον; καί Ταυρις-ας φασι'.
§· 3.
Λέχει δέ τούς Μνσούς ό Ποσειδώνιος, καί εμψύχων άπέχε.<τθαι κατ' ευσέβειαν, διά δε τούτο xai θρεμμάτων. μέ).ιτι δέ
χρησμοί, καί χάλακτι, καί τνρώ, ^ώντας καθ’ ήονχίαν· διά δέ
τούτο χαλείσΒαι Βεοσεβεϊς τε καί Καπνοβατας* εΓναι δε τινα;
τών Θρακών, οϊ χωρίς χυναικός £ώσιν, ονς Κτ/ς-ας καλεΓσ$αι, άνιερώσ^αίτε διά τιμήν, καί μετά άδειας ξχν τούτον;
δή συλλήδδήν άπαντα; τόν Ποιητήν είπεΓν, Αχανούς ίπ π η μ ο λ χ ο ύ ς, χ λακτοφ άχους, άβίους τ ε , δικαιότατους
α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Αβίους δε ποοσαχορεύειν μχύχςα, ότι χωρίς
χυνααών, ηχούμενου ημιτελή τινα βίον τόν χήρον, καθάπεο
xai τόν οΓκον Ημιτελή τόν Πρωτεσιλάου, διότι χήρο;· άχχε-

is
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396. μάχους δε τούς Μυσούς, δτι.άπόρ^ητοί, m Soliai άγο&ο'ι «ολεμεςαί' ί ώ ίέ εν τώ τρισκαιδεκάτω έγγράφεα, [Μοιαών τ*

™πί τον, Μιισών τ’ ά γχεμάχων.

*» 4·
Το μεν ούν ττ?ν γραφήν κηιεΐν έκ τοσούτων ετών ευδοκιμύσχσαν, περιττόν ίσως. Πολύ γάρ π&χνώτερον ώνομάσ$αι μεν έξ
άρχης Μνσούς, μετωνομάσθαι δε Μοισούς ννν. Τούς Αβι'ους
οε τούς χάρους ού μάλλον, fj τούς άνεμους m i τούς άμαξοίκους
δίξαιτ αν τις' μάλις·α γάρ περί τά συμβόλαια, m l τ>ί» των
χρημάτων εγχτησιν συνιςαμίνων τώνάδοεημάχων , τούς ούτως
άπ* ολίγων εντελώς ζώντας, ύααίοτάτονς εύλογον κληΒηναι.
Επεΐ και οί φιλόσοφοι ττ} σωφροσύν η ν δικαιοσύνην έγγυτάτω
τύέντες, τό αΰταρχες m l τό λττον έν τοίς πρώτοις έζύλωσαν'
άφ ου m i κατά προέκπτωσιν τινες αυτών παρζώσΒηααν επί τον
κυνισμόν. Τό δε χάρους γυναεκών οικεΐν, ουδεμίαν τοιοώτην Ζμφασιν υπογράφει, m i μάλ^ςτα παρά τοΓς Θρα$, nou τούτων
τοΓς Γεταις. Ορα δ*« λέ^ει Μένανδρος περί «ύτών,-ού πλάσας, ώς ειχος, άλλ’ έξ ίς-ορίας λαβών'
297·

Πάντίς μ*·» ο*βραχεί, μαλιςα S' οί Γ*τα*.
ήμεις απάντων (και γάρ αυτός ςυχοραι
ExriSiv jivot τό γένος), ον σγόδρ* εγκρατείς
Ε αμάν.

Καί ύποβάς μικρόν, τάς περί ζάς γυναίκας άχρασιας τ&ησι
παραδείγματα· ·
Τααεϊ γάρ -ημών ούδΐ (ί;, «ί μ}) Six’, ί
Ενίεκα γυναίκας, ίώίεκά τ* πλτίους rtv/ς.
Αν τίτταρας δ*, δ πεντ*, γιγαρικως τίχρ
Κατατρογίς τ«ς, ώνυμέναίος, άθλιος,

Ανυμοος, ούτος ΐπίκαλεΐτ’ iv τοϊς έ«ϊ.
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Ταύτα yap όβολογειται μεν και παρά των άλλων. Ούκ είκός δε ?91‘ aT'c>.
τούς αυτούς, άμα μεν άθλιον νομίζεεν βίον τόν μ» μετά πολ
λών γυναικών, άμα δε σπουδαΓον καί δίκαιον τον των yvvatx<Sv
ρ$ρθν. Το δε $? καί θεοσεβείς νομίζειν, καί Καπνοδάτας, τούς
ερήμους γυναικών, σφο'δρα έναντιούται ταΓς κοιναίς ύπολίίψεσιν.
Απόντες y ^ »$ς δεισιδαιμονίας αρχικούς οίοντάι τάς ^ννααας*
αύτα{ δέ κατ*0νς άνδρας προκαλοϋνται, προς τάς επί πλέον
θεραπείας των θεών, καίεορτάς, καί ποτνιασμούς* σπάνιον
δ εί Τ(ς άνήρ καθ’ αυτόν £ών εύρίσκεται τοιοΰτος. Ορα δε
πάλιν τόν αύτόν πολτόν, ά λέ/ει, είσά^ων τον άχθόμενον ΤαΓς
περί- τάς θυσίας των γυναικών δαπάναις, και λέ/οντα*
EjriTpiSowfft δ1 ημάς οι θίοι
Μάλις-α τους γήμχντβ# aUi yap τινα
Ayav «ορτ«ν ij·’ avayx».
Τόν δέ pttooyuvrjv, αύτά τούτα αίτιώμενον*
E-Wopv πιντά«{ τί{ iψίρας
"έν.νρ££>Λζον S' βπτά Stpswratvai κύκλω,
Κάνωλόλυζον.

Τό μεν ουν ιδίως τούς ά/ύνους των Γετών εύσε&Γς νομίξεσθαι,
παράλογόν τι εμψαίνει' τό δ ίσγύειν έν τω Ιθνει τουτω τήν
περί τό θεΓον σπουδήν, ώς-ε καί εμψύχων άπέχεσθαι δι’ εύσέ&ιαν, Ικ Θ’ ών είπε Ποσειδώνιος, ούκ άπιςτίτέον, καί εκ τής

άλλαις ις-ορίας.
§. 5.

Λέγεται yap τινα των Γετών, όνομα Ζάμολξιν, δουλενσαι
ΪΙυΒαγόρα' -καί τινα των ουρανίων παρ’ εκείνου μαθεΐν, τά
δέ καί παρ’ Αιγυπτίων, πλανη$εντα καί μέχρι δεύρο* έπανελθδντα δ εις τήν οικείαν, σπουδασθδναι παρά τοις ήγεμόσι,
καί τω εθνει, πpoλέyovτa τάς έπισημασί\ας' τελευτώντα δε,
πεΓσαι τόν βασιλέα κοινωνόν τής άρχ*?ς λα&Γν αύτόν, ως τά
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^97· παρά των θεών εξαγγίλλειν ικανόν* καί κατ’άρχάςρέν ίερέακατας·αθόναι του ράλις-α τιμωμένου παρ’ αύτοΐς θεού* μετά ταΰτα
298. δέ καί θεόν προσαχορευθόναι, καί καταλαδόντα άντρώδές τι
χωρίον άβαχον τοΐς άλλοις, ενταύθα διαιτάσθαί, σπάνιον έν·
τυγχάνονται τοΓς έκτος, τΰά,ν του βασιλέως, καί τών θερα
πόντων* συρπράττειν δέ τον βασιλέα, όρώντα τούς άνθροδπους προσέχοντας έαυτώ πολύ πλέον, « πρότερον, ώς έκφέροντι
τά προς-άγματα κατά συρδουλλν θεών. Τουτί & τό έθος διε'τεινεν άχρι καί εις «ρας, άει τίνος ευρισκομένου τοιοΰτου τό
>?θος, ος τώ μεν βζσάεϊ σύμβουλος ύπαρχε, παρά δέ τοΓς
Γέταις ώνορά£ετο Θεός· Καί τό όρος ύπελϊ?$>θη ιερόν, καί
προσαχορεύουσιν ούτως* όνορα δ* αύτώ Κωχαιωνον, όρώνυ*
μον τώ παραρρέοντι ποταρώ. Καί &}, ότε Βοιρεδιτας #ρχε τών
Γετών, έ^’ δν wSj] παρεσκευάσατο Καϊσαρ ό θεός ς*ρατεΰειν,
Δεκαι'νεος εΓχε ταύτ>3ν τλν τερίν* και πως τό τών εμψύχων
άπέχεσθαι ΙΙυθανόρειον υπό τον Ζαρόλςιος έρεινε παραόοθεν.
$. 6 .
Ταΰτα μέν ουν ον κακώς άν τις διαποροά] περί των κειμένων

παρά τώ lioojtp, περί' τε Μυσώνκαί άγαυών Ιπτττ,μοίγών. λ
ό' Απολλόδωρος εν τώ δευτέρω Περί νεών προοιμιαξόμενος ε?ρηκεν, w j -α λέγοιτ’ άν. ΕπαινεΓ yap Ερατοσθένους άπόφασιν*
ότι φ>]σίν έκεΓνος καί Opjpov, καί τούς άλλους τούς παλαιούς, τά
ρέν Ελ/^νιζά ειδέναι, τών δέ πόρρω πολλκ,ν έ'χειν άπειρι'αν, άπει
ρους μεν μακρών οδών όντας, άπειρους δέ τού ναυτιλλεσθαι.
Συν^χορών δέ τούτοις, Ο μηρόν γησι τκ,ν μεν Αύλιδα καλεΓν
Πετρδεσσαν, ώσπερ και' ες~ι* Πολΰκνψ-ον δέ τον Ετεωνόν, Πολυ-

τρτ,ρωνα δέ τ^ν Θίσδ«ν, Πουίεντα δε τον Αλι'αρτον* τά δ ’
άπωθεν ovV αυτόν είδέναι, ούτε τούς άλλους. Ποταρών γοΰν

περί τετταρα'κοντα δεόντων εις τον Πόντον, μτμε τών ένδοξο-
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τάτων μηδενο; jυιεμνήσθαι, otov Iq»ow> Ταναιδος, ΒορυοΘένους, ag&.
ϊπάνιος, Φα'σι&ς, Θερμώδοντος, Αλυος· Irt δέ Σκυτών ρέν
φ
p j μεμν«σ5αι, πλα'ττειν δ5 Αχανούς τινας Ιππχιμολχούς, καί
Γαλακτοφάχους, λβίους τε, Παφλαχο'νας re τούς [μέν] εν τρ
μεσοχαιβι ίς·ορχ|κεναι παρά των πε£>5 τοΐς τόποις πλησιασάντων*
τ«ν παραλίαν δέ άχνοεΓν καί εικότως ye. Απλουν yip είναι τότε
τήν 5άλατταν ταύτην, καί καλείσ^αι Αξενον, διά το δυσχείμερον καί τ>ιν αγριότητα, τών περιοικούντων έΒνών, καί μά1ις·α
τών Σκυ^ικών, Ιενοθυτούντων, καί σαρκοφαχούντων, καί τοΐς
κρανίοις εκπώμασι χρωμένων’ ύπερον δ3 Ευξεινον κεκλ»;σ£αι,
τών ίώνων έν τ>5 παραλία πόλεις κτισάντων. Ομοίως δ* άχνοεΓν ogg.
καί τά περί Αίγυπτον καί Λιβύην, οιον τάς αναβάσεις του
Νείλου, καί προσχώσεις του πελαχους· ών ούδαμοΰ μεμνήαθαι,
ουδέ του ισθμού τού μεταξύ τής Ερυθρας καί ττ5ς Αιγύπτιας
θαλαττχις, ούδέ τών κατά τκν Αραβίαν καί Αιθιοπίαν, καί τον
Ωκεανόν * εί p j Ζήνωνι τώ φιλοσοφώ προσεκτε'ον χρα'φοντι*
ΑΙΒίοπάς $' ίχ ό ρ ν , και Σιδονίους, Αραβας re.

Ου θαυμας-ον δ3 εΐναι περί 0ρ5ρου* καί yap τούς ετι νεωτέρους εκείνου πολλά άχνοεΓν καί τερατολοχεΓν* Ησίοδον μεν
Ηρκυνας λεχοντα , καί Μεχαλοκεφάλους , καί Πυχμαίους*
Αλκμανα δέ Στεχανόποδας· Αισχύλον δέ Κυνοκέφαλους, καί
Στερνοφθάλμους , καί Μονομματους, καί «λλα μύρια. Από
δέ τούτων επί τούς συχχραφεας βαδίζει, ΡιπαΓα ορ*} λέον
τας, καί το Ωχύχιον δρος, καί tvjv τών Γορχδνων καί Εσπε
ρίδων κατοικίαν, καί την παρά θεοπόμπω Μεροπίδα yxjv,
παρ’ Εκαταίω δέ Κιμμερίδα πόλιν, παρ’ Εύχιμέρω δέ την Παγχαίαν γήν , παρ’ Αρις-οτέλει δέ ^ποταμίους λίδους έξ άμμου,
έκ δε τών όμβρων τ>$κεσθαι· έν δε τη Λιβύρ Διονύσου ποΟ.ιν
είναι, ταύτην δ* ούκ ενδε'χεσθαι δίς τον αύτον έξευρεϊν. Επί
τιμα δέ καί τοΓς περί Σικελίαν τλν πλανάν λε'χονσι καθ’ Ομηρον
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όΛσσέως* εί γάρ, ον χρηναι την μεν τ^άνην hut γεγο*

vhat φάσκειν' τον δε Ποιητήν εξωκεσνν/ΐνσχ ρυ&οϊογίας χάριν*
και τοΐς μεν άλλοις συγγνώμην είναι, Καλλιραχω δε μη πάνυ,
μεταηοιουμένω γε γραμματικές' δς την μεν Γαύδον, Καλυψούς νησόν <ρησV την δε Κόρκυραν, Σγερίαν' άλλους δ* αίτιάται ψεύσασΒα* περί Γερανών, καί τον Ακακησίου, καί Δ>$μου εν ΙΒάχη, ΠελεΒρονίου δ9 έν Π^λίω, Γλαυκωπίδυ δ3 εν
ΑΒκναις* Τούτοίς δε μικρά τινα προσΒείς τοιαΰτα, παύεται,
τά πλείς-α μετενεγκας παρά του ΕρατοσΒένους , ώς καί πρδτερον εμνήσ$ημεν, ούκ ευ είρημίνα. Τδ μεν γάρ τους ύςερον
εμπειρότερους γεγονέναι των πα'λα* περί τά τοιαΰτα, καί ΕρατοσΒένει καί τούτω δοτέον* τδ δ3 ουτω πέραν του μέτριου
προάγειν, καί ραλις-α ey* Ορήοου, ίοκεΓ pot καν έπ<πλ>?£αί τ*ς
δικαίως, καί τουναντίον είπείν, ώς περί ών ά^νοούσιν αυτοί,
3οο* περί τούτων τω flourn? προφέρουσ*. Τά ρεν ούν άλλοιεν τοΐς
καΒ* ΐκας-α οικείας μνήμης τυγχάνει, τά δ9εν τοΐς καβάλου.
$· 7·
Νυνί ίέ περί Θρακών ελέγομεν,
ιάνθων τ' άγγεμάγων καί άγονων εππνμοϊγών,
Γλακτογάγων, Α&’ων τ«, δικαιότατων ανθρώπων,

βουλορενοι συγκρΐναι τά τε ύ<ρ9 ημών, καί τά ύπδ Ποσείίωνίου
λεχΒέντα* καί τά ύπδ τούτων πρότερον δ9 δτι την έπιχείρησιν
ύπεναντίαν τοΐς προτ&έισι πεποίήνται. Πρού'Βεντο μεν γάρ διδάξαι, δτι των πορρω τής Ελλαίος πλείων ην άγνοια τοΐς
πρεσ€υτέροις , η τοΐς νεωτίροις' είειξαν δε τάνανζία' και ού
τά πορρω μόνον, αλλά καί τά εν «ύτ$ τη ΕλλάΑ. Αλλ% ώς
e^yjv, τά άλλα ρέν ύπερκείσΒω, τά δε νυν σκοπώμεν. Σκυτών
μεν γάρ μη μεμνησϊαι κατ’ άγνοιάυ ψασι, μηδε της περί τούς
ξένους ώμόζ/,τος αυτών, καταΒυίντων, και σαρκοψαγούντων,
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καί τοΓς χρανίψ ίκπώρασι χρωμ&ων, St ούς Αξενος ώνομα'- 3οο.
ζεχο 6 πόντος* πλάττειν S’ άγαυοΰς τινας ίππημολ*/ούς, yaW.*
Tooayoy;, ά£ίους τ ε , &καιοτάτους ανθρώπους, τούς ούίαμού
γης foxας. Πώς ούν λ ξένον ώνόμαζον, ει μη #&ισαν την
αγριότητα, μη$>αυτούς τούς μάλιςα τοιούτους; ουτοι S’ del
S/,itov οI ΣκύΒαι* πρότερον S’ ουό’ ίππημολχοί ησαν οί έπίκει*
να των Μυσών, καί Θρακών , και Γετών, ούίέ yaXaxtoyoyot
καί ά&οι; Αλλά καί νυν εισιν άμάξοικοι, καί Νομάόες κα
λούμενοι, ξώντες άπό θρεμμάτων, καί γ&αχτος, καί τυρού,
καί μαλις-α ίππείου* £ησαυρισμόν ό* ούκ είίότες, ούίέ καπη
λείαν, πλην η φόρτον αντί'φόρτου. Πώς ούν ηχνόει τούς Σκύ3ας ό Ιίοιητης, ίππημoλyoύς καί χαλακτοφάχους τινάς προσογορεύων; Οτι yap οι τότε τούτους ίππηρ^^ούς εκάλουν,
καί Ησίοίος μάρτυ,ς εν τοΓς ύπ* Ερατοσ3ένους παρατε3εΓσιν
επεσιν*
AL&orra;, Λί£νάς τ’, η$ Σκύλας ιτητημολγούζ*
Τ ί ίέ 3αυμας-όν, εί ίιά το ’πλεονάξειν παρ* ημΓν τά συμβό
λαια καί την περί αύτάάίικίαν, ίικαιοτάτους είπε καί άyaυoύς,
τούς ηκις-α εν τοΓς συμβόλαίοις καί τώ άργυρισμω ζώντας,
αλλά *και* κοινά κεκτημένους πάντα πλήν. ξίφους, καί ποτηριού*
εν ίέ τοΓς πρώτον καί τάς γυναΐχσ,ς Πλατωνικώς έχοντας κοινάς , καί τά τέκνα. Καί Αισχύλος
εμφαίνει συνηγόρων τώ
Ποιητη, φησας περί των ΣχυΒών,
Αλλ’ ίττπάκης βρωτϊφες «ύνομοι Σκύ£α<·
3ο ι
Αύτη S’ η ύπόληψις καί νύν ετι συμμενει παρά τοΓς £λλησιν.
Απλόυπάτους τε y«p αύτούς νομίξομεν, καί ηκις-α κακεντρε
χείς, εν^ελες-έρους τε πολύ ημών, καί αύταρκες*έρους· καίτοι
ο χε κα5* ημάς βίος, εις πάντας σχείόν τι σΐατέτακε τήν προς
τό χείρον μεταβολήν, τρυφήν, καί ηίονάς, καί κακοτεχνίας εις
πλεονεξίας μυρίας *προς ταυ-’* είσάyo)V. Πολύ ούν της τοιαύτης
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3οι. κακίας καί εις τούς βαρβάρους έμπέπτωκε,^ούς τε άλλους,
καί τούς Νομάδας. Και γάρ θαλάττης άρμενο ι,. χείρόυς
γεγόνααο, λης-εύοντες καί Ιενοκτονοΰντες* καί Μπλέκόμενοι
πολλοις, μεταλαμβάνουσι τής εκείνων, πολυτελείας, καί καπη
λείας* & δοκεΓ μέν εις ήμερο'τητα συντείνειν, διαψΖείρει δε τά
ή3η , και ποικιλίαν αντί τής άπλότητος τής άρτι λεχθείσης
εισάγει.
$. 8 .

ΟΙ μέντοι προ ημών, καί μάλις-α οί έχχύς τοΓς Ομήρου χρόνοις, τοιοΰτοι τινες ήσαν, καί ύπελαμβάνοντο παρά τοΓς Ελλησιν, οποίους Ομηρός φησεν. Ορα δε & λέγει Ηρόδοτος περί
τον των 2κυ5ών βασιλέως, έρ’ δν ές-ράτευσε Αχρείος, καί τά
έπες*αλμένα παρ’ αύτοϋ. Ορα δέ και ά λέχει Χρύσιππος περί των
τοΰΒοσπο'ρου βασιλέων, τών περί [Σάτυρον καί] Λεύκο>να. Πλή
ρεις δέ καί αί Περσικοί ε’πις·ολαί τής άπλο'τητος, ης λέχω, και τά
υπό των Αιγυπτίων καί Βαβυλωνίων καί Ινδών άπορημονευόμενα. Διά τούτο δέ και Ανάχαρσις, και Αβαρις, και τινες άλλοι
τοιοΰτοι παρά τοΓς Ελλησιν ευδοκιμούν' ότι εθνικόν τινα χαρα
κτήρα επέ^αινον εύκολίας, καί λιτότητος, καί δικαιοσύνης. Καί
τι δει τούς πάλαι λ-έχειν,· Αλέξανδρος γάρ ό Φιλίππου, κατά
την επί Θράκας τούς υπέρ τού Αίμου ςραχείαν, εμβολών εις
Τριβαλλούς, ορών μέχρι τού Ις*ρου καθήκοντος, καί τής εν
αύτώ νήσου Πευκης, τά πέραν δέ Γέτας έχοντας, άφΓχ^αι λέχεται μέχρι δεύρο* καί εις μεν την νήσον άποβήναι μή δύνασδαι
σπάνει πλοίων* εκεΐσε χάρ κατασυχόντα τον τών Τριβαλλών βα·
σι).έα Συρμόν, άνχισχεϊν πρός την έπιχείρησιν* εις δε τούς Γέται
διαβάντα, έλεΓν την αύτών πόλ.ιν, καί άνας-ρέψαι διά ταχέωι
εις την οίκείαν, λαβόντα δώρα [παρά] τών ε’Βνών, καί παρ:
τοΰ Σύρμου. Φησί δέ Πτολεμαίος ό Αάγου, κατά ταύτην τή
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ς-ρατείαν ουμμί%$ τώ Αλε^άνό'ρω Κελτούς τους περί τον Αβρίαν,· 5οι.
φιλίας και £ένίας χάριν δε&μενον δε αυτούς φ'ιλοφρόνως τον 3oa.
' βασιλέα, ερέσδαι παρά πότον , τι μαλις-α εί>], δ φοβοίντο,
νομίζοντα αυτόν έρείν αυτούς δ} άποκρίνασ^αι, ότι ούόένα,
πλ«ν εί άρα puj ό ουρανός αύτοίς επιπέσοι* φιλίαν χε μην άνδρος
τοιούτου περί παντός τ&εσ5αι. Ταύτα όε άπλότ^τος τ>5ς τών
βαρβαρών eri σημεία* τού τε μη συγχωρήσαντος μεν ττ,ν άπόβασιν τλν εις τ«ν ν«σον, δώρα δε πΙριψαντος, καί συνδεμένου φι
λίαν, καί τών φοβείσαι μεν ούδένα ψαμένων, φιλίαν δέ περί
παντός τίδεσδαι μεγάλων άνδρών. 0 τε Δρομιχαίτιος κατά
τούς διαδόχους r,v τού Αλεθανόρου Γετών βασιλεύς* Εκείνος
τοίνυν λαβών £&>ypi« Λυσίμαχον, όπίΓρατευσαντα αύτώ, δεί
νας τλν πενίαν τκν τε εαυτού, καί τοΰ ε3νους, ομοίως δε καί
τλν αύτάρκειανλ έκέλευσε τοΓς τοιούτοις μη πολεριεΓν, άλλά
φιλοις χρήσδαι· τούτα ό’ είπών, ξενίσας, καί συνδέμενος φι
λίαν, άπείυσεν αυτόν. Καί Πλάτων δ* έν τρ πολιτεία τλυ 5ά·
λατταν, ώς πον»)ροδΙδάσκαλον, φεύγειν οϊεται δείν ότι πορρωτάτω τούς ευ πολιτευσομενους, και μη οικείν επ' αυτή.
$* 9*
ν

Εφορος <?%έν τ>5 τετοίρτρ μεν τής ί?*ορι«ς, Ευρώπη ό’ έπιγραψομένρ, βίβλω, περιοδεύσας τλν Ευρώπην ριεχρι Σκυτών,
επί τέλει φνισίν, είναι τών τε άλλων Σκυτών και τών Σαυροριατών τούς βίους άνομοίους’ τούς ptev yap είναι χαλεπούς ,
ώς*ε καί άνδροποψαγέϊυ' τούς δέ καί τών άλλων ζώων άπεχεσ3·αι. Οί μεν ούν άλλοι, φησί, τά περί τής ώμότητος αύτών
λέ^ουσιν, είδότες τό δεινόν και τό δαυμαςον, εκπληκτικόν ον
δείν δε τάναντία καί λέ/ειν καί παραδείγματα ποιεΐσδαι, Καί
αυτός ούν περί τών δικαιοτατοις ήδεσι χρωριενων ποίκσεσθα;
τούς λόγους· είναι γάρ τινας τών Νοριάδων Σκυτών χάλακτι
Β a
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3ονι. τρεφομένους ίππων, τ>ΐ τε ίίκαιοσύν>7πάντων^διαφέρετν» Μεμνήσ$αι δ* αυτών τους πόρτας* Όμηρον μεν,
Γλαχτογάγων, Α&ών τε ,

δι/.αιοτάτων ανθρώπων

φ>$σαντα τόν γκν κα$οράν, τον Ησίοδον δε, εν τγ καλουρέν>7
Γ^ς περιόδω, τόν Φινεα into τών Αρπυιών άγεσ^αι
Γλακτογάγων εί; αίαν, άπχ,ναίί οίαΤ έ^όντων.

ΕΓτα αιτιολογεί, διότι ταΐς διαίταις εΰτελεΓς όντε;, καί ον χρχ;·
μχτις’αί, προς τε άλλ>ίλονς ευνομούνται, κοινά πάντα έχοντες
τά τε άλλα, καί γυναίκας, καί τέκνα, καί τίίν δλ^ν συγγέ5ο3. νειαν* προ'; τε τονς έκτος άμαχοί είσι, καί ανίκητοι, οΰδεν
εχοντες, υπέρ ου ίονλ,εύσουσι. Καλεί δε καί Χοιριλον , ειπο'ντα έν rw διαβάσει της σχεδίας, ήν εζευξε Αχρείος,
Μηλονόροι π Σάχαι, γενεά Σκύθαε* αντάρ έναεον
Ασίόχ πυρογόρον* y ομάδων γε μΐν r.axv άποιζοι,
Ανθρώπων νομίμων.

Και τον Ανάχαρσιν δε σοφόν καλών ό Εφορος, τούτον φητιν
εΓναι τον γένους' νομισ5ήναι δε και [τών] επτά σορών ένα,
επ’ εύτελεια, σωφροσύνη, καί αυνέσει' ευρήματα τε αυτοΰ λέγει
τά τε ζώπυρα, και την αμφίβολον άγκυραν, και τόν κεραμεικόν τροχόν. Ταΰτα <5ε λέγω, σα^ώς ρχέν εισως, ότι και ουτος
αυτός ον τάλι^ές-ατα λέγει περί πάντων, καί δη και το τον
Αναχάρσιδος. Πώς γάρ ό τροχός εύρημα αυτοΰ, ον οΓίεν Ομη
ρος, πρεσβΰτερος ών;
β ς & ότι τις κεραρεΰς τροχον αρμινον έν παΧάμηαι,
καί τά έξης. Αλλ* έκεΓνα διάσημηναι βουλόμενος, ότι κοινή τινι
ψημη καί υπό τών παλαιών, και υπό τών ΰςερον, πεπις~εϋαΰαι
συνέβαινε τό τών Ν ομάδων τονς μά).ιςα άπωκισμένους από
τών άλλων ανθρώπων, γαλακτοφάγους τε είναι καί ά&ους και
δικαιότατους, άλλ’ οΰχ υπό Ομήρου πεπϊάσϊϊχι.

BIB A. Z. ( γετατ ).
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§' to.
Περί re τών Μυσών, δίκαιός έςιν ύποσχεΓν λό^ον τών εν 3οα.
τοίς έπεσι "λεγομένων Απολλόδωρος, πότερ’ ηχεΓται, καί τού
τους είναι πλάσματα, όταν φή 6 Ποιρτκς,
Μυφών τ’ άγχεμάχων καί άγαυών ιππημοΧγών »
δ τούς εν τρ Ασία δέχεται; Τούς μεν ουν εν τη Ασία δε
χόμενος, παρερμρνεύσει τον Ποιητήν, ώς προείρηται* πλάσμα
[δέ] λέγων, ώς μή όντων έν τρ Θρακρ Μυσών, παρά τά
όντα [ερεΓ]. Ετι γάρ εψ’ ημών Αΐλιος Κάτος μετώκισεν ix τής
περαίας τοΰ Ις-ρου πέντε μυριάδας σωμάτων παρά των Γετών,
όμοχλώττου. τοΓς Θρα£ίν έθνους, εις τήν Θρακών. Καί νΰν
οίκοΰσιν αυτόθι, Μοισοί καλούμενοι* foot καί των πρότερον
οντω χαλουμένων, εν δε τρ Ασία Μυσών μετονομασ$έντων, η
( ύπερ οίκειότερόν έςι τρ ίς-ορία τοΰ Ποιρτοΰ καίτρ άποράσει)
τών εν τρ Θρακρ Μνσών καλούμενων πρότερον. Περί μεν δή.
τούτων άλις* ε’πάνιμεν δέ επί τήν έ|>5ς περιήγ/βίν.
φ.

II.

Τών δέ Γετών τά μεν παλαιά ά^είσ^ω, τά δ’ εις ημάς
ήδη τοιαϋτα υπήρξε. Βοιρ&ίςας, άνήρ Γέτης, έπις’άς επί την
τοΰ έθνους έπιςασίαν, άνέλαδε κεκακωμένους τούς ανθρώπους
υπό συχνών πολέμων, καί τοσοΰτον επήρεν ασκήσει καί νήψει,
καί τω προσέχειν τοΓς πράγμασιν, ώς·’ ολίγων ετών μεχαΤρν 3ο4*.
αρχήν κατές-ήσατο , καί τών ομόρων τούς πλέίς·ους ύπε'ταςε
τοΓς Γέτάις* ήδη δε καί ίωμαίοις φοβερός vjv, δαβαίνων άδεώς
τον ϊς·ρον, και την Θράκην λεηλατών μέχρι Μακεδονίας καί
τής Ιλλυρίδος. Τούς τε Κελτούς τούς άναμεμιγμενους τοΓς τε
Θραξϊ κ«ί τοΓς ΙλλυριοΓς έ&πόρθρσε, Βο&υς δέ καί άρδην ήφάΒ 31
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5ο4· νισε τους υπό Κρηασίρω, χαί Ταυρίσκους. I^jso; δε χτ,ν εύπείΒειαν του έθνους συναγωνιςην εσχε Δεκαίνεον, άνδρα γάτ,χα ,
*καί* πεπλανημένον χαχάχτ,ν Αιγυτηον, καίπροσυμασίχς έχμιμαΒτ,χάχα χοιάς , &’ ών ύπεκρίνετο τά 5εΐα* καί Λ’ όλ/yoy
ναΒίςαχο Βεός, χαΒάπερ εγαμεν περί τού Ζαρόλ£ιος ibjyouμενοι. Τ ίς δ>εύπειΒείας σημειον επείσΒησαν γάρ έκκόψαι χτ,ν
άμπελον, .χαί £κν οΓνου χωρίς. 0 ρέν ουν Βοιρεβίςας 2φΒη
καταλυπείς, επανας-άνχων ανχώ τινων, πριν η Ρωμαίους τεΐλα-ΐ
ς-ραχιάν επ’ αυτόν. Οι δε διαδεζάμενot χτ,ν άρχτ,ν εις πλείω
μέρη διεςτ,σαν’ χαίδή καί νύν , τ,νίχα ίπεμψεν επ’ αυτού; rp*“
χιάν ό Σεβας-ός Καΐσαρ, εις πέντε μερίδας, τότε ίέ εις τέτταρας , όίες·ώτες ε’τύ^χανου. οί μέν ουν τοιοΰτοι μερισμοί πρόσ
καιροι, καί άλλοι’ άλλοι.
$· 1 2 .

Γέχονε $έ καί άλλος τίς χώρας μερισμός συμμένων έκ πα
λαιοί· τούς μέν γάρ Δοίκους προσα^ορευουσι, τούς όε Γέτας.
Γέτας ρέν, τούς προς τόν Πόντον κεκλιμένους χαΐ προς χην
εω, Δοίκους δέ τούς εις χάνανχία προς Γερρανίαν κοιί τάς τοΰ
Ις-ρου π»^άς, ούς οίραι Δάους καλεΐσθαι τό παλαιόν* άφ’ ου
καί παρά τοΓς Αττικοί;-έπεπόλασε τά των οίκετών ονάμαχα
Γέται καί Δα'οι. Τούτο γάρ πιΒανώχερον, » άπό των Σκυτών,
ούς καλοϋσι Δάας* πόρρω χάρ εκείνοι περί χτ,ν Υρχανιαν' χαί
οΰχ είκός έκεέθεν χομίζεσΒαι ανδράποδα εις χτ,ν Αττικήν. E f
ών χάρ εχομίζεχο, ί) τοΓς εΒνεσιν έκείνοις ομωνύμους έκαλουν
τούς οίκέτας, ώς Λυόον, χαί Σύρον, }j τοΐς έπιπολοί£ουσιυ έχει
δνόμοισι προιηιχόρευον, ώς Moiwjv, ί? Μίίαν, τόν Φρύγα, Τιβιον ίέ , τόν Παφλαχόνα. Επί τοσούτον δ’ ύπό τού Βοιρεδίςα
τό έθνος έξαρΒεν, εχαπεινώΒη τέλέως ύπό τε των ςάσεων,

*
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καί των Ρωμαίοι * ίκανοί & όμως είσίν ετι και νυν ς-έλλειν τέτ- 3<>4·
ταρας μυριάδας,
§. ι3*
ΡεΓ δε
αυτών Μάρισος ποταμός εις τον Δανού&ον, ω
τάς παράσχευάς άνεχδμιζον οι ΡωμαΓοι τάς προς τον πόλεμον*
Καί yap τον ποταμοί τά μεν άνω και προς τοΓς πη/αΤς μ£ρη,
μέχρι των καταρρακτών, Δανον&ον προσιτχόρενον, & μάλις·α
διά των Δάκων φέρεται* τά δε καίω μέχρι τον Πόντον τά περί 3ο5<
τούς Γετας, καλονσιν frpov· Ομόχλωττοι δ3είσίν οι Δάκοι τοΓς
Γέταις. Παρά μέν ούν τοΓς Ελλησιν οί Γέται γνωρίζονται μάλ
λον, διά το συνεχείς τάς μεταναςάσεις εφ* έζάτερα τον Ις·ρον
ποιεΓσ^αι, και τοΓς Θρα£ί και τοΓς ΜνσοΓς άναμεμίχ£αι. Και
το των Τριδαλλών ί* ό0νος, Θρακικόν έν, τό αυτό πέπονΟε τούτο*
Μετανας-άσεις χάρ δέδεχται, των πλ^σιοχώρων εις τούς άσ^ενες-έρονς έζανα^άντων, των μέν εκ τκς κεραίας, 2 κν£ών και
ΒατΛρνών, καί Σαυρομαχών έπικρατούντων πολλάκις , ώς-ε
καί έπιίιαδαίνειν. τοΓς ε£ελα$εΓσι, καί καταμένειν τινάς αυτών
5? εν τοΓς ν>!σοις, h έν rrj Θράκ*ρ· τών ό* εκ θατέρου μέρους
ύπ ίλλυριών μαΚιςα κατισχυομένων. Ανζγ}$έντες ουν επί
πλείς·ον ο? τε Γέται, οι τε Δάκοι, ώς-ε καί είκοσι μυριάδας
εκπέμπειν ςρατιάς, νυν όσον εις τέτταρας μυριάδας σννεΓ«λ“·
μένοι τυχχάνουσι. Καί εγγύς μεν ήχουσι τον ύπακονειν Ρωμαίων·
ονπω δ3 είσίν υποχείριοι τελέως, διά τάς έκ τών Γερμανών
έλπίάχς, πολεμίων οντων τοΓς Ρωμαίοις.
§. ι4·

„ - ·'

Μεταξύ δε τκς Ποντικές ^αλάττης τκς άπο τον Ις·ρου επί
Τύραν καί ί τών Γετών ε’ρημία πρόκειται, πεσιάς πάσα καί
άννίρος· εν ί ΔαρεΓος ά π ο ^ ^ ε ίς ό Υς*άσπεω, κα£τ’ 8ν καιρόν
Β 4
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3o5. SU&n τον Ις·ρον επί τούς Σκύλας, εκινδύνενσε πανςρατιά διψει
διαλνδοναι* σννήκε S ’ όψέ, καί άνίς-ρεψε. Λυσίμαχος S νςερον
ς-ρατεύσας επί Γ ε'τας, χαά τον βασιλέα Δρομιχαίτην, ούκ έκινδύνενσε μόνον, αλλά xai έάλω ζωγρία' πάλιν S έσό&η, τυχών
εύ^νώρονος τού βαρβάρου, κα$άπερ εΐπον πρότερον.

§. ι5.
Προς Si ταίς έκ£ολαίς μεγάλη νήσος έςτν ή Πευκ»/ κΛτασχόντες S’ αυτήν Βαςάρναι, Πεύκινοι προιηο/ορευΒιοσαν. Εισί
Si xai άλλοι νήσοι πολύ ελάττους, αί μεν ανωτέρω ταύτης, αί
Si προς τή Ζάλάττγ. Επτάςομος yap ές-r μέγις-ov Si το ιερόν
ς-όμα καλούμενου, Si* ου ς·α$ίων ανάπλους επί ττ,ν Πεύκον,
εκατόν είκοσι* ής κατά τό κάτω μέρος έποίησε τό ζεύγμα Δ«ρεΓος' όύναιτο S’ άν ζευχϊλήναι και κατά τό άνω. Τούτο Si
καί πρώτον έςι ςόμα εν άριςερα εισπλέοντι είς τον Πόντον*
τά S’ εξής έν παράπλω τώ έπι τον Τύραν διεχει S’ άπ*
αύτού τό εβόομον ς-όμα περί τριακοσίονς ς-αδιονς. Γίνονται
ούν μεταξύ των ς-ομάτων νησίδες. Τά μεν δή τρία ς-όματα, τά
τώ ίερώ ς-όματι, έςι μικρά* τά Si λοιπά τού μεν πολύ
έλάττονα, τών Si μείξονα. Εφορος Si πεντάςομον ειρηκε τον
Ις*ρον. Εντεύθεν S’ έπι Τύραν, ποταμόν πλωτόν, έννακόσιοι
3ο6. ςάδιοι. Εν Si τώ μεταξύ δύο λίμναι μεγάλοι, ή μεν, άνεωγμένη
προς την 3-άλατταν, ως·ε καί λιμέν'ι χρήσ$αι' ή S’, άςομος.
ι6 .

Επί Si τώ ς-όματι τού Τύρα πύργος εςί Νεοπτολέμου
καλούμενος, καί κώμη Ερρώνακτος λεγάμενη. Ανα,πλεύσανχι Ss
εκατόν τεσσαράκοντα ςαδίους, ε<ρ’ έκάτερα πόλεις, ή μεν, Νικωνιά, fiS1έν άριςερα, Οφιούσσα* οι δέ προσοικούντες τω ποτααώ πολιν <ρασίν, άνιόντι εκατόν καί είκοσι ςαδίους. Διέχει
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δε τοΰ ς-όματος^ώ νήσος η Λευκή, δίαρμα πεντακοσιων ς*α~ 3ο6.
ίίων, ιερά τον Αχιλλέως, πελαχια.
$·· *7·
ΕίταΒορνσθέισις, ποταμός πλωτός εφ} ε'ξακοσι'ονς ςαδίους·
xai πλησίον οίλλος ποταμός Γπανις· και νήσος προ τοΰ αόρατος
τοΰ Βορυσθένονς εγονσα λιμένα. ΠλεύσαντΓίέ τον Βορνσθέν»)
ς*α&ονς φακοσιονς, ομώνυμος τω ποταμώ πόλις* ή ^ αύτη καί
Ολ&α καλείται, μέγα εμπορείου, χτίσμα Μιλ^σίων. Η ύπερχειμένη πάσα χώρα τοΰ λεχθέντος μεταξύ Βορυσθένους καί
ϊςρου, πρώτη μίν έςιν η των Γετών ερημιά’ έπειτα οι Τνριγεταχ, μεδ’ ούς οί Ια'ξνχες Σαρμάχαι, xai οι Βασιλειοι λεγόμενοι»
χαΐ Ουργοι, τό μεν πλέον νομάδες, ολίγοι δε xai γεωργίας επι
μελούμενοι· τοντονς ψασί xai παρά τον ϊς-ρονοίχειν έφ’ έχάτερα
πολλάκις. Εν δε τγ μεσογαία Βαςάρναι μεν τοΓς Τνριχέταις
όμοροι xai ΓερμανόΓς , σχείόν τι xai αυτοί τοΰ Γερμανικού
γένους οντες, εις πλείω ψύλα δν/ιριιμένοι. Και γάρ Ατμονοι λέ
γονται τινες, xai Σεδόνες' οί δέ την Πεύκον κατασχόντες, την
εν τω Ις-ρω νήσον, Πεύκινοι* Ρωξολανοι δ1, άρχτιχώτατοι,τά
μεταξύ τοΰ Ταναϊίος xai τοΰ Βορνσθένονς νεμόμενοι πεδία.
Η γάρ προσάρχτιος πάσα από Γερμανίας μέχρι τής Κασπίας
πεδιάς ές·ιν , ήν Γσμεν* υπέρ δε τών Ρωξολάνων εί τινες οίκουοιν, ούχ Γσμεν. Οί δε Ρωξολανοι, xai προς τούς Μ&ριδχτου
τοΰ Εύπάτορος ςραχηγούς έπολέμουν, έχοντες ηγεμόνα Τασιον*
ΰχονδ'επϊΠαλάχιον συμμάχησοντες τω Σχιλούρω. Καί εδόχουν
μεν είναι μάχιμοι* προς μέντοι συντεταγμένην φαλαχχα, και
(οπλισμένων καλώς, τό βάρβαρον φνλον ασθενές παν ές-ι καί τό
χνμνιοτικόν. Εκείνοι χοΰν περί πέντε μυριάδας προς εξακισχιλίονς τούς Διοφαντω, τω τού Μιβριίατον ςραχτ,γώ, συμπαραταξαμένους , ονκ*' αντέσχον, άλλ’ οί πλεΐςοι διεψ^άρηοον·
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3ο6. Χρώνται δε ώμοβοίνοις χράνεσι, καί Βώραξι, γϊρροφόροι, άμυντήρια έχοντες λόγχας, καί ξίφος, και τό£ον τοιούτοι ίέ καί
307. των άλλων οι πλ,είους. Των δε Ν ο τίω ν αί σκηναϊ, πιλωταί πεπήγαοαι επί τα?ς άμάξαις, εν αις ίιαιτώνται* περί δε τάς
σκ)ΐνά; τά βοσκήματα, άφ}ών τρέφονται καί χάλακτι καί τυρώ,
καί κμέασιν* άκολουθοναι δε ταις νομαΐς μεταλαμ&άνοντες τό
πους αεί τούς έχοντας πόαν, χειμώνος μεν, έν τοίς έλεσι τοίς
περί τήν Μαιώτιν, θέρους οε, έν τοί; πε&'οις.
$.

ι8 .

Απασα
ή χώρα δυσχείμερός ές-ι μέχρι των επί θαλατηΐ
τόπων τώυ μεταξύ ΒορυσΒένους καί τοϋ ς-όματος τής Μαιώτιίος· αυτών ίέ των επί θαλαττ/j τά άρκτικώτατα τό τε ς6μα
τής Μαιώτιίος, καί έτι μάλλον τό του Βορυσθένους, καί ό
μυχός του Ταμυμάκου κόλπου, [του] καί Καρκιυίτου, καθ’ ον
ό ισθμός τής μεγά)α,ς Χερρονήσου. Δηλοΐ <5ε τά ψύχ»), καίπερ
εν πεόιόις οϊκούντων. Ονους τε χάρ οΰ τρέφουσι' δίισριγον γάρ
τό ζώον* οϊ τε /3όες, οί μέν άκεμω χεννώνται, των ό5άπορινώσι τά κέρατα* καί yap τούτο ίυσριχον τό μέρος* οί τε ίπποι
μικροί, τά ίέ πρόβατα μεγάλα' ρήττονται όε χαλκαι υδρίαι, τά
^ «νόντα συμπήττεται. Τών <$ε πά^ων ή σφο<3£ότ>?ς μάλις·α έκ
τών συμβαινόντων περί τό ς·όμα τής Μαιώτιίος 5ήλός ές·ιν*
άμαξεύεται γάρ ό όιαπλους ό εις Φανα^ορίαν εκ τοϋ Παντικαπαίου, ώς·ε καί πλοϋν είναι καί όίόν* ορυκτοί' τε είσιν ιχθύες,
οί άπολη^θέντες έν τω κρυς·«λλω, τή. προσαγορευομένη γσγγάμτ,ς καί μαλις*α οί άντακαίοι, &λφίσι πα'ρισοι τό μεχεθος.
Νεοπτόλεμον ίέ φασι, τον τοϋ Μιθριόατου ςρατνφν, εν τω
αΰτώ πόρω, Βέρους μέν ναυμαχία περιχενέσθαι τών βαρβάρων,
χειμώνος δ* ιππομαχία. Φασί ίέ καί τήν άμπελ.ον έν τω Βοσπόρω κατορύττεσθαι χειμώνος , έπαμώντων πολλήν τής χής.

ΒΙΒΛ. Ζ . ( χ ε ρ ρ ο ν π ς ο ς ).
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. Αέχεται δε καίτχ καύματα, σψοδοχ γίνεσθαι, “τάχα μεν των "δοη.
σωμάτων άηθιζομένων, τάχα δε των πεδίων:νωνεμούντων τότε,
ή και τον πάχους τού άέρος εκθερμαινομένον πλέον, καβχπερ
έν tots νέψεσιν οι παρήλιοι ποιονσιν. Ατέας δε δοκεϊ των πλεις-ων άρξαι των ταύτη βαρβάρων-, 6 προς Φίλιππον πολ-εμήσας τον Αμύντου.
$·
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Μετά δε την προ τον Βορυσθόνονς νήσον, εξής προς άνΙσχοντα ήλιον, ό πλους εςιν επί άκραν την τον Αχίλλειου Δρό
μον, ψίλον μεν χωρίον, κβλούμενον δ1 άλσος, ιερόν Αχιλλ^ως.
ΕΓτ’ ό Αχίλλειος δρόμος , οΰιτενής χερρόνωσος. Er* y&P ταχνία
τις, όσον χίϊίων ςαδίων μήκος έπ'ι την εω* πλάτος δε τό μέγιςον,
δυεΐν ςαδίων' ίλάχιςον τεσσάρων πλέθρων' διέχουσα τής εκατέ
ρωθεν τού αυχένας ηπείρου ςαδίους εξήκοντα' αμμώδη,ς, ύδωρ
εχουσα ορυκτόν* κατά μέσων δ 6 τον ισθμόν ανχην, όσον τετ· 3ο8ταράκοντα ςαδίων" τελευτά δε προς άκραν, ήν·Ύαμυράκωνκαλοΰ·
σιν, ϊχουσαν ΰγορμον, βϊέποντα προς την ήπειρον· Μεθ* ήν 6
Καρκινέτης κόλπος, ευμεγέθης, άνέχων προς τάς άρκτους όσον
επί χιλίους $·«5ΐίόνς, ο! δε και τριπλασίους ψασί, μέχρι του μυ
χού. . . κ«λοΰντ«: δε Τάγριοι. Τον δε κόλπον, και Τ«μνράκην
καλοϋσιν, όμωνύμως τη άκρα.
Κ Ε Φ . Δ.
§.

ι.

♦

ίΐιΝΤΑΫΘΑ δ έςίν ό ισθμός, ό διείργων την Σαπράν λεγο
μένων λίμνην από τής θαλάττ»ις, ςαδίων τετταράκοντα, καί
ποιων ττ,ν Ταυρικων και Σκυθικήν λεγομένων χερσόνησον* οί
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3ο8. δε τριακοσιων ε&κοντα, τό πλάτος του Ισθμού ψασιν. Η ίέ
Σαηρά λίμνη, ς-αδίων μεν καί τετραχισχάίων "λέγεται' μέρος
δ ές-i της Μαιώτιδος το προς δύσιν. συνες-όμωται γάρ αντ$ ,
Γοματι μεγιΟ.ω. Ελώδης δ" ές·1 σφόδρα, καί ραπτοΐς πλοίοις
μόγις πλώΐμος* οι γάρ άνεμοι τά τενάγη ραδίως ώναχαλύπτουσιν,
έΐτα πάλιν πληροΰσιν, ώςε τά έλη το?ς μειζοσι σκα'^εσιν ον
περάαιμά ές-ιν. Εχει δ 6 κόλπος νησίδια τρία, και'προσβραχή
τνα xai χοιραδώδη ολίγα, κατά τον παράπλουν,
$ .2 .

Εκπλέοντι δ , έν άριςερα πολίχνη, και Καλός λιμήν Χερρονησιτών. Εχχειται γάρ επί την μεσημβρίαν άκρα μεγάλη κατά
τον παράπλονν έψεζής, μέρος ουσα της όλης Χερρονήσον έψ*
? ϊδρυται πόλις, Ηραχλεωτών άποικος των έν τω Πόντω, αυτό
τοϋτο καλούμενη Χερρόνησος, διέχονσα τον Τύρα παράπλονν
ς-αδίων τετρακισχιλιων τετρακοσίων έν $ το τής Παρθένου
ιερόν, δαίμονας τίνος, ης επώνυμος και ή άκρα ή προ τής πόλεώς ες-ιν εν ς-αδίοις εκατόν, καλούμενη Παρθένιον, έχον νεών
τής δαίμονας και £όανον. Μεταξύ δε τής πόλεως καί τής
άχρας λιμένες τρεις' ειθ’ ή πάλαιά Χερρόνησος κατεοκαμμένη,
καί μετ’ αυτήν, λιμήν ς-ενός-ομος- καθ’ όν μάλχς-α οί Ταύροι,
Σκυθικόν έθνος, τά λϊΐςτέρια συνίς-αντο, τοΓς καταφεύχουσιν
επ’ αυτόν έπιχειρούντες* καλείται δε Συμβόλων λιμήν. Ουτος δε
ποιεί προς άλλον λιμένα, Κτενοΰντα καλούμενου, τετταράκοντα
ς-αδίων ισθμόν ουτος δ έςΐν δ ισθμός ό κλείων τήν μικρών
Χερσόνησον, ήν έψαμεν τής μεγάλης Χερρονήσον μέρος, έλου
σαν έν αυτή την όμωνύμως λεγομένην πόλο/ Χερρόνησον.
$.

3*

Αύτη δ ήν πρότερον αυτόνομος*· πορθουμένη δε υπό τώυ

ΒΙΒΛ. Ζ. ( χ ε ρ ρ ο ν η ς ο ς ).
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βαρβαρών ήναχ*α'σθη προς-άτην έλέσθαι Μιθριδα'την τον Ε ν- 3ο8.
πάτορα, ς-ραττιγιώντα ini τούς νπερ τον ισθμού μέχρι Bopu- 3og«
σδένονς βάρβαρους, καί τον Αδρών* τούτα δ ήν έπί ί’ωμαώνς
παρασκενή. έκεΓνος μεν ονν κατά ταύτας τάς ελπίδας, άσμενος
πέμψας εις την Χερρόνησον ς-ρατιάν, άμα προς τε τούς Σκν&χς
έπολέμει, Σκίλονρόν τε, καί τονς Σκιλούρον παίδας τονς *κερι
Παλάκιον ονς Ποσειδώνιος μεν πεντήκοντά φησιν, Απολλω
νίας & ©χδοήκοντα* άμα δέ τούτονς τε έχειρώσατο βία, καί
Βοσπόρου κατές-η κύριος παρ’ έκοντος λαβών Παιρισα'δον τον
κατέχοντος. Ε£ Εκείνον δή τον χρόνον τοΓς τον Βοσπόρον δύνάς-αις ή των Χερρουησιτών πόλις υπήκοος μέχρι vvy έςι. Τό
δ7 ίσον ό Κτενούς διέχει τής τε των Χερρονησιτών πόλεως,
και τον Συμβόλων λιμένος. Μετά δέ τον τών Σνμβόλων λιμένα
τούτον μέχρι Θεοδοσίας πόλεως ή Ταυρική παραλία, χιλίων
πον ς-αδιων τό μήκος, τραχεία και ορεινό] καί καταιχί£ονσα
τοΓς βορέαις, ίδρνται. Πρόκειται δ* αυτής άκρα πολύ προς τό
πέλαχος και τήν μεσημβρίαν έκκειμένη κατά Πα^λαχονίαν, καί
Αμα-ριν πόλιν* καλείται δέ Κριού μέτωπον, Αντίκειται δ>αντρ
τό τών Πα^λαχόνοιν ακρωτήριου, η Καραμβις, τό διαιρούν εις
πελάχη δύο τόν Εϋ'|εινον πόντον, τώ εκατέρωθεν σφιγχόμενον
πορθμώ. Διές-ηκε δ η Καραμβις της μεν τών Χερρονησιτών
πόλεως ς·αδίονς δισχιλίονς και πεντακοσίονς* τού δέ Κριού
μετώπον, πολύ έλαττονς τόν αριθμόν σνχνοί χούν τών διαπλενσάντων τόν πορθμόν άμα φασίν άμ^οτέρας ίδείν τάς άκρας
εκατέρωθεν. Εν δέ τή ορεινή τών Ταύρων καί τό όρος ές*ίν ό
Τραπε£ούς, όμώννμον τη πόλει, τη περί την Τιβαρηνίαν, καί την
Κολχιδα* καί άλλο δ ές'ιν όρος Κιμμέριον κατά την αντήν
ορεινήν, δννας-ευσάντων ποτέ τών Κιμμερίων έν τώ Βοσπόρω*
καθό καί Κιμμερικός κόλπος καλείται τού πορθμού παν, δ
έπέχει τό ςόμα της Μαιώτιδος.
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3ο9·

Μετά δέ την ορεινήν την λεχθείσαν, ή Θεοδοσία κείταε πό
λις, πεδι'ον ενχαιον εχονσα, καί λιμένα νανσί καί εκατόν έπετήδειον. Οντος δε όρος ήν πρότερον τής των Βοσπορανών καί
Ταύρων χής. Καί ή εξής δ’ ες*εν ενχαιος χώρα μέχρι Παντικαπαίον της ρητροπόλεως τών Βοσπορανών, ίδρνρένης έπί τώ
ςόμαχι τής λίμνες τής Μαεώτιδος. Ε^ι δέ τό μεταξύ τής Θεο
δοσίας καί τον Παντεχαπαεον ς-άδεοε περί πεντακοσίονς καί
τριάκοντα' χώρα πάσα σιτοφόρος, χώρας εχονσα, καί πόλιν
ενλίρενον, τό Ννρφαίον καλονρενον. Τό δέ Παντεκάπαεον λό
φος ες·ί πάντη περεοεκούρενος έν κύκλω ράδιών είκοσι' προς
εω δ’ έχει "λιμένα, καί νεώρια, όσον τριάκοντα νεών έχει δέ
3 ίο. καί άκρόπολιν. Κτίσρα δ* ες-ί Μελησεων. Εροναρχεετο δέ πολΰν
χρόνον νπό δύνας·ών τών περί Λενκωνα, καί Σάτυρον, καί
Παιρισα'δην, αδτη τε καί αε πλησιόχωροι κατοικεαε πάσαε, αί
περί τό ς-όρα τής Μαιώτιδος εκατέρωθεν, ρέχρι Παερεσα'δον,
τον Μ«£ριδάτη παραδόντος τήν αρχήν, έκαλονντο δέ τύραννοι,
καίπερ οε πλείονς ε’πεεεκεΓς χεχονότες, άρξάμενοι άπο Παιρισάδου καί Λεύκωνος. Παερεσάδ^ς δέ καί θεός νενορεςαε*
τούτω δ* ομώνυμος καί ό ύς-ατος, ός ©νχ ©ιός τε ών άντέχειν
πρός τονς βαρβάρους, φόρ’ον πραττορενονς ρε£ω τοΰ πρότερον,
Μιθριδάτη τώ Ενπάτορε παρέδωκε τήν αρχήν· εξ εκείνον δ* ή
/Βασιλεία χεχένηται Ρωραίοις υπήκοος. Τό ρέν ©υν πλέον αυτής
μέρος έςιν επί τής Ευρώπης, ρέρος δέ τι καί επί τής Ασώες.
$. 5.
Τό δέ ς-ο'ρα τής Μαεώτεδος καλείται ρέν Κιρρερεκός Βόσπορος, άρχεταε δέάπό μείζονος πλάτους, άπο εβδορήκοντα πον
ς-αίεων* καθ’ ό διαίρουσιν έκ τών περί Παντεκα'παιον τόπων,
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tig τήν έγγυτάτω πάλιν zrjg Ασίας, την Φαναγορίαν' τελευτά διο,
δ εις πολύ ς’ενώτερον πορθμόν. Διαιρεΐ δ’ ό ς*ενωπος ούτος
τήν Ευρώπην άπο τής Ασίας, καί ό Τάναις ποταμός , καταντικρύ ρέων άπο των άρκτων εϊς τε την λίμνην, καί το ςωμα
αύτής. Δύο «ί’ έχει τάς εις την λίμνην έκδολάς Λεχούσας άλλη'λων ίσον ς·α$ίους εξήκοντα· Ε γ < δε και πόλις ομώνυμος τώ
ποταμώ, μέγιςον των βαρβάρων έμπορείον, μετά το Παντικάποιον· έ ν άρις-ερ# δ εισπλέονη τον Κιμμερεκόν Βόσπορον,
πολιχνών ές-ι Μυρμήκιον έν είκοσι ς-αδίοίς άπο τον Παντικαπα/ου. Τού £έ Μυρμηκίου διπλάσιαν διέχει κώμη Παρθένων*
καθ’ ήν ς-ενώτατος ό εισπλους ές·ΐν, όσον είκοσι ςαδίων, Ιχων
άντικειμένην έν τγ Ασία κώμην, Αχίλλειου καλουμένην. Εντεύ
θεν 8* εύθνπλοto μεν επί τον Τάναϊν, και την κατά τάς έκβολάς νήσον, ς-άδιοι διαχίλιοι διακόσιοι, μικρόν δ* ύπερ&ίλλει
τού άριθμού τούτον πλέοντι παρά την Ασίαν* πλέον δ* ή τρι
πλάσιον, έν άρις-ερά πλέοντι μέχρι τον ΤανάιΛος, έν φ παράπλω καί ό ισθμός ι^ρυται. Ούτος μεν ούν ό παράπλονς έρημος
πας ό παρά την Ευρώπην* ό ^ έν &£i« ούκ έρημος. Ο Λέ
σύμπάς τής λίμνης κύκλος έννακισχιλίων ιςορειται ραδίων. Η
ίέ μεγάλη Χερρόνησος τή Πελοποννήσω προσέοικε καί τό σχήρια
καί το μέγεθος. Εχουσι δ αυτήν οί τού Βοσπόρου δυνάς-αι
κεκακωμένην πάσαν ύπο τών συνεχών πολέμων. Πρότερον δ’
εΐχον όλεγην μεν την προς τώ ς-όματι τής Μαιώτιίος, καί τώ
Παντικαπαίω μέχρι Θεοδοσίας τών Βοσπορίων τύραννοι* τήν 3 1 τ.
δε πλείτην μέχρι τού ισθμού καί τού κόλπου τού Καρκινίτου,
Σκυθαόν έθνος, Ταύροι. Καί έκαλεΓτο ή χώρα αύτη πάσα,
σχεδόν δέ τι και ή όξω τού ισθμού ριέχρι Βορυσθένους, μικρά
Σκυθία* Λά 5έ το πλήθος τών ένθένίε πέραιουμένων τόν τε
Τύραν, καί τον Iqsov, καί έποικούντων τήν χήν, καί ταύτης
ούκ όλι'χη μικρά προσηχορεύθη Σκυθία, τών Θρακών τά μέν
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3 n . τή βία συγχωροΰντων, τά δε rjj xaxtsc τής χώρας' ελκώδης γάρ
έςιν ή πολλή αυτής.
§· 6 .

Τ ίς 5έ χερρονήσου, πλόν τη; ορεινής τής επί SaXa'rrvj μέχρι
θεοδοσίας, η γε άλλη πεδιάς xai εύγαιός έςι πάσα, σίτω δε
xai σγόδρα ευτυχής' τριάκοντα γοΰν αποδίδω , διά τού τυ
χόντος όρύχτου σχιζόμενη. Φόρον τε έτελουν, όχτωχαίδεχα μυ·
ριάδας μεδίμνων Μ&ριδάτη' τάλαντα δ* αργυρίου διακόσια,
σύν τοις Ασιανοί; χωρίοις τοΓς περί την Σινδααζν. Καν τοΐς
πρόσΒεν χρόνοις εντεύθεν ήν τά σιτοπομπεία τοΐς
sιαΒάπερ εκ τής λίμνης αι ταριχεϊαι. Αεύκωνα δέ γασιν εκ τής
θεοδοσίας ΑΒηναίοες πέμψαι μυριάδας μεδίμνων διακοσίας και
δέχα. Οι δ* αυτοί ουτοι χαΐ Γεωργοί εκαλούντο ιδίως, διά το
τούς ύπερχειμένους Νομάδας είναι, τρεγομένους χρέασοι, άλ
λοι; τε xai ιππείοις , «ππει'ω δε καί τυρώ, και γάλαχτι, xai
όξυγάλαχτι (τούτο δε xai όψημά έςιν αυτοί; χατααχευασΒέν
πως)* διόπερ ό Ποιηττ,ς άπαντα; ειρηχε τους τούτη Γαλαχτοψάγους. Οί μεν ούν Νομάδες πολεμικοί μάλλον είσαι, ή ληςριχοί’
πολεμοΰσι δε υπέρ τών ψόρων. ί)πιτρέψ«ντες γάρ εχειν την γην
τοίς Φελουσι γεωργείν, αντί τούτης άγαπώσι γάρους λαμ&χνοντες τούς συντεταγμένους, μέτριους τινάς, ούχ εις περιου
σίαν, άλλ* εις τά εγημερα xai τά αναγκαία του βίου* μή διδόντων δε, αυχοΐς πολεμούσα/. Οΰτω δε xai δικαίους άμα, καί
όβίους ό Ποοιτί:ς είρηχε τούς αύτούς τούτους άνδρας' έπει,
τών γε γύρων άπευταχτουμένων, ουδ* άν χαθίς-αντο εις πόλεμόν.
Ουχ άπευταχτοΰσι δε, δυνάμει πεποιθότες, ώς-ε η άμύνασθαι
ραδίως έπιόντας, η χωλϋσαι την όγοδον' χο&άπερ Ασανδρον
ποίησαί γησιν ίέψιχράτης, άποτειχίααντα τον ισθμόν τής Χερ
σονήσου, τον .προς τη Μαιώτιδι, τριαχοσίων όντα xai εξήκοντα
ςαδίων ,

ΒΙΒΑ. Ζ. ( χ ε ρ ρ ο ν η ς ο ς ).

33

ς·αδιων, επιρ$οαντα πύργους καΒ* εκας·ον ς·α'διου δέκα. Οι δε 3 μ .
Γεωργοί ταύτρ μεν , ήμερώτεροί re άμα καί πολιτικώτεροι νομίζονται είναι· χρηματικοί δ δντες καί θαλατπΐί άπτόμεναι,
Ταίςηρίων οΰκ άπέχονται, ονδε των τοιούτων αδικιών καί 3ta.
πλεονεξιών.

§· 7·
Προ? δέ τοίς καταρ&μηΒεΐσι τόποις έν τρ Χερρονησω
καί χά φρούρια νπνρξεν, & καχεσκεύασε Σκίλουρος καί ο! παΓδες, οίσπερ καί ορμηχηρίοις εχρώντο προς τους Μιθριδχτου
ςρατηγονς, Παλάκιόν τε, καί Χάνον, καί Νεάπολις* «ν δέ καί
Εύπαχόριόν τ ι, κτισαντος Διο^άυτου, Μ&ριδάτιρ Γρατι^ούντος. E ft δ’ άκρα διέχονσα του των Χερρονησετών τέλους, όσον
πεντεκαίδεκα ξ-αδε'ους, κόλπον ποιούσα ευμεγέθη, νεύονχα προς
την πόλεν τούτου δ’ ίιπερκειταε λεμνο&κλαττα, άλοπτ,γιον Ιχουσα* ενταύθα δέ καί ό Κτενούς ην. ίν’ ουν άντέχοιεν οί |3ασελεκοε
πολεορκούμενοε, χρ τε άκρα χρ λεχΒεέσρ φρουράν έγκαχέςησαν,
τεεχίσαντες τον τύπον, καί τό ς-όμα του κόλπου το μέχρι τής
πόλεως διέχωσαν, ώς-ε πεζεύεσΒαι ραδίως, fcai τρόπον χινά
μίαν είναι πόλεν εξάμφοΐν εκ δέ τούτου ράον άπεκρούοντο τους
Σκύλας. Επεί δε καί τώ δεατεεχίσματε τού ισθμόν τού προς τω
Κτενούντε προσεβαλον, καί την τάφρον ενέχουν καλαμω, το
με^’ ημέραν γεφυρωΒεν μέρος, νύκτωρ ένεπίμπρασαν οι βασι
λικοί, καί άντειχον τέως, έως έπεκρεετησαν. Καί νυν υπό τοΓς
τών Βοοπορανών βασιλεϋσιν, οΰς άυ Ρωμαίοι κατας·>}σωσεν,
άπαντά έςτν.
§> 8 .

ίδιον δε του Σκυθεκοΰ καί του Σαρματικοΰ παντός Ιχνους
τό τους ίππους έκτέμνειν, εύπεεΘείας χα'ριν μικροί μεν γάρ είσιν,
2
Γ
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5 12. όξεΓς δέ σφόδρα καί δύσπειθεις. θήραι f f άσίν εν μεν τοΓς
όρεσιν έλάφων καί συάχρων εν δέ τοΓς πεδίο ις, ονάγρων καί
δορκάδων· Ιδιον δέ τι καί το αετόν μη χίνεσθαι εν τοΓς τόποις. Ες-ι δέ των τετραπόδων ό καλούμενος χόλος μεταξύ ελατόν
καί κριόν τό μέχεθος, λευκός, όξύτερος τούτων τώ δρόμω,
πίνων τοΓς ρώθωσιν εις την κεφαλήν, ειτ* εντεύθεν εις ημέρας
ταμιεύων πλείονς, ώτ* εν τη άνύδρω νέμεσθαι ραδιώς. Τοιαύτη
μεν ή έκτος Irpov πάσα, ή μεταξύ τον Ρήνου καί τον Τανάΐόος ποταμού, μέχρι της Ποντικής θαλάττη* καί της Ι^αιώτιδος·
Κ Ε Φ . Ε.
φ. ι ·

Α ο ι Π ίι

δ’ ε’ς-ί τής Ευρώπης ή έντός τον ίς*ρου καί τής
κύκλω θαλάττης, άρξαμένη από τού μυχού τού Αδ/πατικου,
μέχρι τού ιερού ς-όματος τού 1ς·ρου, έν ^ ες*ιν ή τε Ελλάς καί
τά τών Μακεδόνων, καί .των Ηπειρωτών έθνη, καί τά υπέρ
3ι3. τούτων πρός τόν ϊς-ρον καθήκοντα, καί προς την έφ* έκάτερα
θαλατταν, τήν τε Ασιατικήν καί την Ποντικήν πρός μέν την
Ασιατικήν, τά Ιλλυρικά* πρός δέ την έτερον μέχρι Προποντιδος καί Ελλησπόντου , τά Θράκια, και ε? τινα τούτοις άναμέμικται, Σκνθικά, η Κελτικά. Δεί δ7από τον Ις·ρου την αρχήν
ποιήσασθαι, τά εφεξής λέχοντας τοΓς περιοδενθεισι τόποις*
ταντα δ* ές·ί τά συνεχή τ>5 Ιταλία τε καί ταες Αλπεσι, και ΓερμανοΓς, καί Δάκοις, καί Γέταις. Δίχα δ3 άν τις καί ταύτα
διέλοι. Τρόπον γοίρ τινα τώ ίς-ρω παράλληλα ές-ι τά τε Ιλλυ
ρικά καί τά Παιονικά καί τά Θράκια ορη, μίαν πως χραμμήν
άποτελονντα, διήκουσαν άπό τον Αδρίου μέχρι πρός τόν Πόν
τον* ης προσάρκτια μέν έςτ μέρη τά μεταξύ τού Irpov καί τών
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ορών* προς νότον δ* ή τε Ελλάς καί ή συνεχής βάρβαρος μέχρι 3x3.
τής Ορεινής. ίϊρός μεν ούν τώ Πόντο) τό Αΐμόν έςτν δρος ,
μέχις*ον τών τούτη καί ύψ*}λότ«τον, μίση* πως διαιρούν την
Θράκη*} ο?’ ον ^»)σΐν ό Πολύβιο; , άμψοτέρας κα^ορχσΒαι
τάς 3αλάττας, ούκ άληθ>5 λέχων* και yap τό διάςηημα μέγα τό
προς τόν Αδριάν, καί τά έπισκοτοίντα πολλά. Πρός δε τώ Αδρέα
πάσα ί λρδίχ σχεδόν τι, μέσ»ι δ* ή Παιονία, καί αυτή πάσα
itfahi. &<ρ’ εκάτερα δ> αυτής επί μεν τά Θράκια ή Ροδόπτ),
όμορον υψηλόν όρος μετά τόν ΑΓμον , επί δέ Πάτερα προς
άρκτον τά Ιλλυρικά, >} τε των Αυταριατών χώρα, καί ή Δαρδανική. Λέχωμεν δη τά Ιλλυρικά πρώτα, συνάπτοντα τώ τε
ίς-ρω, καί ταίς Αλπεσιν, ά κεΓται μεταξύ τ>?ς Ιταλίας καί τδς
Γερμανίάς, άρξάμενα άπό τκς λίμνες τ>5ς κατά τούς Ούινδελικούς και Ραιτούς και Ελου^τιους.
$. 2 ·

Μέρος μεν δή τι τής χάρος τούτες ήρήμωσαν οι Δάκοι,
καταπολεμκσαντες Βοίους καί Ταυρι'σκους &ha) Κελτικά, τά
υπό Κριτασίρω, φάσκοντες εΓναι την χώραν σψετεραν, καιπερ ποταμοί διείργοντος του Μαριάου, ρέοντος άπό τών όρων
επί τόν 1ς·ρον κατά τούς Σκορόισκους καλούμενους Γαλάτας*
καί yap ούτοι τοΓς ΙλλυρικοΓς έϋλνεσι καί τοΓς Θρακιοις ώκκισαν
άναμίξ. Αλλ’ εκείνους μεν οί Δάκοι κατέλυσαν, τούτοις δε καί
σύμμαχοις έχριίσαντο πολλάκις. Τό δέ λοιπόν έχουσι Παννόνιοι
μέχρι Σεχες-ιχκς και Ις-ρου πρός άρκτον καί δω* πρός δέ τάλλα
μέρ/) επί πλέον διατείνουσιν. Η δέ Σεγεςική πόλις ές·ί Παννονιων έν συμβολή ποταμών πλειόνων, άπάντων πλοιτών, ευφυές
όρμητήριον τώ πρός Δάκους πολεμώ* ύποπέπτωκε χάρ ταίς
Αλπεσιν αΐ διαχείνουσι μέχρι τών ίαπόδων, Κελτικοί τε άμα
και Ιλλυρικοί έθνους. Εντεύθεν δέ καί ποταμοί ρέουσι πολλ.οΐ, 3ι4·
Γ a
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4- καταφεροντες εις αυτήν τον τε άλλον χαί τον εκ της ίταλίας
φόρτον. Εις ^άρ'Ναύπορτβν ε | Ακυληίας ύπερθεΓσε την Οκραν
είσί ς-αίιοί τριακόσιοι πεντήκοντα, εις ήυ αί άρμάμαξαι κατά
γονται , των Τανρίσκων ονσαν κατοικίαν* evtoe δέ ψασι πενταχοσίους. Η δ* Οκρα ταπεινότατου μέρος των Αλπεών εςι των
&ατεενουσών άπό της Ραιτιχής μέχρι Ιαπόδων' εντεύθεν δ έξαίρεται τά όρη πάλαν εν τοΓς ίάποσι, καί καλείται Αλ&α.
Ομοίως δε και εκ Τερ)»ες·ών, κώρης Καρνιχής, ΰπέρθεσίς ift
διά της Οχρας εις έλος Λούρον καλούμενου. Πλησίον όε τον
Νανπόρτου ποταμός έςι Καρχόρας, ό δεχόμενος τά φορτία.
Οΰτος μεν ούν εις τον Σάον εμβάλλει, έκεΓνος δ* εις τον Δρά€ον ό δε εις του Νόαρον, κατά την Σεγες-ιχήν. Εντεύθεν δ
ήδη ό Νόαρος πλωτός προσ)α.§ων τον διά των Ιαποίων ρέουτα
εκ τον λΐδίου όρους Κόλαπεν, συρβάλλεε τώ Δάνου&ω κατά
τους Σχορδίσχους. Ο δε πλους τά πολλά τοΓς ποταροες επί τάς
άρκτους ές-tv' οδός [o’] άπό Τερ^ε^ών επί τον ΔανοΰβεΟν ςαδίωυ
όσον χελίων καί διαχοσίων. Εγγύς δε της Σεγες&.ης έςι καί ή
Σεσκεα (γρούριον, καί Σίρμιον, εν όσω κείμενα τη εις Ιταλίαν.

$ . 3.
Εθνη S’ εςί των Παννονίων Βρεϋκοε, καί Αυδιζήτιοι, καί Δετίωνες, καί Πεερούς-αε, καί Μα£αίοε, καί Δαεσετεαταε, ών Βά
των ήγεμωυ ην, χαί άλλα ασημότερα συςτ,μαχα μικρά , ά
διατείυει μέχρι καί Δαλματίας, σχεδόν δέ τι καί Αρ&αίων, εοντε
προς νότον. Απασα [S’] ή άπό τον ρυχού τον Αδρίου παρακόυσα,
ορεινή) μέχρι τοΰ Ειζονιχοΰ κόλπου καί τής Αρόιαίων χής, ρεταςύ πίπτονσα τής τε S-αλαττης χαί των Πανυονίων εθνών.
Σχεδόν δέ τι χαί έντεΰ&εν ποιητέον την άρχήν τής συνεχούς
περιοδείας, άναλαβοΰσι μικρά των λεχθεντων πρότερον. Εφαρεν
& ε’ν τρ περιοδεία τής Ιταλίας 1ς·ρονς είναι πρώτους τής
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Ιλλυρικές παραλίου;, συνεχείς τη Ιταλία, καί τοΤς Κάονοις' 5ι4·
_
*
καί διότι μέχρι Πόλας, Iςρνκής πόλεως, προήγαγον οί νΰν
ήγεμόνες τούςτής Ιταλίας όρους, Ούτοι μεν ούν περί οκτακό
σιους ςαδίους είσΐν από του μυχού. Τοσοΰτοι δ3 εισί καί άπό
τής ακρχς των προ τής Πόλας επί Αγκώνα εν δεξιοί εχοντι ττ,ν
ένεταήν. 0 δε πάς Ις·ρικός παράπλους χιλιων τριακοσίων*
§.

4·

Ε|>5ς δ' ες-ίν δ Ιαποδικός παράπλους χίλίων ςαδίων ϊδρυν—
τat γάρ οι ίάποδες έπί τώ Αλοιω δρει, τελευταίω τών Αλπεων
όντι, υψηλώ αψόδρα, τή μεν έπί τούς Ηοαινονΐους. καί τον
ϊςρον κ ο & ή κ ο ν τ ε ς δ έπί τον Αδρίαν, αρειμάνιοι μεν, έκ• *·
■
πεπονημένοι δί. ίιπο του Σεδας-ού Καίσαρος τελάως. Πόλεις
δ αυτών Μετουλον, Αρούπεινον, Μονήτιον, Όύένδων’ λυπρά
δε τα χωρία, *καί* ζεια καί κέγχρω τα πολλά τρεψομένων. 3ι5*
Ο δ οπλισμός ΚελταΊς· κατάςικτοι δ όμοίως τοϊς άλλοις
ΙλλνριοΓς καί θραξί. Met« οέ τον τών Ιαπόίων ό Αιδυρνικός
παράπλους ές-ί, μείξων τού προτέρου ςαδΐοις πεντακοαίοις...
Εν δε τώ παράπλω ποταμός, ψορτίοις άνάπλονν εχ»ν μέχρι
Δοίλματέων, καί Σκάρδων Αιδυρνη πόλις»
$. 5 ·

Παρ’ ολ>]ν δ ήν εΐπον παραλίαν, νήσοι μεν αί Α^ύρτιδες,
περί &ς ή Μήίεια λέγεται δΐαφ^εΐραι τον άδελψόν Αψυρτον
διώκοντα αυτήν. Επειτα ή Κυρακτική κατά τούς ία'ποδα;’ εϊέλ*
αί Αιδυρνΐδες περί τετταράκοντα τον αριθμόν εΐτ’ α)λ.αι νή
σοι, γνωριμώταται δ ϊσσα, Τραγούριον, Ισσέων κτίσμα, Φά
ρος, ή πρόΐερον Πάρος, 11αριών κτίσμα* έξ ής Δηρήτριος δ
Φάριος.
Γ 3
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3ι5.
*

Επειτα υι των Δαλματε'ων παραλία, καί το επίνειου αυτών
*
r
2άλων. Ες-ι οε των πολύν χρόνον πολεμηοάντων προς Ρω
μαίους τό έθνος τούτο* κατοικίας §* έσχεν άξιολό^ους είς π εν
τχ>.οντα, ών τινας καί πόλεις, Σάλωνα τε καί Πριάμωνα και
JNivwtv καί Σινώτιον, τό τε νέον καί τό παλαιόν, &ς ενέπρησεν
ό Σε&ζς-ός. Ες*ι <ϊέ καί Ανίότριον ερυμνόν χωρίου. Δάλμιον
<?έ, μεγάλη πόλις, κς επώνυμου τό έθνος* μικράν <3’ εποίησε
Νασικάς, καί τό πεόίον pjjXofoTov, όιά τλν πλεονεξίαν των αν
θρώπων. Ιόιον όέ των Δαλματέων τό Αα όκταετ^ρνίος χώρας
αναδασμόν ποιεϊσθαι* τό <?ε μ» χρηαθαι νομισματι, προς μεν
τούς έν τρ παραλία ταύτρ ίίιον πρός άλλους όέ των βαρβα
ρών πολλούς κοινόν. Αρτιον $έ όρος ες-ί, μεοην τέμνον -rrjv
Δαλματικκν, τλν μέν ε’πιθαλάττιον, την επί Πάτερα. Είό’ ό
Νάρων ποταμός, καί οί περί αυτόν Δαόρι£οι, καί Αρχαίοι, καί
Πληραίοι, ων τοίς μέν πλησιάζει νίσος « Μέλαινα Κόρκυρα
καλούμενη, καί πόλις, Κνιόιών κτίσμα* τοΓς όε Αρδίαίοις ή
Φάρος, Πάρος λεχομενη πρότερον. Παριώνχάρ ές-ι κτίσμα,
$* 7*

Ούαρ&ζίους οί υς*ερον έκάλεσαν τούς Αρόιαίους* άπέοισαν
δ* αύτούς είς την μεσοχαίαν άπό της θαλάττ»ις Ρωμαίοι, λυμαινομενους αύτλν &ά των λρς*ηριών, καί ήνάχκασαν γεωργεϊν.
Τραχεία δ' ή χώρα καί λυπρά, καί ού γεωργών ανθρώπων ώς*’
•έξέρθαρται τελε'ως, μικρού Αέ καί έκλεΤ,οιπε. Τούτο £έ καί τοίς
άλλ.οις έθνεσι τοίς ταυτρ συνέβη' οι χάρ πλείς-ον ίυνάμενοι
προτερον. τελέως έταπεινώθησαν καί έξέλιπον, Γαλατών μεν
Βόϊοι καί Σκορόιοκοι, Ιλλυριών όε Αύταριάται καί Αρχαίοι καί
3ι6. Δάρίάνιοι, Θρακών £έ Τριβαλλ.οί, ύπ’ αλλ^λων μέν ε’ξ αρχής,
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ύστερον ίέ υπό Μακεόονων καί Ρωμαίων έκπολεμούμενοι. 3x6.
$·

8.

Μετά δ ουν τ»ιν των Αρδιαίων και Πλγιραίων παραλίαν,
6 Ριπαίων κόλπος ές*ί, καί Ριζών πόλις, και άλλα πολιχνια,
και Δρΐλων ποταμός, άνάπλουν ίχων προς εω μέχρι της Δαρδανιχής' υι συνάπτει τοΓς Μακείονιχοίς έθνεσι καί τοΓς Παιονυ»
κοΓς προς μεσημβρίαν, κοβάπερ καί οι Αυταριάται καί Δασσαρήτιοι, άλλοι κατ’ άλλα μέρ») συνεχείς άλλχ5λ©ις όντες καί τοΓς
Δαρδανιάτοςις. Τών όε Δαρδανιατών εισι καί οι Γαλα'βριοι, παρ’
οίς πόλις αρχαία.' καί οί Θουνα'ται, Μαάίοις, Ι9νει Θρακίω,
προς έ'ω συνάπτοντες. Αχριοι ί ’ όντες οί Δαρίάνιοι τελέως,
ώσθ’ υπό ταΓς κοπρίαις όρυξαντες σπήλαια, ενταύθα [τάς] δίαιτας
ποιεϊσ$αι, μουσικής δ* όμως επεμελ^&ησαν, μουσικοις άεί χρώμενοι καί αΰλοίς καί τοΓς έντατοίς όρχάνοις. Ουτοι μέν ουν ε’ν
τη μεσοχαια* μνησδησόμε^α δ3 αυτών καί ΰς-ερον.
§·9·

'

Μετά δε τον Ριζονικον κόλπον, Αισσός ές·ι πόλις, καί Ακρόλισσος, καί Επόίαμνος Κορκυραίων χτίσμα, » νυν Δυρραχίου
όμωνΰμως τρ χερρονήσω λεγομεντ], έφ’ «ς ϊδρυται. ΕΓ£’ ©
Αψος ποταμός, καί ό Αώος, έφ’ ω Απολλωνία πόλις εΰνομωtoctyi, χτίσμα ΚορινΒίων χαΐ Κορχυραίων , τοΰ ποταμού μεν
άπέγουοα ς-αδίους δέκα, τής ^αλάττης δε εξήκοντα. Τον δ*·
Αώον ΑΓαντα καλεΓ ΕκαταΓος, και φ>ισιν, άπο του αυτό» τόπου,
τοΰ περί Λάκμον, ριάλλον δε του αυτού μυχού, τόν τε Ιναχον
ρεΓν εις Αργος προς νότον, καί τόν ΑΓαντα προς εσπέραν εις
τόν λδρίαν. Εν δε τή χώρα ιών Απολλωνιατών καλείται τι
ΝυμφαίοV πέτρα δ’ ες·ί πύρ άναδιδοΰσα’ ΰπ’ αυτή δε κρήναι
ρέουσι χιλιαρού, καί ασφάλτου, τ^κομένης, ώς είκός, τίς βώ~
r 4
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5>6. λου τής άσφαλτεκόος* μέτάλλον δ3 αυτής ές-ι πλησίον επί λόφου' το όέ εκτνηθεν έχπληρονται παλΐν τώ χρόνω, τής εγχωννυ·
μέντ,ς εις τά ορύγματα γτ,ς κετκββλλούση; εί; άσφαλτον, ώ; ©ησε
Ποσεε&ονιος. Λέγει δ3εκείνος και τήν άμπάΧτιν γτ,ν άσφαλτώόνι,
Τι» εν Σελεύκεια τή ΪΙιερία μετούλευομένην , άκος τής φ$ειριώσης άμπελον* χρισ^εϊσαν γάρ μετ’ ελαίαν, φθειρειυ το Sr)ρίον, ιτρΐν επί τούς |3λας*ούς [άπό] τής ρίξης άναβήναι’ τοιαύτ/)ν
δ3 ενρε^ήναι .καί εν Ροίω , πρντανεύοντος αυτόν, πλειονος δ?
ελαίου δεισΒαι. Μετά S’ Απολλωνίαν Βνλλιακή καί Ωρικόν,
καί το επίνειου αύτον ό Πάνορμος, -καί τά Κεραύνια ό'ρη, ή
άργή τού ς-όματος τον Ιονίον κόλπον καί τον Αέριου.
ΙΟ.

3ιη.

Το μεν ούν ς'όμα κοινόν άμφοιν έςχ’ διαφέρει δε ό ΐόνιος ,
διότι τον πρώτου μέρους τής θαλάττης ταντης όνομα τοϋτ’
έςίν, ό δ3 Αδρίας τής εντός μέχρι του μυχού, νυνί δε καί τής
σνμπάσης. Φησι δε ό Θεόπομπος τών ονομάτων το μεν ήκειυ
άπό άνδρός ήγηοαμιένου τών τόπων, έζ ϊσσης το ^ενος* τον
Αδριαν δε ποταμού επώνυμου γεγονέναι. Στάδιοι δ3 άπό τών
Λιβνρνών επί τά Κεραύνια μικρώ ποιους, ή όισχίλιοι. Θεόπομ
πος δε τον πάντα άπό τού μυχού πλονν Ημερών έ | εζοηκε*
πεζή δε τό μήκος τής Ιλλνρίίος καί τριάκοντα’ πλεόναζαν
δέ μοι δοκέϊ. Καί άλλα δ3ού π<Γ« λε/ει; τό τε συντετρήσ^αι τά
πΰάχη, άπό τον ευρίσχεσθαι κέραμον [τον] τε ΧΓον καί Θάσιον
εν τώ Νάρωνι' καί τό άμψω κατοπτεύεσαι τά πελ.άγ/) άπό τίνος
όρους, καί τών νήσων τών Λιθυρνίδων τήν Βέσίν, ώς-ε κύκλον
εχειν και πεντακοσιων ςαδίων, καί to τον 1ς·ρον ένί τών ς·οματων εις τον Αδριαν ε’μβαλλειν. Τοιαύτα δε καί τού Ερατοσ$ένους ενια παραχρούσματά εςχ λχοδογμ.χτικά , χα$άπερ
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Πολύ&ό; γη<κ, καί περί αυτού καί περί τών άλλων λέχων συχ- 5*7*
γραγέων.
§♦ %*·

Τον μεν ουν παράπλουν άπαντα τον Ιλλυρικόν σ<ρ6$ρα
εύλιμενον είναι συμβαίνει, καί ε | αυτός ττς συνεχούς κΐόνος,
καί ε’κ των πλησίον ιοίσων, ύπεναντιως τώ Ιταλικώ τώ άντιχείμένο>} άλιμένω ονχι. Αλγεινοί $ε και χρτ,ςόχαρηοι ομοίως'
ελαιόφυτοι γάρ και εύάμπελοι, πλίιν ει πού τι σπάνιον έκτετράχυνται τελέως. Τοιαύττι σ’ ούσα ώλιχωρείτο πρότερον ή Ιλλυ
ρική παραλία· τάχα μεν καί κατ’ άχνοιαν τός άρετός, τό μέντοι
πλε'ον όιά τκν άχριότητα των άν^ρξύπων καί τό )j?rp«ov έύος.
JU
ΰηερχειμένη ταύτ>)ς πάσα όρεινίι καί ψυχρά καί vtyo6όλος «$·&* >5 όέ προσάρκτιος καί μάλλον* ώς*ε καί τών αμ
πέλων σποίνιν είναι καί έν ταις ύψώσεσι, καί έν τοίς έπιπείωτεροις. Οροπέίια ό5 ές·ί τούτα, ά κατεχουσιυ οί Παννόνιοι,
προς νότον μεν μέχρι Δαλματέων καί Αρόιάίων Αατεινοντα,
προ; άρκτον ίέ επί τον iVpov τελευτώντα, προ; εω ίέ 2>.ορίίσκοις συνάπτοντα... τρ ίέ, παρά τά ορρ τών Μακεόόνων καί
Θρακών'

§·

12.

Αύταριάται μεν ουν τό μέγις-ον καί αριςον τών Ιλλυριών
έθνος ίπϊ,ρξεν' 8 πρότερον μεν πρός Αμ&αιου; συνεχώς έπολέμει περί άλών, έν μεθορίοις πρχνυμένων έ£ υίατος ρίονχος
υπό άχκει τινί τού έαρος* άρυσαμένοις yap καί άποθεϊσϊν κμέρας
πέντε έ£επκχνυντο οί άλες. 2νυέκειτο όέ παρά μέρος χρρσθαι
τώ άλοπηχιω* παρα&κνοντες <5έ τά συχκειμενα έπολέμουν κατα- 5ι8.
ς*ρεψάμενοι ίέ ποτέ οι Αύταριάται Τριβαλλούς άπό Αχριανων
μέχρι τού ίς-ρου καθήκοντα; Υίμερών πεντεκαιΦεκα όίόν, έπΫ,ρξαν

4*
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3 18. καί τών άλλο» Θοβαών τε καί Ιλλυριών* κατελύ$>ι<ταν
υπό Σκορ&οκων πρότερον, νςερον <5^ υπό Ρωριαίων, οί καί
τούς Σκορόΐοκους αυτούς κατεπολέ/wjcrav πολύν χρόνον ίοχυσαντας.
$. ι 3 .

Ωκ>;σαν ^ ουτοι παρά τον ίς-ρον, dcnpriphot &χα, οί μίν
ρεχάλοι Σκορίίσκοι καλούμενοι, οί όε μικροί* οί μεν μετάξι»
(Ιυεα/ ποταμών .οίκοΰντες, έμβαλλόντων εις τόν Ις*ρον, του τβ
Νοάρου τον παρά τκ,ν ΣεχεΓίκλ,ν ρέοντος, καί τον Μάρτου
(τινές ίέ Μάρχον (ρασίν)’ οί <5έ μικροί τούτου πέραν, συνάπτοντας
Τριβαλλοΐς καί Μυσοίς. Είχον 5έ καί τών ντίσων τινάς οί Σκορόίσκοι* επί τοοοΰτον ιηύξη2τισ<χν, ως·? καί μέχρι τών Ιλλυρι
κών καί τών Παιονικών καί τών Θρακίων προ^λθον ορών*
κατέσχον ουν καί τάς νήσους τάς έν τώ ίς*ρω τάς πλείους*
κσαν όέ καί πόλεις αύτοις έόρτα καί Καπέόουνον. Μετά όέ τ«ν
τών Σκορόίσκων χώραν, παρά μεν τον ϊςρον ή τών Τριβαλλών
καί Μυαών ές-ιν, ών εμνκσ^νιμεν πρότερον, καί τά Ιλ>] τά τ^ς
μοίρας καλουριένης Σκυθίας, τ>5ς εντός Ις-ρου* καί τούτων έμν>5σΒνιμεν, Τπεροικούσι ■ί’ ουτοι τε καί Κρόβυ£οι, καί οί Τρω)λοίύται λεγόμενοι, τών περί Κάλλατιν καί Τόμιν καί ϊς-ρον
τόπων. EC?’ οί περί τόν Αίμον, καί οί ύπ> αυτώ οάονντες
μέχρι του Πόντου, Κόραλλοι καί Βέασοι, καί Μαίίων τινές
καί Δαν2ηλϊ3τών. Πάντα μεν ούν ταυ τα λ>?ς*ρικώτατα |3ν>).
Βέσσοι 5έ υπέρ τό πλέον του όρους νέμονται του Αίμου, καί
άπό τών λρς*ειών Αιρςαι προσαγορεύονται, καλύβιrat τινές καί
λυπρόβίοι, αυνάπτοντες τρ τε Ροόοπρ καί τοις ΙΙαίοσι, καί τών
Ιλλυριών τοΓς τε Αύτάριάταις, καί τοΓς Δαρδανίοις. Μεταξύ ίέ
τούτων τε καί τών Αρ&αίων, οί Δασσαρήτιοί είσι καί Τβριάνες,
καί άλλνα ιάσιμα. ε3νϊ), αεπόρ%ουν οί Σκορ&οκοι, μέχρι ς ^ρ>5-
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ρωσαν την χώραν, καί δρυμών άβατων ey* ίρέρας πλεεονς 5ι8.
έποίησ*»' μεςήν.

κεφ.
§.

ΑΟin k

ς.

ι.

δ1 ές*ί τής μετα|ν ϊς-ρου καί των όρων των έφ*
έκάτερα τζς Παεονεάς, η Ποντική παραλία, η άπό τον ιερόν
ςόμαηος τον ϊς*ρον μέχρι τής περί τόν Αίρον δρεινής, καί μέχρι
τον ςόμχιος τον κατά Βυζάντιον. Κα^α'περ δε, τήν Ιλλνρεκην
παραλίαν έπεόντες, μέχρι των Κεραννεων ορών προνβηρεν, έςω
τ^ς ίλλυρεκης πεπτόντων ορεινές, έχόντων β£ τι οεκεεον πέρας,
τά μεσίγαχα δ>έδνη τούτοες άφωρε'σριεΘα, νομΐζονζες σημειωδες*έρας έσεσθαε τάς τοεαντας περεχραφάς , καί προς τά ννν
καί προς τά ύς*ερον* οντω κάνταν&α ή παραλίά, καν νπερπίπτρ τήν όρεενήν γραμμήν, όμως είς οίκεΓόν τι πέρας τελεντνίσεε, τό τον Πόντον ς*όρεα, καί προς τά ννν καί πρός τά έ^εΙνίς. 5 19.
Ε?εν ουν άπό τον ιερόν ςδματος τον ϊς*ρον, έν &£εά έχοντε
την οτννεχή παραλίαν, ίς-ρος πολίχνεον έν πεντακοσε'οες ς*α<ϊεοες,
Μελησεων χτίσμα' εΓτα Τόρεες, έτερον πολίχνεον έν όεακοσε'οες
πεντηκοντα ς-αδίοις' εΓτα πόλες Κάλλατες έν βιακοσεοες όχίοηκοντα, Πρακλεωτών άποεκος* ε?τ’ Απολλωνία, έν χελίοες
τρεακοσεοες ς-αόίοες, άποεκος Μελησεων, τό πλέον τον κτε'σρεατος είρνρεένον έχονσα έν νησία) τενί, όπον ιερόν τον Απόλ
λωνος* εξ ου Μάρκος Λεύκολλος , τόν κολοσσόν ηρε, καί άνέθηκεν έν τω Καπετωλίω τόν τον Απόλλωνος, Καλάρειόος εργον.
Εν τώ μεταξύ δε διας-ήματι τω άπό Καλλ^άτείος εις Απολλω. νεάν, Βι£ώνη τέ ές*εν, ίς κατεπόθη πολν ρεέρος νπό σεισμών,
κεά Κροννοί, καί Οδησσός Μελησεων άποεκος, καί Ναύλοχος
Μεσημεριανών πολίχνεον, ΕΓτα τό Αίμον ορος ριέχρε της βενρο
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δφ· θαλαττκς ίοήχον. ΕΓτα Μεσημέρια, Μεγαρέων άποικος, πρδτερον δε Μενε^οια, οίον Μέναπόλις, του κτίσαντος Μένα κα
λούμενου, τός δε πόλεως Βρίας καλ.ουμέντις Θρακι^ί* ώς καί ί
τοϋ Σκλυος πόλις Σρλυβρια προσκχόρενται, ij τε ΑΓνος Πολτυοβρία ποτέ ώνομάζετο. Είτ’ Αχχιαλίΐ, πολίχνιον Απολλωνιατών, xai avtii ή Απολλωνία. Εν σέ ταύτρ τρ παραλία ές·ί
καί κ Τίρι£ις άκρα, χωρίου έρυμνόν, ω ποτέ καί Λυσίμαχος
έχρκσατο χα£ο^υλακίω. Πάλιν ί* άπό τ?ς Απολλωνίας επί
Κυανέας ς-άίιοί είσι περί χιλίους καί πεντακοσίους* έν ίέ τώ
μεταξύ $ τε Θυνιας, των Απολλωνιατών χώρα *καί Αχχιάλϊ),
καί αύττ! Απολλωνιατών*, καί Φινόπολις καί Ανίριακρ, συν·
α'πτονσαι τώ Σαλμυίκσσώ. Ες*ι ί* ούτος ερρμος αί^ιαλός καί
λ-ιθώό^ς, αλίμενος, άναπεπταμένος πολύς πρός τούς φορέας,
ς-αόίων δσου επτακοσίων μέχρι Κυανίων τό μκκος* πρός 0ν οί
εκπίπτοντες ύπό των Ας-ών διαρπάζονται' τών υπερκειμένων ,
Θρακίου Ιχνους. At ίε Κυαυέαι πρός τώ ςόματι τοϋ Πόντου
είσί ίύο νησίδια, τό μέν τρ Εύρώπκ προσεχές, τό ίέ τ>5 Ασία,
πορθμώ διειργόμενα όσον είκοσι ς*αόίών. Τοσοΰτον ίέ όίέχει
καί του ιερού τού Βυζαντίων, καί τού ιερού τού Χαλκ>}ίονίων,
ούπερ ές-ί τού ς-όματος τού ΕύΙείνου τό ςενώτατον προϊόντι yap
δέ/.α ςαδίους, άχοα ές-ί πεντας·άόιον ποιούσα τον πορθμόν,
είτα διις-αται επί πλέον, καί ποιείν άρχεται τκν Προποντίδα.
$· 2 .

Από μέν ουν τκς άκρας τ ίς τό πεντας*α'διον ποιούσες, επί
τον ύπό τρ Συκρ καλούμενον λιμένα, ς-άδιοι πέντε καί τρια'κον4#

τα* εντεύθεν ίέ επί τό Κέρας τό Βυζαντίων πέντε. Ες·ι δέ τό
020. Κέρας, προσεχές τώ Βυζαντίων τειχει, κόλπος άνέχωνώς πρός

δύσιν επί ς-αδίους εξήκοντα, έοικως έλα'φου κέρατι* εις yap
πλεις-ους σχίζεται κόλπους, ώς άν κλάδους τινάς , εις ούς
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ερπίπτουσα ή πηλαρύς, άλίσκεται ραδίως, διά τε το πλήθος 52ο.
αυτής, καί τήν βίαν τού συνελαύνοντος ρού, καί την ς*ενότητα
τών κόλπων, ώς*ε υμ χερσίν άλίσκεσθαι διά τήν ς·ενοχωριαν.
Γενναίοι μεν ούν το ζώον εν τοίς ύ-εαι της Μαιώτιδος· ΐσχύβαν δέ μικρόν, εκπίπτει διά του ς-ορατος άχεληδόν, καί φέρε
ται ηαρά τήν Ασιανήν ήΐόνα ρέχρι Τραπεζούντος καί Φαρνακίας. Ενταύθα δέ πρώτον συνίς*ασθαι συμβαίνει τήν θήραν*
ου πολλή δ5 ές·ίν* ού yap πω τό προσήκον Ιχει μέγεθος' εις
δε Σινώπην προϊούσα, ωραιότερα πρός τε τήν θήραν καί τήν
ταριχείαν εζ’ίν. Επειδάν δέ ήδή σύναψη ταίς Κυανέαις, καί
παραλλάξρ τούτος, έκ τής Χαλκηδονιακής ακτής λευκή τις
πέτρα προπίτουσα φοβεί το ζώον, ως*’ ευθύς εις τήν περαίαν
τρέπεσθαι· παραλαβών δ* ό ενταύθα ρους, άμα ηαι τών τόπων
ευφυών δντων προς τό τον εκεί ρούν τής θαλάττης επί τό Βυ
ζάντιον καί το προς αύτώ Κέρας τετράφθαι φυσικώς, συνελαύνεται δεύρο, καί παρέχει τοίς Βυ^αντίοις καί τώ δήρω τών
Ρωραίων πρόσοδον άςιόλoyov. Χαλκηδόνιοι δ* επί τής περαίας
ίδρυρένοι πλησίον, οΰ ρετέχουσι τής ευπορίας τούτης, διά τό
ρή προσπελαζειν τοίς λιρέσιν αυτών τήν πηλαρύδα. Η δή καί
τόν Απόλλω φασί τοίς κτίσασι τό Βυζάντιον ΰς-ερον, μετά τήν
υπό Μεχαρέων Χαλκηδόνος κτίσιν, χρης*ηριαζορένοις προςάζαι
ποοίσασθαι τήν ίδρυσιν άπεναντίον τών τυφλών, τυφλούς καλέσαντα τούς Χαλκηδονίους, ότι πρότεροι πλεύσαντες εις τούς
τόπους, αφέντες τήν περαίαν κατασχείν, τοσούτον πλούτον έχουσαν, εϊλοντο τήν λυπροτέραν. Μέχρι ρεν δή Βυζαντίου προήλθορεν, επειδή πόλις επιφανής, πλησιάζουσα ραλις-α τώ ς*όρατι, εις.χνωριρώτερον πέρας άπό τού ίς*ρου τόν παράπλουν
τελευτώντα άπέφαινεν. ίπερκειται δέ τού Βυζαντίου τό τών
Ας-ώνέθνος, έν ώ πόλις Καλύβη, Φιλάππου τού Αρύντου τούς
πονηροτα'τους ενταύθα ίδρύσαντος.
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320. Τ α ρεν ουν άψοριζόμενα έΒνη τώ τε ίς·ρω καί τοίς ίλλυρικοις ορεαι χαί θρχχίοις, χαϋτ* έςίν, ών άζιον ρνησ3ήναι, χατεχοντα Τϊΐν ASj««t«nv παραλίαν πάσαν, από tow ρνχοΰ άρώάρενα, xai τήν κατά τά άρις-ερά tow Πόντου λεγομένων άπό
Ις-ρου ποταμού μέχρι Βυζάντιον. Λοιπά δέ έςτ τά νότια μέρη
32ι . της "λε/Βεΐσχς όρεώϋς, xal ε'ξχς τά υποπίπτοντα χωρία' εν οΣς
ές-ιν ή τε Ελλάς χαί ή προσεχής Βάρβαρος, μέχρι των όρων.
Ε χαταιος μεν ουν ό Μιλήσιος περί της Πελοπόννησου ψησίν,
ότι προ των Ελλήνων ώκησαν αυτήν Βάρβαροι. Σχεδόν δέ «
χαΐ ή σύμπασα Ελλάς κατοικία Βαρβάρων υπήρ£ε το παλαιόν,
απ’ αυτών Ιογιζομένοις των ρνηρβνενορένων* Πέλοπος ρέν εκ
της Φρυγίας επαχα^ορενου λαόν εις τήν άπ αυτόν κλη^εΓσαν
Πελοπόννησον, Δαναού δε εξ Αίγυπτον, Δρυόπων δέ χαί Καυχώνων χαί Πελασχών xai Λελέχων, χαί άλλων τοιούτων,
χατανειμαμένων τά εντός ισΒμον, χαί τά εκτός δέ. Τήν μεν γάρ
Αττικήν οι ρετά Εϋρόλπου Θράκες εσχον, της δε Φωχίδος τήν
Δανλιόα Τηρευς, την όέ Καόρείαν οί μετά Κάιρου Φοίνικες,
*
tf
αυτήν δε την Βοιωτίαν Αονες καί Τερρικες καί Ύαντες* ώς
καί Πίνδαρός φησιν
Ην οτε ΰχς Βοιώτιον «5νο; rvnrov.

Καί από των όνορατων όε ενίων τό βάρβαρον έμψαίνεται,
Κέκροψ, χαί Κόδρος, χαί ΑΙχλος, χαί ΚόΒος, χαΙΑρύμας,
xal Κρίναχος. Οί δε Θράχες, χαί Ιλλυριοί, καί Ηπειρώται, καί
ρέχρι νυν εν πλευραϊς είσιν. Ετι ρεντοι ραλλον πρότερον, ή
νΰν* όπου χε καί της εν τώ παρόντι Ελλαίος άναντιλεκτως ουσης
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*την* πολλήν ο! βάρβαροι χατέχουσι, Μακεδονίαν μεν Θράκες 32 1
καίτινα μέρη τής Θετταλίας, Ακαρνανίας δε και Αιτωλίας άνω,
Θεσπρωτοί, και Κασσωπαίοι, xai λμφίλοχοι, καί Μολοττοί,
καί Αλαμάνες, ήπειρωτικά i$vq.
§.

3.

Περί μεν ουν Πελατών εϊρηται. Τούς δε Αελ.εγας τιν'ες μεν
τούς αυτούς Καρσίν είκάζουσιν* οί δε συνοίκους μόνον xai
συς-ρατιώτας' διόπερ έν ττ, Μιλησία Αελζγων κατοικίας λέγε·
σ%αί τινας, πολλαχοΰ δε της Καρίας τάψονς Λελένωνκαί έρυ»
ματα £ρημα, Αελέγια καλούμενα. Η τε νϋν Ιωνία λεγομένη
πάσα υπό Καρών ώκείτο xai Λελέχων* έκβαλόντες δε τούτους
οί Ιωνες, αυτοί την χώραν κατέσχον* ετι δε πρότερον οt την
Τροίαν έλόντες, έπλασαν τους Αελεγας έκ των περί την ϊδην
τόπων τών κατά ΪΙήδααον και τον Σατνιόεντα ποταμόν. Οτι
μεν ούν βάρβαροι ησαν ούτοι, xai αυτό το κοινωνήσαι τοΓς
Καρσ'ι, νομίζοιτ’ «ν σημεΐον. Οτι δε πλανήτες, καί μετ’ εκείνων,
xai χωρίς, xai εκ παλαιού, και άί Αρις-οτελ.ους πολιτεία* oVjλουσιν. έ ν μεν γάρ τγ Ακαρνάνων φησί , τό μεν εχειν αυτής
Κουρήτας, τό δε προσεσπεριον Αελεγας, εΐτα Τηλεβόας* έν
δε τη τών Αιτωλών, τους νυν Αοκρούς, Λ έλ,εγας καλεί* κατα- 32α
σχείν δε καί την Βοιωτίαν αυτούς φησίν* όροίως δε xai έν τγ
Οπουντίων xai Μεγαρέων έν δε τη Αευχαδίων xai αυτόχθονοί
τινα Αίλεγα ονομάζει, τούτου δε $υγατρεδούν Τηλεβόαν τοϋ
ίέ παΐδας δύο xai είκοσι Τηλεβόας* ών τινας οΐχήοαι την Α ευ·
χάδα. Μαλιςα δ* άν τις Ησιόίω πις-εύσειεν ούτως περί αυτών
είπόντι*

Ητοι yap Αοχρ'ος Λελεγων Υ,γήαατο λαών,
Τούς ρά ττοτε Κρονίώις Ζίΰς, ά^βιτα ρήίεα Λδώς,
Λεκτούς εκ γαιης άΚίας πόρζ Δευκαλίων;.
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522. Tij γάρ ετυμολογία το συλλέκτους γεγονέναι τινάς έκ παλαιού
καί μιγάδας, αΙνίττεσΒαί μοι δοχά' καί διά τοϋτο έκλελοιπέναι
τό γένος' άπερ αν τις καί περί Καυκώνων λέχοι, νυν ουδαμοΰ
δντων, πρότερον δ εν πλείοσι τόποις κατωκιαμενων.
$. 3.
Upότερον μεν ούν, και'περ μικρών και πολλών καί άδοξων
δντων τών έΒνών, ©μως διά την εόανδρίαν, καί το βααιλεύεσδαι
κατά σφάς, ον πάνν ην χαλεπόν διαλαβείν τούς ορούς αυτών.
Νυνί <λ’, ερήμου τής πλείςης χώρας γεγενιημένης , κοιτών κατοι
κιών, καί μαλις-α τών πόλεων, αφανισμένων , ουδ εί δύυαιτό τις
άκριβουν ταϋτα, ούδέν άν ποιοίη χρήσιμον, διά την άδοξίαν
καί τον άφανισμον αυτών· ος εκ πολλοί χρόνου λαβών την
αργήν, ουδέ νυν πω πέπαυται κατά πολλά μέρη διά τάς άπος-ασεις* άλλ’ ένς-ρατοπεδεύουσιν αυτών Ρωμαίοι τοΐς οικοις,
κατας-αΒέντες υπ’ αυτών δυνάςαι. Τών δ’ ούν Ηπειρωτών έβδομηκοντα πόλεις Πολύβιός ιρησιν άνατρέψαι Παύλον τον Αιμί
λιον μετά ττ,ν Μακεδόνων καί Περσέως κατάλυση/ (Μολοττών
δ* υπφξαι τάς πλείς-ας), πέντε δε καί δέκα μυριάδας ανθρώ
πων έξανδραποδίίτασΒαι. Ομως δ ούν έχχειρήσομεν, έφ* όσον
τή γραφή τε προσέχει, καί καιν εφικτόν, έπελΒειν τά καΒ’
έκας-α, άρξάμενοι άπό της κατά τον Ιόυιον κόλπον παραλίας*
αυτή δ* ές-ίν, εις ήν ό διπλούς ό εκ του Αδρίου τελευτά.
$·

4-

Τούτης δή τά πρώτα μέρη τά περί Επίδαμνον καί Απολ
λωνίαν ές-ίν- Εκ δέ τής Απολλωνίας εις Μακεδονίαν ή Εχνατία
ές-ίν οδός προς ίω , βε&,ματισμένη κατά μιλιον, καί κατες-ηλωμένη μέχρι Κύψελον κα^ Εβρου ποταμού’ μιλιών δ’ ές-ί πεντακοσίων τριάκοντα πέντε. Αογιζομένω δε, ώς μεν οι πολλοί,
το
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to μιλιον Ικταςάδιον, τετρχκισγΟΛοι άν εΐεν ς-άδιοι, καί επ’ 322.
αντοίς διβκόοιοι δγδοώκοντα' ώς δέ Πολύ&ος, προς&είς τώ
όκτας-αδίω δίπλευρου, δ έςι τρίτον ςαδίου , προσθετέον άλλους
ς-αδίους εκατόν έβδομέ,κοντά οκτώ, το τρίτον τον των μιλιών
άρ&μοϋ. Συμβαίνει $' άπό ίσου διαζώματος αυμτ.ίττειν εις vr,v 3a5.
αυττ,ν οδόν, τούς τ’ εκ τϋς Απολλωνίας όρμφέηας και τούς
έ£ Ιόπιδάμνου. Η μέν ουν κάσα Εγνατίχ καλείται* ^ δέ πρώτη
επί Κανδαουίας λέγεται, δρους Ιλλυρικού, διά Αυχνιδοΰ πόλεως καί Πυλώνος, τόπου δρίζοντος έν τγ δδώ τήν τε Ιλλυρΐδακαί την Μακεδονίαν. Εκεί&εν δ* εΥί παρά Βαρνοΰντα, διά
#
Φ
V
Ηράκλειας και Λυγκης-ών και Εορδών, εις Εδεσσαν καί Πέλ
λαν μέχρι Θεσσαλονικείας* μιλιά δ* έςτ'ι* ψησί Πολύβιος, ταντα
διακόσια έζηκοντα επτά. Tavtflv δλ t»y οδόν έκ των περί τί?ν
Επι'δαμνον καί τκν Απολλωνίαν τόπο>^ ιονσιν, έν δεςιά μέν ές*ι
τά Ηπειρωτικά έθνη, κλυζόμενα τώ Σικελ&ώ πελάζει, μέχρι
τον Αμβοακικον κόλπον εν άριςερα 3ε τά Spyj τά των Ιλλυ
ριών, ά προδιηλθοαεν , και τά έθνη τά παροικοίντα μέχρι
Μακεδονίας καί Παιόνονν. ΕΓτα άπό μεν Αμβρακικον κόλπον
τά* νεύοντα εφεζης προς έω , τά άντιπαρηκοντα τη Πελοποννησψ, τη; Ελλάδος ές·/ν* εΓτ7εκπίπτει εί; το Atyotov πέλαχος,
άπολιπάντα έν δεξιά την Πελοπόννησον δλην. Από δέ της άρχης
των Μακεδονικών εθνών καί των Παιονικών μέχρι Στρνμόνος
ποταμού, Μακεδόνες τε οίκονσι καί Ηαίονες, και τινες των
ορεινών Θρακών* τά δε πέραν Στρνμόνος η3η, μέχρι τον Πον
τικού ςόμαζος καί τον Αίμον, πάντα Θρακών έ^ι, πλην της
παραλίας* αυτή 3* νφ Ελλήνων οίκειται, τών μεν επί τη Προποντιδι ιδρυμένων, τών δέ ey* Ελλησπόντω καί τώ Μελάνι
κόλπω, τών 3ε επί τώ Αιχαιω. ϊ ό δ* Aiyaiov πέλαχος δύο
κλύξει πλευράς■της Ελλάδος, την μεν προς εω βλέπονταν,
τεινονσαν δέ άπό τον Σουνίου προς την άρκτον μέχρι τον
%
Δ
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5ι5. Θερμαίου κόλπου καί Θεσσαλοινικείας, Μακεδονικές πόλεως,
$ νύν μαλις-α των άλλων ενανδρεΓ* τ^ν δέ προς νότον, τήν
Μακεδονικήν, άπό Θεσσαλονικείας μέχρι Στρυμόνος. Τενες δε
καί τκν άπό Στρυμόνος μέχρι Νέ?ου ττ, Μακεδονία προσνέμουσιν* επειδή Φίλιππος έσπούδζσε δια®ερόντως περί ταύτα τά
χωρία, ώς·* έξιδιοόσασθαι, καί συνετότατο προσόδους μεγιςας
έκ των μετάλλων καί τές άλλν;ς ευβυίας τών τόπων. Από δέ
Σουνίου μέχρι Πελοπόννησου τό Μυρτώόν έ$·ι καί Κρητικόν
πέλ-ayος καί Λιβυκόν συν τοϊς κόλποις μέχρι του Σικελικού*
τούτο δε καί τόν Αμ^ρακικόν καί Κορινθιακόν καί Κρισσαίον
εκπλ^ροι κόλπον.
$. 5,

Τών μέν ούν Ηπειροιτών έ'θν>ι ^σίν είναι Θεόπομπος τετταρεσκαίδεκα* τούτων δ* ενδοξότατα, Χαονες, καί Μολοττοί,
δια τό άρξαι ποτέ πασ>)ς τές όπειρώτιδος, πρότερον μεν
ο2·ί· Χα'ονας, ύπερον δέ Μολοττοϋς, οϊ καί διά τέν συχχένειαν τών
βασιλέων επί πλέον >3ύξ>$θκσαν ( τών yap Αϊακιδών κσαν ), καί
διά τό παρά τούτοις είναι τό έν Δοιδώνρ μαντεΓον, παλαιόν τε
καί ©νομας·όν ον. Χαονες μεν ουν καί Θεσπρωτοί, καί ριετά
τούτους εφεξής Κασσωπαϊοι (καί ουτοι δ* είσί Θεσπρωτοί),
rev άπό τών Κεραύνιων ορών μέχρι τού Αμδρακικού κόλπον
παραλίαν νέμονται, χώραν εύδαίμονα έχοντες* ό δέ πλούς άπό
τών Χαόνων άρξαμένω προς άνίσχοντα «λαόν, καί προς τόν
ApSpaxuov κόλπον καί τόν Κορινθιακόν, εν δεξιά δχοντι τό
Αύσόνιον πέλαχος, έν άριςερά δέ τλν Ηπειρον, είσί χίλιοι
καί τριακόσιοι ςνκδιοι άπό τών Κεραύνιων επί τό ζ'όμα τού
Αμδρακικού κόλ.που. Εν τούτω δ* ές-ί τώ δίαρίματι ΓΙάνορμός
τε, λιμκν μέγας έν μέσοις τοίς Κεραυνίοις όρεσι* καί μετά
ταύτα Οχχκισμος, λιμ/,ν άλλος, καθ όν τά δνσμικάάκρατες
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Κορκυραίας άντάειται* καί ηοίλιν άλλος, Κασσώπη, -άψ’ οδ 3ϋ4*
ini Βρεντέσιρν χίλιοι επτακόσιοι ςάδιον οι £’ίσοι καίini Χά
ροντα άπό «λλου ακρωτήριου νοτιωτέρου ττίς Κασσώπης, δ
καλοϋσι Φαλακρήν. Μετά ίέ Οχχ»ισμον, Ποσείόιον, καί ΒουΤρωτόν, επί τώ ς-όματι του καλούμενου Πηλώδους λιριενος,
Ιδρυμένο* έν τόπω χερρονγισίξοντι, «τοίχους έχον Ρωμαίους ,
καί τά Σύβοτα. Είσι ίέ ν^σίδές τά Σύ$οτα, τ>5ς ( έν Ηπείρου
μα,ρον άπέχουσαι, κατά όέ το έώον άκρον τδς Κορκυραίας, την
Λευκιμμ^ν, κείμενοι. Καί άλλοι ό1 έν τώ παράπλω νηοίδες
εισίν ούκ ά£ιαι μνήμης. Επειτα άκρα Χειμέριον, καί Γλυκύς
λιμ/jv, ας δν εμβάλλει 6 Αχέρων ποταμός, ρέων έκ ττ5ς Αχβρουσίας "λίμνης , καί δεχόμενος πλαους ποταμούς , ώς·ε καί
γλύκαιναν τόν κόλπον ρεΓβέ καί ό Θυαμις πλησίον. Υπέρκειται
δε τούτου μεν τού κόλπου Κίχυρος,» πρότερον Εβυρα, πόλις
Θεσπρωτών του ίέ κατά Βου^ρωτόν « Φοινόα}. Εχχυς βέ
τ^ς Κιχυρου πολίχνιον Βουχαίτιον Κασσωπαιων, μικρόν υπέρ
τ>5ς ^αλάττϊΐς όν* καί Ελατρία, καί Πανίοσία, καί Βατιάι εν
μεσοχαία’ χα&ήχει δ' αυτών ί χώρα μέχρι του κόλπου. Μετά
δε Γλυκύν λιμένα εφεξής εισι ίύο άλλοι λιμένες, ό μεν έχχύτέρω καί έλάττων Κόμαρος, ισθμόν ποιών εξήκοντα ςαδίων
προς τόν Αμβρακικόν κόλπον, καί τό του Σεβας-ου Καίσαρος
χτίσμα, την Νικόπολιν* ό ίέ άπωτέρω, καί μείζων καί άμείνων,
πλησίον του τάματος του κόλπου, ίιέχων τ«ς Νικρπόλεως όσον
δώδεκζ ροδίους·
§. 6 .

Ε^είίς £έ τό τάμα του Αμβρακικοΰ κόλπου* τούτου βέ του
κόλπου τό μεν τόμα μικρώ του τετραςαδίου μεΐζον, ό ίέκυ- 525.
κλος καί τριακοσίων ταόίων ευλίμενος £έ πας. Οίκουσι οε τοις
μεν εν δεξιά είσπλέουσι τών Ελλήνων Ακαρνάνες* καί ιερόν του
Δ a
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5a5. Ακτιου Απόλλωνος ενταύθα εΥι, πλ>]σΛν toy ς·όματος, λόφος
ΐΐς, έψ* ω ο νεώς, καΐ ύπ* αυτώ πεδίον, άλσος εχον, καί νεώρια*
εν οί; άνεΒηκε Καίσαρ τήν δεκανέαν άκροΒίνιον, από μονοκρότου μέχρι δεκηρους* υπό πυρός δ” ήφανίσθαι καί οί νεώσοικοι
λέ*/ονται και τά πλοία* Εν άρις·ερά δέ ή Νικόπολις, καί των
ΐίπειρωτών οί ΚασσωπαΓοι μέχρι του μυχοΰ του κατά Αμβρακίαν- υπέρκειται δέ αυτή τοΰ μυχοΰ μικρόν, Γοργού τοϋ Κύ
ψελου χτίσμα» παραόρει 5* αυτήν ό Αραχθος ποταμός, άνάπλουν
έχων εκ Βαλαττη; εις αυτήν, όλίχων ς-αδίων, άρχόμενος εκ
Τύρφης όρου; καί το; ΙΤαρωραίας. Ευτυχεί μεν ουν καί ποότερον ή πόλις αυτή διαφερόντως* τήν χοΰν επωνυμίαν έντευΒεν
εσχηκεν ό κόλπος· μάλ·ις·α δ* έκόσμησεν αυτόν Πύρρος, βασιλείω χρησα'μενος τώ τόπω. Μακεδόνες δ3 ΰςερον καί Ρωμαίοι,
καί τούτην, καί τάς άλλα; κατεπόνησαν τοίς συνεχέσι πόλε
μοι; , διά την απείθειαν* ώς*ε τό τελευταίου ό Σεδας*ός όρων,
έκλελ-ειμμένας τελέως τάς πόλεις, είς μίαν συνώκισε την υπ’
αυτοΰ κληΒεΐσαυ Ναόπολιν εν τώ κόλπω τούτώ» έκαλεσε δ*
επώνυμου της νίκη;, έν η κατεναυμα'χησεν Αντώνιον προ του
ς-όματο; του κό).που, καΐ τήν Αιγυπτίων βασίλασσαν Κλεοπά
τραν , παρούσαν έν τώ άχώνι και αυτήν. Η μεν ουν Νικόπολις
εϋανόρ$Γ, καΐ λαμβάνει καΒ’ ημέραν έπίδοσιν, χώραν τε εχουσα
πολλήν, καΐ τον έκ τών λαύρων κόσμον» τό τε κατασκευασβέν
τέμενος έν τώ προας-είω τό μεν εις τον ay&va τον πεντετηραόν
έν άλσει, εχοντι γυμνάσιόν τε καΐ ς·άδίον, τό δ1 έν τώ υπέρ-·
κειμενω τοΰ άλσους ίερώ λόψω τοΰ Απόλλωνος. Αποδέδεικται
ό’ ό aj/ών Ολύμπιος, τά Ακτια, ίερός τοΰ Ακτίου Απόλλωνος*
τήν δ* επιμέλειαν Ιχουσιν αυτοΰ Λακεδαιμόνιοι. Αί δ άλλαι
κατοικίαι περιπόλιοι της Νικοπόλεώς εΐσιν. Ηνετο δέ καί πρόTcCgv τά Ακτια τώ 5εω, ς-εφανίτης
υπο τώ* περίοικων'
ϊϋν o’ i'Jztv.6zspov εποή^σεν ό Καίσαρ*
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§. 7 ;

Μετά δε ττ,ν Αμδραχίχν τό Αργος έςι το Apiptkoyuov, 325.
χτίσμα Αλκμαίωνος «οι τών παίοων. Εφορος μεν ουν φησι τον
Αλκμαίωνα μετά τήν έπιχόνων επί τάς Θ>ί©ας ς-ρατείαν, παρακλη$έντα υπό Διορίσους, συνελ^είν εις Αιτωλίαν αΰτω, καί,
συχκατακτησασ^αι ταύττ,ν τε καί τήν Ακαρνανίαν* καλούντο?
5* αυτούς επί τον Τρωικόν πόλεμον Αγαμεμνονος, τον' μεν
Αιομ/,δη πορευΒήναι' τόν o’ Αλκμ&ίωνα, μείναντα όν τή Ακαρ· 326.
νανία, τό Αρ^ος κτίσαε* καλέσαε Αμφιλοχικόν έπώνυμοντοΰ
άδείγοΰ. Ιναχον <?έ τόν διά τής χώρας ρέοντα ποταμόν εις
τόν κόλπον , από τον κατά τήν Αργείον προσα^ορεΰσαι. Θοΰκυίίόής.ίέ φησ<ν αυτόν Αμφίλοχον, μετά τήν έχ Τροίας έπα'νοίον, ίυσαρες-οΰντα τοίς ή/ Αργεί, ηαρε^εϊν εις τήν Ακαρνα
νίαν* διαδεξάμενον δε τήν τοΰ ά&λφοΰ &»νας*εών, κτίσάι τήν
πόλο» επώνυμον εαυτού.
$. 8 .

Ηηειρώται 6’ είσι καί Αμφίλοχοι, καί οί ύπερκείμενοι καί
συναπτοντες τοίς Ιλλυρικοί? δρεσι, τραχείαν οίκονντες'χώραν,
Μολοττοί τε καί Αλαμάνες καί Αιθικες, καί Τυμφαίοι, καί
όρές-at, ΠαρωραΓοί τε καί Αχιντάνες, οί μεν πλησιά£*>ντες τοΓς
Μακείόσι μάλλον, οί όέ τώ Ιονικώ κόλπω. Aeyitat όε τήν
0ρεΓ«ίί« κατασχείν ποτέ .Ορέςης, ψεύγων τόν τής μητρό?
φόνον, καί καταλιπείν επώνυμον εαυτού τόν χώραν* κτίσαι δέ
καί πόλιν, καλείσθαι 5’ αυτήν Αρχος 0ρες*ικόν. Αναμεμικται,
δε τούτοις τά Ιλλυρικά ε^νη, τά πρός τώ νοτίω μερει τής ορει
νής καί τά υπέρ τοΰ ίονίον κόλπου* τής γάρ Επιδάμνου καί
τής Απολλωνίας, μέχρι Κεραύνιων, ύπεροικοΰσι Βυλλίονές τε
καί Τάυλάντίοι, καί Παρ&ινοί, καίΒρύχοι* πλησίον ίέ που
Δ 3
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τά άργυρεtot τά έν Δαμαςίω , [οί>] Πε^ααίιες συνεςτ,σαντο
τλν δννας-είοη, ονς χαί Εχχελιους καί Σεσαρασι;©νς χώλοίσι*
χρές
τούτβις A^jwjr® τε καί ί Δευριοπος, καί ί τρίΑβλίτις
ϊΐεϊαγονία, καί Εορδοί, καί Ελίμεια, καί Εράτυρα. Ταϋτα δε
πρότερον μεν κατεδύνας*εύετο εκας-«, ων εν τοϊς Εγχελίοις, οι
Κάδμον καί Αρμονίας απόγονοι κρχον, καί τά μυθευόμενα
περί αυτών εκεί δεόινυται. Ουτοι μεν ουν ουχ υπό ιθαχενών ιΐρχοντο* οι τε Auyje»ir«< ύπ3Αρραβχίω ε^ένοντο, τοϋ Βακχιαδών
γένους oyxc τούτον δ3 κν Βυγατριδή r>Φίλιππον μκτκρ [τοϋ}
Αμύντου , Ευρυδίκη, Ιρρα δε Βιυγάνηρ* καί τών όπειρωτών
δέ Μολοττοί, υπό Πύρ/ίω τώ Νεοπτολεμω τοϋ Αχιλλεως καί
τοις άπο^όνοις αυτού,Θετταλοίς oust, χεχονότες. Οί λοιποί δε
ύπό ίθαχενών Ϋ,ρχοντο* είτ3έπικράτούντων άει τινων ΚΛτεςρεψεν άπαντα εις τκν Μακεδόνων άρχκν, πλκν ολίγων τών υπέρ
τον Ιονίου κόλπου. Καί δκ καί τά περί Αυγκϊΐς-ον, καί Πελαχονίαν, καί όρες-ιάδα, καί Ελίαειαν, τκν άνω Μακεδονίαν
εκάλουν* οί δ3 ύπερον καί έλευθεραν. Ενιοι δε καί σνμπασαν
τκν μέχρι Κορκύρας, Μακεδονίαν προσα^ωρεύοναιν, αιτιολο327· χούντες άμα, οτι καί κούροι, καί διαλέκτω, καί χλαμύδι, καί
αλλοις τοιούτοις χρίνται παραπλκσίοις* ενιοι δέ καί δίχλωττβί
είσι. Καταλυθείοης δέ της Μακεδόνων άρχτ,ς, ύπό Ρωμαίοις
έπεσε. Δια δέ τούτων ες-ί τών εθνών κ Εχνατία οδός, εξ Επιδάμνον καί Απολλωνίας· περί δέ τκν επί Κανδαουίας οδόν
at τε λίμναι εΐσίν at περί Αυχνιδόν, ταριχείας ιχθύων αΰτάρκεις εχουσαι* καί ποταμοί, ο? τε εις τόν Ιο'νιον κόλπον εκπίπτοντες , καί οί ε’πί τά νότια μέρη, ό τ’ Ιναχος καί ό Ρατώος,
καί ό Αχελώος, καί ό Ενκνος, 6 Λυκόρμας πρότερον καλού
μενος, ό μέν εις τόν κόλπον, τον Αμδρακικόν εμβάλλων, ό δέ
εις τόν Αχελώον αυτός δέ ό Αχελώος εις τκν θάλατταν καί ό
Εϋ’κνος, ό μέν τκν Ακαρνανίαν διε£«ΰν, ό δέ vjv Αιτωλίαν. Ο
υμ

Β1ΒΛ. Ζ. ( ή πειρο ς ).

55

δέ Εριγών noλλά δεξά μένος ρεύματα έκ των Ιλλυρικών ορών, 5^7*
καί Λι/γκης-ών, καί Bpvytoy, καί Δ ι ό π ω ν , καί Πελαχόνων,
ας τον Αξιόν εκδίδωσι.

$· 9 ·
Πρότερον /^έν ουν καί 7τόλεες ίσον & το?ς «θνεσι τούτοις.
Τριπολίτις χούν η Πελαχονιά έλεγετο, ης καί Αδωρος ην, καί
ini τώ Εριγώνι πάσαι αχ των Δευριόπων πόλεις ωκηντο, $ν *
το Βρυάνιον καί Αλκομεναί καί 2τύμ£αρα. Κύδραι δε Βρυ/ων, Αψνιον.δϊ Τυμφαιών, όμορον AiSuta καί Τρικκη* πλη
σίον δ* ίΑϊ τ^ς τε Μακεδονίας καί της Θετταλίας, περί τό
ΠοΓον όρος καί τον Πίνδον, ΑΖωικές τε καί αι τού Πηνειόν
KYf/ou· ών αμφισβητούσε Τυμφαίοί τε καί οί υπό τη Π&ίω Θετ»
ταλοέ* καί πόλις Οξύνεια παρά τον ίονα ποταμόν, άπέχουσα
Αζώρου της Τριπόλίτιδος ςαδίους είκοσι καί έκατόν* πλησίον
δέ καί αί Αλκομεναί καί Αίχινιον, καί Εύρωπος, καί αί τον
ϊονος εις τον Πηνειόν σνμβολαι. Τότε μεν ούν, ό>ς εΓπον, καύπερ ουσα τραχεία καί όρων πλήρης, Τομάρου καί Πολυάνου
καί άλλων πλειόνων, όμως ενάν^οει η τε Ηπειρος πάσα, καί η
ίλλνρις* νυν δέ τά πολλά μεν έρτ,μία κατέχει, τά δ9οίκούμενα
κωμηδόν καί έν έρειπίοις λείπεται. ϊϋκλελοιπε‘δέ πως καί τό
μαντείον τό έν Δωδώνη, καθάπερ καί άλλα.
φ· ίο .
*

«,

·

Ες·* δέ, ώς φησιν Εφορος, Πελασχων ίδρυμα* οί δέ Πελασ
γοί των περί την Ελλάδα δυνας-ευσάντων αρχαιότατοι λέγον
ται* καί ό Ποιητης φησιν οντω*
Zjv άνα, Δωδωνκΐί, Πελασγικέ.
0 δ’ Ησίοδος*
Δωδώνην φηγόν τβ Πιλασγών Ιδρανον ζεν.
Δ

4
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3a8. Πε/st μεν ονν των Πελασγών, έν τοΓς ΤνρρινικοΓς εΐρητat.
Περί δέ Δωδώνης, τού; /«έν περιοικονντας τό ιερόν, διότι βάρ
βαροι, ίιασα^εΓ και Ομτ,ρος εκ τής διαιτης, άνιπτόποδας,
χαμαιεύνας, λεγων. Πότερον δέ χρή λεγειν Ελλούς, ώς Πίν
δαρος , r, Σελλούς, ώς ύπονοονσι παρ’ Ομψω κεΐσ3αι, ή γραγη
άμψιβολ.ος ούσα ονκ ία ία σγυρίζεο3αι. Φιλόχορος δέ ψησι
και τόν περί Δωδώνην τόπον, ώσπερ τ«ν Ενδοιαν, ΕλλοπΓαν
κλ^θήναι* καί γάρ Ησίοδον οντω λέ^ε«·
. E~t τ«ς Ελλοπττί, πολυλήιος
βϋλεψων*
Εν$ά$ε Δωίώντ? re$ επ' e^arerj πεπολις'αι.
Οίονται δέ, φ»ισίν ό Απολλόδωρος, από των ελών των περί τό
ιερόν, οντω καλεΐσ^αΓ τόν pivzot Ποιητήν ού λρ/ειν Ελλούς ,
αλλά Σελλούς, υπολαμβάνει τούς περί τό ιερόν, προσίύείς, ότι
καί Σελλ^εντα τινα όνο/ωί£ει ποταμόν. Ονομάζει μεν ούν,
όταν φ>5,
Τ»λό5« εξ Εγύρτ,ς, ποταμόν άκο Σελίόιντος'
ον .τής έν ΘεσπρωτοΓς δ’Εγίρας, «λλά τής έν τοΓς Ηλείοις' έκεΓ
γάρ είναι τόν Σελλήεντα* έν δε ΘεσπρωτοΓς ούδένα, ούδ- έν
ΜολοττοΓς. Τά δε ριυ3ευόμει·α περί τής δρνός καί των πελεκάν,
καί ει τινα άλλα τοιαΰτα, κα&άπερ και περί Δελφών, τά μεν
ποιιητιχωτέρας εςί διατριβής, τά S’ οικεία τής ννν περιοδείας.
$· ι ι .

Η Δωδώνη τοιννν τό μεν πάλ.αφν ύπό ΘεσπρωτοΓς $ν, καί
τό όρος ό Τό/ναρος, ή Ύμάρος (άμψοτέρως 'γάρ λέγεται), υψ
ώ κεΓται τό ιερόν* καί οί τραγικοί δέ, καί Πίνδαρος, Θεσπρωτίδα είρήκασι τήν Δωδώνην* ΰςερον δέ ύπό ΜολοττοΓς έ^ένετο*
Από δέ τού Τομάρου τούς ύπό τον Πολτού λεγομένους ύποψήτας τον Δ ιός ούς καί άνιπτόποδας, χαμαιεύνας καλεΓ, Τομούρους φασΐ λεχΒvjvar καί έν μέν τρ Οδύσσειά, οντω γράψουν!
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ταίες, « φηοιν Αμφήομος, συμδονλεύων τοϊς μνηςήρσι, μη 5α8·
προ'τερον έπιτ&εσ$αι τω Τϊίλεμάχω, πριν άν τον Δία ερωνται*
Ην (tsv κ’ αίνήσωα» Διάς μΐ'/άλοιο Τοροϋροί,
Αντός τ* κτενίω,· τούς τ’ άλλου; πάντα; άνώξω*
Et ί« κ’ άποτρωπωσ*

3eoi, παύσασ^α» ανωγα.

Βέλτιον yap είναι Τομούρους, ί; Θεμις-ας γραίφειν’ ονδαμαν γοΰν
τά μαντεία Θέμιςας λέγεσΖαι παρά τω IIotyjTij, αλλά τάς βού
λας καί τά πολιτεύματα καί νομο$ετήματαφ Τομούρους'είρήσΒαι έπιτετμημένως τούς Τομαρούρους,οίον Τομαροφύλακας. 5‘ig.
ΟΙ μεν ονν νεώτεροι ϊέγοναι Τομούρους· παρ’ Ομηρω δ* άπλούς-ερον ίε ί <?ίχεσ3·αι Θέμις-ας [καί] χαταγρηςιχώς, [ως] καί
Βουλάς, τά προςοτ/ματα καί τά βουτήματα τά μαντικά
κα^άπερ καί τά νόμιμα· τοιοΰτον ^άρ καί τό, .
Ex άρυο; ύψαοροιο Δι'ος β ο Μ ν «πακοϋααι..
$.12.

Κατ’ άρχάς μεν ονν άνίρες ίσον οί προφ/,τεύοντες· καί τοντ’
ιοως καί ό Ποι/ιτκς εμφαίνει’ υποφήτας γάρ καλεί, έν οίς τάττοιντ’ «ν καί οί τ.ροψήται· υς-ερον άπείείχθηοαν τρεΓς γραϊαι,
επειδή καί σύνναος'τφ Δει προναπεδείχ$η καί » Διώνη, Σανί
δας δ1εν τοΓς Θετταλικοίς , μυθώδεις Ιόγονς προσχαριξόμενος,
έκεΐ^έν τε <ρησιν είναι τό ιερόν μετενηνεγμένον έκ τκς περί Σκοτούσσαν IkXaayia;* εςι δ> ή Σκοτοΰασα τής Πέϊασγιώτιδος
Θεττάλίας· συναχολουΒησαι δε γυναιχας *τάς* πλείς-ας, ών
anoyivovs είναι τάς νίίν προφητείας* άπο δε τούτου καί Πελαοτyosov Δία κεκλκσ£αι. Κι νέας ί 5 ετι μυ5ωίες*ερον. . . · .
ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
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ΧΡΗΣΤΟΜΔΘΕΙΑΙ

ΧΡΗ 2 Τ 0 ΜΑΘΕΙΑΙ
Ε Κ T O T Z. Β Ι Β Λ Ι Ο Υ .

Οτι

. I.
ή παροιμία, T ό εν Δωίώνρ χαλκεΓον, έντευΒ'εν ώνομάαθΐί' χαλκεΓον ην έν τώ ίερώ, έχον ίιπερκείμενον ανδριάντα,
κρατούντα μάςτγα χαλκόν, ανάθημα Κορκυραίων* ί ίέ μα'^ιξ
751/ τρπΰϋ, άλυσιόωη?, άπηρτημένους έχουσα εξ αυτής άς*ρ«“
χάλους· οι πλήττοντες το χαλκείον συνεχώς, οπότε αίωροίντο
υπό τών ανέμων, μάκρους ήχους άπειργάζονχο* έως ό μέτρων
τον χρόνον από της αρχής του ήχου μέχρι τέλους, καί ini
τετρακόσια προέλθοι* ό^εν καί ή παροιμία έλέχ^η, Η Κορκυραίων μάςιξ.’
2. Οτι ή Κόρκυρα το παλαιόν ευτυχές ήν , καί δύναμαι
ναυτικήν πλειίτην είχεν, άλλ’ υπό πολέμων τινών καί τυράννων
έγ$άρτ,’ xai ϋςερον υπό Ρωμαίων ελευΒερωΒεΐσα , ουκ in ·ρν£3>!, άλλ’ επί λοιδορία παροιμίαν ελα£εν·
Ε λ ευ £ έο ζ Κ όρκυρα , χ έ ζ ’ ό π ου S tf itij.

3. ό τ ΐ ή Μακεδονία περιορίζεται, εκ μεν δυσμών, τρ
T.apalla. του Αδρίου' έ ’ξ ανατολών δε, τρ παραλλήλω τούτης
μεσημβρινή γραμμή, τη δια τών εκβολών Εβρου ποταμού καί
Κυψελών πόλεω;· εκ βορρά δε, τη νοουμένρ ευθεία γραμμή
τη δια Βερτίσκου όρους , καί ΣκαρίΟυ , καί 0ρ&?λου, καί
Ροόοπης, καί Αίμου (τά yap ορρ ταυτα, άρχόμενα από τοϋ
Αδρίου, διήκει κατά ευθείαν γραμμήν έως του Εύξείνου,
ποιοΰντα χερρόννρσον μεχάλην προς νότον, τ>5ν τε Θράκην
έμοϋ καί Μακείονίαν καί Ηπειρον καί Αχαίαν)' έκ νότου ίέ ,
τρ Εχνατία όίώ, άπό Δυρραχίου πόλεως προς άνατολάς ίοΰσιν,

Ε Κ TOT Ζ. ΒΙΒ Λ ΙΟ Υ .
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ίως Θεσσαλονιχείας* καί 2ς*ι τό σχήμα τούτο τής Μακεδονίας, Sagπαραλλ^λοχράμμου έγγις"α.
4. Ο τ ι ό Πηνειός ποταμός, ρεών δ ιά των Τεμπων καί ά ρ χόμενος ά π ό το ν Π ίνδου ο ρ ο ύ ς , καί διά μ έσ η ς Θεσσαλίας καί
.των Λαπιθών καί Περραιδών, δεχόμενος τε τον Εϋρώταν πο
ταμόν , ου Ο μ η ρ ο ς Τ ιτα ρ ή σ ιο ν ώνόμασε, δω ρίζει Μακεδονίαν
βορράυ* Θεσσαλίαν δε προς νότον αί δέ το ν Ευ*·
ρώτα π ο τα μ ο ύ π η γ α ΐ έκ τού Τιταρίου όρους ά ρ χ ο ν τα ι, δ έ ς τ
συνεχές τώ Ολόμπω* καί ες*ιν ό μεν Ο λυρικός , τής Μακεδο
νίας* ή δέ Οσσα, τής Θεσσαλίας, καί τό Πήλιον.
5. Ο τι υπό ταΐς υπωρείαις τού Ολυμπου, παρά τόν Πηνειόν
ποταμόν, Γυρτών έςι πόλις Πεόραιβίκή, καί Μαχνήτις* εν ρ
Πειρίθους τε καί Ι|ίων ηρςαν' άπέχει δε τής Γυρτώνος [σταδίους 35ο.
εκατόν η] πόλις Κρουνών* καί ψασιν, όταν εΐίτρ ό Ποιητής.
μεν προς

Τ ώ μέν if? ix ΘρήλΥ,ς.

Ε ψ ΰρους μ εν

λε'χεσθαι τους Κραννωνίους* Φλεχύας δέ .τους

Γυρτωνίόυς.
6. Ο ϊΐ τό Δίον η πόλις ούκ έν τώ αίχιαλω του Θερμαίου
κόλπου ές*ίν, εν τ«ίς υπωρείαις τού Ολυμπου, άλλ’ όσον επτά
απέχει ς-αδίους' έχει δ’ ή πόλις το Δίον κώμτ,ν πλησίον Πίμπλειαν, ένθα Ο ρ γ ε ύ ς διέτριβεν.
J · Ο τ ι τό παλαιόν οί μ ά ν τε ις καί μουσικήν ειρχάξοντο.
8 . Ο τ ι μ ε τ ά τό Δίον πόλιν, ό Αλιάκμων ποταμός ε ς ι ν ,
εκβάλλων εις τον ΘερμαΓον κόλπον* καί to άπό τούτου, ή
πρός βορράν τού κόλπου παραλία Πιερία καλείται, έως τού
Αςιού ποταμού* έν ή καί πόλις Πόδια, η υύν Κίτρον καλείται*
είτα Μεθώυή καί Αλ.ωρος πόλις* είτα Εριχών καί Λουδίας ποτα
μοί. Από δέ Λουδίου εις Πέλλαν πόλιν ανάπλους, ς·άαία εκατόν
είκοσι. Απέχει δ’ή ΜεΘώνυι τής μέν Πυδντις, ς-άδια τετταράκοντα,
τής Αλώρου δέ, έοδομήκοντας-άδια. II μέν ουνΠυδνα, Πιεραή

6ο
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. ές-t πόλις* η δε Αλω,οος > Βοτταΐκή. Εν μεν ούν τώ προ τής
Πύδνηςπεδίω, Ρωμαίοι Περσε'α καταπολερήσαντες, καθεΐλοντήν
τών Μακειϊονων βασιλείαν* εν $έ τώ προ τής Μεθώνης ζεδίω, yeνε'σθαι συνέοη τώ Φιλίππιρ τω λρύντου rijv ε’κκοπην τον δεξιού
ό^θαλ.ρού καταπελτικώ βέλει, κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως.
9 · Ο τ ι τήν Πέλλαν, ούσαν ρικράν πρότερον, Φίλιππος εις
μτ,Μς ηύςησε τραπείς εν αυτί?· εχει δε λιμνών πρό αυτής , έξ
ης ό Λουόίας ποταρός ρεί* τήν δε λίρνην πληροί τού Αξιου
τι ποταρού άπόσπασρα* είτα ό Αξιός, Αβαρών τήν τε Βοττιαίαυ και τήν Αρραξίτιν γην* καί παραλαβών τον EptyiSva
ποταρόν, εξίησι μεταξύ Χά)ας·ρας καί Θέρμης. Επάειται $έ
τώ Αξιώ ποταρώ χωρίου, όπερ Ομηρος Αμυδωνχ καλει* και
yrioi τούς Παίονας εντεύθεν εις Τροίαν επικούρους έλθείν*
Τ^λό&ν εξ Αμν^ώνος, απ’ Λςιοΰ εύρυρέοντος.

Αλλ’ επεί ό μεν Αξιός θολνερός ές*ι, κρήνη 3έ τις έξ ΑρυΑδνος
άνίσχουσα καί επιριχνυρένη αύτω καλλι'ς*ου ΰίατος, Αά τούτο
τόν έξης Γΐχον,
Αξιού, ον κάλλι^ον ΰόωο ijtixiSvsnxi αίαν,

μεταγράψονσα ούτως*
Αξιόν, ω κάλλις·ον ΰόωρ «πικιίναται At»;;·

ού yap τό του Αξιου ύίωρ κάλλι^ον τής /ής τν? οψει έπικίΑιαται, αλλά [τό] της πηχής τω Αξιώ.
ίο . ό τ ι ρετά τόν Αξιόν ποταρόν η Θεσσαλονίκη έςί
πόλις , ή -πρότερον Θέρμη εκαλείτο* χτίσμα δ' ές-'t Κασσοίνόρου, ος επί τώ όνόρατι τής εαυτού χυναικός, παιίός Αέ Φι
λίππου τού Αρύντου, ώνορασε* ρετώκισε Αε τά πέριξ πολιχνια
εις αυτήν, οίον Χώάςραν, Αινείαν, Κισσόν καί τινα *καί*
άλλα. Εκ Αέ τού Κισσού τούτου ύπονοήσειεν άν τις ^ενέσθαι
καί τόν παρ’ Ορήρω ΙφιΑίραντα, ού ό πάππος Κισσεύς εΘρεψεν αυτόν, ωησίν, εν Θρήχη, η νύν Μακεδονία καλείται.

ΕΚ ΤΟΥ Ζ. Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ .
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1 1 ; O n ή Βέροια πόλις, έν ταχς υπωρεέαις κείται του Βερ· 53ο.

ριου δρους.
1 2 . ΟΤΙ 37 ΓΙαλλήν37 χερσόνησος (ής εν τώ ΐσ&μώ χεΐται
37 πριν //έν Ποτέδαια, νΰν δε Κασσάνδρεια ), Φλέχοα το πριν
έκαλείΑ* ωχουν δ5αυτήν οί ρυδΐυόρενοι γίγαντες, ε$νος ασεβές
χαΐ άνομον, ους Ηρακλής διέφΒειρεν. Εχε/ δέ πόλεις τέτταρα^
Αφυτιν, Μένβήν, Σχιώνην, Σχν/,ν.
13.
' Οτ ι τής Ολ.ΰνθου έπινειόν ές-ι Μηκύδερνα έν τώ Τορωναίω κόλπω.
1 4· O n πλησίον Ολύνθου χωρέον ές-ΐ κοιλον, καλούρενον
Κανθαρώλείλρον, ε’κ του συρδε&ικδτος* τδ γάρ ζωον δ κάν
θαρος πέριξ τής χώρας γινόμενος, ·ην(χα ψαύσπ τον χωρίου
εκείνου, βιαγ$είρεται.
15. Οτι αντίκρυ Κανάς-ρδυ, άκρου τής Π ο λ λ έ ς , ή Δέρρις
ές*ΐν άκρα , πλησίον Κωφού λιρένος· καί δ ΤορωναΓος κόλπος
υπό τούτων άφορίζεται. Και προς άνατολάς αΰ3·ις κεΓται τδ
άκρον τού Αφωνος, δ αφορίσει τον Σιγγιτιχόν κόλπον* ώς
είναι εφεξής κόλπους του Αίχαιου πελάχους πρδς |3ορρόν,
όλλήλων απέχοντας ούτως· Μαλιακδν, Παχα^τικδν, Θερραίον, Τορωναίον, Σιχχιτικέν, Στρυρονικόν* τά δέ άκρα,
Ποσειδιον ρεν, τδ ρετα£ΰ Μαλιακοΰ καί Παχασ^τικοδ, τδ Si
εφεξής προς βορράν, Σάπιας, εΓτα τδ έν Παλλ,ήν/? Kavxrpov,
εΓτα, Δέρρις* εΓτα, Νυρφαιον έν τώ Α£ωνι, πρδς τω Σιγγιτικώ* τδ δέ πρδς τώ Στρυρονικώ, ΑχράΒως άκρον* ών μεταξύ,
δ Α$ων* ου πρδς άνατολάς, ή Αήρνος* πρδς δέ βορράν αφορί
σει τδν Στρυρονικδν κόλπον, 37 ΙΜεαπολις.
ιβ . Οτι Ακανθος πόλις έν τω Σιγγιτικώ κόλπω ες*ί παρά- 55 1.
λιος, πλησίον τής του Ξέρξου διώρυχος* έχει δ* δ Α3·ων πέντε
πόλεις, Δέον, Κλεωνάς, Θύσσον, Ολόφυ£ον, Ακρά&ώους*
«ϋτη δέ , πρδς τή κορυφή του Αφωνος κεΐται. Ες*ι δ’ δ Αδων
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531. φος μαςο είδες, όξντατον, ύψηλότατον* ον οί τήν κορvfr/j
οίκονντες, όρώσι τον ήλιον άνατέλλοντα π4οο ωρών τριών τής
εν τη παραλία ανατολής* και ες·ιν από πόλεω; τής Ακανθου ό
περίπλους τή; Χερρονχαου , έως Σταχείοου πόλεως τον Apifoτέλους, ^α'δία τετρακόσια. Εν ή λιρών ονορα Κοίπρος, κοδνησίον
ομώνυμον τώ λιρένι* είτα αί τον Στρνμόνος έκέολαί* είτα
Φή'ρ/,ς, Γαλτ,ψός, Απολλωνία, πάσαι πόλεις* εΓτατό Νε'ς-ον
ς-όμα, τον διορίζοντας Μακεδονίαν καί ©paowjv, ώς Φίλιππος
καί Αλέξανδρος, ό τούτον παίς, δώριζαν εν τοΓς κατ’ αυτούς
χράνοις. Είσί δέ περί τον Στρυρονικόν κόλπον πόλεις καί ετεραι,
οϊον Μύρκινος, Αρ^Λος, Δραβήσκος, Δατον* όπερ καί άρίςην
έχει χώραν καί ενκαρπον, καί υανπ^ια, καί χρνσού ρέταλλα*
ay’ ον καί παροιρία, Δάτον αχανών, ώς καί, Αχαιών άχαδίδες.
1 7 * Οτι πλεΐς-α μέταλλα' eft χρυσού εν ταις Κρηνισιν,
οπον νύν ο: Φίλιπποι πόλις ιδρυται, πλησίον τον Παλαιόν
όρους. Καίαΰτό δέ τό ΠαχχαΓον όρος, χρύσεια καί άργύρεια
έχει ριεταλλα, καί ή πέραν, καί ή ε’ντός τον Στρυμόνος ποτα
μού , ρέχρι Παιονίας* φασί δέ καί τούς την Παιονίαν χήν
άροΰντας ευρίσκειν χρνσοΰ τινα μόρια.
ο
C
ι 8 . Οτι ό Στρυμών ποταμός άρχεται έκ τών περί την Ρο
δόπην Αχριανων.
j g . Οτι ό παρ’ όρήρω Ας-εροπαΓος, υιός Πηλεχόνος, έκ
Παιονίας ών τής έν Μακεδονία ίςορεϊται’ διό και Πηλεχόνος
νιος· οί yap Παίονες Πελαχόνες εκαλούντο.
20 . Οτι οί νΰν Φίλιπποι πόλις Κρηνίδες εκαλούντο τό
παλαιόν.
2 ΐ . Οτι Σιντοί ε$νος Θρακικόν κατώκει την Λήρνον
νήσον* ο$εν Ομηρος Σίντιας αυτούς καλει, λέ/ων’
Εν3α «β Σιντιις ανδοες.
22 . ό τ ι ρετά τον Νές-ον ποταμόν προς άνατολάς, Αβδηρα
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πόλις επώνυμος Αβ&ίρου, δν οι τού Διομήδους ίπποι εγαγον* 532.
είτα Δίκαια πόλις πλησίον* η ύπέρκειται λίμνη μεχά)η η Βις-ονις* είτα πόλις Μαρώνεια.
a 3 . Ο τι ό νυν ποταμός Ρnytva εν Θράκη καλούμενος,
έρρινος fiv καλούμενος.
a4· ΟΤΙ τήν Σαμοθράκην Ιασίων και Δάρδανος αδελφοί
ώκουν κεραυνωθέντος δέ ίασίονος δια την εις Δήμητρα αμαρ
τίαν, ό Δάρδανος, άπάρας έκ Σαμοθράκης, ελ^ών ωκισεν εν
τή ύποιρεία τής ίδής τήν πόλιν , Δαρδανίαν καλέσας* καί
ε’δίδα£ε τούς Τρώας τά εν Σαμοθράκη μυςτίρια* εκαλείτο δε
ή Σαμοθράκη Σάμος πρίν.
a5 . Ο Τ Ι ή εν Θράκη χερρόνησος, τρεις ποιεί θαλάσσας*
Προποντίδα ε’κ βορρά, Ελλήσποντον ε£ ανατολών, καί τον Μ ίλανα κόλπον εκ νότου* οπού καί ό Μέλος ποταμός είσοάλλει,
ομώνυμος τώ κόλπω.
2 6 . Ο τ ι εν τώ ίσθμώ τής χερσοννήσου τρείς πόλεις κεινται* προς μίν τώ Μελάνι κόλπω, Καρδιά, προς δε τή Προποντίδι, Πακτύη, προς δε τή μεσσοχεία , Λυσιμαχιά* μήκος
τού ισθμού ς-άδια τεταράκοντα.
27 . Ο τι ή πόλις ό Ελέους, άρσενικώς λέγεται* τάχα δε
καί ό Τραπεξούς.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Ο Γ Δ Ο Ο Ν .
έν τώ όγίόω τά περί της Ευρώπης, Μακεδονίας τά λαπόρανα, κα<
Ελλάδα πάσαν* Ιν ίϊ και «γχρονίζει &ά τό πολύγνως-ον της χώρας ,
Λακριδών και ευκρινή ποιων τά αδιακρίτως και άδιορίςως ύπο τών
ποιητών τε και ί^ορικών περί τών τοώτγ πόλεων ειρη/κίνα* και ριά·
λΐ7« τά βν τώ Καταλέγω τε και άλλοθι πολλαχον της ποιήσεως.

Κ Ε Φ . Α.
$. I .
%
Ε π ε ΐ δ* έπιπτες άπό των τής Ευρώπης εσπεριών μερών, 33a.
όσα τρ 5αλάττ>? περιεχεται τ>) εντός και τ»5 έκτος, τα τε /Βάρ
βαρα e^v»j περιωδεύσαμεν πάντα εν αΰτή μέχρι του Τανάιίος,
καί τής Ελλάδος ου πολύ μέρος της Μακεδονίας, άποδώσωμεν
νυνϊ τά λοιπά τής Ελλαίικής γεωγραφίας. Απερ όμηρος μεν
πρώτος, έπειτα καί άλλοι πλείους, έπραγματεύσαντο' οι μεν
ιδία Λιμένας, η Περίπλους, η Περιόδους χής , ή τι τοιοΰτον
άλλο έπιχράψαντες, έν οις καϊ τά Ελλα&κά περιεχεται* οι ^ εν
τη κοινή τής ις-οριας ypa^/j χωρίς άποίει|αντες τήν τών ήπείρων τοπογραφίαν, κα&άπερ έφορός τε έποΐήσε και Πολύβιος*
2
Ε
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33ΐ. άλλοι δ* είς τόν φυσικόν τόπον και τον μαδχριατικόν προσελαδόν τινα καί τών τοιούτων, χαΒάπεο Π,οσειδώνιός τε καί
Ιππαρχος. Τά μεν ούν τών άλλων εύδιαίτητά εςΊ* τά δ* όρίρου
σκέψεως δεϊται κριτικές ποι»ιτικώς τε λέχοντος, καί ον τά νυν,
άλλά τά αρχαία, ών ό χρόνο; ήμαύρωχε τά πολλά. Ω; δ* ονν
δύνατόν εχχειρνιτέον, άρξαμένοι; ay’ ώνπερ άπελίποριεν. Ετελεύτα S3 ίμϊν ό λόχο; άπό μεν τ«ς εσπέρας καί τών άρκτων,
εί; τά Ηπειρωτικά εΒνη καί τά τών Ιλλυριών* άπό δε τ>5ς έω,
είς τά τών Μακεδόνων /κεχρί Βυζαντίου. Μετά μεν ονν τού;
Ηπειρώτας καί τούς Ιλλυριούς, τών Ελλήνων Ακαρνάνέ; είσι,
καί Αίτωλοί, καί Λοκροί οι Ο^όλαι* προ; δέ τούτοι; ΦωκεΓς τε
καί Βοιωτοι* τούτοι; ο’ άντΐπορΒμόζ έςιν ή Πελοπόννησος,
άπολα/ιβανουσα ριεταξν τον Κορινθιακόν κόλπον, καί σχτηματί553. £ουσά τε τούτον, καί οχγιματιζομένη ύπ’ αΰτον. Μετά δέ
Μακεδονίαν, Θετταλοί μέχρι Μαλαέων καί τών άλλ.ων τών
έκτο; ίσΒμοϋ καί αύτών τών εντός.

$.

2.

Ιδία μεν ούν πολλά εΒνη χεχέντ,ται* τά δ* άνωτάτω τοσαντα, όσα; καί διαλ.έκτους παρειλλφααεν τά; Ελλι^νίδας.
Τούτων δ* αύτών τεττάρων ονσών, τλν μέν ία'δα rrj παλ>αιά
Ατ^ίδι τν,ν αύτλν ψαμέν καί χάρ ϊωνες εκαλούντο οί τότε Ατ
τικοί, καί έκεΐΒεν είσιν οί τλν Ασίαν έποικίσαντες ϊωνες, καί
*
χρησάμενοι τη νυν λεχομένη γλώττιρ ΙαΆ* την $ε Δωρίία τη
ΑίολιΆ* πάντες yap οί έκτο; ίσ$μον > πλην Αγνοιών καί Με·
χαρέων, καί τών περί τον Παρνασσόν Δωριέων, καί νυν Ιτι
Αίολέίς καλούνται* καί τον; Δωριέα; A cXt'yov; όντας, καί
τραχυτάτην οίκουντας χώραν, είκο'ς ές-ι τω άνεπιμώτω παρατρέψαι την ^λώτταν καί τά άλλα έ3η προ; το μη ομογενές,
ouoysvsi; πρότερον όντας. Το
αυτό καί τοι; Αθηναίοι;

Β ίΒ Λ . Η . ( ε λ λ ά ς ).
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συνέβη, λεπτόχεών τε καί τραχεΓαν οίκοΰντας χώραν, άπορδή- 333.
τονς ρών εΓναι, και αύτόχθονας νοριισ^ήναι διά τοΰτο , φηαίν ό
Θουκυδίδης, κατέχοντας τήναύτήν άεί, μτ,δενός έ|ελαύνοντος
αυτούς,. pnS επ&νμοΰντος έχειν ttjv εκείνων* τοΰτο τοίνυν
«ντο καί τοΰ ετερογλώχτου καί τοΰ έτεροε$νοΰς αίτιον, ώς
είκός, ΰπτ,ρξε, καίπερ όλίγοις ούσιν. Οδτω δε τοΰ Αίολικοΰ
πλίθους iitatpcttοΰντος εν τοΓς έκτος ίσθριοΰ, καί οί εντός
ΑίολεΓς πρότερον $σ<χν, εΐτ έμίχΒησαυ, Ιώνων μεν έκ τής Ατ
τικής τον Αίχιαλόν κατασχόντων, τών δ” Ηράκλειών τούς Δω
ριέας καταχα^όντων, ύφ’ ών τα' τε Μέχαρα ώκίο^η, καί πολ
λοί τών έν τν5 Πελοποννήσω πόλεων. Οί μεν ούν ίωνες έ£έπεσον πάλιν ταχέως ύπό Αχαιών Αιολικού έθνους* έλειφ3>] S εν
τγ Πελοποννήσω τά δύο e3v>j, τό τε Αιολικόν, καί τό Δω
ρικόν. Οσοι μεν ούν ήττον τοΓς Δωριεΰσιν έπεπλέκοντο, καδάπερ
συνε'&5 τοΓς τε Αρκάσι καί τοΓς Ηλειοις, τοΓς ριέν όρεινοΐς
τελέως ούσι, καί ούκ έριπεπτωκόσιν εις τον κλήρον, τοΓς S’
ίεροΐς νομισΖείσι τοΰ όλυριπίον Διός , καί καθ’ αυτούς ει
ρήνην άγουσι πολύν χρόνον, άλλως τε καί τοΰ Αιολικού /ό
νους ούσι, καί δεδε/ριένοις τήν θ£ύλο> συχκατελδ-οΰσαν ςρβτιάν
περί την τών Ηρακλειδών κάθοδον, ούτοι Αίολις-ί διελέχδίΐσαν*
οί S άλλοι μικτρ ται έχρισαν το έ | άμψοΐν, οί μεν μάλλον, οί
δ5 «ττον αίολι£οντες· σχεδόν δέ τι καί νΰν κατά πόλεις, άλλοι
άλλως διαλέγονται, δοκοΰσΐ δέ δωρί£ειν άπαντες διά την συμβάσαν επικράτειαν. Τοσαΰτα ριέν ούν τά τών Ελλήνων Γ5ν>), 334·
καί ούτως, ώ; τύπω ειπεΓν, άφωρισριένα. Λέγωμεν■δό ίδια
άναλαδόντες, δν χρή τρόπον, r/j τάξει περί αύτών.
$ 3.
Εφορος μεν ουν αρχήν εΓναι τής Ελλάδος την Ακαρνανίαν
φν,σίν άπό τών εσπεριών μερών τούτην χάρ συνάπτειν πρώτον
Ε a
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Ηπεφωταοις Ιθνεσιν. Αλλ* ώσπερ ούτος, τό παραλία
χρώρενος μετρώ, εντεύθεν ποιείται την αρχήν, ηγεμονικόν τι την
θάλατταν κρίνων προς τάςτοπογραγίας, έπεί άλλως γ* ένεχωρει
κατ’ αυτήν την Μακείόνων vox Θετταλών y>jv τήν αρχήν άποφαίνεσθαι της Ελλα'ίος* οντω και ήμίν προσηκει, άκολονθούσι
τ>ΐ φύσει των τόπων, σύροολον ποιείσθαι την θάλατταν. Αυτή
σ’ έκ τού Σικελικού πελφονς προπεσούσα, τη μεν άναχείται
προς τον Κορινθιακόν κόλπον, τρ ^ αποτελεί χερρόνησον ρεγά'/Ύιν την Πελοπόννησον, ισθρώ ς-ενώ κλειορένην· Ες*ι ίέ
τούτα όύο μετγιςα συςτ,μχτα της Ελλα'όος, τό τε εντός ισθμού,
καΐ τό εκτός *πνλών* ρεχρι της εκβολής τον Πηνειόν ποταμού*
τοντο ό* ές*ί τό Θετταλικόν ες-ι ίέ μειζον καί έπιφανες*ερον τό έντό; ίσθρού· σχεόον ίέ τι και άκρόπολίς ες-ιν ή
Πελοπόννησος σύσπασης τής Ελλα'ίος. Χωρίς yap τής λαρπρότητος καί ίννάρεο>ς των ένοικησάντων εθνών, αντη η των
τόπων θέσις υπογράψει την ηγεμονίαν τούτην, κόλποι; τε καί
άκραις πολλαις, καί ταΓς σηρειω&ταταις χερρονησοις peyaλαις, όιαπεποικι/ρενη, [ών] έκ όιαίοχης έτέρα την έτέραν έχει.
Ε γ « ίέ πρώτη μεν των χιρρονησων η ΙΙελοπόννησος, ίσθρω
κλειορένη τετταράκοντα ςσδίων. Δεντέρα ίέ η καί ταύιην περιίγρυσσ.· ης ισθμός εςΊν ό έκ Ilaycov των Μεχαρικών, εις Νι·
σαιαν τό Meyapicov επίνειου, υπερβολή ς·αίίων εκατόν είκοσι
άπό θαλαττης επί θάλατταν. Τρίτη ί* η καί τούτην περιεχον
σα, ης ίσθρός από μυχού τον Κρισσαίόν κόλπον ρέχρι Θερροπνλών* η σ’ επινοούμενη ενθεΐα γραμμή, οσον πεντακοσίων
οκτώ ς-αίίων, την μεν Βοιωτίαν άπασαν εντός άπολαρ&ίνονσα,
την ίέ Φωκίοα τέμνουσα λοξήν καί τούς Επικνηριόιονς· τέ
ταρτη 5έ η από τού Αρβρακικού κόλπον, όιά της Οίτης καί
της Τραχινίας εις τον Μαλιακόν κόλπον καθήκοντα εχονσα τόν
ίσθρόν καί τάς Θερροπύλας, όσον οκτακόσιων όντα ζ-αόϊων.

BIBA.
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Πλειόνων δ1 χi χιλιων άλλος ες-lv, άπό τον αΰτοΰ κόλπου τοΰ 554Αμβρακικοΰ διά Θετταλών καί Μακεόόνων, εί’ς τον Θερμά?ον
ίιήκοΜ μυχόν. Υπαγορεύει &5 τινα τά£ιν ού «αυλήν ή των
χίόρονήσων διαδοχή' δει δ>άπό τής έλαχι<ρΐ$- άρξασ^αι, *xai*
ώς επι^ανες'άτης.
Κ Ε Φ. Β.

JE ΣΤΙ τοόνυν ή Πελοπόννησος έοικυϋζ ιρύλλω πλατάνου τό 3"»5σχήμα, ΐΰγι σχεδόν τι κατά μήκος καί κατά πλάτος, όσον
χιλιων καί τετρακοσίων ςαδίοχν' το μεν άπό τής εσπέρας έπΐ
τήν εω,' τοΰτο

ές*ΐ τό άπό τοΰ Χελωνάτα ίι* Ολυμπίάς καί

τής Μεχαλοπολίτιόός επί τον Ισθμόν τό ί 1 άπό τοΰ νότου
πρός τήν άρκτον, ό ες·ι τό άπό Μαλεών όι’ Αρκα&άς εις

Αϊγιον, Η $έ περίμετρος, μή κατακολπώ^οντι, τετρακισχιλιών
ς·α&ών, ώς Πολύ&ός. Αρτεμίδωρος δε καί τετρακοσίους προςίθη<κ* κατακολπι^οντι όε πλειους των έ|ακοσιων επί τοις πεντακισχιλίόις. Ο ^ ισθμός ( ι ) ειρηται, ότι τετταράκοντα ςαδίων εςίν.
$· 2.
Εχουσι
της' χερρονησον ταύτης το μεν εσπέρων μέρος
Ηλειοικαι Μεσσηνιοι, κλυζό/xsvot τω Σικελικω πελαχει* προσϊαμβώιουσί δε καί της εκατέρωθεν παραλίας , rj μεν Ηλεία
ττοός Άρκτον έπιςρέφουσα, . καί την αρχήν τού Κορινθιακού
κο'λπον /αέχρις ακρας Αραιόν, κα$* ην άντίπορΒμός ές-ιν η τε
Ακαρνανία καί αί προχείμ£ναι νήσοι, Ζάκυνθος καί Κεφαλλη
νία καί Ι3·ακη , καί [αί] Εχιναύες, ών ές-ι καί τό Δονλι'χιον της
( ι) Ταμεταξύ τον, ισ θ μ ό ς, και, βιοηται, έν ταις έκόοσεσι γερόμ$να ταντα, «χατά τον Λ'ολκον, Λ ’ ού τά πορΒμεία νπερνεωλκονσιν
» άπο της έτέρας εις την ετέρζν ,&άλατταν», άπεχώρισα τον κειρ.ένον,
ώς ρη γνήσια τον Στράβωνος ρηρατα, προς ί έ , και ώς έν πο).λοις
των αντιγράφων παραλελειμνένα.

Ε 3
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535. δέ Μεσσηνίας τό πλέον, άνεωγμένον προς νότον, καί τό Λ ιβυκόν πέλαγος, μέχρι τών χαλουμένων θυρίδων πλησίον Ταί
ναρου. Εξης δε μετά ττ,ν Ηλείαν ές-ί τό τών Αχαιών έθνος
προς άρχτους βλέπον, χαΐ τώ Κορινθιακό) κόλπω παρατεΓνον*
τελευτά δ3 εις την Σικυωυίαν. Εντεύθεν δε Σικυών καί Κόριν
θος έκδέχεται μέχρι του ισθμού. Μετά δε την Μεσσηνίαν η
Λακωνική καί ή Αρχεία, μέχρι τού ισθμού και αυτό.
$. 3.
Κόλποι δ’ είσΐν ενταύθα ό,τε Μεσσηνιακός, καί ό Λακω
νικός, καί τρίτος ό Αρχολικός* τέταρτος δ* ό Ερμιονικός, καί
ό Σαρωνικός* οί δέ Σαλαμινιακόν καλούσιν* ών τους μεν η
Λιβυκή, τούς δ* η Κρητική θάλαττα πληροί, καί τό Μυρτώον
πέλαχος* ταιές δέ καί τον Σαρώνικόν πόρον πέλαγος όνομάζουσαι. Μέση δ* ές*ίν η Αρκαδία, πάσιν επικείμενη, καί χειτνιώσα τοΓς άλλοις εθνεσιν. 0 δέ Κορινθιακός κόλπος άρχεται
μέυ άπό τών εκβολών του Εύηνου (τινές δέ φασιν Αχελώου
του όρί£οντος λκαρνάνας καί Αίτωλούς) καί Αράξου. Ενταύθα
γάρ πρώτον άξιόΐογον συναγωγτ,ν λαμβάνουσι προς άλλη'λας
αί εκατέρωθεν άκταί* προϊοϋσαι δέ πλέον, τελέως συμπίπτουσι
κατά τό Ρίον καί Αντίρριον, οσον δή πέντε ςαδιων άπολείπουσαι πορθμόν. Ες-ι δέ τό μεν Ριον τών Αχαιών άλιτενής
άκρα, δρεπανοειδή ταια έπιςροψ,ν εις τό εντός έχουσα, καί δή
καί καλεΓται Δρέπανου* κεΐται δέ μεταξύ Πατρών καί Αίγιου,
556. Ποσειδώνος ιερόν έχουσα. Τό δ* Αντίρριον έν μεθορίοις της
Αιτωλίας καί τής Λοκρίδος ιδρυται* καλούσι δέ Μολύκριον
Ρίον. Ε?τα εντεύθεν διίς-αται πάλιν ή παραλία μετρίως εκατέρω
θεν* προΐοΰσα δ* εις τον ΚρισσαΓον κόλπον, ενταύθα τελευτά,
κλεισμένη τοίς προσεσπερίοις τής Βοιωτίας καί τής Μεχαρικής
τέρμασιν. Εχει δέ την περίμετρον ό Κορινθιακός κόλπος, άπό
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μέν τοΰ Εΰήνου μέχρι του Αράξου ς-αόίων Λσχιλίων όίακο- 536.
σίων τριάκοντα* εί Λ από τοί Αχελώο», πλεονα'ξοι αν που
εκατόν ς·α$ιοις. Από σε Αχελώου επί τον Εύ'ηνον Ακαρνάνές
είσιν* ε?5’ εξής επί τό Αντίρριον, Αίτωλοί* τό <ίέ λοιπόν μέχρι
ισθμοί Λοκρών ές-ι καί Φωκέοιν, και Βοιωτών, καί τής Με^αρίόος, ς·α'Λοι χίλιοι εκατόν είκοσι, Λοίν δέοντες. Η Λ από
τοί Αντιρρίου μέχρι ισθμοί θαλαττα Αλκυονίς καλείται, μέρος
ουσατοί Κρισσαίου κόλπου, Λεχούσα από του ισθμοί μέχρι του
Κράξου, ς-«Λους τριάκοντα επί τοίς χιλίοις. Ως μεν ουν τυπω
είπείν, τοιαύτη τις και τοσαύτη ή τής Πελοποννήσου θέσις ές-i
καί τής άντιπόρθμου γής μέχρι του μυχοί* τοιοίτος Λ- καί ο
μεταξύ άμφοΐν κόλπος. Μετά ίέ ταίτα τά καθ’ έκαΓ« εροίμεν,
τήν αρχήν άπό τής Ηλείας ποιησάμενοι.

Κ Ε Φ . Γ.
'

$· *♦

JV f Ν μεν όή πάσαν Ηλείαν ονομάσουσι, τήν μεταξύ Αχαιών
τε καί Μεσσηνίων παραλίάν, άνέχουσαν είς τήν μεσοχαίαν τήν
πρός Αρκαίία τή κατά Φολόην, καί Αβάνας, καί Παρρασιους.
Τό Λ παλαιόν είς πλείους δυναςείας Λήρητο* εΐτ’ εις όυο,
τήν τε των Επειών, καί τήν υπό Νές*ορι τώ Νηλέως* καΘάπερ
καί Ομηρος είρηκε, τήν μεν των Επειών όνομάζων Ηλιν*
Η ec$ H).tia it« v, ο3ι κρατέουσιν Εττκοί*
την 8 υπο τω Νέ^ορι Πύλον, δι ής τον Αλφειόν ρεΐν (ρηοιν,
A is t o v , Ιςτ ενρν ρέει Πνλίων Λά yaeuc·

Πύλον /Λεν ουν

χλι aoXiv

οΐδεν 6 Ποιητής·

Οί 8 ε Πύλον, Ν>3>?ος evxreaevov πτο>ίε3ρον,
ϊξον.

7*
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556. Ου διά τ^ς πόλεως δέ, ουδέ π«ρ’ αυτήν, ρεΐ 6 Αλφειό?· «λλά

παρ’ αυτήν μεν έτερος; ον ot μεν Πάμισον, οί δε Αμαθον
κάλοϋσιν' άψ} ου και ό Πύλος Ημο&όεις είρήσίύαι ούτος δοκεΐ’
διά δε τής χώρας τής Πυλίας ό Αλφειός.
$· 2·
ΙΙλις δε ή νϋν πόλις ουπω εκτις-ο xaS? Ομηρον, άλλ’ η
χώρα χωμηδον ώκεΓτο* εκαλείτο δε Κοίλη Ηλις από τοϋ συμ~
$ε€ψάτος') τοιαύτη γάρ έςιν ή πλείςη και άρίςη* όψέ δέ ποτέ
συνήϊ^ον εις τήν νϋν πόλη» xrtv Ηλιν, μετά τά Περσικά, εκ
πολλών δήμων. Σχεδόν δέ και τους αλλοις τόπους τους κατά
537* Πελοπόννησον τΰήν ολίγων, ους κατέλε£εν ό Ποη»)τί?ς, ού πόλεις,
αλλά χώρας ονομάζει, αυςήμαχα δήμων έχουσαν εκάςτην πλείω,
έζ ών ϋς’ερον αι γνωριζόμενοι πόλεις συνωχία$ησαν, οιον τής
Αρκαδίας Μαντίνεια μεν εκ πέντε δήμων ύπ’ Αρχείων συνωκίσΒη* Τεγέα δ έζ εννέα' έκ τοσούτων δέ καί Ηραία υπό
ΚλεομΘρότου, ή υπό Κλεωυυμου’ ώς δ αϋτως Αιγιον έζ επτά
ή οκτώ δήμων αυνεπολίσθτι' Πάχραι δε έζ επτά, Αύμη δέ έζ οκτώ·
οδτω δέ καί ή Ηλις έκ τών περίοικίδων συνεπολιίσθη [όκτώ], μία
τούτων [ουσ«]. Ρεί δέ διά τής πόλεις ό Πηνειός ποταμός παρά
τό γυμνάσιου αυτής* έπραζαν δε τοΰτο Ηλείοι χρόνοις ϋς’ερον
πολλοΓς τής εις αυτούς μετας"άσεως των χωρίων των υπό τφ
Niropi.
§. 3.
Ην δέ τούτα ή τε Πισάτις, ής ή Ολυμπία μέρος, καί ή
Τριψυλία, καί ή των Καυκώνων. Τριφύλιοι δ εκλόθ>]σαυ άπό
τοϋ συμβεδηκότος, άπό τοϋ τρία ψΰλα. συνεληλυΒέναι, τό τε
τών απ’ αργής Επειών, και τό των έποικησάντων ύςερον Μινυών. και τό τών ύταχα έπτκοατκσάντων Ηλειων. Οι δ' άντΐ
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των Μινυών Αλκαίος φασιν, άμφισβητήσαντας τής χώρας πολ- 537λακις , άφ’ ου καί Αρκαδικός Πΰλος εχ)ήΒη ό αυτός καί Τριφυλιακός. Ομηρος δέ ταΰτην άπασαν τήν χώραν μέχρι Μέσ
ο υ ς 'καλεϊ Πΰλον, όμωνύμως τή πόλει. Οτι δε διώρις·ο ή
Κοίλη Ηλις από των υπό τώ Νές-ορι τόπων, ό τών νεών
κατάλοχος δήλοί τοΓς τών ηγεμόνων καί τών κατοικιών ονέμασι.
Λ έχω δέ ταΰτα, συμβούλων χά τε νυν και τά ΰφ* Ομήρου
Ιιγόμενα* ανάγκη γάρ άντεξετά£εσ£αι ταΰτα έκείνοις, διά τηντου Ποΐ)»)τοΰ δόξαν, καί συντροφιάν προς ήμάς, τότε νομίζοντος εχάς-ου κατορ£οΰσ£αι xir,v παρούσαν πρόθεσιν, όταν $
ρτΐίέν άντιπίπτον τοΓς ουτω σφόδρα πις-ευθείσι περί τών αυτών
λόχοις. ΔεΓ δη τα' τε όντα λέχειν, και τά του Ποιητοϋ, παρατόλέντας εφ* όσον προσήκει προσσκοπειν.

$. 4.
ο

ο

Ες·ι δ* άκρα τις τής Ηλείας ζρόαΒορρος άπό εξήκοντα ρά
διων Δΰμηί Αχαϊκής πόλ.εως· Αραξος. Ταύτην μεν ουν αρχήν
τ&εμεν τής τών Ηλείων παραλίας· μετά δέ ταύτην έςίν έπΐ
εσπέραν προϊουσι, τό.τών Ηλείων έπίνειον ή Κυλλήνη, άνάόασιν Ιχουσα επί την νΰν πόλιν εκατόν καί είκοσι ς-αδίων. Μέριν/jTat δέ τής Κυλλήνης ταυτης καί Ομηρος λέγων,
«—· ίΐτον Κυλίίνίον,
άρχον ΕΓΤδίών.
Ον - γάρ άπό τον Αρκαδικού όρους όντα ίμελλεν η/εμόνα
»
Μ
«
τών Επειώνάποφηναι. E fi <?έ κώμη μέτρια, τον Ασκληπιόν
έχουσα τον Κολώτου, Βαυμαςον όϊεΓν ζόανον ελεφάντινου*
Μετά όε Κυλληνην ακρωτήριου e^ey ό Χελωυάτας, όυσμικώ- 338·
τατον τ£ς Πελοπουνητου σημείου· Προ'κειται ^ αυτόν νησ/ον
κα< |3ράχεα, έν μ&οοίοίς της τε Κοίλης Ηλιίος και τκς τών
ΙΤισατών, ό^εν εις Κεφαλληνίαν πλέοντα *εκ Κυλλήνης4 είσί

:4
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338. ς-άδιοι ογδοήχοντα. Αύτοϋ ίέ που χαί ό Ελιασων *η Ehaact
ρεΐ ποταμός εν t>5 λεχθείαρ μεθόρια.
;. 5.
Μεταξύ <?ε του Χελώνια καί τΑ; Κυ)·λ>ίν>;ς ο τε Πηνειός
r/5t'ob)?t ποταμός , χαί ό Σέλλας υπό του Ποι^τοΰ λεγόμενος,
ρέων ix τής Φολότ,ς· έψ’ ω Εφυρα πόλε;, step* τής Θεσπρωτα,ής χαί ΘετταλαΑς, χαί τής Κορά&ον, τέταρτη τις επί τη
όοω χειμένη τή επί ^αλατταν, ήτα ή αυτή ούσα τ>5 Βοινώα
(τΑν yap Οίνό>]ν οντω χα).εϊν είώ&ασιυ), η πλησίον εκείνης,
αιέχουσχ τής Ηλείων πόλεως ςαδίους εκατόν εχ/.οσι' ές ης η τε
T?orrco)ipou του Ηρακλε'ους δοχεΐ γενίσΖαι μήττ,ρ* end yip
μάλλον αί τοϋ Ηρακλέουβ ς-ρατείαι*
Tiv oyer' ζξ Εγύρνς, ποταμού άπ'ο Σελλήιντο’ς*

προς έκείναις δε ουδεις ποταμός 2ελλ>?εες. Καί ο του Μεστός
[θώοας],
Τον ποτέ Φν).ευς
ΙΙγαγεν εξ Εγύρτ,ς, ποταμού απο Σελλί εντός.

Ες %ς καί τά φάρμακα χά άνίροφόνα· εις Εσυραν γάρ άγΐγβχί
οηοι τον Οίυσσεα,
Φάρρακον άνορορόνον διζόμενον.

Καί τον Τηλέμαχον οι μν/ιςνίρες,
Ηε και εις Εγύρην iSihi πUtpx* άρουραν
Ελθειν,

φασίν 7
ογρ* εν3εν φυμογϊόρ* γάομαχ9ένεικρ.
Καί yap τλν Ανγέον θυγατέρα του των Επειών βασΑέως ό Νές*ωρ έν τ>5δντΐγηνει του προς αυτούς πολέμου φαρμακίλα etaayst,
Πρώτος εγώ βλον άνίρα,
Μούλων αιχμτ,τόν9 γαμβρός <Γ5ν Δύγάαο *

ΒΙΒΛ. Η.
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Ποεσδυτάτην <?έ Svyarp' itye ξάντην Α7«μι&ί>$ν*
Η τόσα

φάρμακα ρί» ι

δσα τρέφ«* ίύρεϊα χ£ών#

Ες ι δε καί περί Σικυώνα Σελλήεις ποταμός, καί Εβυρα πΐη >
V
σίον κώρ)· καί ε’ν πρ Αγραία της Αιτωλίας Εβυρα κώρητ οί
δ* άπ’ αυτής Εφυροι* καί άλλοι οί Περραιβών προς Μακεδονία*
και οί Κραννώνιοι, καί οί Θεσπρωτικοι, οί έκ Κιχυρου τής
πρότερον Ε γύρας.

§. 6 .
Απολλόδωρος δέ διδάσκων, δν τρόπον ό Ποιητής ειω^ε δια*
ς-έλλε<τ3·αι τάς ομωνυμίας , οιον ε’πΐ του Ορχομενοϋ, τον μεν
Αρκαδικόν πολυρ»)λον καλών, τον δέ Βοιωτιακον Μινύειον, καί
Σάμον Θρηοαην συντ&είς, [ή προσηνείς],
MeaoJjyvf δ* 2άμον τβ και ίμβρον,
ίνα χωρίσ>7 άπδ τής Ιωνικής, ουτω φησΐ και τήν Θεσπρωταήν
Εφυραν διας·έλλεσ3·αι τώ τε Τηλό£εν καί τώ*
— * ποταμού άπό Σιλλήϊντο;.

Ταϋτα δ* ούχ ομολογεί τοΐς υπό του Σκηψίδυ Δημητρίου λεγομενοις, παρ’ ου μεταφέρει τα πλει$·α. Εκείνος yap ου φ»)<«ν
εΓναι Σελλήεντα έ'ν Θεσπρωτοίς ποταμόν* άλλ’ εν τή Ηλεία
παρά την εκεί Εσυραν, ώς προειπορεν. Τοΰτό τε ουν είρ>;κε
σκέψεως δεόμενου, καί περί της Οιχαλίας, δτι φησΐν, ον μιας
οϋσης, μίαν εΐναι πόλιν Εΰρΰτου Οιχαλιήος. Δήλον ουν, δτι
τήν Θετταλικήν, ε’φ’ »ς φ>ισιν*
Οί τ ’ ίχο» Οίχαλί»ν, πόλιν Ενρύτον Οΐχαλιί ος.
Τις ουν έςιν, ε’£ ης όρμνΒέντα αί Μοΰσαι
AvTOfisvat Θάμνριν τον Θρήϊν.α παϋσαν άοιδίς;
φησί yap,
Οίχαλήι,&εν ιόντα παρ' Εύρΰτον Οΐχαλιχος.
Εΐ μεν yap ην [ή] Θεττάλική, ούκ ευ πάλιν ό Σκήψιος, Αρκά-

7*>
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33q oiAYiV τινα λέχων, r,v νυν Aνίανίαν καλουσιν* Es
ουτος ευ,
καί ri Aρχαδού) πόϊις Εύρύτου είρ^τα*,
ον μία μονον*
εκείνος ίέ μίαν μόνην ^ ( ·

$· 7·
Μετα£ΰ δε τϋς τοΰ Πηνειού και row Σελλ>{εντος εκβολής
Πύλος ωκεΐτο, κατά τον Σκόλλιν, ούχ ^ τοΰ Νε'ς*ορος πόλις,
άλλ* ετεοα τις, κς τρ προς τον Αλφειόν οΰίέν ές·ι κοινών/ιρα,
οΰοέ τρ προς τον Παρισον, είτε Αμαχον χρή καλεΓν. Βιάζονται
o'’ ενιοι μνης-ευόμενοι τί;ν Νές-ορος £<>|αν καί τλν εΰχένειαν.
Τριών yap Πυλών ί^ορουρενων εν Πελοποννύσω, καθότι καί
καί τό έπος ειρ/ιται τούτο,
Ες·ι Πύλος προ Πύλοιο* Πύλος yt (tev ϊς·* »·*ι «λλος,
τούτου τε, καί τοΰ Λεπρεατικοϋ τοΰ εν Τριρυλια, τρίτου δε
τοΰ Μεοα^νιακοΰ τοΰ κατά Κορυ^άσιον, ίκαροι τον παρά σψίοιν
Ηραθόεντα πειρώνται βεικνϋναι, και τί/V τοΰ Νες"ορος πατρόία
τούτον άποφαίνουσιν. Οι μεν οΰν πολλοί των νεωτέρων συ/ypa^έων καί ποιητών Μεσσύνιόν yaat τον Neropa, τώ σωζορ.ενω ριέχρι εις αύτοΰς προς-ι^έρενοι. Οί β’ Ορηρικώτεροι, τοίς
επεαιν άκολουθοΰντες , τοΰτον είναι φαοι τον τοΰ Νες·ορος
ΙΙύλον, ου τκν χώραν <5ιέ£εισιν ό Αλφειο'ς* βιέξεισι ίέ τον Πισάτιν
54^ · καί την Τρ^υλίαν· Οι 5* ούν εκ της Κοίλης Ηλίίος, xac τοίαύτην φιλοτιμίαν προσετ&εσαν τώ παρ’ αύτοίς Πύλω, καί yvca*
ρίσματα &ικνύντες , Γερανόν τόπον, καί Γέροντα ποταμόν,
καί άλλον Γερηνιον εΓτ* άπό τούτων ε’πώέτως Γεοηνιον el·
ρησθαι πιςονμενοι τον Νέστορα* Τούτο S* αυτό καί οί
Μεσσηνιοι πεποινίκασι, καί πιδανώτεροι ye φαίνονται* μάλλον
γάρ γνώριμα φασιν that τά παρ’ έκείνοις Γερηνα, συνοιχονμενά ποτέ ευ· Τοιαύτα μεν τά περί τον Κοίλην Ηλιν υπάρ
χοντα νυν/.
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§· 8.
0 δε Ileujrvjs εις τέτταρα μέρη διείών τήνδε την χώραν, 3*

τέτταρας δε καί τούς ηγεμόνας ειπών, ου σαφώς εϊρηχεν'
Οί

αρα Βονπράσών τ* καί Ηλιία icav fvacov,
Οσσον έφ’ typi'v» *ai Μύρτινος ίσχατόωσα,
Πέτρ» τ ’ iiAsvtyj, και AXsmuov ίντος έέργει·

Τών αυ τίϊσαρες άρχοϊ «σαν* ίίκα
άνίρι ίκα^ω
ίττοντο So»· πολ&ς ί* iju£aivov Erretoi*

Τώ μεν γάρ Επειούς άμψοτέρους προσαγορεύει τούς τε Βον
πρασιεΐς καί τούς ΐΐλείους, Ηλείους δε μηκέτι καλεΓν τούς
ΒουπρασιεΓς, ού την Ηλείαν όο£ειεν αν εις τέτταρα μέρη διαιρεϊν, άλλα την των Επειών, ήν εις δύο μέρη ίιεΐλε πρότερον'
ούδ* 2α μέρος εϊη τής' Ηλιδος το Βουπράσιον, άλλα τών Επειών
ραλλον. Οτι γάρ Επειούς καλέ? τούς ΒουπρασιεΓς, δήΐον
ίίί οπότε xpttovr' Α’ραουχχί* $άπτον Επιιοΐ

ΒουπρΛσίω.
Τό δε Βουπράσιον είναι τινα, χώραν τής Ηλείας, κατοικίαν
ϊχουσαν ομώνυμον, καί νυν'ι φαίνεται τής Ηλιίος ον μέρος καί
τούτο. ΓΙαλιν δε τώ συγχαταράμεΐσϊύαι ,· Βουπράσιον τε καί
Ηλιόα δίαν, λέχοντα, εΤτ* εις τέτταρας διαιρεΐν μερίδας, ώς
άν κοινώ ίοκεΓ, τώ τε Βουπρασιω καϊ τή Η λιίι, αύτάς ύποτάττειν. Ην δ>, ώς έοικε, κατοικία τής Ηλείας τό Βουπράσιον
άζίολογος , ή νύν ούκέτ’ έ ς ίν ή δε χώρα χοδ.εΐται μόνον
όντως ή επί τϋς όίού τ>5ς επί Λύμην, έξ Ιίλιόος τής νύν πολεως. Υπολ-άβοι δ>δα τις καί υπεροχήν τινα ίχειν τότε τό
Βουπράσιον παρά την Ηλιν, ώς καί οί Επειοί παρά τούτους·
ύς-ερον δ’ άντ’ Επειών ΗλεΓοι έχ).ή5ησαν. Καί τό Βουπράσιον
if
μεν δη μέρος ην τής Ηλιίος* ποιητιχώ δέ τινι σχήματι συγχχχαΐέγειν τό ρερος τώ όλω φασΐ τον Ομηρον, ώς τό,
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Αν’ Ελλάδα χαι fcierov Αργος*

και,
Αν’ Ελλάία τε Φ3ί?}ν τε*

ΥΛΙ,
Κουρήτες τ’ εράχοντο και Αίτωλοί*

και,
Οί <Γ ε* Δουλιχίοιο, Εχινάων

5* ιεράων.

Καί yap τό Δουλίχιον των Εχινα'δων. Χρώνται οέ καί οί
νεώτεροι, Ιππώνα| ρ.έν,
Κυπρίων /3ίχος ραγούσι *** Αρα^ουσίων πυρον·
541. Κύπριοι yap καί οί Αμο&ούσιοι. Αϊχμοατ δε,
Κύπρον ίαερτάν λιποίσα χαι Πάρον mptiputcrs
καί Αισχύλος·
Κύπρου Πάρου τ* εχουσα πάντα χλτ,ρον.

Εί δ7 ούκ εζο/,κεν ή λείους τούς Βουπρασίους, ούί* άλλα πολλά
των οντων, φκσοαεν άλλα τούτ’ ούκ ε^ιν άποίειςις τού p j
εivat, άλλα τού μη είπείν ριονον·
§· 9·
Εκαταίος
ό Μιλκ'<πος ετέρους Ιέγει τών Ηλει'ων τούς
Επειούς* τώ γοϋν Ηρακλεί συς-ραχεΰσαι τούς Επειούς επί
Αύγέαν xai ouvaveha αύτώ το'ν τε Auyeav καί ττ,ν Ηλιν φτ,αΐ
<3έ καί τκν Δΰ/jujv, Επειίόα και Αχαιίύα. Πολλά μεν ουν και
p j οντα "λέγουαιν οί αρχαίοι συγγραφείς, συντεθραμμένοι τώ
ψΐύδει διά τάς μυθογραφίας' διά οέ τούτο καί ούχ όρολο^οΰσι
προς άλλ^λοκς περί τών αυτών. Ού μέντοι άπΐςΌν^ ούί’ εί
ποτέ τοίς Ηλείοις οίαΦοροι οντες οί Επειοΐ, καί ετεροε^νείς,
εις ταύτό σνκίρχοντο κατ’ επικράτειαν, καί κοινήν ένέροντδ
πολιτείαν* επεκράτουν δε καί ριεχρι Αύμης. 0 μεν γάρ Ποιητής
ούκ ώνόμχΛ- rr.v Avptr(v* ούκ άθεϊκός <5* έςά τότε μέν αύττ,ν
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ΰπο τοϊς έπειβΓς υπάρξαι, ΰςερον δε τοϊς Χωσιν, b μήδ eW- 54 1
νοις, άλλά τοϊς τήν εκείνων χώραν χατασχοΰσιν Αχ«ιοΓς. Των
δε τετταρων μερίδων, ων εν έςτ xai τδ Βουπράσιον, ή μεν
Ϋρμίνη xai ή Μνρσινος τ»ς Ηλείας ές-ίν' at δε λοιποί επί τών
δρων ήδη τής Ώισάτιδος, ώς οίονται τινες.
§· *ο·
Tppuv»} μεν ουν πολιχνιον τ,ν νυν.δ ουκ Ι'ζ-ιν* αλλ’ ακρωτήριον πλησίον Κ ολλά ς ορεινόν, χού.οΰμενον Ορμινα , η
Ύρμινα. Μύρσινος δε το νυν Μυρτούντιον, επί ^αλατταν καθήχονσα κατά ττ,ν έχ Αύμης εις Ιίλιν οδόν κατοικία, ςνίδια
τής Ηλειων πόλεως διέχουσα εδδομήκοντα. Πέτρην δ’ Ωλενίκ,ν
ειχάζουσι ττ,ν νίν lxok/rv. Ανάγκη yap είχότα λέγειν, xai των
τόπων καί τών ονομάτων μετα&βΤημένων, εκείνον τε μη σφοδρά
επί πολλών σαφηνίζοντας. Ες·ι δ* δρος πετρώδες κοινόν Αυμαίων
τε xai Τριταιέων χαΐ ΐίλειων, έχάμενον ετέρου τίνος λρχαδιχοΰ
ορούς Ααμτ.είας, δ τής Ηλιόος μεν διέςηχεν έχατδν προς τοΓς
τριάκοντα ςαδίους, Τριταίας δέ εκατόν, xai εκ Αύμης δε τούς
ίσους, Αχαϊκών πόλεων. Τό δ Αίείσιόν ές-t τδ νυν Αλεσιαϊον,
χώρα παρά ττ,ν λμφιδόλίδχ, ένθα κατά μήνα αγοράν συνάγουσιν
οί περίοικοι· κειται δε επί τής ορεινής όδοΰ τής εξ Ηλιόος εις
Ολυμπίαν. Πρότερον δ ην πόλις τής Πιοάτιδος, άλλοτε «λλως
ιών δρων επαλλαττόντων, διά τάς των ηγεμόνων μετα§ο)άς· τδ δ3
Αλείσιον καί Αλεισίου κολώνην ό Ποιητές καλεί. δταν <νή"
Ορρ’ «τι Βουποασιον πολυπύρου βίσαμsv ίππους,
Πετράς τ’ ίίλεν^ς, και Αλεισίου

χολώνω

Κεκλιοται — ·

Υπερβατώς γάρ δει $έζασ$οα , ίσον τω, Και £νθα Αλεισιου
λολώνν) κέκληται* ενιοι δέ καί ποτααον δέικνύουσιν Αλείσιον*
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II.

Λεγομένων δέ τινων έν τρ Tptfx/h'x Καυχώνων προς τ»
Με<τσηνία, λεγομένης δε χαί της Δύμης Καυχωνίδος υπό τινων, οντος δε χαί ποταμού έν τη Δυμαέα μεταξύ Δύμης χαΐ
Τριταίας , δς καλείται Καύχων * Βηλυχώς * , ζητούαι περί
τών Καυχώνων, μή διττοί ).έγωντμ , οι μεν περί την Τριψυλίαν, οί δε περί Δύμην xai Η λεν, χαί τον Καύκωνα* έμβαλλεε δ>οντος εις έτερον, δς Τευθέας άρσενιχώς χαλειται,
ομώνυμος πολίχνη τινί των εις την Δύμην συνωχισμένων πλτ,ν
δη χωρίς τού σ ΤευΒέα λέγεται Βηλυχώς aOtrj, έχτεννόντων την ε’σχατην συλλα&τ,ν, όπου τδ της Ν εμιδίας Αρτέμιδος
ιερόν. Ο δε ΤευΒέας εις τον Αχελώον ερε&ελλει τον χατά Δύμην
ρεοντα, ομώνυμον τώ χατά την Ακαρνανίαν, καλούρεενον χαί
Πεΐρον. Τού δ’ Ησιόδου είπο'ντος,

ίΐχΐΐ δ’ ίίληιΰιν πέτρη* ποτχμοϊο παρ’ οχΆν.ς
Ε voftOi Πείρο to ,

μεταγράφουσι ταες Πόροιο, ουχ ευ. Περί δε τών Καυχώνων
ζητοΰσι, ψΥ,σ'ιν, δτε τϋς ΑΒηνάς τής τώ Μέντορι ώμοιωμένης ,
ειπούστ,ς προς Νέ^βρα,
Κ5ν· άτάρ ίώθεν μετά Καύχωνας μ$γα$ύμους
Ειμ\ ένθα χρΰός μοι όρελλεταε,
ίοκεΐ στημαίνεσΒαι χώρα τις έν τη τών έπεεών, $,ν οί Καύκωνες ειχον, έτεροι δντες τών έν τη Τρεφυλία, επεκτεε'νοντες
χαί μέχρι Δυμαίας τυχόν. Ούτε δε την Δύμτιν, δπόΒεν Καν-

χωνίδα είρήσΒαι συμδέδηχε, παράλιπεΐν αζιον, ούτε τον ποτα
μόν, όπδ^εν Κούκων εϊρηται , διά το τούς Καύκωνας παρέχενν
ξήτησιν, οϊ τινές ποτέ ε’εσεν, δπου φ/]σίν ή ΑΒηνά βαδίζειν,
χατά την τού χρέους χομιδήν. Εί γάρ δή δεχοίμεΒα τους εν
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τή Τριγυλία.λέγεσΖαι τούς περί λέπρεον, ούκ offi όπως πι- 34*.
Βανός ϊςαι ό "λόγος' διό καί χράγουσΡτινες'
— ίν$α χριίές ftot oftXUrcu ΗλιΛ A'jj*
Ονχ oityo*.

Α>·>ον ίε μάλλον τοΰτ’ Ζςαχ, έπειδάν την Πισάτιν καΐ την εξής
Τριφυλιαν. διεξΐωμεν μέχρι τής των Μεσαίων μεθόριας.
§. 1 2 .
Μετά & τον Χελώνια*, ο των Πισατών αίγιάλός πολύς*
eft’ ακρα Φεωί* ίν δε καί ττβλίχν»ί*
Φ*ι«ί πΰρ xtt/taaivy Ιαρδάνου άμγϊ pi&px’
ξςι γάρ καί ποτάμιον πλησίον. Ενιοι d* άρχτιν τής Πισάτιδος την Φειάν ψασι4 πρόκειται δε ταύτης νησίον και λχμ/,ν, 343.
εν$εν είς Ολυμπίαν τώ έγγυτάτω εκ $άλάττης ς-άδιοι εκα
τόν είκοσι. Ε?τ’ άλλη όόφα αυ£ις, όπί πολύ προύχουσα επί
την δύσιν, καΒάπερ 6 Χελωνότας, ά<ρ’ ης επί τήν Κεφαλ
ληνίαν ςάδιοι εκατόν είκοσι. ΕΖ31’ ό Αλφειός έχδίδωσι, διέχων
τού Χελωνάτα ςαδίους δια*οσίους όγδοήκοντα, Κράξου δε rrev—
τακοσίους τετταράκοντα πέντε,.Ρ ε ί ί ’ έκ των αυτών τόπων, έ£
ων καΐ ό Είλωτας* καλείται δε Ασέα, κώμη της Με/αλοπολίτιίος, πλησίον άλληλων έχουαα δύο πηγάς, εξ ών ρέουσιν
οιλεχ$έντες ποταμοί· δύντες δ' υπό γην ίπΐ συχνούς ς-αδίους,
άνατέλλουσι πάλα, είΒ’ ό μεν είς την Λακωνικήν, ό δ3 είς
την Ώιαάτιν κατάγεται. 0 μεν ούν Ευρώτας κατά την αρχήν
της Βλεμινότείος άναδείξας τό ρεΐθρον, παρ’ αύτην την Σπάρτην
ρυεΐς, και διεξιών αυλώνα ταα μακρόν κατάτό Ελος, ου μέμνηται καΐ 6 Ποιητής, έκδίδωσι μεταξύ Τυθίου του τής Σπάρτης
επινείου, καΐ Ακριών. 0 δ1 Αλφειός, παραλαβών το'ν τε Κελόίοντα καΐ τον Ερύμανθον, καΐ άλλους ασημότερους, διά τής
*Φρίξης κσχ τής* Πισότιίος κ α ί Τριφυλι'ας ενν/βεΐς, παρ'
2
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543- αντϋν ττ;ν Ολύμπιο», eni Βάλ,ατταν τχν 2αιβλ·4χτ,ν· ixjiilttet
μεταξύ Φειάς τε xai Πιτάνης. Προς δε τβ εκβολή τό τϋς Αλφειονίας Αρτέρίος, η Αλψειοόσης, άλσος ές-'ι ( λέγεται γάρ
άμψοτέρως), άπέχον της Ολυμπίας εις όγδοήχοντα ςαδίους.
Ταύτρ δε τη Βεώ xai εν Ολυμπία χατ’ έτος ονντελείταί πανήγυρις, χαΒοίπερ χαΐ τή Ελα^ι’α χαΐ τή Δαψνία. Μες·» δ* έ?ΐν ·ή
γη πάσα Αρτεμισιών τε xai Αφροδισίων, χαΐ Νυμφαίων, έν

άλσεσιν όνΒέων ώς τδ πολύ, διά την εύΰδρίαν συχνά δε xai
Ερμάα εν ταίς όδοϊς, Ιίοσείδια δ* επί τούς άχταϊς. Εν δε τω
της Αλφειονίας Ιερώ γραφάι ΚλιάνΒους τε xai Αρήγοντος,
άνδρών Κορα/Βίων, τον μεν Τροίας άλωσις, χαΐ ΑΒτ,νάς γοναι,
τον ^ Αρτεμις άνάφερομενη έπΐ γρυπός, αφόδρα ευδόκιμοι.
§. *3·
Είτα το δαϊργον Βρος τής. Τριφυλίας την Μαχις-ιαν άπό
τής Πισάτιίος* είτ*άλλος ποταμός Χά)χΐς, xai χρήνη Κρουνοί,
xai χατοιχία Χάλχις, xai τό Σαμιχόν μετά ταΰτα, όπου το.
μαλιςα τιμώμενον τον Σαμιου Ποσειδώνος Ιερόν Ιςι δ>άλσος
άγριελαίων πλέων. Επεμελ.ονντο δ' αώτου Μχχίςτοι' ουτοι δε
xai την εκεχειρίαν έττηγγύΐον, ήν χαλοϋσι Σάμιον συντελοΰσι
S’ εις τό Ιερόν πάντες Ύριφόλιοι.
§. ι4 ·
Κατά ταΰτα δέ πώς τά ιερά υπίρχειται τ»ς Βάλάττης, εν
τριάκοντα ϊ? μιχρώ πλείοσι ς-αδίοις, ό Τριφυλιαχός Πόλος χαΐ
344· Λεπρεαταός, ον χαλεΐ ό Π οη^ς ΗμαΒόεντα, xai παραδίδωσι
του Νές-ορος πατρίδα, ώς άν τις έχ των επών των Ομήρου
τεχμαίροετο· είτε τον παραρρέοντος ποταμού προς άρκτον λμάΒου -χού,ουμένου πρότερον, δς νϋν Μάιχαο; χαΐ λρχαδιαχος
καλείται, ώς·’ εντεϋΒεν ίίμαΒόενχα χεχλήσΒαί’ είτε τούτον μεν
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Παρίδον χαλουμίνου όμωνύμως τοΐς έν τ$ Μεσσηνία δυαί ,-τής 244»
δε πόλεω; άδήλον έχούσης τήν έτυμολογίαν τον h,ιΒέτου' καί
yap τό άμχΒώδη τον ποταμόν, η την χώραν είναι, ψϊΰίός
φασι. Και τό τδ; 2κ«λλουντίας δε ΑΒηνάς Ιερόν τό περί Σ*ιλλονντα τών Ιπιφααών ifiv , Ολυμπίας πλησίον κατά τον Φίλλωνα. Προ; &> δ* ές-iv όρος, τον Πνλον πλησίον, έπώνυμον
ΜίνΒης >nv μνΒεύουσι παλλακ»?ν τον Αδον γενομίνην, πατη·
Βεισαν νπο τής Κόρης, εις την «οικιών μίνΒην μεταβάλεε*
*ήν τηιες ήδύοσμον καλόνοΛ. Καί δη και τίμενός i f tv Αδον
προ; τ<3 Sou, τιμώμενον υπό MoxtrtW καί Δήμτ,τρος άλσος
ύπερχείμενον τοΰ Πυλιακού πεδίου. Τό δε πεδίον εΰγεών eft
τούτο- τδ Βάλάττρ δε σύναψαν, παρατείνει παρ*&παν τό μεταξύ
tov το Σαμχκοΰ χαΐ ποταμού Νέδας διάβημα. Θινώδτ,ς δε
καί ζ-ενός eftv 6 τής Βάλάττης αίγιαλός, ώζ"} ούκ αν άπογνοίη
τι; εντεύθεν ΗμαΒόεντα ώνομάσΒαι τον Πνλον.
§·
Προ; άρκτον δ>ομορα ην τώ Πνλω δύο πολίδια Τριφυ*·
λιακά, Ύπανα καί Ύυπανέαι, ών τό μεν εις Ηλίν συνωκίσΒη,
τό δε διέμεινε. Καί ποταμοί δύο εγγύς ρέουσιν, δ τε Δα*
λι'ων καί 6 Αχερων, έμβάλλοντες εις τον Αλφειόν. 0 δε Αχίρων
κατά την π/>ός τον λδην οικειότητα ώνόμαςαι. Εκτετίμηται γάρ
*δη* σφοδρά τά τε τ?,ς Αάμητρος καί τ>5ς Κόρης ιερά ίνταΰΒα,
καί τά τον λδου' τάχα διά τάς ύπεναντιότητας, &ς φησιν 6
Σκήψιος Αημήτριος. Καί γάρ ενκαρπός eft, καί έρυσίβην γεννά
και Βρύον ή Τριφυλία’ διόπερ αντί μεγάλης φοράς πυκνάς
αφορίας γίνεαΒαι συμβαίνει κατά τούς τόπον;.
$. ι6 .
Τον δε Πύλον προς νότον eft τό Λέπρεον. Ην δε καί αντη
Ζ a
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544 πόλις imip τής ΒοΟάττης εν τετταράκοντα ςαδίοις' μεταξύ δε
-

τού Λεπρέον καί του Ανίγρου τό ιερόν του Σαμίου Ποσειίώνός
ες-tv, εκατόν ς-αόίον; εχατέρου διέχον.: Τοδτο; ίέ eV» τό ιερόν,
εν ω κατα?οΐ3^3^ναι φιτ,σιν ό ΙΙοιητο; οπό Τηλεμάχου τλν θναίαν
σνντελονντα; τούς Πνλίον;*
Οί is Πόλον, Νηλήος ίϋκτίμενον mokitSpov,
Ιξόν' τοι <Ρ «πΐ 3ινί Sakiem i Up* ρΐζον.

Ταύρον; παμμίλανας, ΕνοαίχθΌνι χνανοχαίτ»).
545. Πα'ρες-ι μέν yap τώ Ποιητή καί 7τλαττ«ν τά p j όντα* όταν ί* jj
δυνατόν, έφαρμόττειν τοΓς ούσι τά έπη, καί σώ£ειν την διήγη~
αιν, τότε δ άπέχεσΒαι προσήκε ραλλον. Χώραν δ εΐχον ευδαί·
μονά οί Λεπρεάται' τούτοι; o’ ομοροι Κυ-χριβσιεϊς. Αμφω
δε τά χωρία ταΰτα Καύκωνες κατείχον, καί τόν ΜάκίΓον δε,
όν τινες ΠλατανίΓονντα καλόνσιν· ομώνυμον τήχώρα δ ές-'ι
τ.ό^Λομα. Φασί δ έντϊ, Λεπρεάτιδι καί Καύκωνο; είναι μνήμα,
είτ’ άρχτ/γέτου τινός, είτ’ όίλλω; όμοινύμου τώ 0 νει.

§· *7*
Πλείους δ είσί λόyot περί Καυχώνων. Καί γάρ Αρκα, <3ίκόν έΒνος.φασί, χχ$άπερ τό Πΰασγιχόν, καί πλανητικόν
άλλως, ώσπερ εκείνο. Ις·ορΰ γοΰν ό Ποι^τλς και τοϊ; Τρωσΐν
αφημένους συμμάχους' πό$εν δ , ον λε^ει* ίοκοΰσι δ7 εκ
Πα^λα^ονώις. Εκεί yap όνομάζουσι Καυκωνιάταςτα/άς Μαρίαν·
δυν.οΐς όμορους, οί καί αυτοί Παφλαγόνες είσί. Μν^σθησόμεθα
δ αυτών επί πλέον, όταν εις εκείνον περιςν5 τόν τόπον ή γραφή.
Nuvi δε περί τών εν τη Ύριφυΐία Καυχώνων ότι καί ταΰτα
■ΰροσις-ορητίον. Οί μεν γάρ καί όλην ττ,ν νϋν Ηλείαν, άπο τκί
Μεσσηνίας μέχρι Αύμης, Κανχωνίαν ϊεχΒήναί φααιν’ Αντί
μαχος yoyv καί Επειου; καί Κανκωνα; άπαντα; προσαγορεύει.
Ίιν'ες δε, όλην μεν μη κατασγεΐν αυτούς, διγα δε μεμεοισμενου;
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οίκείν, τους μεν προς τή Μεσσηνία κατά την Τριφυλίαν, τούς 345.
δέ πρός τή Αύμγ; κατά τήν Βουπρασίδα και την Κο/λην Ηλιν.
Αριςωτέλης δ 5 ενταύθα μάλις-α οίδεν Ιδρυμένους αυτούς. Καί
δή'τοίς ύφ’ Ομήρου λεχομένοις ομολογεί μάλλον ή ύς*άτη άπό*
φασις* τό τε £ητούμενον πρότερον λαμβάνει λύσιν. Ο μρν yap
Νίςωρ ύπόκειται τον Τριφυλιακον οίκων Πνλον-,^τά τε προς
νότον καί τά εωθινά. Τούτα δ’ ές*ΐ τά συχκυρούντα προς τλν
Μεσσηνίαν καί ryjv Λακωνική > ά υπ’ έκείνω ές*ίν, έχουσι
δ>οι Καύκωνες, ώστε τοις άπό Πύλου βαδί£ουσιν εις Λακέδαίμονα, άνάχκη διά Καυκώνων. είναι τήν οδόν. Τό δ5ιερόν'του
Σαμίου Ποσειδώνος, καί ό κατ’ αυτό όρμος, εις όν κατήχθη
Τηλέμαχος, πρός δύσιν καί προς άρκτον άπονεύει. Ε ί μέν
τοίνυν οΙ Καύκωνες· ενταύθα-μόνον οίκούσιν, ου. σώζεται τω
Ποιητή ό λόχος. Κελεύει χάρ ή μέν Αθήνα κατά·την όδύσσειαν
τω Νες*ορι, τόν μέν Τηλέμαχον εις την Λακέδαίμονά πέμψαι
σύν δί^ρω τε καί ύιέί, εις τά.πρός £ω μέρηΤαύτή δ* επί ναύν
βαδιείσθαι νυκτερεύσουσά φησιν, έπί την δΰσιν και είς'τούπίσω*
— άτάρ

^Λδτά Κανχώνας

πορέύσεσθαι έπί τό-χρέος, πάλιν είς-τούμπροσθεν.^Τις.ουν ό
τρόπος; παρήν χάρ τω Νές-ορι λέχειν « Αλλ’ οϊ χε Καύκωνες 346.
» ύπ’εμοί είσι, καί πρό-οδού τοΓς εις Λακεδαίμονα;βαόί£όνσιν*
» ώς-ε τι ού συνοδεύεις τοΓς περί Τηλέμαχον,'άλλ’-άναχωρεις
» εις ,τοΰπίσω» Α ρ ια δ* οίκειον ήν τώ βαδίζοντί'έπί χρέους κομιδήν, ούκ όλίχου , ώς φησι> πρός ανθρώπους υπό τω Νές-ορι
όντας, αίτήσασθαί τινα παρ’ αυτού βοήθειαν,-είτι- άχνωμονοΓτο
(ώσπερ είωθε) περί τό συμδόλαιον* οΰ χέχόνε δέ%τόΰτο. Εί
μέν τοίνυν ενταύθα μόνον οίκοΓεν οί Καύκωνες, ταύτ-’{άνσύμδαίνοι τά άτοπα* μεμερισμένων δέ τινων καί εις τούς πρός
Δύμη τόπους τής Ηλείας-, έκεϊσε· άν ε?η λέχουσα ~τήν έφοδον
ή. Αθήνα, καί ούκ άν ότι όύθ’ ή εις :■<την ναύν κατάβασις
Ζ 3
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546. εχοι ti άπεμφαινον, ούθ* δ ττίς συνοδίας απόσπασήο ;, εις
χάνανχία χης οδού ουσης. Παροιπλησιως δ* αν xai χά περί toil
Πύλου διαπορούμενχ χυχοι της προσηκούσης διαίτης, έπελθούσι μχκρίν &* ττίς χωρογραφίας μέχρι τού Πύλου τού
Μεσογειακού.
§· ι8 .
Ελέχοντο δε {και] Παρωρεαταχ xa/ες των εν xfi Τριφυλία
χαζέχοντες 8ρη, περί to Αέπρεον xai το Μο&ι^ον, καθήκοντα
catc γαλατίαν πλησίον τού Σαμεχοϋ Ποσειδίον.
§· *9·
Υπο τούτοις έςίν έν τ >5παραλώ Α5ο άντρα, το μεν νυμφών
Ανηιριάδων, το 5έ, εν ω τα περί τάς Ατλαντιδχ; xou την Δαρ&νου χένεσιν. Ενταύβα ίέ κοκ τά £λση, τό τε ΕνδύμιωναΓον xai
το Εύρυκύ&ον. Το μεν ουν Σαμιχόν ες*ιν ίρυμα· πρύτερον & κοκ
πύλες, Σάμος τροσαγορενομέντ), διάνο ύψος ίσως, έπει$} <?άμους έκο&ουν ta ύψη' τοτχα δε xai τ^ς Αρ>5νης άκρύπολις ίν
τούτο, ίς έν τώ Καταλύχω μέμνηχοι ο Ποιητές·
Ο* i f Πύλον τ’ ίνίμοντο xac Αρήνην βρατί ινήν.

Ούίαμού χάρ σαφώς είιρισκοντες, ενταύθα μοΛις^α είχάζουσι
ιήν Αρ>5νην, οπού κοκ ό παρακείμενος Ανεγρος ποταμος, χαλούμενος πρόχερον Μινύειος, εκ&'ίωσιν* ού μικρόν σημείον* ϊέγει
γάρ 6 Ποι/,της.
#

Be*. Λ τις notepbf Μιννήΐος «ί* «λα βάλλων,

\

ΈγγυΒεν Αμήνης*
Τίρδς γάρ δη τώ άντρω των Ανιγριαίδων νυμφών ες·* tr/}yi},
υφ’ ίς $λειον κ « τιφώίες το ύπαπίπτον χίνεται χωρών ύποδεχεται δε νδ πλάςον τού ύπατος ό Ανιγρος, βαθύς xai
ζπηος ών, d>rs λφν^φκν* θρυώ&ις δ9 ών ό το'πος έ£ είκοσι
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ς-αίίων βαφέων οσμήν παρεχεται, καί τούς ιχθύος άβρώτους 346.
ποιε£ Μυθενουσι t?9 οΐ μεν από τού των τετρωμένων Κεν
ταύρων ταιάς όνταύθ* άπονιψασ&αι τον έκ τής ύίρας ιόν,
οι δ* από τον Μελάμποία τοΓς ΰίασι τούτοις κα&αρσίοις
χρήσασ£αι προς τον των Προιτι&ον καθαρμόν ολκούς 5έ καί
λεύκας και λειχήνας ίάται τό έντεύ&εν λουτρ όν. Φασί ίέ< καί 347*
τον Αλφειόν από τής των αλφών θεραπείας ούτως ώνομα'σδαι.
Επεί ουν ή τε ύπτιότης του Avtypov καί α( ανακοπαί τής
£αλα'ιτης μονήν μάλλον, ή ρύσιν παρέχουν τοΓς ύίασι, Μιμνυή^ν φασιν είρήσθαι πρότερον* παρατρέψαι ίέ τίνος τούνομα,
καί άντ* αυτού ποιήσαι Μινυήιον» Εχει ί 1ήέτυμότης καί άλλας
άφόρμας* ε?τ> από των μετά Χλωρίδας τής Νές*ορος μητρός
έξ Ορχομενού τού Μινυείου έλ^όντων, ε?ι’ από των Μινυών,
οι, των Αργοναυτών απόγονοι όντες, έκ Λήμνου μέν εις Λακέίαι'μοναίξέπεσον, εντεύθεν δ9 εις Τριφυλιαν, καί ώκησαν περί
τήν Αρήνην εν τή χώρα τή νύν Ϋπαισία καλούμένρ, ούκ έχούσή
ούκέτι τά των Μινυών κτισματα· ών τινες, μετά Θήρα τού .
Αύτεσιωνος (ήν ί* ούτος Πολΰνείκους απόγονος) πλευσαντες
εις την μεταξύ Κυρηναίας καί Κρήτης νήσον,
Εαλλίρϊν το πάροι5*, τό ό* ύςιρο* ούνομα Θηρκν,
ώς φησι Καλλίμαχος, έκτισαν την μητρόπολΐν τής Κυρήνης
Θήραν, όμώνυμον δ* απέδειξαν τή πόλει καί την νήσον.
ι
"

.

20

•

Μεταξύ ίέ τού Ανίγρου καί τού όρους, εξ ου ρει έ Iαρ&ενης,
ίείκνυται, καί ήρίον επιφανές, καί [αι] Αχαιαι* είσί ίέ
πέτραι απότομοι τού αυτού όρους, υπέρ ών ή Σάμος, ώ; έφαμεν,
7^ονε πόλις, ή όή ού πάνυ υπό των τούς Ιίερίπλους χραψάντων
μνημονεύεται· τάχα μεν διά το πάλαι κατεσπάσ^αι, τάχα όε καί
ίιά την £εσιν, ότι έν άγανεϊ κείται. Τό μεν γάρ Ποσειίιον, ά)σος

ζ 4
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. ίςιν, ώς ειρηται, προς τη Βοδάττη* ύττ^ρκειται ό* αυτού λόφος
υψηλός, έπίπροσθεν ων τού νυν Σαμικού, έφ* ον ην ή Σάμος,
ώς-ε εκ ΒΰΟάττης μη οράσΒαι· Και πείιον ^ αυτόθι καλείται
Σαμοών* έ | ού 5η καί μάλις-α αν τις τεχμαίροιτο πόλιν υπάρξαι
ποτέ την Σάμον· Και η Ραδινή δε, ήν Στησίχορος ποιήσαι δο·
κ α , ης άρχη,
Ay*, Μώαα i r /ε ϊχ , άοξον άοιόάί, «ροτών
Υρνον* Σαρίων jrept παίόων
Ερατα y^iyyoprva λύρο,

εντεύθεν λέ/ει τούς παίδας· ΈκδοΒέΐσαν yap την Ραδινψ εις
Κόρινθον τυραννω ( φησ'ιν) εκ της Σάμου πλεϋσαι, πνεοντος
ζέφυρου, ού 5ηπου$εν τής Ιωνικής Σάμον9 τω δ αύτω άνίμω
και άρχ&εωρον εις Δελφούς, όντα ά&λφόν αυτής, ίλ&είν* καί
τον ανεψιόν ερώντα> αυτής άρματι εις Κόρινθον έζορμησαι
παρ’ αυτήν* ο τε τύραννος, κτείνας άμφοτέρους, άρματι απο
πέμπει τά σώματα, μεταγνούς δ ανακαλεί καί θάπτει.
$. 2 Ι·
Από δε του Πύλου τούτου καί τού Αεπρέον τετρακοσιων
που ς-αίίων ές-ί διάςνιμα έπι τον Μεσσηνιακόν Πύλον, καί το
Κορυφάσιον, επί ΒαΧάττη κείμενα φρούρια, καί την παοακειμένην Σφαγίαν νήσον* άπό δε Αλφειού επτακοσίων πεντήκοντα*
από δε τού Χελωνάτα χιλιων τριάκοντα· Εν δ'ε τω μεταξύ τό τε
τού Μακις-ίου Ηρακλέους. ιερόν ε*ς-ι καί ο Ακίίων ποταμός·
Ρει ίε παρά τάφον Ιαρίάνου καί Χάάν, πο7α/ ποτέ ύπάρξασαν
πλησίον Λεπρέου, όπου καί τό πείίον τό Αίπάσιον. Περί ταυτης δε τής Χάος γενέσΒαί φασιν ίνιοι τον πόλεμον τοις Αρχάσι
προς τούς Πυλίους, δν εφρασεν Ομηρος* και δεΐν οΐονται
γράφε*,
11$ώμ ! ώς or’ eir’ ώχυρόφ ΑΚΙΔΩΝ! μάχοντο
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Αγρό^ανοι Πύλιοί τt καί [ApxxSt; ίγχισίμωροι ,
ΧΑΑ2 πάρ τιίχισσιν*

$4^·

οι» Κ ε λ α δ ο ν τ ι , ούίέ ΦεΙα Σ* τω yap ταφώ τού ίαρόανου
τούτον πλ»3σια'£ειν καί τοίς Αρκασι τον τόπον [Ιαθίον, ») εκείνου.
§· »*·
Κυπαρίσσια τέ eV*v επί τρ Γαλάτη? τί? Τριφυλιακίί,'και
iMpyoi, καί ό Ακίίων ποταρό;, καί Νέία. Νυν* μεν ουν τη
Τptfvha προς την Μεσσηνίαν δριόν εςτ τό της Νέίας ρεύμα,
λάβρον εκ του Λυχαιου κατιόν, Αρκαδικού όρου;, εκ πηγης,
•Ύ,ν άναρρΰξαι τεκούσαν τον Δία ρυ£ευεται Ρέαν, νιπτρων χάριν.
Ρεί ίέ παρά Φ^αλίαν, κα$7 δ ^ειτνιώσ* Πυρχίται, Τρι^υλαων
έσχατοι, Κυπαρισσιεύσι πρώτοι; Μεσσηνίων. To Si παλαιόν άλ
λως ίιώρις-ο, ώς και τινας των πέραν τκς Νέίας υπό τω Ν έςορι th a t, τόν τε Κυπαρισσ>5εντα καί άλλα τινά επέκεινα* καΘάπερ καί τκν 5α7ατταν τκν Πυ)^αν ό Πο^τ/,ς επεκτείνει ρέχρι
τών €πτά πόλεων, άς ύπέσχετο Αγαμέμνων τω ΑχιλλεΡ
Πάααι ό* iyyvj όλος νιαται Πύλου «ραθόιντος.
Τούτο yap ίσον τω , eyyi; άλός της Πυλίας.
$. a3.
Εοεξης S9ούν τω Κυπαρισσκεντι επί τόν Μεσσηνιακόν Πύλον
m

παραπλέοντ* τό Κορυ^άσιον, >5 τε Ερανα έςτν, ην τινες ούκ
ευ Αρήνην νομίζουσι κεκλκσ3αι πρότερον, όρωνύρως τ>5 Πυλιακ>). Ε γι 3έ καί Πλαταρώ&ις, ά γ} ης έπι τό Κορυράσιου
καί τκν νυν καλουρένην Πύλον ςάΰΐ'Λ εκατόν εΓκοσι. Εςπ ίέ
#
καί κενήριον, καί eV αύτω πολιχνιόν τι όρωνύρο)ς καθούμενον.
Ούκ αν $* εξητσ.ζθ[ΐεν ίσως επί τοσούτον τά παλαιά> άλλ/ ΐ,οκει
θίγειν, ώς έχει νυν εκαςα, ει ρ>7 τις Ύ,ν U παίίων ϊ,μϊν <ρ/,μη
παραίείομενη περί τούτων* άλλων ό7 άλλα είπόντων , ανάγκη
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348. δίαιτάν. fltrevovroc δ* ώς επι το πολύ οI όνδοζόταχοΐ τε καί
πρεόβύτατοι χολ κατ’ εμπειρίαν πρώτοι. Ομήρου S’ εις τούτα
34ο* υπερβεβλημένου πάντας, ανάγκη συνεπισκοπειν καί τά υπ
εκείνου λεχ$εντα, και συγκρίνειν προς τα νυν, κα^άπερ και
μικρόν πρόσ^εν ίφαμεν. Περί μεν ουν τής Κοίλης Ηλιδος καί
τον Βο>υπρασίου τά υφ Ομήρου λεχ3έντα προεπέσκεπτάι ήμΧν.
$. a4·
Περί Si της υπό τώ Νέςορί ούτω ψηαίν'
Ci δε Πόλον τ > cv/povro και Αρήνην ipauivbv,
Καί θρύον, ΑΪγιιοϊο πόρον, καί ινχτιτον Αιπν,
Καί Κνποφισσί*ντα καί Αμγιγένιια» «ναιον,
Καί Π τ Μ καί Ελος καί Λώριον* Μ α re Μονσ»
Αντόμηκχι θχμυριν τον Θρ-ηΐχα παΰαχν αοιδκς,
Οιχαλά}5<ν ιόντα παρ’ Ευρύτου Οίχαλιίος.'
Πύλος μεν ουν ε ς ι, περί ης ή ζήτησις* αυχίχα S’ επισκεψόμεθα
περί αυτής. Περί ίέ Κρήνης ειρηχαι. Ην Si νυν λφει Θρύον,
έν ά»οις καλέ? Θρυόεσσαν
·
Εςα Λ* τις θρυδιοσα πόλις, αστεία κολών»?,
Τήλον έπ* Αλριιώ.
Αλφειού Si πόρον ψηα\ν, δτι πεζή περατός είναι Soxei κατά
τούτον τον τόπον καλείται Si νυν Επιτάλιου, τής Μακις*ιας
γωρίον. Τό ευκτιτον ίΆ Γ πυ, ενιοι μενζητοϋσι πότερον ποτέρου
en&etov, και τις ή πόλις, και εκ αί vuy Μαργαλαι τής Αμφι
βολίας* αυται μεν ουν ου φυσικόν ερυμά* έτερον Si ίεικνυται
φυσικόν ε’ν τ>5 Μακις*ία. Ο μεν ουν τοΰΒ’.ύπονοών <ρραζεσ$αι,
όνομά φησι τής πόλεως τό ΑΓπυ, άπό του συμβεβηκότος φυσικως, ώς Ελος, και Αί^ιαλόν, και άλλα πλειω* ό δε την Μαργάλαν, τούμπαλιν ίσως. Θρύον Si καί Θρυόεσσαν τό Επιτάλιόν φασιν, ότι πάσα μέν αυτή ί χώρα 3ρυώ3ή»> μάλις-α δ7
οι ποταμοί* έπί πλέον ίέ ίιαφαινεται τούτο κατά τούς περατους
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τον ρείΒρου τόπους. Τάχα δέ (pact Θρύον μεν είρησΒαι toy 549*
πόρον, rAcroov δ>Al·τυ} t i kruzahov* ϊς ι γάρ ίρυμνόν ψύσει*
xai γάρ εν «λλο:ς αίπειαν χολώνην λέγει*
Ec< δέ tec θρυόίσοα ττόλι*, aarita χολώνη»
Τυλοΰ

νιάτη Πύλου ^«^όβντος.

φ. 25.
0 δε Κυπαρισσήεις Ιςί μεν περί την πρότερον Mflourfev*
ηνίχα xat πέραν της Νέδας ίτι $ν [ί] Μαχιςία* άλλ* ©ύκ oimxat,
ώς ούίέ to Μάκιςον, Αλλ^ί* έςιν η Μεσσ^νίακ*} Κυπαρισσία*
όμωνύμως μεν ©ύν, ομοίως δε νύν καζεΐνη λέγεται Κυπαρισσία,
ένικώς te xai Βηλυχώς* ο δε ποταμός Κ.υπαρισσηεις· xai

Αμγιγένεια δε τός Μαχιςίας έςί περί τον ίψο'εντα, $που to
της Αητούς ιερόν. Το δε Πτελεον χτίσμα μεν γίγονε των έχ
Πτελεου too Θετταλιχού εποιχησάντων. Λέγεται γάρ χάχει*
Αγχίαλον τ* Αντρων» i$t Πτελιον λιχιποίην*

εςι δε δρύμώδες χωρίον άοίκητον, Πζεϊχασψον καλούμενου.
Ελος S*9 οΐ μχν περί τον Αλψειόν χώραν τινά <ρασα, οί δί
xai K0hv, ώς την. Λαχω νυφ·
— Ελος τ’, Ιταλόν πτοϊίζΖρον

οί δε to περί το Αλώρων Οως, ου to -τ^ς Ελείας Αρτέμιδος
ιερόν, της υπό τοΐς Αρχάσιν' εκείνοι γάρ ϊσχον την Ιερωσυνην.
Αώρων δε οι μεν όρος, οι δε πεδίον οασίν* ουδεν δε νύν δεί4*
pft
χνυται* όμως δε ένιοι την νυν Ολουριν> η Ολουρον, έν τω καλουμενω Αυλών: της Μεσσηνίας χειμένην, Αώρων λέγουσα/»
Αυτού δε που χαι η Ο ίχαλια έςιν η τού Ευρύτου, η νύν Ανδανία, πολίγνων Αρκαδικόν, ομώνυμον τω Θεττβλικω xai τω
Είιδοϊκω· όΒεν φησίν ό Ποοοτής ες το Αώρων ά<ροι6μενον
Θάμυριυ τον Θρακα ύπο Μουσών άψαιρεΒηναι την μουσικόν.

35ο.
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Εκ ίέ τούτων Φίλον, ώς b f burτέρα τού Αλφειού $ υπο
Νέ^ορί χώρα ές·ίν, ην πάσαν ονοράξα Πυλιων yjjy· ουσάρου
ίέ ό Αλφειός ούτε τ>>ς Μεσσηνίας Εφάπτεται, ούτε της κοίλης
ΙΙλιΦος. Εν ταύτη χάρ τη χώρα έςίν η πατρίς τού Ν έγρ ος,
ην φαρεν Τριφυλιακον Πύλον, καί ΑρκαΦικον, και Λεπρεατι-'
κόν. Καί χάρ ύη οι μεν άλλοι Πύλοι επί θαλάττη Φτίκνυνται*
ουτος Φέ πλείους η τριάκοντα ς·αόιους υπέρ αυτής, οπερ καί
εκ των επών Φηλον. Ε πί τε γάρ τούς Τηλεράχου εταίρους ayχελος περπεται προς το πλοΓον, καλών επί ξενίαν ο τε Τηλέραχος κατά την έκ Σπάρτης έπάνοΦον τον Πεισίς·ρατον ούκ έά
προς την πύλιν έλαύνειν, αλλά παρατρέψάντα επί την νουν
σπεύΦειν, ώς ού την αυτήν ούσαν επί την πύλιν καί τον ορρον
[οίον]. Ο τε απόπλους-τού Τηλεράχου ούτως άν οίκείως λέχοιτο*
Βάν $t παρά Κρουνού; και ΧαλκίΦα καλλιοέίθρον.
Δύσετό τ’ ηέλιος, σκιόωντό τβ πάσαε ayviat*
Η Λ Φ*ά; «πίβαλλίν, aya&optv» Διο; ονρο>9
Hie παρ’ Ηλι#α Φΐαν, όθι xp»r*ov?iv Επειοί.

Μέχρι ρέν Φη Φεύρο προς την άρκτον $ πλους· εντεύθεν Φέ επί
το προς έω μέρος έπΐς-ρέγει. Παρίησι Φέ τον εύθύν πλούν η
ναύς καί τον έξ άρχης, καί τον εις Ιθάκην, Φιά το τούς ρνης-ηρας έκει την ένέΦραν θεσθαι,
Εν πορ$μω Ιθάκης τβ Σάμοto Τί.
Ενθεν <Γ αν ντ,σοισιν βπιπροίη/ι θοϊίσι.

55*. Θοάς δε είρηκε τάς. οξείας* των Εχινάίων Φ5 είσίν αύται, πλησιάξουσαι τη άρχρ τού Κορινθιακού κόλπου, καί ταίς έκ£ολαίς
τού Αχελώου. Παραλλάξας Φέ την Ιθάκην, ώς-ε κατά νώτου
χενέσθαι, κάρπτει πάλη; προς τον οίκειον Φρόρον τον ρεταξύ
της Ακαρνανίας καί της Ιθάκης, καί κατά θάτερα μέρη τη;
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yfow ποιΑαιτκν καταγωγήν, ον κατά τον πορθμόν τον Κε- 551.
φαλλ>ινιακόν, δν εφρούρουν οι μνης?,ρζς>

$· 27·
ΕΓτ ούν τον Ηλειακόν Πύλον είναι τις τον Νέγρος έπινοήσειεν, ούκ άν οίκειως ϊέγοιτο η . έντεύθεν άναχΒεισα ναύς
παρά Κρουνούς ενεχ$ήναι και Χάλκιδχ μέχρι δύσεως, ‘ε?τα
Φεαις έπι&άεΐν νύκτωρ, καί.τότε τ»ν. Ηλείαν παραπλέω* ουτοι
γάρ οί τόποι προς νότον.της Ηλείας the πρώται μεν αί Φεαΐ9
tiff η Χαλκίς, ety οί Κρουνοί, ε&'ό Πύλος δ Τριφυλιακός καί
το Χορικόν. Τώ μεν ουν προς νότον πλέοντι U του Ηλειακού
Πύλου οϊτος &ν ό πλους eft)· τω δέ προς άρκτον, όπου £ς·*ν
ί ί$άκ>), ταύτα μεν πάντα όπίσω λει'πεται* αντί? δέ # Ηλεία
παραπλευς-έα >5ν* καί πρό·δύσεώς ye* ό δέ ψηοιμετά δύσιν.
Καί μην ει *καί* πάλιν ύποθείτό τις τον Μεσσηνίακόν Πύλον καί
τό #ορυφάσιον άργτρ του*παρά Νές-ορος πλού , πολύ άν
εί>? τό διάβημα, καί πλειόνος χρόνου. Αυτό χούν τό έπί τον
Τρ^υλιακόν Πύλον καί τό Χορικόν Ποσείδιον τετραχοσίων έςι
ς-αδϊων καί ό παράπλους ού παρά Κρουνούς καί Χαλκίδα
καί Φεαν,Γαδόξων [τόπων καί] πόταρών όνόρατα, ραλλον
δε όχετών* άλλα παρά τ>?ν Νέδαν πρώτον, είτ’ λκίδωνα, έπειτα
Αλφειόν, καί τόπους τούτων τούς ρετα£ύ* ύπερον δ*, είάρα,
κάκεή/ων εχρην pyy|<jS>?vai· και yap παρ’ έκεύ/ους νπηρχεν 6
πλους.
$. 28 .

Καί p>jv /7 yε τού Νέ^ορος ί ι ^ ο ι ς ,
διατ&εται προς
Πάτροκλον περί τού γενομενου τοΐς Πυλίους πρός ήλείους πο·
λέρου, συνη/ορει τοις υψ’ ημών επιχειρουμένοις, έάν σχοπη
τις τά επη* Φησί γάρ εν αύτοΓς, ότι πορ3>ί$ταντος Ηρακλεονς

94

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

55ι. την Πυλ/αν, &ζ~ε την νεότητα εχλαφ$ήναι πάσαν, 8ώ$ε*α δη
παίδων δντων τώ Νηλεΐ, μόνον αντώ περιγενέσΒαι τον Νέ~
ς-ορα, νέον τελέως' χαταψρονησαντες δ3 οι έπειοι τον Ν^λέως
δια γήρας να! ερημιάν, νπερηψάνως αβά νδριςνάας έχρώντο
τοΐς Πνλ/οις. Αντί τούτων ουν 6 Νές*ωρ ανναγαγών τονς οι

κείους., οσους οίός τε ην, έπελθεΓ* ψησα> επί την Ηλείαν, αβά
περιελασαι παμπόΧ>ην λείαν,
Πεντήχοντα βοών άγιλαί , τόσα ηώία οίώ»,
Τόσσα ααών σνβόσια,
τοσαύτα δε vox αίπόϊια' ίππους δε ξανθός πεντήχοντa xai
εκατόν, ύποπώλονς τάς πλείς-ας.
552.
Καί τίμΐ·» «λασάμκτΑκ ΙίΛον,
ψησί,
Νυλβίον εΖ»ω,·
Εννύχιοι πραύ αςν'
ώς μ & ’ ήμερον μεν τής λεηλασίας.γενομίνης χβά τής τροπής
των έκ£οηθησάντων, δτε κτανεΐν λέγει τόνίτνμονέα' ννκτωρ
δε, τής άψόδου *γενομέντ,ς*, ως·’ έννυχίδυς προς τό άςν γε~
νε'σθαι. Περί δε τήν διανομήν αβά θυσίαν, δντων, ot Επειοΐ τ >5
τρίτη των ήμερων, κατά πλίθος άθροισθίντες πεζοί τε xai
Ιππείς, άντεπεξηλθον, χβά το Θρύον h i τώ ΑΙφειω χείμενον
περιες-ρατοπέδεοσαν. ΑισΒόμενοι δ3 ευθύς ot Πύλιοι |3οηθείν
ώρμησαν" νυκτερενσαντες δε περί'τον Μινύειον ποταμόν έγγύ5εν Κρήνης, εντεύθεν ϊνδιοι προς τον Αλφειόν άφανούντάι*
τούτο δ έςΐ κατά μεσημβρίαν’ θυσαντες δε τοΐς θεοΓς, xai
νυκτερεύσαντες h i τώ ποταμώ, συμοώΐοναιν εις μάχνινεύδύς
εωθεν· ϊαμπρά; δε τής τροπής γενομένης , ούκ έπούσαντο
διώχοντές τε καί κτείνοντες, πριν Βουπρασίδυ επέβησαν,
Π έτρος τ ’ lils v o it, κ α ί Α λη σ ίου evSx χολώνη

&f/.)>ST*«" ό5·ί» avrtj άττετρατί λαό» Α$ήνη.
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Kcu υ κ ο € ά ς ,

35a»
Autap kyxtoi

Aψ άκο Βουίτραβίοιο ΠΛονί’ Ιχον ώχίχς Ιππους.

5· 29 .
Εκ τούδων δη πώς «ν ή τον Ηλεχακόν Πύλον νπολά£οι τχς,
ί; τον Μεσσηνιακον λφεσ^αχς.τόν μεν Ηλεχακόν, δτι, τούτου
πορθου/χίνου, συνεπορ^εϊτο: καί η τών Επειών i / f Ηοακλέους*
αυτή δ’ έςιν ή Ηλεία* πώς ούν φελλόν οί ουμπεηορ^ημένοι
καί ομόφυλοι τοχαύτην υπερηφάνειαν nod υβριν κτ>5σασ5αχ κατά
τών συναίοη^έντων j πώς
άν τΐ}ν οίηείχν κατέτρεχον καί
ελε/ιλάτουν; πώς δ* άν φ α καί Αύγέας ι?ρχε τών αυτών καί
Νκιλευς, εχθροί 6ντες άλλ>5λων; e?ys τώ ΝηλεΓ.
— χριϊος μ ίγ’ iftCktt* ίν Ηλί& δίη,
Τίσσαρις ά$λοψ6ροι Ιπποι αύτοίσχν οχισψιν,
Ελ^άντι; μετ’ α*3λα. Περί τρίποδας yip φελλόν
Θεναεσθαχ* τούς <Γ αν5ε άναξ άνίρών Αύ'/χίας
Κάαχε3«' τον ί* έλατϋρ’ ayitt.

Εΐ δ* ενταύθα ώκεχ ό Νηλευς, Ινταυθα καί δ Nlfwp ίπξρχε.
Πώς ούν τών μεν Ηλείων nod Βουπρασέων
— τίασαρες άρχοΐ ?σαν· άίκα ί 1 άνάρί ίχαςω
Njjif Ιπόντο θοαί, πολίες δ1Ιμβχαον Err«tot;

βες τίτταρα δε καί ^ χώρα ίαίρητο, ών ού&νός έκόρχεν 6
Νε'ς·ωρ ;
Οί Λ Πύλον τ’ h i μαντό χαχ Αρόνην έρατεηά,ν,

καί τά έξης τά ριϋχρχ Μ έσ ους. Οί δε *$ι* άντεπε|χόντες έπεχοί
τοΓς Πυλχοχς, πώς επί-τον Αλρεχόν έξορμώσι, nod το Θρύον;
πώ; 3*, εκεε τής μάχης γενομένης, τρεφ^έντες ini Βουπραατίου
φεύ^ουσχ; Πάλιν 5* εί τον Μεσα>}νχακόν Πύλον έπύρ^σεν ό 353.
♦
Ηρακλής # πώς οί τοσοΰτον άφεςώτες υδριξον εις αυτούς ,
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353- καί έν σνμ^ολαίοις «σαν πολλοίς, καί ταντ’ άπεςί[sow χρεωκοπονντες, ώςε ίεα ταντα σνμβηναι τόν πόλεων; «ως ί 5 «ττί
τ«ν λεηλασίαν έξεων Νές·ωρ, τοσαύτην περιελάσας λείαν σνών
τε καί προβάτων, ών οΰίέν ώκνπορεΓν, οίιδε μακροπορείν $ύ~
vcncu, πλειόνων η χιλίων ςωιόιων'όόον όίήννσεν εε’ς την πρός
τώ Κορνφασίω Πνλον; οι ίέ-τρίτω ήματε πάντές επί · την
Θρνο’εσσαν καί τον ποταμόν 'τον Αλφειόν Ακούσε , -πολιορκήσοντες τό φρουρών,· πώς <ίέ ταντα τά χωρία προσήκοντα ην
τοΐς έν Μεσσηνία όννας-εύονσιν, έχόντων Κανκώνων καί Τρεφνλίων καί Πισατών,* Τά δε Γέρηνα, η τήν Γερηνίαν. (άμφοτέρως y a p λέγεται) χάχα μεν επίτηδες ώνόμασάν τενες* όύναταε ίέ καί κομά τύχην ούτως ώνομάσθαι τό χωρίον. Τό ίέ όλον,
τής Μεσσηνίας υπό Μενελάω τετοεχμένης, νφ’ ω καί ή Λα
κωνική έτέτακτο (ώς όηλον. εςαι.καί έκ τών ύπερον), καί τον
μεν Πάμισον ρέοντος· &ά τούτης, καί τον Νέίωνος, Αλφειού
ό* ονίαμώς, ός τ’ .ενρν ρέεε Πνλιων <5έά χαίης, ής έπήρχεν ό
Νέςωρ, τις άν γενοιχο πιθανός λόχος, εις τήν άλλοτρεάν αρχήν
έκ&οάξων τόν.άνδρα, άφαιρούμενος όέ τάς σνχκαταλεχείσα;
αντώ πο'λ.εες,'καί ποεν2τ’ νπ’ έκεινω ποιων j
φ. 3ο*
Λοιπόν ό5 ες-ίν είπεΓν περί τής Ολυμπίας καί τής εις τονς
Ηλείονς απάντων μεταπτώσέώς. Εςτ ^ έν τή ΙΤεσάτιίι τό
ιερόν, ς-αοίονς τής Ηλείδς έλάττονς ή τριακοσ/ονς όιέχον* πρό
κειται ο5 άλσος άχριελαίων, έν ω τό Γ«<?ιον* παραρρεε ύ* ό
Αλφειός έκ τής Αρκαδίας ρεών εις τήν Τριφνλιακήν θάλασσαν
μεταξύ ούσεως κοιί μεσημβρίας. Τήν
επιφάνειαν εσχέν, έξ
αρχής μεν ίιά τό μάντεων τον Ολνμπιον Δώς* εκείνον <5*έκλείΦ&έντος, ονίέν ήττον σννεμεενεν ή ίόξα τον ίεροϋ, καί τήν
αύξησιν, όσην ισμεν, έλαοε 3ίά τε τήν πανήχνριν καί τον άχώνα
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τον όλνμπκοών, ςεφοαιίυ\ν π χαι ιερόν νομι?$ένταί μέγις-ον 353.
των πάντων. Έλχοσμή^η εκ τον πάθους των αναθημάτων,
άπερ εκ πάσης άνετίθετο τής ΈΧλάδος' ών f,v καί ό χρυσούς
σφυρήλατος Ζευς, ανάθημα Κνψέλου τού Κορινθίαν τυράν
νου. Μέ/ις·ον δε τούτων υπήρξε τό τού Διάς ξόανου, δ εποή)(ίε
φ-ιίώς X«pfziiou Αθηναίος έϊεφάν-tvov, τηλυχοϋτον το μέ
γεθος, ώς, χαιπερ μεγίςου όντος τον νεώ, <5όκεκ/ άζ-οχήσαι'τής
συμμετρίας τον τεχνιτών, χαθήμενον [utev] πονησαντα, άτηόμενον
δε σχεδόν τι tj? κορυφή τής οροφής" ώς*’ έμφασιν ποιεΐν, έάν
όρθός γέντ,ται διανας-άς, άποςεγάσζιν τον νεών. Ανέγραψαν
δε ταιες τα μέτρα τού ξοάνου, και Καλλίμαχος εν ίάμβω τινί 35ξ.
ίξεΐπε. Πολλά δε συνέπραξε τω Φειδία Πάναίνος δ ζωγρά
φος y άδίλφιδοϋς ών αντον και συνεργολάβος, προς την τον
ξοάνου διά· των χρωμάτων κόσμοισιν, xal μάλιςα τής εσθήτος.
Δείχνονται δε καί γραφαι πολλοί τε καί Θαυμα.ς·α1 περί τό
Ιερόν, έχείνον έργα. Απομνημονεύουσι δε χαΐ τού Φειδίου, διότι
προς τον Ώάναινον είπε πυνθανόμενον, προς τι παράδειγμα
μελλοι ποιεΐν την είχόνα τού Διός , 'ότι προς την όμηρου δι
επών έχτ&εϊσαν τούτων*
Η*,, χοίί ν.υανέησιν in' ογρΰσι ν&σε Κρανίων’
Αμδρόσιχι δ αρα χαϊται επερρώοαντο άναχτοί
Κράτος άπ’ ά&ανάτοιο* μέγαν <Γ Ιλέλιξίν Ολυμπό».

Ειρήοθαι γάρ μαλα δοχεί καλώς* εκ τε των άλλων, χαΐ των
όφρΰων" ότι προχαλεϊται την διάνοιαν ό Ποιητής άναζωγραφεΐν
μεγαν τινά τύπον, χαι μεγάλα,ν δυναμιν αξίαν τον Διός’ χαθάπερ
χαΐ επί τής προς, άμα φυλάττων τό έφ έχατέρω πρέπον’ φησί
1«?> ·
. . . .
.
Σεισατο δ άνι θρόνω, έλίλιξί δε μαχρόν Ολυμπον.
Γό ίέ επ’ εκείνες συμβάν όλης κινηθείσης’, τοντ? επί τού Διός
ίπαντήσαι ταίς όφρύσι μόνον νεύσαντος, συμπαθούσης δη τι
2
Η
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354· καί της /.ίρις. Κομψώς δ*είρητat καί τό, « Ο τάς των Βεύν
» εικόνας, η μόνος ίδών, η μόνος δείξας ». Α|ιοι δε μόλις* την
«Ιτίαν εχειυ της περί τό Ολυμπίασα/ Ιερόν μεχαλοπρεπείας τε
■/.at τιμής ΗλεΓοι. Κατά μεν yap τά Τρωϊζά, χαϊ έτι προ τού
των ούκ ηύτϋχουν, υπό τε τών Πυλίων ταπεινω£έντες, καί
υψ> Ηρακλέους ύςερον, faint* Αυγέας ό βασιλεύων αυτών
κατελύ3η. Σημεΐον δε’ εις yap try Τροίαν εκείνοι μεν τετταράκοντα ναύς εςεΐλσν, Πϋλιοι <5ε καί ΝέΓωρ έννενηκοντα. Ϋς·ε*
ρον ίέ , μετά την των Ιΐρακλειίών κάθοδον, συνέβη τάναντια.
Αίτωλοί yip συχκατελ5όντες τοις Ηράκλειό»; μετά 0£ύλου ,
καί συνοίκησαντες Επειοΐς κατά συγγένειαν παλαιάν, ηύίησαν
τήν Κοίλην Ηλιν, καί τής τε Πισάτιόος άηείλοντο πολλήν, καί
Ολυμπία ϋπ εκείνοι; έγίνετο' καί δή καί ό άγων εύρημά έςιν
εκείνων ό Ολυμπιακός, καί τά; Ολυμπιάδά; τά; πρώτα; έκεινοι
συνε:ελουν. Εάσαι χάρ ίειτά παλαιά, καί περί τής κτίσεως
355. τοΰ ιερού, καί περί της δέσεως τού άφωνος· των μεν ένα τών
ίόαίων δακτύλων ΙΙρχκλέχ λεχόντων άρχηχέτην τούτοιν* τών
δε τόν Αλκμήνης καί Διός, ον και άγωνίσασΒαι πρώτον καί
νικϊ,σαι' τά γάρ τοιαύτα πολλαχώ; λύεται, και ού πανυ
τ.ιςεήετχι. Εγγυτέρω δε πίςεως, ότι μέχρι της έ/.nj; καί
είκος-ης Ολυμπιακός άπό τής πρώτης, έν γ Κόροιβος ενίκα
ς-άδιον ΗλεΓος, την προςασιαν έΐγον τού τε ιερού καί τον
άχώνος ΗλεΓοι. Κατά δε τά Τρωικά, ί; ούκ ην άχών ςε<ρα·
νίτης, η ούκ ένδοζος, οϋ& ούζο;, ούτ’ άλλος ούίείς τών νύν
ενδόξων’ ούτε με'μνητat τούτων Ομηρος ούδενός’ ά)Χ ετέρων
τινών επιταφίων. Καϊτοί δοκειτισι τού Ολυμπιακού μεμνήσ&αι,
όταν γη τόν Αυγέαν άποςεοΫ,σαι τέσσαρας ά^λ. ομόρους ίπ
πους, ελ,Βόντας μετ’ άεθλα* φασί τε τούς Πισάτα; μη μετασχειν τού Τρωικού πολέμου, ιερούς νομκώέντας τού Διό;.
Λ/λ’ ού^·’ η Πισάτι; υπό Ανγέα τόθ·’ ύπήρχεν, έν η ές-ι καί r,
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Ολυμπία, άλλ’ η όλεια μόνον' ούτ}εν Ηλεία συνετύέα&η ό Ολυμ~ 355.
πιακός αχών, ουί* άπα£, άλλ’ άεί ένόλυμπια. Ο δε νΰν παρα
τεθείς εν Ηλιό'ι φαίνεται γενόμενος, iv y καί τό χρέος ώφειλετο*
Και γάο τώ χριΐος fi/y’ ο^είλίτ’ «ν Ηλ<& δ η ,
Τέσσαρις άΔλογόροι ίπποι.

Καί ούτος μεν ού ς-εφανιτης' περί τρίποδος γάρ εμετόν 5ευ~
σεαΒαι’ εκείνος <?έ· Μετά <ίέ vr,v έκτήν καί είχοςχν Ολυμπιάδα
οί Πισάίαι την οίκειάν άπολ-αβόντες, αυτοί συνετέλουν τόν
αγώνα, όρώντες εύίοκιμονντα* χρονοις ΰς-ερον, μεταπεσονστ,ς
πάλιν τός Πισάτι&ς εις τούς Ηλείους, μετέπεσε πάλιν εις
αύτού; καί κ άγωνοϊδεσία. Συνέπραξχν δε καί οί Λακεδαιμόνιοι
μετά την εσχάτων κατάλυσιν τών Μεσσκνίων , συμμαγήσασιν
αύτοΐς, τάναντιά τών Νές-ορος απογόνων καί τών Αρκάδων ,
ΰυμποίεμτ,σάντων τοις Μεσσ>ινιοις* καί επί τοετούτον χε συνεπρα^αν, ώτε ?λν χώραν απασχν ττ,ν μέχρι Μεσσήνης Ηλείαν
ρη^ήναι, καί διαμεΐναι μέχρι καί νυν Πισατών δε καί Τριφνλίων καί Καυκώνων μήδ1 όνομα λειφΒήναι. Καί αυτόν δε
τόν Πόλον τον κμαθόεντα εις τό Λέπρεον συνώκισαν, χαρισά
μενοι τοΓς Λεπρεάταις ού κοινωνησασι τού πολέμου, καί αλλας
πολ).άς τών κατοικιών κατέσπασαν, οσας y’ έώρων αύτοπραyefv ε'3·ελούσας, καί φόρους έπράςαντο.
$. 3ι .
Διωνομάσ^ όε πλείς-ον η Πισάτις, τό μεν πρώτον διά
τους ηγεμόνας, δυνη^έντας πλεΐς-ον, Οινόμαόν τε καί Πελοπα, 356
τόν εκείνον διαδεζάμενον, καί τούς παΐδας αυτού ■πολλούς γε
νομένους. Καί ό Σα)μωνεύς δε ενταϋΒα βασιλεΰσαι λέγεται* εις
γοΰν οκτώ πόλεις μεριζόμενης τής Πισάτιοος, μία τούτων λέ
γεται καί κ Σαλμώνη. Διά ταϋτά τε δη , καί διά τό ιερόν τό
όλνμπιασι, δι*τε$ρύ)ληται σφοδρά ή χώρα. Δει δε τών παλαιών
Η ■»
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. Ις-οριών άκούειν ούτως, ώς μη όμολογουμένων αψόδρα' οί yap
νεώτεροι πολλακις νοσούσε καί τάναντία λέγειν οίον τόν
{/εν Αύγέαν τής Πισοίτιδος άρξαι , τον δ3 Οίνόμαον καί τον
Σαλμωνέα της Ηλείας· ενιοι δ1 εις ταυτο συνάγουαι τά £9νη.
ΔεΓ δε τοΐς έμολογουμενοις ώς ε’πί το πολύ «κολου^είν όπεί
ούδ'ετούνομα την Πισατιν έτυμολογοΰσιν ομοίως· οί μεν γάρ από
Πίσης ομωνύμου τν χρήν/ι πόλειος* τήν δε κρήνην, πίσαν είρήσ&αι, οϊον νίς·ρχν, οπερ ες-ί ποτις-ραν* τήν δε πόλη» ίδρυμενην i f ’ ύψους. δεικνύουσι μεταξύ δυεΐν ορών, Οασης καί
Ολυμπου, ομωνύμων τοΐς έν Θετταλία. Τοι'ες δε πύλη» μεν
ούδεμίαν γεγονέναι Πίσον φασίν είναι γάρ άν μίαν των οκτώ*
κρήνην δε μόνην, ήν νυν καλείσ^αι Βΐσαν, Κυκησίου πλησίον
πόλεως μεγίςης των οκτώ. Στησίχορος δέ καλεΐ πόλο» τήν χώ
ραν Πίσαν λεγομένην* ώς ο Ποιητής τήν Λέσβον, Μάκαρος
πόλο». Ευριπίδης δ3έν Ιωνι,
ΕΪ£οί APrivate «ς-ί τις γείτων πόλις*

καί εν Ραδαμοό»$υϊ,
Οι γ ίν εχοχκτ' Εΰβοίία πρόσχωρον πόλιν*

Σοφοκλής δ5 εν ΜυσοΓς,
Ατά* μβν ή σύμπασα χλήζιται, ξένε,
Πόλις ίέ Μυτών Μυτιά προαήγορος.

32.
Η δε Σαλμώνη πλησίον εζ·ί της ομωνύμου κρήνης, έ£ ής
ρεϊ ό Ενιπεύς* εμβάλλει δ5 εις τον Αλφειόν, καλείται δέ νυν
Βαρνίχιος· τούτου δ* έρασ3ήναι την Τυρώ φασο#*
Η ποταμού ήράττατ’ Ενιπίίος Scioto.

Ενταύθα yap βασιλεύσαι τον πατέρα αυτής Σαλμωνέα, κα^άπερ καί Εύριπίόής εν Αίόλω φησί. Τόν δ' εν τη Θετταλία Ενισέα
χρα'φουσιν* δς από της 03ρυος ρέων, δε'χεται τόν Απιδανόν
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κατενεχθέντα έκ Φαρσαλον. έχχΰς δε τής Σολμώνης Ηράκλεια, 556.
καί «ντη μία τών οκτώ, διίχρυσα περί τετταράκοντα ςαδίους
τής Ολυμπίας, κείμενη δε παρά τον Κύπριον ποταμόν, ou
το των Ιωνιάδων νυμφών ιερόν, τών πεπιςευμενων θεράπευειν
νόσους τοίς ΰδασι. Παρά δε τήν όλυμπίχ+έςΐ καί η Αρπινα, καί
αυτή τών οκτώ, δΐ* ής όεΐ ποταμός Παρθενίας , ώς έίς Φηραίαν ο5η.
ιόντων' ή δε Φηραία έςί τής Αρκαδίας' ύπερκειται δε της Δυμαίας, καί του Βουπρααίου κάΐ [της] Ηλιίος, απερ εςί προς
«άρκτον τρ Πισάτιδι. Αύτοϋ δε ές·ι καί τό Κυκήσιον τών οκτώ* καί
τό Δυσπόντιον κατά τήν όίον την Ιζ Ηλιδος εις Ολυμπίαν, εν
πεώω κείμενον' έξηλείφ£η δε, καί «πήραν οι πλεώυς εις Επί*
δαμνον καί Απολλωνίαν. Καί η Φολόη δ3 υπίρκζιται τής Ολυμ
πίας εγγυτάχω, δρος Αρκαδικόν, ώςε τ«ς υπώρειας της Πισάτιδος είναι, Καί πάσα δ ή Πισάτις καί της Τριφυλίας τά
πλειςα όμορει τη Αρκαδία' διά τοΰτο δε καί Αρκαδικά είναι
δοκεί τά πλεΐς·α τών Πνλιακών έν Καταλόχω φραζομενων χω
ρίων' ον μεντοι φασίν οι ίμπειροι. Τον γάρ Ερύμανθον είναι,
τον ορίζοντα την Αρκαδίαν, τών εις τον Αλφειόν έμπιπτόντων
ποταμών' Ιςω δ εκείνου τά χωρία ιδρύομαι ταΰτα.
$. 33.
Εφορος δέ φησιν Αίτωλόν, έκπεσόντα υπό Σολμωνίως, τον.
βασλέως Επειών τε καί Πισατών, εκ τής Ηλείας εις τήν Αι
τωλίαν , όνομάσαι τε άφ’ εαυτού την χώραν, καί συνοικίσαι
τάς αυτόθι πόλεις' τούτου δ' απόγονον ύπάρξαντα Οςυλον
φίλον το?; περί Τήμενον Ηραχλείδαες, ήγήσασΒαί τε τών οδών
κατιοΰσιν εις Πελοπόννησον, καί μερίσαι την πολέμιον αΰτοις.
χώραν, καί τα)λα υποΒέσΒαι τά περί την κατάκτησιν τής
'χώρας' αντί δε τούτων λα$άν χάροι τήν εις τήν Ηλείαν κάθο
δον, προγονικήν ουσαν' κατελθείν δε ά$ροίσχ»τα ς-ρατιάν ές
Η 3
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Αιτωλία? επί τους κατέχοντας Επειούς τήν Ηλιν. Απαντιςσάντων
δε των Επειών μεΒ' όπλων, επε«% αντίπαλοι ι?σαν at δυνά
μεις , η’; μονομαχίαν προελΒειν, κατά ε5ος tt παλαιόν τών £ λλπνων, Πυραίχμιιν Αιτωλόν, Αέγμενον τ’ Επειόν" τον μεν Αέ
γμενον μετά τόξου ψιλόν, ώς περιεσόμενον ραδίως οπλίτου
διά τπ; έκτιδολίας* τον δέ μετά σφενδόνης καί πηρας λί&ων,
έπειοπ κατέμαΒε τον δόλον" τυχεΐν δε νεως-'ι υπό τών Αίτωλών
εδρεμένου τό τπ? σφενδόνες είδος. Μακρο6ολωτέρας δ’ουιηις τϋς
σφενδόνης, πεσεΐν τον Αέγμενον, και κατασχέΐν τους Αίτωλούς*
τ«ν yjjv, εκβαλόντας τούς Επειούς' παραλαδείν δέ και τ/,ν Επι
μέλειαν τού ιερού τού όλυμπίασιν, ijy εΐχον οι Αχαιοί· διά τε
ττ,ν <λ£ύλου φιλίαν πρός τούς Ηρακλείδας, βυνομολθ)τ}3)?ναι
358. ραδίως εκ πάντων με2·’ όρκου τήν Ηλείαν ίεράν είναι του Διός,
τον δ3 έπιόντα επί την χώραν τούτην μεβ’ όπλων, εναγή είναι’
ώς 5’ ούτως ενα^π και τον μη επαμύνοντα εις δύναμιν. έκ δέ
τούτου καί τους κτίσαντας ττ,ν Ηλείων πόλιν ΰς-ερον, άτείχις·ον ε’άσαι, καί τούς Λ’ αύτίς τκς χώρας ίόντας ς-ρατοπε'δω,
τά όπλα παραδόντας , άπολαμέανειν μετά τκν εκ τών ορών
εκβασιν' ϊφιτο'ν τε θείναι τον Ολυμπιακόν ayiSva, ιερών όντων
τών Ηλείων. Εκ δη τών τοιούτων αυξησιν λαδείν τούς ανθρώ
πους’ τών γάρ άλλων άεί πολεμούντων προς άλλύλους, μόνοι;
νπάρξαι πολλτ,ν είρήν/,ν, όύκ αύτοΓς μο'νον , άλλά καί το?ς
|ένοις· ώς·ε καί ευανδρησαι μάλις-α πάντων παρά τούτο. Φεί*
όωνα δέ τόν Αργείον, δέκατου μέν όντα από Τπμένου, δυνάμει
δ* ύπερ&βλ^μενον τους κατ’ αυτόν ( άφ’ πς τ>ίν τε λ^ξιν ολ-vjv
άνελαβε την Ύημένου διεσπαομένην είς πλείω μέρη, καί μέτρα,
έξεΰρε τά Φειδώνεια καλούμενα, καί ςαΒμούς, καί νόμισμα
κεχαραγμενον, τό τε άλλο, καί τό άργυροϋν ) , πρός τούτοις
έπιΒέσΒαι καί ταΐς ύφ’ Ηρακλε'ους άίρεΒεΐσαις πόλεσι, καί
τούς αγώνας άξιοϋν τιΒέναι αυτόν, ούς εκείνος £9>}κε* τούτων
35?
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<5ε είναι και τον Ολυμπιακόν. Κat δή βιασάμενον έπελθόντα 558.
5 είναι αυτόν, ούτε τών Ηλειών εχόντων όπλα &ςε κώλΰεα,
διά τήν ειρήνην, τών τε άλλων κρατουμένων τή δυναςεία.' ου
μήν τούς γ$ Ηλείους άναχρα'ψαι τήν 3*σιν τούτην,· άλλα και
όπλα κτ>ίσασ3·αι ίιά τούτο, και άρζαμένους επικουρεΐν σγίσιν
αύτοίς* συμπράττειν δε καί Λακεδαιμονίους, είτε <ρ~ονήσαντχς
η διά τήν ειρήνην ευτυχία, είτε καί συνεργους έξειν νομίσαντας προς το κατάλύσαι τον Φείδωνα, άψγρημένον αυτούς
ττ/ν ηγεμονίαν τών Πελοπονν»;σι'ωυ, ήυ εκείνοι προεκεκτηντο.
Καί δή καί συγκαταλΰααι τον Φείίωνα* τούς δε συχκατασ/.ευασαι
τοϊς Ηλείοις την τε ΪΙισάτα, καί την Τριφυλίαν. 0 όέ παραπλους άπας ό ττ?ς νυν Ηλείας, ρ κατακολπιξοντι, χιλίων
όμού καί διακονιών ες-i ςαδίων. Ταύτα μεν περί τ>ίς Ηλείας.
Κ Ε Φ . Δ.
§. ι .

Η δε Μεσσηνία συνεχές έςμ τή Ηλεία, περινεϋουσα τό πλέον
ini τον νότον καί το Λιβυχόν πέλαγος. Λυτή
επί ρέν τών
Τρωικών υπό Μενελα'ω έτέτακτο, μέρος ούσα τ»?ς Λακωνικής*
■εκαλείτο ^ w χώρα Μεσιηίν»· ττ<ν όέ νυν όνομαξομένην πάλιν
Μεσσήνην, ής άκρόπολιςή ΙΒώμη ΰπήρζεν, ούπω αυνέξαχνεν

εκτίσ$αι· μετά δε ττ,ν Μενελάου τελευτήν, έξασΖενησάντων 55g.
τών διαδΐξαμένων τήν Λακωνικήν, οι Νηλεϊδαι τής Μεσσηνίας
έπήρχον. Και δή κατά τήν τών Ηρακλειδών κο&οδον, και τον
τότε γενηίνίνχα μερισμόν τής χώρας, ήν Μελαν^ος βασιλεύς
τών Μεσστ,νίων, κα£’ αυτούς ταττορένων· πρότερον δ* υπήκοοι
ίσον τού Μενελάου. Σημείου δέ' εκ yap του Μεσσ»}νιακού
κόλπου και του συνεχούς Λσιναίου λεγομένου από τής Μεσ-

Η 4

ιο4

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

359- σηνιακής λσίνης, αί επτα ίσον πόλεις, άς ΰπέσχετο δώσειν

ό Αγαμέμνων τώ Αχιλλεΐ*
Κα,οία,αΰλυν, Ενίπτ,ν τ» χαΐ ΐρδν ιτοώεσσαν,
Φηΰάς τε ζχΆέας ηί 1Δν^ειαν βούύλειμον ,
Καλάν t* Acn-ficav *at Πήγασον «αττελόεσσαν*
ον* «ν τα'ς γε μη προσήκουσας μήτ’ αΰτώ, μήτε τω άδελφώ,
υποσχόμενος. Εκ οέ τών Φηρών καί συς·ρ««ύσαντας τώ Μενελάω δ^λοι ό Ποιητής, το μεν, συ^καταλέ^ων [εν] τώ Λακω
νικό) καταλό^ω, τό δέ, εν τώ Μεσσηνιακώ κόλπω. Ect δέ ή
Μεσσήνη μετά Τριφυλέχν· κοινή S’ ες~ίν άμψοΐν άκρα, μεΒ* ήν
το Κορυφασιον καί ή Κυπαρισσία* ύπερκειται δ* ορος έν επτά
ςαδίοις to Αί^αλέον τούτου τε και τής Βαλάττης.

§. 2 .
0 μεν ουν παλαιά Πόλος ή Μεσσ>ινιακ«, υπό τώ Αιγάλεω
πόλις «ν* κατεοπασμένης Sc τούτης, έπι τώ Κορν^ασίω τινές
αυτών έόχησαν' προσέχτισαν S’ αυτήν ΑΒηναχοι, το $εύτερον
επί Σικελίαν πλέοντες μετ’ Ενρυμέδοντος καί Σοφοκλεους,
επιτείχισμα τοΐς Αακε$αιμονιοις. Αύτοϋ δ3 έςι καί ή Κυπα
ρισσία ή Μεοσηνιακή* καί ή προκειμένη πλησίον τού Πύλου
Σψαγία νήσος, ή δ7 αυτή καί Σφακτηρία λεγάμενη, περί ήν
άπεβαλον ζωγρία Λακεδαιμόνιοι τριακοσίουςέζ εαυτών άνδρας
υπ7Α^ήναιών έκπολιορκ^θεντας. Κατά δε την παραλίαν τούτην
*αί* τών Κυπαρισσιών πύόγιαι προ'κεινται δύο νήσοι, προσαγορευόμεναι Στροφάδες, τετρακοσίους. άπέχουσαι μαλιςά πως
τής ηπείρου ς-αδίους, έν τώ Λιβυκώ καί μεσημβρινά πελάζει.
Φ>3σι δε Θουκυδίδης ναύς-άΒμον ύπάρ|αι τών Μεσσν^νιών τού
την την Πύλον διέχει δέ Σπάρτης ςαδίους τετρακοσίους.
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$· 3.
έξης & «ft Μεθώνη* τούτην S’ είναι φασι τήν υπό τού 559·
Ποιητού Πήίασον προσαγορευομένην μί’αν των Ιπτά, ων ύπέβχετο τώ Αχιλλεί ό Αγαμέμνων' ενταύθα Αγρίππας τον των
Μαυρουσίων βασιλέα) της Αντωνίου ςάοεως όντα, Boyου, κατά
τον πόλεμον τον Ακτιακόν &έφ$ειρε, λα£ών ε | επίπλου το
χωρίου.

$· 4·
Τή όέ Μεθώνη συνεχής «Vtv ό Ακρίτας, άρχή τοΰ Μεσσηνιαχοΰ κόλπου* καλούσι ο’ αυτόν και ΑσιναΓον, άπό λσίνης
πολίχνης πρώτης έν τώ κόλπω, ομωνύμου τη Ερμιονική. Αυτή 36ο.
μεν συν ή αρχή προς όύσιν του κόλπου ές*ί* προς έω ίέ at
καλούμενο» Θυρίίες, όμοροι τ>? νυν Λακωνική τή κατά KtvatStov
καί Ταίναρου. Μεταξύ ό7άπό τών Θυρίόων άρξαμενοις Οίτυλος
ift* καλείσαι ό° υπό τινωυ καί Τύλος* ε?τα Λεΰκτρον τών
εν Βοιωτία Λεύκτρων άποικος* είτ7επί πέτρας έρυμνής ΐόρυται
Καρίαμύλη* είτα Φηραι, όμορος Θούρια καί Γερήνοις, ay 7
Ου τόπου Γερήνιον τον N'ifopa κλη$ήναί φασι, Sue τό ενταύθα
σω&ήναι αυτόν, ώς προειρήκαμεν. Δεάνυται ό7 έν τρ Γερηνία
Τρικκαίου ιερόν Ασκληπιού, άφίίρυμα τού έν τη Θετταλική
Τρίκκη. Οίκίσαι όέ λέγεται Πέλοψ τό τε Λεύκτρον, καί Χαρά
δραν, και Θαλάμας, τούς νύν Βοιωτούς καλ.θυμένους, τήν
Νιόβην έκίούς Αμψιονι, καί έκ Βοιωτίας άχα^όμενός
τινας. Παρά δέ Φηράς Νε'όων έκ&ελλει, ρέων διά τής Λακω
νικής, έτερος ών τής Νέόας* έχει S’ ιερόν επίσημον Α^ηνάς
Νεδουσίας. Καί έν Ποιηέσση δ7ές-ΐν Α^ηνάς Νεδουσίας ιερόν,
επώνυμου τόπου τινός Νέδοντος* έζ ου φασιν οίκίσαι Τήλεκλον
Πθρ$εσσαν, καί Εχειάς, καί Τράχιον.
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36ο.

Των δε προταθεισών επτά πόλεων τώ Αχιλλεί, περί μεν
Καρδαμύλης vm Φηρών είρήχαμεν , χαΐ Πηόασον. Ενόττην δ3, οί
μεν τά Πέλανά ψασιν, οί δε τόπον τινά itepi Καρόαμύλην, οί
δε τήν Γερηνιαν. Τί;ν δ'ε ίρήν χατά το όρος δειχνύουσι to κατά
τήν Με/αλόπολιν της Αρκαδίας ώς επί ττην Ανδανίαν ίόντι, ήν
εψχμεν Οίχαλίαν υπό τον Ποιητοΰ κεκλήσβαι* οί δε τήν νϋν Μεσσόλαν οντω καλεΓσθαι φασι , καθήκονσαν εις τον μεταξύ κόλ.πον τον Ταΰγετου χαΐ της Μεσσηνίας. Η δ3Αίπεια νΰν θούρια
καλείται, ήν εγχμεν δμορον Φηραϊς’ Ίδρυται δ1 επί λό^ον
νψηλον, ay’ ον χαί τοϋνομα- Από δε της θούριας, χαΐ δ
θουριοαι;ς κόλπος* εν ω πόλις μία ήν, τοϋνομα Ριον, άπεναντιον Ταινάρον. Ανθειαν δε, οί μεν αυτήν την θουρίαν ψασΐν ,
Αίπειαν δε την Μεθώνην* οί δ'ε την μεταξύ Aoi'wjv, τών
Μεσσηνιών πόλεων, οίκειότατα βαθνλειμον λεχθεΐσαν, ης προς
θαλάτιτρ πόλις Κορώνη* καί τούτην δέ τινες Πήγασον λεχδήναι
yaytv νπό τον Ποιητον.
Πχσχι o’ ίγγ/ς άλός*

36ι . Καρδχμύΐΐ} μεν επ’ αυτή'

δ3από πέντε ςαδίαν, ΰφορμον εχουοα θερινόν* αί δ3 άλλοι άνωμάλοις χέχρψται τοΐς άπό
θαλάττης διαςτόμασι*
Φ ψ χΐ

§. 6.
Πλησίον δε της Κορώνης, κατά μέσον πως τον κόλπον, ό
Πάμισος ποταμός εκβάλλει, ταύτην μεν εν δεξιά εχων καί τάς
έξης , ών εισιν έσχατοι προς ίυσιν Πόλος χαί Κυπαρισσία*
μέση οέ τοότων Ερανα (ήν ονκ εν τινες Αρηνην καλεϊσΘαι νενομι'κασι πρότερον), θουρίαν δε χαΐ Φηράς εν άρις-ερα. Μέ7'Γος ό* ες-ΐ τών εντός ισθμού ποταμών, καιπερ ον πλείονς
ή εκατόν ς-αόίονς έκ τών πηλών ρνεΐς, τώ ΰίατι δαψιλής,

ΒΙΒΛ. Η. (ΜΕΣΣΗΝΙΑ).
νοη
διά του Μεσστμιακοΰ πεδίου καί τής Μακαριάς -λαλουμένης' 361.
άφέςηκε τε η ς νυν Μεσσηνίαν πολεως 6 ποταμός ςαδίους
*διααιοαίους καί* πεντ»ίκοντα. Ες-ι δε καί άλλος Πάμισος χαραδρώδης, μικρός, περί Αεΰκτρον ρέαν το Λακωνικόν, περί ου
κρισιν όσχον Μεσσόνιοι προς Αακεδαιμονίους επί Φίλιππου' τόν
#»
δε Πάμισον Αμαχόν τινες (ονόμασαν, ώς προεΐπομεν.
$· 7·

Εφορος §ε τόν Κρεσφόντην, επειδή εΓλε Μεσσ/,νην, διείεϊν
φησιν , *ώς προειρήκαμζν*, εις πέντε πόλεις αυτήν, ώς-ε
Στενύκλαρον μεν εν τώ μέσα τής χώρας τ αυτής κειμένην,
άποδεϊξαι βασιλείου αυτω *τής βασΟ,είας*' εντεύθεν δε Ιαμίτην
πέμψοι πρεσβευτήν εις Πόλον καί Ρι'ον, τον? Μεσσηνιους
άπαντας τοίς Αωριεϋοιν ισονόμους ποιήσοντα' άνα&οτίαθούντων
δε των Δωριέων, μεταγνόντα μόνον τόν Στενύκλαρον νομίσαι
^τόλιν' εις τούτον δέ τούς Δωριέας συναγαγεϊν πάντας.
§·

8.

Η δέ Μεσσηνίων πόλις δοΐκε Κορινθω* υπέρκειται γάρ τής
πόλεως έκατέρας όρος υψηλόν καί απότομον, τείχει κοινώ περιεύημμένον, ώς·’ άκροπολει χρήσΒαί' τό μέν καλούμενου 16ώμη, το δε ΑκροκόρινΒος- ως·’ οικειως δοκεϊ Δημήτριος 6 Φαριος πρός Φίλιππον εέττεεν τόν Δημητρίου , παρακύζυόμενος
τούτων έχεσθαι των πόλεων άμψοϊν, έπ&υμ.οΰντα τής Πελο
πόννησου' «Των κεράτων γάρ άμφοΐν (εφη) κρατήσας, καθίζεις
» τ>;ν βουν », κέρατα μέν λέγων τήν ΙΒώμην καί τόν Ακροκόριν-

6ον, βουν δέ την Πελοπόννησον. Καί δή διά τίτ,υ ευκαιρίαν ταϋτην
άμφήρις-οι γεγόνασιν αί πόλεις -αυτοί. Κόρινθον μέν ουν κατέσκαψαν Ρωμαίοι, καί άνέςησαυ πάλιν* Μεσσήνην δέ άνζΏον
μεν Λακεδαιμόνιοι, πάλιν δ ' ώνέλαοον Θηβαίοι, καί μετά

ιο 8
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36ι. τ ο ύ τα Φ Ο .ιππος Α^νντον· a l δ* άκροποΚ εις άού&ιχοι δ ά μ εινο ν.
$· 9·
36α.

Τό δ* έν Λίμναις τής Αρτέμιδος Ιερόν, ίψ’ δ Μe<7<n$vtoi
περί τάς παρθένους ISptaou. δοκοΰαι τάς άγεγμένας ini την
θυσίαν, έν μεθόριας ές'ι τκς Λακωνικές καί τής Μεσσηνίας ,
όζον κοινήν συνεζελουν πααηήγνριν καί θυσίαν αργότεροι* μετά
δε τήν ύβρη , ου δεδόντΜ δίκας τών Μεσσ^νίων , σνςϋνζί ψασι
τον πόλεμον. Από δε τών Λιμνών τούτων καί τό εν Σπάρτη
Λιμναϊον αρηΖΜ τκς Αρτέμιδος ιερόν.
$.

ίο .

Πλεονάκις 5*επολεμκσαν διά τάς άποςάσεις τών Μεσσηνίαν:
Τήν μεν ούν πρώζην καχάχχησιν αυτών ψησι Τυρταίος εν τοΐς
τοοίμχσι κατά τούς τών πάτερων πατέρας γενέσϋϊαΐ την δε
δευτεραν,χαθ’ήνεί.όμεν ot συμμάχους Ηλείονς [καί Αοκα'όας] καί
Αρπγείους καί Πισάτας άπες·ησαν, Αρκάδων μεν ΑριςΌκράτην
τόν Ορχομενοϋ βασιλέα παρεχόμενων ς-ρατηγόν, Πατατών δε
Πανταλεοντα τόν ΟμΦαλιωνος* ήνίκα ψησίν αυτός ς-ρατηγήσαι
τόν πόλεμον τοΐς Λακεδαιμονίοις [ελθώνέξ Ερινεοί]* καί γάρ
είναι ψησιν εκείθεν έν τη ελεγεία, ήν έπιγράψουσιν Ευνομίαν'
Αντο; y ip Κρανίων ν.χλλιςεγΜου πόσι; Ηρ«ς,

Ζίΰς, Hpazlstiat; twvJ s ίέοωχβ πάλιν.
Olotv αμα προλιπόντε; Bptvsbv «ντμόίντ»,
Ενοεϊαν Πέλοπος νήσο» άγιχόμιΆχ.
•Τ

Ως-ε ί; ταντα κκύρωταε τά ελεγεία, η Φίλοχόρω άπιςτητέον,
καί Καλλιοθενεε, καί άλλοις πλείοσιν, είποΰσιν ε | Αθηνών καί
Α^ιόνών a f ικέσθαί, δεηΒέντων Λακεδαιμονίων κατά χρησμόν
ός επέταττε παρ’ Α3κναίων λα£είν ηγεμόνα. Επί μεν ουν τού
Τυρταίου ό δεύτερος υπήρξε πόλεμος: Τρίτον δε και τέταρτον

ΒΙΒΑ. Η. (ΛΑΚΛΝιΚϋ).

top

ονςΥιναί yearn, ε’ν ω κατελύ^ησαν οί Μεσσήνιοι. 0 ίέ. πάς 362.
παράπλους ό Μεθοριακός ςάδιοι όκτακόσιοί που :ιατακολ7l£oVTt.
$. i t .
yep εις πλείω λ^ον τοΰ μέτριου πρόϊμεν, άκολου3οΰντες τώ ithiStt των ίς-ορουμένων περί χώρας εΛελειμμένης
Τής πλείςηης’ ό'που ye καί ή Λακωνική λειπανίρεΐ, χρινομέντι
πρός τ»ν ιτα/.αιάν ευανδρίαν. Εξω γάρ τής Σπάρτης , αί λοιποί
πολίχναι τινίς ειαι περί τριάκοντα τον άριΒμόν το βε παλαιόν
έκατόμπολίν φάση» αυτήν καλεΓσθαι* και τά Εκατόμβοια ίιά
τούτο 3ύεσ3αι παρ’ αΰτοίς κατ’ έτος.
Αλλά

Κ Ε Φ . Ε.
$· t .
«τ
^ ουν μετά τον Μεσσηνιακόν κόλπον ό Λακωνικός
μεταξύ Ταινάρου καί Μαλεών, έκκλίνων μικρόν από μεσημ
βρίας προς Ιω. Αιέχουαι δε ςαδίους εκατόν τριάκοντα αί Θυρίίες τοΰ Ταίναρου έν τώ Μεσσχνιακώ ©ύσαι κόλπω, ροώδης
κρημνός. Τούτων 6’ ύπερκειται το Ταΰγετον' £ς·ι δ' όρος μικρόν 363.
υπέρ τής 5αλα'ττ>ις υψηλόν τε καί ορθιον, συνα'πτον κατά τά
προσάρκτια μόρ» ταΓς λρκαίικαΐς ΰπωρείαις* ώς-ε καταλείπεσθαι
μεταξύ αυλώνα, κα£’ δν ή Μεσσηνία συνεχής ές·ι τή Λακωνική,
ίποπέπτωκε ίέ τώ Tatiyeroj ή Σπάρτη εν μεσοχαία, καί Αμύκλαι, ου τό τοΰ Απόλλωνος ιερόν, καί ή Φάρις. Ες*ι μεν ουν
εν κοιλοτόρφ χωρίω τό τής πόλεως έδαφος, καίπερ άπολαμ&ίνον όρη μεταξύ* άλλ’ οΰίέν ye μέρος αυτού λιμνάζει· τό ίέ
παλαιόν ελιμνα£ε τό προας-ειον, καί έκαλουν αυτό Λίμνας.
Ε

ΣΤΙ

no
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365. Καί το του Διονύσου Upον tv Λίμναις εφ’ υγρού βεβηκος έτύχ·
χάνε* νυν & επί ξηρού τήν ίδρυσα έχει* Εν ίέ τώ κύλπω της
παραλία; το μεν Ταίναρου άχνη ές-ιν έκκειρένή, το ίερονέχουσα
τοϋ Ποσειίώνος, έν άλσει ίίρυρένον* πλησίον ί* ες'ιυ άντρου,
$ι οΰ τον Κέρβερου άναχθήναι ρυθεύουσιν ύψ’ Ηρακλέους έ|
«ίου. Εντεύθεν ί ’, εις μεν Φυχούντχ, άκραν τ»5ς Κυρήναιας
πρός νοτον, δίαρμά εςτ ς·αδίων τρισχιλιων* εις ίέ Παχυνον προς
όύσιν, τό της Σικελίας ακρωτήριου, τετρακισχιλίων έξακοσιων*
τινές ίε τετρακισχιλίων ©ασίν* εις ίέ Μαλεάς πρός έω έξοχοσίων έβόορήκοντα κατακολπί£οντι* είς οέ Ονου γνάθον, ταπει
νήν χερρόνησον ένίοτέρω των Μαλεών, πεντακοσίων είκοσι.
§·
Πρόκειται <ίέ καί τούτου Κύθηρα εν τετταρακοντα ς*αίίοις,
νήσος εύλ/ρενος, πο'λιν έχουσα ομώνυμου" $ν ΐσγευ Εΰρυκλ^ς
έν ρέρει κτήσεως ίίάζς, ό καθ’ήρας τών Λακεδαιμονίων ηχερών*
περάειται ίέ νησίοια πλείω, τά μεν εγγύς, τα ίέ μικρόν άπωτέρω. Εις ίέ Κώρυκον β&ιραν τής Κρήτ/j? έχχυτατω πλους ε’ς*ι
ς-αίίων ίϊακοσίων καί πεντήκοντα. Μετά ίέ Ταάάρον, πλέοντι
έπί τήν Ονου χνάθον καί Μαλεάς, Αραθοΰς ές*ι πόλις* εΓτα
Ae»»j, καί Γύθιον το τής Σπαρτής επίνειου, έν διαχοσίοις καί
τετταρακοντα ςαδίονς ιδρυμένου’ έχει ί*, ώς φασι, τό ναύςαΒμον ορυκτόν’ είθ’ ό Ευρώτας έν.δίδωσι μεταξύ Γυθίου καί
Ακριών. Τέως μεν ούν ό πλους ές*ι παρ’ αίχιαλόν, δσον ίιακοσίων καί τετταρακοντα ς-αδίων’ ειθ’ ελώίες ύπέρκειται χωρίον
καί xoipyj Ελος* πρότερον ί ’ ην πόλις, καθαπερ καί Όμηρός
ψησα’
Ot τ’ άρ' ΑμΰΛας είχον, Ελος τ’, βφαλον πτολίϊθρον*
Κτιηχα ^ Ελι'ου φασί του Περσε'ως. E ri δέ καί πεδίου καλουριενον Λεύκ»· £?τα πόλις επί χερρονκσου ιδρυμένη Κυπαρίσσια,

ΒΙΒΛ. Η.
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λιμένα εχουσα.' εΐτα ή Ονου γνβ&ος, "λιμένα έχονσα* εΐτα. 364.
Βοι'α πόλις, εΐτα Μαλεαι'· ςαδιοι δ* εις αΰτάς άπό τής Ονον
γνάΒου πεντήκοντα και εκατόν. Ες-ι όέ καί Ασωπός πόλις εν
τρ Λακωνική.
3.
Των ^ νφ* Ομήρου καταλεχομένων, ττ,ν μεν Μέσσην ουδαμοϋ δεικησΒαι φασι* Μεσσόαν δ* ον της χώρας είναι μέρος,
άλλά τής Σπάρτης, χαΒάπερ xai τό Λιμναιον. Ενιοι δε κατά
αποκοπήν δέχονται ττ,ν Μεσσήνην* εϊρτ,ται γάρ, ότι καί αυτή
μέρος τ,ν τής Λακωνικής. Παρα&^μασι ίέ χρώνται τον μεν
Ποιητοΰ, τώ Κρι, καί Δώ, και Μάψ* καί ότι,
Ιππους ό’ Αϋτομόόων τι και Αλκιμος,
άντΐ τον Αλκιμόόών* Ησιόίου δε, ότι το βριΒυ, καί τό βριαρόν
Βρϊ λέγει. Σοφοκλής δε καί ϊων τό ράδιον, Ρά. έπίχαρμος όέ
τό λίαν , At'· Σνρακώ <5έ, τάς Συρακούσας. Παρ’ Εμπεόόκλεϊ σέ,
if

— pix yfo rgt άμγοτίρων Op,

h οψις· και παρ>Ανημάχω,
άήμιητρος rot Βλβυσιvuj$ «pi Οψ*

καί τό άλφιτον, Αλφι. Ευφοριών δε και τον ήλον λέχει Ηλ.
ΙΙαρά Φιλέτα δ ε ,
Δμωΐδες ίΐς ταλάρονς λευκόν ayovytv Ερι.
τό όριον.
if

Εΐί «νιμον όέ τά Πηοά,

τά πηόαλια, Αρατός φ^οι* Δωόω όέ, τήν Δωόώνην Σιμμίας.
Των άλλων των υπό του Ποιητον κατωνομασμένων, τά μεν
άνήρηται, των ό3ίχνη λείπεται, τά όέ μετωνόμας-αι, καθάπερ
αί Αΰγειαϊ, Αιχαιαι* αί yap έν τή Λοκριόί οΰό3 όλως περίεισι.
Τήν όε Λάν οι Διόσκουροι ποτέ έκ πολιορκίας ελεόν ις-ορονν-

itt*
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364- ται, άφ’ ού'δη Ααπέρσαι προσ>3χορεύ5»)σαν» xai Σοφοκλής
λεχεί πον
JNi t£> Λαπ/ρσα, vi τον Εύρώταν τρίτον ,
Νλ του; «ν Aoya χαι χατά Σπάρτην ού$.

$. 4·
Φηοΐ δ* Εφορος τούς κατάσχοντας την Ααχωνοοην ΐίρακλειΦας, Eupuff^ewj τε καί Προκλί, ύίελείν εις έξ μέρη, xai
πολισαί την χώραν. Μύχν μεν ούν τώ» μερίδων, τάς Αμύκλας,
εξαιρείον δούναι τώ προίο'ντί αύτοΓς την Ααχωναήν, xai πείσαντι τό» κατεχοντα αύΰν, ύπο'σπονοον άπελ^είν μετά των
Αχαιών εις την Ιωνίαν' ττ,ν δε Σπάρτην βασίλειον άποφίναι
αψίαιν αύτοΐς* εις δε τάς άλλος πέμψαε βασύϊας, επιτρέποντας
δέχεσΒαι συνοίκους τούς βουλοριένους τών ξένων, διά την λειπανδρίαν' χρήο5αι δε λαίμένω...................................... ..
εύλίμενον αϊτοί δε προς τούς πολέμους.......................... ..
γάρ όμορεαι τοΓς κύκλω Φεραία δε.......... ................................
άπο τών εντός ασφάλειαν έχρνστ,. Τπακούοντας δ> άπαντας
363. τούς περίοικους Σπαρτιατών, δμως ισονόμους είναι, μετέχον
τας xai πολιτείας και αρχών’ καλεΓσ3αι δε Είλωτας· Αγαι δε
τον ΕύρυαΒένους άψέλέαΒαι την ισοτιμίαν, xai συντελεΐν
προς-άξαι τη Σπάρτη. Τούς μεν ούν άλλους ύπακοΰσαι, τούς
δ3 Ελείους, τούς έχοντας το Ελος, πονησαμένους άπόςασα,
κατά κράτος άλώυαι πολέμω, καί χρύηναι δούλους επί ταχτοϊς
τισιν, &ς·ε τον εχοντα μήτ’ έλευ3εροϋν έξειναι, μήτε πωλείν
ίξω τών ορών τούτους* τούτον δε λεχ^ναι τον προς τούς
Είλωτας πόλεμόν. Σχείον δέ τι xai την εΐλωτείαν, την ΰς-ερον
συμμεά/ασαν, μέχρι ττ,ς Ρ ωμαίων έπιχρατείας οι περί Αγιν
είσΐν οί χαταδείξαντες' τρόπον γάρ τινα δημοσίου^δούλους
εϊχον

ΒΙΒΛ. Η. ( λ α κ ω ν ι κ ή ).
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εΓχον όί Λακεδαιμόνιοι τούτους, κατοικίας τινάς αύτοίς άηο- 365.
δεΐζαντες καί "λειτουργίας Ιδίας*
$. 5.
- Περί δέ της Λακώνων πολιτείας, καί των γενομένων παρ'
αύτοΐς μεταβολών, τά μεν πολλά παρίοι τις αν διά το γνώρι
μον τινών δ1ά|ιον ΐσο>ς μνησΒήναι. Αχαιούς γάρ τούς ΦΒιώτας
φασί, συγχατελΰόντας Πέλοπι εις την Πελοπόννησον, οΐκήσαι την
Λακωνικήν τοσοϋτον δ*αρετή διενεγχειν, ώςε την Πελοπόννησον,
έκ πολλών λδη χρόνων Αργός λεγομένην, τότε Αχαϊκόν Αργος
λεχθήναι* καί ού μόνον γε την Πελοπόννησον, άλλά καί ιδίως
την Λακωνικήν ουτω προσα^Όρευθήναι* to yovv tow ΙΙοιητοΰ,
Πον Μ#ν&«ο$ e>7v5
* .% ν
t
Η ου* Aoyeoj «εν Αχαιιχοϋ;

δέχονται τινες ούτως, Η ούκ $ν έν tfj Λακωνική; Κατά δε την
των όρακλειδών κάθοδον, Φάονόμου προδόντος την χώραν
τοΓς Δωριεϋσι, μετανές*ησαυ έκ τής Λακωνικής εις Την των
Ιώνων, τήν νΰν Αχαίαν καλονμένην* εροϋμεν δε περί αυτών έν
τοΐς ΑχαϊκοΓς. Οί δέ χατασχόντες την Λακωνικήν * καί * κατ'
άρχάς μεν εσωψρόνουν* επεί δέ Αυχούργω την πολιτείαν επίτρε
ψαν, τοσοΰτον ύπερεβάλοντο τούς άλλους, ως*ε μόνοι των
Ελλήνων καί χής και θαλάττης έπηρζαν, διετέλεσάν τε άρχον
τες των Ελλήνων, έως άφ αλοντο αυτούς την ηγεμονίαν Θη
βαίοι, καί μετ' εκείνους ευθύς Μαχεδόνες. Ού μην τελέως γε
ούδέ τούτοις έίζαν, αλλά, ©υλάττοντες την αυτονομίαν, έριν
ειχον περί πρωτείων αεί, πρός τε τούς άλλους Ελληνας καί
προς τούς τών Μακεδόνων βασιλέας· καταλυθέντων δέ τούτων
ύπό Ρωμαίων, μικρά μεν τινα προσεχρουσαν τοΐς πεμπομένοις
ύπο Ρωμαίων ςρατηγοΐς, τυραννούμενοι τότε χαΐ πολιτευόμενοι
μοχθηρώς* άναλαβόντες δε σιγάς, ετιμήΒησαν διαγερόντως,
a
Θ
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565. xai εμεα/αν ελεύθεροι, πλήν των φιλικών λειτουργιών άλλο
566. συντελοϋντες ούδεν. Νεως*ί δ5Εύρυκλής αυτούς έτοίραξε, δόξας
«ποχρήσασθαι τή Καίσαρος φιλώ πέρα του μέτριου , προς την
έπιςασίαν αυτών* έπαύσατο S ή ταραχή ταχέως, εκείνου μεν
παραχώρησαν*ος εις τό χρεών* του S υίοΰ την φιλίαν άπεςερηρενου τούτην πάσαν. Συνέβη δε καί τούς Ελευδερολάκωνας λαβεα» τινα τάξίν πολιτείας, επειδή Ρωμαίοις πρόσφατό
πρώτοι οί περίοικοι, τυραννθυμένης τής 2πάρτης, ο? τε άλλοι,
και οι Είλωτες. Ελλάνικος μεν ούν Εύρυσδένη και Προκλέα φησί
διατάξαι την πολιτείαν. Εφορος S επίτιμοί, φήσας, Λυκούργου
μεν αυτόν μηδαμού μεμνήσΟαι, τά δ* έκείνου έργα τοίς μη προσ
ήκουσα/ άνατιδέναΓ μόνω γοϋν Λυκούρχω Ιερόν ιδρύσβαι, και
3-ύεσθαι κατ’ έτος* έκείνοις δε, καίπερ οϊκις-αϊς γενομένοις, μηδε
τούτο δεδόσδαι ώς-ε τούς απ’αυτών, τούς μεν Εύρυσδενίδας, τούς
δέ ΓΙροζλείδας καλ.εϊσδαΓ οΰδ5άρχηγέτας νομισδήναι, δπερ πά
σα/ άποδέίοται τοΐς οίκις-αΐς* Αγιάδας δε, από Αχιδος του Εύουσδένους, τούς S, [Εύρυπωντίδας, ά]πδ Εύρυπώντος του Προκλεους. Τούς μεν [yap δυνας*εΰ]σαι δικαίως, τούς δε,δεξαμένους
έπήλυδας ανθρώπους, δι εκείνων δυνας·εύσαι. [Παυ]σανίαν
τε... τών Εύρυπω[ντι]δών, έκπεσόν[τα τής] οικείας, έν τή
φυ'/ή συντάςαι λόχον, νόμου δντος τής έκβαλούσης.. . .
§.

6.

Περί δε τής φύσεως τών τόπων, καί τούτων καί τών Μεσσηνιακών, ταϋτα μεν άποδεκτέον λεχοντος Εύριπίδου* την χάρ
Λακωνικήν φησιν εχειν
Πολλή» μ*ν άροτον, εκπονεί» δ* οΰ ράδιον*
Κοίλη γάρ, δρεα-ι περίδρομος, τραχεία τ ε ,
Δυσείσβολός τε πολεμίοις’

την δέ Μεσσηνιακην,
χαλλίκαρπον. , .
Κατάρρυτόν τε μυρίοκπ νάμασι,

Β 1 ΒΛ. Η. ( λ α κ ω ν ι κ ή )·

ιι5

Καί βονοι χαί ποίραισιν «ύδοτωτάτην,
Ουτ’ «» πνοαΐσι χίΐμχτος ίοσχείμερον,
Out’ αν τιΆρίπποις f,Xiou 3 ερμτjv ay αν.

360 .

Καί ύποβάς, τών παλών ψησ'ιν, ών οί Ηρακλείδαι περί τήί
χώρας έποαίσαντο , τον μεν προ'τερον γενέσ$αι

Γαό)ί Λαχαίνω χύριον, φαύλου χ$ονό«,
τον δε δεύτερον Μεσσήνης,
Χριτήν όχοόσης μι(ζον\ ft λόγω φράσαι,
οιαυ καί δ Τυρταίος φράξει. Την δε Λακωνικήν και τήν Μεσ
σηνίαν ορίζειν αυτοί φήσαντος,
Πάαίϊον ιΐ( θάλασσαν ίξορμώρανον,
ου συ^ωρητέον, δς διά με'σηί pet τής Μεσσηνίας, ούδαμοΰ
τής νίν Λακωνικής άπτόμενος. Ουκ ευ δε ονδ ότι, τή$ Μεσ
σηνίας ομοίως &π3 αλαττίας ουσης τη Λακωνική, φησίν αυ
τήν προ'σω ναυτιλοισιν είναι. Αλλ’ ουδέ τήν Ηλιυ ευ Ζορίζει,
Πρόσω δ* βάντι ποταμόν Ηλις, ή Διός
Γειτων, χά^ηται'
καί έπά/ει καί τον έλεγχον ημχν ουκ avajotaiov όντα. Είτε
yap τήν νίν Ηλείαν βούλεται λέ/ειν, ήτις όμορεί τ γ Μεσ- 067.
ayjvia, τούτης ού προσάπτεται ό Πάμισος, ώσπερ ye ουδέ τής
Λακωνικής* εϊργ)ται γά ρ , ότι' διά μέσης ρεΓ τής Μεσσηνίας.
Είτε την παλαιόν την κοίλν,ν καλουμένην, πολύ μάλλον εκ
πίπτει τής α λη τεία ς· διαδάσί τε τον Πάμισον, έ ς ι πολλή τής
Μεσσηνίας, ε2ύ’ ή των Φηρων επαρχία άπασα, καί Μεσσαίων, ήν Τραυλών f/άλουυ, efo’ ή Πισάτις, καί ή Ολυμ
πία , είτα μετά τριακοσίους Γαδίους ή Ηλις.

$· 7·
Γραφόντων δε, των μέν Λακεδαίμονα κητώεσσαν, των δέ,
καιετάεσσαν, ξητοόσι, τήν κητώεσσαν τίνα δέχεσθαι χρή, είτε
Θ a
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567. άπό των κ»ιτών, είτε με^αλιιν, ζπερ δοκεί πώανο'τερν εΓναι.

Tr> τε καιεταεσσαν οί μέν καλαμινθώώ; δέχονται, οί δε, δη
οί από των σεισμών ρωχμοι καιετοί λύονται* καί 6 χαιέταζ το
δεσμωτ>5ριον έντεΰΒεν το ηαρά Λακεδαιμόνιας, α ρ α ιό ν τι.
Ενιοι δέ κώονς μάλλον τά τοιαότα κοιλώματα λέχεσθαί φασιν,
>) 7 ι «
αφ ον και το,
Φκροίν ορεσ*ώοι<π.
Ενσείζ-ος & $ Λακωνική'* καί £η του Ταν^έτου κορυφές τινας
amppay£vat τενές μνημονευουσιν· Είσί ίέ λατομία* λίθον
πολυτελούς, τον μεν Ταιναρίον έν Ταιναρω παλαιαί* νεωςί
0έ καί έν τώ Ταυ?έτω μέταλλον άνέωξαν τινες εύμέ^εθες,
χορη/όν εχοντες την των Ρωμαίων πολυτέλειαν.
$.

8.

Οτι ίέ Λακείαίμων ομωνυμως "λέγεται καί ί χώρα, καί η
πόλις, δηλοί καί Ομηρος* λέ^ω χώραν συν τ>5 Μεσσηνία·
Περί μεν
των τόξων όταν λέ^η,
Δώρα, τά ot ξδΖνος Λαχ^ία/μονι όώκ* τυχίσας,
Iytroi Ενρντίίυ?,
ε?τ’ έπενέ/κη,
Τώ δ* έν Μερσίνη ξυμβλ^την άλλήλοαν
Όιχωεν Ορτάόχοιο }
της Φηρης την χώραν λέ/ε*, η μέρος >jv της Μεσσηνίας. Ον
Ληνε^κεν ούν αύτώ καί ούτως ειπείν,
ξέϊνος Δακεόαέμονι ίώκε τυχήσας >
και,
Τώ ό* έν Μεσσήνη ξυμ6λήτ«ν*
οτε γάρ at Φηραι είσιν ό του Ορτιλόχου οίκος, ό^λον*
Ες Φηοάς δ’ ΐκοντο, Διοκληος ποτί δώμα,
ϊίέος Ορτάόχοιο,

ΒΙΒΛ. Η. ( α ρ γ ε ι α ).
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δ,τε T»jλεραχος καί 6 Πεισίς·ρατος· αχ δε Φ/ipai τής Μεσσηνίας 367.
είσίν. Οταν δ3εκ των Φϊΐρών όρρη^έντας τούς περί Τϊ]λόράχον
παν^ρερίονς φη σείειν ζυγόν, εΓτ* είπρ,
Δύσετο τ* ύελεος,
Οι ί* t£ov χοΑ»ν Λακείαζαονα κ^τώεσσαν*
Προς <Ράρα
«λων Μενελάου,
τήν πόλιν δεϊ δέχεσΒαι4 ει δε μη, εκ Λακεόαίρονος εις
368.
δαίμονα ψανάται λέ^ων Trjv άφιξιν4 άλλως τε ον πιθανόν, μη
εν Σηοίρνρ τήν οΐκησιν είναι τον Μενελα'ον,
ονο»ις εκεί
τόν Τ^λε'ραχον ϊεγειν,
ΐχμι yap ές Σπάρτην τ< καί ίς Πώλον.
Δοκεί γάρ σνρπίπτειν τούτο τοϊς τής χώρας επι&έτοις α ν . . ·
εί μν ν» Δία ποντική τις τούτο συγχωρήσει εξουσία. . .
εναντίον yap τήν Μεσσήνην μετά τής Λακωνικής καί Πνλον τής
ί»πό τώ N ifopt, μηδε δή **$’ αντήν τάττεσ^αι εν. τω κατα-<
λ ^ ω , p>]<3£ κοινωνονσαν τής ς·ρατείας»
ΚΕΦ.

ς.

φ. t,
M e t a ίε Μαλεάς δ Apyολικός έχδέχεται κόλπος καί- ό
Ερμιονκός· ό μεν μέχρι τού Σκνλλαίον πλέοντι ώς προς έω
βΐέπων καί προς τάς Κνκλα’ίας* ό <5ε έωΒινώτερος τούτου μέχρι
προς Αίγιναν καί τήν Επιίανρίαν. Τά μεν δη πρώτα τον Apyor
λακον Αάκωνες έχονσι, τά $έ λοιπά ΚργεΖοι' έν οις ε’ς-ι των
ρέν Λακώνων τό Δήλιον, ιερόν Απόλλωνος, ομώνυμον τώ
Βοιωτιακώ* καί Μινώα φρουρίου, ομώνυμος καί αντη τή Meyaρική* καί ή λιμηρά Επίδαυρος, ώς Αρτερίίωρός φ>ιαιν. ΑπολΘ 3

n
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568. λόδωρος δέ Κυθήρων πλ^σ/ον ις-ορέι τούτην εΰλίρενον δέ ούσαν, βραχέως καί έπιτετρηρενω; λιρηράν είρησ^αι, ώς ον
λιρενηράν, ρεταδεδληκέναι δέ τοίνορα. Ες·ι δέ τραχύ; ό παρά·'
πλον; ευ3ύ; από Μαλεών άρ£άρενος μέχρι πολλοί ό Λακωναό;* έχει ό’ όρως Ιψόρμους καί λιμένας. Η λοιπή ό* «5*ί παρα
λία ενλίρενο;* νησίδιά τε πολλά πρόκειται αυτή; ούκ ά£ια
ρνόρης.
§. 2 .
Τών ό’ Αρχείων αϊ τε Πρασιαί καί τό Τηρένιον, έν δ τέΘαπται Τήρενος· καί ετι πρότερον τό χωρίον, $ι ον ρεϊ ποταμός
ν Λερνη καλονρένη, ομώνυμος xrj λίμνη, έν ρ ρερύθενται τά
περί xhv Υδραν. Τό δέ Τηρένιον άπέχει τον Αργους εζ καί
είκοσι ς-«δϊον; υπέρ τη; 3αλάττ»];, άπό δε τον Αργους εις το
Ηραΐον τετταράκοντα, ένθεν δέ εις Μυκήνα; δέκα. Μετά δέ
τό Τηρε'υιον ή. Νανπλια τό τών Αργέ ίων ναύςα^ρον* τό δ’
ετνρον άπό τον ταΐ; ναυσί προσπλεϊσ3·αι. Από τούτον δέ πεπλάσ3αι φασί τόν Ναύπλιον καί τον; παιδα; αντον παρά τοΓ;
νεωτέροι;· ου γάρ Ομηρον άρνηρονησαι άν τούτων, τον μεν
Παλαρήδου; τοσαύτην σοφίαν καί σύνεσιν έπιδεδειχρένου ,
δολοφονη3έντο; δέ αδίκως, τον δέ Νανπλίον τοσοντον άπεργασαμάιου φ3όρον ανθρώπων περί τόν Καφηρέα. Η δέ γενεαλο
γία προς τώ ρν3ώδει καί τοι; χρόνοι; δίηράρτηται* δεδόσ3ω
γάρ Ποσειδώνο; είναι, Αρνρώνη; δέ πώ ;, τόν κατά τά Τρωικά
369· ετι ξώντα; Εφεξής δέ τρ Νανπλία τά σπήλαια καί οι έν αντοι; οίκοδορητοί λαβύρινθοι, Κνκλώπεια δ' όνομάξουοη.
§ 3.
Ειτ’ άλλα χωρία, καί εφε£ή; ό Ερριονικό; κόλπο;* καί [χάρ]
τούτον τον Ποιητον τάλαντο; υπό τρ Αργεία, καί ήρίν ου παρ-

ΒΙΒΛ. Η.

(

α ρ γ ε ι α

)

ι ι

(>

οπτέός ένέφηνεν 6 μερισμός της περιοδείας ούτος. Αρχεται S’ 369.
άπό Ασίνης πολίχνης· εΓ3·’ Ερμεόνη καί Τροπήν εν παρα'πλω δε
προκεαβι και Καλαυρι'α, νήσος κύκλον έχουσα τριάκοντα ςα~
δίων, πορΒμώ δε τετρασταδίω διες-ώσα τής ήπειρον.
§·

4·

ED’ ό Σαρωναός κόλπος* οΐ δε πόντον λέχουσιν , οΐ
πόρον, καΒ’ $ καί πέλαχος λέχεται Σαρωνικόν καλείται ύε
πας ό συναπτών πόρος από τ^ς Ερμιονικής καί τός περί τον
ισθμόν Βαλάττης τώ τε Μνρτώω πελάγει καί τώ Κρητικώ. Τού
Σαρωνικού Επίδαυρός τε ές** καί ή προκειμένη νήσος Αίγινα·
εΓτα Κεχχρεαί τό των Κορινθιων ε’πί τά πρός £ω μέρη ναύς-αΒμον’ εΓτα λιμήν Σχοινούς πλεΰσαντι πέντε καί τετταρακοντα ς·«&ους· από ίε Μαλεών τούς πάντας περί χιλιους και
οκτακόσιους. Κατά όέτόν Σχοινούντα ό Δίολκος, τό ς-ενώτατον
του ισθμού, περί δν τό τού Ισθμιου Ποσειόώνος ιερόν. Αλλά
νύν τά μεν ύπερκεισβω* έξω yap ες*ι τής Αργείας. Αναλαέόντες
δ’ ejοίεύσωμεν πάλιν τά κατά την Αργείον.
$. 5.
Καί πρώτον ποσαχώς "λέγεται παρά τώ Ποιητή τό Αργοςt
και καθ’ αυτό, καί μετά τού επιθέτου, Αχαιϊκόν Αργος καλούντος, η ίασον, η ϊππιον, ?) Ιππόοοτου, η Πελασχικόν. Καί
γάρ ή πόλις Αργος λέγεται,
* *
,
Αργος « , Σπάρτη τβ ,
Οι o’ Αργος τ’ ειχον, Τίρυν^ά τ«.

Καί η Πελοπόννησος,
Ημετερω ένϊ οΣχω, tv Αργιι*

ού yap η πόλις ye ην οίκος αύτού. Καί όλη η Ελλάς* Αργείονς
γονν πάντας καλεϊ, καθάπερ και Δαναούς καί Αχαιούς. Τήν
Θ 4
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56g. γοϋν ομωνυμίαν τοΐς έπιθέτοις διας-ελλεται, ττ,ν μεν Θετταλίαν
Η
Πελασγικόν Αργος καλών,
Νυν <Γ αύ τούς, όσσοιτο Πελασγικόν Αργος ίναιον

xrni δε Πελοπόννησον,
Ε ί ίέ « ν Αργος ικοιμεθ’ Αχαιΐνόν,
Η ονκ Αρμός ίεν Αχαιϊκον;

αημαίνων ενταύθα, ότι καί Αχαιοί ιδίως ώνομά£οντο οί Πελο*
ποννήσιοι κατ’ άλλ>}ν σημασίαν, ϊασόν τε Αργος τπν Πελοπόν
νησον λέγει,
Εί πάντες σε ίίοιεν αν’ ίασον Αργος Χχαιοί,

τί?ν Π>ϊνελόπ>3ν , ότι πλείους άν λάδοι μνηςνρας. Ον γάρ τούς
37°* ef όλ»}ς χτιζ Ελλάδος εικός* αλλά τούς
ϊππιον κοινώς ειρηνζ.
$ . 6.
Περί δε τ?ς Ελλάδος και Ελλήνων καί Πανελλήνων άντιλέγεται. Θουκυδίδης μεν γάρ τον Ποι/,την μηδαμού βαρβάρους
ειπεΓν φησι, διά το μηδε Ελληνας πω τό αντίπαλον εις εν
όνομα άποκεκρίσθαι. Καί Απολλόδωρος δέ μόνους τούς έν τρ
Θετταλία καλεΐσθαί φησιν Ελληνας*
Μυρμιδόνες Si καλεΰντο καί Ελλ^ες.

Ησίοδον μέντοι καί Αρχίλοχον vf«5V) είδέναι καί Ελληνας λεγο
μένους τούς συμπαντας καί Πανέλληνας* τον μέν, περί τών
Προιτι'δων λέγοντα, ώς Πανέλληνες έμνάστευον αύτάς, τον
ώς Πανελληνων όΐ£ύς ές Θάσον συνέδραμεν. Αλλοι δ5 άντιτιθέασιυ, ότι καί βαρβάρους εΐρηκεν, εΐπών γε βαρβαροψώνους
τούς Κάρας* καί Ελληνας τούς πάντας,.
Ανδρος, του κλέος ενρν κα3* Ελλάδα καί μέσον Α’ργος.

BIB A. Η. ( α ρ γ ε ι α ).
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$· 7*
Η μεν ουν πόλις ή των Αργειων εν χωριοις έπιπέίοις ΐόρυται 5?ο.
το πλέον* άκραν ό* έχει τήν καλουρένην Λάρισσαν, λόφον
εΰερκή μέτριας, έχοντα ιερόν Διός» Ρεΐ ό5 αυτής πλησίον ό
Ιναχος, χαραδρώδης ποταμός, έχων τάς πηγάς εκ Λυρκειον
τον κατά τήν Κννουριαν όρους τής Αρκαόίας. Περί δε των
μυΒευομένων πηγών ειρηται, οτε πλα'σρατα ποιητών έςα
ΓΙλα'σρα δε χαϊ το , Αργος ανυδρον'
·“ θεοί ί* αυ Siaav Αργό; ανυίρον,
της τε χώρας κοέλης ούσης, καί ποταροις όίαρρεορένης, καί
έλη καί λ /ρα ς παρεχορένης, καί τής πόλ-εως εΰπορουρένη;
ΰδασι φρεάτων πολλών καί επιπόλαιων. Αΐτιώνται όέ τής άπα'τ>Ιί τό ,
Καί κ*ν «λέγχ^ος πολυίίψιον Αργος ικοίαην.
Τούτο ^ ήτοι άντι τού πολνπό^ητον κείται, ή χωρίς τού ί ,
αντί τού πολνίψιον, ως,
Πολνρ^ορό» Τί όωρα Πελοτπόών χάδι,
φην'ι Σοφοκλής* τό γάρ Προϊάψαι και τό Ια'ψαι καί τό ίψασΘαι
φθοράν τινα καί βλάβην σημαίνει·
Νΰν μΐν ηιιραται, τάχα ό’ IptTou υίας Αχαιών·’
καί τό,
Χρόα καλόν ίάπτρ*
και,
AtΛ προίαψεν.
V

^

Αλλως τε ον τήν πόλη/ λέγει τό Αργος* ον γάρ έκεϊσε έρελλεν
άφι£εσ3·αι* άλλά τήν Πελοπόννησον, οΰίήπου καί ταυτην Λ ψηράν ουσαν. Και συν τώ ό1 όε νπερβατώς δέχονται κατά συν
αλοιφήν ρετά τον συνδέσμου τού όΐέ* ί'ν’ η όντως,
Καί «ν ελεγχι-ος πολύo’ tfiiov Αργος ΐχοιρην,
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370. άντί τού, εις λργος.

$. 8·
371.

Εις μεν δη Ιναχος ές*εν ό $ιαρρέων την Αργείο»' άλλος όε
ποταμός Ερασΐνος έν τη Αργείο ες-ίν. Ουτος δε χάς άρχάς εκ
Στυμϊάλου τής Αρκαδίας λαμ&ή/ει, καί της εκεί λίμνης τής
καλουμόης Στυμφαλίίος, εν Υ) χάς δονείς μυ^ολοχοναι χάς υπό
τον Ηρακλέους τοξεύμασιν η τυμπάνοις έ£ελα3είαας, [άς] καί
αύτάς καλόΰσι Στυμφαλίόϊκς* δύντα S’ υπό γήν φασΐ τούτον τον
ποταμόν, έκπίπτειν εις την Αργείον, καί ποιείν έπίρρυτον τό
πεόι'ον τον δ’ Ερα,σϊνον καλούσι καί Αρσίνον. ΡεΓ <?έ καί άλλος
ομώνυμος έκτης Αρκαίίας εες τον κατά Βούραυ αίχιαλόν* άλλος
ί* ές-ίν ό Ερετρικός, καί ό έν τη Αττική κατά Βραυρώνα. Δείκνυται όέ καί Αμυμώνη τις κρήνη κατά Λέρνην. Η <?ε Λέρνη
λίμνη τής Αργείος ές-i, καί της Μυκηναίας, εν η τήν Ύδραν
ΐΓορούσι* &ά όε τους χενομένους καθαρμούς έν αυτή, παροι
μία τις έξέπεσε, Αεργη κοκών. Τήν μεν ουν χώραν συχχωρούσιν εύϋόρείν* αυτήν ίέ τήν πόλιν εν άνυίρω χωρίω κεΐσΘαι*
ψρεαχων S’ εύπορείν, ά ταΓς Δαναίσιν άναπτουσιν, ώς εκείνων
έξενρουσών' άψ’ ου καί τό έπος είπεΐν τούτο*
Αργος αννδρον «όν Δαναζι 3 ϊσαν Αργος «ννδρον*

των όε γρεάτων τέτταρα, καί ιερά άποδα/Βηναι, καί τιμασ&αι Λαφεροντως, [ώς] έν άπορία ύόάτων ευπορίαν εισάχοντα.

$· 9*
Τήν ό* άκρο'πολ» τών Αρχείων οικίσαι λεχεταί Δαναός, δς
τοοούτον τούς πρό αυτού δύναςτευοντας έν τοις τόποις ύπερβχλεσΒοι δοκεΐ, ώς*ε, κατ’ Εΰριπίόήν,
Il£>a<r/twTiXi wvopgw’fLSvoiii to π/)ίν,
Δαναόν; *αλείσ$αι vot*ov
αν* Ελ>άία·

ΒΙΒΛ. Η. ( α ρ γ ε ι α ),

ia 3

Eft δε καί τάφος αυτοί» κατά ρέσην τί?ν των Αρχείων άχοράν* Zjt.
xcdmax δε Πάλο&ος. Ofpot δ* οτ* καί Πελασχιώτας καί Δα
ναούς, ώσπερ καί Αρχείους, ή δόξα τής πόλεως τούτες απ’
αύτής καί τούς άλλους Ελληνας καλείσ&Μ παρεσκευασεν* ουτω
ίέ καί ίασιΦας, καί ϊασον Αρχος, καί Απίαν, καί λπιίόνας
οί νεώτεροί φαοιν. Ομηρος δ* Απιίόνας μεν ού λέχει* άπίαν
ίέ τήν πό/όρω μάλλον. Οτι δ* Αργος την Πελοπόννησον λέχει,
προσλα&Γν έςι καί τάίε,
Apytiu Ελένη,
καί,
Eft πόλις Ερύρη μυχώ Apyeof,
καί,

r
V
ρβσον Δρ/ος,

καί,
Πολλ^σίν

καί Δey*? παντί άνάσσειν.

Apyo; δε καί τό πεδίον λύεται παρά τοΓς νεωτέροις, παρ’ 3?*·
Ορ?ρω δ* ούδ* άπαξ* p w & t δ* otovtat Μακεδονικόν καί Θετταλαον εΓναι [τοννομα]·
$· 10 .
Των ί 5 απογόνων του Δαναοί» διαδεγμένων την έν Apyee
oWafείαν, έπιμιχδέντων δε τούτοις των ΑμνΒαονιδών, ώρμημένων in τής Πισάτιίος καί τής Τριφυλ/ας, ούκ άν 5ανμά~
οειέ τις, εί, συχχενείς όντες, ουτω διεΟ.οντο τήν χώραν εις <?υο
βασιλείας το πρώτον, ώς-ε τάς ήγεμονίδας ούσας έν αύταίς <Wo
πόλεις άποίειχθήναι πλησίον άλλήλων ίίρυμένας, έν έλάττοσιν
ή πεντήκοντα f α&'οις, τό τε Αρχοςκαί τάς Μυκήνας, καί τό
Ηραιον εΓναι κοινόν Ιερόν άμφοΓν τό προς ταΐς Μυκήναις* έν ω
τά Πολυκλείτου ξόανα, τή μέν τέχνη καλλι^α των πάντων,
πολυτελεία ό“έ καί μη/& ζι, των Φειίίου λειπόμενα. Κατ’ άρχάς

ι*4
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
37*· μεν ουν το Αργος έπεκράτει μάλλον· εΊ& ώ Μυκήναε, μείζονα
επιδοσιν )αβούσαι δίά την των Πελοπίίων εις αυτάς μεθίδρυσιν.
ΪΙεριςΌηηων γάρ εις τούς Ατρε'ως παΓδας απάντων, Αγαμέμνων
ων πρεσβύτερος, παραλαβών την εξουσίαν, άμα τύχη τε καί
αρετή προς τοΓς ουσι πολλήν προσεκτησατο της χώρας* και δη
και τήν Αρχολικην τη Μυκηναία προσέ3ηκε. Μενέλαος μεν δή
την Λακώναην έσχε* Μυκηνας ίε, και τά μέχρι Κόρινθου και
Σικνώνος, καί τής Ιώνων μεν χόχε και Αίχιαλεων καλουμένης,
Αχαιών δ* ύς’ερον, Αγαμέμνων παρελαβε* Μετά δε τά Τρωικά,
τής Αχαμέμνονος άρχης καταλυθει'σης, ταπεινωθήναι Μυκηνας
συνέβη, καί μάλι^α μετά την των Ηραχ).εΐδών καθοίον· Κατασχόντες γάρ ουτοι την Πελοπόννησον, εζέβάλον τους πρότερον
κρατούντας, ώσθ’ οί το Αρ^ος εχοντες, είχον και τάς Μυκήνας συντελούσας εις εν* χρόνοις ί* ύπερον κατεσκαφ^σαν ύπ*
Αρχείων, ώς-ε νυν μη^ ίχνος ευρισκεσθαι τής Μυκηναιων πόλεως. Οπου δε Μυκήναι τοιαΰτα πεπόνθασιν, ού δει θαυμαζεω, ου^ ει τινες των υπό τώ Αργεί καταλεχομένων αφανείς
νυν είσιν. 0 μεν $η κατάλογος έχει ούτως*
Οί o’Aoyo; τ’ « χο ν, Τίρνν^ά τβ τ « χιόισσχν,
Ερμιόνην, Ααίνην τβ, /3α<&νν κατά κόλπον β^ονσ*?,
Τροιζ///, Ηϊόνας τβ και άαττβλόβντ’ Επίόανρον,
Οί τ’ βχον Atyivav, Μάσητά τβ, κονροι Αχαιών.

Τούτων 5έ, περί μεν τού Αργους εϊρητατ περί δε των άλλων
λεκτέον.
$· n *

Τή μέν ούν ΤίρυνΘι όρμητηρίω χρησασθαι ίοκείΠροίτος, και
3 ^5. τειχίσαι διά Κυκλώπων ους επτά μέν είναι, καλείσθαι όέ Tare*
ρόχειρας,[ώς] τρεφόμενους έκ τής τέχνην* ήκεtv ίέ μεταπεμπτους
εκ Λυκίας* καί ίσως τά σπήλαια τά περί την Ναυπλιαν, και

ΒΙΒΛ. Η. ( αργεια ).

ι *5

τα ίν αύτοΓς ίργ& τούτων επώνυμά ίς&. ή δέ άφ6ήολις A t- 3?3.
χύμνα επώνυμος Αχχυμνίου" διεχει δε της Ναυπλίας περί δώ
δεκα ςάδια" έρημος δ7ίςΊ χάχείνη καί η πλησίον Μιδέα, ετερα
ουσα της Βοιωτικδς- εκείνη γάρ ές-ι Μιδέα, ώς πρόνοια’ αυτή
δέ Μιδέα, ώς Τεχέα. Ταύτ>? δ7 δμορος Πρόσυμνα, καί αυτή
Ιερόν ϊγουσα Ηρας* ηρημωσαν δέ τάς πλείς-ας οι Apr/uot άπειΜούσας. ΟΙ δ7 ούο$τορες, οι μέν έχ ΎίρυνΒος εις ΐίπιδαυρον
a f υιοντο, ot δε εκ τής Ερμιόνης, εις τους ΑλιεΓς χαλουμάνονς, οΙ δ* ex τής Ασίνης (και αυτή δε κώμη τής Αργείας πλη
σίον Ναυπλιας) εις την Μεσσηνίαν μετωκίσ^ησαν, [εν] η ε?(ν
ομώνυμος zrj Aργοίιχή Κσί'/η πολίχνη» ΟΙ yip Λακεδαιμό
νιοί, ώς ψησεν 6 Θεόπομπος, πολλην κατακτησαμενot της
άλλοτρίας , , εις ταύτην κατώκιξον ούς άν ύποδέί^ιντο των
ρυ/όντων επ1 αυτούς. Και οι εκ τ>5ς Ναυπλιας [δέ] έκείσε
άνεχώρησαν.
§· **.
«
%
Ερμιόνη δ* i f i των ούκ άσημων πόλεων* 3ς την παραλίαν
όχουσιν Αλιείς λεγόμενοι, Βαλαττουρ^οι τινες ά>δοες. Παρ’ Ερμιονευσι δέ τε^ρύλληται την εις αδου χατάδασιν σύντομον
είναι" διόπερ ούκ έντι^έασιν ενταύθα τοΓς νεκροΓς ναύλον.
$· *3·
Δρυόπων δ' οικητηριδν ρασι καί την Ασίνην εϊτ’ έκ των περί
Σπερχειόν τόπων όντας αυτούς Δρύοπος του Αρχάδος κατοικί'σαντος ενταύθα, ώς Αρις*οτέλης ρησιν 5? Ηρακλεους εκ της
περί τον Παρνασόν Δωρι'δος έξελασαντος αυτούς. Τό δέ Σκύλλαιον, τό ev τ>5 Ερμιόνη, ώνομασ^αι ρασίν από Σκύλλης τ>5ς
Νίσου θυ^ατρός, ήν έ£ έρωτος προδούσαν Μι'νω την Νίσαιαν
καταποντω^ηναι ρασιν ύπ* αυτού, δεύρο δ* έκκυμαν^είσαν,
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5η5. ταγής τυχεΓν. Ηιόνες δέ κώμ>| τις ην, ην ερημώσαντες Μυκηναίοι ναύς-αΒμον έπο^σαν* «φανισ$είσα δ* νοερόν, ουδέ ναύβαθμόν εςτ.

$· *4·
Τροιών δέ Ιερά έςτ Ποσειδωνος, άφ* ου καί Ποσειδωνία
ποτέ έλε/ετο* ύπε'ρκειται δε της θαλάττ/ϊς εις πεντεκοιδεκα
ς-αδίους, ούδ* αυτί? άσημος πόλις. Προίκειται δε του λιμενος
αυτής, Πώγωνος τούνομα, Καλαυριά νησιδίου όσον τριάκοντα
ς-αδιων εχον τον κύκλον ενταύθα ίν άσυλου Ποσειόωνος Ιερόν.
Καί φασί τον Θεόν τούτον άλλά£ασ$αι προς μεν Λητώ την
5*4 Καλαυριαν, άντιδόντα Δ^λον, προς Απόλλωνα δε Ταίναρου,
άντιδόντα Πυ£ώ. Εφορος δε καί του χρησμόν λέγει*
Ισον τοι Δηλόν τε Καλαύρειάν τ* νεμισ^αι,
Πυ^ώ τ’ τ^7«5έ>3ν, και Ταίναοον ηνιμόηττα.

Ην δε καί Αμγνχχυονία τις περί το Ιερόν τούτο, επτά πόλεων,
cu μετεεχον της Βνσέζς' ίσον δε Ερμιόνη, Επίδαυρος, Αίγινα,
Α3ήναι, ΠρασιεΓς, Ναυπλιείς, Ορχομενός 6 Μινύειος· υπέρ
μεν ουν των Ναυπλιών Αργειοι συνετέλουν, υπέρ Πρασιέων
σέ Λακεδαιμόνιοι. Ουτω δ έπεκράτησεν ί τιμή τού 3εού τού
του παρά τοίς Ελλησιν, ώς*ε καί Μακεδόνες δύνα^εύοντες #3Vj
μέχρι δεύρο έφύλαττον όμως την ασυλίαν, καί τούς ίκέτας απο
σπάν ηδούντο τούς εις Κάλαυριαν χαταγυγόντας* όπου γε ουδέ
Δημοσθένη έ^άρρησεν Αρχίας βιάσασ$αι ς-ρατιώτας έχων,
ω προσετέτακτο υπό Αντιπάτρου ζώντα άγαγεϊν κάκείνον, καί
των άλλων ρητόρων δν άν εύρη των έν αιτίαις όντων παρα
πλήσιας* αλλά πε&ειν έπειράτο· ού μην επεισέ χε, άλλ* όφθη
φαρμάκω παραλύσας εαυτόν του ζην. Τροι£ην δε καί Πιτ£ευς,
ο! Πέλοπος, όρμηΖέντες έκ της Πισάτιδος, 6 μεν την πόλιν
ομώνυμον εαυτού κατέλιπεν, ό δέ Πιτ$ευς έ&σίλευσεν, εκείνον

BIBA* EL ( α ρ γ ε ί α ).

ί*η

οιαίείάμη/ος. Ανθής S* έ προκατέχων πλεύσας Αλικαρνασσόν 374*
ίκτισεν* έρουμεν ο° έν το?ς Καρικοις και τοΓς Τρωικοίς.
$ . ι5 .
Η Επι'σαυρος ό* έκαλειτο έπίκαρος* Φησί yap Αρις-οτέλης
κατασχέίν αυτήν Κάρας, ώσπερ και Ερμιόνηυ* των ό5 Ηραικλειίών κατελθόντων, ίωνας αύτοίς συνοικ^σαι, τούς εκ της
Αττικές τετραπόλεως συνεπομένους εις Apyoς. Καί αύτη ^
ούκ άσημος η πόλις, καί μάλις-α δια την επιφάνειαν τού Ασ
κληπιού, θεράπευε» νόσους παντοίαπάς πεπις-ευμένου, καίτό
ιερόν πλήρες εχοντος αεί των τε καμνόντων καί των άνακειμενων πινάκων, έν οίς άναχεχραμμόναι τυχχάνουσιν α« θερα
πεία*, καθάπερ εν Κω τε καί Τρικκη. Κειται ί* η πόλις έν
μυχω τού 2αρωνικού κόλπου, τον παράπλουν όχουσα Γαώων
πεντεκαίίεκα, βλε'πουσα προς άνατολας θερινάς* περικλείεται
ί όρεσιν ύψηλοίς μέχρι πρός'την θάλατταν, ώς·> έρυμνή κατεσκεύας-αι φυσικως πανταχόθεν. Μεταξύ ίέ Τροι£ηνος καί Επι·
όάύρου χωρών ίν έρυμνον, ΜέΘανα, καί χερρόνησος ομώνυμος
τούτω. Παρά Θουκυίιώ} ίέ , ϊν τισιν άντιχράφοες, Μεθώνη φέ
ρεται, ομώνυμος τρ Μακείονικ*?, εν η Φίλιππος έξεκόπη τον
οφθαλμόν πολιορκών* ίιόπερ οιετα/ τινας έξαπατηθέντας ό 375*
Σκόψιος Δημιίτριος την έν τ$ Τροιζην* Μεθώνην ύπονοείν,
καθ’ ης άράσασθαι λέχεται τούς υπό Αχαμέμνονος πεμψΘέντας
ναυτολόχους, μηίε'ποτε παύσασθαι τειχοίομείν ού τούτων,
αλλά των Μακείόνων άνανευσάντων, ώς φησι Θεόπομπος· τού
τους ί* ούκ είκός, έχχύς όντας, άπειθδσαι.
§· *6 ·
Acyiva

εςι μεν καί τόπος τις της Επιίαυρίας· Ζςι $'ε καί
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375. νήσος προ τής intttpον τούτη;, ήν έν τοίς.άρτίως παροτεβίσιν
επεσι βούλεται ρά£ειν ό Ποιητές* διό καί χρή>ουσί τινες,
Νίοόν τ’ Ar/ivzv,

αντί τού,
0? τ’ ίχον Atytvov,

δ*ας"ελλόρενοι τήν όρωνυρίαν. Οτι ρέν ούν των σφόδρα χνωρίρων ές-ίν ή νήσος, τι δει λέχεινς εντεύθεν γάρ Αιακό; τε
λύνεται καί οι απ’ αυτού. Αύτη δ έςΊν ή καί θαλαττοκρατησασά ποτέ, καί περί πρωτείων άρφισβητήσασα προς
Αθηναίους έν τη περί Σαλαμίνα ναυραχία κατά τά 1Ιερ<ηκα.
Λέγεται δέ ραδίων εκατόν ό^δοήκοντα ό κύκλος τής νήσον*
πάλιν δ* όρώνυρον έχει τετραρρενην προς Λι'δα. Περιέχουσι δ1
αυτήν ή τε Αττική, καί ή Μεχαρίς, καί της Πελοπόννησου τά
ρέχρι Επίδαυρου, σχεδόν τι εκατόν ροδίους έκάςτι διψούσα·
τό δέ εωθινόν ρέρος καί τό νότιον πελάζει κλΰζεται τώ τε
Μυρτώω καί τω Κρηταω. Νησίδια δέ περίκειται πολλά ρέν
προς τη ήπείρω, Βέλδνα δέ προς τό πέλαγος άνατείνουσα. Η
δέ χώρα αυτής κατά βάθους ρέν χεψδής έ^ί, πετρώδης δ
έπιπολής, καί ράλις"α ή πεδιάς* διόπερ ψδ.ή πασά εΥ*> κριίοφόρος δέ ίκανώς. Μυρριδόνας δέ κληθήναί φασιν, ούχ7 ώς ό
ρύθος, τούς Αίχινητας, ότι, λοιρού ρεχάλου συρπεσόντος, οί
ρύρρηκες άνθρωποι ^ένοα/το κατ7 ευχήν Αιακού* άλλ7ότι ρυρρηκων τρόπον όρύττοντες την χήν, έπιφέροιεν επί τάς πέτρας,
ώς-7έχειν χεωρχεΐν, έν δέ τοΓς όρύχρασιν οίκείν, φειδόρενοι πλίν
θων. Ωνοράζετο δ Οίνώνη πάλαι... όρωνύρως δύσί δήροις της
Αττικής,, τω τε προς Ελεύθεροί;,
Οίνόκς
Σύγχορτα ναίειν πεδία ταίς Ελενθεραίς*

καί ρια των έκ τετραπόλεως της περί Μαραθώνα, καθ7 ής ή
παροιρία, Οίνόη την χαράδραν. Επώκησαν δ αυτήν Αργεϊοι,
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χ α ί Κ ρ ή τ ε ς , χ α ί Ε π ι δ α ν ρ ι ο ι , χ α ί Δ ω ρ ιε ίς · ύ π ερ ο ν δε χ α ζ ε χ λ η - 3 7 5 .

ρούχήοαν τ η ν ντ,οον A S r p c u o f ά οελόμ ενοι δ ε Λ α κ εδα ιμ ό νιο ι 3 ? 6 ·
τ ο υ ς A S i jv e & y ; τή ν ν ή σ ο ν, άπέδοσα ν το ΐς ά ρ χ α ίο ις οίχητορσιν.

Α π ο ίχο ν ς δ* Ζ ςειλα ν Α ίγιν η χ α ι, εΓς τ ε Κ υδω νιά ν rrtv t v Κ ρ ή ν η , ✓
κ α ί είς Ο μ β ρ α ο ύ ς . Ε φ ο ρο ς δ* εν Α ίγ ίν η ά ρ γυρ ο ν πρώ τον χ ο -

πήνα ί φησκν υ π ό Φ ε ίίω ν ο ; · έμ π ο ρ α ο ν γ ά ρ γενίσ & α ι διά xiriv
λ υ π ρ ό τ η τ α τ η ς χ ω ρ ά ς , τώ ν α νθ ρ ώ π ω ν Β α λα ττο υρ γο ύντω ν έ μ -

ποριχώ ς· άψ* ου τον ρώ πον A ίγινά ία ν έ μ π ο )ά ν λέγεσ Β α ι.

$· *7·
Ο δ ε Π ο α ιτ η ς έν*α μ εν χ ω ρ ία λ έγει σ υ ν εχ ώ ς^ ώ σ π ερ χα ι

χεϊχαι*

···*··■·
Οι y

.

Ypwv M p o v td κοά Α υλίδά,

ΧΟΛ)
Οϊ ^ Αργος τ ’ ίίχ ο ν , ΤίρυνΒά τ ι τ ιιχ ιό ι-τ σ α ν ,
Ερμιόντ,ν, Ασίνη* τ ι , β&Ζνν κ α τά κόλπον β χο νσ α * ,
ΐρ ο ιζ ϋ ν ’, Ηιόνά* τ ι*
Α λλοτε

%

ο ΰ χ ώ « ? r ‘ *>5 τ α | « ,

Σχοϊνόν τ ι , Σκώλόν τ ι ,
θ < 07Τ ΐ(αν, Γ ραϊά ν τ ι .
Τ ά τ ’ ε ν ήπείρω Xαΐς νησοις σ υ μ φ ρ ά ζ ε ι,

Οίρ* i$«ujv «χον,
Κ α ι Κ ροκύλιι’ m p o v r o ·
τά )ά ρ

Κ ρ ο κ ύ λ ε ια έν τοΓς Α χαρνάσε*. Ο υ τ ω

δέ χ α ί νυν χή

Α ίγίνη τ ο ν M « W « συνήψ εν , δ ν χ α .χ η ς Α ρ γ ο λ ιχ ή ς η π είρ ο υ . *
Θ υ ρ έ α ς δε Ο μ η ρ ο ς μ ε ν ουχ ώ νό μ α σ εν , οι δ 3 ά λ λ ο ι ΒρυΤΧοΰσι*

περί ων λ ρ γ ε ίο ις κ α ι Λ αχεδοαμονίοις σ υ ν έ ς η ά γ ω ν , χριαχοσίοις
προς χριαχοσίους*

εν ικ ώ ν

ίέ

Λ α κ ε δ α ιμ ό ν ιο ι, ς ’ρα τηγοΰνχος

Ο Β ρυά δα · είναι δέ φ ησι χό χω ρίου τ ο ύ τ ο Θ ο υκυδίδης έν τη
Κ ννουρία κ α τ ά τη ν μ εΒ ο ρ ία ν τη ς Α ρ γ ε ίο ς κ α ί τ η ς Λ α κ ω ν ικ έ ς »

1 3ο

2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

O'jG. Είσί δε και T a m , τόπος γνώριμος της Κργολ&ύς* καί Key·
χρεαι, at κεΓνται επί τη 6δω χη εκ Τεγέας εις Αργος, διά
τού Παρθενίου ορούς καί τού Κρεοπώλου. Ομηρος δ>Λυτάς·
ούκ οιίεν, ού3έ ιό Λυκούργον, ού<^ Ορνεάς* κώμα* 3^είσί
τκ; Αργείος, η μεν ομώνυμος τω opee τω... at 3* τα?ς Ορνεαίς,
τσίς μεταξύ Κορύ/Βου και ^ικυώνος ίδρυμέναις.
S· ’ *·
Των όε κατά ΙΙελοπόννησον πόλεων ενδοξότατοι γεγόνασι και
Μ
μέχρι νυν ecacv Α ρ γο ς τε Σ π ά ρ τη τε* διά δε το πολυΒρύλλητον war# ίεί μακρολοχειν περί αυτών* τά yap υπό πάντων
• είρημενα )εγειν δόξομεν. Τό παλαιόν μεν ούν ηυδοκίμει τό
Αργος μάλλον* ύπερον δε και μέχρι παντός ύπερε&λοντο Λα
κεδαιμόνιοι, και ίιετελεσαν τκν αυτονομίαν φυλάττοντες* πλην
εϊ τι που μικρόν προαπταίειν αυτούς συνέδαινεν. Αργεχοι δε Πυρ»
ρον μεν ούκ εδέξαντο, άλλά καί προ τού τείχους έπεσε, γραϊδίου
τίνος, ώς εοικε, κεραμίδα άφέντος άνωΒεν ini την κεφαλήν
377· ^ δΧλοις & εγένοντο βασιλεύ σι» Μετασχόντες δε του των
Αχαιών συςημαζος, συν εκείνοις εις την των Ρωμαίων εξουσίαν
ηλΒον και νυν συνέςηκεν η πόλις, ίευτερεύ'ουσα τ>5τάξει μετά
την Σπάρτην·
$· *9·
Εξίς ίέ λεγωμεν περί των ύπό Μυκήνες καί τώ Αχαμέμνονι
τετάγμένων τόπων έν τω Καταλύω των νεών* έχει δ* ούτως
• w
τα επη
♦

Οι δε Μυκήνας ειχον, «ν/τιαενον 7ττολίε5ρον,
Δονειόν τε Koptv^ov, εΰκτιρένας τ* Κλεωνάς,
Ορνβιάς τ’ ενεροντο, ApacSvptqv τ’ ερατεινήν ,
Και Σικυών’, ο5’ άρ’
ττρώτ’ *ρ$ασιλεν3ν,

Β1ΒΛ* Η. ( α ργ ε ίa)·

s3i

ΟΓ y Γnspwirjv u , xal afattvhv Γονόίσσαν,
Πώληνην τ’ «ιχον, f,#3Αιγιον άμψηψοντο ,
Ar/taXον τ’ άνά πάντα, καί άμγ' Eλέχην βνοίιαν.

At μεν ουν Μυκηναι νυν ούκέτι είσέν* έκτισε i* αύτάς Περσεύς,
&είέ£ατο $ε Σθένελος, είτ* Εύρυσθεύς* ο? ^ αυτοί καί του
Αμ/ους ηρίαν. Εύρυσθεύς ptev ουν ς-ρατεύσας εις Μαραθώνα
έπί τούς Ηρακλέους παΓόάς καί Ιόλαον, βοηθησάντών Αθη
ναίων, ifopetTcu πεσείν έν τ>5 ράχη* καί το ρεν άλλο σώμα
Ταργ/,τχοϊ ταφηναι, την όε κεφαλήν χωρίς έν Τρικορύθω,
άποκόψαντος αυτήν Ιολάου περί την κρήνην την Μακάριον, υπό
[τον] αμαξιτόν' καί έ τόπος καλείται Εύρυσθέως κεφαλή. At ίέ
Μυκηναι ρετέπεσον εις τούς Πελοπίδας, όρρηθέντας έκ της Πι·
σάτιίος· εΓτ’ εις τούς Ηρακλείίας, τούς καί τό Αρχος έχοντας.
Μετά ίέ την έν Σαλαρίνx ναυμαχίαν λργεΐοι ρετά Κλεωναέων
καί Τεχεατών έπελθόντες άρίην τάς Μύκονος άνείλον, καί
την χώραν διενει'ραντο. Διά^έ την έχχυτητα., τάς ίύο πόλεις ώς
ρι'αν οι τραχικοί συνωνύμως προσαχορευουσιν* Ευριπίδης is
καί έν τώ αύτώ ίράρατι, τοτέ ρέν Μυκ^νας καλών, τοτέ ^
Αρχος την αυτήν πόλο», καθάπερ έν ίφιχενεία καί όρέςγ.
Κλεωναί $* είσί πόλισρα έπί τη όόω κειρενον τη εξ Αργους εις
Κόρινθον έπί λόφου περιοικουρένου πανταχόθεν, καί τετειχισρένοι» καλώς· ώς·' οίκειως είρησθαι pot όοκεΓ τό, Ευκτιρένας
Κλεωνάς. Ενταύθα ίέ καί η Νεμέα μεταξύ Κλεωνών καί
Φλιούντος, καί τό άλσος, έν ω καί τά Νέρεα συντελεΓν έθος
το?ς Αρχειοις, καί τά περί τον Νερεαιον λέοντα ρυθευόρενα,
καί η Βεργίνα κώμη* Λέχουσι S3 at Κλεωναί τού ρέν Αργους
Γαίίους είκοσι καί εκατόν, Κορίνθου $έ όχίοηκοντα. Καί
κράς άπό τού Ακροκορινθου κατωπτεύσαρεν τό χτίσμα.
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§. 20.

Ο

$ έ Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Σ άφνέιός μ εν λ ύ ε τ α ι δ ιά τό ε ρ π ο ρ ε ίο ν ,

ir.'t τ ώ ί σ 3 ρ ώ χ α μ έ ν ο ς , κ α ί δνεϊν λιμένω ν κ ύ ρ ι ο ς , ω ν 6 μ εν
τη ς Α σ ία ς , ό δέ τή ς Ι τ α λ ία ς ε γ γ ύ ς έ ς - ϊ x x i ραδίας π ο ι ε ί χάς

έχατέρωΒεν άμοιδάς τών φορτίων προς άλλιίλους τοΐς τοσοϋτον
άφες-ώσιν. Ην δ3 ώσπερ ό πορθμός ονκ είπλους ό χαζά χήν
Σικελίαν τό παλαιό», ούτω και τά πύχίγη, χαΐ ράλις-α το υπέρ
τών Μαλεών, διά τάς άντιπνοίας· άφ3 ον καί παροιμιάζονται'
Μαλίά; ίέ χάμψας, ϊηίΙάΒον τών οϊχχδε.

AyanrjTov οΰν εκατέροις κν, τοίς τε εκ τκς Ασίας καί τοίς έχ
τής Ιταλίας έμπόροις , άφεΐσι τόν επί Μαλεάς πλοίν, εις Κόριν
θόν κατά^εσ^αι τον φόρτον αντό$ϊ [ο0ι] καί πε£η τών έκκοριζομενων έχ της Πελοπόννησον, καί τών εισα^ορένων, έπιπτε
τά τέλη τοΐς τά κλείθρα έχονσι. Διερεινε οέ τούτο και εις
δ Γέρον ρεχρι παντός* τοίς δ1 νςερον καί πλειω προσε^ένετο
πλεονεκιτίρατα. Καί γάρ ό Ισ3·ριακές άγων εκεί συντελούρενος
δχλους έπκ^ετο* καί οί Βακχιά^αι τνραννήσαντες, πλούσιοι
καί πολλο», καί γένος λαμπροί, διαχόσια έτη σχείόν τι κατεσχον τκν αργήν, καί τό έρπορείον ά&ώς έκαρπώσαντο. Τούτον;
δε Κύψελος καταλύσας αυτός έτυράνν^σε, καί μέχρι τρνγονίας
ό οίκος αυτοί σννέρεινε. Τοΰ δε περί τον οίκον τούτον πλού
τον μαρτύριαν, τό όλυρπίασιν άνύ&ημα Κύψελον, σφυρήλατος
χρυσούς άνδριάς ευμεγέθης. Αημάρατός τε είς τών εν Κορίνδω
ονναΓευσάντων, φεύγων τάς έχει ςάαεις, τοσοϋτον ηνίγχχτο
πλούτον οΐκοΖεν είς την Τυρρκινιαν, ώ-ε αυτές μεν $ρξε της
δεξαμενής ανΤον πόλεως* ό δ3 υιός αυτοί καί Ρωμαίων χαχέςΐ)
βασιλεύς. Τό τε τής Αφροδίτης ιερόν ούτω πλούσιον υπ«ρ£εν,
ώ-ε πλείους η χιλίας ίερο<?ούλονς εκεκτητο εταίρας, άς άνετί•^εσαν τ» θεώ καί άνδρες xxi γννάϊχες. Καί διά ταύτας ονν
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επολυοχλείτο ή πόλις και έπλουτίζετο' οί γάρ ναύκληροι pa- 3γ8.
δίως έξανηλίτκοντο, καί διά τούτο ή παροιμία φηοίν'
Ον παντός άνίρος βς Κόρινθον 2σ£’ ο πλονς*

'

Καί δη καί μνημονεύεται τις εταίρα προς την όνειδίξουσαν,
οτι ον φίλεργος e«j, ονδ? ερίων «motto, είπεϊν, « Eyo> μέντοι
» ή τοναύτη τρεις ήδη καθεΐλον ίς*ούς εν βραχεί χρόνω τούτο»».
§♦ 2 *·
♦
jV f f
Tr7V δε τοποθεσίαν τής πόλεως, έξ ων Ιερώνυμός τε ειρηκε
καί Ενδοξος και άλλοι, καί αυτοί δε εΐδομεν, νεως*ί άναλη- ^79*
φθείσης υπό των Ρωμαίων, τοιάνδε είναι συμβαίνει. Ορος υψη
λόν όσον τριών ήμισυ ς-αδίων εχον την κάθετον, t»jv S’ άνάβασιν
καί τριάκοντα ς*αίίων, εις ό|εΓαν τελευτά κορυφήν* καλείται
δε λκροκόρινθος, ου τό μεν προς άρκτον μέρος ίζ"ϊ το μχλις-α
δρθιον- νφ’ ω κείται ή πόλις επί τραπεζώδους επιπέδου χω
ρίου προς αύττί τή pityι τού Ακροκορίνθου. Αυτής μένουν
τής πόλεως ό κύκλος καί τετταράκοντα ς*αίίων ύπήρχεν* ετετειχίζΌ
όσον τής πόλεως γυμνόν ην τού όρους. Συμπεριείλ»|πτο ίέ τώ περιβ’όλω τούτω καί τό όρος αυτό ό Ακροκόριυθος,
η ίυνατόν »jv τειχισμόν δέξασθαι, καί ήραν άναβαίνουσιν τ,ν
δήλχ τά ερείπια τής σχοινίας* ώσθ’ ή πάσα περίμετρος έγίνετο
περί πέντε και όγδοήκοντα ςαδίους. Από δε των άλλων μερών
ίξττον δρθιόν έςτ τό όρος* «νατεταται μέντοι καί ένθένδε ίκανώς.,
καί περίοπτόν ές-ι. Η μεν ουν κορυφή ναϊδιον όχει Αφροδίτης*
υπό όε τή κορυφρ ττ,ν τε ΤΙεφήνην είναι συμβαίνει κρήνην,
εκρυσιν μςν ουκ εχουσαν, μεςτν
«εί διαυγούς καί . ποτίμου
ΰίατος. Φασί δε καί ένθένδε και έξ ά)λ.ων υπονόμων τινών
φλεβίων αυνθλίβεσθαι την προς τή ρίζη τού όρους κρήνην,
εκρέουσαν εις τλν πόλιν, ώσ^’ ίκανώς απ’ αυτής ΰδρεύεσθαί.
Ej*t δε καί φρεάτων ευπορία κατά την πόλιν* ΊΙγουσι δε καί
13
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3;<> κατά τον Ακροκόρινθον* οΰ ρήν ηρείς ye είίορεν. Του ό’ οδν
Εΰριπίίου φήσαντος ούτως,
Ηχω περίχλνς-ον ττ^ολιττουσ’
Ακρον Κόρινθον

Iepov ο^ον, ττόλιν Α$>ροίίτα$,
τό περίκλυΓοκ ήτοι κατά βάθους ίεκτέον, επεΐ καί φρέατα και
υπόνομοι λιβαίες ίίήκουσι it’ αΰτοϋ* ή τό παλαιόν ύποληπτέοντήν Πειρήνην έπιπολά£ειν, καί κατάρρυτον ποιείν τό όρος.
•Ενταύθα όε φασι πινοντα τον Πήχασον άλώναι υπό Βελλεροψόντου 9 πτηνόν ίππον εκ τού τραχήλου τής Μείούσης άναπαλέντα κατά την Γορ^οτοριιαν· τόν i ’ αυτόν φασι καί τήν ίπ
που κρήνην άναβαλεΐν εν τώ Ελικώνι, πλή£αντα τώ όνυχι τήν
ΰποΰσαν πέτραν. Υπό ie -τή Πειρήνη τό ύδισύρειόν ες-ιν,
ίεροΰ τίνος η βασιλείου , λευκολιθου πεποιηρένου, διασώζον
ερείπια οΰκ όλίχα. Από ίέ τής κορυ^ής πρός άρκτον *ρέν* άφoplftat ό τε Παρνασός καί ό Ελίκων, όρη υψηλά καί νιιρόβολα,
καί ό Κρισσαίος κόλπος ύποπεπτωκώς άμψοτέροις, περιεχόμενος υπό τής Φωκίίος καί τής Βοιώτίίος καί τής Meyaptαος, καί τής άντιπόρθρου τή Φωκίίί Κορινθίας, καί Σικυωνίας
38ο. πρός εσπέραν. Τπέρκειται ie τούτων απάντων τά καλούρενα
Ονεια όρη, ίιατείνοντα ρεχρι Βοιωτίας καί Κιθαιρώνος άπό
τών Σκειρωνίόων πετρών, καί τής παρά ταύτας όίου πρός
.τήν Αττικήν.
φ.

22.

Αρχή όέ τής παραλίας έκατέρας, τής ρέν τό Λέχαίον, τής
ie Κεγχρεοΰ κώρη καί λιρήν, άπέχων τής πόλεως ίσον εϋορήκοντα ς*άίια· τούτω ρέν ουν χρώνται πρός τούς ε’κ τής
Ασίας* πρός όε τούς έκ τής Iταλέας τώ Λεχαίω. Τό οέ Λ έχαιον ύποπεπτωκε τή πόλει κατοικίαν εχον ου πολλήν· σκέλη

ΒΙΒΛ. Η. ( κ ο ρ ι ν θ ι λ ).

135

δέ καθειλκυς·αι ς*αδίων π ερ ί δώδεκα, εκατέρωθεν τής οδού τ ή ς ό 8 ο .
παρά τό Λέχαιον. Εντεύθεν δε παρεκτείνουσα ή ήϊων μέχρι
Παχών τής Μεχαρίδος, κλ.ύζεται μεν νηδ τον Κορινθιακόν
κόλπον κοίλη δ3 εςι, m l ποιεί τον Δίολκον προς τήν έτέραν
ηιόνα τήν κατά Σχοινούντα πλησίον όντα τών Κεχχρεών. Εν
δε τώ μετά ξι/ τον Λεχαίου καί Παχών το τής Ακραίας μαντεΓον Ημάς υπήρχε τό παλαιόν καί αί Ολμιαι τό ποιούν άκρον
τνίμεον τόν κόλπον, εν ω ή τε Οίνόη καί Παχαι, τό μεν τών
Μεχαρέων φρούριον, ή δέ Οίνοη τών Κορινθίων, Από δε τών
Κεχχρεών ό Σχοινούς, καθ’ όν τό ς-ενόν τον Διόλκου* Ιπειθ’ ή
Κρομμυωνία. Πρόκειται δε τής· ήϊόνος ταύτης ό τε Σαρωνικός
κόλπος'καί ό Ελευσινιακός, τρόπον τινά ό αυτός ων, συνεχής
τώ Ερμιονικώ. Επί δέ τώ ίσθμώ και τό τον Ισθμιου ΠοσειI
δωνος ιερόν,· άλσει πιτυώδει συνημεφές, όπου τόν άχώνα τών
Ισθμιων Κορίνθιοι συνετέλουν. Η δέ Κρομμυών ές-ι κώμη τής
Κορινθίας, πρότερ.ον δέ της Μεχαρίδος: εν η μυθεύουσε τά
περί τήν Κρομμυωνίαν υν, ήν μητέρα του Καλυδο>νίου κάπρου
φασΐ, καί τών Θησέως άθλο>ν ένα τούτον παραδιδόασι τήν τής
ΰός ταύτης έξαιρεσιν. Καί ή Τενέα δ* ές*ί κώμη τής Κοριν
θίας , έν η [τό] τού Τενεάτου Απόλλωνος ιερόν. Λέχεται δέ καί
Αρχία, τώ ς-είλαντι την εις Συρακούσας αποικίαν, τούς πλειΓους τών έπο«ων εντεύθεν συνεπακρλουθήσαι* καί μετά τούτα
εύθηνεΓν μάλις*α τών άλλων την κατοικίαν ταύτην, τά δ’ ύ.ς*ατα
καί καθ’ αυτούς πολιτεύεσθαι* προσθέσθαι τε τοίς Ρωμαίοις
άπο$·άντας Κορινθίων, καί, κατασκαφείσης τής πόλεως, συμμεΓναι. Φέρεται δέ καί χρησμός ό δοθείς τινι τών έκ τής Ασίας
έρωτώντι, εί λώϊον είη μετοικεΓν εις Κόρινθον*
Εύίαϊρων ό Κόρινθο;, «χο> δ’ stnv ΤινεάτκςΙ

όπερ κατ’άχνοιάν τινες παρατρέπουσιν,« Εχω δ’είην Τεχεάτης!»
Αέχεται δ ενταύθα έκθρέψαι Πόλυβος τόν Οίδίπουν. Δοκεί
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58ο. δέ καί συγγένεια τις εΐναι Τενεδίοις πρός τούτους από Τέννου του
Κύκνου, καθάπερ είρηκεν ΑρίΓΟτέλης* καί η του Απόλλωνος
δέ τ<ρώ, παρ7άμφοτέροις όμοια ούσα, διδωσιν ού μικρά σημεεα.
φ. 23.
38ι.

Κορινθιοι δέ υπό Φιλιππω όντες έκεάω τε συνεφιλονείκησαν,
καί ιδία προς Ρωμαίους ύπεροπτικώς εΓχον, ώς*ε τινές χαιτών
πρέσβεων, παριόντων την οικίαν αυτών, έθάρρησαν καταντλησαι
βόρβορον. Αντί τούτων μεν ούν καί άλλων, ών εξημαρτον,
ετισαν δίκας αύτίκα· πεμφθείσης yap ά£ιολόχου ς*ρατιάς, αύτη
τε κατέσκαπτο υπό Αευκίου Μομμίου, καί τάλλα /κεχρί Μα
κεδονίας υπό Ρο>μαίοις έχενετο , εν άλλοις άλλων πεμπομένων
Γρατηχών. Την δε χώραν εσχον, Σικυώνιοι την πλείς*ην της
Κορινθίας. Πολύβιος δέ τά συμβάντα, περί την άλωσιν έν
οίκτου μέρει λεχων, προΓί^σι καί την ς'ρατιωτικην όλιχωριαν
την περί τά των τεχνών ερχα καί τά αναθέματα. Φησί γάρ
ιδείν παρών έρριμμένους πίνακας έπ’ εδάφους, πεττεύοντας δέ
τούς ς-ρατιώτας επί τούτων* Ονομάζει δ> αυτών ΑρίΓειδου
γραφήν τον Διονύσου, έφ* ού τινες είρησθαι φασι τό, Ούδέν
προς τον Διόνυσον καί τον Ηρακλέα τον καταπονούμενου τώ
της Δηϊανείρας χιτώνι. Τούτον μέν ούν ούχ έωράκαμεν ημείς,
τον δέ Διόνυσον άνακειμενον έν τώ Δημητρειω τώ έν Ρώμη
κάλλις-ον ερχον έωρώμεν. Εμπρησθέντος δε τού νεώ, συνηφανίσθη και η γραφτί νεωςί· Σχεδόν δέ τι καί των άλλων
άνα3ημάτων τών έν Ρώμρ τά πλάςα και άριςα έντεύθεν άφ?κται# τινά δε καί αι κύκλω της Ρώμης πόλεις έσχον. Μεχαλόφρων χάρ ών μάλλον h φιλότεχνος ό Μόμμιος, ώς φασι, μετεδέδ^υ ραδιώς τοίς δεηθείσι. Λεύκολλος δέ, κατασκευάσας τό
της Εύτυχέας ιερόν καί ςκ,άν τινα, χρησιν ^τη'σατο ών είχεν
ανδριάντων ό Μόμμιος, ώς κόσμησών τό ιερόν μέχρι άναδειξεως,

BIB Λ. Η. (Κοριν θί α ).

ι3^

εΐτ άποόώσων ονκ άπεόώκε δε, άλλ’ άνεθηκε, κελενσας at- 381.
ρεεν, εί βούλεται· πράως 5* ιϊνεχκεν εκείνος, ού φροντίσας ονίεν ώστ’ ήυδοχίμει τού άίαθέντός μάλλον. Πολνν ίέ χρόνον
ερύμη μεινασα ή Κόρινθος, άνελ>$φθ>] πάλιν υπό Καισαρος
τον θεόν όιά rfev εύyvfav, έποάονς πέμψαντος τον άπελενθερικον )άνονς πλείτονς· οι τά ερείπια κινονντες, καί τούς
τα'^ονς σννανασκάπτοντες, εύρισκονός*ράκινα τορεύματα παμπληθ>5, πολλά 5έ και χαλκώματα* Βαυμάζοντες «5έ τκν κατασκενχν, ονίένα τάρον άσχευώρητον είασαν, ώς-ε εύπορ>5σαντες
των τοιούτων, καί διατιΒέμενοι πολλοί, Νεκροκορινθιων ε’πλ>$«
ρωσαν Tijv Ρώμ^ν* οντω χάρ εκάλονν τά εκ τών τάφων λ»;- 38a.
φθεντα, καί μάλις*α τάός-ράκινα. Κατ’ άρχάς μέν ούν ετιμήθη
αφόδρα ομοίως τοΓς χαλκώμασι τοΓς ΚορενΒιουργέσιν, είτ’
επαύσαντο τϋς σπονδές, εκλιπόντων τών 6ς·ράχων, xai ουδέ
κατωρθωμενων τών πλείς-ων. Η μεν δη πόλις ί τών ΚορινΘίων
μ7«^·Ί τε και πλούσια &ά παντός νπήρξεν, άνδρών τε δνπόρ>ΐσεν άχαθών είς τε τά πολιτικά καί είς τάς τέχνας τάς oVj—
μιουργιχάς' μάλις·α χάρ καί όντανθα καί εν Σικνώνι δυ&ίθ»}
γραφαή τε xai πλας-ικ»?, καί πάσα « τοιαύτη δημιουργία. Χώραν
δ έσχεν ούκ ενδεών σφοδρά, άλλά σκολιάν τε καί τραχεΓαν*
ά^’ ού πάντες όφρυόεντα Κόρινθον, είρ^κασι, καί παροψ.ιάζονται,
Κόρινθος ογρνα τ* και κοιλαινεται.

$· »4·
όρνεαί ί 5 είσίν ε’πώννμοι τώ παραρρέοντι ποταμώ* ννν μεν
έρημοι, πρότερον ί 5 οίκούμεναι καλώς, ιερόν εχονσαι Πριάπον
τιμώμενον άφ’ ών καί ό τά Πριάπεια ποιιίσας Εύφρόνιος Ορνεάτ/,ν καλεΓτόν θεόν κεΓνται ί* υπέρ τον πείίοντον Σικνωνιων*
τκν δε χώραν ξσχον Αργεΐοι. Αραιθνρέα ό’ ες-ίν 5? ννν καλονμέντ) Φλιασια* πόλιν ^ εϊχεν ομώνυμον τη χώρα προς δρει
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38a. Κτηϊώσσγ)' οί δ3 ΰς-ερον άνας-άντες έκεΐθεν, ττρός τριάκοντα
ς-αδίων έχτισαν πόλιν, έυ έκάλεσαν Φλιοΰντα. Τές όέ Κηλώσσης μέρος ό Καρνεάτης, όθεν λαμβάνει τΫ,ν άρχέν Ασωπός ό
παοαόρέων τίτν Σικυωνίακ, καί ποιων τέν Ασωπίαν χώραν,
μέρος ουσαν τές Σικυωνιας. Ες-ι δ3Ασωπός καί ό παρά Θέβας
ρέων, καί Πλαταιάς, καί Τανάγραν' άλλος ό5 ές·ίν έν Ηρά
κλειά τέ Τραχα/ιά, παρά κώμην ρέων, εν Παρασωπίους όνομά?ουσι· τέταρτος & ό έν Πάρω.' Κείται ^ ό Φλιοϋς εν μέσω
Σαυ ώνιας, Αργείος, Κλεωνών καί Στυμφάλου, κύκλω περιεχόμένος· τιμάται δ3 έν Φλιούντι καί Σικυώνι τ» τές Δίας ιερόν·
καλοΰσι ό5 ουτω τέν Ηβην.
§. a5.
Τέν όέ Σικυώνα πρότερον Μηκώνην έκάλουν, ετι δε πρότερον Αίχιαλούς* άνωκισε
αύτέν από θαλάττης όσον εί
κοσι ςΌ&ους,οί όέ δώδεχά φασιν, επί λόφον έρυμνόν Δημέτριος*
τό 3έ παλαιόν χτίσμα επίνειου ές-ιν εχον λιμένα. Ορίζει ίέ τέν
Σικυωνίάν καί τέν Κορινθίαν .ποταμός Νεμέα. Ετυραννε'θη δε
πλεΐς-ον χρόνον άλλ’ άεί τους τυράννους επιεικείς ανδρας Ισχεν.
Αρατον ό7 επιφανειακόν, δς καί τέν πόλιν ελευθέρωσε, καί
Αχαιών έρ ξε, παρ’ έκόντων λαβών τέν εξουσίαν καί τό σύςτ^μα
έύξησε, προσθείς αυτώ τεν τε -πατρίδα καί τάς άλλας πόλεις
585. τάς έ^γύς. Ϋπερησίην δε καί τάς Ιξός πόλεις , άς λέχει ό
Ποιητές, καί τον Αίχιαλόν, των Αχαιών έ&} συμβέβηκεν είναι
μέχρι Δύμης καί τών όρων τές Ηλείας.

ΒΙΒΑ. Η. ( α χ λ ϊ α ).

ι 39

Κ Ε Φ . Ζ.
φ> «.
Τ AVTH2 δε τής '/ώρας το ρεν πάλαιον ϊωνες έκρα'τουν, 383.
ές Αθηναίων το γένος fores* εκαλείτο δε το μεν παλαιόν,
Αίχιαλεια, καί οι ένοικονντες, Αίχιαλείς* νοερόν S’ απ’ εκείνων
Ιωνία, κα&α'περ καί ή Αττική, από ίωνος τον Ξον£ου. Φασί
δε Δευκαλίωνος ρέν Ελληνα εΓναι* τούτον δε περί τήν Φθίαν
τήν μεταξν Πηνειόν και Ασωπόν δνναςεΰονχα. τώ πρεσ&τάτω
τών παίίων παραίούναι τήν αρχήν* τούς ^ άλλους ε£θ) όιαπέρψαι, £ητήσοντας ιίρυσιν εκατόν αντώ. ίΐν Δώρος μεν τονς
περί Παρνασόν Δωριέας συνοικίσας, κατέλιπεν ε’πωνύρονς αυ
τού* S ovSos 3έ, τήν Ερεχ^έως Βνγαχέρα χήρας, ώκισε τήν
Τετρα'πολιν τής Αττικής, Οίνόην, Μαραθώνα, Προβαλιν^ον,
καί Τρικόρυ3ον. Τών ίέ τοντον παίίων Αχαιός ρέν φόνον
ακούσιον πράξας, εφυχεν είς Λακείαίρονα, και Αχαιούς τούς
εχεΐ κλη$ήναι παρεσκεύασεν* ίων ί έ , τούς μετ’ Εύρόλπον
ναήσας Θράκας, ούτως ήυίοκίρησεν, ώς** επίτρεψαν αύτω τήν
πολιτείαν Αθηναίοι. 0 ίε πρώτον ρέν εις τέσσαρα; φυλάς όίειλε
τό πλήθος, είτα είς τέτταρας βίους* τούς ρέν χάρ χεωρχούς
άπε'ίει|ε, τούς ίέ όήριουρχούς, τούς <?έ ίεροποιούς, τέταρτους
όε τούς φύλακας* τοιαντα όε πλείω &ατά|ας, τήν χώραν έπώνυρον εαυτού κατέλιπεν. 03τω & πολυανόρήσαι τήν χοίρον
συνέπεσε τότε, ώς*ε καί αποικίαν τών Ιώνων ες*ειλαν είς Πελο
πόννησον Α3ηναίοι, καί τήν χώραν, ήν κατέσχον, ε’πώννρον
εαυτών ε’ποίήσαν, Ιωνίαν άντ’ Αίχιαλείας κληθεΐσαν* οΐ τε
«νίρες. αντί Αΐχιαλέων ίωνες προσηχορεύ^ησαν, είς όώίεκα
πόλεις μερισΒένχες. Μετά δε τήν Ηρακλείων κα^οόον, ύπ’
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5δ3. Αχαιών ε£ελα$έντες, έπανήλ3*ον παλιν εις Αθήνας* έκει^εν δε
μετά ζών Κ οχριδών ές·ειλαι> τήν Ιωνικήν αποικίαν εις την Ασίαν
έκτισαν δε δώδεκα πόλεις έν τή παραλία τής Καριας καί τής
Λυδίας* εις τοσαϋτα μέρη διελόντες σφάς, όσα καί εν τρ Πε·
λοποννήσω κατεΓχον. Οί δ* Αχαιοί Φ^ιώται μεν ήσαν τό ^ενος,
ωκησαν ό5έν Λακεδαίμονι* των δ9Ηρζκλειδών έπικρατησα'ντων,
άναληρ^έντες υπό Τισαμενου, του θρέψου παιίός, ώς προειρήκαρεν, τοίς Ιωσιν επε^εντο* καί γενόμενοι κρείττους, τους
μεν εξέβαλον, αυτοί $ε κατε'σχον τήν γτ,υ, καί όίεφύλαξαν του
3S4. αυτόν τής χώρας μερισμόν, δνπερ ζαΐ παρεΤαβον. Ουτω
ϊαγυσαν, ώς-ε την άλλην Πελοπόννησον εχόντων των Ηρακλειίώυ, ών ό π ε ρ α ν , άντείχον όμως προς άπαντας> Αχαίζν
όνοιχασαντες την χώραν. Από μεν ούν Τισαμενοΰ μέχρι Ησυ
χου βασάευόμενοι &ετελεσαν είτα $ημοκραχτβίντες, τοσοΰτον
ήυίοκιμησαν περί τάς πολιτείας, ώς-ε τούς Ιταλιώτας,μετά την
ς-ασιν τήν πρός τούς Πυθαγορείους, τά πλείς-α των νομίμοιν
μετενέγκασ$αι -καρά τούτων συνέβη· Μετά 5έ τήν εν Λεύκτροι;
ράχην επίτρεψαν Θηβαίοι τούτοις τήν δίαιταν περί των άντιλεχομε'νων ταίς πόλεσι πρός άλληλας. Ϋg-ερον υπό των Μα*
κεοο'νων λυ3είσης της κοινωνίας, άνΟαβον αγάς τ.α)χν κατά
μικρόν' ηρζαν <5ε, Πύρρου ς-ρατεύσαυτος εις τήν Ιταλίαν, τετ*
τάρες συνιοΰσαι πόλεις, ών ησαν Πάτραι καί Δύρη* είτα προσ*
ελάμβανόν τίνος των ίώίεκα, πλ-ήν ϋλόνου και Ελικης· τής
μεν ου συνελ3ούσης, της S’ άφανισ3είσης υπό κύματος.

§.

2.

Εξαρ2τέν yip υπό σεισμού τό πέλαγος, κατέκλυσε καί αυτήν,
καί τό ιερόν τοΰ Ελικωνίου Ποσειίώνος, ό καί νΰν ftt τιμώσω
ϊωνες, καί 3ύουσιν εκεί τά Πανιώνια. Με'μνηται S’, ώς ύπο*
νοοϋσί τινες, ταύτης τής θυσίας Ομηρος, όταν <ρή*

ΒΙΒΛ.

η.

( αχ αϊ a).

Αΰτάδ ό θυμόν αίσθε χαΐ χουγεν, ώς οτί ταύρος
Ηουγεν, ίλχέμςνος Ελίχώ'νίον άμφί άνακτα.

i4 t
084.

Τεκμαφονται τε νεώχερον είί/αε τϋς Ιωνικής αποικίας τον
Ποιητήν, μεμνημένον γε τής Ποαιιωνικής θυσίας, ή ν έ ν τ ρ
Προινέων χώρα συντελοΰσιν ϊωνες τώ Ελικωνιω Ποσειδΰνι.
Επεί καί αυτοί οι Πρηνείς εξ Ελικας εΓναι λέγονται· καί
Tips rijv θυσίαν τούτην βασιλέα καΒιςάαιν Άνδρα νίον Πριηνέα,
τον τών ιερών επιμελιησόμενον. Τεκμηριοϋνται δ εχι μχβ.ον-τό
προκειμενον εκ τών περί τού ταύρον πεψρασμενων τότε yap
»/
νομίζονσι κοδδιερειν περί την θυσίαν ταύνην Ιωνες, όταν θυόμενος ό ταύρος μυκήσηται. Οί δ* άντάέγοντες μεταψέρουσιν εις
την Ελώί,/jv τά λεχθέντα τεκμήρια περί τού ταύρον καί τής θυαίας' ώς έκεΐ νενομισμένων τούτων, καί τού Ποοιτον παραδαλλοντος τά εκεί σνντελούμενα. Κατεκλύσθη δέ ή Ελΰα} δυσίν ετεσι
προ τών Αευκτρικών. Ερατοσθένης δε καί αυτός ίδεϊν ψησι τον
τόπον, καί τους πορθμέας λέγειν, ώς έν τώ πάρω ορθός ές~ηκει
ΙΙοσειδών χάλχεος, έχων ιππόκαμπον έν χή χειρί, κίνδυνον γέ
ροντα τοίς ίικτνεΰσιν. Ηράκλειας δέ ψησι κατ’ αυτόν γενέσθαι
το πο&ος νύκτωρ, δώδεκα ς-αδίους διέχούστις τί?ς πόλεως από
θάλάτνης, καί τούτου τού χωρίου παντός συν τρ πδ)ει κα· 385.
λυγθέντος' δισχΐλίους δε παρά τών Αχαιών πεμψθέντας, ά ν .
έλίσθαι μεν τούς νεκρούς μη δύνασθαι' τοΐς δ όμόροις νείμαι
χτ,ν χώραν' αυμ$ήναι δε το πάθος κατά μήνιν Ποσειδώνος.
•a
«
·*
Τούς γάρ έκ τ>5ς Ελικας έκπεσόντας Ιωνάς αίτεΐν πέμψαντας
παρά τών Ελικέων, μοδίς-α μεν το βρέτας τού Ποσειδώνος , ει
δε μη, τού γε Ιερού την άγίδρυσιν ού δόνχων δε, πέμψαι
προς τό κοινόν τών Αχαιών* τών δε ψηγισχμένων, οΰδ ώς
ύπακοϋσαι· τώ δ εξής χειμώνι συμ$ήναι τό πάθος' τούς δ
Αχαιούς ΰς-ερον δούναι τοΐς ϊωσι τ>?ν άγίδρυαιν. Ησίοδος δε
καί άλλ*)ς Ελικας μέμιηηχαι Θετταλικ^ς·
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§. 3.

5&>.

Είκοσι μεν δη [καί πέντε] έτη διετέλεσαν γραμματέα κοινόν
Ιχοντες καί ς·ρατηγοΰς δύο κατ’ ενιαυτόν οι Αχαιοί, καί κοινοβου
λίου εις ένα τόπον ουνηχετο αύτοΐς, εκαλείτο δέ όμάριον, ένωτά
κοινά έχρτημάτιξον xai ουτοι καί οί Ιωνες πρότεοον* είτα εδο£εν
ένα χειροτονείσαι ς-ρατηγόν. Αμαχος δε ς-ραχτιγήσας, άφε&εζο
Αντίγονον τον Ακροκόρινθον, καί τήν πό).ιν τοΓ; ΑχαιοΓς
προσέ3ηκε, χα&άπερ καί τήν πατρίδα· προσέλάβετο δέ καί
Μεχαρέας* καί τάς παρ’ έκας-οις τυραννίδας καταλύων, Αχαιούς
έποίει τούς έλευθερωθέντας· *χαά μετ' όλί/α* τήν δέ Πελοπόννησον
*
«
ήλευδέρωσε των τυραννίδων, ώς*ε καί Αρχος καί Ερριόνη καί
Φλιοϋς καί Μεχαλόπολις, ή ρεχίς-η τών έυ Αρκαδία, προσετέ0ησαν τοΓς ΑχαιοΓς, ότε δή καί πλεΐς-ον ήυςηντο. Ην δ* ό καιρός,
ήνικα Ρωμαίοι Καρχηδονίους εκ της Σικελίας έκβαλόντες,
ες-ράτευσαν επί τούς περί τον Πάδον Γαλάτας. Μέχρι δε τής
Φιλοποίρενος ςρατηγίας συρρείναντες ίκανώς οί ΑχαιοΓ, δ ελύίύησαν κατ’ όλίχον, ήδη Ρωμαίων έχόντων τήν Ελλάδα συρπασαν, καί ού τόν αυτόν τρόπον εκάςΌΐς χρωρένων, αλλά
τούς μεν συνέχειν, τούς δέ καταλύειν βουλορένων. *Εΐτα Τ,έγει
αιτίαν τοΰ έ/ιπλατυνασθαι τοΓς περί Αχαιών λόγοις, τό , επί
τοσοΰτον αύ|η3έντας, ώς καί Λακεδαιμονίους ύπερβαλέσαι,
«ή άίίώς χνωρί^εσ^αι *.

$· 4·
Η δέ τάςις τών τόπών, ους κατώκουν, εις δώδεκα ρέρη
διηρηρένοι, τοιαυτη τίς έςτ. Μετά Σικυώνα Πελλήνη κεΓται*
ειτα ΑΓχειρα δεύτερα* τρίτη Αίγαί, Ποσειδώνος ιερόν έχουσα*
τέταρτη, Βοϋρα* ρετ’ αύτήν Ελικη, είς ην χαταπεφεύγεισαν ϊωνες,
μάχη κράτη Μέντες ύπ’ Αχαιών καί τό τελευταΓον είίπεζον

Β1ΒΛ. H. (AXAfA).
ι4 3
έν^ένίε* μετά Si Ελάην Αίγιου, καί Ρύπες, καί Πατρείς, 385.
red Φβρεις· ε?τ’ Ωλενος, παρ'ον [Πείρος], ποταμός με?*»* Λ α 386.
Λύμη και Τριταιείς. Οι μεν ουν Ιωνες κωμηδόν ωκουν. 01 δ*
Αχαιοί πόλεις έκτισαν, ών εις τινας ύπερον συνώκισαν καί έκ
των άλλων μερίδων ένίας· κα^α'περ τάς Αίγας εις Αίγειροατ
Αίγαΐοι S’ Άέγουτο οι ένοικοΰντες· Ωλενον δέ είς Δύμην. Δει?·
κνυται δ* ίχνος μεταξύ Πατρων καί Δύμης του παλαιού των
Ωλενίων κτίσματος· αυτού Si και τό τόΰ Ασκληπιού ιερόν επί
σημον, Δύμης μέν άπέχον τετταράκοντά ςαδίούς, Πάτρών δέ
ό?δο>?χοντα. Ομώνυμοι δ5 εϊσί ταις μέν Αίγαϊς ταύτάις αι εν
Εύβοια- ;τώ δέ Ωλε'νω τό εν Αιτωλία κτίσμα, καί αΰτό ίχνη
σώ£θν μόνον. 0 δέ Ποιητής του μέν έν Αχαΐα Ωλε'νου ού μέ~
μνηταί' ώσπερ ούδ* άλλων πλειόνών των περί τον Αίχιαλόν οίκούντων* άλλα κοινότερου λέχει*
Αίγιαλόν τ' «νά πάντα, καί άμψ’ Ελίκων εύριΐαν.

Τού δ* Αίτωλικού μέμνηται, όταν φ>5,
0? Πλευρών’ ένίμοντο καί Ώλενον.'

Τάς Αίχάς δε άμφοτέρας λεχει- την μέν Αχαϊκήν,
Οί ί* τοι «ίς Ελίκων τ« καί Αι?άς οώρ’ άνά^ουσι.

Οτανδέφρ*
Αίγάς* ίν^α Λ» οί *λυτ« Λύματα βέν5*αι λίμνες*
Εν3’ ίππους «ςησε Ποαιιίάων,
4 *'

βΰ,τιου δέχεσθαι τάς έν Εύβοια- άφ’ ών είκός και τό πέλαχος
Αιγαίου λεχθήναι· εκεί δέ καί τω Ποσειδώνι η πραγματεία Υεποίηται η περί τον Τρωικόν πόλεμον. Προς δέ ταίς Αχαΐκαίς
Αίγοΰςό Κρχ$ις ρει ποταμός, έκ δυείν ποταμών αύξομενος,
άπό τού κιρνασθαι τήν ονομασίαν έχων άρ’ ου καί ό έν Ιτα
λία Κράθις.
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Εκαςτι δε τών δώδεκα μερίδων έκ δήμων συνειςτ,χει επτά
η οκτώ* τοοοϋτον ευανδρείν την -χώραν συνέ&ινεν. Ες·ι δ ή
Βελόνη ς-άδια εξήκοντα τής ^αλάτοις υ-περχειμένη, φρουρίου
ερυμνόν. Ε γι δε καί κώμη IIΜ ήνη, ό$εν καί αί Πελλ^νικαί
χλαΐναι, άς καί ά!ύλα ετίθεσαν έν τοίς άγώσι’ κεΐζαι δε μεταξύ
Αιγών καί Πέλλας* τά δε Πέλλανα ετερα τούτων
, Λακω
νικόν χωρίον, ώς προς ττ/V Μεχαλοπολΐτιν νεΰον. Αίγειρα δε
επί βουνού κεΐται. Βοΰρα δ ύπέρκειται της Βαύάττης εν τετταράκοντάπου ς-αδίοις, «ν υπό σεισμών χαταποΒήναι συνέβη.
Από δε της ενταύθα κρήνης Συ€α'ριδος τον χατά την Ιταλών
387. ποταμόν όνομασ&όναι φασιν. Η ^ Αί/ά (καί γάροΰτω λέχουσι
τάς Αίγας) νυν μεν ούκ οικείται* τϊ?ν όε χώραν όχουαιν Αίχιεις. Αίχιον ίέ ίκανώς οίχΰται. Ις-οροϋσι δ ενταύθα καί τον
Αία ύπ’ αίχός τραψήναι, χαΒάπερ <ρηαί καί Αρατος*
Αίξ ispri, τον μέν τ« λόγος Δΰ μαζον έπισχιϊν.
Επιλέγει δε καί ότι,
ίΐλενάιν ί« μ η cir/α Διός χαλίονα’ όπογηται ,
όηλών τόν τόπον, ίιότι πλοίου Ωλένου. Αυτού ίέ κα ί^Κ ερύνεια, ε’πί πέτρας ύψ^λίς ιδρυμένη. Αίγιέων δ έςί καίταύτα,
καί Ε)ήχη, καί το του Διός άλσος τό Ομαριον, όπου σύνδεσαν
οί Αχαιοί βουλευσόμενοι περί τών κοινών. Ρεί ίε &ά τί}ς Αία
χιέων πόλεως ποταμός Σελινούς, ομώνυμος τώ τε έν Εφέσω
παρά τό Αρτεμισίου ρέοντι, καί τώ έν τρ νυν Ηλεία τώ παραρρέοντι τό χωρίον, ό ipjatv ώνήσασΒαι τη Αρτέμιδι Ξενοφών
κατά χρησμόν’ άλλος δε Σελινούς ό παρά το?ς Υβλαίοις Μεχαρεύσιν, οίις άνεςησσν Καργτ,δόνιοι. Τών όε λοιπών πόλεων τών
Αχανών, είτε μερίδων, Ρύπες μεν ούκ οίκοϋνται’ την δε χώραν
νυ-.ίδ*

ΒΙΒΛ. Η. ( α' χαϊα ).
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Ρυπβα καλούμαι ίσχον Αψας καί Φοράς' καί Αισχύλο?
ίέ λέχει που·

587.

Βονραν Ufxxv u καί χιραννιας Ρύπας.

Εκ <?έ των Κπών jjv ό Μύσκελλος, Κρότωνος οιχιςτίς, Της
οε Ρυπίδος καί τό Αεΰκτρον $ν όήμος τών Ρύπων. Μετά <?έ
τούτους Είάτραι, πόλις αξιόλογος. Μεταξύ άέ το Ρίον, κατά το
Ανηρριον, άπίχον Πατρών ς·άίια τετταράκοντα. Ρωμαίοι Λ
νεως-ΐ μετά την Ακτιακην νίκην ϊίρυσαν αύτόθι τν?ς ?ματιάς
μέρος άξιόλογον' καί διαψερόντως ευανδρεΐ νύν, άπβικέα Ρω
μαίων ούσα* έχει & ΰψορμον μέτρων. Εφεξής & έζίν ή Δύμη
πόλις αλίμενος, πασών όνσμικωτάτη, άψ’ ον και τοννομα'
πρότερον δ1 εκαλείτο Στρατός. Διαιρεί <5έ αύτην άπό τής Ηλείας
κατά τό Βόνπράσιον ό Λάρισος ποταμός, ρέων έξόρους· τούτο
^ οί μεν Σκό/λιυ καλούσιν, Ομηρος <5έ Πέτρην Ωλενίην. Τού
ό* Αντιμάχου Καυκωνίία την Δύμην «πόντος, οί μεν έδέξαντο
άπό των Καυκώνων επιθέτως είρήσθαι. αύτώ, μέχρι &ύρο
καθηκόντων, ζαθάπερ επάνω προείπομεν* οί ό’ άπό Καύκωνος
ποταμού τίνος, ώ; αί Θήβαι ΔίρκαΓαι καί Ασωπός, Αργος
& ίνάχειον, Τροία ίε Σιμούντίς. Δέίεκται S’ οίκήτορας και η
Δύμη μικρόν προ ύμών, άνθρώπονς μιγάδας, ούς άπό τού 389 .
πειρατικού πλήθους περιλιπείς έσχβ Πομπήϊος, καταλύσας τά
λητήρια* καί ίόρύσας τούς μέν εν Σόλοις τοΓς Κιλικίοις, τούς
ό* άλλοθι καί όη καί ενταύθα. Η & Φάρα συνορεί μέν τ#
Δυμαία· καλούνται <5έ οί μεν εκ τούτης τής Φάρας, Φορείς'
οί ί* έκ τής Μεσσηνιακής, Φαραται. ές·ι δ> εν τή Φαράύερ
Aipv.fi κρήνη ομώνυμος τη εν Θηδαις. Η ^ όλενος ός*ί μέν
έρημος* κείται ίέ μεταξύ Πατρων καί Δύμης* έχουσι ίέ ΔυμαΓοι την χώραν. Είτ’ Αραξος, τό ά/.ρωνέριον της Ηλείας, άπό
ισθμού ς·άφα χίλια.
3
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•
388. Α ρ κ Αα ια S’ έςιν έν μέσω μεν τής Πελοπόννησου, πλεες-ην
Si χώραν ορεινήν amorέρχεται. ΜέγιςΌν S’ 6ρος εν αυτή Κυλ
λήνη* την γοΰν κάθετον οι μεν ε&οσε ςα/Χων ψασίν, οι S’ όσον
πεντεκαίόεκα. Δοκεε <5e παλαιστατα ε3νη είναε τά Αρκα&κά
των Ελλήνων Αζάνές τε καί Παόράσιοε, καί άλλοε τοιοΰτοε.
Δεά Si την τής χώρας παντελή κάκωση* οΰκ άν προσήκοι μαν.ροΐσγΰν περί αυτών. Αί τε γάρ πόλεις υπό τών συνεχών
πολέμων ήρανίσθησαν, ένδοξοι γενόμεναε πρότερον* Την τε
χώραν οε χεωρχήσαντες έκλελοήτασιν ές εκείνων frt τών χρόνων,
ε£ ών « ς την προσαχορευ£είσαν Μεγαλόπολεν αί πλεες*»* συν·
ωκίσθησαν. Νυνί & καί αυτή ή Μεχαλόπολες το τόϋ κωμικού
πεπονθε, καί
Εοηρίζ piyaki 'στα ή Μεγάλη πόλ^.

Βοσκήμασι είσί νομοί δαψιλείς, καί μάλες*α ϊπποις, καί όνοις
τοϊς επποβαταες* ?ς*« ίέ καί τό γόνος τών ίππων αριςον το
Αρκαόέκόν, κα5άπερ. καί τό Apyολικόν καί τό Επιόαυριον. Καί
ή τών Αετωλών <5ε καί Ακαρνάνων ερημιά προς ίπποτρορίαν
ευφυής γέγονεν οΰχ ηττον τής Θετταλιας.
$ . 2.
•

·

Μαντ-ίνειαν μεν ουν έποίησεν ένδοξον Επαμενώνόάς, τη δεύ
τερα νεκήσας μάχη Λακείαεμονεους, όν ρ καί αυτός ετελευτα.
Καί αυτή ί έ , καί όρχομενός, καί Ηραία, καί Κλεήωρ, καί
Φενεός, καί Στυμραλος, καί Μαίναλος, καί Με^υίριον, καί
Καρυείς, καί Κυναεθα, η οΰκέτ’ είσίν, η μόλ.ες αυτών ίχνη

BIB Λ. Η. ( α ρ κ α δ ι δ ).
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φαίνεται καί σημεία. Ύεγέο S’ ετι μετρίως συμμένει , καί τό 588.
ιερόν τϋς Αλέας Αθηνάς. Τιμαται S’ Ιτι μιχρον, καί το τοΰ
Λυκαίου Διάς ιερόν κατά to Λύκαιον όρος. Των S’ υπό τοΰ
Ποιητοΰ "λεγομένων,
Penjv r t , Στρατόιν τ» χαΐ «Mfiiicw» E»«nr«V
άιρείν τε χαλ,επόν, vox ευροΰσιν ούδέν όφελος άά τήν ερημιάν.
$. 3.
ν
.
Ορη ό5 επιφανή προς τη Κυλλήνη Φολόη τε καί Λύκαιον ,
καί Μαίναλου, καί τό Παρθένιον καλούμενου, καθήκον επί τήν 38g.
Αρχείου άπό τής Τεχεατιίος.
$ .4 ·
Περί ίέ τοΰ Αλφειού καί Ευρώτα τό συμβε^κός παράδοξον
ιίρηται, καίτό περί έρασΓνον τόν έχδιδόντα έκ τής Σ η μ φαλ/ίος λίμνες εις τήν Αργείον νυνί, πρότερον ^ ούκ έχοντα
έκρυσιν, των βερέθρων , α καλοΰσιν οί Αρνάδες £έρεθρα,
τυφλών όντων, καί μή δεχομένων άπερασιν, &ς·ε τήν των
Στυμφαλίων πόλιν, νΰν μεν καί πεντηκοντα όίέχειν ς·αίίους
άπό τής λίμνης, τότε S’ επ' αυτής κεϊσθαι. Τάναντία S’ δ Α ο
δών έπαθε, τοΰ ρεύματος έπισχεθέντος ποτέ ίιά τήν έμφραξιν
των πηχών* συμπεσόντα yap τά περί Φενεόν βέρεθρα υπό
σεισμού, St ών ήν η φορά, μονήν έποίησε τοΰ ρεύματος,
μέχρι τών κατά βάθους φλεβών της πηχής. Καί οί μεν ο·3τω
λεχουσιν. Ερατοσθένης δέ φησι, περί Φενεόν μέν, τόν Ανίαν
, καλούμενου ποταμόν λιμνά£ειν τά προ τής πόλεως, καταόύεσδαι
ί* είς τινας ισθμούς, ούς καλείσθαι ξέρεθρα* τούτων
έμφραχθέντων, εσθ’ ότε ύπερχείσθαι τό ΰίωρ εις τά πεόία* παλκν ό* άνας-ομουμένων, άθρουν έκ τών πεόί'ων εκπεσόν, είς τόν
Λα'όωνα καί είς τόν Αλ.φειόν έμβάλλειν, ώς·& καί τής Ολυμπίας
Κ 2
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ι. ποτέ κλυσθηναι rijv περί το Ιερόν γην, την δέ λίμνην συς·«λήναι. Τον Ερασίνον δε περί Στύμφάλον ρέοντα, νποδύντα
υπό το Spot, εν τ$ Αργεία πάλιν άναφανηναι' διό δή καί ίφιχράχη πολιορκοΰντα τον Στύμφάλον, καί μηδέν περαίνοντα,
έτχγειρησαχ την χατάδύσα/ άποφράζαι, σπόγγους πορισάμενον
πολλούς* παύσασίύαι δε διοσημίας γενομένης» Περί Φενεόν &
ες-ί καί το καλούμενον Στυγός ύδωρ, λιδάδιον ολέθριου ύδχτος)
νομιζόμενον Ιερόν. Τοσαϋτα καί περί Αρκαίιας είρησθω.

§. 5.
Πολυβίου δ3 είρηκότο; το άπδ Μαλεών έπί τάς άρκτους
μέχρι τού frpou διάβημα περί μυρίους ροδίους, ευΘύνει τούτο
ό Αρχεμίδωρος ούκ άτόπως, έπί μεν Afytov χιλιους καί [πενταχοα]('ους dvea λίγων έκ Μαλεών οδόν, ένθεν δ εις... διαXOUWOV··· έν0εν δε διά Ηρακλείας... πεντακοσίων odov, εΓτα εις
Λάρισσαν τριακοσίων τετταροεκοντα, εΓτα due... [επί] Πηνειού
έχΘολάς όιακοσίων τετταροίκοντα , [εΓτα εις Θεσσαλο]νάειαν
εξαχοσίων εξήκοντα' έντεύθεν [due]... νης καί Στόβων καί Δαρδανίων [εις ϊστρον] τρισχιλίους* κατ’ εκείνον yap αυμδαίνειν
Ιξακισχιλιων πεντακοσίων. Αίτιον ίέ τούτου το μη την σύντομον
χαταμεζρεΐν, αλλά τίτ,ν τυχούσαν, $ν ίπορευθη των ς*ρ«τηχων
τις. Ούκ άτοπον d* ίσως καί τούς οίκις'άς προσθείναι των
it

την Πελοπόννησον οιχούντων, ούς εΓπεν Εφορο; τούς μετά την
Ηρακλειά&ν κάθοδον* Κόρινθου μεν Αλήτην, Σικυώνος ίέ
Φάλκην, Αχαιός & Τισαμενόν, Ηλιίος d* Οξυλον, Μεσσήνης
δέ Κρεσφόντψ, Αακεδαίμονος d° Εύρυσθένη καί Προκλί ,
Αργους dέ Τήμενον, καί των περί την Αχτην AtyaTov καί Δηϊ*
φόντην.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΝ Ν Α ΤΟ Ν .
Εν τώ ίννβτω τ« περί τις Ελίάίος , Αχινών μάίιςχ ηβνηγνροήιν
ix fp a W xai Βοιωτίαν καί θετταϋαν ρετά τή; παραλίας αντής.

Κ Ε Φ . Α.

$.,ι.
Π ε ρ ι ω δ ε γ κ ο ς ι όέ τϊ,ν Πελοπόννησον, >!ν τρωτήν ίψαμεν 3go.
καί Ιλαχίςτίν τώ» συντώεισών την Ελλα'ία χερρον>ίσων, εφεξής
άν £?τ) τάς συνεχείς επελ^εΓν. Η» όέ δευτέρα μεν, ή προςτ3εΐσα η} Πελοπονιοίσω την Μεγαρβα" τρίτη $ε ί) πρός ταύτρ
προσλαρβανονσα την A rrow , καί την Βοιωτίαν, καί τής Φω*
κιίος τε ρέρο; , και τών Επικνηριόιων Λοκρών, ώς·ε το»
Κρορρυώνα τών Μεγαρίων εΓναε, καί μη Κορινθίαν. Περί
τούτων ούνλεκτέον νυν. Φησε ^ Ε ύ ίο Ιο ς, ε? τις νοήσειεν από
τών Κεραύνιων ορών έπΐ Σούνιο», τό τής Αττικοί αχρον, ini
τα προς δω ρδρη τεταρόνην ει&εΓαν, έν ίεξια ρεν άπολειψειν
την Πελοπόννησον ολη» προς νότον, ε’ν άρις·«ρ« ίε καί προς
Κ 3
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39®- τήν άρκτον τήν άπό τών Κεραύνιων ορών συνεχή παραλίαν
μέχρι τον Κρισσαίου κόλπον καί τή; Μεχαρίίος καί συμπάσης
τίς Αττικής. Νομίζει S ovS άν... τήν κίονα τήν «no Σουνίου
μέχρι... έχεο έης-ροφήν, εί μή προσήν τ>5... τά συνεχή τώ
ΐσ$μώ χωρία τό... Ερριονικόν καί την ακτήν* ώς ί ’ αδτως. *.
ϊών επί τον Κορινθιακόν κόλπον Ιχειν τα/» τοιαύτην. . .
εψΒην' ώς*ε κοιλαίνεσθαι κολποειόώς καθ’ αυτόν, όπου το h'ov
καί τό kvziiptov συναγόμενα εις ς·ενόν, ώς-ε ποιεΐν την ερφασιν τούτην* ομοίως όε καί τά περί τον... μυχόν, εις ά καταλή^ειν συμβαίνει την θάλατταν.
$. 2 .
Οντω δ’ ειρηκότος Εύό'ό|ου, μαθηματικού άνδρός, ναι
39’· σχημάτων έμπειρου ναι κλιμάτων, καί τούς τόπους τούτους είόοτος, δει νοεΐν την πλευράν τής Αττικής σύν τγ Μεγαρίδι
τήν από Σουνίου μέχρι ισθμού κοιλην μέν, άλλ’ επί μικρόν.
Ενταύθα S’ ές*ί κατά μέσην που την λεχθεΐσαν γραμμήν ά
Πειραιώς, τό τών Αθηνών επίνειου. Διέχει χάρ τοΰ μεν Σχοινοΰντος τοΰ κατά τόυ ισθμόν περί τριακοσίους καί πεντήκοντα
ς*αόίόυς· τοΰ όε Σουνίου τριάκοντα καί τριακοσίους* τοσοϋτόν
πώς έςι διάςημα ναι τό επί Παχάς άπό τοΰ Πειραιώς, όσον
περ καί επί Σχοινοΰντα* ίέκα S όμως ς-αδιοις ιΟ.εονάζεαι
ψασί. Καμψαντι οέ τό Σούνιον, προς... άρκτον μέν ό πλους έκκλινων προς όύσιν.

$. 3.
Ακτή δ’ εςΊν άμβιθάλαττος , ς*ενή τό πρώτον, εΓτ’ εις τήν
μεσοχαίαν πλατύνεται, μηνοειδή S οίιδ'εν ήττον έπις-ροφήν λαμSca/u προς Ωρωπόν τίς Βοιωτίας, τό κυρτόν εχονσα προς
Βοάάττ/). Τούτο ο ές-ι το δεύτερον ιιλενρόν έώον τ?,ς Αττικές.
9
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Το Αέ λοιπόν ήόή το προσάρκηό» eVi πλευρού, άπό τής "91 .
ΐΐροιπίας επί Αύσιν παρατείνον μέχρι τής ΜεχαρίΑος, ή Αττική
όρε»», πολυώνυμός τις, Αιείρχουσα την Βοιωτίαν άπό τής
Arrow;' ώσ3·\ όπερ είπον εν τοΐς πρόσ3εν, ίσ^ριόν. χίνεσθαι
την Βοιωτίαν, άμ^ώαλαττον ουσαν, τής τρίτης χερρονήσου τής
λεχ^είσης, άπολαμβανοντα έντός τά προς τή Πελοποννήσω,
τκν τε Μεγαρ&Λ καί τήν Αττικήν; Διά Αέ τούτο καί Ακτήν
φασι λεχ£ήναι τό παλαιόν, καί Ακτικήν τήν νυν Αττικήν παρ- ,
ονομασ3·είσαν, ότι τοις όρεσιν ύποπέπτωκε τό πλείς-ον μέρος
αυτής άλιτενές καί ς-ενόν, μήκει Α* ώ&ολόχω κεχρημένον, προ*
πεπτωκός μέχρι τού Σουνίου. Τούτος ουν Αέ|ιμεν άναλαβοντες
τάς παραλίας, άφ* ίσπερ «πελίπομεν.

$. 4·
Μετά we Κρομμυώνα ύπέρκεινται τής Αττικής αί ΣκειρωνίΑες πέτραι, παροΑον οΰκ άπολείπουσαι προς θαλαττ»· υπέρ
αυτών Α* έ$*ίν ή όΑός, ή έπί Μεχάρων καί τής Αττικής άπό του
ισθμού- οΰτω Αέ σφόΑρα πλησιάζει ταΐς πέτραις ή όΑός, ώς*ε
πολλαχον καί παρ«κρημνός ές·ι> Αιά τό ύπερκείριενον όρος, Αίσδζτόν τε καί υψηλόν [όν]. ένταΰ-α Αέ μολεύεται τά περί του
Σκείρωνος καί τού Πιτυοκαμπτου των ληϊ£ομένων την λεχθείσαν
ορεινήν, ονς καθεΐλε Θησεύς. Από Αέ των άκρων τούτων κατ-

αιγίζοντΛ σκαιόν τον Αρχές-ην, Σκείρωνα προσηχορεύκασιν Αθη
ναίοι. Μετά Αέ τάς ΣκειρωνίΑκς πέτρας άκρα πρόκειται Μινώα,
ποιούσα τον έν τρ Νισαία λιμένα, ή Αέ Νίσαια έςιν επίνειου
των Μεγάρων Αέκα καί οκτώ ς-αΑίονς τής πόλεως Αιέχον, σκέλεσιν εκατέρωθεν συναπτόμενον προς αυτήν* εκαλείτο Αέ καί 39<κ
τούτο Μινώα.
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.

Το παλαιόν μεν ουν ϊωνες είχαν τήν χώραν τούτην, οϊπερ
καί την Αττικήν, οΰπω των Μεγάρων εχτισμενων' διόπερ ούδ*
ό Ποιητής μέμνηται των τόπων τούτων ιδίως, άλλ5 Αθηναίους
καλών τούς έν τη Arrooj πάντας, συμπεριείληφε καί τούτους
τώ κοινω όνόμαχι Αθηναίους νορμών’ ώς όταν <pji εν τώ Κα~
ToXiyto,
Ο! δ1 άρ’ Α3ηνας «ίχον, «ϋχτιρενον πτολίεθρον ,
δέχεσθαι δεί καί τούς νυν Με*/αρέας, ώς καί αυτούς /αετασχόντας της ς-ρατείας. Σημεΐον δε* η yap Αττική το παλαιόν
ίωνία καί ίάς εκαλείτο* καί ό Ποιητής όταν φή,
Εν2α δέ Βοιωτοΐ καί ϊάονες ,
τούς Αθηναίους λέγετ ταύτης δ* ήν καί ή Mcyapt4 μέρος.
§.

6.

Καί δή καί περί τών ορίων άμρισέητοΰντες πολλάχις οι τε
Πελοποννήσιοι καί οί ϊωνες, έν οίς ήν καί ή Κροριριυωνία,
συνέβησαν, xai ς*ήλην ίςτησαν επί τοΰ συνοριολο^θέντος τόπου
περί αυτόν τον ίσθρών, έπ^ρα^ήν έχουσαν ε’πΐ μέν τού προς
τήν Πελοπόννησον μέρους,
Τάδ’ έςΐ Πελοπόννησος, όύχ Ιωνία*

επί δε τοΰ πρός τά Μέγαρα,
Τάδ* ούχι Πελοπόννησος, άλλ’ ιωνία.

Οΐ τε δή την Ατθίδα συ^γράψαντες , πολλά δια^ωνοΰντες ,
τουτό )/ε opw^oyoiotv , οϊ ye λόyou afioi, ότι, των Πανδιονιδών τεττάρων όντων, Aίyέως τε, καί Λύκου, καί Πάλλαντος, καί τετάρτου Νίσου* καί της Αττικής είς τέτταρα ριέρη
δαιρεθείσης, ό Νίσος τήν Meyαρίδα λάχοι, καί κτίσαι την Νίσαιαν. Φιλόχορος μεν ουν άπό ίσθροΰ μέχρι τοΰ Πυθίου δφ,εεν
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αυτοί
την άρχ>5ν. Ανδεων δε μέχρι Ελευσίνος και τον 3ga.
Qptafiiov πείίου. Tvjv έ* είς τέτταρα μέρη διανομήν, άλλων
άλλως εχρηκότων, αρκεί ταντα παρά 2οφ$χλέονς λα£αν· φησί.
^ ο Αχγενς, fa ο πατήρ ώρισεν,
Eftot ράν άπιλ&Ιν ιίς άκτάς τ ίσ ίι 7 ^ ι
Πρ*ο6ΐΐα νιίριας* τφ ί ι Λύχω —
Τον άντάτλευρον χηπον Εύβοιας viftu*
Νίσω i i την ομωρόν Ιξαιρεϊ χ 36 να
Σχείρωνος άχτης* της Μ γης το προς νίτον
Ο σκληρός ουτος xai γίγαντας εχτρίγων
ΕΣληχ* Πάλλας.

On fiiv ονν ί Μεγαρίς τίς λττούίς μέρος 3ν, τούχοις χρων·
ταχ τεχμηρίοις.

$· 7*
Meta δέ την των Ηρακλειδών κάθοδον, καί τον τής χώρας
μερισμόν bit1αυτών καί τών σν^κατελθόντων αύτοίς Δωριέων,
έκπεσείν τής οικείας συνέβη πολλούς εις την Αττικήν, ών nv 3g3·
καΐ ό τής Μεσσήνης βασιλεύς Μέλανθος* ούτος δε καί τών
Αθηναίων έδασίλεοσεν έκέντων, νιχήσας εκ μονομαχίας τον τών
Βοιωτών βασιλέα Ξάνθον. Εύανδρούσης δε τής Αττικής διά
τούς φυχάδας, φοβηθέντες οι Ηρακλειδαι, παρο£υνέντων αύτούς ράλις-α τών έν Κορι'νθω χαί τών εν Μεσσήνρ, τών μεν
&α τήν γειτνίασα/, τών-δέ, έτι Κέδρος έβασίλευε τής Αττικής
τότε 6 τον Μελάνθου παΓς, ες-ράτευσαν έπί τήν Αττικήν ήτ«
τηθέντες δε μάχρ, τή; ftev άλλης εξεΥησαν χής, την Meyapixnv
δε χατέσχον, καί τήν τε πόλιν έκτισαν τά Meyapa, καί τούς
ανθρώπους Δωριέας αντί ίώνων έποι'ησαν· ήφάνισαν δε καί την
Γήλην την όρίζουσαν τούς τε ίωνας χαΐ τους Πελοποννησίονς.
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3q3.

ΠολλαΓς οέ κε'χρτ;ται μετα&λαις ή τών Μεχαρέων πόλις·
συμμενει ©μως μέχρι καί νυν. Εσχε ίε ποτέ καί φιλοσόφων
διχτρκάς τών προσογορευΒέντων Μεχαρικών, Εύκλειάν όίαόε*
ζαμένων Σωκρατικόν αυόρα, Μεχαρέα το γένος' κα3απερ καί
Φαίδωνα μεν τον ΗλεΓον οι Ηλειακοί όίείε£αντο, καί τούτον
Σωχραχιχον, ών ήν καί Πύρρων Μενέλαον ίέ τον Ερετριεα
οί Ερετριαχοί. Εςκ ί* ή χώρα τών Μεχαρέων παραλυπρος,
καθαπερ καί ί Arrow?, καί τό πλέον αυτής επεχει τα καλούαενα Ονεια ofη, ραχις τις μηχννομίνη ρέν άπδ τών Σχαρώ
νίδων πετρών επί την Βοιωτίαν και τον Κ&αιρώνα, διείρ^ονσα
ίέ την κατά Νιααιαν Βάλατταν άπδ της κατά Κριαααν Αλκνονιδος προσα^ορενοαενης.

$· 9·
Πρόκειται ί* άπο Νισαίας πλέοντι εις την Αττικήν πεντε
>τ;σια. ΕΓτα Σαλαμίς εβίομήκοντα' που ςαδίων ουσα τό μήκος,
οί ό’ όχίοήκοντα φασιν* εχει ί ’ ομώνυμον πόλιν, τήν μεν άρχαίαν, ερήμου προς Αιγαία τετραμμενην καί προς νότον, κα£οίπερ καί Αισχύλος είρηκεν,
Ac/tvx & αυτί) προς νότου «ϊτα« πνοάς'
τήν δε νΰν, εν κόλπω κειμένων επί χερρονκσοειίούς τόπου συν«πτοκτος πρός τήν Αττικήν. Εκαλείτο δ’ έτίροις ©νόμασι τό
παλαιόν* καί χάρ Σκιράς, καί Κυχρεια, από τινων ήρώων,
ών αφ’ ού μέν, ΛΒηνά τε λέχεται Σκιράς, καί τόπος Σκίρα εν
τή Αττική, καί Ιτι Σκίρα ίεροποιία τις, καί ό μήν ό Σκιρο. φοριών* άφ’ ου δέ,... καί Κυχρείόής όφις, όν φ^οιν Ησιοδοι
τραφεντα υπό Κυχρέως έ£ελβώήναι υπό Εύρυλόχου, λυμαινόμενον τήν νήσον, υποδε|ασ3·αι δέ αυτόν τλν Δήμητραν εί
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Ελευσίνα, καί γενέσ$αι ταύτ»ις άρφίπολον. ίΐνομάσΒτι δ'ε καί 3g4*
Πιτυουσσα από τοΰ φυτου. Επιφανής δε ή νήσος υπήρξε διά
τε τούς Αίακιδας έπάρξαυτας αυτής, κα μαΚις-α δι Αίαντα
τον Τελαρώνος, καί διά το περί τήν νήσον τούτην καταναυραχη&5ναι Ξέρξήν υπό των Ελλήνων, καί φυχεΓν είς τήν σε
κτών. Συναπέλαυσαν ίέ καί Αιγαήται τής περί τόν αγώνα
τούτον δόξης, γειτονές τε δντες καί ναυτικόν άξιόΐογον παρασχο'ρενοι. Βώχαρος δ>ές-ίν έν Σάλαμΐνι ποταμός, ό νυν Βωκώίας κα)&ύμενος.
ΙΟ.
Καί νυν μεν εχουσιν Α3ηναίοι τήν νήσον' το δε πα)αιου
προς Μεγαρεας ΰπήρςεν αυτοις ερις περί αυτής· καί φασίν οί
μεν Πασίς'ρατον, οί δε Σόλωυα, παρεγγράψτντα έν τω Νεών
καταλόχω μετά το Ιπος τούτο,
Αΐχζ ί ’ εχ Σαλαμίνας άγη δνοχχίδεχα νήχς,
εξής τοΰτο,
Στήσε δ* άγων, tv’ Αθηναίων ΐςαντο γχλχγγες,
μάρτυρι χρήσασΒαι τω Ποιητή τού τήν νήσον εξ αρχής Αθη
ναίων υπάρξαι. Ον παραδέχονται δέ τοΰΒ·’ οί κριτικοί, διά το
πολλά των επών άντιμαρτυρεΐν αϋτοις. Διά τί γάρ ναύλοχων
έσχατος φαίνεται, ό Αίας, ού μετ Αθηναίων, άλλα ρετά τών
υπό Πρωτεσιλαω Θετταλών;
Εν5’ ?σαν ΑΪαντό; τε νέες και Πρωτισιλάου.
Καί έν τή Επιπωλήσει Αγαμέμνων'
Ενρ’ υιόν ΠίΤίώο Μΐνεσθ/,α πΐάξιππον,
Εταοτ’* άμγι δ1Αθηναίοι, μήςωρις άϋςί;*
Αύτβρ ό πλησίον ές·ή*« πολώρητις Οόνσσιύ;·
Πάο δε Κεραλλήνων αμψι ?ίχες.
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394· Επί 5έ τον Αιαντα xai τους Σάλαμινίους πάλιν
Ηλ3/ S’ in' Αΐάντsoot.

Καί παρ’ αυτούς·
iiopsvtvi S' Μ ρο& η,

ον Μενεσθεύς. Or phi ovv ASyjveTot toiovtvjv τινά σκήψασβαι
μαρτυρίαν παρ’ όμηρου όοκονσιν ol 5ε Μεχαρεΐς άντιπαοωδήσαι αυτοΐς ούτως*
At*i S' έ* Σαλαμϊνος ccyiv ν/ας, ίκ τ ι Πολίχνες,
Εκ τ’ Atysipούοοης, Ntffafai; τ ι, ΤptnoSatv τ«*

* ες*<χωρία M«yapa«, ών οί Τρίποδες Τριπο5ίσκιον λ^οντβ»,
χαθ* δ η ννν αγορά τών Μεχαρέων κείται.
$. * 1 .
Τη/ές o’ άπό τον τήν ιέρειαν τής Πολιάίος Α3ηνάς χλωροί!
3g5. τνρον, τον μεν επιχωρίου μη άπτεσΒαι, ξενοεον i t μόνον
προσφέρεσ^αι, χρήσ^αι 5έ καί τώ Σαλαριινίω, Icwjv (fact τής
Αττικής τήν Σαλαμίνα" ονκ ευ' καί yap τον από τών άλλων
νήσων τών όρολοχονρένως τή Αττική προβχώρων προσφέρεται,
ζενοιόν πάντα τον 5ιαπόντιον νοίισάντων τών άρζάντων τού
έθονς τούτον. Εοζκε 5έ τό παλατόν ή νϋν Σαλαρις κα£’ αντήν
τάττεσΑ», τά i t Μέγαρα τής Αττικής υπάρξαι μέρος. Εν 5έ
τή παραλία τή κατά Σαλαμίνα κεΐσθαι συμβαίνει τά όρια τής τε
Μεχαρικής καί τής Ατ^ίίος, δρχι 5ύο, ά χαλούσε Κέρατα.
$. 12.
Ε?τ’ Ελενσΐς πόλις, εν η τό τής Δήριτρος ιερόν τής Ελενσαιίας" xai ό μυς-αός σχικός, δν κατεσκεΰασεν Ικτίνος, όχλον
θεάτρου &ξασ5αι όννάρενον, δς και τόν Παρθενώνα έποίήσε
τον εν άκροπόλει τή Α3ήνά, Περικλεούς έπΐΓ«τονντος τών
έργων. Εν is τοΐς 5ήροες χαταρ&μεΐται ft πόλις.
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§· ι3.
ΕΓτα τό Θριάσιον πεδίον, καί ομώνυμοί αίχιαλός καί δήμος' 3g5.
(Β } ν άκρα ή Αμφιών, καί το υποκείμενον λατόμων, και ό
ξΐς Σαλαμίνα πορθμός, 6αον δις·άδιος, 8ν Λάχουν έπειράτο
Ξέρίης, ?φθη δε ή ναυμαχία χενομένη, καί ί φυχη τώνΠερίών. Ενταύθα δέ καί αί Φαρμακουσσαι δύο νησία, ών έν τω
με£ονι Κίρκη; τάφος δε&νυται.

$· >4·
Υπέρ δέ τ?ς άκτίς τούτης όρος έ?ίν, 8 καλείται Κορυδαλός, καί ό δήμος ο! Κορυδαλείς* είθ* ό Φώρων λιμην καί
η Ψυτταλία, νησίον έρημον πετρώίες, 6 τενες εΓπον λήμην τον
Πειραιώς' πλησίον δε καί ί Αταλάντη, όμώνυμος τη περί Εύ
βοιαν καί Λοκρούς* καί άλλο νησίον, δμοεον τή Ψυτταλία καί
τούτο· είθ* ό Πειραιεύς, καί αυτός έν τοίς δημοις ταττόμενος,
καί ^ Μουνυχώι.
$, »5.
Λόφος Λ ε^ίν η Μουνυχία χερρονησιά£ων, καί κοίλος, καί
υπόνομος πολύ μέρος φύσει τε καί επίτηδες, ώς·’ οικήσεις δέχεσθαι, Γβμίω δέ μικρω την είσοδον εχων ύποπίπτουσι δ5
αύτω λιμένες τρεις. Τό μέν ούν παλαιόν έτετειχις·ο καί συνώκις-ο
η Μουνυχία παραπλησίως, ώσπερ ιό τών Ροδίων πόλις, προσειληφυία τω περιδόλω τόν Πειραιά καί τούς λιμένας πλήρεις
νεωρίων, εν οις καί ^ όπλοθ>{κη, Φίλωνος έρχον άξιόν τε 3ν
ναύς-αθμον ταίς τετρακοσίαις ναυσίν,ών ούκ ελάττους Ι^ελλόν
Αθηναίοι. Τω δε τείχει τούτω συνήπτε τα καθειλκυσμένα έκ
του ας·εος σκέλη* τούτα δ* >?ν μακρά τείχη , τετταράκοντα
Γαίίων τό μήκος, συνάπτοντα τό ά^υ τώ ΠειραιεΓ. Qi δέ
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3g5. πολλοί πόλεμοι τό τείχος κατήρειψαν, καί το τής Μουνυχίας
έρνμα, τον τε Πειραιά συνέςτύαν εις ολίχην κατοαίαν, τήν
3g6. περί τούς λιμένας, καί τό ιερόν τού Διός του 2ωτήρος* τον δέ
ιερού τά μεν ς-οΐδια. t/ μ πίνακας θανμας·ούς, έρχα των έπιφανών τεχνιτών τό S’ ύπαιθρον ανδριάντας. Κατε®παΓ«« δε
καί τά μακρά τείχη, Λακεδαιμονίων μεν καθέλόντων πρότερον,
Ρωμαίων δ’ ύπερον, ήνίχα 2ύλλας έκ πολιορκίας είλε καί τον
Πειραιά καί τό Ας*νφ. >6 .
Τό δ* Ας*ν αυτό πέτρα ές-ίν εν πεδίω περιοικονμένη κύκλω’
επί δέ τή πέτρα τό τής Αθήνας ιερόν, 6 τε αρχαίος νεώς ό
τής Ιίολια'δος, έν ώ ό ασβεςος λύχνος* καί ό Παρθένων, ον
έποίήσεν Ικτίνος, έν ω τό τού Φειδίον ίργον έλεφάντινον, ή
Αθήνα. Αλλά χάρ, είς πλήθος έμπίπτων τών περί τής πόλεως
τούτης ύμνονμένων τε καί διαβοωμένων, όκνώ πϊεονάζειν, μή
συμΘή τής προθέσεως έκπεσεΓν τήν γραφήν. Επεισε γάρ, ό
5η<;ιν Ηχησίας, « Ορω την άκρόπολιν, και τό περί τής τριαίνη;
» έκει σημείόν* όρώ την Ελενοινα, καί τών ιερών ^έχονβ
» μύρις* έκεΓνο Λεωχόριον’ τούτο ΘησεΓον. Ον δύναριαι δηλώ*
» σαι καθ’ έν έκας-ον* ή γάρ Αττική θεών εΥι χτίσμα καί προ» χόνων ηρώων». Αλλ’οντος μέν ενός μόνον ςοάνον τών έν τή
Ακροπόλει μέμνηται* Πολέμων δέ ό περιηχητης τέτταρα |3<βλία
σννέχραψε Περί τών άναθημα'των τών έν τή άκροπόλ.ει* τό δ
άνάλοχον συμβαίνει καί επί τών άλλων μερών τής πόλεως καί
τής χώρας. Ελενσίνά τε είπών, ένα τών εκατόν καί έ£δομήκοντ«
δήμων, πρός δέ καί τεττάρων, ώς φασιν, ονδένα τών άλλων
ώνό.αακεν.
$· *7*
Εχονσι δέ, καν εί μ.ή πα'ντες, οϊ χε πολλοί μνθοποώί
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cvyyai χαΐ Ιςορίας' καδαπερ Αφιδνα μέντήντής Ελένης αρπαγήν ogS.
νπό Θησέως, χαΐ τήννπδ των Διόσκουρων έκπόρθι^σιν αυτής,
ϊμ άνακομιδήν τής αδελφή? Μαροάών δε τονΠερσικόν άγων»'
Ραμνούς δε το τής Νεράσεως ζόανον, δ τενες μεν Αιοδότον φασΐν
εργον, τενες δε Αγοραχρίτον τού Παρίον, χαΐ μεγέθεε χαΐ καλλει
υφόδραε κατωρθωρένον, χαΐ ενάμιλλον τοΐς Φειδίαν ίργοις. Οΰτω
δε καί Δεκέλεια μεν όρμητήριον των Πελοπονν»]σιων κατά τον
Δεκελεικδν πόλεμον* Φνλή δέ, όθεν έπήγαγε τον δήμσν Θρχ~
αύδονλος εις Πειραιά, κάκεΐθεν εις λ ς ν . Οντω χαΐ επ’ άλλων
πλειδνων ές·ΐν ι?ορεΐν κολλά, χαΐ εις τδ Λεωκδριον, καί τδ
β>]σειον *δνς έχει* και τδ ΛνκεΓον, καί αυτό τδ Ολύμπιον,
δηερ ημιτελές χατέλιπε τελευτών δ άναθεΐς βασιλεύς* ομοίως
δε χαΐ ή Λχαδημχα, χαΐ οι κήποι τών φιλοσόφων, χαΐ τδ ίΐδεϊον,
καί ή Ποικίλη ςοά, χαΐ τά κατά τήν πόλιν ιερά, έχοντα πάντα
ερ/α τεχνιτών μνήμης άξιων.
§. 18 .
Πολύ δ3δεν πλείων eTvj λόχος, εί τούς άοχηγίτας τον χτίσμα- 5$η,
τος έξετάζοι τις, άρξάμενος άπδ Κέχροπος· ουδέ yap ομοίως
λέγονσιν άπαντες. Τούτο δέ χαΐ άπδ τών δνομάτων δήλον,
Αχτυεην μεν yap άπδ Ακταίωνός φασιν* Ατθίία δε χαΐ Ατ
τικήν άπδ ΑτΒίδος τής Κραναον, άφ* ον χαΐ’Κραναοΐ οι ένοι
κοι. . Μοψοπιαν & «πδ Μοψόπου, Ιωνίαν δε άπδ ίωνος τον
Ξούθου* Ποσειδωνιαν δε καί Αθήνας άπδ τών επωνύμων θεών*
Είρηται & ότι κάνταύθα φαίνεται τδ τών Πελασχών έθνος έπιδψήσχν· χαΐ ότι ύπδ τών Αττικών Πελα^οι προσηγορεύθησαν,
δια την πλάνην,
■ §. 1Q.
Οοω δε πλέον έςΐ τδ φιλότιρον περί τά ένδοξα, χχΐ πλειον;
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397· °' λαλήσαντές τι περί αυτών, τοσώδε μείζων 6 έλεγχος, loot μη
κματή τις της ίς-ορίας. Οιον εν τ>5 Συναγωγή των ποταμών ό
Καλλίμαχος γελάν φησνν, εΧ τις Sappu γράφει» τας τών Αθη
ναίων παρΒΐνονς*
— dfuaaa<r$at xc&ap'ov γόνος Ηριοανοϊο,

ον καί τά βοσκήματα άκόαγριτ’ αν. Είσι μεν ονν α ί. πηγαί
χαΒαροΰ καί ποτιμον νίατος, ως yaoriVj έκτος των Λιόχα
ρους χαλουμένων πυλών, πλησίον τον Λνκείον* πρότερον Si
καί κρήνη κατεακεύα^ό τις πλησίον πολλοί καί καλοί ν&τος·
ει ίέ μη νυν, τι άν είη £)ανμας'όν, ει παλαι πολύ .καί καδαρό*
ί ν , ώς·ε καί πότιμον εΓναι, μετέ&ιλε ίε νοερόν ς Εν μεν ονν
τοίς κοώ' Sear»» τοσοντοις ουσα, ούκ ένθετοί οιατρί&ιν,
ον μήν ονίέ αιγ»5 παρελ£είν, ώς-ε μηΡ έν κεραλαίω μνησΒήναί τινων.

$.

20.

Τοοαδτ’ ονν άπόχρη προσθεισαι Su φησί Φιλόχορος, πορ*
λουμένης της χώρας εκ ^αλάττης μεν νπό Καρών, έκ γής όι
νπό Βοιωτών, ονς έκάλονν Αονας, Κέχροπα πρώτον εις δυων.οώ
δέκα πόλεις αυνοαάααι το πλήθος, ών ονόματα, Κεκροπία,
Τετράπολις» Επακρία, Αεχέλεια, Ελευσΐς, Αφιδνα, (λέγουοι
οέ και πληθνντικώς Αφιλος) Θόρικος, Βραυρών, Κύθηρος,
Σψηττός, Κηφισία, Φαληρός. Πάλαι ό’ ύπερον εις μίαν πόλα
σνναγχγεΐν λέγεται τη» νίν τας δώδεκα Θησευς. Ε&σιλενοντο
μεν ονν Αθηναίοι πρότερον εΐχ* εις δημοχρατια» μετέςησοαι'
τυράννων δ“επινεμένων αυτοΐς, Πεισιςράτου και τών παόίων,
ύς’ερόν τε ολιγαρχίας γενομενης, της τε τών τετρακοσίων seat
τής τών τριάκοντα τυράννων, ούς επέςησα» Λακεδαιμόνιοι,
τούτους μεν διεχρούσαντο μαίι'ως , έφύλα|αν ίέ την δημο3ς8. κματίαν μέχρι της Ρωμαίων επαρατείας. Καί γάρ εΐ τι μικρόν

ΒΙΒΛ. Θ. ( α τ τ ι κ ή ).
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ύπό τών Μακεδονικών βασιλέων παρελυπήθησαν, ώσθ’ ύπα- 3g8
κούειν αυτών άναχκασθήναι, τόν γζ ολοσχερή τύπον τής πολιTitos τόν αυτόν διετηρουν. Ενιοι <5* φασι καί βέλτίΓ* τότε
αυτούς πολιτεύσασθαι δεκαετή χρόνον, 8ν ηρχε Μακεδόνων
Κάσσανδρος. Ούτος χάρ ό άνήρ προς μεν τά άλλα δοκει τυραννικώτερος χενέσθαι, πρ ός Αθηναίους δέ ηύχνωμόνησε λαβών
υπήκοον την πόλιν έπές*ησε γάρ τών πολιτών Δημητριον τόν
φαληρέα, τών Θεοφράς-ou τον φιλοσόφου χνωρίαων, δς ον
μόνον ού κατέλυσε τήν λαοκρατίαν, αλλά καί επηνώοθωσε.
Δηλοί δέ τά υπομνήματα, ά συνέχραψε περί τής πολιτείας
τούτης εκείνος. Αλλ’ ούτως ό φθόνο; ίσχυσε, καί η πρός
όλιχους απέχθεια, ώς·ε μετά τήν Κασσάνδραν τελευτήν war/ζάσθη φυχείν εις Αίχυπτον* τάς S’ εικόνας αυτού πλείους ή
τριακόσια; κατέσπασαν οί έπανας-άντες, καί κατεχώνευσαν* ·
ένιοι δέ προς*ιθέασιν, οτι καί εις άμίδας. Ρωμαίοι δ* ούν παραλαβόντες αυτούς δήμοκρατουμένους, έφύλαςαν τήν αυτονομίαν
αυτοί; καί τήν ελευθερίαν. Επιπεσών δ* ό Μιθριδατικός πό
λεμος, τυράννους «{ιτοίς'κατές*ησεν, ούς ό βασιλεύς έβούλετο·
τόν S ίσχύσαντα μάλις-α, τόν Αραίωνα, καί ταύτην βιασάριενον
τήν πόλιν, εκ πολιορκίας ελών Σύλλας, ό τών Ρωμαίων κχεμών, έκόλασε* τή πόλει δέ συχχνώμην ένειμε* καί μέχρι νυν
εν ελευθερία τέ ές*ι καί τιμή παρά τοίς Ρωμαίοι;.
jj* a « .
Μετά δε τον Πειραιά Φαληρεις, δήμος έν τή έφεξήί παρα
λία* είθ’ Αλιμούσιοι, Αίξωνείς, Αλαιείς οί Αιξωνικοί, Αναχυ·
ράσιοι* ειτα Θορείς, Λαμπρείς, Αιχιλιείς, Αναφλύς-ιοι, Αζηνιείς*
ουτοι μέν οί μέχρι τής άκρα; τού Σουνίου. Μεταξύ δέ τών
λεχθεντοιν δήμων μακρά άκρα πρώτη μετά τούς Αιξωνέας,
Ζως-'ήρ* είτ’ άλλη μετά Θορέας, Ας-υπάλαια, ών τής μέν
2

Λ
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398. πρόκειται νήσος Φάβρα, τής δέ Ελεούσσα* καί κατά τούς At-

Ιωνέας S’ iclv Ϋδρούσσα. Περί δέ Ανάφϊυςόν εςχ καί τό Πανείον, καί το τής Κοιλιάδος Αφροδίτης Ιερόν, εις δν τόπον
έκκυμανθήναι τά τελευταία τά έκ τής περί Σαλαμίνα ναυμα
χίας της Περσικής ναυάγιά fast' περί ών καί τον Απόλλω
προειπείν
ΚωΧίάίες όε γνναΐχες έρετμοϊαι γρίξονσι.
Πρόκειται δέ καί τούτων των τόπων Βέλβινα νήσος, ον πολύ
άπωθεν, καί ό Πατρόκλου χάραξ* έρημοι S’ αί πλείς-αι τούτων.

$.

399*
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.

Κάμψαντι δέ τήν κατά τό Σούνιον άκραν, αξιόλογος δήμος
Σούνιον είτα Θόρικος, εΓτα ΙΙοταριός δήμος ο5τω καλούμενος,
έζ ου οι άνδρες Ποτάμιοι· εΓτα Πρασια, Στειρία, Βραυρών, όπου
τό τής ΒραυρωνΓας Αρτέμιδος ιερόν, [καί Αλαί Αρα^·/)]νίδες, όπου
τό τής Ταυροπόλου· εΓτα Μυρρινούς, Προ&ίλινθος, Μάρα
θων, όπου Μιλτιάδης τάς μετά Δάτιο; τοϋ Πε'ρσου δυνάμεις
άρδην διέ^θειρεν, ού περιμεΓνας υς·ερίζονχας Λακεδαιμονίους
διά την πανσέληνον. Ενταύθα μεμυθεύκασι καί- τόν Μαρα
θώνιον ταύρον, δν άνεϊλε Θησεύς. Μετά δε Μαραθώνα Τρικόρυθος, εΓτα Ραμνοϋς, όπου τό της Νεμέσεως ιερόν* εΓτα
Ψαρζς ή των Ωρωπίων' ενταύθα δε που καί τό Αμφιάρειόν
εςι τετιμημένον ποτέ μαντείου, όπου φυ^όντα τόν Αμψιάρεων,
ώς ψησι Σ ο φ ο ύ ς ,
Εδέξαχο pxygura &r,Sxta χόνις,
Αντοΐβιν οπίοις

υμ

χεχρωριςω Sifpu.

Ωρωπός δ1έν άρξκσδητησίμω γεγένηχat πολλάκις· ιδρυται yap
εν μεθορίω τής τε Αττικής καί τής Βοιωτίας. Πρόκειται δέ τής
παραλίας τούτες, πρό μεν τού Θορικου καί τού Σουνίου, νήσος
Ελένη, τραχεία καί έρημος, παραμήκης όσον εξήκοντα ς-αδίους

Β Ι Β Λ . Θ. ( α τ τ ι κ ή ).
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το μϋχοζ· ?ς (fact μεμνήαΒαι τον Ποιητήν, εν ο?ς Αλέξανδρος Zgg.
λέ/ει προς τήν Ελένήν
Οΰί1 ότι σι πρώτον Ααχεδαίμονος ιξ ερατεινής
Είτλεον άρπάξας εν ποντοπopotat νέεσσιν,
Νίσω δ3 εν Κρανάρ εμίγην γίλόττηη καί ιόν?.
Τβύτκιν γάρ λέχει Κρανάνιν τν?ν ννν έλένην, άπό τον εκεί γενίσΒαι rhy μίξιν. Μετά δε τ»ν Ελένήν ί Εύβοια πρόκειται τής
εξής παραλίας , ομοίως ς*ενλ καί μακρά, καί κατά μήκος τή
ήπείρω παραβεβλημένη, χαΒάπερ ή Ελένή. Ες-ι δε από Σου
νίου προς τό νότιον τ>5ς Εύβοιας άκρον, ο καλοΰσι Λευκήν
ακτήν, ραδίων τριακοσίων πλους. Αλλά περί Εύβοιάς μεν είρήσεται ΰς·ερον. Τούς ^ εν τ» μεσογαία δήμους τής Αττικκς
μακρόν είπεΓν διά το πλήθος.
$. 23.
Των δ* όρων, τά μεν εν όνόματι μαλις·ά εξιν, δ τε Ϋμχ,ττος,
καί Βριλησσός, καί Λυκαβήττός , έτι δέ Πάρνης καί Κορυδαλός. Μαρμάρου δ* ές-i τής τε Ύμχ,ττίας καί τκς ΠεντελικχΙς
κάλλις·α μέταλλα πλησίον τής πόλεως* ό δ5 Υμηττός καί μέλι
άρίζΌν ποιεΓ. Τά δ>άργυρεϊα τά εν τή Αττικρ κατ’ άρχάς μέν
ήν άξιΟ,ογα, νυνί ό’ εκλείπει· καί δή καί οί εργαζόμενοι, τκς
μεταλλείας άσ^ενώς υπακουουσης, τκν παλαιάν έκβολάδα καί
σκωρίαν άναχωνευοντες, ενρισκον έτι έ£ αυτός άποχαΒαιρόρενον άρχυριον, των άρχαίων άπείρως καμινευόντων. Τού
δέ μέλιτος άρίς-ου όντος τών πάντων τον Αττικού, πολύ βέλτις-όν φασι τό έν τοΓς άρ^υρείοις, δ καί άκάπνίΓον καλούσιν 4<>ο.
άπό τού τρόπου τής σκευασίας.

$· 2 4*
Ποταμοί o’ είσίν, ό μεν ΚήΦισσός ε’κ Τ ρινεμιων τάς άρχάς
Λ 2
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4οο. έχων, ρέων Si $ιά τού πεδίου, έφ’ ού κολ ή Γέφυρα καί οι

Γεφυρισμοί* όΐά <5έ των σκελών των άπό τού άς-εος εις τον
Πειοαια καθηκόντων, έκίίόώσιν εις τό Φαληρικόν, χειμαόρώίης τό πλέον, θέρου; ίέ μειοϋται τελέω;. Ετι όέ τοιοΰτος
μάλλον ό Ιλισσός, έκ θατέρου μέρους τούάς·εος ρεών εις τήν
αυτήν παραλίαν, έκ τών υπέρ τής Αγρας χμ του Λυκείου
μερών, καί της πηχής, ήν υμνηκεν έν Φαίόρω Πλάτων. Περί
μέν της Αττικής ταΰτα.
ΚΕΦ. Β
$; ι .
Τ

Ε ξ η ς ^ εςίν ή Βοιωτία* περί ής λέοντα, καί περί τών συν
εχών εθνών άνάμνησιν ποιήσασθαι χοή, του σαφούς χάροι, ών
είπομεν πρότερον. Ελέχομεν <3έ τήν άπό Σουνίου παραλίαν μέχρι
Θεσσαλονίκης επί τάς άρκτους τετάσθαι, μικρόν έκκλίνουσαν. . . . . έχουσαν τήν θάλατξαν προς εω* τά ύπερκείμενα
πρό; 5ύσιν, ώς άν ταινίας τινάς, &ά τής χώρας εκάς-ης τετα
μένα; παραλλήλους. Ων πρώτη έςάν ή άπό Μεχαρίίος, ώς άν
ταινία τις* τό μέν εωθινόν μέρος ταινιονσα τήν άπό Σουνίου
μέχρι Ωρωποΰ καί τής τούτη παραλίας, τό ^ εσπέριον, τον τε
ισθμόν , και τήν Αλκυονίία θάλατταν, τήν κατά Παχάς μέχρι
τών. . . . τών περί Κρέουσαν* τά όέ λοιπά τήν ριέχρι του ισθμού
παραλ.ίαν καί τήν ώς άν..........ορεινήν, τήν Αείρχουσαν άπό
τής [Βοιωτίας τήν Αττικήν]. Δευτέρα ί* ές*ίν ή Βοιωτία, άπό τής
έω επί <5ύσιν τεταμένη ταινία τις άπό τής κατ’ Εύβοιαν θαλάττης
επί θάλατταν τήν κατά τον Κρισσαιον κόλπον, ισομήκης πως
τή Αττική, ή καί έλάττων κατά μήκος* άρετή μέντοι τής χώρας
,πάμπολυ ίιαφέρουσα.

ΒΙΒΛ. Θ. ( β ο ιω τ ία ).
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2.

Εοορος δε καί τούτη κρείττω τήν Βοιωτίαν αποβαίνει τών 4°ο>
ομόρων ί&νών* χαΐ οτι μόνη τριΒάΧαττός εςΤ καί λιμένων ευ·
πορεί πλειόνών επί μεν τώ Κρισσαίω κόλπω καί τώ Κοριν
θιακό) τά εχ τής Ιταλίας, καί Σικελίας, καί τής Λιβύης δεχομένη* έπ< δέ τών προς Εύβοιαν μερών έφ’ έκάτερα του Εύρίπου σχιζόμενης της παραλίας· τη μέν επί την Αύλίδα καί την
Ταναχοικήν, τή δ* επί τον Σαλχανέα καί την Αν^ηδόνα, τη
μεν είναι συνεχή την κατ’ Αίχυπτον καί Κύπρον καί τάς
νήσους Βαλατταν* τή δέ την κατά Μακεδόνας καί την Προ
ποντίδα καί τον Ελλήσποντον. Προς·ι$ησι δέ, ότι καί τήν
Εννοιαν τρόπον τινά μέρος αυτής πεποίηκεν 6 Ευριπος, ουτω
Γένος ων, καί γέφυρα συνεξευγμένος πρός αυτήν διπλέ^ρω.
Τήν μεν ουν χώραν επαινεί διά ταϋτα, καί φησΐ προς ήχεμο- 4ο ι.
νίαν εύχνώς έχειν* αγωγή δε καί παιδεία μή χρησαμένους επιτή
δεια τούς άεί προΐς*αμένους αυτής, ει καί ποτέ[τι] κατώρθωσαν, επί μικρόν τον χρόνον συμμείναι· καδάπερ Επαμινώνδας
έδειξε. Τελευτήσαντος χάρ εκείνον, την ήχεμονίαν άποβαλείν εύ3ύς τούς (Θηβαίους, χεχσαμένους αυτής μόνον* αίτιον δε είναι
τό λόχων καί ομιλίας τής ιερός άν£ρώπους όλιχωρήσαι, μόνης
δ’ έπιμελη$ήναι τής κατά πόλεμον αρετής. Εδει δέ προσδείναι,
ότι τούτο προς Ελληνας μάλις·« χρήσιμόν e’riv έπεί πρός χε
τούς βαρβάρους βία λόχου κρείττων ές-ί. Καί Ρωμαίοι δέ τό
παλαιόν μέν, άχριωτέροις έ&νεσι πολεμονντες, οΰδέν έδέοντο
τών τοιούτων παιδευμάτων* ά^’ ού δέ ήρξαντό πρός ήμερώτερα
έ&νη καί φύλα τήν πραγματείαν εχειν, έπέ^εντο καί τούτη τή
άχωχή, καί κατές-ησαν πάντων κύριοι.
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4ο ι.

Η δ ούν Βοιωτ/α πρότερον μεν υπό βαρβάρων ώχείτο λ όνων
χαί Τεμμίχων, εκ χοΰ Σουνίου πέπλον*)μένων, χαι Λελέχων,
χαΐ Ιόντων. ΕΓτα Φοίνικες έσχον οί μετά Κάδμου, δς τήν τε
Καδμείου ετείχισε, και ττ,ν άργτ,ν τοίς εκχόνοις άπελιπεν. Εκεί
νοι δε τάς Θήβας τή Καδμεία προσεκτισαν, καί συνεψΰίαζαν
τΥ,ν άργήν, -ηγούμενοι των πλείς-ων Βοιωτών εως της των Επιγόνων ς-ραχείας. Κατά δε τούτους όΐ.ίγον χρόνον εκλιπόντες
τάς Θήβας, επανήλθον πάλιν ώς δ αύτως υπό Θρακών καί
Πελασχών εκπεσόντες εν Θετταλία συνες*ήσαντο τήν άρχήν
μετά Αρναίων ε’πί πολύν χρόνον, ώς-ε καί Βοιωτούς χ)·ηθήναι
άιταντας. Είτ’ άνίς-ρεψχν εις την ούοείαν, ήδη τον Αιολικοί
ς-όλον παρεεχευασμένου περί Αύλίία τής Βοιωτίας, δν φελλόν
είς τήν Ασιάν οι τοί Ορες-ου παίίες. Προσθέντες δε τή
Βοιωτία τήν ύρχομε/ίαν ( ού γάρ τ,σαν κοινωνοΐ πρότερον, ούδ
Ομηρος μετά Βοιωτών αυτούς κατελεξεν, άλλ’ ιδία, Μινύας
προσαχορευσας), μετ’ εκείνων εξέβοΊον- τούς μεν Πελασχούς
εις Αθήνας ( άφ’ ων έκλήθη μέρος τι τής πόλεως Πελασχικόν*
ώθησαν δε υπό τώ Υριηττώ ), τούς δε Θράκας εις τον Παρνασόν.
Υαντες δε τής Φωκίδας Υάμηολη ωκισαν.
§■

4-

Φησΐ δ’ Εφορος, τούς μεν Θράκας, ποιησαμένους σπονδάς
προ; τούς Βοιωτούς, έπιθέσθαι νύκτωρ f -ρατοπείεΰουσιν όλιχωρότερον, ώ; ειρήνη; γεγονυίας' διαχρουσαμένων
αύτούς,
αιτιωρένων τε άμα, ότι τάς αηονδάς παρε'βαινον, μή παραβήναι
402. ψάσχειν εκείνους* συνθε'σθαι χάρ ημέρας, νύκτωρ δ>έπιθε'σθαι*
ά ^ ού όή καΐ τήν παροιμίαν είρήσθαι, Θ ρα κία παρεΰρεσις. Τούς «?έ Πελασχούς, μένοντας ίτι τού πολεριου, χρηςτί*
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ριασομένους άπελθεΓν άπελθεΓν Si καί τούς Βοιωτούς. Τον fax.
μεν ουν χοΓς Πελάσ^οΓς ^οθέντα χρησμόν ξ<ρη μη ίχεα εϊπειν
χόΐς Si ΒοίωτοΓς άνελείν χην προψήχιν, άσε&ίσανχας εύ πράξειν' τούς Si θεωρούς, ύπόνοησανχας χαρι£ορ.όνην τοΐς Πελασ^οΓς την προψητιν Sux τό συγγενές ( ίπεί καί το Ιερόν
Πελασγικόν ίξ *ρχ$ς υπηρξεν) , ούτως άνελεΓν, άρπάσαντας
χην άνθρωπον εις πυράν ήαβαλεΓν* ένθνμηθεντας, είχε καχουργί,αασαν , είτε μη , προς άμ<ρόχερα δρθώς ϊχειν' ει μεν
παρίχρηςηρίασε, κολασθείσης αύτής* εί S3 ούίεν ε’κακουρjojae # τό προσταχθέν αυτών προπάντων. Τούς Si -κερί τό
ιερόν , τό μεν ακρίτους κχείνειν τούς πράξανχας, καί ταίτ’
έν Ιερώ, μη ίοκιμάσαι, καθιςάναι S’ εις κρίσιν* καλεΓν ό5
έπί τάς ίερείας, ταύτας δέ είναι τάς προ^ήτιδάς, at λοιποί
τριών ούσών περί?,σαν. Λέγονταν S’, ώς ούόαμοϋ νόμος εϊη
διχάξειν γυναίκας, προσελέσθαι και avSpag Ισους χαΐς γυ·
ναιξι τον άρ&μόν τούς μεν ουν χνδρας άκογνώναι, χάς Si
γυναίκας χαχαγνώνατ Ισων Si των ψήρων γενομενων, τάς άπολνούσας νικήσαι* εκ δέ τούτον ΒοίωτοΓς μόνοις avSpag προθεσπί£ειν εν Δωδώνρ. Τάς μέντοι προψηχιόας, έξτ,γουμένας
χόμανχεΐον, είπεΐν, όχι προς-άχχοι ό θεός τοΐς ΒοίωτοΓς, τούς
παρ’ αύτοΓς τρίποδας σνλλε/οντας εις Δωδώνην πέμπειν κατ’
?τος· καί δή ποιεΓν τούτο* άεί yap τινα τών άνακειμένων τρί
ποδων νύκτωρ καθαιρούντας και κατακαλύπτοντας ίματιοις, ώ«
άν λάθρα τριποδηφορείν εις Δωδώνην.
$.

5.

Μετά δέ ταντα την Αιολικήν άποκίαν συνέπραξαν χοϊς περί
Πενθίλον, πλείςονς εξ εαυτών σνμπέμψαντες, ώςε καί Βοιωτιa
γην προσαγορευΒήναι. Υπερον Si χρόνοις πολλοΓς ό Περσικός
πόλεμος περί Πλαταιάς γκόμενος δι-λυμηνατο την χώραν.
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4ο2. ΕΓτ’ άνελαβον σαζς ζάλο; ε’πί τοσοΰτβν, ώς-s καί τής των Ελ
λήνων αρχής άρβισβητησαε Θηβαίους δυσί μάγαις κρατησαντας
Λακεδαιμονίους. Ε,παμινώνδα δε πεσόντος εν νή μάχη, ταύτης μεν τής ελπίδας όεεσφάλησαν· υπέρ δε των έλληνων δμως
έπολέμησαν προς Φωκεας τούς τό ιερόν συλήσαντας το κοενόν.
4ο5. Κακω^έντες δ>υπό τε του πολέμου, καί των Μαχεδόνων

επινεμένων τοϊς Ελλησεν, υπό τών αυτών τούτων καί άπέβαλον την πολιν κατασκαφεεσαν, καί άνέλαοον άνακτεσθεεσαν.
Εξ εκείνον δ ήδη πράττοντες ένδεές-ερον αεί μέχρι εις ημάς,
ουδέ κώμης άξιολόγου τύπον σοβούσε. Καί άλλοι δε πόλεες
ανάλογου έχουσε, πλήν Τανάγρζς καί Θεσπεών* αυταε δ εκανώς
συρρένουσε προς εκείνος κρινόμεναι.
§. 6 .
Εξης δε την περιηγησιν τής χώρας ποιητέον, άρξαμένους
άπδ της προς Εύβοιαν τ.σρώίζς της συνεχούς τρ Αττικά,.
Αρχή δ 6 Ωροιπός καί 6 ιερός λερήν, ον καλούσε Δελφινιού,
y.zV>ον η παλαεά Ερέτρια έν ττ, Εύβοια, διάπλουν έχουσα εξή
κοντα ς-αδίων. Μετά δε τό Δελφινιού ertv ό Ωρωπός εν είκοσι
ςαδίοις' κατά όε τούτον εςτν η νυν Ερέτρια' διάπλους δ επ’
αυτήν ς-άδιοι τετταράκοντα.
§' 7·
Είτα Δήλιον τό ιερόν τού Απόλλωνός έκ Δήλου ανιδρυμέ
νου, Ταναγραίων πολεχνεον, Αύλε'ίος διέχον ς-αδίους τριάκονταόπου μάχη λεεφΒύντες Αθηναίοι προτροπάίην έψυγον' έν δε τή
γυγή πεσόντα άψ’ ίππου Εενοφώντα τον Γρύλλου εόών κεέρενον
Σωκράτης ό οίλόσοψος, ς-ρατεΰων πεζός, τού ίππου γεγονότος
εκποδών, άνέλαοε τοίς ώμοις αυτού, καί έσωσεν επί πολλούς
ς-αδίους, έως έπαύσατο η φυχή.
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$. 8.
ΕΓτα λιμήν μεγας, δν καλούσι Β«3ύν 'λιμένα. E D ’ ή Αΰλΐς 4°3·
πετρώδες χωρίου, καί κώμη Ταναγραίων* λιμήν δ ές-i πεντήκοντά πλοίοις* ώς*’ είκός τον. ναυςν-δμον των Ελλήνων έν τω
με^άλω ύπαρχοι λιμένι. Καί έ Εύριπος (5’ eV« πλησίον ό Χαλκιδικός, εις δν άπό Σουνίου ς-άδιοι ίβδομχ,κοντά. Ες** δ* «π* αύτω
γέφυρα δίπλευρος, ώς 6ίρηκα* πύργος δ’ εκατέρωθεν έφές-ηκεν, έ μεν εκ της Χαλκίδος, ό δ’ εκ της Βοιο>τίας* διωκοδόμηται δ εις αυτόν αύριγξ. Περί δέ της παλίρροιας του Εΰρίπου, τοσούτον μόνον είπείν ικανόν, δη επτάκις μεταβάλλειν
§>ασί καθ’ ημέραν έκάς-ην καί νύκτα* τήν δ 5αίτιον εν άλλως
βκεπτέον.
§·

9·

Πλησίον δ* ές*ίν έφ’ ύψους κείμενον χωρίου Σαλχανευς,
επώνυμου τού ταλέντος επ’ αΰτώ Σαλ^ανέο>ς, άνδρός Βοιωτίου,
καΒηχησαμένου τοίς Πέρσαις είσπλέουσιν είς τον διάπλουν
τούτον έκ τού Μαλιακού κόλπου* δν φασιν άναιρεΒηναι, πρίν
ϊ) τώ Εΰρίπω συνάπτειν, υπό τού ναυάρχου Μεχαβατου, νομισ$έντα κακούργου, ώς έ£ άπατης έμδαλόντα τον ς*όλον είς
τυφλόν τής θαλάττης ς-ενωπόν* αίσθδμευον δε τον βάρβαρον
τήν περί αυτόν απάτην μεχαγνώναι τε, καί ταφής ά£ιώσαι τόν
άναιτίως άπο^ανόντα.
ίο .
Καί ή Γραία δ’ ές*ί τόπος Ωρωπού πλησίον, καί τό ιερόν 4<>4·
τού Αμφιαράου, καί τό Ναρκίσσου τού Ερετριέως μνήμα, δ
καλείται Σιγηλού, επειδή σι^ώσι παριόντες* τινές δε τή Τανάγρα
την αυτήν φασιν’ ή Ποιμανδρΐς δ’ ές*ίν ή αυτή τή Ταναχοική.
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4ο4· Καλοΰνται δέ καί Γεφνραίοι οί Ταναγραίοι. Εκ Κνωπίας δε
τής Θηβαϊχής μεΖιδρυμένον δεύρο το Αμψιάρειον.
§. I I .
Καί ο Μνχαλησσος δε χώμη τής Ταυαχοικής* κείται δε παρ*
οδον την Θτ,βών εις Χαλκίδα* καλοΰσι δε Βοιωτιακώς Μυκ«λ>)ττόν. Ως δ* αΰτως καί τό Αρμα, τής Ταναχοικής γ/ύμη έρημος
περί Μυκαλν/ττόν, από toy Αμφιαρα'ου άρματος λαβοίσα τοννομα, ετέρα οΰαα τοΰ Αρματος τοΰ κατά τήν Αττικήν, δ ές*ι
περί Φυλήν δήμον τής Αττικής, όμορον τη Tavaypixp. Εντεύθεν
δε ή παροιμία τήν αρχήν εσχεν ή λέ/ουσα* όπόταν Α’ Αρματος
άς-ράψτ,· άς*ραπήν τινα σγ,μειουμένων κατά χρησμόν των λεγο
μένων Πυθαϊς-ών, βλεπόντων ώς επί τδ Αρμα, καί τότε πεμπόντοιν τήν θυσίαν εις Δελφούς, δταν άς*ράψαντα ιδωσιν’ ετήρουν δ3επί τρεις μήνας, καθ’ έκας*ον ριήνα επί τρεις ημέρας καί
νύκτας, άπό τής έσχάρας τού Ας*ραπαίου Διός* δςι δ* αδτ>) έν
τώ τειχει μεταξύ τοΰ Πυθίου καί τοϋ Ολυμπίου. Περί δε τοΰ
Αρματος του Βοιωτικοΰ, οί μέν φαοιν, έκπεσόντος εκ τοΰ άρμα
τος εν τη μάχη τοΰ Αμφιαράου κατά τον τόπον, ου νυν έςτ
τδ ιερόν αύτοΰ , τό άρμα έρημον ένεχθήναι επί τον ομώνυμον
τόπον οί δέ τοΰ λδράςου συντριβήναι τό άρμα φενγοντός
γασιν ενταύθα, τον δε διά τοΰ Αρείονος σωθήναι. Φιλόχορος
δ 5υπό των -/.αμητών σωθήναί yyjoiv αυτόν' καί διά τούτο ίσοπολιτείαν αύτοίς παρά των Αρχείων ύπαρχοι.

$ 12
ΤάναΕς*ι δε τώ έκ Θτβών εις Αμ/ος άπιόντι εν άρις-ερά ή Τάνι
ypa* έν [Α] δεςια κείται [ή Ϋρία].
Τρία]. Καί ή Τρία ίέ
δέ τής Ταναγραίας
Τavaypaw
νΰν ες*ι, πρότερον δε τής Θζβαΐδος* δπου ό Υριεύς μεμυθευται
καί ή τοϋ Ωρίωνος γένεσις,ήν φηοι Πίνδαρος έν τοίς διθυράμβοις*
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κείται S εγγύς Αύλιίος. Ενιοι $ε τάς Ϋσιάς Ύρίψ λ^εσθαι 4°4·
9>α<κ, ττ,ζ Παρααωπιας ούσαν υπό τώ Κιθαιρώνι πλησίον
έρυθρών εν χψ μεσογαία, άποικον Ϋριέων, χτίσμα δε Νυκτέως, του Αντιόπης πατρός. Είσί δε χαΐ εν τρ Αργείο. Υσ:αι·
οι <? έ | αυτ»5ς Υσια'ται λέγονται. Τών S* Ερυθρών τούτων
άποικοι αί εν Ιωνία Ερυθραί. Καί ό Ελεών ίέ , κώμη Ταναγριχη , από χών ελών ώνομασμε'ν/).
§. ι3 .
Μετά ίέ Σαϊ.^ανέα Ανθηρών , πόλις λιμένα έχουσα, έσχατη
τϋζ Βοιωτιακϋς παραλίας τίς πρός Εύβοιαν καθα'περ καί ό
Ποο;τϊ!ς είρχικεν,
Αν^κίόνα τ’ ίοχατόωσαν.
4°β·
Εισί μεντοι ετι προϊόντι μικρόν πολίχναι ίύο τών Βοιωτών,
Αάρνμνά τε , παρ’ >?ν ό Κ^φισσός ε’κίόίωσί, καί ετι επέκεινα
Αλαί ομώνυμοι τοΓς Αττικοις ώίμοις. Κατά σε τήν παραλίαν
τούτην κείσθαι φασιν Atyas τάς εν Εύβοια, εν αΐς τό του
Ποσειίώνος ιερόν του Αιγαίου· εμνήσ^ημεν δ αυτόν καί πρότερον. Διαρμα ^ ές·ίν άπό μέν τής Ανθ/^όνος εις Atya; εκατόν
είκοσι ς·ά<3ίοΐ' άπό όέ τών άλλων τόπων πολύ έλα'ττους· κείται
& επί όρους υψηλού τό ιερόν rjv βέ ποτέ καί πόλις. Ey/ύς 5έ
τών Aiywv καί αί Ορόβιαι. Εν ίέ τρ Ανθ^ονία Μεσσα'πιον
όρος ες-ίν, άπό Μεσσα'που , δς, εις τκυ ίαπυyίαv έλθών,
Μεσσαπίαν την χώραν έκαλεσεν· Ενταύθα δε καί τά περί τον
Γλαύκον μυθεύεται τον Ανθηίόνιον, ον ψασιν εις κκτος μεταβαλείν.

$· »4·
ΙΙλϊΐσίον ^ ές-ίν Ανθηίόνος ίεροπρεπί?? τόπος τής Βοιωτίας,
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4ο5. c/yn πόλεως Ιχων , ό καλούμενος ίσος, συ^ελλοντι τί?ν πρώτην
σνλλα&ίν. Oiovrat <?Ι ηνες <5εΓ> γμάψειν y
Ισον τε ζχ£έΐ)ν y Αν^ηίόνα τ’ έσχατόοκταν,

έκτείνοντες τκν πρώτον συλλα&ν ποαιτικως &ά το μέτρον ,
αντί του,
Νΐσάν τε ζα^άν*
ύ)

γάρ Νίσα ούόααου φαίνεται τ>5ς Βοιωτίας, ως φ/<σιΡ Απολ
λόδωρο; εν τοίς περί νεών* ως-’ ούκ άν €&), εί μίι tijv ίσον
ούτως είρ^κεν* κν yap ο Ισος πόλις έν τ>? Meyapocp, έκεί&εν
άπωχινμένη... αιρώνος* έκλέλειπται δε νυν* Τινές δέ /ράφουσι,
Κρευσαν τε £a£0jv,

την νυν Κρέουσαν δεχόμενοι y το των Θεσπιών έπίνειον, εν τω
Κρισσαίω κόλπω ιδρυμένου. Αλλοι δέ,
Φαοάς τε ζ«5έας*
<
*
ες-ι δέ τ7,ς τετρο&οψίας ττ?ς περί Tavaypav, Ελεώνος Αρ
ρητος , Μυκαλτ,σσοΰ , Φαρών· Γράφουσι δέ καί τούτο ,
Κνσάν τε ζα3ε>?νφ
κώρι ες-ΐ τού Ελαώνος ή Νΰσα. Η μεν ονν παραλία τοιαύτη τις h προς EvSowcv.
§. ι5 .
Τά δ* έ|ίς έν τ>5 μεσογαία πεδία εςι κοίλα, πάντο3·εν έκ των
άλλων αέρων ορεσι περιεχόμενα y τοΓς ΑττεκοΓς μεν προς νότον,
προς άρκτον δέ τοίς Φωκικοίς* από δέ τίς εσπέρας ό Κ&αιρώυ
λο|ός έμπίπτει μικρόν υπέρ τίς Κρισσαίας ^αλάττ^ς ,. έχων
τί?ν άρχ/,ν συνεχή τοίς Μεγαρικοΐς και τοίς Αττικοίς όρεσιν, είτ*
έπις-ρί^ων εις τά πεδία, παυόμενος δέ περί τ>3ν Θηβαίον·
§. τ 6 .
4ο6.

Των <?έ πε&ων τούτοιν τά μεν λιμνάζει, ποταμών άναχεο-
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μενών είς αυτά, τών δ>εμπιπχόνχων, είτα έκρύσεις Ιαμβα- 4ο6.
νόντων* τά δε άνε'ψνκται, καί γεωργεΐται παντοίαπώς, &ά
την ευκαρπίαν. Υπάντρου δε καί σηραχχώίους ου'σης κατά
βάθους τής γης , σεισμοί γενόμενοι πολλάκις εξαίσιοι τους μεν
έφραξαν των πόρων, τούς <5έ άνέω£αν* τούς ριέν μέγρι της
επιφάνειας, τούς ίέ όίά υπονόμων. Συμβαίνει δη καί τοΓς
ΰίασί, τοΓς μεν δι υπονόμων φερεσθαι των ρε&ρων τοΓς δ*
έπιπολής, τοΓς τε λιμναίοις καί τοΓς ποταριίοις. Εχχωσθέντων
ίβ κατά βάθους των πόρων, αύ'£εσθαι τάς λίρας συμβαίνει
μέχρι των οικουμενών τόπων, ώς-ε καί πόλεις καταπίνεσθαι καί
χώρας· άνοιχθεντο>ν ίέ τών αυτών, ή άλλων, άνακαλύπτεσβαι,
καί τούς αυτούς τόπους ποτέ μεν πλεΓσθαι, ποτέ δε πεξεύεσθαχ , καί τάς αυτάς πόλεις ποτέ μεν επί τρ λίρ>7, ποτέ όέ
άπωθεν κεΓσθαι.
$. ΐ7·
Διττώς ίέ τούτο γίνεται· η yap μενουσών ακινήτων τών
πόλεων, όταν ή αύ'ξησις των ΰδάχων ήττιον ή τής ύπερχυσεως,
διά τό ύψος τών οικήσεων ή διά άνοικιαμόν , όταν τώ πλησιασμώ χινδυνεύσαντες πολλάκις άπαλλαχην πορίσωνται του
φό£ου τήν ρ^τάληψιν τών χωριών τών άπωθεν , ή τών έν ύψει.
Παρακολουθεί <?έ τοΓς ούτως άνοικισθεΓσι τό την αύτήνπροσηχορίαν φυΐάχχουσιν, έτΰμως πρότερον λεχοριένοις άπό του συρι£εβηκότος τοπικώς, νυν μηκέχι λε'χεσθαι έχύμως. Πλαταίάς γάρ
άπό Της πλάτες τών κωπών είρήσθαι πιθανόν καί Πλ,αταιεας
τούς άπό κωπηλασίας ζώνχας· άλλα νυν, άπωθεν της λίρινης
οίκούντες , ούκεΥ άν προσαγορεύοαχο ετύμως. Ελος τε καί
Ελεών καί Ειλέσιον έκληθη, διά τό επί τοΓς ελεσιν ίόρύσθαι*
νϋν όε ούχ’ όριοίως έχει ταϋτα, η άνοικισθέντων , η της λίρινης
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4οδ. επί πολύ ταπεαωΒείσης, διά τάς 5rep ον γενομενας εχρύοεις*

xai yap τούτο δυνατόν.
§. ϊ 8.
ΔηλοΓ δε χαι ό Κηφισσός τούτο μβίλις*α, την Κωπαίδα
λίμνην πληρών. Αϋξομένης yap αυτής, ώς-ε κινδυνευειν χαταποΒήναι τάς Κώπας (άς δ τε Ποιητές ονομάζει, xai απ'αυτών
ή λιρι? τήν επωνυμίαν είληφε ) , χάσμα γενηΒεν προς τή
λίμνη πλησίον των Κωπών, άνέωξεν ύπδ γης ρΰΒρον, οσον
τριάχοντα ς-αδίων, xai έδίξατο τον ποταμόν· εΓτα έξέρρηξεν
εις τέν επιφάνειαν κατά Αάρυμναν τής Λοκρίδος τΐτ,ν άνω
(χαι γάρ έτέρα έςιν, ώς ειπομεν, επί τή Βαλάττη, ή Βοιωτιακέ,
η προσέθεσαν Ρωμαίοι την άνω) Καλείται δ1ό τόπος Αγχόη'
/Jo7· εςι δε xat λίμνη ομώνυμος· εντεύθεν δ* ήδη ό Κηφισσός έκδίδωσιν επί την Βάλατταν. Τότε μεν ουν παυσαμένης τής πλημμυρίδος, παύλα xai τού κινδύνου τοίς παροικούσιν υπήρξε,
πλήν τών >j3Vj καταποθεισών πόλεων, Πάλιν δ* έγχουμένων
τών πόρων, ό μεταλλευτής Κράτης, άνήρ Χαλχιδώς, άναχαβαίρων τά εμφράγματα, έπαΰσατο, ςασιασάντων τών Βοιωτών*
χαίπερ, ώς αυτός έν τ ί προς Αλέξανδρον επιςολή' φησιν,
άνεψυγμένων ήδη πολλ,ών, έν οίς οί μέν τον Ορχομενόν οΐχεΐσΒαι τον άρχαίον ύπελάμβανον , οί δ*'Ελευσίνα χαι Αθήνας
παρά τόν Τρίτωνα ποταμόν λέγεται [δ ’ οαίσαι] Κέκροπα,
ήνίχα τσς Βοιωτίας έπήρξε, καλούμενες τότε ίίγυγίας, άφανισΒήναι δε ταύτας έπιχλυαΒείσας δς·ερον. Γενέσ5αι δε φααι
και κατά Ορχομενόν χάσμα, xai δέξασΒαι τόν Μέλανα πο
ταμόν τόν ρέοντα διά τής Αλιαρτίας, xai ποιούντα ενταΰΒα
τό έλος τό ρον τόν αύλητικόν νχΟαμον. Αλλ’ ούτος εφ«νις*«ί
τέλέως, είτε τού χάσματος διαχέαντος αυτόν εις «δόλους
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πόρους, είτε των κερί Αλίαρτον έλών και λιρών προανα- 4°7*
λισκόηων αυτόν* ά$>’ ων ποηίεντα κάλεί τον τόπον ό Πολτός*
χαΐ ποαζίν^ Αλίαρτον,

λέρων*
$· *9·
Ουτοι μεν εκ των Φωκικών όρων οί ποταμοί καταφέρονται,
ων ό Κηρισσός έκ Λιλαίας, Φωκικης πόλεως,τήν αρχήν
λαμβάνει, καθάπερ καί Ορρός φησιν*
Ot ts Λίλαιαν ?χον, ireyie ?«»Κκχισοϊο.

Δι* Ελατείας όε ρυείς, μεγίςης τών έν Φωκευσι πόλεων, και
όιά Παραποτάμιων καί Φανοτέων, ομοίως Φωκικών πολισματων, εις Χαιρώνειαν της Βοιωτίας πρόεισιν* εΓτα όια τής Ορχομενίας καί τής Κορωνιακής εις την Κωπαίόα λίμνην έ£ίησι.
Καί ό Περρσσός όέ καί ό Ολμειός έκ τον Ελικώνος, ονρβχλλοντες άλλήλοις, εις την αυτήν έμπίπτουσι λίμνην την Κωπα$α του Αλιαρτου πλησίον* καί τα τούτου ίέ γεύματα εις
αυτήν έμ&ίλλει. E fi μέν ονν μεγάλη, την περίμετρον Αχούσα
όχίοήκοντα καί τριακοσίων ς-αίίων αί όέ έκρύσεις οΰόαμοΰ
μαίνονται, πλήν του δεχομένου τον Κηψισσον χάσματος, καί
τών έλών, καί τών λιμνών.
§. 20 .
[Τών ίέ] μεταξύ κειμένων λιμνών έςτν % τε Τρεφία, καί
ή Κη^ισσίς* μέρηται [ό£] καί όμηρος*
Ο; p’ ΐν Τλϊ} ναάσχβ, ρίγα πλούτοιο p e p ).w i ,

Λίμνη κεκλιμένος Κ ογισίΛ .

Ού χάρ λίμνην τήν Κωπαΐόα βούλεται λέχειν, ώς οίονταί τινες,
«?λά τήν ϊλικήν προσαχορευομενην, τ» προσωίία ώ; λυρικήν,
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407. ά π ο τή ς π λ η σ ίο ν π ό λ ε ω ς , ijv χ α λ ο ΰ σ ιν Υ λ α ς , ω ς λ ύ ρ α ς nod
$ ΰ ρ « ς ' ο ύ τε Τ & ι υ , ώ ς ew o t γρά φ ο υσ ο ;,

Ος p έν YAj ναιεσκεν.
Η

μ ε ν y a p ές"ΐν έ ν Λ ν & α ,
Τμώλο» ύ π ο ν ιο ό ε ν τι, Υ ίη ς h move £ημω*

4θδ«

η ί έ , Β ο ιω τικ η · ε π ιφ έ ρ ε ι y o iiv τ ώ ,

Δι^νη χεχλιμβνος Κνγισί&9
το ,

Πάρ Si οι άλλοι
Ναίον Βοιωτοί· ·
0

μ ε ν y a p ές-ι μ ε χ α λ η , κ α ί ο ν κ έν τ η Θ η β α ίό ι4 η ί έ , μ ι κ ρ ά ,

ε χ ε ϊ^ ε ν $t υπονόμω ν π λ η ρ ο ν μ έ ν η , κ ε ίμ ε ν η μ ετα ξύ Θ η £ ώ ν κ α ί
Δ ν 3 η ό ο ν ο ς · Ο μ η ρ ο ς $* έ ν ικ ώ ς εκ φ έρ ει, π ο τέ μ εν έ κ τείν ω ν τη ν
7τ ρ ώ τ η ν σ ν λ λ α β η ν , ώ ς έν τ ω Κ α τ α λ ό χ ω ,

η ί’ Υλην και Πιτεώνα,
π ο ιη τ ικ ώ ς* 7Τοτέ δε σ ν ς - έ λ λ ω ν ,

Ος />’ έν Υλη ναt e x t ,
κ α ί,
ο οί Τυχιος [κάίΐε τευχών ] ,
Σκυτοτόμων οχ* αριςος, Υλη ένι οικία ναίων'
ο υ ί ενταύθα, ευ γ ρ χ ο ό ν το ν τ ιν ώ ν , Τ

? w * ο ν y a p ο Α ία ς εκ

τ η ς Λ υ δ ία ς τ ο σ ά κ ο ς μ ε τ ε π έ μ π ε τ ο . . . .

*. .Λίμναι, την τα£ιν των έφεσης τόπων «·♦« λόχω περιληφ3ηναι σαφώς ότι ο... τοΓς όνόμασι των τόπων, των τε άξ...
χαλεπόν φασιν έν τοσοντοις, καί άσημοις τοΓς πλεί^οις, και έν
μεσοχαία, μηδαμού τη τά£ει διαπεσεΓν η παραλία δ* έχει τι
πλεονέκτημα προς τούτο* καί χνωριμώτεροι οί τόποι, καί η
£αλαττα τό ye έ£ης νπαχορενει βέλτιον* Διόπερ καί ημείς έκει
μέν έπειρώμε&α. * ♦ * ένταυ£α δ* έασαντες τοντο τω π · ♦ . .
άρ&μησιν
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άρ&μησιν προς-ιθέντες δ τι &ν χρήσιμον >?.♦.,ν κρΰν* ύπ’
έκείνου δε παραλειφθέν. Αρχεται [ρέν ούν άπό τδς Ι ρ ί^ ς καί
Ό?ς Αύλίίος, περί ών ειρήκαμεν.

§. 22.
Σχοίνος
ert χώρα της Θηραϊκής κατά την οδόν την επί
ΑνΒγ,δόνος, όίέχουσα θγβών όσον πεντήκοντα ςαδίους’ ρει δε
καί ποταμός Λ* οώτής Σχοινοΰς.
$. 23.
Σκύλος δ* εςί κώμη της Παρασωπίας υπό τώ Κιθαιρώνι;
ίϋσούοιτος τόπος καί τραχύς, αφ’ ού καί « παροιμία*
Εις Σ/.ώλον μ ίτ ’ αύτός ιμεν, ρήτ’ αλλω ΐπίΐτ-αι.

Καί τόν Πεν3εα ίέ εν$ένδε καταγόμενου διασπασΒήναί φασtv.
Ην £έ καί των περί Ολυν&ον πόλεων ομώνυμος αυτή Σκύλος.
EtpjTat ^ ότι Παρασώπιοι καί κώμ»? τις καλεΓται εν Ηρά
κλειά τί5 Τραχινία, παρ’ ίν ρεΐ Ασωπός ποταμός, καί οτι έν
Σικυωνία άλλος ες-ί ποταμός Ασωπός, καί wχώρα Ασωπία, όι’
κς ρέει. Εισΐ ίέ καί άλλοι ποταμοί ομώνυμοι τώ ποταμώ τούτω.
φ. 24.
0 έτεωνός όε Σκάργη μετωνομάσΒη’ καί αυτή δε τής
Παρασωπίας. 0 yap Ασωπός καί ό Ισμηνός διά του πεδίου
ρέουσι του πρό των Θη&ών. Ες*ι &ε καί Δίρκ»} χρτ,νιη, καί
Ποτνιαί, ε<ρ ών μυΒενεται τά περί τόν Ποτνιέα Γλαύκον τόν
διασπασΒέντα υπό τών ΙΙοτνιαίων ίππων τής πόλεως πλησίον.
Καί ό Κιθαιρών δε οϋκ άπωΒεν τών Θηβών τελευτά' παρ’
αυτόν δε ό Ασωπός ρει, τήν υπώρειαν αυτού κλΰζων, καί
ποιων τούς Παοασωπίους, εις κατοικίας πλείους δσιρημένους,
§
απαντας ό’ υπό Θηδαίοις όντας. Ετεροι δ* εν ττ, Πλαταιε'ων
2
Μ
4
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'pact τον τε 2κώλον, καί τον Ετεωνόν, καί χάς Ερυθρός' καί
yap τ.αρά ΓΙλαταιάς καί παρά Ταναχραν έκδίδωσιν. Εν δε χη
Θηβαίων είσί καί αί Θερα'πναι, κα: ό Τευρκ,σσός, δν έκόσμτ,οεν Αντά/αχος διά πολλών επών, τάς μη προσουσας άρεχάς

διαρ&νούμενος'
Ε-ι τις r,-Jtyist; ολίγο; λόφος.

Γνώριυ,α δε ζά εζη.
$♦ 2 5
Θέσπειαν δε λε'^ει τάς νΰν Θεσπιάς, πολλών ονομάτων των
μεν άμγοχέρως Ιεγομενων καί ενικώς καί πλη3υντικώ;, κα3άπερ καί άρρενικώς καί 3ηλυκώς, των δ* όποτερως. Ες*ι δε
πόλις προς τώ Ελικώνι, νοχιωχερα αυτόν, επικείμενη δέ τώ
Κρισσαίω κόλπω καί αυτί) καί 6 £λ.ιζών* επίνειου δ’ όχουσιν
at Θεσπιαΐ Κοε'ουσαν, ην καί Κρεουσιαν καλοΰσιν. Εν δε τή
των Θεσπιέων εςΊ καί κ Ασκρη κατά τό προς Ελικώνά μέρος}
νΐ τοΰ Ησιόδου πατρίς* έν δε^ια γάρ εςι του Ελικώνος, έ<ρ
ίιψηλοϋ καί τραχέος τόπου κείμενη, άπέχουσα των Θεσπιών
όσον τετταρακοντα ς-αδίους, τ,ν καί κεκωμωδηκεν αυτός εκείνος
περί τοΰ πατρός λεχων, ότι εκ Κύρης τής Αίολίδος*
ΝάσσατΌ ί 5 αγχ’ Ελικώνος οιξυ4οη ίνί κώικη,
Ασκοη? yjipz κακί* Sipei άργαλερ, ον&'ποτ* ίον^λη.
•0 δέ Ελίκων αυνεγτ,ς έςι ~γ Φωκίδι εκ των προς άρκτον αύτοΰ
[ζερών· ρκρά δέ καί έκ των προς εσπέραν κατά τον ύπατον
λιμένα τίς Φωκίδος, δν καλοΰσιν όπδ τον σνρ&β>5κ<>τος Μυ~
χόν# υπέρκειται yap κατά τούτον μ#}χς% τον λιμένα τοΰ Κρισ·
σαιου κόλπου καί ό Ε/.Γκών^ καί fj Ασκρη, καί έ'τι αί Θεσπιαί,
καί τδ έπίνειον αυτί; ί Κρέουσα* τούτο δέ καί κοιλο'τατον
νομίζεται το μέρος τοΰ Κρισσαίου κόλπου, καί απλώς τοΰ
Κορϋ&ιακοΰ. Στά&οι dot τίς παραλίας τίς άπδ τοΰ Μυχοΰ
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τού λιρενος st; Κρίουσαν ενε[ν/ίκοντα]· εντεύθεν δε εκατόν
είκοσι, έως ·ηξς άκρας, ίν ... καλοΰ(ΐ£. Εν £έ τώ κοιλοτάτω τού
κόλπου τούτου συμβέβηχε τάς ΤΤα^άς κείσ^αι καί την Otvoyjv,
περί 3; είρύχαμεν. Ο μεν ούν Ελίκων ου πολύ όΐες^κώς τού
Παρνασού ενάρλλό; έςιν εκεώω κατα' τε ύψος καί περίμετρον"
&μψω yip χιονόοολα τά δρη και πετρώδη’ περιγράψεται 8* ού
πολλρ χώρα. Ενταύθα ί ’ ές'ι τό τε τών Μουσών Upov, xai
η ίππου χρύνη, καί τό τών Λ.ε&φρίδων ννμγών άντρον* εξ
ού τεκριαιροιτ* άν τις Θράκας είναι τούς τον Ελικώνα ταίς
Μούσαίς κα&ιερώσαντας, οΐ και την Πιερίδχ και τό Ast&jSpov καί τκν Πιρπλειαν ταίς αύταΓς $εαίς άνέίειξαν* εκα
λούντο δε Πί?ρες· ε’κλιπόντων ί* εκείνων, Μακείόνες νύν
έχουσι τά χωρώ ταύτα. Είρ>}ται δ3 ότι την Βοιωτίαν τούτην
επώκησάν ποτέ Θράκες, βιασάμενοι τούς Βοιωτούς, καί Π ίλασχοΐ, καί άλλοι βάρβαροι. At-.δε Θεσπιαί πρότερον μεν
έγνωρίζοντο διά τόν Ερωτα τον Πραξιτέλους, δν έχλυψε μεν '
εκείνος, άνέ&ικε δέ Γλυκερά w εταίρα Θεσπιάσιν, έκεΐθεν
ούσα τό χέυος , λα£ούσα δώρου παρά τού τεχνίτου. Πρότερον
μεν ούν όψόρενοί τινες τόν Ερωτα άνέβαινον ε’πΐ ττ,ν Θέσπειαν,
άλλως ούκ ούσαν αξιοθέατου. Νυνΐ δε μόνη οννεςηκε τών
Βοιωτικών πόλεων, καί Τιτναχρα· τών δ1 άλλων έρείπιχ καί
ονόματα λέλειπται*
§. 26 .
Ταίς δε Θεσπιαίς ό Ποι>3Τ»ς καταλε'χει Γραίαν καί Μυκαλ^σσόν, περί ών εΐρήκαμεν ώ; δ* αυτως καί περί τών άλλων*
Οί τ’ ά«»’ Αρρ.’ evtpovro καί ΕιλβαΊον και Ερ&δρας ,
Οι τ’ Ελεών’ «ϊχον «<?’ ϊλ^ν καί Πετεώνκ,
ίΐκαλΐκν, Με&ώνά τ’,
Πετεών ό’ ε’ς-ΐ κώρυ} τι?; Θ^έαιδο; ε’χχύς ττος επ’ Αν$ηδόνα
Μ 2
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4 ιο. ο&ϋ* £ 5* Ωκαλεη μέση Αλιαρτου καί Αλαλκομενίου, έκατέρον

τριάκοντα ς-αοίους άπέχουσα· παραρρεΐ S* αυτήν ποτάμιον ομώ
νυμον. Με&ών δ* ο ρέν Φωκικός έν τω Κρισσαίω κόλπω,
διέχων Βοιωτίας ς-αδίους εκατόν εξήκοντα* 6 δε Βοιωτικός απ'
εκείνου κέκληται· πλησίον δ9 εςίν Ο γ/τ^ού υπό τώ Φοινικιω
δρει, άφ9 ου καί μετωνόμας·αΛ Φοίνικες· της δέ Θηβαίος καί
τούτο λέγεται* Πετεών δέ της Αλιαρτώς, καί Μεδεών, καί
»
Ωκαλεα.
$. 2 7.
«Τ

Ειτα φησιν Ομηρος*
Κώττας, Εύτρησίν τε, πολντρηρωνά τε Θίσδην.
Περί (Λεν ούν Κωπώυ ειρηται* προσαρκτιο; δέ ές~ιν επί Τη Κωπαιδί λίμνη* at δ9ότλλαι κύκλω είσίν αΐδε’ Κκραιφίαι, Φοινικίς^
0/χηΓ.ός , Αλώρτος , Ωκαλεα, Αλαλκομεναί , Τιλ^ώσσιον,
Κορώνεια. Καί το γε παλαιόν ούκ ην της λίμνης κοινόν όνομα,
αλλά κάΒ7 εκάςην προ; αυτγ κατοικίαν εκείνης επώνυμος ελέ4«ι· /ετο, Κωπαι; (Λεν των Κωπών, Αλιαρτιος δέ Αλιαρτου , καί
ούτως επί των άλλων ύπερον δ* η πασα Κωπαίς έλέχ3η κατ’
επικράτεια* κοιλόταΤον yap .τούτο το χωρίον. Πίνδαρος δέ
καί Κη^ισσίδα καλεί τούτην παρατίθησι yovv την Τιλφώσσαν κρηνην υπό τώ Τιλύωσσίω δρει ρέουσαν πλησίον
Αλιαρτου καί Αλαλκομενών, έφ’ η το τού Τειρεσίου μνήμα·
αυτού δέ καί το τού Τιλ^ωσσίου Απόλλωνος ιερόν*
φ. 28 .
0 δε Ποιητης εφεξής ταΓς Κώπαις Εύτρησιν τ&ησι, κώμιον
Θεσπιέων ενταύθα φασι Ζη3'ον καί Αμσίονα οίκησαι, πριν
βασιλεύσαι Θηβών. Η δε Θίσβη , Θίσ&α νύν λέ/ονται* οίκεΓται δε μικρόν υπέρ της 3αλαττης όμορον Θεσπιεύσι τό
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χωρίον καί τγ Κορωνειακ$, υποπετττωκός εκ τον νοτίου μέρους ξτ
τω Ελικώνι καί αυτό· επίνειου δ3 έχει πετρώδες περιφερών μεςόν, άψ3ου φησιν ό ΪΙοιτ,της, Π ολυτρύρω νά τε θ ί α β η ν
πλους δ3 ές-ίν ένΒένδε εις Ιιχυώνα ς*α$ιων εκατόν εξήκοντα.
$· 2 9·
£§ός 5ε Κορώνειαν καταλέγει, καί Αλίαρτον, και Πλαταιάς, καί Γλισαντα. Η μεν ουν Κορώνεια εγγύς τοϋ Ελιχώνός εςιν έφ* ύψους ιδρυμένη' χατελάδοντο δ3 αυτήν επανιόντες εκ τής Θετταλικής. Αρνης οί Βοιωτοι μετά τά Τρωικά, ότε
περ και τον Ορχομενόν έσχον. Κρατήσαντες δε τής Κορωνείας,
εν τω προ αυτής πεδΐω, το τής Ιτωνίας Αθήνας ιερόν ίδρύσαντο, όρώνυμον τώ Θετταλικώ* και τον παραρρέοντα ποταμόν
Κουάριον προαηγόρευσαν, δμοφώνως τώ εκεί* ΑλκαΓος δε καλεΓ
Κωραλίον, .λίγων ,
Αηα' Αθάνα ar.okt. .»
Από Κορωνείας ίπι <5sv...
Πάοοιθεν «(tf'i Κωραλίω ποταμω παρ όχΑαις.

Ενταύθα 5ε καί τά Παρι^οιώτια σννετέλονν. Συ/καθίίίρυται δε
τρ Αθήνα ό Αδης, κατα' τινα, ώς φασι,' μυθικήν αιτίαν. Οί
μεν ουν εν [ταυτκ] τή Κορωνεία Κορώνειοι λέγονται, οί 5’ εν
τή Μεσσηνιακρ Κορώνεις.
§. 3ο.
Αλίαρτος δε νυν ουκέτι έ ςί, κατασκα.φεϊαα εν τω προς
Περρέα πολεμώ’ τή,ν χώραν δ3 έχουσιν Αθηναίοι δόντων Ρω
μαίων. Εκειτο δε έν ς'ενω χωρίω μεταξύ ΰπερκειμένου' όρους
καί τής Κωπαίδος )ψνης , πληοιον του I Ιερμησσοϋ και τοϋ
Ολμειοΰ , καί τον έλους τον φύοντας τον αύλ/ιτικόν κάλαθον»
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4» »·

Πλαταιαί δε, α.ς ενικώς ε?πευ ό Ποίκ,τκς, uito τω Κιθαιρώνί
εισι μεταζν αυτόν καί Θηβύν κατά τκν όίόν ττ,ν εις Αθ»νας
4 ϊ 2. καί Μέγαρα επί των όρων των τής Αττικής καί τός Βοιωτίας.
Είσί γάρ Ελενθεραί πΤτ,ΰίον , &ς οι μεν [τίς Αττoir,c], οί
δε τής Βοιωτίας ψααίν. Εϊρτ,χαι δ1 ότι παραρρει τάς Πλαταιάς
ό Ασωπός. Ενταύθα Μαρόονιον καί τάς τριάκοντα μυριάδας
Περσών αι των Ελλήνων δΰνάμεις άρδην Αφάνισαν* ΐίρΰσαντό
TS Ελενθερίον Διός ιερόν, καί άγ&νχ yuρινικόν ς*ε<ρανιτϊΐν άπέδειξαν, Ελευθερία Hpoσαyop$vσαvτες· ταφή τε δείκνυται δη,μοσίχ των τελεντησάντων εν τρ ρχαχν?. Ες*{ όέ καί έν τρ Σικνωνία
&5ρ*ος Πλαταιαί, δθεν περ κν Μνασάλκης ό ποιητές*
Μναβάλζεος το ρ % 2 τώ Π/αταίάία,

Γλισαντα ίέ λέ/ει κατοικίαν εν τω Ϋπάτω όρε», ό εςτν εν τρ
Θηβαϊκρ πλησίον Τενριρσσον καί τκς Καδμείας' γεώΐοφα κα
λείται όρι.... πίπτει τό Αόνιον καλονριενον πείίόν, δ δίατείνει
. . . . άπό τον Υπατον δρονς.
$. 3 ζ.
Τό & οντω ρρθέν,
Οΐ θ ’ ύ-ο &ή?·χς iv/V),

οί μεν δέονται πολιόίόν τι Υποδνί^ας καλονριενον, οι δε τάς
Ποτνιάς* τάς γάρ Οτ,οας ε’κλελε?3>θαι διά την τών Επιγόνων
ς-ρατείαν, καί μη μετασγεΐν τον πολεριον τον Τρωικόν* οί δε
μετασχεΐν μεν, οίχεΐν δε νπό τρ Καδμεία τότε έν τοϊς έψπέδοις χωριοις, μετά την των Entyovow έφοδον , την Κ αδμείαν .
άδυνατοΰντας άνακτίσαι* επεί ό’ ή Καδμεία τκαλεΓτο Θτ,βαι,
Υ πό Θ ήβας είπε» (αντί τον , Υπό τρ Καδμεία) οίκονντας
τον Ποιητήν τους τότε Θηβαίους.

ΒΙΒΛ. Θ. ( βοιπτια ).
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§. 33.
0^χϊ!Γ<5? & i f ίν, όπου το Αμ^ικτυονικόν συνήγετο iv rjj 412·
Αλιαρτια πρός τη Κωπαίίι λι'μνρ καί τώ Τ»)νερικώ πεόίω, εν υψει
χημδνος ψιλός, εχο>ν Ποσειίώνος ιερόν, καί αυτό ψιλόν. Οί όέ
ποιηταί κοσμοΰσιν, άλση καλοΰντες τα Ιερά πάντα, καν >5ψιλά*
τοιοΰτόν if t καί τό του Πινδάρου περί τοΰ Απόλλωνος λεγόμενον
Κινη&ίς «Tr^ic γην τ* καί θάλασσαν»
Καί σκοπιαίσι jxr/a)aec ορέων virip ε^α,
Κ at μυχούς Λνάσσατο βαλλόμενος κρηττιίας άλσίων.
Ουκ ευ 5έ Αλκαίος, ώσπερ τό του ποταμού όνομα *ώς μικρόν
ανωτέρω ειρηται * παρέτρεψε τοΰ*Κουαριου, ο3το> και του
Ογχ>ίΓθυ κατέψευς-ae >προς τα?; εσχατιαΓς του Ελαύνος αυτόν
τι&εις· ό ες-ίν απω^εν ίζανώς τούτου τοΰ όρους.
§. 34.
• Τό <3έ Τηνεραόν πεδίου άπό Τηνερου προση^όρευται* μυ- 4!^·
Γεύεται δ5 Απόλλωνος υιός εκ Μελιάς, προοητης τοΰ μαντείου
κατά τό Πτώον όρος, δ «ρν^σεν είναι τρικόρυφου ό αυτός ποιητης*
Καί ποτέ τον τριγ.άρχνον Πτώον ζευ5μύνα κατεϊχε^ε.
Καί τον Τηυερον καλεί, Ν α οπόλον μαντιν δαπέ δοισιν
ό μ ο κλεα. Ϋπερκειται δέ τό Πτώον τοΰ Τηνερικοΰ πεδίου καί τής
Κωπαίδος λίμνης πρός Ακραιρίω* Θη6α/ων δ 1κν τό τε μαντείου
καί τό όρος· τό δ* Ακραίωιον καί αυτό κείται εν ΰψει. Φασί δέ τούτο
W
_
καλείσαι Αρνην υπό τοΰ Πολτού, ομώνυμον τή Θετταλικν?.
§. 35.
Οί δε φασι καί τήν Αρνην υπό τής λ.ίμ.νης καταπο3ήναι
καί τήν Μί$ει«ν. Ζηνόδοτος δέ γράζων, .
Οί όΐ ττολυς-άρ;^ον Α?κρην ?χον ,
Μ 4
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ονκ εοικεν ε'ντυχείν το?; νπό τον Ησιόοον περί τής πατρίίος
λεχθεισι, καί τοίς ΰπ Ενδόξου πολί» γείρω λέγοντας -περ? τής
κτ
*
Ασκρτις* Πώς γάρ άν τις πολυς^φυλον τλν τοιαύτ>]ν w o τού
Πολτόν λεγεσ^αι πλεύσει*»; Ούκ ευ Si ούίέ οί Τccpvrp cent
τϋς Apvns γράφοντες* ούίέ γάρ μία Selxvuzat Ταρνη καρά
Βοιωτοις· εν Si ΛυίοΓς ές-w' ίς καί Ορρός μέμνηταΓ
ΐίο ρ ν ώ ς ί* αρ% Φοίβον ένίοατο, τ&τονος υιόν,
Βώρον, ος i* Τάον^ς έΑ
οι£ώλα*ος είλ»λούθει*

Λοιπαί S’ ειαί των ρ ν περικειρνων τ>3 λί/κνρ αι τε Αλαλκορναί καί το Τιλ^ώσαιον* τών S άλλων Χαιρώνεια, και Λεβα£εια, και Λευκτρα, περί ων α|ίον μνησ^ναι»

§. 36.
Αλαλκορνών τοι'νυν μέμνηται ο Που)τί?ς, ^λλ* ούκ εν Κα
ταλέγω"
Ηρη τ' Χργενη καί Λαλκορνηΐς A3y,v>j.
Εχει ^ άρχοάον ιερόν Α3^νας σφόίρα τιμώμενον* καί φαοπ' ye
Cf

V

την B-eov yεyεvήσθαι έντανθα, καθάπερ καί ττ;ν Ηραν εν Αρ^εε*
καί ίιά τοντο τον Ποιητήν, ώς άπό πατρίδων τούτων, άμοο~

τέρας όντως όνομάσαι, Διά τοντο 5* ίσως ού«5* έν τω Καταλο'^ω
μέμνητμ τών ενταύθα άνόρών, έπειόή, ιεροί οντες, παρείντο
τής ςρατείας. Καί yap καί απόρρητος άεί ίιετέλεσεν ή πόλις ,
οντε psyaJjj ονσα, οντ’ εν ευερκεί χωρίω κείμενη, άλλ* έν πε&ω* τ>ιν <?έ θεόν σεβόμενοι πάντες άπείχοντο πάσης βίας* ώς-ε
καί Θηοαίοι κατά τήν τών Επ^όνων ς-ροηείαν, έκλιπόντες τήν
πόλιν, έκείσε λέγονται καταφ vyeiv, καί εις τό υπερκει/κενον
όρος έρυρνόν τό Τιλ^ώσσιον, uy’ ώ Τιλ^ώσσα κρήνη , καί τό
τον Τειρεσίαν ρινήαα , εκεί τελεντήσαντος κατά την φ υ ^ ν .

ΒΙΒΛ. Θ. ( β ο ι λ τ ι α ).
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$· 3η.
■ Χαιρώνεια δ5 ες-iv όρχομενοΰ πλησίον, όπου Φίλιππος ό 414*
Αμύντου, μεγάλη μάχτι νικήσας Αθηναίους τε καί Βοιώτούς καί
Κοριν3ίους, χατέςτ) τής Ελλα'δος κύριος* δείκνυται δέ κάνταΰ3α ταφή των πεσόντων εν τη μάχη δημοσία. Περί δέ τούς
τόπους τούς αυτούς καί Ρωμαίοι τάς Μι3ριδάτου δυνάμεις
πολλών μυριάδων κατηχωνίσαντο* ως·’ ολίγους επί 3άλατταν
σω3ε'ντας φυχείν έν ταίς ναυσί, τούς δ* άλλους, τούς μεν
άπολέσθαι, τούς δέ καί άλώναι.

.· §. 38.
Λεβα'δεια δ’ e’riv, όπου Διός Τρο χωνιού μαντείου ϊδρυται,
χάσματος υπονόμου κατα'βασιν εχον* καταβαίνει δ αύτός ό
χ?>)Γ»!ρι«£όμενος. ΚεΓται δέ μεταξύ του Ελαώνος καί τής Χαιρωνείας, Κορωνείας πλησίον.

§· 39Τά δέ Αεΰχτρά ες*ιν, όπου Λακεδαιμονίους με^άλρ μάχη
νικήσας Επαμινώνδας, αρχήν εΰρετο τής καταλυσεως αυτών
ούκέτι yap ε£ εκείνου τήν των Ελλήνων ηγεμονίαν άναλαβείν
ίσχυσαν , ήν είχον πρότερον* καί μαλις-α επειδή καί τή δεύτερα
συμβολή τη περί Μαντίνειαν κακώς έκραξαν. Τό μεντοι μή
ύφ’ έτίροις είναι, καίπερ ούτως επταικόσι, συνεμεινε μέχρι
τής Ρωμαίων έπικρατείας* καί παρά τούτοις δέ τιμώμενοι διατελοΰσι διά τήν τής πολιτείας αρετήν. Δείκνυται δέ ό τόπος
ούτος κατά την έκ Πλαταιών είς Θεσπιάς οδόν.

φ. 4ο.
έςής δ* ό Ποιητής μεμνηται τού των όρχομενίων καταλόχου,
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4>4· γκρίζων αυτούς από τοΰ Βοιωτικοϋ £5νονς. ΚαλεΓ δε Μη/ύειον
τον Ορχομενόν από έ'3νους του Μινυων* εντεύθεν δε anotxwai
τινάς των Μινυών εις ίωλκόν ψασιν, ίΒεν τούς Αργοναύτας
Μινύας λεχ&όναι. Φαίνεται δε τό παλαιόν καί πλουςια τις ^ε- "■
γονυΐχ πόλις, καί δύνχμενϊΐ μέγχ. Τού μεν ουν πλούτου μβίρτυς
καί Ομβρος’ διαρι2·ρού«ενος yap τούς τόπους τούς πολυχριματτίσαντας, ψησίν'.
ΟύδΊ οσ’ ές Ορχομηον rrortνίσαιται, ούί’ οσα θτ,?α;
Atywrta^·
Το; £υνά<ιεως £έ, δτε ΘηταΓοι δασμόν έτέλουν τοίς Ορχορεv&tc καί EpyeVo> τω τυραννουνη αυτών, όν υ^* Ηρακλεους
καταλυ5>5ναι φασιν. έτεοκλί; ίέ,'τών βασι/.ευσάντων εν Ορχορενώ τι; , Χαρίτων ιερόν Ιδρι/σάμενος πρώτος αργότερα εμ
φαίνει , καί πλούτον καί ούναριν ός , εΐτ εν τώ λαρβκνειν
γάριτας, εϊτ εν τώ διδάναι κατορΒών^ εΓτε και αργότερα , τάς
4*5. .Βεας ετιρησε ταύτας. Ανuyy.fi γάρ, προς ευερ/εο’/αν εύφυί
γενόμενον εκείνον, προς τλν των Βεών τούτων όρμήσαι τιμήν,
ώ?ε τούτην μ'εν εκεκτητο y$Vj τλν <&ναριν. Αλλά προς ταύτρ
καί χρηράτων έ&ι. Ούτε yap μη έχων τις πολλά , ottfoftj
άν πολλά, ούτε p i λαρβάνων πολλά, άν εχοι πολλά* εί ^
αργότερα, σννεγει την apci&fv# To yap κενούρενον άρα καί
πλ^ρούρενον προς τ/,ν χρείαν, αεί πλήρες ες-εν* ό όε άίούς
ρεν, μη λαρβάνο)ν 5έ, ούί’ άν επί Πάτερα xatopSoiV τταύΟ’εταί yap ίιοούς, έπιλειποντος τον ταρειου’ παύσοντat £έ και
ot Λέοντες τώ λαρίανοντι ρονου, χαρι£ορένω οέ pvjisV ώ^’
ο5^ οΰτος έτέρως άν κατορΒ·οί>3. Οροια ίέ καί περί &>νάρεω;
λ-r/or:’ άν. Χο)ρίς $έ του κοινού λι^ου, Λοτι
Τά χρήμα τ’ av^pwrotai τ«ριώτ«τα,
Auvautv τε ττλάς^ν των εν άν^οωττοι; ερτει,
καί έκ των χαδ’ εκα^α σκοπείν χρ>5. Μώλις-α yap τούς βασιλέας
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δύνχσ^αί ψαμεν' διότιερ καί δυνάς-ας προσαγορεύομεν. Δύναν- 4*5·
ται δάγοντες, έφ’ & βούλονται, τα πλίθη διά πείρους ή βίας'
πει'£ουσι μεν ουν δι’ ευεργεσίας μαλιςα. Οΰ yap ή γε διά
των λόγων έςΐ βασιλική; αλλ’ αυτή μεν ρητορικό' βασιλικήν δε
πε&ω λεγομεν, οτιχν εύεργεσιαις φε'ρωσι καί διάγωαιν, έ<ρ &
βούλονται. Πε&ουσι μεν δη δι’ ευεργεσιών, βιάζονται δε διά
των οπλών ταυτα δ> άμψω χρημάτων ώνιά έςι. Καί γάρ
ςρατείαν έχει ηλείςην ό τρέψειν δυνάμενος, καί εύεργετεϊν
δύναται πλεις*<ο» ό πλείς*α κεκτημενο;. Αέ^ουσι δε το χωριον,
ό~ερ ή λίμνη κατέχει νυν ή Κωπαίς, άνεψύχΒαι τ.ρότερον,
καί χεωρχεΓσ^αι παντοίαπώς υπό τοΐς Οργομενίοις , πλκ,σίον
οίκοϋσι* και τοΰτ’ ουν τεκμήριου τοΰ πλούτου -τι^έασι.
ζ.
Τήν (J’ λσπληδόνα χωρίς τής ιτρώτης συλλαβής εκοίλουν
τινές* ε?τ’ Εΰ&ίελος μετωνομάσ&η καί αυτή καί ή χώρα,
τάχα τι ιδίωμα προσψερομένη εκ τοΰ δειλινού κλίαατος οι
κείου τοΐς κατοικοΰσι, καί μάλις·α το εΰχειμερον. Ψυχρότατα
μεν γάρ τά (άκρα τήζ ήμερας εςί’ τούτων δε το δειλινόν τοΰ
έωΒινοΰ ψυχρότερου* εις έπίτασιν γάρ άγει πλ.ησιάζον χή νυκτί,
τό δ? εις άνεσιν ά<ρις·άμενον τήζ νυκτός. Ιαμα δε τοΰ ψύχους ό
ήλιος* τό ουν ήλια£όριενον πλεΓς*ου εν τω ψυχροτάτω καιρώ
εύχειμερώτατον. Αιέχει δε τοΰ όρχομενοΰ ςά.δια είκοσι* με
ταξύ δ ό Μέλας ποταριός.

$· 42·
Ύτιέρνειται δ Ορχομενίας ό Πανοπεύς, Φωκεκή πόλις, καί 4«<>·
Ϋαριπολις* τούτοις δ όμορεϊ Οπούς, ή των Αοκρών μητρόπολις τών Επικνψιιϊιων. Ιίρότερον μεν ουν οίκεϊσ$αι τον
Ορχομενον φασιν ε'πί πείίω* έπιττολαζόντων δε τών νδά.των,
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4ι6. άνοικισ3Ίίνα< προς το Ακόντιου όρος, παρατεΓνον επί εξήκοντα
ς-αδιονς μέχρι Παραποτάμιων τών εν τη Φωκίόι· Ιςτορουσι δε
τούς εν τω Πόντω καλονμένονς Αχαιούς άποίκονς Ορχομενίων
είναι των μετά Ισωμένου πλαν>3Μέντων εκεισε μετά την τκς
Τροίας άλωσιν. Και περί Κάρυ^ον ί* ήν τις Οργομενός* Εν
γάρ την τοιούτην δλην υποβεβθηκασιν ήμΐν οι τά περί των νέων
αυγγραψαυτες, οίς άκοθουΒούμεν > όταν owceia λέρωσι προς
τκν ημετέραν υπόΒεσιν.
Κ Ε Φ , Γ.
§· I*
Μ ετά
την Βοιωτίαν καί τον Ορχομενον ύ Φωκίζ εςτ
πρός άρκτον παραοεοληρέν·/} τρ Βοιωτία παραπλησιως άπό
S-αλάττηί 6ts ^άλατταν τό ye παλαιόν. 0 yap Δα^νονζ >ϋν
τότε τός Φωκιοός, σχιζών εψ* έκάτερα τί)ν Λοκριία, καί
»
·
μέσος ταϊζόμενος τού τε ΟπουντΙου κόλπον και τ>5ς των Επικνηαι&ων παραλίας· νυν όε Λοκρών εςτν 1? χώρα* τό ίέ πόλισμα κατε'σκαπται, ως-’ ον ίοκει κοώ^κειν ούκέτι μέχρι της προς
Εύβοια Βαίάττης η Φωκίς* τω δε Κρισσαίω κόλπω συνηπχαι.
Αυτή γάρ ή Κρίσσά της Φωκίοος ες-ίν επ’ αύτ^ς ίίρνμένη τχίς
3αλάττνις, καί Κίρρα, καί Αντίκιρρα, καί τά υπέρ αύτών εν
τ ί μεσογχία συνεχή κείμενα χωρία προς τω Παρνασω, Δελ
φοί τε, καί Κίρφις,καί Δα.νλίς, καί αντός ό Παρνααός τος τε
Φο*κίίος ων, καί άφορίζων τό εσπέριον πλενρόν. Ον τρόπον
δ* ή Φωκίς τη Βοιωτία παροικείται, τούτον και ή Λοκρίς τη
Φωκίίι έκατερα» Αιττη γάρ εςτ, διηθημένη υπό του Παρνασου
διχα: ή μεν έκ τον έοπερίον μέρους παρακείμενη τώ Π αρνασώ,
και μέρος αυτου νεμομένη, κο&ήκουσα §* επί τον Κρισσαίον

•ΒΙΒΛ. Θ. ( φπκις ).
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κόλπον ή S’ εκ του προς έω τελευτώσα επί τήν προς Εύβοια: 4«6.
2άλατταν. Καλούνται δ5 οι ρ,εν έσπέριοι Λοκροί καί 0£όλαι,
εχουσί τε επί τ>5 δημοσία σφραχϊδι τον έσπερον άς·έρα έχκεχαραγμένον* οί δ5 έτεροι, διχα πως καί αυτοί διορισμένοι, οί
ρεν Οπουντιοι, άπό τής μ>)τροπόλεως, όμοροι Φωκεΰσι καί
ΒοιωτοΓς* οί δ* Επικνισμίδιοι, από όρους Κνισμίδος, προσεχείς
Οίταίοις τε καί Μαλιεϋσιν. Εν μέσω δε άμφοίν των τε έσπερίων καί των ετέρων Παρνασός, παραμήκ?ις εις τό προσάρκτιον
μέρος εκτεινόμενος από των περί Δελφούς τόπων μέχρι τής
συμβολής των τε Οίταίων όρων καί των Αιτωλικών καί των άνά 4Γ7·
μέσον Δωριέων. Πάλιν yap, ώσπερ ή Λο[κρίς διττή ού]σα τοΓς
Φωκεΰσι παραβέβλισται , οΰτω... μετά τής Αιτωλίας καί τινων
άνά μέσον... Δωρικής τετραπόλεως τή Λοκρίδι εκατέρα καί
τώΠαρυασώκαί τοΐς Δωριεΰσιν. ΐπερ τούτων δ* ή'δ/j, καί τών
Αιτωλών οί ποοσάρκτιοι, καί Ακαρνάνες, ( καί τινα ] τών Ηπει
ρωτικών έδνών και τών Μακεδονικών. [Δει δέ], όπερ έφαμεν καί
πρότερον, παραλλήλους ώσπερ τινας τεταρένας από τής εσπέ
ρας επί τάς άνατολάς ταινίας κατανοήσαι τάς λεχθείσας χώρας.
Ιεροπρεπής δ5 ε’ς·ί πας ° Παρνασός, έχων άντρα τε καί άλλα
χωρία, τιμώμενα τε καί άχις*ευόμενα’ ών έςτι χνωριμώτατον
καί κάλλις-ον τό Κωρύκιον, Νυμφών άντρον, ομώνυμον τώ Κιλιχίω. Τών δέ πλευρών τοϋ Παρνασοΰ τό μέν εσπέρων νέμονται Λοκροί τε οί 0£όλ.αι, κα? τινες τών Δωριέων, καί Αίτωλοί
κατά τον Κόρακα προσαγορευόμενον , Αίτωλικόν όρος* τό δέ
πρός έω Φωκείς, καί Δωριείς οί πλείους, έχοντες τήν Τετράπολεν παρακειμένων πως τώ Παρνασώ, πλεονάξουσαν δέ τοίς
πρός έω ρέρεσιν. Αί μεν ούν κατά μήκος πλευραί τών λεχ^εισών χωρών τε και ταινιών έκάς-ης, παραρήκεις άπασαί είσιν, ή
ρέν ούσα προσάρκτιος, ή δέ [νότιος],'αί δέ λοιπαί, [αί] έσπεριοι
ταίς έωαις, ούκ είσί παραρήκεις’ ούδέ yap ή παραλία εκατέρα, ή τε

ι 9ο
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i j . το5 Κρισσχίον μέχρι Ακτιον, καί ή προς Εν&ιαν μέχρι τής
[Θεσσαλονικείας] παράλληλοι άλλήλαις εΐσίν, εις &ς τε[λευτά]
τά έ3νη. Αλλ’ οντω οεχεοΞται οεϊ τά οχήριατα τών τβιούτων χω
ρίων , ώς «ν εν τριτώνω παρά τήν [βασιν] γρχμμών πλειο'νων
[τετααενων]· ta χάρ «πολη5[5 εντα χωρία] παράλληλα μΐν ά!~
λήλοις ες-αι, καί τάς [κατεναν]ηον πλευράς εςει παραλλήλους,
τ[άς οέ λοιπάς ού]κέτι· Ο u h συν ολοσχερής τύπος ουτος τής
λοιπής καί ε^εςής περιοδείας* τά κα5’ εκας*α o’ έςής λεχωρ;ν
βπό τής Φωκίδος άρςάριενοι.
$· 2 .
Τούτης o’ επιςανεΥαται δύο πόλεις Δελφοί τε καί έλάτεια.
Δελφοί αέν διά τό ίεοόν του Πυθίου Απόλλωνος καί τό υτ.~
τεΓον, άοχαΓον ον* ciys Ayausu>ct>v «π* αντον γ ^ ς τ ^ ι ά σ ^ ^ ι
λέ/εται νττο τον Ποιητον* ο
κ&αοωίος «ίων ασή'£Τ«ι*
Νεί/.ο; Οοντσκο; καί ΙΙ^/ΐίίε*) Α^ΛηΟί,
Ω; ;τοτ5 irsf^ayro*
άναξ ο5άνίοών Α'/χμέιηων
XaTs? νοω.
Ω; yis st χοείων Ltv^nsate Φοΐοο;
iS*
Πν^οΙ iv r.yzSir.*
Δελτοί u b or, oti ταίτα γνώριμοι. Ελάτε! a δέ, on πασών μν/irr,
τών ενταΰδα πόλεων, καί έπααιροτάτη, διά τό έπικεΓσδαι τοϊς it£νςΓς, «αΐ τον εχοντα τούτην εχϋν τάς είσοολάς τάς εις τήν Φωκ:ία και ττ> Βοιωτίαν· Oor
4 vac
9 4 sriv Οιταΐα ζοώτον,
I
7 επειτα τά
τώο Λοκοων καί των Φο.κεων, ον rraveayov 'τζ,ττ.ντΑϊ'Λζ ξ,ίτνρ.
το?; γ/. Θετταλια; είτοαλλον^ιν· «/>.’ εχει τταοο'ίον;
«έν.
άτωοιταενα; ί έ ? «; αι ααοακειαεναι ττολει; sooveοναιν ά/.οντων ί εκείνων κοατεΤτατα!
σναταινει
καί τα; ζαοοοον;.
ta·:: ο
•
*
4
ί τον ίεοον επιτάνεια τον έν ΛελτοΓ; εχει οτοε^οεΓον, καί αι/α
f " in ; των χωοιων άοχτν vaayoorJ^r τντικκν (ταντα ν«ο
ετ: τά εταεοιωτατα
τν; Φωκιοο; } · έντ-ναεν άοκτεον.

ΒΙΒΛ. θ . ( φ ω κ ιζ ).

*9*

S· 3·
Εϊρτται 9 ότι καί ό Παρναοό; επί τών εσπερίαν μψΖν 4*8.
ΐόόυται τ«ς Φωκίίος^ Τούτου *3lrj το μΐν προς όύσιν πουρόν
βί Λοχροί κατεχουσιν οι (Χόλοι* τό ίέ νότιο» οί Δελφοί,
πετρώίες χωρίον, ίτεατροειίις, κατά κορυρλν εχον τό pcovreToy
καί τλν πόλο, ς-αίίων έκζαίίεκα κύκλον πληρούσαν. Υπέρκειται ^ αΰτ>5ς π Λυκώρεια, έφ’ ου τόπου πρότερον ϊίρυντο
οί Δελφοί υπέρ τοΰ ιερού* νυν δ* ύπ’ αύτώ οίκοΰσι περί ττ,ν
Mtivtflt τπν Κα^βλεαν. Πρόκειται ί ί τν?ς πόλεως « Κίρρις ή
τοΰ νοτίου μέρους, όρος απότομον, νάπτ,ν άπολεΓπον μεταςυ,
όί’ ίς ο Πλει^ός ώαρρει ποταμός. Υποπέπτωκε ίέ τ» Κίορεε
πόλις αρχαία Κιόρα, ini tr, Za/arrr, ίίρυμένη* άρ’ κ; άνάοασις εις Δελφούς όχίοπζοντα που ?·αίίο>ν* ιίρυται ό* άπανταρΰ
Σαυώνος. Πρόσκειται ίέ τ>5 Κίρρα τό Κρισσαίον πε£ίον έν
τιμον. Πάλιν ιί* έρε*ΐ?ς «Γ<ν άλλη πόλις Κβίσσα, άρ7 κς ί
κόλπος Κρισσαιος* efra Αντίκιόρα, ομώνυμος r/j /.ατά τόν
Μανιακόν κόλπον καί τλν ΟΓτ/,ν. Καί <?« ρασιν εκεί τόν ελ/icopov ψύίίΒαι τόν άς·«ον, ενταύθα ίέ σκευάζεσίσαι βέλτιβν
καί Λά τούτο άπο^μείν οεύρο πολλούς, κα2άρσε«ς καί 3-βραπειας χάριν* γίνζσζΜ γάο τι σ^σαμοειίές φάρμακον εν τρ
Φιο/ικρ, awr* ου σκευά£εσ3Όΐ τόν ΟΐταΓον έλλ.ε&ρον»

$· i
Avtjj μεν βΰν συμμενει* τ, δζ Κίόοα/Λΐ ό Κοιόοα κατ»
«σπάθισαν· ό αέν πρότεοον υπό ΚριοϊαΐΜν* αντο ί 7ό Κοίσσα
ΰ-ερον ϋπ7 Εύρυλόχου τοΰ Θετταλοΰ κατά τόν Κρισσαίον πό
λεμον* εΰτυχκ«ντί; yap οί ΚρισσαΓοι <?ιά τά εκ τ ί; ίκε/ίας
καί τνί ίτα/ιας τελ/,, πικρό); έτί/ώνονν τον; επί τό ιερό» iigάρικνουμενου;, καί παρά τά πρorayuara τών Ααρικτυόνν/.
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4*9* Τά 3* αυτά καί τοϊς Αμφεσσεύσε συνέβη* Λοκρών S’ εεσίν ούτοε
των Οβολών* Επελθόντες yap καί ούτοε ζην ζε Κρεσσαν άνέλαfov, καίτό πεδίόν τό υπό των Αμφικτυόνων άνεερωθέν αύθις
χατεγεώργουν , καί γείρους ίσον περί τούς £ένους των πάλαι
Κρεσσαεων. Καί τούτους ούν έτεμωρήσαντο οί Αμφεκτύονες,
καί τω θεω την χώραν άπεδοσαν. Νυν μέν ούν ώλεχώρηταέ πως
το ιερόν, πρότερον δ* υπερβαλλόντως έτεμάτο· Δηλούσε δ* οε τε
θησαυροί, ούς καί δίμοε καί δύνάς-αε κατεσκευασαν, εις ούς
καί χρήματα άνετεθεντο καθιερωμένα, καί Ipya των αρετών
δημιουργών καί ό ά^ώκ ό Πυθεκός, καί τό'πληθος των ες-ο·
ρουμένων χρησμών·
$. 5 .

Φασε 3>εΓναε τό μαντεΓον άντρον κοίλου κατά βάθους, ού
μάλα ευρύςομον* άνα^Ιρεσθαι 3* εξ αυτού πνεύμα ένθουσεας-ικόν* ύπερκεϊσθαε δέ τού ςομίου τρίποδα. υψηλόν, έψ} δν την
Πυθίαν άναβαίνουσαν , δεχομένην τό πνεύμα, άποθεσπεξεεν
εμμετρά τε καί άμετρα* έντείνειν δέ καί τούτα εες μέτρον ποιητάς
τίνος υπουργοϋντας τώ εερω. Πρώτην δε Φημονόην οασε yeνέσθαε Πυθίαν* κεκλησθαε δέ καί την προφητεν οΰτω, καί την
πόλεν από τού Πυθεσθαε* έκτετάσθαε δέ την πρώτην συλλα
βήν, ώς επί τού Αθανάτου, καί Ακαμάτου, καί Διακόνου· Η
μεν ούν επίνοια αΰτη της τε των πόλεων κτίσεως , καί της των
κοενών ιερών έκτεμησεως· Καί yap κατά πόλεες σύνδεσαν καί
κατά έθνος, φυσεκώς κοενωνεκοί όντες* καί άμα της παρ’ άλληλων χρείας χάρεν, καί εες τά ιερά τά κοενά άπηντων διά ζά;
αύτάς αίτιας, έορτάς καί πανη^ρεες συντελούντες· Φελικόν
yap παν τό τοιούτον, άπό των ομοτράπεζων άρ£άμ$νον, καί όμοσπονδών, καε op.opoyiwv. 0 σω δέ πλεεω καε έκ πλεεόνων έπε- '
δήμεε, τοσώδε μ-:εξον καί τό όφελος ίνομίζετο.

§.
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$· 6·
Η ράν ούν cm τό πλεΐον χιμ* τω Ιερω τούτω &ά τ^ χρη- 4*^
tffxov ονν(€η, $6$cant άψιυ&τάτω τών πάντων υπάρξαν
προσ&αΒζ 91 τι χαί τι Βίεης τού τόπου. Τής γάρ Ελλογος
fy ρόσω πώς Ιςι τής σνμπάστης, τής τ* όντός ίσθρού και τής
όχτός* ένομίσΒτη 9ι χαί τής οαουμίνης, χαί έχ&χσαν τής γής
όμψαΧον, προσπλο'σοντες χαί μΰΒον, δν φησι Πάώχρος* δτι
συμπίσοιεν έντανΒα ol αετοί οΐ άφεΒέντες υπό του Διός, ο
μεν από τής 9ύαιως, 6 9* από τής ανατολές* οί 9ε χόραχάς 4*ο.
fact* Awarstat 9ε xai όμγαλός τις tv τω νοώ τεταακωμίνος ,
χαι in* οώτω αχ 9ύο εικόνες του μύΒου,

$· 7·
Τοίαύτ>5ς Λ τής ευκαιρίας ούσης τής περί τους Δελφούς,
ουνήισάν τβ ρα&ως έχασε, μαλιςα 9* ol iy/O Btv καί 9h xai
τό λμψεχτυονοίδν σύςτημα έχ τούτων συνετάχ9ϊ), κερί τε των
κοινών βουλενσόμενον, καί τού Ιερού τχν επιμέλειαν Ιξον χοινοτίρσν' άτε χαί χρημάτων άποχαμίνων πολλών χαί ava$>jρατων, φυλακής xai άγιςείας 9εομένων μεγάλης, Τά πάλαι
μεν ουν ι^νοαται· Κχρίσιος 91 των μνημονενομένοηι πρώτος
9ΐατοίξαι 9οχιΐτά περί τούς Αρφατιίονας, xai πόλεις άγορίσαε
τάς μχΒεζούσας τού σννε9ρίον, χαί ψήφον έχας*?) &ύνοι, τή
μεν χαΒ’ αυτήν, τν 9ε μεΒ* έτερος, ή ρετά πλεχόνων* άπο&ι{βι ό« καί τάς Αρφατυοναάς $χος, όσ« πόλε<7ΐ προς πόλεις
β'σι'ν, Τς-cpov
άλλοι πλει'ους 9ιατάζεις γνγόνααεν, ίως
χατίλύ&ι χαι τούτο τό σύνταγμα, χαΒαπερ χαί το των Αχαιών,
Ac μέν ούν πρώτοι 9υοχαι9εχα συνάΒΰν λέγονται πόλεις·
έχάςη 9>έπεμπε ΠυΚχγόραν, 9ίς χατ* ίτος ουσης της σννό9ου,
Ιαρός τε χαί μετοπώρου' ύπερον 9ε χαί πλειους συνήλθον
Ν
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4*ο. πόλεις. Την δε σύνοδον Πυλαιαν έκάλουν, χγ,ν μεν εαρινήν,

την δε μετοπωρινην, έττειοη εν Πύλαις σννηγοντο, &ς καί
Θερριοπύλας καλουσιν* έ3υον ίέ τη Δημητρι οΐ Πυλαχόραι. Τό
jx$y βύν ες άρχης τοϊς r/γυς μεττίν καί τούτων και τού μαν
τείου* ΰςερον δε καί οI πόρρω3εν άφικνούντο, καί εχρώντο
τω μ&νχείω, καί επεμπον δώρα.9 καί θησαυρούς κατεσκεύα£ον,
κα^άπερ Κροισος καί ο πατήρ Αλυάττης > καί ϊταλιωτών
τινες, καί Ζικελοί·
$. 8 .
έταφ^ονος <5* ων ό πλούτο; δυσφύλακτός εΓ« > καν ίεοος
>?. Νυνί γέ τοι πενες-ατόν ές-ι τό έν ΔελφοΓς ιερόν χρημάτων
χάριν' των [^] αναμμάτων τά μεν ηρται, χά δε πλειω μένει*
Πρότεοον δε πολυχρηματον ην τό ιερόν* κα£απερ Ομηρός τε
εΓρηκεν,
Ουί’ οσα λάίνος ούίός άφητορος εντός εέργει,
Φοίβον Απόλλωνος, Πυ£οί ενι πετρΓ,ίσση,

καί οί θησαυροί όηλούσι, καί η σύλησις ί χενη^εεσα υπό των
Φωκέων έ£ η; ο Φωκεκό; καί ιερό; καλούμενο; ε£ηο0η πόλεμος.
Αυτή μεν ούν η σύλησες yeyevyjTai κατά Φίλιππον τόν Αμύντου.
Προτέραν δ* άλλην έτ.ινοούσιν άρχαίαν, # τον ύφ7 όμηρου λεχόμενον πλούτον έξεφόρησεν* ούίέ yap ίχνος αυτού σωΘηυαι προ;
4τ ι · τούς ύπερον χρόνους, εν οί; οί περί Ονόααρχον καί Φάυλλον
έσύλησαν τό ιερόν άλλα τά μεν [υπό τούτων] άπενεχ3ε'ντα
νεώτερα εκείνων είναι των χρημάτων.·. Λ έχει δε καί··. άποκείσ3αι yap έν θησαυροί; από λαφύρων άνατεθεντα, ε’πιχραφά;
σώξοντα, εν αίς καί οί άναθεντε;· Γύ^ου yap καί Κροίσου καί
Συβαριτών καί Σπινητών των περ! Aript'av, καί ούτως επί των
άλλων, [οίς] ού [προσ]ηκε τά παλαιά χρήματα άναμεμίχθαι*
καί άλλοι τόποι &ασημαινουσιν υπό τούτων σκευωρηθέντες των
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άνδρ&ν* Eviot δε τον Α φτίτορα &£«αενοι λεχεσΘα* θησαυρόν, fyi\
Αψητορος δ9 ούδον, τον κατά χϋς θησαυρισμον , έν τώ
ναώ κατωρύχθα* ψασι τον πλούτον εκείνον, καί τούς περί
τον Ονέμαρχον έπιχειρησαντας άνασκάπτειν νύκτωρ, σεισμών
ysvofdvw μεχάλων, Ι£ω τού ναού πετέσθαι, καί παύσασθαι
τη; ανασκαφώ;· έμέαλεΓν £έ καί τοις άλλοι; φό£ον της τοιαύτη; επιχειρησεως·
$*

9*

Των ίέ ναών τον μεν πτέρινον, εις τους μύθους τακτέον*
τον ίέ δεύτερον Τροφώνίου xal Αγαμηδους έργου φασί' τον
δε νϋν Αμψν/.τΰανες κατεσκεύασαν. Δεικνυταε δ’ εν τώ τεμένει
τάφος Νεοπτολέμου χατά χρησμού γινόμενος, Μαχοκρέως, Δελφοΰ άνδρός, άνελόντος αυτόν ώς μεν ό μύθος, δίχας αίτοϋντα
τον θεόν τού πατρώου φόνου* ώς δε τό είχός, επιΒέμενον τώ
ίερώ. Τοΰ δε Μαχαιρεως απόγονόν φασι Βρόγχον τον προςατήσκντα τοΰ εν Διδύμοις ιεροΰ.
§. ίο .
Αγων δε ο μεν αρχαίος έν Δελφοί; κιθαρωδών έγενη5η,
παιάνα άδόντων εις τον θεόν* έτηκαν δε Δελφοί* Μετά δε τον
Κρισσαίον πόλεμόν οι Αμψικτύονες Ιππικόν καί γνμνιχον έπf
Κύρυλίχου διέταξαν ςεψανίτην, καί Πυθία εκαλεσαν. Προσ
έθεσαν δε τοΐς κιθαρωδοί; αύλητάς τε καί κιθαρι^άς, χωρίς
ωδής άποδώσοντάς τι με'λος, δ καλείται νόμος Πυθικό;V
ν
Πέντε Εαυτού μέρη ές·ίν· Αχκρουσις, Αμπειρα, Κατακελευσμος, Ιαμβοι καί δάκτυλοι 7 Σύριγγες* Εμελοποίησε μεν ούν
Τιμοσθένης ο ναύαρχος τού δευτέρου Πτολεμαίου, ο και τούς
Λιμένας συνζάξας εν δέκα βίβλοι;· Βούλεται δε τον άγ&να του
Απόλλωνος τον προς τον δράκοντα διά τού ρέλους ύμνείν*
Ν 2
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4a ι. λγχρουσιν μεν το ττροοίμιον δηΐών Αρπειραν δε την πρώτην
κατάπειραν τον άγώνος’ Κατακελευσριόν δε αυτόν τον αγώνα'
Ιαμβον δε καί ίάχτυλον τον επαταιανισμόν τον γινόμενον έπΐ
4aa. τη νίχη μετά τοιούτων μνημών, ών ό μεν ΰμνοις οικείος έ^ιν,
ό S’ ίαμβος χακιιψοΐς, [δ$εν] καί τό ία μ β ο ν ’ Σύριγγας δε
την «λειψό; του θηρίου μιμούμενων, ώς «ν κατας'ρέγοντος εις
έσχατους ττνάς συριγμούς.
$· χ*.
' Εφορος ί*, δ τό πλεις-ον προσχρώμε$α διά την περί ταΰτα
έπιμελειαν ( κο&άπερ καί Πολύβιος μαρτύρων τυγχάνει, άνηρ
άζιολογος ) , δονεί μοι τάναντία ποιείν έσθ* δτε τη προαιρέσει
και τοΰς εξ άρχτίς ύποσχέσεσιν. Έπιτιμδ'τας γονν τοις φιλορυSovaiv εν τη τής ις-ορίας γραψγ, και την αλήθειαν επααέσας,
προς·ί$ησι τω περί τοΰ μαντείου τούτου λόχω σεμν/,ν τινα
ύπόσχεσιν, ώς πανταχοΰ μεν άρις"ον νομίζει τάλη$ες, μαλις-α
δε κατά την υπόέϊεσιν τούτην. Ατοπον γάρ, ει ττερί μεν των
άλλων άεί τον τοιούτον τρόπον διώκομεν, ψησί" περί δε τοΰ
μαντείου λέχοντες, ο πάντων έςΊν άψενδές-ατον, τοΐς ούτως
άττίςοις και ψευίέσι χρηοόμ&α λόχοις. Τούτα δ* ειπών, επι
φέρει παραχρηρα, ότι ύπολαρ&ίνουσι κατασκευα'σαι τό μαντεΐον Απόλλωνα μετά θέμιδος, ώφελησαι βουλόριενον τό γένος
ημών. Είτα, την ωφέλειαν ειπών, δτι είς ημερότητα προύκολεϊτο και έσωψρόνιζε, τοις μεν χρηςνιριάζων, καί τά μεν προσταττων , τά ό’ «παχορεύων, τούς ^ ούό’ όλως προσιέμενος,
τούτα *δέ* διοικεϊν νομίζονβι φησιν* αυτόν*, οι μεν αυτόν τον
$εόν σωματοειδή γινόμενον, οί δ3, άν$ρώποις έννοιαν παραδιδάντα της εαυτού βουλησεως.
1f
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$. 12 .
Ϋποβας <5ε, περί τών Δελφών οϊηνές εΐσι Εκλεγόμενος, fat.
φησί τό παλαιόν Παρνασίους τινάς αύτόχθονας καλουρένόυς
οιχεϊν τον Παρνασόν· καθ’ δν χρόνον τον Απόλλωνα, την γην
έπιόντα, ήμεροΰν τούς άνθρωπονς άποτρέποντα των άνηρέρων
■καρπών χαί των βίων, έξ Αθηνών 8* όρρη$έντα επί Δελφούς,
τούτην tevat την οδόν, η νΰν AStjvoToe την Πυθίάόα πέρπουσι*
γενόμενον δε κατά Πανοπέος, Τιτυόν καταλΰσαε, ϊχοντα τον
τόπον, βίαιον Άνδρα χαί παράνομον· τούς δε Παρνασίους,
συμμίξαντας αύτώ, χαί άλλον μψϋσαι χαλεπόν άνδρα, Πύ
θωνα τούνορα, έπικλησιν ίέ Δράκοντα· κατατοξεύοντος ^ έπικελεύειν, 1ε π α ιά ν άφ’ ού τόν παίανισρόν ούτως έξέθους παραόό£ήναι τοΓς μέλλουσι συμπίπτειν είς παράταξιν’ έρπρησδήναι
'δε χαί σκηνήν τότε τού Πύθωνος ύπό των Δελφών, καθάπερ
χαί νΰν έτι χαίειν, υπόμνημα ποιουμένους τών τότε γενομενων.
Ί ί δ >αν ε?η μυΒωδές·ερον , ή Απόλλων τοξεύων, χαί χολάξων
Ταυούς, χαί Πύθωνας, χαί όδευων έξ Αθηνών εις Δελφούς, 425.
και χήν πάσαν έπιών; Εΐ ίέ ταΰτα μη ύπελάρβανε μύθους
είναι, τι έχρήν τήν ρυ^ευορένην Θέμιν γυναίκα καλεΓν; τόν
δε ρυ$ευόρενον δράκοντα, άνθρωπον; πλήν εί συχχεΓν έδούλετο τόν τε τής ίς·ορ(ας χαί τόν τού ρύ$ου τύπον. Παραπλη'σω
τούτοις χαί τά περί τών Αίτωλών είρημένα. Φησας χάρ απορ
ρήτους αυτούς έκ παντός τού χρόνου, τότε μεν Αίολέας φησΐν
οίκήσαι, τούς κατέχοντας βαρβάρους έκβάλόντας, τοτέ ό5 Acτωλόν ρετά τών έξ Ηλιό'ος Επείών τούτους ί 5 ΰπ1 άλλήλων...
τών εχθρών* τούτους δ’ ύπ’ Αλκραίωνος καί Διομήδους* Αλλ’
έπάνειμι επί τους Φωκέας.
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$· ι3 .

423.

Έζϋς yip εν ττ, παραλία μετά την Αντίίαρραν πολίχνιόν ές-ιν
όπισίεν... 6 Μάραθος* εΐτ ακρα Φαρύχιον, έχουσα υφορρον*
εΐθ’ ό λιρην ύπατος 6 προσαγορευτείς Μυχός από του συρ£ε£ηκότος, υπό τω Ελικώνι καί τη Ασκρη κείμενος. Ου3* αί Αβαί
όέ τό μαντείου άπωθεν των τόπων τούτων ες"ίν, ούί* ^ ΑρΧρυσός , καί η Με&ών όρώνυρος τη Βοιωτιακί?. Εν δε τρ
μεσ yafe ρετά Δελφούς, ώς προς την εω, Δαυλίς πολιχνιον ,
οπού Τηρέα τον Θράκα' ©ασι ό^νας-ευσατ καί τά περί Φιλο
μήλαν καί Πρόκνην έκεΓ ρυθευουσιν , ώς Θουκυδίδης* άλλοι ό5
εν Μεγάροις <ρασί. Τούνορα ίέ τω τόπω γεγονέναι από του
όασους* όαυλούς yip καλουσι τά όαση· Ορηρος μεν ούν Δαυλιόα ε?πεν, οί δ* ύς-epov Δαυλιαν. Καί τό,
θί Κνπάρισσον ί/ον,
δέχονται ίιττώς· οί μεν όμωνύμως τω <ρντω, ot
■/.ώμψ υπο τη Αυχωρεία.

παρωνύρως,

§. ι4·
Πανοπεύς ί 5, ό νυν Φανοτευς, όρορος τοΓς περί Λεβαίειαν
τόποις, η του Επειου πατρίς. Καί τά περί Τιτυόν ενταύθα
μυθεύουσιν* Ομηρος ίε γ>ησιν, ότι οί Φαίηκες τον Ραία'ρανΘυν
εις Εννοιαν νίγαγον, όψόρενον Τιτυόν χαιη'ϊον υιόν. Καί
Ελάριον τί σπηλαιον, άπό της Τιτυού ρητρός Ελάρας, ίεικνυται κατά την νήσον, καί ηρωον τού Τιτυού, καί τιμαί τινες.
Πλησίον όέ Αεβαδείας καί η Τραχίν, ομώνυμος τη Οίταία,
Φωκική πολίχνη* οί ο5 ενοικούντες Τραχινιοι λέγονται·

$· ι5.
Η

Λνερώpsta ώνόμχςαι άπο τον σνμβχίνοντος τπ&ους'

ΒΙΒΛ. Θ. ( ψ ω κ ι ς ).
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χατΑΐγίζει yap εις αυτήν ό καλούμενος Κατοπτήριος χώρος, 4*3·
κρημνός τις άπό τού Παρνασοΰ διήκων. Οριον δ* ην ό τόπος
ουτος Δελφών και Φωκέων, ήνΐκα άπε'ρίταν τούς Δελφούς από
τον κοινού συρίματος τών Φωκέων Λακεδαιμόνιοι, και έπέτρε- 424·
ψαν καθ’ αυτούς πολιτεύεσαι. Τινές δέ Ανεμώλειαν καλούσιν*
ειθ’ Υάμπολις μετά ταύτα έκληδη ύπό τινων, εις ήν έκ Βοιωτίας
τκπεσειν τους Ταντας έφαμεν. Ε ρ δ 5 εν τη μεσοχαια μάλιρι
καί αυτή, πλησίον τών Παραποτάμιων, έτερα ούσα τής έν
Παρνασω Υαμπόλεως.
$· ι 6 .
Καί Κλάτεια, ή μεγίςη πόλις τών Φωκικών, ήν Ομηρος
μεν ούκ ο?δε' νεωτέρα yap έ ρ τής ηλικίας εκείνον' έπικαιριώς
δ* ΐδρυται προς τάς εκ τής Θετταλιας εισδολάς. Δήλοι δέ τήν
ευφυΐαν ταύτην καί Δημοσθένης, φρά£ων τον 3-όρυδον τίν
7ενη3έντα Α5ηνησιν αίφνιδΐως, επειδή ήκέ τις άπα^γέλλων ώς
τούς πρύτανεις, ώς Ελάτεια κατείληπται.
■

$· *7·

Παραποτάμιοι δ>εΐσΐ κατοικία τις επί τώ Κηφισσώ ιδρυμένη
πλησίον Φανοτεύσι, καί Χαιροινεΰσι, καί Ελατεΐα· Φησί δε
Θεόπομπος τον τόπον τούτον διέχειν τής μεν Χαιρωνείας όσον
ροδίους τετταράκοντα, διορί£ειν δέ λμδρυσέας καί Πανοπέας
καί Δαυλιέας' κεισ^αι δ5ε’πί τής έμδολής τής εκ Βοιωτίας εις
Φωκέας εν λόφω μετρΐως ύψηλώ, μεταξύ τού τε Παρνασοΰ καί
τού Η[δυλΐου] όρους πενταρΐδιον σχεδόν τι άπολεΐποντι τών
άν... ορίων, διαιρεΓν δέ τόν Κηφισσόν, Γ^νήν έκατέρωδεν διδόντα
πάροδον, τάς μεν άρχάς έκ Λιλαιας έχοντα, Φωκικής πόλεως,
καΒάπερ καί Ομηρός φησιν,
Οι ts Λίλαιαν εχον, πο'/ίε επι Κη^ισοϊο ,

Ν 4.
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424- εις δε την Κωπαίδα λίμνην έκδιδο'υτα* χο δ1 Ηδύλιον παρατεινειν έφ* εξήκοντα ςάδια μέχρι τού Υφαντείου,' έφ* ω χεϊται
6 Ορχομενός, Και Ησίοδος δ5 επί πλέον περί τον ποταμού
λέγει καί τής ρύσεως, ώς δι όλης ρέοι τής Φωκιδος σκολιώς
καί δρακοντοειδώς·
θ£ παρά ΠανοiziSet Γληκωνά τ’ ijivpyqy

Καί τε Λ’ Op^optsvov «ιΧφρένος uvi, ίράκων ώς*
Τά δε ς-ενά τά περί τούς Παραποτάμιους, ή την Παραποταμίαν
(λύεται γάρ άμψοτέρως), περιμαχητα υπηρξεν έν... μιαν έχόντων ταυτην εισδοχήν. Εςτ δέ Κηφισσός, δ τε φωκιχός, και c
Α^ήνησι, καί έ εν Σαλαμίνι* τέταρτος δέ καί πέμπτος, ό έν
Σικνώνι, καί ό έν Σκύρω* έκτος δε, ό έν Αργεί, τάς πη^άς
έχων έκ Λυρκείου* έν Απολλωνία δε τρ προς Επιδάμνω πηχή
ές-ι κατά τό χυμνάσιον, ήν καλούσι Κηφισσον.
$· ι3 .
Δαφνούς δε νυν μέν κατέσκαπται* ήν δέ ποτέ τής Φωκιδος
πόλις, «πτομένη τής Εύ&οικής Βαλάττης, διαιρούσα, τούς Επικνημιδίους Λοκρούς, τούς μεν, έπί τό προς Βοιωτίαν, έκεί&*5. νονς δέ εις Φωκίδα τήν «πό ^αλάττης κα3ηκουσαν [έπί 3άλατταν]. Τεκμήριου δε τό έν αύτω ΣχεδιεΓον, δ φασιν είναι τάφον
Σχεδίου. Περί μεν δή τής Φοηκίδος άπόχρη.
Κ Ε Φ . Δ.
§· *·
*
Ε φεξής δ>ές-lv ή Λοκρές· ως-ε περί τούτης λεκτέον. Διρρηται
δε διχα. Τό μέν χάρ αυτής έςπν οί προς Εύβοιαν Αοκροί, οι
έσχίζοντό ποτέ go’ έκάτερα τού Δαφνοΰντος* έπεκαλούντο δ5 οι

ΒΙΒΛ. θ . ( λ ο κ ρ ις ).

2 οι

μέν, όπούντιοι από τϋς μητροπόλεως, οί
Επιχνημίδιοι από 4a5.
όρους τίνος Κν/ιριδος’ τό δε λοιπόν οι έσπέριοι «σι Λοζροι*
οί δ* αυτοί καί 0£όλαι καλούνται. Χωρίζει δ3 αΰτοΰς από των
Οπουντίων τε και των Επικνκμιδίων ο τε Παρνασος, μεταξύ
Ιδρυμένος, καί ή τών Δωριέων Τετράπολις. Αρκτεον δ’ από
των Οπουντίων.
$.

a.

Εφε|ΰς τοινυν ταΓς Αλαΐς, εις ας κατέλ·/]|εν κ Βοιωτιακκ
παραλία ί προς Εύδοία, τον όπούντιον κόλπον συμβαίνει κείσθαι. Ο δ* όποΰς ές·« μητρόπολις, καθάπερ καί τό επίγραμμα
δ/]λοί, τό έπΐ τ>5 πρώτρ τών πέντε ςτ)λών τών περί θερμοπυ·
λας έπεγεγραμμένον, προς τώ πολυανδρίω,
Τούσίε ποτέ ψ$φ{ν*νς υκίρ Ελλάίος αντία Μηίων,
Μητρόπολη Λοκρών ev£vvopt6>v Οττόί^
................... ............................ ..

Απέχει δε τός θαλάττης περί πεντεκαίδεκα ς-αδίους, τού δ° επί
νειου καί έ&ίκοντα. Κύνος δ* ές-< τό έπίνειον, άκρα τερματίξουσα τον Οπούντιον κόλπον ραδίων όντα περί τετταοάκοντα.
Μεταξύ δέ Οποΰντος καί Κύνου πεδίου εΰδαιμον* κεϊται δέ
κατά Αιδηψόν τίς Εύβοιας, όπου τά θερμά τά Ηρακλέους,
πορθμώ διειργόμενος ςαδίων εξήκοντα και εκατόν. Εν δέ τώ
Κύνω Δευκαλίωνά φασιν οίκήσαι. Καί τής Πύρρας αυτόθι
δείκνυται σιόρα, του δε Δευκαλίωνος Αθκν^σι. Διέχει δέ τής
Κνημίδος 6 Κύνσς όσον πεντή/.οντα ς’αδίους. Και ή Αταλάντη
δε νήσος κατά Οποϋντα ί'δρυται, ομώνυμος τή προ τής Αττικής.
Λέχεσθαι δ5Οπουντίους τινάς και έν τ^ Ηλεία φασΐν, ών ούκ
άςιον μεμνήσ$αι, πλκ,ν ότι συχχένειαν αυτών έξανανεοΰνται
τοΐς Οπουντίοις ύπάρχουσαν. ότι δ' έ£ Οποΰντος «ν ό Πάτρο
κλος, λέ/ει όμβρος, καί διότι φόνον ακούσιον πράξας έψυγεν
εις ΠΥΐΐέα, ό δε πατήρ Μενοιτιος έμεινεν έν τρ πατρίδι’ ε'κεΓσε
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4*5. yap φησιν 6 Αχιλλεύς υποσχέσ^αι τω Μενοιτιω κατά|εη/ τον
Πάτροκλον εκ της ςρατείας έπανελΘόντα. Ον μην έ&σιλευσε ye
εκείνος των Οπονντιων* άλλ?Αίας ό Λοκρός, πατρώος ων, ώ;
φασι, Ναρνκον. Αίάνην δ>ονομάζοναι τον άναιρεΒέντα υπό
τον Πάτροκλον, ay7 ον καί τερπνός Αίάνειον δείκνυται, καί
κρηνη τις Αίανίς.

$. 3.
426,

Εέης δέ μετά τον Κυνον Αλόπη ες·ί, καί ό Δαφνονς, ον έφαμεν
κατεσπάσΒαι* λιμην δ* ες'ιν αυτόθι διέχων Κυνου περί ένενηκοντα ςαδίους' Ελατειας σέ, πε£ενοντι εις την pietioyaiav, εκα
τόν είκοσι. ΪΙδη δ 7 έςι ταυτα τον Μαλιακου κόλπον. Μετά
yap τον Οπονντιον συνεχής ές*ιν οντος.

$ .4 .
Μετά δε Δαφνουντα Κνημίδες χωρίον έρυμνόν, οσον ς*αδϊους είκοσι πλευσαντι* κα^’ δ καί τό Κηναιον εκ της Εννοιας
άντίκειται, άκρα *βλέπουσα προς εσπέραν καί τον Μαλιέα
κόλπον, πορ$μω δϊε^ομένη σχεδόν είκοσαταίέω. Ταντα δ*
κδη των Επικνημιδίων εςι Αοκρών. Ενταύθα καί αί Λιχούδες
καλούμεναι τρεΓς νήσοι πρόκεινται, άπό Λιχα τουνομα έχουσαι* καί άλλοι δ* είσίν εν τώ λεχθέντι παράπλω, άς εκόντες
παραλείπομεν. Μετά δέ είκοσι ςαδίους «άπό Κνημίδων λιμην,
υπέρ ον κείται τό Θρόνιον έν ς^αδίοις τοις ίσοις κατά την
μεσι^αίαν. Ε ιθ ’ ό Boaypto; ποταμός εκδίδωσιν, ό παραρρέων
τό Θρόνιον* Μάνην δ5 επονομά£ονσιν αυτόν* ϊς ι δέ χειμάρ
ρου*, ώς"? άβροχοις έμβαίνειν τοις ποσίν* άλλοτε δέ καί διπλεδρον ίσχειν πλάτος. Μετά δε ταντα, Σκάρ^εια, ς-αδίοις υπέρκείμενη της θαλάττης δέκα, διέχουσα οέ τον Θρονίον τριάκοντα,
έλάττοσι δε μικρω... έπειτα Νίκαια καί αί Θερμοπ;ίλαι.

ΒΙΒΛ. Θ. ( λ ο κ ρ ι ς ).
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5.

Των δ$ λοιπών πόλεων, των μεν άλλων ουκ «?ιον μεμνΖσ$Μ" ών ί 5Ομηρος μίμντ,ται, Καλλίαρος μεν οΰκέτι οι’κεΓται...
τι πείίον· [καί} χαλοΰσιν ούτως από τού συρ&βηκότος τώ τόπω*
εύκ'ροτος γάρ ες-t. [Ουδ’ ri] έξός δε Βτ,σσα ε ςι, δρυμώδης τις
τόπος* ούόε [αί Αυγειαί, ών τήν χώ]ραν έχουσι Σκαοφιεΐς. Ταύτην μεν ούν τήν Βκσσαν εν τοΐς ίυσί γραπχέον σίγμα' από yip
τού δρυμώδους ώνόμαςαι όμωνύμιος' ώσπερ καί Να'πη εν τώ
Μηβύρινης πεδίορ , ην Ελλάνικος ά^νοών Λάπην ονομάζει' τόν
δ3 έν χγ Αττική ώϊριον, άφ’ ου Βησαιεΐς οί δημόχαι Ιέγονχαι,
έν τώ ένΐ σίγμα γράγουσιν.
$· 6 .
ΙΪ ίέ Ταρφη κεΐται ε’φ’ ύψους, ίιέχουσα... ςαδίους είκοσι,
χο>ραν σ’ εϋ'καρπον καί ευδενδρον έχει* κδίο γάρ καί αύτη από
του σασους ώνόμαςται. Καλείται όε νυν Φαρΰγαχ' ϊδρυχαι δ
αντό& Ηρας Φαριγαώς eepov, άκό tic έν Φαρύγαις τi ; Λρκ«ί Λ* και άποιχοί φασιν είναι Αργείων·

§. 7·
Των /ε ρ;ν εσπεριών Λοκρών Ομηρος ου μέμνηχαι, υι ου
ρητώς γε' αλλά μόνον τώ όοκεϊν άνχιδιαςαΐεα^αι τούτοις
εκείνους, περί ών ειρ/,χαμεν,
Λοκρών, οί ναίονσι πιρ»ν iipjj? Εΰδοίκτ,

ώς καί ετέρων όντων. Αλλ* οΰί* υπό των άλλων τεΘρύλληνται
ποιητών. Πόλεις (λ*εσχον Αμφισσάν χε καί Ναύπακτον ών η
Ναύπακτος συμμένει τοΰ Αντιρριου πλησίον, ίϊνόμαςαι δ από
"ή; ναυπηγίας της έκει ^ενορένης, εΓτε τό5ν Ηρακλειόων έκεΓναυπη^ησαρένοιν τόν ς-όλον, είν’, όός φησιν Εφορος, Λοκρών έτι
πρότερον παρασκευασα'ντων* ές-ι ίέ νυν Αιτωλών, Φίλιππου
προσκρέναντος.
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§. 8.

427·

Αυτόν $ε χαχ ή Χαλκίς, ?ς μέμντ,ται καί ό IIoDjrte εν τώ
Αίτωλκώ καταλόχω, υποκάτω Κάλυμνος· Αυτόν όε καί ό
Ταφιασσός λόφος, εν ω τό τον Νέσσου μνκμα καί των άλλων
Κενταύρων* ων από τ«ς σ»]πείόνος φασί τό υπό τ« pi£>j τον
λόφον προχεόμενον όυσώίες καί θρόμβους έχον νίωρ ρεΓν
βιά όε τούτο καί 0£όλας καλείσαι τό έθνος. Καί « Μολύ—
κρεια 5* ές-ι κατά τό Αντιρριον, Αίτωλ.ικέν πολιχνών. Η β*
Αμφισσα επί τοίς άκροις ιόρυται τον Κρισσαίον πείιου. Κατ
έσπασαν (5* αυτήν οί Αμφικτύονες, καθάπερ είρήκαμεν. [Καί
Οίανθεί]α <5έ καί Εΰπάλιον. Λοκρών είσιν. Ο όε παράπλ.ονς πάς
ό Λοκρικός μικρόν υπερβάλλει των βιακοσίων ζ·«^έων.
$·

9*

Αλόπϊ]ν ίέ καί ενταύθα καί έν τοΓς Επικν>ιμι4ίοις όνομά£ονσι, καί έν τρ ΦθιώτΆ· οΰτοι μεν ονν άποικοι των Επικν^μιόϊων, οί S’ Επιζεφύριοι, τούτων.
φ. ίο .
ΤοΓς όε ΛοκροΓς , τοΓς μέν έσπερίοις σννεχεΓς είσιν ΑίτωλοΓ*
τοΓς 5* Επικνημι&οις Αίνιάνες ο! τ»ν Οίτ^ν έχοντες, καί
μέσοι Δωριείς. Ουτοι μεν ονν είσιν οί την Τετράπολιν οίκήσαντες, ή'ν φασιν είναι μητρόπολη/ των απάντων Δωριέων· πόλεις
o’ έσχον, Ερινεόν, ΒοΓον, Πι'νίον, Κντινιον* ΰπέρκειται β* ν
Πίνδος τοϋ Ερινεον* παραρρεΓ ό* αυτήν ομώνυμος ποταμός,
έμβάλλων εις τον Κηφισσον ου πολύ τής Λιλαιας άπωθεν*
τινές ί* Ακύφαντα λέ^ονσι τήν Πίνδον. Τούτων ό βασιλεύς
Αίπάλιος, έκπεσών τής αρχής, κατήχθ») πάλιν, ώς ίςωρονσιν,
ύφ5 Ηρακλέονς* άπεμν»]μόνευσεν ονν αντω τήν χάριν τελευτά-

ΒΙΒΛ. Θ. ( λοκρις ).
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σαντι περί την Οίτην. Υλλον γάρ εισεποιησατο τον πρεσβΰ- 427*
τατον τών εκείνου παίόων, καί &είέ£ατο έκείνος την αρχήν
καί οί άπόχονοι. Εντεύθεν όρρηθείσι τοίς Ηρακλείόαις ύπήρ£εν ή εις Πελοπόννησον κα'θοόος.
§.

ζζ.

Τέως ρέν ούν «σαν εν άςιώρατι at πόλεις, καίπερ ουσαι
pupal καί λυπρόχωροι, επειτ’ ώλιχωρήθησαν* εν όε τώ Φωκικώ πολέρω, καί τή Μακείόνων επικράτεια καί Αίτωλών καί
Αθαράνων [ούτως έκακώβησαν, ώς·ε] θαυρας·όν εί καί ίχνος
αυτών εις Ρ ωραίους ηλΘε. Τά ^ αυτά πεπόνΘασι καί οί Αίνιάνες.
Καί yap τούτους έφθειραν Αίτωλοί τε καί Αλαμάνες' Αίτωλοί
ρέν μετά Ακαρνάνων πολεροΰντες καί ρέχα ίύνάρενοι* Αθαρανες
ό* ύπατοι τών Ηπειρωτών εις άξίωμα προαχθέντες, ήίη τών
άλλων άπειρηκότων, καί ρετ* Αρυνάνίρου τού |3ασιλέως όύναριν κατασκευασάρενοι. Ούτοι £έ την Οίτην όίακατειχον.
§. 12 .
Τό <5* όρος όιατείνει από Θερροπυλών καί τής ανατολής 428.
ρέχρι προς τον κόλπον τον Αρέρακαόν καί την εσπέραν· τρόπον
οί τινα καί προς όρθάς τέρνε» την άπό τού Παρνασού ρέχρι
Πίνίου καί τών υπερκειρένων βαρβάρων ορεινήν τό όρος τούτο.
Τούτου <5ε τό ρέν προς Θεοροπύλας ·νενευκός ρέρος Οίτη κα
λείται, ςαδίων &ακοσίων τό μήκος, τραχύ καί υψηλόν, υψηλότατον $ε κατά τάς Θερροπύλας* κορυφούται γάρ ενταύθα , καί
τελευτά πρός ό£είς καί άποτόρους ρέχρι τής θαλάττης κρη
μνούς* ολίγην ό* άπολείπει πάροίον τοίς άπό τής παραλίας
έρβαλλουσιν εις τούς Λοκρούς έκ τής Θετταλίας.

*ο6
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$* ι3 ·

4^8·

Την μέν ουν παροδον Πύλας καλούσι, και Στενάς καί Θερμοπύλας* !$■« χάρ *α-ί θερμά πλησίον ΰδατα τιμώμενα, ώς Ηρακλέους ιερά· Τό ο7ύπερκε'μενον όρος Καλλι'δρομον τινές oh
καί το λοιπόν τό δι* Αιτωλίας καί Ακαρνανίας διηκον μέχρι του
Αμορακικοΰ κόλπου Καλλιόρομον προσαχορεύουσι. Προς δέ
ταις Θερμοπύλες έςι φρούρια εντός τών Στενών, Νίκαια μέν
έπί θάλατταν Αοκρών, Ταχιούς δέ καί Ηράκλεια υπέρ αυτής,
ί Τραχίν καλούμενη προτερον, Λακεδαιμονίων χτίσμα· Διέχει
δε τκς αρχαίας ΤραχΓνος περί e? λαδιούς η Ηράκλειά· Ε£ης δέ
ή Ροδουντία, χωρίον ερυμνόν*
$· ι4 ·

Ποιεί ίέ 3ύσείσβόλα τά χωρία ταΰτα ■?, τε τραχύτ«ς κ«ΐ τό
πλίθος τών ύόάτων οάρατγγας ποίούντων, « <3ιέ|εισί. Προς
γάρ τώ Σπερχειώ, τώ παραρρεοντι r/jv Αντάερραν, και ό Λύρας
εΥίν ? ον φασιν έπιχειρκσαι τ/,ν Ηρακλέους σ£έσαί πυράν* καί
άλλος Μέλας, διίχων Τραχΐνος εις πέντε ςσ.δίους. Προς <ϊέ
ρεσηρέριαν τ«ς ΤραχΓνος φ«σίν Ηρόδοτος etvat ββώείαν όιασφάγα, $ι7τ,ς Ασωπός, ομώνυμος χοΐς ε<ρ«ρενο«ς λσωποίς, εις
τ«ν θάλατταν εκπίπτει t>jv εντός πυλών, παραλίων και τόν Φοέ
νεκα έκ τής μεοτ,μβρίας συρβάλλοντα αύτώ, ομώνυμον τώ «ρωϊ,
ου καί τ ά ^ ς πλησίον ίεάνυτατ ςάδιοι & εισίν επί Θερροπύλας
από Ασωπού πεντεχαίδεχα.
ι5 .
Τότε ρεν ουν ήν ενδοξότατα τά χωρία ταύτα, «νίκα τών
κλε&ρων έκυρίευε τών περί τά Στενά* καί τοίς ε£ω τών Στενών
προς τούς εντός «σαν αγώνες πρωτείων κα2άπερ xai πέόας

Β ίΒ Α . Θ. ( α ο κ ρ ι ς ) .

ζόη

εκάλει Φίλιππος τής Ελλάίος τίτν Χαλκεία καί τϊ,ν Κόρινθον , 4^8»
πρός τάς εκ τής Μακεδονία; άφορμάς βλέπων έπιίέσρους &
οί υςερον προσηγόρευον ταυτας τε καί έτι τήν Αημητριάοα' καί
yap αυτ»ι παροίων κν κυρία τών περί τά Τέμπη, τό τε Παλιόν
εχουσα καί τκν Οσσαν. Τς-ερον ίέ , πάντων υπό μίαν εξουσίαν 4?9»
ύπ»]χρένων, άπαντα έλεύΘερα πάσι καί άνέωχε.
§. ι 6 .
Περί ίέ τα Στενά τούτα οί περί Αεωνίίαν μετά ό).ίγων των
ομόρων τοίς τόποις άντέσχον πρός τάς τοσαύτας τών Περβώ»
ίύνάρεις, μέχρι περιελθόντες ίι ’ ατραπών τά ορ») κατέκοψαν
αυτούς οί βάρβαροι. Καί νυν τό πολυάνίριον εκείνων ές*ί,
καί ςτόλαι, καί ή θρυλλουρένη επιγραφή τρ Λακείαιρονίων
οίλρ, έχουσα ούτως*
«

i f ξέν* άττάγγειλον Λακε&ααονίΟί^, οτε τν^ίε
Kei/xcda τοίς κείνων πε^ό^ενοε νο^α4αοις-

§· ΐ7 ·
fife ίέ καί λιρκν ρέχας αυτόθι, καί Αήμητρος ιερόν , έν ω
κατά πάσαν Πυλαίαν θυσίαν ετέλουν οί Αρφικτυονες. Εκ ίέ
του λιρένος είς Ηράκλειον τκν Τραχινα πε£κ ς-άίίοι τετταράκοντα* πλους ί ’ επί Κκναιον ε£ίορ4κοντα. Ε£ο> ίέ Πυλών ευθύς
ό Σπερχειός έκίίίωσιν. Επί ίέ Πυλας άπό Εύρίπου ς-άίιοι
πεντακόσιοι τριάκοντα. Καί ή μεν Λοκρίς τέλος έχει. Τά ί*
έ£ω, Θετταλών ές·ι, τά πρός εω καί τόν Μαλιακόν κόλπον,
τά ίε προς ίύσιν, Αίτωλών καί Ακαρνάνων. Αθαράνες ίέ καί
αυτοί έκλελοίπασι...
$· ι 8.
Μέχις-ον ίί; καί παλαιότατον τό τών Θετταλ.ών σΰςημα.' ών

ao 8
4*9·
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Ομπρος είρηκδ 7 τά $* άλλοι πλεώυς. Αιτωλους
Ομηρος μεν άει ενι ονυμαη λέγει 7 πόλεις, ούκ e3vy? τάττων
W αυτοίς > πλίη/ ει τους Κουρήτας , ο&ς έν /xiper τοατέον
Διτωλχκώυ.Από θετταλών S3άρκτέον, τά μέυ σφόίρα παλαιά
και ρυθώΛ], καί ούχ ομολογονμενχ τά πολλά, εώντες, καθάπερ καί ευ τ^Γς άλλοις έποιτ^χμεν , τά 5έ φαινόμενα ipev
xatpwc λέοντες.
ΚΕΦ.

Ε.

§* «*
*
Ε Γ Ι δ* αυτής προς 5αλάττη μεν ή άπό Θερμοπυλών /^εχρε
Τής εκβολής του Πηνειού καί των άκρων τού Πηλών παραλία,
βλεπουσα προς έω καίπρός τά άκρα τής Εύβοιας τά βόρεια.
Εχουσι ίέ τά μεν προς Εύβοια καί Θερμοπύλαις Μαλιείς και
οί Φθιώται Αχαιοί* τά δε προς τώ Πηλίω Μαγνήτες. Αΰτη
μεν ουν η πλευρά τής Θετταλίας έώα λε^έσ-ω καί παραλία.
Εκατέρωθεν
άπό μεν Πηλίου καί Πηνειού προς τήν μεσόχαιαν Μακεδόνες παράκεα»ται μέχρι Παιονίας και τών Ηπειροι*
τικών έ3νών. Από δέ των Θερμοπυλών τά παράλληλα τοΓς
Μακεδόσιν δρη τά Οΐταία καί Αι’τωλικά τοις Δωριεύσι καί τώ
Παρνασώ συνάπτοντα* καλείσθω δέ τό μεν προς τοίς Μακεδόσι
πλευράν άρκτικόν* τό δ* έτερον νότιον. Λοιπόν δ* έςΊ το έσπέριον, δ περικλείουσιν Αίτωλοί καί Ακαρνανες καί ΑμψΩ.ο43ο. χοι, καί τών Ηπειρωτών Αλαμάνες, καί Μολοττοί, καί η τών
Αδίκων ποτέ λεχομένη χή, καί άπλώς ή περί Πίνδον,. . . .
πλήν τού Πηλίου καί τής Οασης. Ταύτα & έξρρται μεν ίκανώς*
ού μήν ye πολλήν περιλαμβάνει κύκλω χώραν, άλλ’εις τά πεδία
τελευτή.

ΒΙΒΑ. Θ. ( θεττααια ). ·

209

§· *·
Ταΰτα S’ i?i τά μέσα τής Θεηαλίας , ευδαιρονεΓάτη χώρα, 43ο.
*λήν όση ποταρόκλυς·ός έςτν. Ο y«p Πηνειός, διάρέση? ρέων,
tM πολλούς δεχόμενος ποταμούς, ύπερεκχείται πολλάκι;· τό δε
παλαιόν καί ίλιμνάζετο , ώς λόχος, τό πεδίον, ϊκ τε τών άλλων
μερών όρεσι περιειργόμενον, καί τής παραλίας μετεωρότερα
των πεδίων έχούσης τά χωρία. Τπό δέ θεϊσμών ρήγματος γενομένου [κατά] τά νϋν καλούμενα Τέμπη, καί την Οσσαν άποσχί·
βταντος από τοΰ όλυμπον, όϊεξέπεσε ταύτη προς θάλατταν ό
Πηνειός, καί άνέψυξε την χώραν τούτην Υπολείπεται δ* όμως
>5τε Νεσσωνίς λίμνη μεγάλη, καί ή Bot&jiS, ελάττων εκείνης
καί τ&ηοιεςέρα παραλία.
ί · 3·
Τοιαύτη δ* ουσα εις τέτταρα μέρη δΐ^ρητο’ έκαλείτο δέ τό
μεν ΦΒιώτις, τό δέ ίς·ιαιώτις, τό δε Θετταλιώτις, τό δέ
Πελασχιώτις. έχει δ* ή μεν ΦΒιώτις τά νότια τά παρά την 0*την, άπό τού Μαλιακοϋ κόλπου καί Πυλαϊκοΰ μέχρι τής Δολοπώες
καί τής Πίνδον δ^ατείνοντα, πλατννόμενα δέ μέχρι Φαρσαλίας,
καί τών πεδίων τών Θετταλικών ή δ* Ις·ιαιώτις τά έσπέρια,
καί τά μεταξύ Πίνδον καί τής άνω Μακεδονίας* τά δέ λοιπά,
οΐ τε υπό τή ϊς·ιαιώτιδι νεμόμενοι τά πεδία, καλούμενοι -δέ
Πελααχιώται, σννάπτοντες ήδή τοίς κάτω Μακεδόσι, καί οί
εφεξής τά μέχρι τής Μαχνητικής παραλίας έκπληρονντες χωρία.
Κάνταϋ^α δ* ενδόξων ονομάτων ίς-αι άρ&μησις, καί άλλως,
καί διά τλν όμηρου ποίησιν. Τών δέ πόλεων, όλίχαι αώ£ουσι τό
πάτριον άξίωμα* ράλιςα ^ Λάρισαα.

$· 4·
V

0 δέ Ποιητής εις δέκα μέρη και δυναςείας διελών τήν σύμα
a
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45ο. πασαν γην, «ν νΰν Θετταλ'αν προσαγορεύομεν, προσλαβών
και ttva τής Οίταιας καί τής Λοκρικής, ώ; δ’αυτως καί τής ύπδ
Μακεδόσιν νυν τεταγμένης, υπογράφει τΐ κοινόν καί πασρ χώρα
συμβαϊϋον, τό μεταβαλλεσθαι καί τά όλα καί τά καθ’ ίχαςχ
•καρά τάς τών ε'πικρατούντων δύνάμεις.
$.5.
Πρώτους δέ καταλέγει τους ύπ’ Αχιλλεί, τους τδ νότιον
πλευράν κατέχοντας, καί παρακειμένους τρ τε 0 % καί τοΓς *
Επανημιδίοις ΛοκροΓς*
όσσοι τό Πελασγικόν Λργος έναιον,
ΟΣ τ’ Αλον, ρΣ τ’ Αλότπον, οΣ τε Τροχιν’ ένεμοντο,
ΟΣ τ’ ειχον Φ^ίην ί ί 1Ελλάδα καλλιγύναοα·
Μυρμιδόνες δε καλενντο και Ελληνες καί A/jsuoi.

43 1. Συξεύγνυσι δε τούτοις και τούς ύπδ τώ Φοινίκι, και κοινόν
άμψοΐν ποια τον ς*όλον. 0 ριεν ουν Ποιητής ούδαμου μέμνηται
Δολοπικής ς-ρατιάς, κατά τούς περί ίλιον αγώνας· ούδέ γάρ
αύτών τον ήγεμόνα Φοίνικα πεποιηκεν εϊς τούς κινδύνους εξιόντα, καθάπερ τον Νές*ορα* άλλοι δ* ειρήκασι, καθάπερ Πίν
δαρος μνησθεις τοΰ Φοίναος*
Ος Δολόπων άγαγε 5ρασύν όμιλον σρενδονασαι,
Ιπποδάμων Δαναών |3ελεσι πρόσγορον.

Τούτο δή και παρά τώ Ποιητή κατά τδ σιωπώριενον (ώς είώθχσι
λεγειν οί γραμματικοί) συνυπακους*έον. Γελοΐον γάρ τδ τον
βασιλέα μετεχειν τής βραχείας
Ναϊον δ* έσχατιήν Φ5ήις, Δολόπεσσιν ανάσσων*

τούς δ5 υπηκόους μη παρέάαΐ' ουδέ γάρ συς*ρ«τεόειν άν τώ
Αχιλλεϊδό£ειεν, άλλά μόνον ολίγων επιβάτης και ρήτωρ έπεσδαι,
έι δ’ αρα, σύμβουλος. Τά δ’ έπη βούλεται χοΰ τούτο δ^λούν·
τοιοΰτον γάρ τδ,
Μύθων τε ρστίρ’ έμεναι προκτηρά τε έργων.

BIB Λ. Θ. ( θετταλια ).

an

Τών μέντοι υπό τω ΑχιλλεΓ λεχ3·έντων εν αντιλογία ές-'t τ6 τε 43ι.
Αργος το Π ε λ α τ ό ν , καί ί Φ5έα* Αρ/ος τε γάρ οί μεν πάλιν
ψέγονται Θετταλαάρ, περί Λα’ρισσαυ ιδρυμένη» ποτέ, yyv δ'
.ουκέτ* ουσαν* οί <3° ονι πόλο/, άλλα το των Θετταλών πεδίου
οδτωζ όνοματιχώς λεγόμενον, Ζεμένου τοϋνομα Αβαντος, εξ
Αργους δεύρο άηουαζσανχος.
§. 6 .
♦

*

·

ΦΖίαν τε, οί μεν ττ,ν αυτίjv εΐναι τ>$Ελλάίι [τ>5] καί Αχοία ,
τούτην δ* είναι, διατεμνομένης τής σνμπάσης Θετταλίας, κατά
Scczepον ^ρος το νότιον οί $ε 9tatpοΰσιν. Eorxe $* 6 Ποιητές
$ύο itotetv, t>jy τε ΦΒύζν, καί τ>?ν Ελλαία, όταν οΰτω ψ9},
Λφ

0 1 τ’ «Τχον Φ5ό}ν ^

Ελλά&ΐ *«rt>«yvvauwtj

ως $υεΐν ούσών καί, '
Φινγον frritT>άπάν*ν5ι &* Κλλάίος fvfu^ipoto,

Φ$ά?ν <Γi^uipsV
X*t>

άν’ Ελλάία « Φ$ί«ν rt.

Ο ρεν ουν Ποι»τί?ς δύο πο«Γ* πότερον δε πόλεις η χώρας, βύ
δ/ΐλοΖ Οί δ>' ΰς-ερον την Ελλάδα, οί μεν, ειπόντες χώραν,
διαχετάοΖαι ψαοίν εις τάς ®ή$ας τάς Φ5(ώτ(όάς άπό τής πάλα*
Φαρσάλου* έν δε τ>} χώρα ταύτη καί το Θετί&όν έςι πλη
σίον των Φαρσάλων άμγοΐν, τής τε παλαιας καί τής νέας*
κάκ τοΰ Θετιδίου τεχμαιρόμενοι τής υπό τώ Αχελλε? μέρος
είναι καί τήνδε τήν χώραν. Οί δ* ειπόντες «Λα/, Φαροάλιοι
μεν δαχνύονοιν από έξήκοντά ς-'αδίων τής έαψών πάλεως κατεσκαρψιένφ/ πόλο/, δν πεπες-εό^οιν εΐναι Χϊρ' ΕΏαδα, καί όύο
κρήνας πλησίον, Μεσσ»ίΐία καί Ϋπέρειαν Μελιταιείς δ άπωθεν
εαυτών όσον όέκα ςαδίους ώκήοΖαι τήν Ελλάδα πέραν τοΰ
ένιπεωςκνίκα ή αυτών πόλις Πύρρα ώνομάζετο· έν. δε τής
Ελλάδος, έν ταπεινώ χωρίω κείμενης, εις τ»ν εαυτών μετοιχτ,σαι τους Ελληνας* μαρτυρίου δ είναι τον έν τ>5 άγορα τ>5
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43s. αρεχέρα χώρον tow Ελληνος, tow Δευκαλίωνος υίου καί Πύρρας. Ις-ορεΐται γάρ ό Δευκαλίων τής Φθιώτιίος άρξαι, καί
απλώς τής Θετταλίας* ό δ* Ενιπεύς, από της ΟΒρυος καρά
Φάρσαλον ρυείς εις τον Απιίανόν παραβάλλει, ό £* εις τον
Πηνειόν. Περί μεν Ελλήνων ταδτα.
$· 7·
Φ5Γοι όε καλούνται οι τε ύπ’ Αχιλλεΐ, και υπό Πρωτεσιλάω,
καί Φιλοκτνηρ · ο δε Ποιητές τούτων μοτρτυς· Επών γάρ b
τώ Καταλέγω των υπ* ΑχΛλεε,
ΟΣ τ’ είχον Φθι»ν,

εν ty επί ναυσί μαχ>: τούτονς μεν ύπομένοντας εν ταΓς νανσί
πεποί'ηκε μετά τον ΑχΛλεως , καί καθ’ ίσνχ&ν £ντας* τούς $*
ύπο Φώοκτ^τρ/ μαχομενονς, έχοντας Μέίοντα, καί τούς ύπο
ΠρωτεσΛαω πρότερον, είταΠο&Ιρκεε μενεπτολεμω* περί ών
κοινώς μεν οντω φ^σίν,
•

Ενθα Sk Βοιωτοι και ΐάονις έλκεχίτωνες,
ΛοκροΙ και ΦθΣοι και ραιύιμέεντες Επειοι,

ιδίως ίέ ,
Προ Φθιων ί έ , Μέίων τ ι , μενεπτόλεμός τε Ποίάρχ^ς.
Οί μεν προ φθιων μεγάθυμων θωρηχθέντες,
Navy tv αμυνόμενοι , μετά Βοιωτών έμάχοντο»

τ* χ * <3ε και οι συν Εύρυπυλω Φθίοι ελεχοντο, όμοροι τούτοις όντες. Νυν μέντοι Μαγνησίάς νομίζονσι, τής υπ’Εύρυπυλω
τά περί όρρένιοι^ καί την υπό Φιλοκτήτη πάσαν* tijv
υπό
τώ Αχιλλεΐ τής Φ$£χς από Δολοπίας καί tow πεόιον ρέχρι της
Μαχνητικής Βάλάττης. Μέχρι δε της υπό Πρωτεσιλαω πόλεως
Αντρώνος, δ νυν πληδυνταώς λέγεται, τό *δέ* πλάτος άρορίξεται τής υπό Πηλεΐ καί Αχιλλεΐ γης από τής Τραχα/ίας καί
τής Οίταίας άρξαμένοις· τό & αυτό σχείόν τι και μήκος ες-ι tow
Μαλιακου κολπου.

ΒΙΒΛ. Θ. ( θ ε τ τ α α ια ).
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Περί Αλου δέ καί Αλόπης δίαπορούσι, μή ού τούτους ),eyet 432*
τούς τάκους, οί νύν έν τώ ΦΘιωτικώ τέλει φέρονται, αλλά τούς έν
Λοκροίς, μέχρι δεύρο έπικρατούντος τού Αχιλλέως, ώσπερ καί
μέχρι ΤραχΓνος καί τής Οίταίας. E ft yap καί Αλος καί Αλιούς
έν τή παραλύτων Αοκρών, καθάπερ καί Αλόπη. 01 δέ τον
Αλιούντα αντί Αλόπης τάέανι, καί γράψουσηι ούτως*
Οί τ* Αλον, οί τ’ Αλιονν2’, οϊ’τι Τρ«χΐν’ ένίμοντο.
0 Si Φ5ιωτικός Αλος ύπό τω πέρατι κείται της Ο^ρυος, όρους 433.
προς άρκτον κειμένου τή Φ^ιώτιδι, ομόρου δε τω ΤυμφρηΓω τώ
ορει καί τοΓς Δόλοψιν, έκείθεν δέ παρατείνοντος εις τά πλησίον
τού Μαλιακού κόλπου. Απέχει Si ίτώνου περί εξήκοντα ς*αδίους
ό Αλος, ή *ι Αλος (λέγεται yap άμφοτέρως)* ώκισε Si ο Αθα'μας
την Αλον, άφανισδείσαν δέ συνώκισε... χρόνοις ΰς*ερον ύπέρκειτάι
Si τού Κροκίου πεδίου* ρεΐ Si ποταμός Αμφρυσος προς τώ τείχει.
ΐπ ό δέτω Κροκιω Θκ,βαί είσιν αί'Φδιώτιδες’καί ή χώρα$ε Φθιώ»
τις καλείται καί Αχαϊκή, συνάπτουσα τοις Μαλιεύσιν, ώσπερ καί
οί τής Οθρυος πρόποδες. Καδάπερ δέ ή Φυλακή υι υπό Πρωτεσιλα'ω τής Φ^ιώτιδός ές*ι τής προσχώρου τοΐς Μαλιεύσιν, ουτω
καί ή Αλος* διέχει Si Θη&5ν περί εκατόν ς*αδίους* εν μέσω S’ ές*ί
Φαρσάλουκαί Φδιωτών. Φίλιππος μέντοι Φαρσαλίοις προσένειμεν,
άφελόμενος των Φδιωτών. Ουτω δέ συμβαίνει τούς όρους καί τάς
συντάξεις των τε εθνών καί των τόπων άλλάττεσδαι άεί, καδάπερ
είπομεν. Ουτω καί Σοφοκλής τήν Τροχαίαν Φδιώτιν είρηκεν. Αρ«
τεμίίωρος δέ τήν Αλον έν τ>5 παραλία τίδησα, εξω μεν .τού Μαλιακού κόλπου κειμένων, Φβιώτιν δέ. Προϊών yap ένθένδε ώς επί
τον Πηνειόν, μετά τον Δντρωνα τίΒησι Πτελεόν, είτα τον Αλον
άπό τοΰ Πτελεού διέχοντα εκατόν καί δέκα ς·«δίους. Περί δέ
ΤραχΓνος είρητα;, όποια τις* καί ό Ποιητής δε κατονομάζει.
S3
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433.

Τον δε Σπερχειορ ρερνηρ&ος πολλακις , ώς επιχωρίου
ποταμού, τάς 7η^άς έχοντος εκ Τυρφρης-ού, Δρυοπικού ορούς
του καλουρένου. . . πρότερον, έκίιίόντος ίέ πλησίον Θερροπυλών μεταξύ αυτών καί Λαμίας, δήλάι, δτι και τά εντός
πυλών, οσα του Μαλιακού κόλπου, και τά έκτος υπ* έκει'νω
ην. Απέχει σε Λαρ/ας ό Σπερχειός περί τριάκοντα ς-αίίονς,
ύπερχειμένης πεδίου τίνος καθήκοντος επί τον Μαλιακόν κόλπον.
Οτι 8* ό Σπερχειός επιχώριος , εκ τε του τρέγειν έκείνω την
κόρην φάσχεα!, καί του τον Μενέσθιον, ένα των λοχαχών ου*
του, Σπερχειού λέχεσθαι παΣ3α καί τ>5ς άόελφης τής Αχιλλέως· Μυρριίο'να; δ’ είκό; καλασθαζ τταντας τούς υπό τω
Αχιλλεί καί τω Πατρόκλω, οΐ συνηκολούθησαν εξ Αιχίνης φευ*
yoντε τω Πηλεί. Αχαιοί S’ εκαλούντο οί Φθιώταεπάντες%
§· *ο.

Αιαρ&μουνται δε τάς υπό τω Φθιωτικώ τέλει τω ύπ* ΑχιλλεΓ
κατοικίας, από Μαλιέων άρξάμενοι, πλείους μεν, έν ^ αυταΓς
Θη&ες τάς Φθιώτιδας, Εχίνον, Λαμίαν, περί ίν ό Λαριακός συνές-η πόλερος Μαν.εδόσι και καί Αντιπάτρω προς Αθηναίους9 εν ω
ΛεωσΟένης τε έπεσε των Αθηναίων ζ’ρατηγδς, [καί Λεοννατος] ό
434· Αλεξανίρου τού βασιλέως εταίρος· Ερινεόν προς τούτοις, Κορώνειαν, ομώνυμον τη Βοιωτικη, Μελιταιαν, Θαυρακούς, Πρόερναν,
Φάρσαλον, Ερέτριαν, ομώνυμον τη Εύ&ΰκη, Παραχελωιτας,
καί τούτους ομωνύμους τοΐς Αίτωλικοΐς· καί yap ενταύθα ές-ιν
Αχελώος ποταμός πλησίον Λαμίας, παρ’ ον οίκουσιν οί ΠαραχελωΓται. Παρέτεινε ^ η χώρα αύτη προς άρκτον μεν, τη
των Ασκληπια&ί>ν, καί ραλις-α τη προσεσπερίω, καί της Εύρυπύλου καί Πρωτεσιλαου ταίς προς Ιω κεκλ.ιρέναις , προς νότον
ίέ τ>5 ΟΙταυζ, εις τετταρεσκαίίεκα δήμους δνρρημένγ. . ·
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Ηράκλειον τε καί Δρυοπι'δα, τετράπολιν γεγονυΐχν ποτέ (καδά· 434
περ υμ την Δωρίδα), μητρόπολη/ δέ των Ιν Πελοπονν/ίσω
Δρυόπων νομι£ομένην. Της δ 1 Οίταιας καί ό Ακύφας ές*ί, καί
Παρασωπιάς , καί Οίνειάδαι, καί Αντύαρρα ομώνυμος τή έν
ΑοκροΓς τοίς ε'σπερι'οις. Λέχω δέ τάς διατάζεις ταύτας ούκ
ad μεμενηκυίας τάς αύτάς , αλλά ποικίλως μεταδεδλημένας* αί
δ* έπισημότατοι μόλις» Άξιαι μνήμης είσί»
§. ι ι .
Τους δε Δόλοπας ψρόξει καί ό Ποιητής ίκανως, δτ< έπί ταΓς
έσχατιαίς είσι τής Φ3ώς, καί ότι υπό τώ αύτω ήγεμόνι
ηααν τω Πηλεί ούτοι τε καί οί Φ3ιώται* εναιον yap (φησίν)
έσχατιήν Φ3ίης· καί $ν Φοίνι| Δολόπεσσιν άνάσσων, ιόντος
του Πηλέως. Γειτνιά δέ τ ί Πίνδω καί τοίς περί αυτήν χωρίοις ,
ΘετταλικοΓς ούσι τοις πλείτβις. Διά yάp τήν επιφάνειαν τε καί
τήν επικράτειαν των Θετταλών καί των Μακεδο'νων οί πλησιάζοντες αυτοί; μόλις» των Ηπειρωτων, οί μέν έκόντες, οί δ*
άκοντες, μέρη κοβίςαντο Θετταλών^ή Μακεδόνων* χββόπερ
Αλαμάνες καί Αδικες καί Τάλαρες Θετταλών, Όρίςαι δε
καί Πελayo'vες καί Ελιρώται Μακεδόνων.
φ. *2 .
Η δέ Πίνδος όρος ές·ί piya, προς άρκτον μεν τήν Μακεδονίαν,
προ; εσπέραν δέ Περραιβούς, μετανόςας ανθρώπους, όχουσα,
προς δε μεσημβρίαν Δόλοπας, [προς &> δέ τήν Ις*ιαιώτιυ]· αυτ>ί
δ>εςι τής Θετταλίας. Επ’ αντρ δέ τ>5Πίνδω ώκονν Τάλαρες, Μολοττεκόν φίλον, των περί τον Τόμαρον απόσπασμα* καί Αίδικες,
εις ούς εζελαθήναί φησιν υπό Πειρίδου τούς Κενταύρους ό Ποιη
τής* εκλελοιπέναι δέ νΰν ίς*οροϋνται. Τήν δ* έκλειψη/ διττώ; άκους-έον n yap άφανισδέντων των ανθρώπων, καί τής χώρας τελε'ως
Η 4
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434· ερημωμένη·:, η του ονόματος τον έθναεοΰ μηχέτι δντος, μηδέ τον
435. συρίματος διαμένοντος τοιούτου. Οταν ουν άσγιμον χέλέως >5το
λειπόμενον * νυνί * αύςνιμα, ούκ ά£ιον μνήμης τίδεμεν ούτ’ αύτό,
ούτε τοννομα χό μετάληφ^έν' δταν δ* £χ« τού μεμνήσ&αι δί
καιον πρό^ασιν, λέγεεν άναγχαχον την μεταβολήν.
$. ι3 .
Λοιπόν 5* είπαν τής παραλίας την χάζιν τής υπό τώ
Δχιλλεΐ, από Θερμοπυλών άρξαμένονς' τήν yap Λοκρικήν καί
τάς άλλας είρήκαμεν. Αί τοή/υν Θερμοιή^αε τού μεν Κηναίου
διεςήκασιν εδδομηχοντας’αδίω πορθμώ , παραπλέοντι δ* ίξω
Πυλών, τού Σπερχειού ώς ς-αδίους δέκα* έν^εν δ* εις Φαλαρα,
εόιοσι. Φαλαρών δ*από $αλαττ>?ς ύπίρκειται πεντήκοντα ς-α'δια...
ή τών δεκαπέντε πόλεων. ΕΖθ? ε'ςής παραπλεύσαντι ςαδίοις
εκατόν ό Εχίνος ΰπερκειται. Τής δ* εξής παραλίας έν μεσογαία
έςίν ή Κρεμαςτ, Λαρισσα, είκοσι ς-αδίους αυτός Λεχούσα' ή
δ* αυτί? καί Πελασχία λεγάμενη Λαρισσα.
* $· «4·
Είτα Μυόνυησος, ν>?σίδιον. fe?T*Λυτρών* ήν δ*αυτ») υπό Πρωτεσιλάω. Τοσαΰτα μεν περί της υπό τώ Αχιλλεί μερίδας, Επεί
δ 5 ό Ποοττπς εις πολλά καί γνώριμα μέρη διελών, καί όνομάζων
τούς τε ηγεμόνας καί τάς υπ* αύτοίς πόλεις, τόν σύμπαντα τής
Θετταλιας κύκλον διέταξεν, άχολου^οΰντες τούτω παλιν, ώσπερ
«ν τοΐς επάνω, προσεκπληρώσωμεν τί?ν λοιπκ,ν περιοδείαν τής
χώρας. Καταλύει τοίνυν έφεξής τοΐς ύπ’ Αχιλλει τούς υπό Προ)*
τεσιλαω* ουτοι δ’ είσίν οί καί εφεξής όντες τή υπό τώ
παρόδια μέχρι Αντρώνος οριζόμενη. Της δ* εφεξής έςΊν ή υπό
τώ Πρωτεσιλαω, ££ω μεν ούσα τού Μαλιακοΰ κόλπου, £τι δ’
εντός τής ΦΘιώτιδος, ού μ»ν τή ς... Η μεν ουν Φυλακή έχχυς
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Cbj&wv eft τών Φθιωτι'όων, αιπερ εισ'ι χαι αυτοί υπό τώ Προ»- 435. ·
st
τεσιλάω* καί Αλος όε, καί Λάρισσα η Κρεμαςτ,, xat to A/jpu$τριον ύπ* έκείνω πάσαι προς βω τ>?ς Οθρυος. Τό όέ Αημότριον
Αόμητρος είρηχε τέμενος, καί έχαλεσε Πύρασον. Ην όέ πόλις εΰλιμενςς η Πύρασος έν δυσΐ ς-αδίοις έχονσα Αψητρος άλ.σος καί
ιερόν άγιον, διέχουσα Οτβών ς-αδίους είκοσι* υπέρχεαηαι δε Πυ
ρώσου Θτ£αι. Θη&ΰν δ’ ένττ} μεαογαίο τό Κρόχιον πεόί'ον πρός
τω καταλκ^οντι τδς Όθρυος, it’ ου ό Αμφρυσος ρεΐ ποταμός.
Τούτου δ*ΰπέρχειται ό ϊτωνος, όπου τό τκς Ιτωνίας ιερόν, άφ’ βυ»
χαίτό έν τή Βοιωτία, χαι ό Κουάριος ποταμός4 εϊρηται δε περί
τούτου [χαι] περί της Αρνης έν τοΐς Ββιωτιακοίς. Ταυτα δ>ές-i τής
Θετταλιώτιδος μιας τών τεττύρων μερίδων τδς όλης Θεηαλίας,^ς
b χαι τά υπ’Εύρυπύλω, καί ό Φύλλος, ένθα Απόλλωνος του Φύλ
λ ο υ Ιερόν4καί ϊχναι, όπου η Θέρυς ft ίχναία τιμαται4χαί Κίερος
δ*.... εις ανην συντελείrat·... τής Αθαμανίας. Κατά όέ τον Αντρώνα έρμα ύφαλον εν τω πρός Εύβοια eft πόρω, καλούριενον
Ονος Αντρώνος* είτα Πτελεόν καί ό Αλος* είτα τό τϋς Δ>5ρσ}τρος ίερόν καί ό Πύρασος χατεσχαμμένος4 υπέρ αυτών όέ at
QfiSat4 είτα ακρα Πύρρα, καί ίύο ισισί&α πλησίον, ων τό μέυ
Πύρρα, τό & Δευκαλίων καλείται. ένταύθα <5ε καί » Φθιώτίς
«ως τελευτή.
$. ι5 .

♦

Ε|»ς δε τους υπό τω Εύρυίλω καταλέγει, xai z b συνεχή 4^6.
παραλίαν, άπερ ες*ιν ΰδη Μαγνωσίας χαι τής Πελασ^ιώτιόος γης.
Φεραί ptev ουν είσι πέρας τών Πελασγικών πεδίων πρός την
Μαγνησίαν, ά παρατείνει μέχρι τοϋ Π>]λίου ςαδίους εκατόν
έξίίκοντα. Επίνειον δε τών Φερών Πα/ασαί, όιέχον έννενηχοντα
ςαδίονς αυτών4 Ιωλκοΰ δε είκοσι. Η δ* ίωλκός χατέσχαπται
μέν έχ παλαιού4 εντεύθεν δ* ές-ειλε τον Ιάσονα καί τήν Αργώ
Πελίας. Από δέ της ναυπηγίας τ«ς Αργους καί Πα^ασάς
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436. λεχεσθαι μυθευουσι τον τόπον* οι Si πιθανώτερον ηχούνται
τούνομα τώ τόπω τεθήναι τοΰτο άπό των πηχών, at πολλά/ τε
καί δαψιλείς ρέουαι. Πλησίον Si και Αψέχαι, ώς άν άγετήριόν
τι τών Αργοναυτών. Τής δέ Δημητρωίδος επτά ραδίου ς υπέρ·
>
ν
κειται της θαλάττης Ιωλκο'ς. Εκτισε Si Δημήτριος 6 πολιορκη
τής επώνυμον εαυτού τήν Δημητρια'δα μεταξύ Νηλίας και
Ποτασών επί θαλαττη,τάς πλησίον πολίχνας ει'ς αυτήν συνοίκίσας, Νηλύαυ τε καί Παχασάς, και όρμένιον* ετι δέ Ρ ιξοϋνχα, Σηπια'δα, Ολιξώνα, Βοίδην, Ιωλκόν* at δή νυν dot κώμοι
της Δημητριαδος. Και δή και ναύς-αθμον ήν τούτο καί βασιλείου
μέχρι πολλού τρις βασιλεύσι τών Μακεδόνων* έπεκρβίτει δέ και
τών Τεμπών και τών ορών άμφοίν, ώσπερ ειρηται, τού τε Πηλιου
και τής Οσσης. Νύν Si συνές-αλται μεν, τών δ’ έν τή Μαγνησία
πασών όμως διαφέρει. Η Si Βοιβηις λίμνη πλησιάζει μεν ταΓς
ΦεραΓς* συνάπτει δέ και τοις άπολήχουσι τού Πηλιου πέρασι
καί τής Μαχνησίας. Βοίοη δέ χωριον έπι τρ λίμνη κείμενον.
Καθάπερ δέ την Ιωλκόν, αΰξηθεΐσαν επί πλέον, κατέλυσαν at
ςάσεις και αί τυραννίδες, οδτω και τάς Φεράς συνές*ειλαν έξαρβείσας ποτέ και συχκαταλυθείσας τοις τυράννοις. Πλησίον δέ τής
Jp
Δημητρωίδος ό Αναυρος ρεΐ* καλείται δέ καί ό συνεχής αΐχιαλος
Ιωλκο'ς. Ενταύθα δέ καί τήν Πυλαϊκήν πανήχυριν συνετέλουν. 0
S’ Αρτεμύδωρος άπωτέρω τής Δημητριαδος τίθησι τον Παχασητικόν κόλπον είς τούς υπό τώ Φιλοκτήτη τόπους* έν δέ τώ
κόλπω φησιν εΖναι τήν Κικύνηθον νήσον και πολίχνην ομώνυμον.
ζ6.
Εξής δ* at υπό Φιλοκτήτη πόλεις καταλέχονται. Η μεν ούν
Μεθώνη έτέραες-ι τής Θρακίας Μεθώνης, ήν κατέσκαψε Φίλιππος*
εμνήσθημεν δε καί πρότερον αυτής τε καί τών έν Πελοποννησω.
Συχκατηρίθμηται S’ yj τε Θαυμακία καί Ολικών καί Μελίδοια, ή
τής εξής παραλίας ές-t. Πρόκεινται δέ τών Μαχνητων νήσοι συχναΐ
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ρέν, αχ $*εν ονόματι Σκιάθος τε καί Πεπάρηθος, και ίκος, Αλον- 436.
«ίβ^β te καί Σκΰρος ομωνύμους έχουσαι πόλεις. Μάλιςα $*έςιν εν
ονόματιΣκΰρος διά την Λυκομηδους προς Αχιλλέαοικειότητα, καί
την Νεοπτολέμου του Αχιλλέως ενταύθα yevvfloivτε και εκτροφήν.
Ύςερον δε Φίλιππος αυξηθείς, ορών Αθηναέους έπικρατουντας 4^7·
της θαλάττηςκαί των νήσων οίρχοντας και τούτων καί των άλλων,
έποίησε τάς πλησίον εαυτώ μάλις-α ενδόξους. Πολέμων yap περί
τ>5ς ηχεμονιας, έπεχειρει πρώτοις αεί τοις iyyuQsv, καί καθάπερ
αυτής της Μ α^τιδος τά πολλά μέρη Μακεδονίαν έποίησε καί
της Θράκης καί της άλλης της κύκλω yij;, ούτω καί τάς προ
της Μα^Φησίας νήσους άπρεπο, καί τάς ύπ* ούδενος )Φωρι£ομέ·
νας πρόχερον περιμαχητους και γνωρίμους έποίει. Την Α ουν
Σκΰρον μαλις-α μεν αί άρχαιολογιαι συνιςάσεν' άλλά καί τά τοιαυτα θρυλλείσθαι ποιεζ οίον at των αΙγών άρεταί των Σκυρίων, και
τά μέταλλα της ποικίλης λίθου τ?ς Σκυριας 7 καθάπερ της ΚαρυΓιας, xat της Λευκολλείου, καί της Συνναδικης, καί Ιεοαπολιτικης. Μονόλιθους yap κίονας καί πλάκας μεγάλ.ας οραν ές^ιν έν
τρ Ρώμ>? της ποικίλης λιθιας, ύφ*$ς η πόλες κοσμείται δημοσία
τε και ιδία* πεποίηκέ τε τά λευκο'λιθα ού πολλου ά£ια·
. $· »7·
0

ουν Ποιητής με/pt δεΰρο προε)3ών ζής Μccpn\xtv.r,i
παράλιας, έπάνεισιν επί την άνω Θετταλίαν* καί yap τά παρατεινοντα τ>5 Φθιώτιδι άρξάμενος άπό της Δολοπίας και της Πίνίου, μέχρι της κάτω Θετταλίας, διέ£εισιν
Οί <Ρ είχον Τρικκην και ΐ£ώμ»ν κλωμακόεσσαν.

Ταυτα τά χωρία Ζςι μεν τής Ιςναιώτιδος* εκαλείτο δέ, ώς
yaoi, πρότερον Δωρίς9 κατασχόντων δε των Περραιβων αυτήν,
οί καί της Εύοοίας την Ιςιαιωτιν κατεςρέψαντο, καί τούς αν
θρώπους εις την ήπειρον άνέσπασαν, δίά τό πλήθος των έποιιησάντων Ις*ιαίων, την χώραν άπ* εκείνων ούτως έκάλεσαν*
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437· Καλούσι δεχαι... την Δολοπιαν , την άνω Θετταλιαν, επ’ ευθείας
οΰσαν [τη άνω] Μακεδονία, κα^άπερ καί την κάτω τ»7 κάτω,
Ες-{ δ ί] μέν Τρίκκη, όπου τό ιερόν τοΰ Ασκληπιόν τό άρχαιότατον καί έπιφανεΓ<*τον, όμορος τοΓς τε Δόλοψι καί τοΓς
περί τήν Πίνδον τόποις. Τήν δ* Ιθώμην όμωνύμως τρ Μεσσηνιακρ λεφομένην, οΰ φασι δεϊν ούτως έκφέρειν, άλλα τήν πρώτον
συλλαβήν άφαιρεΓν οΰτω φάρ καλεΓσ^αι πρότερον* νΰν θ’ Ιθώμην
μετωνομάσθαι, χωριον έρυμνόν καί τώ όντι κλωμακόεν, ίίρυμένον μεταξύ τεττάρων φρουρίων, ώσπερ εν τετράπλευρο» κει
μένων, Τράκας τε καί Μητροπόλεως, καί Πελινναιου, καί
Γόμφων· Τής όέ Μητροπολιτών εςι χώρας ή Ι£ώμη. Η δε
Μητρόπόλις πρότερον μέν έκ τριών συκώκίΓο πολιχνιων άση
μων, υ τερον όέ καί πλείους προσεληφ^ησαν, ών ήν καί ί
Ι9ώμη. Καλλίμαχος μέν ουν φησιν εν τοΓς ίάμβοις,
458.

Τάί Aypoiira? ( ή £*ός yap οΰ μία)

Τήν Κας-vwjrtv νπιρ^αλίο^αι τώ ypovetv

Ιίάσας,
ότι μόνη παραδέχεται τήν τών ύών θυσίαν. Καί μην ποίυΐςωρ,
ειτις άλλος καί πάντα τόν |3ίον.... ώς αυτός είρηκεν, ό ταϋτα
μυ^εϊσλκι βουλόμενος. Οί ό 5 υΓερον ήλεφξαν ού μιαν Αφρο*
όιτην μόνον, άλλα καί πλειους άποδεδεγμένας τό έ3·ος τοΰτο,
ών είναι καί την έν τη Μητροπόλει· ταύτ>? όέ μιαν τών συνοικισθεισών εις αυτήν πόλεων, παραίουναι τό έ'δος, *0 μίριον*. Εςι
δε vmI Φαρκαόών έν τη Ις-ιαιώτιδι, καί ρεΐ
αυτών ό Πηνειός
καί ό Κουράλιος* ών δ Κουράλιος ρυείς παρά τό της ίτωνίας
Α3ηνάς Upov εις τον Πηνειόν έξιησιν. Αυτός ό’ ό Πηνειός
άρχεται μέν έκ Πινίου, κα&άπερ ειρηται* έν άρίΓερά (5* άφείς
Τρικκην τε, καί ΠελινναΓον, καί Φαρκαόόνα φέρεται παρά τε
Ατρακα καί Λάρισσαν και τούς έν τη Πελασχιώτιόί ίεξάμενος
ποταμούς, πρόεισι &ά τών Τεμπών επί τάς έκβολάς. Την ό’
Οίχαλίαν, πόλιν Εύρύτου λεχομένην, έν τε τοις τόποις τούτοις

B IB Λ .

Θ .

(© E T T A A i A ).

a a i

if ορονσι, m i εν Αρκαδία, m i μετονομάζοναιν [άλλοι] άλλως, ώς 438.
mi εν τοίς ΠελοποννησιακοΓς είρηται. Περί δε τούτων ζητονοι mi
μάλις-α, τις 0 ή υπό Ηρακλέους άλοϋσα , καί περί τίνος συνέχραψεν 6 ποοίσας την Οιχαλίας άλωσιν. Τούτα μεν δη τά
χωρία τοΓς Ασκληπιάόαις νπέτα£εν.
φ. >8 .

έ& ς δε }Jytι την νη* Εΰρυπυλω*
©ί ό* Ιχον όρμένιον, οί τ* κρήνην τίπέρειαν,
Οί τ*?χον Ας/ριον, Τιτάνοιό τ* λ*νκά χάρηνα.
Το μεν δνν όρμένιον καλείται νυν Ορμίνιον Ift
νπό τώ
Πηλίω κώμη κατά τον Πα/«Λ]τ«όν κόλπον των συνωκισμένων
εις την Δημητρωί&ι πόλεων, ώς εϊρηται' Ανάγκη δε mi την
Βοι&ηϊδα λιμνών είναι πλησίον, έπειίή καί ή Βοίβη των περιοι**
κίίων ήν τής Δημητριάίος καί αυτό το όρμένιον. Τό μεν ουν
όρμένιον απέχει τής Δημητριάδος πε£>5 Γαίίονς έητά καί είκοσι*
6 δε τής ίωλκοϋ τόπος έν όόω κείμενος τής μεν Δημητριάδος
έητά ροδίους διέςηχε, τον
Ορμένιον τους λοιπούς είκοσι
ροδίους. Φησί ί* ό Σκήψιος, έκ του όρμένιον τον Φοίνικα
είναι, καί φεύχεεν αυτόν ένθένίε παρά τού πατρός Αμύντορος
Ορμενίδαο εις την Φ0ίαν, ές Πηλήα άνακτα* έκτίσβαι
yap υπό όρμένον τό χωρίον τούτο, τον Κερχάψου, τον Αίολον*
παίίας & τον όρμένον γενέσδαι τόν τε Αμύντορα καί Εύαίμονα·
ων τον μεν είναι Φοίνικα, τον ^ Ενρύπνλον* φυλαχ&ηναι ίέ τω 439.
Εΰρυπύλω την όΐαίοχήν κοινήν, ώς άν άπελθόντος τον φο£·
ναός έκ της οικείας, καί ίείν γράγεηι ούτως,
Οΐον ότε πρώτον λίπον όρμένιον πολνμηλον*
άντί τον,
λίπον Ελλάδα χαλλιγύναιχα»
Κρατης δε Φωκέα ποιεί τόν Φοίνικα, τεκμαιρόμενος έκ τον
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43g. κράνους τοϋ Με'χητος, ω εχρη'σατο ό Ο&ισσενς κατά την Νυκτεγερσίαν, περί ου φησιν ό Ποιητης, on
Εξ Ελεώνος Αμύντορος Ορμηίόαο
Εςίλίτ’ Αύτόλυχος, πυχινον δο'υον άντιτορήσας.

Τον τε yap έλεώνα έν τώ Παρνασώ πολιχνών είναι' τον τε
Ορμενίδην Αμύντορα ουκ άλλον ttva Τέγεσ^αι, η τον τον
φοίνικος πατέρα* καί τον Αυτόλυκον οίκοΰντα εν τώ Παρνασώ
τοιχωρυχεΓν τα τών γειτόνων (δπερ κοινόν έςι τοιχωρύχου
παντός), ού τά τών πόρρωθεν. 0 δέ Σκ^ψιδς φησι, μήτε
Ελεώνα ριηδένα τόπον τον Παρνασον δεικνύομαι, αλλά Νεώνα, καί τούτην οίκισΒεϊσαν μετά τά Τρωικά' μήτ’ εκ γειτόνων
τά; τοιχωρυχίας γινεσ^αί μόνον. Καί άλλα δε ές*ιν, a Xeyot
τις ά ν άλλ’ ουν όκνώ SiaxptS-iv επί πλε'ον. Αλλοι δέ γράψουοιν
Υ,ζ Ε λεώ νος. Ταναχρικί? Si έςτν αυτή* καί «άλλον ελέγχει
άτόπως άν λεχόριενον τό,
φίΰγον επειτ’ άκάνιν^ε it’ Ελλάδος ενρυχόροιο,
Φ3ίην ό5έξιχόρην.
ή δ5 ΫπΙρεια κρήνη ες-iv εν μέση τή των Φεραίων πόλει* μετά·
λ.αιούση*. Ατοπον το('ννν...λω· Τίτανος δ’άπό τον σνμβεδηκότος
ώνομάσ!&}' Ιευχόγεων γάρ εςι τό χωρίον Αρνης πλησίον καί...
τών* καί τό Αςέριον δ’ ονκ άπω^εν τούτων εςί.
§. ig .
Συνεχείς δέ τη ριερίδι ταύτη λέγονται οί υπό τώ Πολυποιτρ*
Οί

ό3Apym en ίχον καί Γυρτών»;» ίνίμοντο,

Ορ3ην, Ηλών»;ν τε, πόλίν τ ’ Ολοοσοόνα λευκήν.

Τούτην την χώραν πρότερον μεν ώκουν Περραιοοί, τό προς τη
Βοάάττη μέρος νεμόμενοι καί τώ Πηνειώ μέχρί της εκβολής
αυτόν καί Γνρτώνος πόλεως Περραι&'δος. ΕΖτα άπώσαντες εκεί
νους εις την εν τη μεσογαία ποτάμιον Λαπ&αι, κατέσχον αυτοί
τά χωρία, ΙΙίων καί ό νιος Πειρί3·ους, δς καί τό Π)ίλίον

ΒΙΒΛ. θ· ( θεττα αια ).
»»3
χατεκτήσατο, βιασάμαος τούς χατασχόντας Κενταύρους, 43g.
άχριόν τι φΰλον. Τούτους μϊν ούν
— έχ OqXov i*Tt, καί AiShunt πίΐασσιν,

τοΓς δε Λαπ&αις τά πεδία 1ιαρέόώκε* ταά S’ αυτών xai cl
Περραιβοΐ κατειχον, τά προς τώ όλύμπω* όςτ ό* όπου καί /,4ο.
όλοι άναμϊξ τοίς Λαπ&αις ώκουν* Η μεν ούν Αργισσα, ή νΰν
Αρχουρα, ini τώ Πηνειώ κεΓται. Τπέρκειται ό* αυτής Ατρα£
εν τετταράχοντα ςαδίοις, τώ ποταμώ πλησιά£ουσα xai αυτή*
τήν δ* βνά μέσον ποτάμιον εΓχον Περραιδόί. Ορ&ην δέ Τινες
TTjv άκρόπολιν τών Φαλανναίων ειρήκασιν* ή δε Φάλαννα Περ
ί ραι&κή πόλις προς τώ Πηνειώ πλησίον τών Τεμπών. ΟΙ μεν
ούν Περρα£οΙ, χαταδύνοςχυΒέντες υπό Λοηκ&ών, εις την
ορεινήν άπανέςησαν οι πλείους τήν περί Πινίον, xai Α5α~
μάνας, xai Δόλοπας, τήν δέ χώρον καί τούς ύπολει^&έντας
τών Πβρραιδών κατέσχον ΛαρισσαΓοι, πλησίον μεν οέκοΰντες
του Πηνειού,-χειτνιώντες δ’ έκείνοις, νεμόμενοι. δε τά εύδαιμονέςΌχα μέρη τών πεδίων , πλήν ει τι σφόδρα κοιλον προς
Τ>5 λίμνη τή Νεσσωνι'δί, εις ήν υπερχλΰζων ό ποταμός άψηρείτό τι τής άροσίμου τούς Λαρισσαίους* άλλ’ υς-ερον παραχώμασιν έπηνώρ&ωσαν ΛαρισσαΓοι. Ουτοι δέ κατειχον τέως
τήν Περραι&αν , xai φόρους έπράττοντο , έως Φίλιππος κατ
έστη κύριος τών τόπων. Λάρισσα δ* ές*« και έν τη Οσση
χωρών* καί ή Κρεμαςν , υπό τινων δε Πελασχία λεχομενη*
καί έν τή Κρήτη πόλις, ή νΰν εις Ιεράπυτναυ συνοικισ3εΓσα,
άφ’ ής καί τό υποκείμενον πεδών νΰν Λαρίσσιον καλείται* καί
έν Πελοποννήσω ή τε τών Αρχείων άκρα και ό τήν Ηλείαν άπό
Δύμης διόριζαν Λα'ρισσος ποταμός. Θεόπομπος δε xai πόλον
λέχει εν τή αυτή μ&ορία κειμένην Λάρισσαν. Καί έν τή
Ασία ή τε Φρικωνΐς ή περί τήν Κύμην, xai η κατά Αμαξιτόν
τής Τρωάδος, xai ή Ε^εσέα Λάρισσα ές-ι, xai ή έν Συρία.
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44ο. Τν5ς δε MtTv^iwj; από πεντύχοντα Γ«λων είσί Aaptcoatcu πέτρ«
χατά την επί ΜηΒνμνη; οδόν. Καί εν τ1i Ατκχρ δ* i f i Αάρισαα. Καί των Τράλλεων διέχουσα κώμη τριάκοντα ς-αδιονς υπέρ
τής πόλεως επί Ketfj-pow πεδών $ιά της Μεύσωγίδος Ιόντων
κατά τό τίίς ίαοδρόροις Μιαρός Ιερόν, δμοίαν την Βέσαι καί
την αρετήν έχουσα τη Κρεμαςτ} Ααρίσση" και γάρ ένυδρος καί
άρπέλόφυτος* ίσως δε και 5 λαρίασιος Ζευς έκεΓ&εν έπωνόμαςνχί. Καί εν τοΓς άρις-εροΐς δε του Πόντου κώρι τ<ς χαλεΓταε
Λάρισσα, μεταξύ Αύλο... πλησίον των άκρων του Αίμου. Καί
όλοοσσών δέ,λευχ« προσα^ορευθεΓσα από τον λευκάρφελος είναι,
καί Ηλων», Περραιδχαί πόλ«ς, χαί Γόννος. ή δ* Ηλών» ρετέβαλε τοΰνομα Αειμώνη μετονομασΒΰσα' χατέσχαπταε δέ νυν*

άμγω δ’ υπό τώ Ολύρπω κεΓνταε, ου πολύ άπω5εν τον
44η Ευρώτα ποταρον, δν β Hoorw Τιταρ>5σιον καλεΓ.
$. 20.
Λέγει δε και κερί τούτου και περί των Περραιβων εν τοΓς
έξ?ς ό Ποοιτλς , όταν φρ*
Γουνηις ί* ά Κύφον 5jy« δύω χαί εϊχοαΐ νί,ας*
Τφ ό* Ενωνες Itrovro, ρενείττόλεροΙ « ΠεραιόοΙ,
Οί περί Δωδώνην ίνσχΐίμερον οιχΡ ϊ3π ιχο,
Οΐ τ’ άαφ’ ίρερτόν Τ*ταρή«ον ?py’ iWpovro.

Λέγει μεν ουν τούτους τούς τόπους των Περραιδΰν άπό μέρους
τής Ις-ιαιώτιδος έπειλ»φότας* ησαν δε και [at] υπό τω Πολύ*
ποίτρ εκ μέρους Περραιδικαί. ΤοΓς μέντοι Ααπ&αις προσένειμε,
διά τό άναμίξ οίκεΒι* καί τά μεν πεδία κβχέγμν τούς Λαπί$ α ς, χαί τό ενταύθα Περραι&χόν υπό τούτοις τεταχθαε, ώς
επί πλέον τά δ* ορεινότερα χωρία προς τω Ολύρπω καί τοΓς
Τέρπεαε τούς Περραι£ούς* κο&άπερ τον Κυφόν, χαί τχν Δω
δώνη , χαί τά περί τον Τιταρήσιον* δς εξ όρους Τιτάρου συρ*

ΒΙΒΛ. Θ. (θεττδλ Ι α).
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ψυοΰς τω όλύμπω ρέων, εις τά πλησ/ον των Τεμπών χωρία 441*
της Περραιβας, αυτοί που τάς συμ£ολάς ποιείται προς τον
Πηνειόν. Τό μέν ούν του Πηνειού καθαρόν ές“ΐν ύίωρ το Si
τού Τιταρησίου λιπαρόν Ικ τίνος ύλη;, ώς·’ ού σνμμίσχεται·
Αλλα τϊ μη χ»5ύπερ3εν εαιτοεχει, ήΰτ’ ίλί«ον<
Δια δε το άναμί£ οίκείν, Σιμωνίδης Περραι6ούς καί Ααπί^ας
καλεί τους Πελασχιώτας Σπόντας, τους τά εωα κατέχοντας τά
περί Γυρτώνα καί τάς έκ$ολάς τού Πηνειού, καί Οσσαν, καί
Παλιόν , καί τά περί Δημητριακά, καί τά έν τω πεδίω Ααρισ·
σαν, Κραννώνα, Σκοτούσσαν, Μόψιον, Ατρακα, κοιτά περί
την Νεσσωνίία λίμνην καί Βοιβηίόα* ών ό Ποιητής ολίγων
μέμνηταί, διά τό μή οίκισ3ήναί πω τάλλα, ή φαύλως οΐκισθή·
ναι, διά τούς κατακλυσμούς άλλοτ* άλλους χιχνομένους* έπεί
ούο'έ τής Νεσσωνίδος μέμνηταί λίμνης, αλλά τής Βοιβηίδος
μόνον, πολύ έλάττονος ού'σης· ταύτης δέ μόνης μενούσης,
εκείνης δέ, ώς είκός, τοτέ μέν πληρονμένης άτάκτως, τότε δ*
έκλειπομένης, Τής δέ Σκοτούσσης έμνήσΒημεν καί έν τοίς περί
Δωδώνης λό^οις καί τού μαντείου των έν Θετταλία, διότι περί
τούτον υπήρξε τον τόπον. Εςτ δ* έν τη Σκοτούσση χωρίον τι,
Κυνός κε^αλαί καλούμενον* περί 6 Ρωμαίοι μετ’ Αίτωλών καί
Τίτος Κοίντιος ένάων μάχη μεγάλη Φίλιππον τον Δημητρίου,
Μακεδόνων βασιλέα.
φ. 21.

Πέπον^ε δέ τι τοιούτον καί ή Μαχνήτις. Κατηρ&μημένων
yap ή&5 πολλών αύτής τόπων, ούδένας τούτων ώνόμακε Μ«*/νητας Ομηρος, άλλ* εκείνους μόνους, ούς τυ^λώς καί ου 44a.
γνωρίμως διασαφεί*
Οί περί Πηνειόν και Πηλιον εΐνοαίρυλλον
Ναάσκον*

21

Ο

226

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

44?· Αλλά μην περί τον Πηνειού καί τό Παλιόν οΐχούσι καί οί την
Γυρτώνα έχοντες, ονς tfiVj χάτέλίξε, καί to Ορμένιον, καί

άλλοι πλείονς* και ett άπωτέρώ tow Πηλίον όμως ΜάχνηΤες
ησαν, άρξάμενοι από των ύπ’ Ενρ5λώ, κατά χε τούς ΰς-ερον
ανθρώπους. Εβιχασιν ούν Λ* τάς συνέχεις μεταβάσεις καί
εξαλλάξεις των πολιτειών καί έπιμίξεις συγχεΐν καί τά ονόματα
καί τά έ9νη* ώστε τοις νΰν Ισδ’ ότε απορίαν παρέχειν, Χαθάπερ
τόΰτο πρώτον μεν επί Κραννώνος καί Γυρτώνος χεχένηται. Τούς
μέν yap Γυρτωνίους Φλεχύας πρότερον έκάλουυ, άπό φλεχυου
τού Ιξίονος άδέλψοΰ' τούς δε Κραννωνίονς Εφόρους* ώς·ε διαπορείν, όταν φ>5 ό Ποιητής,
Τώ μέν αρ’ « θ ρ ί« 3 ς Εφύρονς μέτα $ωρτ,6<τεσ$ύν,
Ηέ μετά Φλιγύαί μεγοάήτορας,

τίνος ποτέ βούλεται λέχειν.
φ.

22.

Επειτα τούτο καί έπΐ των Περραιβών καί τών λαηάνων
συνέβη' Ομηρος μεν γάρ αυνέξευξεν αυτούς, ώ; πλησίον οίκούντας άλλήλων* καί ίή καί λέγεται υπό των ύπερον επί χρό
νον συχνόν ή οΐχησις τών Κανόνων έν τώ Δωτίω χενέσλχι
πείίω* τούτο δ1 ές-Ι πλησίον της άρτι λεχ^έίσης Πε^όαι&άς,
καί τής Οσση;, καί ετι της Βοιδηίίος λίμνης εν μέσρ μέν
πως τρ Θετταλώ, λόφοις όε ίίίως περικλειόμενου* περί ου
Ησίοδος ούτως είρηχεν’
Η οοι Atfvpovg up ονς ναίονσά χολωνον;,
Δωτίω βν πεδίω π<Α\>6ότρνος &»τ’ Xuvpoto
Κίψατο Βοιοιάόος λιμν»; πόία παρθένος άίμήζ·

Ο! μεν ουν Ααιάνες οί πλείονς εις την Οίτην εξηλά^ησαν
ύπό Λαπ&ών* κοντούλα όέ εδυνάςευσοα άφελόμενοι τών τε
Δωριέων χινά μέρη καί τών Μαλιέων μέχρι ήρακλείας καί
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έχίνου' τινές S’ αυτών έμειναν mpi Κυφόν , Πεδραι&κόν όρος, 442·
όμώνυμον κατοικίαν ίχον. Οι ίέ Περραιβοϊ, τη/ές μέν , συς-αλέντες περί τά έσπέριατου όλυμπου μέρη, κατέμεινα» αύτδ$ι,
πρόσχωροι όντες Μακείόσι* τό όέ πολύ μέρος είς τά περί την
Α^αμανίαν όρη καί την Π&ίον έξέπεάε· νυνΐ ίέ μικρόν ή ου*
όεν αυτών ίχνος σώζεται. Τούς ό* ούν υπό τού Πόιητόύ λε~
χΘέντας Μάχνητας υΓάτους έν τώ θετταλικώ καταλόχω υομιςέον
τούς έντός τών Τεμπών από του Πηνειού καί της Οσσης έως 44^·
Πηλιου , Λίακείόνών τοΓς Πιεριώτάις όμορους, τοίς όχουσι την
του Πηνειού περάιαν μέχρι ^αλαττής. Τό ριέν ούν Ομόλιον, η
τήν Ομόλην ( λέχεται χάρ ap^ottpagj), άποίοτέον αύτοΓς*
εΐρηται ό5 εν τοΓς Μακείονικοίς, ότι ές*ί πρός τ>5 Οσση κατά
τήν αρχήν τού Πηνειού 5ίά της τών Τεμπών όιεκ$ολής. Εί £έ
και μέχρι τής παραλίας προϊτέον τής έγγντάτω τού όμολίου,
λόχον έχει, ώς-ε [και] τόν Ρι£ούντα προσνέμειν κάΐ Ερύμνάς έν
τή ύπό Φιλοκτήτη παρόδια καμένας, καί ττ/ύπό ΕύμηλΑ». Τούτο
μέν όύν εν άσαφ'εί κείσΒω. Καί ή τά£ις όέ τών έφέξής τόπων
μέχρι Πηνειόν ού ίιαφανώς λέχεται. ^Αδάξων & όντών τών
τόπων, ούί* ήμΓν περί πολλού 5ετέον. Η μέντοι Σηπίας ακτή
τετραχώίήται μετά τάύτα καί έξύμντ,ται, Λά τόν ενΤάΰθα
άφανίσμόν τού Περσικού ς·όλόυ. £ς·ι 5* άύτή μεν άκτη πετρώ*
όης’ μεταξύ ό* αυτής καί Κασθανάίας κώμης υπό Τώ Πήλ/ω
κειμένης αίχίάλός ές·ιν, έν ώ δ Ξέρ£ου σόλος ι/αυλόχών, άπηλίώτου πολλού πνευσαντος, ό μέν εύ£ύς αύτού προς τό ξηρόν,
έξώκειλε, καί όίελύΒη παραχρήμα* ό 0* εις Ιπνόύντα τόπον
τραχυν τών περί Πήλιον παρενεχθεΐς, ό ό* είς ΜελίβοιΟν, ό
ό* είς τήν Κασ^άναιαν, όΐεφ^άρη. Τραχύς ό* ές·ιν ό παράπλους πάς ό τού Πηλίου, όσον ς*α<5ίων όχίοηκοντα* τοσοΰτος ;
όε καί τοιούτος καί ό τής Οσσής. Μεταξύ ίε κόλπος πλειόνων
η ίιακοσιων ς-αοιων, εν ω ή Μελί6οια. Ο όέ πάς άπό ΔημηΟ 2

a a 8 2TPAB. ΓΕΩΓΡΑΦ. Β1ΒΛ. Θ. (θεττΑΑΙΑ).
443. τριάδος έγκολπ<?οντι επί τον Hijvaov με£ων των χιλίων άπό
δέ Εύριπου δισχιλίων οχτακοσιών. Ιερώνυμο; δε τής πεδιάδος
Θεττοδίας και Μαγνήτιδος τον κύκλον τρισχιλιών ς·αδίων άποψαάεται' ώκήσ^αι δ* υπό των Πελασγών* έξελαδήναι δέ τού
τους ας Αιτωλίαν υπό Λαπιθών είναι δε τό νυν καλούμενον
Πελασγικόν πεδίον, εν ω Λάρισσα, και Γυρτώνη, καί Φεραί,
και Μόψιον, και Βοιβηις, και Οσσα, και 0μόλ>}, καί Πήλιον,
καί Μαγνήης* Μόψιον δ* ωνόμας*αι ούκ από Μόψου του Μαν
τού; τής Τειρεσιου, άλλ’ από τού Λαπ&ου τού συμπλεύσαντος
τοΓς Αργοναύταις* άλλος δ* ές*ί Μόψοπος, άφ’ ου ή Αττική
Μοψοπΐα.

§. a3.
Τά κα5’ έκας*« μέν τούτα περί Θετταλίας* καθ’ όλου δ’,
ότι πρότερόν εκαλείτο Πυοόαία από Πύρρας τής Δευκαλίωνος
γυνααός, Αίμονία δέ άπό Αιμονος , Θετταλία δέ από Θετταλού τού Αιμονος. Ενιοι δέ, διελόντες διχα, τήν μεν προς
νότον λαχεΓν φασι Δευκαλίωνα, καί καλεσαι Πανδώραν άπό τής
444· μιττρός* τήν δ* έτερον ΑΓμονα , άφ* ού Αίμονίαν λεχ^ήναι*
μετωνομα'σ^αι δέ τήν μέν, Ε)λαδα άπό Ελλ»]νρ; τού Δευκα
λίωνος,
τήν δέ, Θετταλίαν άπό τού υίού» Αιμονος.
»
* Τινές
*· δέ ·άπό
Εφύρας τής Θεσπρωτίδος άπογόνους Αντιιού και Φειδίππου ,
τών θετταλού, τού Ηρακλεους, έπελθόντας, άπό Θετταλού
τού εαυτών προγόνου τήν χώραν όνομασαι. Καί Νεσσωνίς
δέ ώνομάσ5>] ποτέ άπό Νε'σσωνος τού Θετταλού, κα^άπερ
καί ή )jftvjj-

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.
Το δεχατον περιέχει r i περί Αιτωλίαν καί τ άς παρακ«/χίνας νήσους·
i f Κρήτην πάσαν, ή καί μ&ιςα iyχρονίζει, νίμιμά τε αυτής
διηγούμενος, καί των Κουρητών , προς i f , καί των ΐίαίων Δακτύλων
την ον αύτίί ymotv καί τιμήν καί opyca έπίξιών καί το ϊίίου
δε γένος Στράβων άπο Κρήτης teyit' fri if τάς πιρί Κρήτην νή
σους, πολλάς ουσας, έν αίς floe καί at Σποράδες καί τ&ν Κυχ^άίων emu

Κ Ε Φ . Α.
§. I .
•

ίε ί Εύβοια παρά πάσαν τ»ν παραλίαν tautjjv παρα- 444·
βεβλ^ται, τλν άπο Σοννιου μέχρι Θετταλιας, πλ/,ν τών
άκρων έκατέρω&εν, οίκείον άν είτ, συνάψαι τοΐς ειρτημένοις τά
περί tw νίσον, εί^’ οντω μετοιβήνοιι πρός τε τά Αϊτωλικά καί
τά Ακαρναναά, άπερ λοιπά ές·* τών τίς ΕΟρώπτις ριερών.

£

ΠΕΙ

$· 3.
Παραμήχ,ϊΐς μεν τοι'ννν ες-ίν ή νχαος ini χιλίόνς σχείόν τι
καί διαχοσίους ςαδίους άπο Kvjvatov πρός Γεραις-όν* τό ίέ
Ο 3
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444· πλάτος ανώμαλος, κατά δέ το πλέον ίσον πεντήκοντα και εκα

τόν ς-αδιών. Το μεν ουν Κήναιόν εςι κατά Θερμοπυλας καί
τά ε£ο> Θερμοπυλών επ’ όλ^ον Γεραες-ός δε καί Πεταλία
προς Σοόνιον* Γίνεται ουν άντίπορ^μος τή τε Αττική, καί
Βοιωτία, καί Λοκρίδι, καί τοις Μαλιεΰσε. Ata δέ τήν ς*ενδ->
τητα καί το λεχίύέν μήκος , υπό των παλαιών Μάκρις ώνο445. μαίσΒΐ}. Συνάπτει δε τη ήπειρω κατά Χαλκίδα μάλίΓα , κυρτή
προπεπτουσα προς τους κατά τήν Ανλίδα τόπους τής Βοιωτίας,
καί ποιούσα τον Εΰριπον, περί ου διά πλεεόνων είρήχαμεν ,
σχεδόν δέ τε καί περί των άντιπόρ&μων άλλήλοις τόπων κατά
τε τήν ήπειρον καί κατά τήν νήσον έγ’ έκάτερα του Εύρίπον
τά τβ εντός καί τά εκτός. Εί δε τε ελλελειπται, νυν προσδιασαρήσομεν. Καί πρώτον, ότι τής Εύβοια; τά Κοίλα λεγουσι
τά μεταξύ Χαλκε'δος καί τών περί Γεραις-όν τόπων* κολποΰταε
γάρ ή παραλίά* πλησια'ζουσα δε τρ Χαλκίδι, κυρτοΰταε πάλεν
προς την ήπειρον,

$. 3.
Ού μόνον δέ Μάκρις έκλήθη ή νήσος αλλά καί Αβαντίς.
Εύβοιαν νοΰν είπών ό Ποιητής, τούς άπ’ αυτής Εϋβόέας ούδεποτέ ειρ>pcsv , άΧλ* Αδαντας άεί*
Οί (Γ ϊνβοιαν ίχον pivsa m tbvttf Afevffc·
Τύ £* άρ* A&tVT«C Jitovto·
Φΐ3σί ^ Αριτοτέλ^ς i f Α&ς της Φωκο^ς Θράκας σρμη$εντας
εκοοαίσαι την νήσον, καί επονοραοm Αβαντας τούς έχοντας
οώτην* οί
άπο ηρωός ψάρι* χαΒφζερ καί Εύβοιαν άπο
ηρωίνης* Ταχα ώσπερ Βοές αύλλ λέγεται τι άντρον εν τη
προς [το] ΑΙγαΙον τετραρρένπ παραλία £που τκν Ιώ τεκείν
φασιν Επαφον > καί η νήσος άπο τ>5; αύτ>$ς αίτιας έσχε τοίτο
τοννορα. Καί Οχ>} ίέ εκαλείτο κ νοσος· καί έςτν ομώνυμον αύτη
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τό μέγις-ον των ivxαΰθα 6ρων. Kat Ελλοπία δ’ ώνομείσθη άπό 445»
Ελλοπος του Ιωνος* οι δε Αικλον καί Κό^ον αδελφόν φασιν,
ος και την έλλοπίαν κτίσαι "λέγεται χωρίβν έν τ$ Ωρία χαλονμένρ τίς ΐΓΜαωτιδος προς τώ Τελώρίω δρει %καί τ»jv ϊςίαιαν
προσχτέσασθαι, καί τήν Περιάδα, καί Κόρη&ον* καί Αιδη
ψόν καί όροβίας, έν ω μαντείαν ην άψενδεςατον *ην δε (καν*
τειον καί* τον Σελινονντίον Απόλλωνος* ρετώκησαν δ3ές την
Ιςίαιαν οΐ ίίλλοπιεΤς , καί ηνδαϊαν την «όλη; Φιλις-είδον τον
τυράννου βιασαμίνου μετά τά Αευτριχά. Δημοσθένης δ* νπό
Φίλιππον χαταςαθδναι τύραννόν φηαι καί των Ωρειτων τον
Φιλις-είδ^ν* οντω γάρ ώνομάσθησαν νς-ερον οί Ισώνεις, καί *
«όλις αντί Ι^ιαίας Ωρεδς. Εν,ιοι δ 1 υπ’ Αθηναίων αποηασθήνχί
φαοι την Ις-ίαιαν από τον δέμοιί^ων Ιςιαιέων, ώς καί άπό
Ερετριέων τήν Ερέτριαν. Θεόπομπος δε φησι , Περικλδονς
χειρονρενον τκν Εύβοιαν , τούς Ις-ιαιεις καθ’ ομολογίας εις
Μακεδονίαν ρεταςτίναι, δισχιλίονς δ3έξ Αθηναίων ελθόνταςτόν
Ωρεόν οίκησαι, δήμον όντα πρότερον των Ις-ιαιόων.

$. 4.
ΚεΓται δτ νπό τώ Τελε^ρίω δρει, εν τω Δρνρω καλονρένω
παρά τον Κάλλαντα ποταρόν έκΐ πέτρας νι(οιλτίς· &ς·ε τάχα 446*
καί διά τό τονς ΕλλοπιεΓς όρείονς είναι τονς προοικόσαντας ,
έτεθη τούτο τ>5 πόλει* δοκει δέ καί ό Ωρίων, ενταύθα τραφείς,
οντα>ς όνομασθήναι’ δνιοι δε τούς Ωρείτας, πόλιν έχοντας
ιδίαν, φασί πολερονρένους νπό των Ελλοπιέων ρεταβηναι καί
σννοικησαι τοΐς ΙςΊαιενσι* μίαν δε γενηθΰσχν πόλιν άρ^οτέροις
γρέσααθαι τοΐς όνόμασι, χαθάπερ Ααχεδαίμων τε καί Σπάρτη
« αύτ)?. ΕΓρηται δ’, ότι καί εν Θετταλώ: ΙςΊαιώτις άπό των
«νχσπααθέντων ενθένδε νπό Περραι&ϋν ώνόμας-Μ.

ο 4
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$. 5.

44&

Επεί δ* ή Ελλοπία την άρχην άπό τής Ιςιαΐας καί τού
Ωρεοΰ προζπγάγετο τιμάς ποιήσασθαι , τά συνεχή Χεγωμεν
τοϊς τόποις τούτοις. Εςπ δε τώ ΐλρεώ τούτα» τό τβ Κήναιον
πλησίον, καί επ’ αΰτω τό Δίον, καί Αθήναι αι Διάδες, χτίσμα
Αθηναίων, υπερκείμενσν τού επί Κΰνον πορθμοί' έχ δε τοδ
Δίοκ Κάναι τής Αίολίίος έπωκίσθησαν. Ταΰτά τε όή τά χωρία
περί την Ις-ίαιαν e r i, χαί ετι Κήρινθος πολί&ον επί τή θα·
λάττη' εγγύς δε Βούίορος ποταμός· όμώνυριος τώ κατά την
Σαλαμίνα όρει τώ προς τή Αττική.
6»

Κάρυς-οςίε ές-ιν υπό τώ δρει τ»5 Οχντ πλησίον όέ τά Στύρα
καί το Μαρμάρων, έν ω τό λατόμιον των ΚαρυςΊων κιόνων,
ιερόν εχον Απόλλωνος Μαρμάρινου, όθεν διάπλους είς Αλάς
τάς Αρα^ηνίόας. Εν δε τή Καρυς-ω καί η λίθος φύεται η γ ι 
νόμενη καί υφαινομένη, ώς-ε τά ύφη χειρόριακτρα χίνεσθαι,
ρνπωθέντα 5* είς φλό^α βάλλεσθαι καί άποκαθαιρεσθαι τόν
πινον τή πλύσει παραπλησίως· ωκίσθαι δε τά χωρία ταίτά
φασιν «πό των εκ Τετραπόλεως τής περί Μαραθώνα καί Στειριεων* κατες·ράψη δε τά Στύρα εν τω Μαλιακώ πολεμώ υπό
Φαιδρόν, του Αθηναίων ς-ραχιηγοΰ. Την όέ χώραν έχουσιν
Ερετριείς. Κάρυνος ίέ ες·ι καί έν τρ Λακωνική τόπος τής
Αίχυος προς Αρχαδίαν, άψ} οι) Καρύς-ιον οίνον Αλκμάν είρηκε.
$· 7.
Γ εραιςος δ” έν μεν τώ Καταλόχω τών νεών ουκ είρηται'
μέμνηται ί* έ Ποιητής όμως αυτόν,
ic ό« Γεραις-ον
Εννύχίβί χατάγοντο,

ΒΙΒΛ. I. ( ευβοια).
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• w δειλοί, διότι τοίς διαιρούσα εκ τή( Ασίας εις την A t- 446*
tow επικαιρίως χεΐται τώ Σοννίω πΧησιάζον το χωρίον- έχει
& Ιερόν Ποσειδώνος έπισημότατον τών ταυτρ, χαΐ κατοικίαν
άξιάογον,
$· 8.
Μετά δε τον Γερανόν Ερέτρια, πόλις μεγίς-η τίς Εΰδοίας
μετά ΧάΧχίδα· έπειθ* ή Χαλκΐς, μητράπολις τής ν>5σου τρόπον
τινά, ε’π’ αΰτώ τω Εύρίπω Ιδρυμένη' άρφότεραι δε προ των
Τρωικών υπ’ Αθηναίων έκτίσθαι λέχονται· καί μετά τά Τρωικά
Α&λος καί Κόδος, έξ Αδανών όρρ>)δεντες, ό ρέν tr/V Ερέτριαν 447·
ώχισε, Κόθος δε τήν Χαλκίδα* χαΐ των Αΐολέων δέ ταιες άπό
τής Πενθίλου ς-ρατιάς χατέμεααν εν τή νκσω* τό δέ παλαιόν
καί Αραβες, οι Κάδρω συνδια&ίντες. Αί δ* ουν πόλεις αυται,
διαγερόντως αυξήθείσαι, χαΐ άποιχώς ίςεύαν άξιολόχους εις
Μακεδονίαν, Ερέτρια ρέν yap συνώχισε τάς περί Πολλών
χαΐ τον Αθω πόλεις* « δέ Χαλχΐς τάς υπό Ολύνθω, άς Φί
λιππος διεΧυμήνατο. Και τϋς Ιταλίας δέ καί Σικελίας πολλά
χωρία Χαλκιδέων ές-ίν. Ες·άλ»]σαν δέ at άποικόζι αυται,
•
f
καδάπερ αρηχεν ΑριςοτΟ^ς, ήνίχα ή των Ιπποδοτών χαΧουμίνη
έπεχράτει πολιτεία* προέςιησαν γάρ αυτής άπό τιμημάτων άνδρες άρις·οκρατικως άρχοντες. Κατά δε την Αλεξάνδρου δίάβασιν και τον περίβολον τ«ς πόλεω; «ΰξιισαν, εντός τείχους
λαβόντες τόν τε Κάνηθον, καί τον Ευριπον* ε’πιςτίσαντες τρ
γεψΰρα πΰρχους, χαΐ τείχος καί πυλας.
$·

9·

Ύπέρχειται δε τής των Χαλκιδέων πόλεως τό Λ»5λαντον
καλούρενον πεδίον. Εν δέ τούτω θερρων *τε* υδάτων εΐσΐν
εκδολαί προς θεραπείαν νόσων ευρυεΐς , οίς εχρήαατο χαΐ
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447· Σύλλας Κορνήλιος, 6 των Ρωμαίων ηγεμών. Καί μέταλλο^·
υττήρχε $ανμας·ον χαλκού χαί σιδήρου κοινόν, όπερ ούχ ίς-οροϋσιν αλλαχού συμβοάνον' νυνΐ μέντοι άμφότερα εχλέλοιπεν.
Er* δε καί άπασα μεν η Εύβοια ευάερος, μάλχςα S’ ή περί
τον πορθμόν, καί δεχόμενη πνευμάτων υποφοράς, καθάπερ
xai η Βοιωτία, καί άλλοι τόποι, περί ών έμνήσΒημεν διά
πλειόνων πρότερον. Υπό τοιοΰίε πάθους καί ή ομώνυμος τ$
νήστο πόλις καταποθήναι λύεται, ής μέμνηται καί Αισχύλο;
εν τώ• Ποντίω
ι Γλαυκω*
'·
Εν^οίία καμπήν άμφι Knvfuov Δώς
Αχτλν, κατ’ αύτον τύμβον ά3λίου Δίχα.
Χαλ/ας ίέ όμωνύμως λύεται καί εν Αίτωλώτ
Χαλκίία τ’ άγχίαλον 7 Καλνίώνά τ« πετρίεσσαν*
χλι

έν ri]
< νυν Ηλεώτ
*
Βάν όέ παρά Κρουνού? χαί Χαλκίδα ικτρόισσαν ,

οί περί Τηλέμαχον άπιόντες παρά Νες-βρος εις την οικείαν.
$·

ίο .

Ερετριέας 3* οι ρεν από Μακίς-ου τ>5« Τριφυλιας άποοασθήναι φαααι ΰπ’ Ερετριέως* οί 3* από τής Αθτίνρσιν Ερέτρια;,
ή νϋν εςιυ αγορά. Ες·ι δε καί περί Φαρσαλον Ερέτρια. Εν
δε τη Ερετριχή πόλις ην Ταμύναι, Ιερά τον Απο'λλωνος* Α3μήτου δε ίδρυμα λέγεται το ιερόν, παρ’ ω 3>}τεΰσαι λέχουσι
τόν θεόν αυτόν, πλησίον του πορθ^ιοΰ* Μελανοί; S’ εκαλείτο
448- πρότερον η Ερέτρια καί Αρότρια. Tovnj; S’ έςΊ χώμη η ΑμάρννΒος, άφ’ επτά ς-αδΐων του τείχους. Την μεν ουν αρχαίαν
πόλιν κατέσκαψαν Πέρσαι, σαχηνεύσαντες , ώς φησεν Ηρόδο
τος , τούς ανθρώπους τω πλάθει, περιχυθέντων τών βαρβαρών
τω τειχει* καί ίεικνυουσιν ετι τούς θεμελίους* καλοΰσι 3ε πα
λαιόν έρέτριαν* η δε νΰν έπέκτις*<*ι· Την 3έ όύναμιν την Ερε-
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τριέων, b ίβχον πρότερον, μαρτυρεί $ o ih ), fo ayinjoav ποτέ 448·
ΐν τώ Ιερώ τής ΑμαρυνΖίας Αρτέμιδος· γέγραηται δ* εν αυτή,
τρισχιλιοις μεν όπλίταχς, έ£ακ«σ/οις δ ίππεΰσχν, έ&κοντα δ
άρμααι ποιεχν tijv πομπκν* m ipyw δε καί Ανδρίων, καί
XkjWwv , καί Κ εών, καί άλλων ν>5σων. Εποίκους
&χον
<bt* Ηλιόος , άφ* ου κμί τω γρβίμματι τώ ρω πολλοί χρη*
σάμενοχ ούκ επί τέλεχ μόνον των /»μοότων> άλλα κα< έν
μέσω, κοαομώ&ριταχ. Ε γ < ίε καί ιό Οιχαλία ν.ώμη τής Ερέ
τριας, λείψανου - τ«ς άναιμίθείσης πόλεως υπό Ηρακλέονς ,
ομώνυμος τή Τροχαία, καί τ!ί κερί Tpoowjv, καί τ>5 Αρκαibo),
Ανδανίααι οι ίμερον έκαλεσαν, καί τ>5 έν Αιτωλία
περί τούς Ευρυτανας.
φ.

I I .

Νυνί μεν ουν όμοΤ,ογουμένως fj Χαλκίς φέρεται τα πρωτεία ,
καί ρπρόπολις αυτή λέγεται των Εύ^οεων* δευτερεύει δ ή
Ερέτρια. Αλλά καί πρότερον αυταχ μέ^α εΓχον αξίωμα καί
προς πόλεμον, καί πρός ειρήνην, ωτε καί φ.ιλοσόφοις άνδράαι
παρασχείν ixaycoyiiv κίείαν καί ά&όρν€ον. Μαρτυρεί δ* ή τε
των Ερετρικών φχλομόφων. σχολ» των περί Μενέίήμον εν τρ
Ερέτρια γενρμένη, καί ίτι πρότερον « λμίΓοτέλους έν τρ Χαλκίίι διατριβή, όπου καί κατέλυσε τον βίου.
§· 13·
Το μέν ουν πλέον ώμολό^ου.ν άλλ>5λαχς «ί πόλεις αυται*
περί δε Ληλάντου Λενεχ^είσαι, ουί’ ούτως τελέως έπαύσαντο,
ώς-ε τώ πολέμω κατά αυθάδειαν δρόα έκαΓα, άλλά συνέΘεντο,
1<ρ’ οίς συρίσονταχ τον αγώνα. Δ>ιλοί ίέ καί τούτο έν τω
Αμαρυνθίω ςτίλ») τις , φρονούσα μ*? χρίσθαχ τηλε&λοχς. Καί
yap
καί των πολεμικών έ$ών καί τών οπλισμών ο.υίεν out’
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448. era», οντ’ rjv eSos [καθες-ώς]· άλλ* ot μεν τηλεβόλοις χρώνται,
κα^άπερ ot τοΙόται, καί ot σφενίονξται καί ot axovrtrat· ot ^
άγχεμάχο ις, καθάπερ οι ζίψει καί ίόρατι τώ όρεκτώ χρώμαot.
Διττό yap ή τών δοράτων χρησις , η μέν έκ χειρός , η & ώς
παλτοίς* καθαπερ καί ο κοντές άμ<ροτέρας τάς χρείας άπο-

δι'ί&κη· καί χάρ σνΓα'όήν, καί κοντο&λούντων όπερ καί ή
βάριαοα δύνοηαι, καί ό ύσσός,
φ. ι 3 .
Οί ^ ΕύδοεΓς άχαροι νπήρΙαν προς μάχην την ς-αδίαν, %
καί «υ^άδην λεχεται καί εκ χειρός. Δόρασι S' εχρώντο τοΓς
όρεκτοΓς, ως yxjfftv δ Ποιητής*
449·

Αΐχμηταΐ, μεμαώτες όρεκτγχι μελική
Βώρκχας ρκσσεtv*
άλλοίων ίσως δντων τών «αλτών, οΐαν είκδς είναι την Πη·
λιάδά μελίην, ην, ώς φησα» ό Ποιητής,
βίος irttVctro irijlat Αχΰίευς.
Καί ό είπών,
Δονρΐ ο5ακοντίζω , όσον οΰκ άλλος τις οϊςώ,
τώ παλτώ λέχει δορατι. Καί οί μονομαχονντες τοίς παλτοίς
χρώμενοι δδρααtv είσάχονται πρδτερον, είτα επί τά £ιίρη |3αδίζοντες* άγχέμαχot δε είσιν, ούχ οί £ιίρει χρώμαοι μόνον,
αλλά καί δο'ρατι εκ χειρός, ώς ^ησιν·
05τ»σ* ξυς-ώ χαλκήριϊ, λύσε δε yvta.

Τούς μεν ούν Εύβοέας τοντω τώ τρόπω χρωμενους εχιάγει’
περΐ $ε Λοκρών τάναντία λεχει, ώς,
Ον γάρ σρη> ς·αδό]ς υαμΐνκζ tpyx μίμκλν»’
Αλλ’ αοα τόξο tot και έϋς-ρό^ω οίός άώτω
Ιλιον ίΐς άμ’ «πόντο.
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%Ζη

lltpiyipctxt δέ καί χρησμός εκδόσεις Αίγιεΰαιν'
ϊίΓΛτον θίσσ«λιχήν> Λαχίίαιρονΐην <?« yvvaixa,
Αντρας & , οΙπίνονση υίωρ itpr£ ApsSovW

Χαλκ^&ας λ^ων ώς dpifoug*

χάρ ί Ap&ovcou

$· ι4 ·
Εtot δέ ννν ΕνδοΓται ποταμοί Κιρεΰς nod Ν»ιλενς· ώ ν,
af’ ον μέν τά πήοντα πρόβατα λευκά γίνεται, ay’ ον δέ
μΟανα, Καί περί τον Kpc&tv δέ είρηται χοιούτόν « σνμβαίνον.
$. *5.
Των δ 1εκ Τροίας επανιόντων Εύβοέων τηάς, εις Ιλλυριονς έκπεσόντες, ρεταβαίνοτες οίκαδε διά τδς Μακεδονίας περί Εδεσσαν
Ιμεινχν, σνρπολερίσοντες τοις ύποίε£αρένοις, καί έκτισαν πόλιν
Εύβοιαν. Ην δέ καί εν Σικελία Εννοια, Χαλκιδέων των εκεί
χτίσμα, %ν Γέλων ε’Ιανές^σε, καί έγένετο φρούριον Σνρακουσίων* καί έν Κέρκυρα δέ και έν Λ κρω τόπος «ν Εύβοια* καί
εν τ>} Αρ/εία λόφος τις.
φ. ι6 .
Επεί δέ τοΓς Θετταλοίς καί Οίταίοις τά προς εσπέραν
Αίτωλοί καί Ακαρνάνές είσι *καί Κ$αμάνες*, ει χρ>3 καί τού
τους Ελληνας είπείν, λοιπόν έ£»))07σασ3·αι περί τούτων, ϊν’
έχωρν την περίοδον άπασαντ^ν τί}ς Ελλάδος· προσ^ειναι δέ
καί τάς. νήσους τάς προσχώρους ράλις-α τρ Ελλα'δι καί οίκονρένας νπό των Ελλήνων, όσας ρ περιωδεύκαρν.

449·
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£ φ .

Β.

449· Α ίΤ Λ Α ο Ι μεν τοάιυν χαΐ Αχΰψνάνες όμορόνσιν άλλήλοις}
μέσον έχοντες τόν Αχελώον ποταμόν, ρέόντα άπό τών άρκτων
καί τίς Il&3bv προς νότον, 4ίά i t Ανράίων Αιτωλαον έδνονς
45ο. καί Αμτιλόχων Αχαρνανες μεν τό προς εσπέραν μέρος ίχοντες
τον ποταμόν μέχρι τον Αμβραχοεον κόλπον, τον κατά Αμγιλόχονς, καΐ τό ιερόν τον Ακτίον Απόλλωνος· Αιτωλοί 4έ τέ
προς έω μέχρι τών ύξολών Λοκρών, καί τον Παρνασον, και
τών Οίταίων. Υπέρκεινται 4* έν τ»; μεσοχαία και τοις προσ6βρειοις μερέσι, τών μεν Ακαρνοίνων, Αμφίίόχόι· τούτων όέ
Αόλόπες και λ Ιΐάίος· τών 4* Αέτωλών Πέρραι6οί τε καί
Αναμονές, καί Αινιάνών τι μέρός τών tijV OitijV έχόντών. to
4έ νότιον πλενρόν, τό τέ ΑκάρνανΟιέν έμοίώς Λαί τό Αίτωλαον, κλν£ετάι τκ ποιονσρ δαλάττρ τόν Κορινθιακόν κόλπον,
είς όν καί έ Αχελώος ποταμός i|iVjfrtv, όρίζύν τκν τών Αίτωλών παραλίαν καί τκν Ακαρνανοοίν* εκαλείτο 44 Θόας ό Αχε*
λώος πρότερον. Ες-ι 4ε καί <5 παρά Δύμην όμώννμος τοντω,
κα^άπερ είρτ,ται, καί ό περί Λαμίαν. ΕΓρηται 4έ, καί ότι αρχήν
τον Κορινθιακού κόλπον τό Γόμα τόνίε τόν ποταμόν φάσι.
$. 2 .

Πόλεις ό5 είσΐν, εν μεν τοις Ακαρνάσιν Ανάκτόριόν τε επί
χερρονκσον ίόρνμένον ΑχτίοΟ πλησίον, έμπορέϊον τ«ς ννν έκτισμέν>]ς ey* κμών Νικοπόλεως, καί Στρατός, άνάπλόνν έχονσα
τώ Αχελ.ώω πλειόνων fi 4ιακοσίων ςαδίων. Κοιί w Αίνία 4έ καί
αντλ επί τώ ποταριώ, » μέν παλαιά ον κατοικονμένη, ίσον
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άπέχονσα τής τε 3·αλά«ϊ)ς xai τής Στράτου* ή ίέ νύν, όσον 45ο.
ίβίομήχοντα ς-αίίους υπέρ τής έκβολής Λεχούσα. Καί άλλαι
δ5 «σί, Πάλαιρός τε xai Αλυ#α, xai Λεύκάς, και Αρχος τό
Αμφιλοχικόν, καί Αμβραχύχ, ών αι πλείςΌΐ περιοικίίες χεχό*
νασιν, ή καί πόσοι, τής Νικοπόλεως- κείται Λ ή Στρατός κατά
ρέσην τήν ε’| Αλνζώς οδόν εις Ανακτόρων.
§. 3.
Αίτωλών Λ είσί Κάλυ ίων τε καί Πλευρών , νΰν μεν τεταπονωμένατ to ίέ παλαιόν πρόσχημα τής Ελλα'δος ήν ταΰτα
τά χτι'αμάχα. Καί δή καί ίάρήσ&χι συνέ&ανε ίιχα τήν Αιτώ·
λίαν > xai την μεν άρχάίαν λέγεσϊαι, την δ* έπόίτ^τον* άρχαίαν μεν, τήν άπό του Αχελώου μέχρι Καλυδώνος παραλίαν, .
επί πολύ καί τής μεσοχαίός άνήκουσαν, εύκαρπου τε καί πεδιόδος* $ ές*ι καί Στρατός , καί τό Τριχώνιον, άρίςτ^ν έχον
yjjv* έπάτ>ιτον ί έ , τήν τοίς Λοκροίς συνα'πτουσαν , ώ; επί
Ναύπακτόν τε καί Εύπάλιον, τραχυτέραν τε ούσαν, καί λυπροτέραν μέχρι τής Οίταίος, καί Αλαμάναν xai τών εφεξής
erti τήν άρκτον ή'δή περιις-αμένών όρων τέ καί ε’^νών.

§. 4·
Εχει ίέ καί ή Αιτωλία μέχις-ον μέν όρος τον Κόρακα συνάπτοντα τή OFrsj* τών ί άλλων εν μέσω μέν μάλλον τόν Αρακυν^όν, περί δν τήν νεωτέραν Πλευρώνα συνώκισαν , αφέντες 451
την παλαιόν, ε’χχυς κειμένων Καλυίώνος, οί οίκήτόρες, εύκαρπον ουσαν καί πεδία'δα , πορ^ονντος τήν χώραν Δίίρ»ιτριου,
τον έπικλ>£έντος Αίτωλικοΰ. Υπέρ ίέ τής Μολυκρείας Ταφιασσδν καί Χαλκίία, 0p>j ίκανώ; υψηλά, έφ’ οΓς πολίχνια
ϊίρυται, Μακννία τε καί Χαλκίς , ομώνυμος τώ όρει, ήν xai
Τποχαλκίία καλονσι. Κούρων ίέ τής παλαιός Πλευρώνος
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451. πλησίον, άψ' ου τους Πλευρωνίους Κουρήτας ονομασ^ήναι
τινες ΰπέλο£ον»
$. 5 .

0 οε Ευηνος ποταμος άρχεται μ α εκ Βωμιέων των a
όφιεϋσα> Αίτωλαοΰ &νους , κο&άπερ καί ο! Εύρυτάνε; , καί
Αγραϊοι καί Κουρήτες και άλλοι* ρεί δ βύ διά τής Κουρητική;
κατ’ άρχάς, ήτις ές·ΐν ή αυτή τρ Πλευρωνία· άλλα διά τής προς
δω μάλλον παρά τήν Χαλκίδα καί Καλυίωνα* εΤτα άναχαμψας
επί τά τής Πλευρώνος πεδία τής παλαιάς , καί παραλλά£ας εις
δύσιν, έπις-ρέψει προς τάς έκβολάς καί την μεσημβρίαν' εκαλείτο
δε Λυκόρμας πρότερον και ό Νέασος ενταύθα λέγεται, πορθμευς
αποδεδειγμένος, νφ’ Ηρακλέους άποθανείν, επειδή πορΒμεΰων
την Δηϊάνειραν έπεχείρει βιάσασ^αι.
$. 6.

Καί Ωλενον δε και Πυλήνην ονομάζει π Λα? ό Ποιητής
Αίτωλικάς, ών την μεν Ωλενον όμωνύμως τη Αχαϊκή λεγομένην
Αίολεΐς κατέσκαψαν, πλησίον ουσαν τη? νεωτέρας Πλευρώνος*
τής δε χώρας ήμιρισδήτουν Ακαρνάνες· xrjv δε ίΐυλήνην μετενέγχαντες εις τούς άνώτερον τόπους, ήλλαξαν αυτής και του·
νομα, Πρόσχιον καλέσαντες. Ελλάνικος δ ουδέ την περί ταντας
ις-ορίαν οΐδε, άλλ’ ώς έτι και αυτών ουσών εν τή αρχαία κατας-άσει μέμνηται' τάς δυςερον*και* τής τών Ηρακλειίών καθόδου
κτισΒείσας, Μαχυνίαν καί Μολύκρειαν, εν ταΐς άρχαίαις κατα
λέγει, πλείρίν ευχέρειαν έπιδειχνύμενος εν πα'ση σχείον τι
τρ γραψη·
§. 7·
Καθόλου μεν ταϋτα περί τής χώρας έςί τής τών Αχαρνάνων
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καί των Αίτωλών περί ίέ τής παραλίας καί των προχχμένων 45ι~
νήσων etc καί ταΰτα προσληπτέον. Από yap toy αόρατος
άρζαμένοις του Αρβράκικοΰ κόλπου πρώτον έςτν Ακαρνανων
χωρίοy, τό Ακτιον. Ορωνυρως ~3'ε λέγεται τό τε ιερόν τοΰ
Ακτίου Απόλλωνος καί ή ό«ρα, ή ποιούσα τό ς*όρα του κόλ
που, εχουσα καί λιμένα εκτός. Τοΰ
ιερού τετταράκοντα
μεν ς-α&ους άπέχεε τό Ανακτόρων, έν τω κόλπω ίίρυρένον’
όίακοσίους όε καί τετταράκοντα ή Λεύκας.
§.

8.

Αυτή ό1*ην τό παλαιόν μεν χεόρόνησος τής Ακαρνάνων γτ,ς*
καλέ? ^ αυτήν ό Ποιητής Ακτήν ήπείροιο , τήν περαίαν τής
Ιθάκης καί τής Κεφαλληνίας ήπειρον καλών* αυτή ^ ε’ς-ίν ή
Ακαρνανία* ώς-ε, όταν φή Ακτήν ηπειροιό, τής Ακαρνανίας 45α.
ακτήν $έχεσ3αι ίει. Τής <?έ Λευκάόός ή τε Νήρικος, ήν φησιν
ελεΓν ό Λαέρτης,
Οίος Νήριχον ειλον, ίύχτίμενον vrolieSpov,
Ακτήν ^πείοοto, Κιραλλήνισσιν ανάσσων
καί άς έν καταλόχω φησί,
Και Κροχ-Άΐΐ' ενιροντο, καί Δΐγιλιπα rprr/jtav.
Κορίνθιοι ίέ , περφθέντες υπό Κυψέλου καί Γαρχα'σου, ταυ*
την τε κατέσχον τήν ακτήν, καί ρε'χρι του Αρ£ρακικοΰ κόλπου
προήλ£ον καί ή τε Αρβρακιά συνωκίσΒτ) καί τό Ανακτόρων
καί τής χερρονησου Αορύξαντες τον ίσθρόν, έποίησαν νήσον
τήν Λεύκαζα, καί ρετενέχκαντες τήν Νήρικον επί τον τόπον,
8ς ήν ποτέ ρέν ισ3ρός, νυν «5έ πορΒμός γεψύρα ζευκτός,
ρετωνόρασαν Λεύκαζα, έπώνυρον, όοκώ pot, τοΰ Λευκάτα*
πέτρα yap έςτ λευκή τήν χρόαν, προκειμένη τής Λευκάίος
είς τό πέλαχος καί τήν Κεφαλληνίαν, ώς εντεύθεν τουνορα
λα&Γν.
2
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$· 9·

45a.

Εχει 5ε το τοΰ Λευκάτα Απόλλωνος Ιερόν καε* το άλμα,
το τους έρωτας παύεεν πεπες-ευμενον* ου δη λέγεται πρώηj
Σαπφω, ώς που φησεν ό Μένανδρος,
Τον ύπέρχομπον 3τ,ρώσα Φάων’
Οεςρώντε πόθω ρέψαε π£τρχς
Ακ'ο πιλεγχνοΰς' αλλά κατ’ εύχην
Σον, ίεσποτ’ άναξ, [εύρκρείσθω
Τέμενος -κερί Αενχάδος ακτής].
0 μεν ουν Μένανδρος πρώτον άλέσ^αε λφεε τήν Σαπφώ*
ot ο’ ετc άρχαιολογιχώτεροι, Κέφαλόν φασεν ερασθεντα Πτε~
ρελα, τον τοϋ Δ*#ονέως. Ην δε ναι πάτριον τοΐς Λευκαόεοες
κατ’ ενιαυτόν εν τή 3υσεα τοΰ Απόλλωνος από της σκοπής
ρεπτεΐσέλαί τενα των εν αίτεαες όντων, αποτροπής χα'ρεν, έξαητόμενών εξ αΰτοΰ πεχντοόαπών πτερών xai ορνέων, άνακουερίζειν δυναμένων τή πτήσεε τό άλμα· ύπο$έχεσ£αε δε χάτω
μικραες άλεασε κύκλω περεες*ώτας πολλούς, xai περιοώζεηι εις
δύναμαι των όρων έ'£ω τον άναλ»3φ0έντα. 0 δε την Αλκμαεωνε'όα
7ράψας, ίκαρεου, τοΰ Π^νελόπ^ς πατρός, υεεες γεν£α$αι δύοί
Αλυξέα χαΐ Αευχάδιον’ δυνας-εΰσαι δ* εν τή Ακαρνανία τού
τους μετά τοΰ πατρός, Τούτων ουν ε’πωνύμους τάς πόλεες
Εφορος λέγεαάαι ίοκεί.
§.

ίο .

Κεφαλλήνας δε νυν μεν τους εκ τής νήσου τής Κεφαλλη
νίας Τεγουσιν Ομηρος δε πάντας τους υπό τώ Οδυασεΐ, ων
είσι xai οε Ακαρνάνες* εεπών yap,
Αΰτάο Oiuocriuj iys Κί^αλλήνας,
Οε ρ7Ι&άεχν εε/ον καε Νήρετον εένοσέβνλλον,

ΒΙΒΛ. I. ( κεφαλλήνια).
το εν τούτο όρος επιφανές (ώς καί,
0«

« Δουλιχ*οιο , Εχιναων 5 ' έιράων,

45ι.
453.

χα« αυτόν τον Δονλιχάν, των Εχηκίίων οντος· καί
Oi d9 £ρχ Βουπράσιον τε χλϊ Ηλίία*
ι#

καί του Βονπρασιου εν Ηλιίι ονιος· χαί
Οι S’ Ευ&παν Ζχον καί Χαλκίία τ ’ Eipfrptav τ«,
jmu τούτων

εν Εύβοια ονσών* ώς

Τρώες, καί Λνκιοι, καί Δάοίανοι,
μι

εκείνων Τρώων δντων), πλ«ν μετά' ye Νήριτον φγισί,
Καί Κροκύλίΐ’ ΐνίμοντο καί Αί/Λιττα τρ>5χ«ϊαν,
ΟΖ τε Ζάκυνθον «χον , ήό” οΖ Σάμον άμ^ινίμοντο ,
ΟΖτ’ Ηπειρον Ζχον , ηό" άντtitipax «νίμοντο.

Ηπειρον μεν ούν τα αντίπερα των νήσων βούλεται λέγεα/, &μα
Τρ ΛενκάΛ καί ττ>ν αλλειν Ακαρνανίαν ουμπεριλαβείν βουλόμένος, περί «ς καί οδτω λ^ει,
Δώίικ’ «ν Ηπειρο» άγ/λαι, τόσα πώεα μήλων,

τάχα τής Ηπειρώτικος το παλαιόν μέχρι &νρο ίιατεινούονις ,
χαι ονόματι χοαώ Ηπειρον λεγόμενος.
φ. 1 1 .
Σάμον όέ rvjv νΰν Κεφαλλήνιαν' ώς καί όταν φή'
Εν πορΟτριώ Ιθάκης τ* Σάμοιό τε πχιπχλοέσσνς·

Τω yap επιθέτω ττ,ν ομωνυμίαν διες-αλται, ώς ούκ επί τής
πόλεως , άλλ’ επί τής νήσου τιΒείς τοΰνομχ’ τετραπόλεως yap
οίσης ττ5ς ν^σον, μια των τεττάρων εςίν ή καί Σάμος χαί
Σαμη καλούμενη> καθ’ έκατερον τοννομα όμωνυμοΰσα τρ νήσω.
Οταν 5’ είπρ’

σ
t
*
λ*
Οσσοι yap νησοκτιν wxpatiovfftv apt?ot,
Δουλιχίω τβ Σάρρ re και ύλτ,εντ* Ζακύνθω*

των νήσων αριθμόν ποιείσθαι ίήλο'ς εΥι, καί Σαμην καλών
Π a
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453. ττ,ν νήσον. ήν πρότερον Σάμον έκαλεσεν. Απολλόδωρος δέ,
τοτέ μέν *έν* τώ επόέτω λε/ων διεΓ«λθ«« ττ,ν αμφιβολίαν ,
ειπόντα,
Σααοιό τε π«(ΤΓ*λοε<7συς·

ώς ττ,ν νήσον λέοντα* τοτέ δ* άντιφρα'φεσΘαι δείν,
Δουλιχίω τε Σά<χω τε,

αλλά p j ,
Σάαη
• * τε,#

δήλός ες*ι τν,ν μέν πόλιν Σα'μην καί Σάμον σννωνυμως νπολαμ&ά/ων ε’κφέρεσ&αι, τήν δέ νήσον Σάμον μόνον. Οτι yap
Σαμη λέ/εται ή πόλις, δήλον είναι έκ τε τον διαρ&μούμενον
τούς ε£ έκας-ης πόλεως μνης-ήρας, φαναι*
Ε* ί ί Σάμης π·ίσνρ=ς τ£ χαί ΰχοσι φώτις ?ασι*

καί έκ τον περί τής Κτιμέντ,ς λό^ον*
Τήν μΐν tjm ta Σάμχνό0 tio-sev.

454- Εχει δέ ταύτα λόφον. Ού yap εύκρινώς άποδιδωσιν δ Ποιητής,
ούτε περί τής Κεφαλληνίας, ούτε περί τής ί&α'κης, καί των
άλλων πλησίον τόπων* ώς*ε καί οί εξηγούμενοι διαφέρονται
και οί ίς*ορονντες.
$· Ϊ 2 .
Αύτίκα yap επί τής Ιθάκης, όταν φή*
Οι ρ’ ί,^άχην εϊχον χαί Κόριτον εινονί^νλλον*

ότι μέν τό Νήριτον όρος λέφει, τώ επιθέτω δήλοι. Εν άλλοις
δέ καί ρητώς όρος*
Ναιετάω δ* ί^άχην βύίίάλον* εν δ* όρος αύτή,
Χΐήριτον εινοσ/φνλλον άριπρεπές.

Ι&άκην
είτε τλν πόλιν, είτε τ>3ν ν^σον λέρει, ον Αίλον &
τοντω γε τω £πει,
ΟΣ lSdxnv ιίχρν και Ρί^ιτον*

BIB Λ. I. ( κεφαλλή νια ).
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κυρίως μεν γάρ άκούωυ τις, τΥ,ν πόλη» όε|αιτ’ αν, ώς και 454'*
Αθήνας και Λυκαβηττόν εΐτις ")Ιγοι, και Ρόίου και Ατα'βυριν,
καί &ι Λακεάαίρονα καί Ταΰγετον* ποιητιχώς ίε τουναντίον.
Ευ ρόντοί τω,
#

£ίκ<ετάω ί* iSeoojv εύίεάλον* ιν ί* ορος αύτρ,

Veprrov,
[$8λον]· & y*p τ>5 νκ'σω, ουκ εν τρ πόλεε το ο^οος· Οταν $ε
curco φ«·
Ηχείς *ξ ϊ$ χxyc ύπο Νκίον ει>ηλον5μεν·

t

άδηλον, είτε το αυτό τώ Νηοίτω λέγει χό Νκιον, εϊ&
ίτερον > % όρος, h χωράν. Ο μέντοι αντί Νηοίτου χραφων
Νήρν/.ον, ί) άνάπαΜν, παραπαιει τε)εως· Το μεν γάρ, είνοσι(ρυ)1ον καλεΓ ο Πο^ττίς· to ^ ενατίμενον πτολίε^ρον καί to
μεν έν Ι^ακρ* to <5Ράκτ«ν Ηπείροιο,.
\

§. ι3 .
Και τούτο ίέ ίοκεΓ ύπεναντιότητά Ttva ίηλούν,·
Αυτί) ίέ χ^χμχλϊ) ττανυπερτάτ*) tiv άλί κίΐταχ.

Χθαμαλή μ}ν γάρ y ταπεινή και χαμηλή· πανυπερτάτη
it
όψχ))>3> οιαν <5ιά πλ^όνων σημαίνει, Κpavayv καλών καί τλν
οίόν την έκ του λιμένος
τρ^χείαν άταοπον
Χώρον αν* ύληεντα·
καί,
Ού yap Τίς ν?4σος εύ&ιΛος, ού<Γ εύλείμων,
At y άΧι κεκλίχται* ΐθάκ» δέ τε καί ττερι πασεών.

Εχει μεν οΰν «περνάσεις τοιαύτας ή φρα'σις. ί-ζη'/ούνται ίέ
ού κακώς. Ούτε yap χθαραλήν δίγονται ταπεινήν ενταύθα,
άλλα πρόσχωρον τη σπείρω, έ^υτα'τω ονσαν αυτής* ούτε πανυπερτάτην υψηλοτάτην, αλλά πανυπερτάτην προς ζόφου, οίον
Π 3
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454· υπέρ -πάσας έσχάτην τετραμμίντ,ν -προς άρκτον τούτο yap βού
λεται λέχεα το -προς ζόφον το S’ εναντίον προς νότον'
— A? ί ί τ ’ ccvtu^e κ,οός ίώ τ ’ ίελιόν τβ.

455. To yap άνευρε πόρρω καί χωρίς έςιν ώς των /Λεν άλλων -προς
νότον κεκλιμένων καί άπωτερω της ηπείρου, της if Ιδάκ/,ς
εγγύ$εν προς άρκτον. Οτι S’ οντω λέγει τό νότιον μέρος, καί
«ν τοΐσίε φανερόν'
Err’ επϊ $εξΐ ΐωσι, προς «ω τ’ «βλιόν τ«,
Εΐτ’ sir’ αριςερί roiyi jrort ζόψον ηζρόενια.

και έτι μάλλον εν τοισίε*
Ω fUoty ον yap τ’
οτπι ζόψος, ού(Γ οτηο ΐ« ς ,
Ούί1 07nj &λιο$ 5>αεσίρβ(3θτος sur’ υπό γαΐαν,
Ούό5 07γ>3 άννεϊται.
*τ

Ε γι μεν yap δέζασ~αι τά τέτταρα κλίματα, τί;ν
σεχομένους το νότιον /ιερός* έχει #έ τινα [και] τούτον εμφασιν' αλλά
βέλτιον, το κατά τλν πάροίον τον άλίον νοεΓν άντιτι&έρενον τω
άρκτικώ ρερει. Εξάλλαξιν χάρ τινα των ουρανίων πολλά,ν
βούλεται σημαίνειν ό λόχος, ονχί ψιλά,ν έπίκρυψιν των κλιμάτων. Δειχάρ κατά πάντα συννεφή καιρόν, άν $ ’ ημέρας, άν τε
νύκτωρ συμβη, παρακολου^εΐν* τά ί* ουράνια εξαλλάττει επί
πλέον, τω προς μεσημβρίαν ράλλον, ί) ίττον παραχωρεί ημάς,
η εις τουναντίον. Τούτο 5έ ού ίύσεως καί ανατολές έχκαλύψεις ποιεί (καί χάρ αΐΒρίας οΰσης συμβαίνει), άλλά μεσημ
βρίας καί άρκτου. Μάλις-α yap αρκτικός έςτν ό πόλος* τούτου
3έ κινουρε'νον, καί ποτέ μεν κατά κορυφών ήμΐν γινομένου,
ποτέ Si, υπό γης όντος , καί οί άρκτικοί συμμεταβάλλουσι' ποτέ
5έ σννεκλείπονσι κατά τάς τοιαύτας παραχωρήσεις, ώς-ε ουκ
αν είδείης, οπού έςί το αρκτικόν κλίμα, οIS* εί αρχήν έςα'
« Si τούτο, ovSi τουναντίον άν γνοίης. Κύκλος Si τής Ιθάκης
ες-iv ώς 6γ$οήκοντα ςαβίων. Περί μεν Ιθάκης ταΰτα.

ΒΙΒΛ. I. ( κεφαλλήνια ).
$■ *4·
Τήν δε Κεφαλληνίαν, τετράποδα/ ούσαν, our' αυτήν είρηκε 455.
τώ νύν όνο'μαπ, ούτε τών πόλεων ούδεμίχν , πλήν μιας, είτε
Σάμης, εΓτε Σάμου' ή νύν /χέν οΰκέτ’ ες*εν , ίχνη ί ’ αυτής £είκνυταε κατά μέσον τον προς Ιθάκτ? πορθμόν' · ot
απ’ αυτής
Σαμαίοι καλούνται. At ί 5 άλλαι καί νύν είσιν έτι ,· μικροί,
Παλεΐς τινες, Πρώνησος καί Kpa'vtot. Εφ’ ημών δε καί άλλην
προσέκτισε Γάΐος Αντώνιος, ό θείος Μάρκου Αντωνίου, ήνίκα
ψυγάς χενόμενος μετά τήν ύπατείαν, ήν συνήρ£ε Κικέρωνι τώ
ρήτορι, έν τή Κεφαλληνία Λε'τριψε , καί τήν όλην νήσον υπή
κοον έσχεν, ώ; ίίίον κτήρια* ούκ Ιφθη μέντοι συνοι/.ίσας,
άλλα καθόδου τυχών, προς άλλοις μείξοσιν ών, κατέλ.υσε
τον βίον.
§. ι5 .
Οίαε ώκνησαν δέ τινες τήν Κεφαλληνίαν την αυτήν τώ
Δουλιχίω φάναι* οι ίέ , τή Τάφω, καί Ταφίους τούς Κεφαλ- 456.
ληνίους, τούς δ3 αυτούς καί Τηλεβόας* καί τον Αμφιτρύωνα,
δεύρο ς’ρατεϋααι μετά Κεφάλου τού Δηϊονέως, έζ Αθηνών
φνγάδος παραληφθέντος* κατασχόντα ίέ τήν νήσον, παραίούναι τώ Κεφάλ.ω* καί τούτην μεν επώνυμου εκείνου χενέσθαι,
τάς <5*έ πόλεις τών παίίων αυτού. Ταύτα ούχ*0μηρικά. Ot
μεν γάρ Κεφαλλήνες υπό όίυσσεί καί Λαέρτη* ή £έ Τάφος
υπό τώI Μέντη.
4
Μέντες \y/takoto δοαφοονος εύχομαι ecvat
Υιός, άτάο Ταγίοισι γάτ,ρέτμοισιν άνάστω·

ΚβλεΓται νϋν Ύαλους η Τάφος. Ον§* Ελλάνικος Ομηρικός,
Αουλίχιον v/w Κεφαλλήνιαν ϊέγων, Τό μεν γάρ ί/πο Μέ^/ιτί
είρητοα καί αί λοιπαι Εχινα&ς, οϊ τε ενοικοΰντες Επειοί
II 4
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456. έξ Ηλιδος άφιφμένοι’ διόπερ καί τον Ωτον τον Κνλλη'νιον
Φνλίΐίίω trapov, μεγάθυμων άρχ'ον Επειϋν,
καλεί* £καί],
ΑΟτάρ Οίυσσινς ?γί Keyαλλίνχ? μεγοοδύμους.
Out’ ούν Δουλίχιον ή Κεφαλληνία καθ’ Ομηρον, ούτε τής
Κεφαλληνίας τό Δονλίχιον , ώς Ανδρών φησί' τό μεν yap
Επειοΐ χατεϊχον , την δέ Κεφαλληνίαν βλην Κεφαλλήνες* καί
οί μεν οπό Οδύσσεί, οι δ ύπό Μέ/ητι. Ο ν? οί ΠαλεΓς Δονλίχιον ύφ* Ομήρου λέγονται, ώς γραφεί Φερεκύδης. Μάλις-α
δ έναντιούται Ομήρω ό τήν Κεφαλληνίαν τήν αυτήν τω Δονλιχίω λέρων, ειπερ των μνηςτίρων, εκ μεν Δουλιχίοιο δύω καί
πεντήκοντα ίσον, εν δέ Σάμης πισυρές τε καί είκοσι. Ον yap
tour’ άν είη λέρων, έ£ όλης μεν τόσους , έκ δέ μιας των
τεττάρων παρά δύο τούς χιμίσεις. Ε! δ’ άρα τούτο δώσει
τις, έρησόμεθα , τις άν είη η Σαμη, όταν φή οντω*
Δονλίχιον τ« Σάμην τ’ «δ ΰληεντα Ζάκυνθον·
§. ι 6 .
ΚεΓται δε ή Κεφαλληνία κατά Ακαρνανίαν, διέχονσα τον
Λευκατα περί πεντηκοντα, οι δέ τετταρακοντά φασι, ς-αδίονς,
τον δέ Χελωνάτα περί όγδοηχοντα. Αυτή δ* ες-ίν ώς τριακοσίων τήν περίμετρον’ μαχρά δ άνήκουσα προς Εύρον, όρεαηί’
μεγιςον δ όρος εν αντί Αίνος, έν ώ τό του Διός Αίνησίον
ιερόν. Καθ’ δ δέ ς-ενωτάτη ές-ΐν η νήσος, ταπεινόν ισθμόν
ποιεί, ώσθ’ ύπερκλυ£εσθαι πολλακις έκ θαλαττης εις θάλατταν. Πλησίον δ είσί των ς-ενών έν τώ κόλπω Κράνιοί τε καί
Παλείς.

§· *7*
Μεταξύ δέ της Ιθάκης και τής Κεφαλληνίας ή Κςερία νη-

Β ΙΒ Λ . I. ( κ ε φ α λ λ ή ν ι α ).

α4<>

ctov* Αςερ'ις δ* υπό του Πολτού λέγεται* ήν ό μεν Σχήψιος ρή /,56ρένειν τοιαυτην, οϊαν φησίν 6 Ποιητής*
— λψενες $*eve ναύλοχοι αύτ^
Αμψίδυροϊ

ό δέ Απολλο'δωρος μένεαι καί νυν, καί πολιχνιον "λίγει εν 4^7*
αντρ Αλαλκορενάς, το επ’ αυτωτώ ισθμώ κείμενον.
§· >8.
Καλεί δ’ ό Ποιητής Σάμον καί τήν Θρακιάν, ήν νυν Σάμοθράν.ην καλοϋρεν. Τήν δ’ Ιωνικήν ο?δε μεν, ώς είκός* καί yap
τήν Ιωνικήν αποικίαν ειδέναι φαίνεται· οΰ yap άν άντιδιέ^ειλε τήν
ομωνυμίαν περί τής Σαμοθράκης Xeyo>v, τοτέ μεν τω επιθέτω*
ϊψοΰ ίπ’ άκροτάτκς χορνγτ,ς "Σάμον Ολ«ίσο»ί
βρ««ί)Ι{,

τότε δέ τη συζυγία’των πλησίον νήσων*
Ες Σάρον, ίς τ’ ίμερον καί Λήρον «ριχθαλόϊβσαν'

καί πάλιν*
Msamjyvc τ« Σάροιο καί

Ιμβρον τταιπαλοε'σοηί.

Ηδει μεν ουν αυτήν, ουκ ώνόρακε δε' οΰδ* εκαλείτο τώ αυτώ
όνόρατι πρότερον, άλλα Μελάρφυλος, εΓτ’ Ανθεμΐς, εΐτά Παρ
θενία άπό τοϋ ποταμού τοϋ Παρθενίου, δς Ιρβρασος ρετωνομάσθη. Επει ουν κατά τά Τρωικά, Σάμος μεν καί ή Κεφαλληνία
εκαλείτο καί η Σαμοθράκη ( ου yap> άν Εκαδη εισιίγετο Xeyouaa,
ότι τούς παΐδας αυτής πέρνασχ, ον κε λάδοι, ες Σάμον, ίς X*
Ιρδρον) , ή δ Ιωνική οΰκ ε’πώκις-ό πω, δόλον ότι άπό τών πρότερόν τίνος την ομωνυμίαν Ισχεν* έ | ών κάκεΓνο δόλον, ότι παρά
την άρχαίαν ίς·ορίαν, δ λεγουσιν οί φήσαντες, ρετά τήν Ιωνικήν
άποικιαν καί τήν Τερδρίωνος παρουσίαν άποίκους έλθείν έκ
Σάμου, καί ο’νοράσαι Σάμον τήν Σαμοθράκψ' ώς οί Σάμιοι
τοΰτ’ ε’πλάσαντο δό£ης χαριν. Πιθανώτεροι δ’ είσίν οί άπό του
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457♦ Σάμους καλείσαι τά ύψη φησαντες ευρε'σθαι τούτο τούνορα
τήν νήσον εντεύθεν γάρ
«yoivsto κλιτόι pev Ι δ η ,

Φαΐνοτο <3*Πριάαοιο πόλις, καί νή*ς Αχαιών.
Τινες όέ Σάμον καλεΐσθαι φασιν από Σαίων , των οάούντων
Θρακών πρότερον, οι καί τήν άπειρον έσχον τήν προσεχή'
είτε of αυτοί τοϊς Σαπαίοις δντες, ή τοΐς ΣιντοΓς, οδς Σίντιας καλεί ό Ποιητής , ειθ’ ετεροι. Μέρνηται δε τών Σαίων
Αρχίλοχος ,
Acitidt ρεν Σαίων τις άγά^λεται, jjv παρά
Εντός άμώρκτον χάλλπτον ού* «3&ων,
§· *9·
Λοιπή δ 5 ες*ΐ τών υπό τω Οδυσσει χεταγμίνων νήσων ή
458. Ζάκυνθος, ρικρώ προς Εσπερίδας ράλλον τής Κεφαλληνίας κεκλίρένη καί τής Πελοπόννησον, σννα'πτουσα <5*αυτή. Πλείων δ*
ες-hj δ κύκλος τής Ζακύνθου ς-αδιων εκατόν εξήκοντα' διέχει δέ
καί τής Κεφαλληνίας δσον εξήκοντα ς*αδίους ΰλώδής ρέν, ευ»
καρπός δε* καί ή πόλις άξίόλοχος ομώνυμος. Εντεύθεν εί;
Εσπερίδας τής Λιβύης ςτίδιοι τρισχίλιοι τριακόσιοι.

§. 2 0 .
Και τούτης δέ καί της Κεφαλληνίας προς εί» τάς Εχινα'δας
ίδρύσθαι νήσους συρβέβηκεν ών τό τε Δονλίχιόν ες*ι (καλούσι
δέ νύν Δολίχαν) και at ΟξεΓαι καλούρεναι, ας ό Ποιητής
θοάς ε?πε* καί ή μεν Δολιχα κεΐται κατά Οίνια'δας καί τήν
εκβολήν τού Αχελώου, διψούσα Αράξου , της τών Ηλείων
άκρας, ς-αδίους εκατόν* at λοιπαΐ δ> Εχινάδες (πλείους δ*
εισΐ 7 ττάσαι λυπραί καί τραχεία*) προ τίς έκ&ολίς του Αχε
λώου^ πεντεκα*&κα ςαδίους ααε^ώσα ί απωτατω* ί <5* ey-
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χυτάτω πέντε, πελαχιξουσαι πρότερον άλλ’ ή χοϋς, τάς μεν 458.
έξηζειρωχεν ««των ήδη, τάς δε ρέλλει, πολλή χαταψερομίνκι' ήπερ
καί τήν Παραχελωίτιν καλουρέν>ιν χώραν ές·ί προσχοΰσα, ήν ό
ποταρος έπικλύ£ει* περιρα'χητον ^ έποιει το παλαιόν, τούς ορούς
ονγχέουαα άει, τούς άποόεικνυρένους τοίς λκαρνασι καί τοίς
Αίτωλοίς. Εκρινοντο yap τοΓς οπλοις, ούκ έχοντες διαιν^χάς'
ενικών δ3 οι πλέον δυνοίμενοι' άφ’ ής αίτιας καί ρυθος έπλα'αθνι
τις, ώς Ηρακλέους καταπολερήσαντος τον Αχελώον, και
ενεχκαρένου τής νύ^ς αθλον τον Δϊϊ'ιανείρας γάμον τής Οίνέως
θυχατρός, ήν πεποιήκε Σοφοκλής τοιαϋτα λεχούσαν·
Μνυτήρ yap ξν pot ποταρδί, ΑχιΧώον λέγω ,
Of ρ’ rv rptol popyatotv ϊξότ« κχτρός,
Φοιτώ» ίναργτ,ς τανρος, άλΧοτ’ αίόλος
Δράκων έλικτός , άΧλοτ’ άαδριίω κντίΐ
Βούττρωρος.
Προστιθέασι ί ’ έ’νιοι, και το τής Αραλ θείας τοντ’ είναι λέyoi/τες κεράς, δ άπέκλασεν ίϊρακλής του Αχελώου, καί έ'ίωκεν
Οίνεί τών χοίρων Ιόνον. Οί 5* είκά£οντες έζ αυτών τάληθές
ταύρω ρέν έοικότα λέχεσθαι τον Αχελώο'ν φασι, καθάπερ καί
τούς όίλλους ποταρούς , από τε τών ήχων, και τών. κατά τά
ρείθρα καμπών, άς καλοΰβι κέρατα' δράκοντι δε διά τδ ρήκος
καί τήν σκολιότ)]τα· βούπρωρον όε όίά τήν αυτήν αιτίαν, Λ*
ήν καί ταυρωπόν τον Ηρακλέα δε και άλλως ευεργετικόν
όντα, καί τώ Οίνεί χηδεύσαντα, παραχώρασι τε καί <3ίοχετείαις βιάσασθαι τον ποταρόν πλιιρρελώς ρέοντα, καί πολλήν 459·
τής Παραχελωίτιίος φΘείροντα, άνα'ψυςιν γαριζόμενον τώ Οίνεί* ·
καί τοΰτ’ είναι τό τής Αραλθείας κεράς. Τών ρέν ούν Εχινα'ίων,
καί τών 0£ειών κατά τά Τρωικά Μέχ>ιτα άρχειν φησίν Ορ>;ρος*
— δν τίκτ* Διί yiXof ίππότχ Φνλεΰς,
Of ποτέ ΔουΧίχιόνί’ «πενάοοατο, πατρι χολωθιίς·
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459· Πατήο S’ ή> Αύχέας 6 τής Ηλείας καί των Επειών άοχων
ώς-’ Επειοί τάς νήσους ταντας εΓχον, οι συνε£άραντες εις to
Δονλίχιον τώ ΦυλεΓ.
§· »*·
At βέ των Ταφίων νήσοι, πρότερον Si Τηλεβοών , ών ήν
καί η Τάφος, νυν 5έ Ταγούς καλουρένη, χωρίς ήσαν τού
των , ού τοΓς βίας-ήρασιν ( εχχύς yap κεΐνται) , άλλα ύφ’
ετεροις ηχερόσι ταττόρεναι, Ταφίοις καί Τηλεβόας. Πρότερον
ftev ούν Αρφιτρύων έπις·ρχτεύσας αύτοΐς μετά Κεφάλου τον
Δηΐονεως ε | Α5ηνών <ρνχάίος, εκεινω τήν αρχήν παρέίωκεν
αυτών ό ίέ Ποιητής υπό Μέντη τετάχ^αι φησί, λη^άς καλών
αυτούς, καθάπερ καί τούς Τηλεβόας απαντάς φασι. Τά ρέν
περί τάς νήσους , τάς πρό της Ακαρνανίας, ταύτα.
$.

22.

Μεταξύ βε Λευκάόός καί τον Αρβρακικοΰ κόλπον λιρνο*
$άλαττά ες-ι, Μνρτούντιον λεχορενη. Από βέ Λευκάόός έ£ής
Πάλαιρος καί Αλυζία τής Ακαρνανίας πόλεις, ών ή Αλυ?ία
πεντεκαίίεκα από δαλάττης όίεχει ς-αίίόυς , καθ’ ήν ε’ς*ι λιρην
Ηρακλέους ιερός καί τερενος. Εξ ου τούς Ηρακλέους άθλους,
ερχα Λυσίππου , ρετήνεχκεν εις Ρώρην των ήyεpόvωv τις,
παρατόπως κειρένους όΐά τήν έρηρίαν. ΕΓτα ακρα Κριθωτή, καί
[αί] Εχινάόες, καί πόλις Ας-ακός, όρώνυρος τη περί Νικορή&ιαν καί τον Ας-ακηνόν κόλπον, ενικώς λεχορενη* καί ή
Κριγωτή 5* όρώνυρος πολίχνη τών έν τη Θρακία Χερρονήσω*
πάντα
εύλίρενα τα ρεταξύ* ειΥ Οινιάίαι, καί ό Αχελώος.
ΕΓτα λίρνη τών Οΐνιαβών, Μελίτη καλουρένη , ρήκος μεν
εχουσα τριάκοντα ς-αίίων, πλάτος <?έ είκοσι* καί άλλη Κννία
Απλασία ταύτης καί ρήκος καί πλάτος* τρίτη S3 Ουρία πολλώ
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τονΐων ραροτερα. H ρέν ovv Kvvta ym έκδίδωσιν εις την Stf· 459·
λατταν* ac λοιπαί δ* νπέρκεινται όσον χμιςά&ιον. Ε?θ>ο Ενηνος,
εις δν από τον Ακτών ς-άδιοί ε^ακόαιο* έ£δορηκοντα# μετά δέ
tov Ενηνον το δρος η Χαλκίς, ην Χαλκών εϊρηκεν Αρτερέδωρος. ΕΒ* η Ιΐλενρών, ε?^> η Λ&υρνα χώρη, ης υπέρxecrac Καλνδών έν τ£ μεσογαία ς-αδίσις τριάκοντα* περί δέ
την Καλνδώνα έ^τ τό τον Aaspatov Απόλλωνος ιερόν* ε!3,>
6 Τα^ιασσός το δρος* ε?τα Μακννώ πόλις* ε?τα Μολύκρεια, 4&>*
καί πληο&ν το Αντιρριον y τό της Αίτωλώς όριον καί της Αοχρίδος· εί; δ από τον Ενηνον ρβίλοι περί εκατόν είκοσι·' Αρτε?
ρίδωρος' μεν οντω περί της είτε Χαλκιδο;, είτε Χαλκεία; τον
δρονς, μεταξύ τον Αχελώον καί της 1Ιλ:νρώ>ος ιδρνων αντην»
Απολλόδωρο; δέ, ώς πρότερον είπον, υπέρ της Μολνκρεώς καί
την Χαλκίδα καί τον Τα^ιασσόν* καί την Καλνδώνα μεταξύ
ίορύσ&αι <ρησι της τε Πλενρώνος καί της Χαλκίδος* εί μη
&ρα έτερον 3*τέον τό προς ΙΙλενρώνι δρος Χαλκών καλόνρενον, έτερον δέ την Χαλκίδα προ; Μολνκρεία. Εγ * δε τες καί
προς τη Καλνδώνι λίρνη μεγάλη καί ενοψος, ην έ'χονσιν οι εν
Πάτραις Ρωραίοι·

φ. 23. .
Της δέ ρεσοχαώς κατά ρέν την Ακαρνανίαν Εουσιχαίονς
κνας φησιν Απολλόδωρο; λέγε& αι, ών Αλκράν ρίρνηται*
Ούί* Βρνσιχαίο;, Καλυίώνιος ονίέ ποιρην,
Αλλά Σαοίιων άττ* ακρας.

Η

Κατά δέΟτην Αιτωλίαν
ην Ωλενος, ης έν τώ1 Αίτωλικώ
«τ
ι καταλό^ω ptlptvjjTat Ομηρος· ΐχνχι ο1’ αυτί; λε^ττεταζ fzovov eyyv?
Τϋς Γίλευρώνο; Οπό τώ λρακννθω. Ην ίέ xai Λνσιμαχίχ
πληα/ο» , ηψανισμένη xa't aitxr, , χ-ιμένη πρός τη Λίμνη y τη
νυν μεν Αυσιμαχία, πρότερον & Ύ<3ρ« , μεταξύ Πλενρώνος
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^6ο. καί Αρσινόης πόλεως , κι κώμη μεν ήν πρότερον, καλούμενη
Κωνώπα, χτίσμα δ* ύπήρ&ν Αρσινόης, τής Πτολεμαίου τού
δευτέρου χυναικδς άμα χαι άδέ^ψής , εύφυώς έπικειμένη πως
τη τού Αχελώου διαβάσει. Παραπλήσιον δέ τι καί ή Πυλήνη
τώ Ωλένω πέπονθεν. Οταν δέ φή την Καλ,υδώνα αίπεΐάν τε
■ καί πετρήεσσαν, επί τής χώρας δεκτέον. Είρκ,ται yap, ότι
τήν χώραν δίχα διελόντες, την μεν ορεινήν καί επίκτητου τή
Καλυδώνι προσένειμαν , τήν πεδια'δα δέ τή Πλευρών:.
φ. 24·
Νυνί μέν ονν έκπεπόνηται', καί άπηχόρενκεν εκ των συν
εχών πολκών , ή τ’ Ακαρνανία, καί Αιτωλία, κα^α'περ
χαΐ πολλά των άλλων έ^νών* πλείτον μέντοι χρόνον συνέμεεναν Αίτωλοί μετά των Ακαρνάνων πρός τε τούς Μακεδόνας
καί τούς άλλους Ελληνας, νςατα δε χαΐ πρός Ρωμαίους, περί
της αυτονομίας άγωνιζόμενοι. Επεί δέ καί Ομηρος αυτών επί
πολύ μέμνηται, καί οί άλλοι ποιηταί τε καί συχ^ραφείς, τά
μέν εύσήμως τε καί όμολοχουμένως, τά δ’ ήττον γ/ωρίμως
(κα&ήτερ τούτο που καί εν τοΓς ήδη λεχ3είσι περί αυτών άποδέδεικται), προσληπτέον καί των παλαιοτέρων τινά τών αρχής
έχόντων τά|ίν, ή διαπορουμενων.
$. 25.
46ι.

Εύ3ύς επί της Ακαρνανίας, ότι μεν αυτήν ό Λαέρτης καί
οί Κεφαλλήνες κατεκτησαντο, είρηται ήμίν τίνων δέ κατεχόντων πρότερον, πολλ.οί μεν είρηκασιν’ ούχ όμολοχούμενα δέ
είπόντων, επιφανή δέ, απολείπεται τις ήμίν λό^ος διαιτητικός
περί αυτών. Φασί χάρ τούς. Ταφίους τε καί Τηλεβόας λεγο
μένους οίκεΓν τήν Ακαρνανίαν πρότερον, καί τόν -ηγεμόνα αυτών
Κέφαλ.ον, τόν καταςτα^έντα υπό Αμφιτρύωνος κύριον τών περί
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την Τάφον νήσων, κυριεύσαι καί ταύτης της χώρας* εντεύθεν 46*.
δέ καί το άπό τον Λευκάτα νομιζίμενον άλμα τοότω πρώτ»
προσμυθεύουσιν, ώς προείρηται. Ο δέ Ποιητής, οτ« μέν ήρχον
οΐ Τα'φιοι των Ακαρνάνων, πριν ή τούς Κεφαλλήνας καί τον
Λαέρτην έπελθείν, ού λέχεί* δτι ί* «σαν φίλοι τοί; Ιθακησίοις
λέχει, ώς·’ ή ούδ* όλως έπήρξαν των τόπων κατ’ αυτόν, ή
Ικόντες παρεχώρησαν, η καί σύνοικοι έ^ένοντο. Φαίνονται δέ
καί έκ Λακεδαίριονός τινες έποαήσαι τήν Ακαρνανίαν, οί μετ’
ίκαρίου τού Πηνελόπης πατρός* καί yap τούτον καί τους
αδελφούς αυτής ζέοντας παραδίδωσιν ό Ποιητής κατά τήν
Οδύσσειαν*
Οι πατρός μέν βς οίκον άπερρίγασι νεεσθαι
ΐχαοιου, ώ; κ’ αύτός εεδνώααιτο θύγατρα.

Καί περί τών αδελφών*
Ηδη γάρ ρα πατήρ τε κασίγνητοί τε χελονται
Εΰρνμάχω •/ήματΒαι.

Ούτε yap έν Λακεδαίμονι πιθανόν αυτούς οίκειν* οΰ yap άν ό
Τηλέμαχος παρά Μενελάω κατήχετο, άφιχμένος έκείσε* ούτ*
άλλην οίκησιν παρειλήφαμεν αυτών. Φασί δέ Τυνδάρεων καί
>
r
τον αδελφόν αυτού Ικάριον, έκπεσόντας υπό Ιπποκόωντος της
οικείας, έλθείν παρά Θές-ιον τόν τών Πλευρωνίων άρχοντα,
καί συχκατακτήσασθαι τής περαόας τού Αχελώου πολλά επί
(ΐερει* τόν μεν ούν Τυνδάρεων έπανελθείν οίκαδε χήμαντα
Λήδαν την τού Θες-ίόυ 5νγχτέρα· τόν δ' Ικάριον ύποριείναι τής
Ακαρνανίας Ιχοντα μέρος, καί τεκνοποιήσασθαι τήν τε Πηνελό
πην εκ Πολυκαςτίς τής Αΰχαίου θυχατρός καί τούς αδελφούς
αυτής. Ημείς μεν ούν άπεδείξαμεν έν τώ Καταλόχω τών νεών,
καί τούς Ακαρνάνας καταριθμούμενους καί μετασχόντας τής
επί ϊλιον ς-ρατείας, έν οις κατωνομά£οντο οΐ τε τήν Ακτήν οί- .
κούντες, καί έ'τι,
Οΐ τ’ Ηπειρον εχον, ήδ’ αντίπερα*’ έν/μοντο.
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461. Οντε & ή ήπειρος Ακαρνανία ώνομοί£ετό πω , ού$’ ή Ακτή
Λευκα'ς.
$. 26.

462.

Εφορος ό1' ον φησι συς-ρατενσαι* Α ραίω να yap toy
Αμφιαρεω, σνς·ρατενσαντα μετά Διομήβους καί τών «Ολων
έπιχόνων, καί κατορ^ώσαντα τόν προς Θηβαίον? πόλεμον,
σννελ^εΓν Διομήβει, καί ΐιμωρήσα«ϊ3αι μετ' αυτού τους Οίνέως εχθρούς* παραβόντα β5 έκείνω την Αίτοιλίαν*, αύτόν εις
την Ακαρνανίαν παρελ^εϊν, καί ταύτην κατας·ρε'φε£αι. Ayaμέρονα ο5 εν τοντω τοΓς Αρχείοις έπώέμενον, xpaxrjaai
ρα&ως , τών πλεις*ων τοΓς περί Διομή&ϊ συνακολου^ησοντων.
Μικρόν β* νΓερον έπιπεσονση; της επ’ Ιλιον έξοίου , <?είσαντα μή, «πόντος αύτοΰ κατά την ς*ρατείαν, έπανελ3·όντες
οΐκαόε οι περί τόν Διομήδη (καί yap ακούεσαι περί αυτόν
με^αλην συνες-ραμμενην βύναρν) κατάσχοιεν την μαλκς-α προσήκουσαν αύτοΓς αρχήν τόν μέν yap Αβρας*ου, τόν ίέ τον
πατρός είναι κληρονόμον* ταΰτα όή όιανοηθέντα, καλεΓν αυτούς
επί τε τήν τον Apyov? άπόληψιν , καί την κοινωνίαν του πο
λέμου* τόν μέν ούν Διομήδη πεισ^έντα μετασχείν τής ς*ρατείας* τόν βέ Αλκμαίωνα άχανακτοΰντα μή φροντίσαι* όια όέ
τούτο μηίε κοινωνήσαι τής ς*ρ«τείας μόνους τούς Ακαρνάνας
τοΓς Ελλησι. Τούτοι? β*, ό>ς είκός, τοΓς λόyocς έπακολουθησαντες οί Ακαρνάνες , αοφίσαο^αι )iyovrat Ρωμαίους , καί
την αύτονομίαν παρ’ αύτών έξανύσα?£αι, λέχοντες, ώς ού
μετάσχοιεν μόνοι τής επί τούς προ'/όνους τούς εκείνων ς*ρα·
τείας* ούτε yap έν τώ Αίτωλικω jcarαλόχω ψράζοιντο, οντε
ίόία’ ούόέ yap όλως τοννομα τοντ’ έμφέροιτο έν τοΓς έπεσιν.
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0 ρεν ουν Εφορος, προ των Τρωικών %δη ttjv Ακαρνανίαν 462.
υπό τω Αλκραίωνι ποι>?σας , τό τε Αργος τό rtpyi/σχικόν
εκείνον κτίσμα αποβαίνει, καί τ«ν Ακαρνανίαν ώνομάσΒαι
φησίν από τοϋ παιδός αυτου Ακαρνάνος, Apfi/δχου; ίέ άπό
τον αδελφού Αρχιλόχου* ώς*ε εκπίπτει εις χά παρά την Ομη·
ρικ«ν ίςορίαν Αγόμενα Θουκυδίδης τε καί ά)).οι, οι τον Αρ
χίλοχον, άπο της ςρατιίας της Τρωικής ε’πανιόντα, ,ούκ
άρεσκόμενον τοΐς εν Αρ^ει, ταύτην οικήσαί <ρασι την χώραν,
οι μεν, κατά διαδοχήν ήκοντα της του αίελφοϋ ίυναζ-είας, οι
3* άλλως. Καί ίίία μεν περί Αχαρνάνων ταυτα λέ^οιτ’ άν·
κοοοϋ ί* όσα και τοΐς Αίτωλικοις επιπλεκεται νυν έρουμεν , τά
Αίτωλικά λέοντες ό^ε§δς, δσα προσλα&Γν τοΐς ειρημενοις
εγνωμεν.
ΚΕΦ.

Γ.

§. ι .
Τ ο υ ς ίέ Κουρήτας των μεν Ακαρνάσι, των δ9 ΑίτωλοΓς
προσνερόντων , και των μεν εκ Κρήτης, των ί* ε£ Εύβοιας
τό ^ένος εΓναι (ρασκόντων, επειδή και Ομηρος αυτών μέμνηται, τ« παρ9 εκείνου πρώτον έπιοκεπτέον. Οίονται δ9 αυτόν 463.
λε/ειν Αίτωλονς ραλλου Jj λκαρνχνας, εϊπερ οι Πορ^αονιδαι κσαν,
Αγριος ήδ$ Μελας, τρίτατος ό* 5ν ιγττγ'/γλ Οίνενς*
Ωχεον δ* βν Πλευρών* και αιττειν* Καλυψώνι.

Ανται ί* είσίν Αιτωλικαί πόλεις άμγότεραι, καί φέρονται εν
τω Αίτωλικω καταλόχω* ώς-ε, επεί τ/,ν Πλευρώνα οίκουντες
φαίνονται και κατ9 αυτόν οί Κουρήτες, Αιτωλοί άν εΓεν. Οί δ'
Ρ
2

258

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

4β5. άντιλεχοντες, τώ τρέπω της ψράοεως παράγονται > όταν ψ$}
Κουρήτες τ’ έμάχovro και Δίτωλοι μινιχάρμαι
Δ yi πίλίν Καλνοώνα*

ουδέ γάρ άν κυρίως είπεν ούτως, Εράχοντο Βοιωτοΐ χαί Θη
βαίοι προς άλλήλονς , ούδ* Αρχείοι χαι Ιίελοποννησιοι. Εδειχθη
ο5 εν τοΐς έμπροσθεν, οτ: χαΐ Ομηρικόν εςτ το ε$ο; τούτο
της φράσεως, χαΐ υπό τών άλλων ποιητών τετριμμένου. Τούτο
μεν οΰν εύαπολοχητον εκείνοι δε λεχέτωσαν, πώς ά ν, ρή
όροε3νείς όντας, μηδ3 Αίτωλούς, τούς Πλευρωνιους έν τοΐς
Αίτωλοίς χατέλεχεν.
2·
Εφορος δέ τους Αίτωλούς είπών , έ$νος είναι ρηδεπώποτε
γεγενημενον ί»φ’ έτέροις , άλλά πάντα τον μνημονευόμενου
χρόνον ρερενηκός απόρρητον , διά τε τάς δυσχωρίας τών τό
πων , καί διά ττ,ν περί τον πόλερον άίκησιν , ε | άρχι?ς ρεν
φησιν άπασαν τήν χώραν Κουρήτας χατασχείν’ άοιχομένου δ3
^
I
έξ Ηλιδος Αίτωλού, τού Ενδύρίωνος, χαί τοΐς πολέροις
κρατούντος αυτών , τους μεν Κουρήτας εις τήν νυν καλουρενην
Ακαρνανίαν υποχωρήσαι, τους δ3 Αιτωλούς, συγκατέχοντας
ΕπειοΓς, τάς άρχάιοτάτας κτίοαι τώνέν Αιτωλία πόλεων δέκα
τη δ’ δ^ρον χενεά την Ηλιν νπό θρύλον, τού Αϊμονος ,
συνοικιβ^ήναι, περαιο&έντος *έκ τη; Αιτωλίας. Παρατίθησι δε
τούτων μαρτύρια τά επιγράμματα· το μεν εν Θέρμοις τής Αι
τωλίας, όπου τάς αρχαιρεσίας ποιείσαι πάτριον αυτοις έςιν,
έγχεχαραγμένον τή βάσει τής Αίτωλού είκόνος’
Χώρης'βΜίςήρα, παρ’ AlyiioO ποτέ Sivaις
Θρεψ3:ντα , ςαίϊων ’μίτον' Ολνρπιάίο;,
Ev0Wtuvo; παϊο’ Αίτωλον τόϊ«’ άνι3>ικαν
Δίτωλοί,

υγιτέρχς μντιμ'

αρετή;

έαοραν'
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to ό5εν τή αγορά τών Ηλείων έπΐ τώ 0|ΰλου άνδριάντι'
Αίτωλός ποτί τόνίδ λιπών οώτόχ^ονα οάμον,
Κτήσ&χο Κουρήτιν γήν ίορι πολλά χαμών.
ISfc ί 1 αύτίς ycviac Λχατόσπορος Αίμονος vtoc,
Οξύλος, άρχαιην ϊχτισε τ»νί« πόλιν·

463.

464.

§ 3.
Τήν μέν ουν συχχενειαν τήν πρό; άλλήλους Των τε Ηλείων
χαΐ τών Αΐτωλών όρ~ώς έπισημαίνεται δ ά των επιγραμμάτων ,
έζομοΐογουμένων άμγοΐν ού τίτ,ν συγγένειαν μόνον , άλλα χαΐ
το άργγιγέταζ άλλήλων εΓναι* Α’ ου καλώς έξάέγχει ψευδομένους τους φβΐσχοντας, τών μεν Αΐτωλών άποίκους είναι τους
Ηλείους, μή μεντοε τών Ηλείων τους Αΐτωλούς. Τήν δ5 άνομολοχίαν της γραψΫίί και τήζ άποράσεως (ραίνεται τήν αυτήν
έπιδεδειγμένος κοντούλα, ήνπερ έπϊ του μαντείου του εν Δελ5>οΓς παρεςτίσαμεν. Ειπών yap απόρρητον έκ του μνημονευ
όμενου χρόνου παντός τήν Αιτωλίαν, εΐπών δέ και ε£ αρχής
τήν χώραν ταΰτην τούς Κουρήτας κατασχεΓν, ώφειλε μεν τοΓς
άρημένοις ακόλουθον τούτο ψέρειν, δτι οι Κουρήτες δίέμειναν εως εΐς αυτόν κατέχοντες τήν Αιτωλίαν χήν (ούτω yap
εμελλεν απόρρητός τε χαΐ υπ’ άλλοες ουδέποτε γεγονυια όρθώς
Ιεχθησεσθαι), ό δε, εκλαθόμενος τής ύποβχεσεως, ού τούτ’έπεγέρει, άλλα τουναντίον, ως, άγιχομένου έζ Φ.ιδος Αιτωλού,
χαΐ τοΓς πολεμοις κρατούντος αυτών, οί Κουρήτες άπήλ3·ον εις
τήν Λκαρανίαν. Τ ί ούν άλλο πορ$ήσεως ίδιον, ή τώ πολέμω
xpaoj&jvai, χαΐ την χώραν έκλιπείν,· Τούτο δέ και τό επίγραμμα μαρτυρεί τό παρά τοίς Ηλειοες* ό γάρ Αιτωλός (φησι)'
Κτκσχτο Κονρίτιν yvjv ίομί πολλά χαμών.

Ρ 2
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4^4·

ίσως δή τις αν φαι»ι, ?iyeiv αυτό» άπόρ3»)τον τνν Αιτωλία»,
ay’ ου τούνορα τούτ’ εσχε ρετά τήν ΑΓτωλού παρουσιάν* άλλ'
άφρρτ,ται καί του νοήματος [τούτου] τόν λό/ον, φήσας I» τοΓς
ε^εξϋς, τό ρέν πλεΓς-ον τοΰ λα&ϋ του δίαρείναντος έν τοΓς Αίτωλοις, τούτο είναι τό τών Επειών Jj Ηλειων* συμμιχθέντων δ αύτοΓς
ΰς-ερον Αίολεων, τώ» άμα ΒοιωτοΓς εκ Θετταλιάς άνας-άντων,
κοινή μετά τούτων ττ,ν χώραν κατάσχει». Αρ’ ού» ε’ς-ι χωρίς
πολέρου τκν άλλοτριάν επελθόντας συ^κατανεΓ/χασ^αι τοΓς
εχουσι, μηδέν δεορενοις κοινωνίας τοιαύτηςς ί) τούτο μεν ού
πίΓον, τό δε κρατουμένους τοΓς όπλοις επ’ ίσοις συρβήναι
πίΓο»; τι ου» άλλο πόρδιςσις, νι τό κρατεΓσ&αι τοΓς όπλοις;
καί Απολλόδωρος δ’ είριριεν έκ τής Βοιωτίας έπελθόντας Υαν»
τας ίς-ορεισ-αι, καί εποικους τοΓς ΑίτωλοΓς γενομένους. 0 δ ,
ώσπερ κατωρθιοκώς, επιλύει, ότι « Τούτα καί το τοιαύτα δι» ακριβού» είό&αρεν, οτα» $ τι τώ» πρα/ροίτων ή παντελώς
» άπορούρενον, h ψευδό δόξα» εχον ».
$.

4G5.

5.

Τοιούτος δ ών Εφορος ετέρων όρως κρεΓττω» ες·(. Καί
αυτός [δ*] ό έσπουδασρένως ούτως έπαινέσας αυτό» Πολύβιος,
καί φήσας περί τώ» Ελληνικών καλώς ρέν Εύδο£ον , κάλλις-α δ Εφορο» έ^/εΓσθαι περί κτίσεων, συ^ή/ειώ», ρετανας-άσεων, άρχηχετών, «όρεΓς δέ (φ»)σί), τά »ΰ» όντα δήλώ» σορεν, καί περί 3εσεως τόπων καί διαςτιρα'των τούτο yap
» ες-ιν οίκειότατον χωρογραφία ». Αλλά ρήν <niye, ώ Πολύβιε,
ό τάς λ,αοδο/ρατικάς αποφάσεις περί τών διαςτιράτων είσά7ω»,
ούκ εν τοΓς ό|ω τής Κλάδος ρόνον, άλλα καί εν τοΓς Ελλ^οιοΓς, νή Διά, δίδως εΰ^ύνας τάς μεν Ποσειδωνίω, τάς
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& Αρτερυόωρω, τάς o'5 άλλοις πλείοσι. Καί νμιν ουν συχ- 465··
γιώυχ,ν έχειυ, καί ©ύ άβχεραίνειν Set, παρά τών τοιούτων
μετιζγέρουσι χϊ,ν πολλήν tropiav, εάν τι πταίωμεν, άλλ’ ά*/απάν , εάν ra πλ.είω των ειρτημενων έτεροι; αμιηον Ιέγωμεν, η
τά παραλει^εντα κατ’ άγνοιαν προς&ώμεν.
§. 6.
Περί £ε Κουρητών Ιτι καί τά τοιαύτα λέγεται, τά μέν εγ
γύτερη όντα τής περί Αίτωλών καί Ακαρνάνων ις-οριας, τά δ5
άπωτέρω* έγγιτέρω μεν τά τοιαύτα, οία προείρϊτται, ότι τήν
χώραν, ή νύν Αιτωλία καλείται, Κουρήτες ωκουν* έλ^ο'ντες
ο: Αίτωλοί ρετά Αίτωλού, τούτους εΙέβαλον εις τήν Ακαρ
νανίαν καί ετι τά τοιαύτα, ότι τήν Πλευρωνίαν υπό Κουρη
τών ©ίκουρυέν/,ν , καί Κουρήτιν προσαχορευομένκ,ν, ΑίολεΓς
έπελθοντες άφείλοντο, τούς ά κατέχοντας ε’εε'οαλον. Αρχέμαχος d’ ό Εύβοεΰς φκσι, τούς Κουρήτας εν Χαλκιά συνοικήσαι*
συνεχώς ίέ περί τον Λ^λάντου πεόίου πολεροΰντας, έπειόή οι
πολέμιοι τής κο'μ>ις έόράττοντο τής έμπροσθεν, καί αυτούς
κατε'σπων, όπισθεν κομώντας χενέσ3αι, τά έμπροσθεν κείρεσίλαι* άό καί Κουρήτας άπό τής κουράς κλ^ήναι" μετοικήσαι ί εις τήν Αιτωλίαν, *καί* κατάσχοντας τά περί Πλευρώνα
χωρία* τούς όέ πέραν οίκούντας του Αχελώου, άά τό άκου
ρους φυλάττειν τάς κεφαλάς, Ακαρνάνας καλεισ£αΐ- Ενιοι ί*
άπό ήρωος τούνομα αχειν έκάτερον τό φύλον* οί ό* άπό του
όρους του Κουριου τούς Κουρήτας όνομασ3ήναι, τοΰ ύπερκειμένου τής Πλευρώνος* είναι τε φύλον τι Αίτωλικόν τούτο,
ώς Οφιείς, καί Ακραίους, καί Εύρυτάνας, καί άλλα πλ.είω.
Ως & είρηται, τής Αιτωλίας άχα άρρημέννις, τά μεν περί
Καλυίώνα τον Οίνέα έχειν <ρασί* τής σε Πλενοωνίας μέρος
Ρ 3
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465. μέν τι καί τούς Πορθαονίδας εχειν τούς περί τον Aypioy, είπερ
jixsov s j Ολεν,οών» χα* αΰτεινή Καλνόωνι*

466. έπαρατεΐν μέντοι Θές·ιον τής Πλευρωνίας , τόν πενθερόν τον
Οίνε'ως, Αφαίας βέ πατέρα, «χούρενον των Κουρδών. Πόλερον <Γ έρπεσο'ντος τοις Θεςιάδαις προς Οίνέα καί Μελέα^ρον,
ώ; ρέν ό Ilc.i>jT7!5, άμγι σνός κεφαλή καί βέρρατι, κατά τήν
περί τον κάπρον μυθολογίαν, ώς <5ε τό είκός, περί ρέρους τής
χώρας* οντω
λεχεται*
Kovpy,«'c τ’ εααχοντο καί Αίτωλοί μενεχάρμχι.

Τούτα ρεν τά έ^ντέρω.
$· 7·
Τά S’ άπωτέρω τής ύποθέσεως τούτες, ά)λως βέ ίιά τήν
ομωνυμίαν εις ταύτόν νπό των ίς-οριζών αγόμενα, άπερ Κου
ρδικά ρέν καί περί Κονρήτων λύεται, όροιως ώσπερ καί τά
περί των τήν Αιτωλίαν καί τήν Ακαρνανίαν οίκ^σοίντων, εκείνων
μεν διαψέρει, έοικε βέ ραλλον τώ περί Σατύρων, καί Σεμνών,
καί Βακχών, καί Τιτνρων λόχω* τοιούτονς yap τινας δαίμονας,
5) προπόλους θεών, τούς Κουρήτας yaatv οι παραίο'ντες τά
Κρητικά καί τά Φρύδια, ίερουργίαις τισίν έμπεηλεγμενα ταΐς
μεν μυς-οιαΐς, ταΓς ^ άλλως, περί τε τήν τον Διός παιίοτροφίαν τήν έν τρ Κρήτρ, καί τούς τής Μ>ιτρος των θεών όργιασμους έν τή Φρυγία, καί τοΐς περί τήν i<3Vjv τήν Τρωικήν
το'ποις. Τοσαύνη S’ έςίν έν τοΐς λόγοις τούτοις ποικιλία, των
ρέν τούς αυτούς τοΓς Κονρήσι τούς Κθρύβοντας, καί Κάβει
ρους, καί ίβαιονς Δακτύλους, καί ΤελχΓνας άποφαινόντων, των
δε, συγγενείς άλλήλων, κατά ραράς τινας αυτών προς άλλήλονς διαφοράς βίας-ελλορένων , ώς βέ τύπω είπεΓν καί κατά
τό πλέον, άπαντας ένθονσιας-ικούς τινας καί Βακχικούς, καί
ένοπλίω κινήσει μετά θορύβου καί ψό^ου, καί κυμβάλων, καί
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τυρίχάνων, καί οπλών, h i δ? αυλοί καί βοής εκπλήττοντας ^66.
κατά τάς ιερουργίας εν σχηρατι διακόνων' ώς·£ καί τά ιερά
τρόπον τινά κοινοποιείσθαι ταίτά τε καί των ΣαμοΖραχών,
καί τά έν Λήρνω, καί άλλα πλει'ω, διά τό τούς προπόλους
Ifr/eaSat τούς αυτούς. Ες·ι ρκέν ουν θεολοχικός πας ό τοιούτος
τρόπος τής έπισκέψεως, καί ούκ άλλότριος τής του φιλοσόφου
θεωρίας.
$. 8.
C

έπεΐ ίέ
ομωνυμίαν των Κουρητών καί οί ίς·ορικοί συνήγαγον εις έν τά ανόμοια, ουδ* αν αυτός όκνήσαιρ’ είπείν περί
αυτών επί πλε'ον ένπαρεκ&ίσει, προσ$εΐς τον οΐχειον τη ίς-ορια
φυσικόν λόχον. Καίτοι τενές καί συνοικειούν βούλονται ταϋτ*
εχείνοις’ καί τυχόν ίσως εχονταί τίνος πιθανού’ θηλυς-ολουτας
yap, ώς αί κόραι, τοϋνομα σχεϊν τούτο τούς περί τήν Αιτω
λίαν ψααίν είναι γάρ και τινα τοιοίτον ζήλον εν τοΓς Ελλϊΐσι*
καί Ια'ονας έλκεχίτω νας εΐρήσ$αι, καί τούς περί Λεωνίίαν 46y
κτενιζομενους, ότ' έ|ήεσαν εις τήν μάχην, χαταψρονφήναι
)iyoυσιν υπό τών Περσών , εν δε ν} μάχη $αυμασ$ήναι.
Απλώς 5* ή περί τάς κόρας φιλοτεχνία συνε'ςτίκε περί τε £ρέψιν καί κουράν τριχός* άρφω ίέ κόραις καί κόροις ές*ίν οικεία’
ώς-ε πλεοναχώς τό eTVp^.oyeiv τούς Κουρήτας έν εύπόρω κείται. Είκός ίέ καί τήν ένόπλιον όρχησιν, υπό τών ήσκηρε'νων
ουτω περί κόμην καί ς*ολήν πρώτον είσαχθεισαν, εκείνων Κου
ρητών καλούμενων, παρασχεΓν πρό^ασιν καί τοΓς ςγατιωτικωτέροις ετέρων καί τον βίον ένόπλιον Ιχουσιν, ώσθ’ δμωνύμως
καί αυτούς Κουρήτας λεχθήναι, τούς έν Εύβοια λέχω, καί
Αιτωλία, καί Ακαρνανία. Καί Ομηρος δε τούς νέους ς·ρατ£ώτας οΰτω προσηχόρευσε·
Κρινάρενο; κουρήτας άριςήας Παναχαιών,
ρ 4 * .·
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Δώρα «5οίς παρά νηδς ενεγκεϊν, δσσ* ΑχΛηί

Χ£εζοε ύπ/ςτοαεν*
χτα παλεν,
*

*

'

*

Δώρα yspov χούντες Αχαιοί.

Περί μεν ουν της των Κουρδών έτυμολοχόχς ταυτα. Ore S* ή
ενόπλεος όρχησες ς-ρ^τιωτεκη, καί ή πυρριχη &}λοε καί ο Πυρρεχος, δν φασεν ευρετην εΓναε της τοεαυτης «σκησεως των νέων
έιτί τά ς*ρ#τιωτεκά*
§· 9Τό δ* εις εν συμψέρεσΒαι τά τοσαΰτα ονόματα, καί ττ,ν ένοΰσαν Βιολογίαν εν τη περί ανιών ίςορία, νύν έπισκεπτέον. Κοι
νόν 0« τούτο καί τών Ελλήνων καί ιών βαρβάρων έςί, τό τάς
ίεροποιίας μετά άνέσεως έορτας-ικης ποιεϊσΒαι, τά; μεν συν έν·
θαυαιασμώ, τάς δε χωρίς, καί τάς μεν μετά μουσικής , τάς
δε μη, καί τάς μεν μυς-ικώς, τάς δε εν <ρανερώ" καί τοΟΒ’ ή
φύσις ούτως υπαγορεύει. Η τε γάρ άνεσις τον νοϋν άπάγει άπό
τών άνΒρωπικών άσχο~)κιμάτων, και όπωσοϋν τρέπει προς το
Βεΐον' δ τε ενθουσιασμός έπίπνευσΐν τινα Βείαν εχειν δόκα, και
τώ μαντικώ γίνει πλησιάζει' η τε κρύψις ή μυςική τών ιερών
σεμνοποιΰ τό Βεϊον, μιμούμενη την ψνσιν αυτού ψεύγουσαν
ημών την αϊσΒησιν’ η τε μουσική, περί τε δρχησιν ούαα καί
ρυθμόν και μέλος, ηδονή τε άμα καί καλλιτεχνία προς τό Βεϊον
ημάς συνάπτει κατά τοιαυ-njv αιτίαν. Εν μεν γάρ ειρηται καί
τούτο, Τους άν3ρώπους τότε μώ εςα μιμεΐσΒαι τους Βεούς,
όταν ενεργεχώαιν' αμεινον δ3 άυ Xeyot τις, Οταν ευδαιμονώσι.
Τοιούτον δετό χοίρειν, καί τό έορτάζειν, καί τό γάοαογεϊν,
καί μουσικής αππεσΒαι’ μη γάρ, εϊτις εκπτωσις προς τό χάρον
γεγένηται, τών μουσικών εις ήδυπαΒείας τρεπόντων τάς τέχνας
468. εν τοις συμποσίοις, καί Βυμείαις, καί σκηνοΰς, καί «λλοις

ΒΙΒΛ. I. ( κουρήτες).

a65

τοιούτοις, δια&ίλλ^σθω τό πράχμα* άλλ’ ή φύσις ή των not- 4^8*
δευματων εξεταζέ&ω τήν άρχην έν£ένδε εχουσα.
φ. ίο .
Κβκ διά τούτο Μουσικήν έκάλεσεν ό Πλατών , καί έτι πρότερον οί Πυθαγόρειοι, την φιλοσοφίαν, καί κα$’ αρμονίαν τον
κόσμον συνεπαναι' φασί, παν τό μουσικόν είδος 5εών cpyov
υπολαμοανοντες. Ουτω δέ καί αί Μούσαι δεαί, καί Απόλλων
Μουσηχέτης, καί ή ποιητική πάσα υμνητική *ουσα*. Ωσαύτως
δέ καί τήν τών ή$ών κατασκευήν τη μουσική προσνέμουσιν, ώς
παν τό Επανορθωτικόν τού νού τοΓς θεοίς έγγΰς ον Οί μέν
ουν Ελληνες οί πλείς-οι τώ Διονύσιο προσε'&εσαν καί τώ
Απόλλωνι και τή Εκάτη καί ταΐς Μούσαις καί τή Δήμητρι
καί Διί τό όρχιας-ικόν πάν , καί τό βακχικόν, καί τό χορικόν,
καί τό περί τά; τελετάς μυθικόν* Ιακχον τε καί τον Διόνυσον
καλ.ούσι, καί τόν άρχηχετην τών μυς-ημίων τής Δήμητρος
δαίμονα* δενδροφορίαι τε καί χορείαι, καί τελεταί κοιναί τών
5εών είσι τούτων. Αί δέ Μούσαι καί ό Απόλλων, αί μεν
τών χορών προες-άσιν, ό δέ καί τούτων καί τών κατά μαν
τικήν. Πρόπολοι δέ τών Μουσών οι πεπαιδευμένοι πάντες, κάΓ
ιδίως οί μουσικοί* τού δ* Απόλλωνος, οντοί τε, καί οί περί
μαντικήν* Δήμητρος δέ, οι τε μύς*αι, καί δαδούχοι, καί ίεροφάνται* Διονύσου δέ 2ειληνοί τε, καί 2άτυροι, καί Βάκχαι,
Λήναί τε, καί ΘυΓαι, καί Μιμαλλονες , καί Ναίδες, καί
Νύμφαι, καί Τίτυροι προσαχορευόμενοι.
§. i t .
Εν δέ τή Κρήτη καί ταϋτα καί τά τού Διός ιερά ιδίως
έπετελεΐτο μετ’ όρχιασμού καί τοιούτων προπόλων, οίοι.περί
τον Διόνυσόν είσιν οί Σάτυροι* τούτους δ’ ώνόμα£ον Κουρήτας,
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468. νέους τοάς, ένοπλων κινηην μετ’ όρχήσεως αποδίδοντας, προ·
Γησαμενοι μΰ3ον τον περί τής τού Διός γενέσεως , έν ω τον
μεν Κρόνον ειοάγουσιν είΒισμένον καταπίνειν τά τέκνα άπό τής
^ενέσεως εύ3ύς, την δε Ρέαν πειρωμένην έπικρύπτε7%ι τάς
ώίΓνας, καί το ^εννη^έν βρέφος έκ Γοίών ποιιίν, xat πεασώζειν είς δύναμη' προς ίέ τούτο συνεο·/ούς λα&ίν τούς Κου
ρήτας , οι μετά τυμπάνων, καί τοιοΰτων άλλων ψό^ων , καί
ένοπλίου χορείας, καί 3ορυ£ου, περιεποντε; την 3εον, έκπλή|ειν έμελλον τόν Κρόνον, καί λ,ήσειν ύποσπάααντες αύτοϋ
τον παΤόα* τη ί 5 ai»T>j έπιμεϊεία καί τρεφόμενου ύπ’ αυτών
παραίίοοσ3αι. Ωσ5’ οί Κουρήτες, ήτοι owe τό νέοι καί κόροι
οντες ύπουρ^εΐν, ή διά το χουροτροψΰν τόν Δια ( λέγεται
yap άμ}>οτέρως), ταύτης «Ιιώ^ηοαν τής προον^οριας , οίονεί
4^9 Σατυροι τινες οντες περί τόν Δια. Οί μεν ούν Ελληνες τοιοΰτοι
περί τούς οργασμούς.
§■ Ϊ 2 .
Οί ίέ Βερέκυντες, Φρυγ&ν τι φίλον , καί απλώς οί Φρύγες, και τών Τρώων οί περί tiv fAgy κατοίκουντες, Ρέαν μεν
και αυτοί τιρώσι καί 6pyu%ovot ταύτ>3, Μ/,τέρα καλουντες
3εών, καί Ay&riv, καί Φρυγίαν 3εόν με^αλην, από δε τών
τόπων ίδαιαν, καί Δινόύμη'νην, καί Σιπυλήνην , καί Πεσοινουντιία, καί Κυψέλην. Οί 5* Ελληνες τούς προπόλους αυτής
όμωνύμως Κουρήτας λέ^ουσιν, ού μήν y£ άπό τής αυτής
μυροποιίας, άλλ’ ετέρους, ώς άν υπουργούς τίνος, τοις Σατΰροις avaXoyov. Τούς δ* αύτούς καί Κορυβαντας καλουσι.
§. ι3 .
Μάρτυρες 5’ οί ποιηταί τών τοιούτων υπονοιών' ό τε yap
Πινίαρος έν τώ δ&υράμβω , ού ή αρχή ,
Π ρ ptiv είρττε σχοινοτενής τ’ άοισά ίώυρή*§ω,
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τών περί τόν Διόνυσόν ΰμνων των
ύπερον, μεταβχς από τούτων ψΐ,σί'

μνγ,αΒε'ις *$k*
χαι των
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τε

παλαίών, 4^9·

σ',ί μέν καταχει,
Μοτέρ, πάρα μεγάλοι ρόμβοι
Κυμβάλων, εν <?ε χεχλάίοντα κρόταλα,
Αιθομένα τε ίοΐς ύπ& ζαν£αισι πεύκαις*
tijv κοινωνίαν των περί τον Διόνυσον άπο&ιχ£έντων νορμών
παρά το?ς Ελλησι, καί τών παρά τοΓ; Φρυ£ί περί τ»ν Μητέρα
των £εών... συνοικειών άλλιίλοις* Εύριπι&ις τε εν ταίς ϋάκχαις
τά παραπλήσια ποιεί, τοΓς Φρυγίοις άμα καί τά Λύόια συμ
φορών, [ου] κατά τον. Ομβρον
Αλλ* ώ λιπουσαι Τμώλον , Ιρυμα Λυ&ος ,
Θίασος «μος γυναίκες,
εμά 2 ' ευρήματα.
Και πάλιν*
-ν

ίΐ μάκαρ, ος*ις ευσαιμων τελετάς $εων
Ειίώς , βιοτάν άγις-εύει»
Τά τε ματρος μεγάλος
Οργια Κυβέλης θερινών,
Ανά 2ύρσον τε τινάσσων,
Κισσό) τε ς*εγανω3εις,
Διόνυσον θεραπεύει·
ίτε Βάκχαι, ιτε Βάκχαι ,
Βρόμιον παϊσα Seov 5εου,
Διόνυσόν, κατάγουσαι
Φρυγιών έξ ορίων,
Ελλάίος εις εύρυχόρους άγυιάς·
Πάλιν 5* έν τοΓς έξής καί τά Κρητικά συμπλεκει τοΰτοις*
ίΐ 5αλ*μευμα Κουρητών,
Ζά3εοι τε Κρί,τες.
Τρικόρυ3ίς τ’ εν αντροις
Βυρσότονον κύκλωμα τόίε
Met Κορυοαντες ευρον.
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Ανά <?i Βακχείαν σύντονον
Κέρασαν άίυ£οαν Φρικιών
Αυλών πνεύρατι* Ματρός Τα
εις
Χέρα 5ύχαν χτύττον ίύάσρασ* Βαχχάν·
Παρά δε paevopevot Σάτνροε
Ματ/ρος έξανύσαντο £ίάς.
Εις ίε χορεύρατα
Προσήψαν τριετχρίίων ,
Αις χαίρει Διόνυσος*

Καί ό/ Παλαμηόη fijUiv ό χορός*
Ον συν Διοννσω χώρων ,
Ος άν ίίαν τέρπεται σ^ν ρατρί φίλα
Τυρπάνων ιάκχοις.

$· »4·
V

Καί Σειληνόν, καί Μαρσυαν, καί Ολυμπον συνάχοντες εί$
εν, καί ευρετάς αυλών ις·ορουντες, πάλη» καί ούτως τά Διονυ-*
σιακά καί τά Φρύχια είς εν συμφέρουσι, την τε I&jv καί τον
Ολυμπον συχκεχυμένως πολλάκις, ώς τό αυτό όρος, κτυποΰσιν.
Είσί μέν ουν λόφοι τέτταρες Ολυμποι καλούμενοι,... [καί ό] τής
ί&ΐς κατά την λντανόρίαυ· ετι όέ καί ό Μυαός Ολυμπος >
βμορος μέν, ουχ ό αυτός ίε τη ίόη· Ο ό* ουν Σοφοκλής
ποιήσας τόν Μενέλαον έκ της Τροίας άπαιρεα/ σπευόοντα, ε’ν
rp Πολυξένη, τόν δ* Αχαμέμνονα μικρόν υπολειφθηναι βουλόμενον, τοΰ έξιλασασ^αι την Αφηναν χάριν, εισάγει λέχοντα
τόν Μενέλαον
Σΰ ό’, αν3ι [ύμνων που χατ* ΐίαϊαν χ^όνα,
Ποΐμνα; Ολυμπου συναχαγών 3υ>τπόλ*ι.

S· >5·

Τώ ί* αυλώ, καί κτύπω κροτάλων τε καί κυμβάλων καί
τυμπάνων, καί ταΐς επιβοήσεσι, καί εύαομοις, καί ποίοκρου-
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σίαις, οίκεΐα έξεύροντο και «να των όνομάτων, ά τούς προ- 47°*
πόλους καΐ χορευτάς «at θεραπευτάς των ιερών εκάλουν ,
Κάβειρους , καί Κορύβαντας, καί Πάνας ., καί Σατύρους, καί
Τιτύρους , καί τόν £εόν Βάκχον, καί την Ρέχν Κυβέλ^ν καί
Ku&i&jv καί Δινδυμήνην, κατά τούς τόπους αυτούς. Καί ό
Σα&χξιος ίέτών Φρυχιακών ές·ι> καί τρόπον τινά, Τίίς μή τρ α ς
το π α ιίιο ν, παράγων τά toil Διονύσου και αυτός.
$. ι6 .
Τούτοις ^ £οικε καί τά παρά τοΐς Θρα£ί, τάτε Κοτύττια
καί τά Βεν&Ώεια , παρ’ οΤς καί τά Ορφικά την καταρχκν £τχε.
Τκς μεν ουν Κότυος τίς εν τοΐς Ηίωνοΐς Αισχύλος μέμν/,ται
καί των περί αύτκν οργάνων. Είπών yap,
Σίρινά Κότυς iv τοΐς Ηόωνοϊί,.
Ορια ό* οργαν’ ίχοντα,
τούς περί τόν Διόνυσον ευθέως Ιπνρίρει·
Ο μ η έν χ«ραΙ βόμβνχας ίχων τόρνου χχμχτον <?ακ.τυ),ό$ι*τον,
Πίρπληίι μίΚο·;, μανίας «raywyov όροχλκν*
Ο ίβ χαλχοίέτοις χοτύλαις orofftl.
Καί πάλιν*
Ψαλρος ό* «λαλάει*
Tavpoj&oyyot ί* ύποριηχωνταί πο2«ν
Εξ «μανούς foGiptoi μίμο ι, τυαττάνου ό’ «χώ,
ύίιογάου βρονττ,ς, fip trxt βχρνταρβής.

' 471·

Ταϋτα yap Ι'οικε τοΓς Φρυχΐοις* καί ούκ άπεικός ye, ώσπερ
αυτοί οί Φρύχες Θρακών άποικοι εισιν, ούτω καί τά ιερά
έκεΐΒεν μετενηνέχΒαι. Καί τόν Διόνυσον όέ καί τόν Ηόωνόν
Λυκουρχον συνάχοντες είς ?ν, τών ιερών τ>?ν ομοιοτροπίαν
αό/ίττονται.
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§· χ 7·

ι.

Από δε του μέλους, καί τού ρυθμοί, καί των ορ/άνων και
η μουσική πάσα Θρακιά χαι Ασιάτις νενόμιςαι. Δήλον S’ lie τε
τών τόπων, έν οις αι Μοΰσαι τετίμηνται· Πιερία γάρ, χαί
Ολυμπος, χαι Πιμπλα, καί Λει'βηθρον, τό παλαιόν ήν Θράχια
χωρία χαι όρη, νΰν <?έ ϊχουσι Μακεόονες* τον τε έλικώνα
καθιέρωσαν ταΐς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν έποιχήσαντες, οΐπερκαΐ τό τών Αειβηθριάίων Νυμφών άντρον καθιέρω
σαν. 0? τ’ έπιμεληθέντες της αρχαίας μουσικής, Θράκες λέ
γονται, Ορφεύς τε καί Μουσαίος καί Θάμυρις* καί τώ Εύμόλπω ίέ τοΰνομα ένθένσέ* χαί οί τώ Διονύσω τήν Ασίαν όλην
καθιερώσαντες μέχρι της Ινόίκής, έκείθεν καί τήν πολλήν μου
σικήν μεταφέρούσι' καί ό μεν τις φησι* Κ ιθ ά ρ α ν Α σ ιά τιν
ράσσων, ό ίέ, τούς αυλούς Βερεκυντιους καλει, καί Φρυχίους.
Καί τών οργάνων ενια βαρδάρως ώνόμας-αι, νόθας, καί σαμ£ύκη, καί β ά ρδο ς, καί μάγαδις, χαί άλλα πλείω.
§· ι8 .

Αθηναίοι δ1, ώσπερ περί τά άλλα φιλο£ενοϋντες Αοτελουσιν,
οΰτω καί περί τούς θεούς. Πολλά yap τών γενικών ιερών
παρείε'Ιαντο, ώς*ε χαί εκωμωίήθησαν* καί ίή καί τά Θράκια,
καί τά Φρύδια. Τών μεν γάρ Βενδιδείων Πλατών μέμνηται,
τών όέ Φρυγιών Δημοσθένης, ώαβαλλων τήν Αισχύνου μητέρα
χαί αυτόν, ώς τελούσα τή μητρί συνόντα, χαί συνθιασεύοντα
πολλακις, καί έπι^θεχχόμενον ΕύοΓ σαβοι", Της άττης, καί,
J#
Αττης ύης* ταΰτα yap ές-ι2α£ά£ια χαί Μητρώα.
$. *9• Ετι 5* άν τις χαί ταΰτα ευρόι περί τών δαιμόνων τούτων,
καί της τών ονομάτων ποικιλίας* καί ότι ού πρόπολοι θεών
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μόνον, αλλά καί αυτοί θεοί προοη^ορεύθη^αν. Ησίοδος μεν 47*·
yap, ΕκαταΓου καί τής Φορωνέως Βυγατρός πέντε χενέσβαι
θυ/ατέρας, φηοίν, /
ΐϊξων οϊριιαι 'Νΰμγαι Seal Ιξιγίνονχο,
Καί γίνος ούτ«?ανών Σχτνρα>ν χαί χμη/motpySyi,
Κουρήτες χ* θιοί, tpikvnaiyuwtf, op^jjpipr;.
0 $έ τήν Φορανίδα γράψας, αύλητάς καί Φρόγας τους Κου- 47^·
ρήτας λέγει" άλλοι δε γηγενείς καί χαλκά^πιίας* οί ί ’ ού τούς
Κουρήτας, αλλά τούς Κορύβαντας, Φρόγας, εκείνου; ίέ Κρήτας"
περιθέσθαι 5’ όπλα χαλκά πρώτους εν Εύβοια* όιό καί Χαλκιίέας αύτούς κληθήναι. Οί δ3 υπό Τιτάνων Ρέα όοθήναι προπόλους ενόπλους τούς Κορύβαντας Ιν. τής Βακτριανής αφη
μένους* οί 3* έκ Κόλχων φασιν. Εν δε τοΓς Κρητικό?; λε^οις
οί Κουρήτες Διάς τροφεΓς λέ/ονται καί φύλακες, εί; Κρήτην
έκ Φρυγίας μεταπεμφθέντες υπό της Ρέας* οί δε, ΤελχΓνων εν
Ρόδω εννέα οντων, τούς Ρέα συνακολουθήσαντας εις Κρήτην,
καί τον Δια κουροτροφήοαντας, Κουρήτας όνομασθήναι. Κορύβαντα ίέ τούτων έταίρον, Ιεραπύτνη; όντα κτίτην , παρά
τοΐς Ροίίοις παρασχειν πρόγασιν τοΓς ΠραοΓοις, &ς·ε ~)Ιγειν,
ώς εΐεν Κορύβαντες δαίμονές τινες, Αθηνά; καί Ηλιου παΓίες.
Ετι δε Κρόνου τινές τούς Κορύβαντας, άλλοι ίέ του Διό;
καί Καλλιόπη; φααί, τούς αύτούς τοΓς Κάβειροι; όντας* άπελθεΓν δε γούτους εις Σαμοθράκην, καλουμένην πρότερον Μελέ
την* τάς βέ πράξεις αυτών μυςιχάς είναι,

§.

20.

Τούτα δ3 ούκ άποδεξάμενος ό Σκήψιος, ό τούς μύθους
συναγαγΰν τούτους, ώς μηδένός εν Σαμοθράκη μυς*ικοΰ λο'^ου
περί Κάβειρων λεγομένου, παρατίθησιν όμως καί Στησιμβρότου τού Θασι'ου δόξαν, ώς τά έν Σαμοθράκη ιερά. τοΓς
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4j 2. Κα&ίροις έπετελεΐτο' καλείσθαι δέ ynjoiv αύτούς έκεΓνος άπδ

τού ορούς του έν τ ί Βερεκυντεα Καβεερου. Οι δ* Εκοίτης προπόλους νορε'£βυσε τούς Κουρήτας, τούς αύτούς τοεςΚορύβαοτιν
όντας. Φησέ δέ πάλιν ό Σκηψιος έν τη Κρήrp τάς τ«ς Ρέας
τεράς ρή νομΐζεσ^αι, ρηδέ έπεχωρια£ειν, ύπεναντεούρενος τώ
τοΰ Εύριπίδου λο^ω* άλλ’ έν τρ Φρυγία ρόνον καί τη Τρωα'δε’
τούς δε λέοντας ρυ^ολο^εΓν ράλλον, % ίς-ορεΓν προς τούτο
δε χαίτην των τόπων ομωνυμίαν συρπρα'Ιαετυχόν ίσως αύτοΓς*
Ιδη yap τδ όρος τό τε Τρωικόν καί τδ Κρητικόν καί Δίκτη
τόπος έν ττ, Σκηψεα καε όρος έν τρ Κρητη. Της δέ ΪΑ]ς λόρος
Πείτνα, aj>’ ού Ιερα'πυτνα η πόλις· Ιπποκδρωνά τε τής Αδραρυττηνής, καί Ιπποκοροίνεον έν Κρήτη’ Σαρώνεόν τε τδ έωίινδν
άκρωτηριον της νηοου, καί πεδίον έν τρ Νεανδρι'δι καε’ τρ
Λλε|ανδρέων.
$. 21.
^

1

Ακρυσελαος δ* ό ApyeFos έκ Καβεερης καε’ Η^αίς-ου Καρελλ.ον λέ^εει* τοΰ δε, τρεις Κα&ιρους, ών Νύρφας Κα&ιρε'δας. Φερεκύδης δ ές Απόλλωνος καί Ρυτε'ας Κορύβαντας
εννέα" οίκήσαι δ* αύτούς έν Σαροθράκη’ έκ δέ Καβεερης τής
Πρωτε'ως καί Η^αες-ου, Καψερούς τρεις καί Νύρ^ας τρεις
473* Καοεερεοας* έκατέροις δ' ιερά yiW 3ai. Μάλες*α μεν ούν έν
Αήμνω καέ Ιρβρω τούς Κάβειρους τιράσ&αι συρβ-βηκεν αλλά
καε έν Τροία κατά πόλεις’ τά δ’ όνόρατα αυτών έστε ρυςΊκοε..
Ηρόδοτος δέ καί έν Μέρφει ?iy8i των Κάβειρων ίερά, κα3·«περ καί τοΰ Ηφαίς-ου· δεαφδεεραι δ’ αυτά Καρβύσην. Ες-ι
δ* άοίκητα τά χοιρια τής των δαιμόνων τούτων τιμής’ τό τε
Κορυβάντιον τό έν τγ Αααξιτία τής νυν Αλε£ανδρέων χώρας
έγγυς του Σρενθιου , καέ ή Κορύβεσσα έν τή Σκηψία περί
ποταμόν Εύρήεντα, καίκώρην Ομώνυμον, καί έτε χείμαρρον
Αί3αλόεντα.
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Α&αλόεντα, Πί&ανον $ε, ψησιν έ Σκύψιος , Κουρήτας μεν 473.
καί Κοού£αντας είναι τούς αυτούς, οι περί τ«ς τίίς Μητρός
τών 5εών άγιςείας προς ενόπλων όοχήσιν rffliot καί κόροι τυγ
χάνουνt παρεΟχιμμένοι. Καί Κορύ£αντες <?έ, από τού κορύπτοντας βαίνειν όρχ/ιςεκώς, ούς καί 6ητάρμονας ϊέγει ό IIonQofo·
Δεύτ' aye, Φαιη/.ων βητάρμονίς, οσσοι άριςοι.
Τών 5έ Κορυ&ίντων ομχρςΜ&ν καί έν$ουσιαςααων Ζντων ,
k&i τους μανιχώς κινούμενους κορνδαντιαν φαμέν.

§.

22

.

Δακτύλους ^ ίόαιους φασί τ<νες κεκλίσθαι τούς πρώτους
oiokορας τής κατά την IiVjv υπώρειας* πο'ίας μεν γάρ λέγεoSat τάς υπώρειας, κορυφάς δέ τά άκρα των ορών' at ουν
κατά μέρος εσχατιαί (πάσαι τής Μ^τρος των Β’ίών ιερού) περί
τκν tAjv δάκτυλοι. Σοφοκλής δε οϊετat, πέντε τους πρώτους
άρσενας γενέσ$αι, οι σίδηρόν τε έξεΰρον, καί είργάσανχο πρώ
τοι , καί άλλα πολλά των προς τον βι'ον χρησίμων* πέντε δε
και άδζλφάς τούτων άπό δε του άρ&μου Δακτύλους κλη$>5ναι. Αλλοι δ άλλως μυ^εύουσιν, άπόροις άπορα συνάπτοντες*
Αα^όροις δε καί τοϊς όνόμασι και τοΐς άρ&μοΐς χρώνται,
ών Κέλμιν.όνομάζουσί τενα, καί Ααμναμενέα, καί Ηρακλεα,
καί Ακμονα. Καί οι ριέν επιχωρίους τ>5; Ϊ&ϊς, οί δέ inοίκους*
πάντες δέ σιδήρον είργάσΒαι υπό τούτων έν Ιδη πρώτων φασί*
πάντες δέ καί χοΓ,τας ύπειλ>?φασι, καί περί την Μητέρα των
$εώνβ και έν Φρυγία ωκηκότας περί τκν loVjv, Φρυγίαν την
Τρωάδα καλουντες , διά το τούς Φρύχας έπικρατήσαι πλη
σιόχωρους όντας, τί?ς Τροίας έκπεπορΒημένης. Υπονοονσι δε
των Ιδαίων Δακτύλων εκ^ονους είναι τούς τε Κουρήτας καί
τούς Κορύ£αντας· τούς ^ούν πρώτους γεννη$έντας έν Κρήτη
εκατόν άνδρας ίδαίους Δακτύλους κλη$ήναι' τούτων δ άπο*2
Σ
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47^* γόνους φασΐ Κουρήτας εννέα γενέσΒαι’ τούτων δ1 έχας-ον δέχα
παϊδας τεχνώσαι, και τούτους Iίαίονς καλουμένους Δακτύλους.
$· 23. .
474·

Πρωίχθζιμεν δε διά πλειόνων είπεΐν περί τούτων, χαίπερ
ήΛ,ιςα φιλομυθουντες, όη τού θεολο^ικού γένους εφάπτεται
τά πράγματα τούτα. Πας 5* ό περί των θεών λόγος αρχαίας
εξετάζει δόξας καί μύθους , αινιττομένων των παλαιών &ς
είχον έννοιας φυσιχάς περί των πραγμάτων , και προστιθέντων αεί τοΐς λόγοις τον μύθον. Απαντα μεν ούν τά αινίγματα
λύειν επ’ αχρίδες ού ράδιου' τού δε πλήΒους των μυΒευομένων
εχχεΒέντος εις τό μέσον, τών μεν όμοϊογούντων άλλ^λοις,
των δ* έναντιουμένων, εύπορώτερον αν τις εξ αντων ειχάσειε
τάλ^θές* οΐον τάς ορειβασίας τών περί το Βεΐον σπουδαζόντων, καί αυτών τών θεών, καί τούς ενθουσιασμούς, εικότως
μυθεύουσι κατά τήν αυτήν αιτίαν, καθ’ r,v καί ουρανίους νομίζουσι τούς θεούς και προνοητικούς, τών τε άλλων , και τών
προσιςμασιών. Tjj μεν ούν ορειβασία τό μεταλλευτικόν, καί
τό θηρευτικόν , καί Κτητικόν τών προς τον βίον χρήσιμων
έ<ράνη συγγενές· τών ^ ενθουσιασμών καί θρησκείας χαΐ
μαντικής, τό βγυρτιχδν και γοητείας εγγύς. Τοιοϋτον όέ και
τό φιλότεχνον, [καί] μαλις-α τό περί τάς Διονυσιακά» τεχνας καί
τάς Ορφικας. Αλλ’ άπόχρ»} περί αυτών.
Κ Ε Φ . Δ.
φ. ι .
9

Ε π ε ι δε πρώτον περί τών τής Πελοπόννησου ν^σων τών
τε άλλων δεήλΒομεν, και τών εν τώ Κορινθιακώ κόλπω καί
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twv προ αυτοί, περί τής Κρήτης i f εξής ρητέον (καί yap αυτή 474·
προ τής Πελοπόννησον έστί), καί εί τις περί τήν Κρήτγρι’ εν δέ
ταύτοας at τε Κυκλάδες dot καί αί Σποράδες, αΐ μεν άςιαι
μνήμης, at δ ασημότερα*.
$. 2.
Νυνί δε περί τής Κρήτης πρώτον λέγωμευ. Ένδοξος μεν
ουυ έν τώ Αίγαίω φησίν αυτήν ιδρΰσΒαι. ΔεΓ δε μή ούτως’
αλλά κείσ&χι μεν μεταξύ τής Κυρτήναίας και τής Ελλάδος τής
από Σοννίον μεχι Λακωνικής, επί μήκος ταύταις ταίς χώραις
παροίλληλον από τής εσπέρας επί την Ιω, κλύζεσ^αι δε από
μεν των άρκτων τω Αιγαίω πελάγει καί τώ Κρηταω, από
δέ τον νότον τώ Λιένκώ τώ συνάπτοντι προς τό Αιγύπτιον
πίλαγος. Των δε άκρων τό μεν εσπέριον έστί τό περί Φαλα'σαρνα, πλάτος Ιχον διακοσίων που ραδίων, καί εις δύο ακρωτήρια
μεριζόμενου’ ών τό μεν νότιον καλείται Κριόν μέτωπου' τό δ1
αρκτικόν Κίμαρος’ τό δ έώον τό Σαμώνιόν έςτιν, νπερπιπτον
τον Σουνίου ον πολύ προς Ιω.
$. 3.
Μέ/εθος δε Σωσικρατης μεν, όν φησ/ν άκριδοΰν Απολλό
δωρος τά περί την νήσον, άψορίζεται, μήκει μεν πλειόνων ή
δισχίλίωυ ς-αδίων καί τριακοσίων, πλατει δε ον κατά τό μέγε- ^η5.
£ος· ώσθ’ ό κύκλος yivotr’ αν πλείων ή πεντακισχίλιοι ς-άδιοι.
Αρτεμίδωρος δε τετρακισχιλίους καί εκατόν φησιν. Ιερώνυμος
δε μήκος δισχίλίων φήσας, τό δε πλάτος ανώμαλον, πλειόνων &ν εϊη λίγων τον κύκλον, h όσων Αρτεμίδωρος. Κατά δε
τό τρίτον μέρος τον μήκους.... τό δέ εν$εν ισθμός έςιν ώς
εκατόν ραδίων, Ιχων κατοικίαν προς μεν τή βορείω θαλάττη,
Αμφίμαλλαν , προς δέ τή νοτίω, Φοίνικα των Λαμπέων. ΠλαΣ a
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475. τυτάτη δε κατά το μέσον ές*ι. Πάλιν δ* εντεύθεν εις ςενώτερον
τον προτέρου συμπι'πτουσιν ισθμόν αΐ ηϊόνες περί εξήκοντα
ς-αόιους, τόν άπό Mc/ώας της Λυκτιών εις Ιερα'πυτναυ,
καί τό Λιβυκόν πέλαχος* εν κόλπω «ί5 ές*ίν ή πόλι£ ΕΓτα
πρόεισιν tig όξύ άκρωτήριον τό Σαμώνιον, επί τήν Αίγυπτον
νείον καί τάς Ροόιών νήσους.

$· 4*
Μφ

Ες-ί ^ ορεινή καί δασεία ή νήσος» έχει ό* αυλώνας ευκαρπους,
Τών δ? ορών τα μεν προς δύσιν καλείται Λευκά, ού λειπόμένα του Ταΰγετου κατά τό ύψος, επί τό μήκος εκτεταμένα
όσον χριαχοσίων ς-αδίων, καί ποιοΰντα ραχιν, τελευτώσάν
πως επί τά ς-εν«· Εν μέσω ό’ έστί κατά τό εύρυχωρότατον τής
νήσου τό ΙόαΓον όρος , υψηλότατου τών εκεί, περίφερες δ* εν
κύκλω ς-αδίων εξακοσιών* περιοικεΓται <5^ υπό τών άρίς-ων πό
λεων. Αλλα δ* ές-ί πα'ρισα τοΓς ΛευκοΓς, τά μεν επί νότον,
τά δ3 επί την έω λή/οντα.

$. 5,
Εζ-ι ί* άπό τής Κυρηναιας επί τό Κριοί μέτωπον δνέΐν
ημερών καί νυκτών πλους* άπό όε Κιμαρου επί Μαλέαν
είσί ς-α'όίοι επτακόσιοι* μεταξύ όε Κύθηρα* άπό ίέ του Σαμωνιον πρός Αίγυπτον τεττάρων -ημερών καί νυκτών πλους*
οί £έ τριών ©ασι* ς*αόιων ^ είναι τούτον τινες πεντακισχιλιων
ειρήκασιν, οί όε ετι έλαττόνων. Ερατοσθένης ^ άπό μέν τής
Κυρηναιας μέχρι Κριοί μετώπου όϊσχιλιους φησιν* ένθεν 0* εις
Πελοπόννησον έλάττους [χιλίων].
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$· 6.
Αλλη

άλλων γλώσσα μεμιγμίνη,

φησίν i Ποιητής,
«ν μεν Αχαιοί,
Εν ί* Ετεόχρητε» μίγαλήτορες, έν ίέ Κύίωνες
Δωριέε; τ« τριχάϊχίς, όιοί το Πελασγοί·
Τούτων φησί Στα'φυλος το μεν προς εω Δωριείς χατέχειν, το όέ
όύσμικόν Κύίώνας, τό £έ νότιον έτεόκρητας, ών εΓναε πολιχνιον
Πραϊσον, όπου τό του Δεκταιου Διός ιερόν· τούς δ9 άλλους,
εσχυοντας πλέον, οεκησαε τα πείια. Τούς μεν ουν έτεόκρητας
καί τούς Κύίωνας αύτόχ^ονας Ιπάρξαι είκός* τούς δε λοιπούς
επήλυίας, ούς εκ Θετταλίας έλ&εέν φησιν Ανδρών, της Δωρΐδος
μεν πρότερον, νυν όέ Ις-ιαιώτιίος λεγόμενος· έξ τις ώρμή£ησαν,
ώς φησιν, οί περί τόν Παρνασόν οίκησαντες Δωριείς καί έκτισαν
την τε Ερινεόν και ΒοΓον καί Κυτινιον, αψ ού καί Τριχαΐχες 47^·
υπό του Ποιητου λέγονται. Ού πχνυ ίέ τόν τοΰ Ανίρωνος
λόγον αποδέχονται, την μεν τετρα'πολιν Δωρίδχ τρίπολ.ιν άποφαίνοντος, τήν δέ μητρόπολ-ιν των Δωριέων, αποτκου Θετταλών.
Τρικαιχας δέ δέχονται, ήτοι άπό της τριλογίας, η από του
τρίχινους εΐναι τους λόφους *έφαμιλλους*.
$· 7·
Πόλεες δ* είσΐν έν τη Κρήτη πλεέους μέν, μέγιςαι δε καί
έπιψχνέςαχαι τρεις, Κνωσσός, Γόρτυνα, Κυδωνιά. Διαφερόντως δέ την Κνωσσόν καί Ομηρος υμνεί, μεγαλην καλών,
καί βασιλείου τοΰ Μένω, καί οί ΰς-ερον. Καί δή καί διετέλεσε
μέχρι πολλοί φερομένη τά πρώτα" εΐτα έταπεινώ$η, και πολλά
τών νομίμων άφηρέθη* μετές-η δε τό αξίωμα εϊς τε Γόρτυναν
καί Αύκτον. Υπερον δ’ άνέλαβε παλιν το παλαιόν σχήμα τό
2 3 * **
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4?6· τίς ρ^τροπόλεως. Κείται δ* εν πεδίω κύκλον έχουσα ή Κνωσσός
τον άρχαίον τριάκοντα ραδίων μεταξύ ττ,ς Αυκτίας ναι της Γορτυνίας, [τϋς ρέν Γορτυν»]ς ] ς-αδίους διακοσίους [ διέχουσα], τ«ς
δέ Λύκτου, >τν ό Ποοϊτλς Λύττον ώνόρασεν, εκατόν είκοσι* τίς
δέ 5αλάττϊ]ς Κνωσσός μεν τής βορείου πέντε καί είκοσι, Γόρτυνα
δέ τ»ς Αι&υνχς ένενήκοντα, Λύκτος δέ καί αυτή της Λιβυκϋ?
©χδωίκοντα. Εχει δ* έπίνειον τό Ηράκλειον « Κνωσσός.
$· Β.
Μή/ω δέ φασιν εηαιείω χρ«σασ$αι τώ Αρνισώ, όπου τό τός
Είλεώυίας ιερόν. Εκαλείτο δ’ » Κνωσσός Καιρατος πρότερον,
ομώνυμος τώ π«ρ«ρρέοντι ποταρώ. Ις*όρχιται δ’ ό Μινως νορο3·έτ>ις χενέσθαι σπουδαίος, Βαλαττοκρατήσαί τε πρώτος* τριχ/j
δέ διελών ttjv νκσον, έν έκάς*ω τω ρέρει κτίσαι πόλιν τ«ν μεν
£Φαις*όν έπι Βαλάτοις, ες-ραμμένην επί ρεσηρ£ρίαν1. Κνωσσόν
[δέ προς βορρχν νευουσαν, Κυδωνιάν δ*] έν τώ καταντικρύ τκς
Πελοπόννησου* καί αυτή δ7έστΐ προσ^όρειος. Ως δ>εζο»)κεν Εφο
ρος, ζηλωτές [^ν] ό Μινως αρχαίου τίνος Ραδαράνθυος, δικαιοτάτου άνδρός, ομωνύμου τώ άδελφώ αΰτοϋ, δς πρώτος τν<ν
νίσον έξηρερώσαι δοκεί νοριροις καί συνοικισροίς πόλεων, καί
πολιτείαις , σκ^ψαρενος παρά Διός φέρειν έκας-α τών τάεμένων
δογμάτων εις μέσον. Τούτον δ/j μιμούμενος καί ό Μίνως, δι’
εννέα ετών , ώς Ιοικεν, άναβαίνων έπι τό τοϋ Διός άντρον, καί
διατριβών ενθάδε, άπρει συντεταχρένα έχων παραχχέλρατά
ταα, ά έφαοκεν είναι του Διός προς*άχρατα* άφ’ «ς αιτίας κα,ί
τόν II ooitov ούτως ειριςκέναι’
έν^άίε Μινως
Ε-ννέωρος βασίλευε Δώς μεγάλου οχοιςής.

Τοιαΰτα δ* εΐπόντος, οί αρχαίοι περί αύτοϋ πάλιν άλλους είρήκασι λόχους υπεναντίους τούτοις* ώς τυραννικός τεχένοιτοκαί
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βώΜος, καί δασμολόχος, τραχωδοίντες τά περί τον Μινώταυ- 477·
ρον, καί τον Λαβύρινθον, καί τά Θ«σεί συμβάντα καί Δαιδάλιρ,
$· 9*
Ταΰτα μεν ουν όποτέρως έχει, χαλεπόν είπείν. Ες·< δέ
καί άλλος λόχος ούχ όμολοχούμενος , των μεν ξένον τδς
vfioou τον Μίνω λεχόντων, ' τώυ δ* επιχώρων. Ο μέντοι Ποι
ητές τ$ δεύτερα δοκεί μάλλον συν«χορείν άποφα'σει, όταν
φρ· 5τι
flpofrdv Μινωα rm , Κρήτ>3 έπ/ονρον.
Ϋπερ δέ τ«ς Κρδήες όμολοχείται, δΙότι κατά τούς παλαιούς
χρόνους έτύχχανεν ευνομούμενη , καί ξηλωτάς εαυτός τούς
άριςωυς των Ελλήνων άπέφηνεν· έν δέ τοίς πρώτοις Λακεδαιμο
νίους, χαθάηερ Πλατών τε έν τοΓς Νόμοις ό^λοί καί έν τρ Πο
λιτεία, καί Εφορος έν τρ Εύρώπρ άναχέχραφεν. Υς-ερον δέ πρός
τό χείρον μετέβαλεν έπΐ πλείς-ον. Μετά χάρ τούς Τυρρηνούς, οί
μαλις-α έδρ'ωσαν την χαθ’ «μάς ίύάλατταν, ουτοί είσιν οί διαδεξάμενοι τά λρς^ρια. Τούτους δ’ έπόρΒησαν ύςερον οί Κύ
λικες. Κατέλυσαν δε πάντας Ρωμαίοι, τήν τε Κρητην έκπολεριύσαντες , καί τά πειρατικά των Κιλίκων φρούρια. Νΰν δε
Κνωσσός και ί’ωμαίων άποικίαν έχει.
§· »ο·
Περί μεν ούν Κνωσσοΰ ταΰτα, πόλεως ούκ άλλοτριας «μίν, ·
διά δε τάν3ρώπινα, καί τάς έν αύτοΐς μεταβολάς καί συν
τυχίας, έκλελειμμένων των συμβολαίων τών ύπαρξαντών «μίν
πρός την πόλιν. Δορύλαος γάρ «ν άν»ρ τακτικός, τών Μ ιθριδάτου τού Εΰερχέτου φίλων* ούτος διά την έν τοίς πολερικοίς εμπειρίαν ξενολοχείν αποδειχτείς , πολύς «ν έν τρ
Ελλα'δι καί τρ Θρακρ, πολύς δέ καί τοίς παρά τής Κρήτης
2 4
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4y 7* wwfftv , ούπω τήν νήσον Ρωραίων έχοντων* συχνού δέ όντος εν
αυτί τού μισθοφορικού ς·ραηωτιχον πλήθους, έ£ ου καί τά
"λτ,ςγ,ρια ιΰ.τ,ροΰσθαι συνέβαινεν. Επιόήρούντο; Sh τού Δορυλάου , κατά τύχ>ιν ένέςιι πόλεμος τοίς Κνωσσίοι; προς τους
Γορτυνίους* αίρεθείς δέ ς-ρατηχός, καί κατορβώσας δϊά ταχέων,
ήρατο ημάς τά; μργίςας' καί επειδή μικρόν ΰς-ερον έξ επι
βουλή; δολοφον^θέντα έχνω τον Ευεργέτην υπό των φίλων
έν Σινώπρ, τήν διαδοχήν δε εις γυναίκα, καί παιδία ήκουσαν,
άποχνούς των εκεί, κατέρεινεν ε'ν τ»3 Κνωσσω* τεκνοποιεϊται
ο5 εχ Μακέτιδο; χυναικό; , Στερόπτ,ς τοϋνορα, δύο μεν υιείς,
Ααχέταν καί Στραταρχαν, ών τον Στραταρχαν έσχατόχτιρων καί
ήρείς ήδη ειδορεν, θυγατέρα δε μιαν. Δυείν δέ όντων υιών
τού Εύερχέτου , διεδέςατο ττ,ν βασιλείαν Μιθριδα'της, ό προσαγορευθείς Εύπατωρ, ένδεκα Ιτη χεχονώς* τουτω σύντροφος
478- ΰπήρΙέν ό του Φιλεταφου Δορυλαος* r,v S’ έ Φιλέταιρο; αδελ
φό; τού τακτικού Δορυλα'ου. Ανδρωθεί; S’ 6 βασιλεύ;, επί
τοσούτον ίρρητο τή συντροφιά τή προς τον Δορύλαον, ως·’
ουκ έκεδ/ov μόνον εις τιμάς ήχε τάς μεγίς-ας, αλλά καί των
συγγενών έπερελεΐτο, καί τούς έν Κνωσσω ρετεπέρπετο. Ησαν
δ’ οί περί Ααγέταν, τού μεν πατρός ήδη τετελευτηκότος, αυτοί
S’ ήνδρωρένor καί ήκον αφέντες τά έν Κνωσσω* τού δέ Α αχέτα θυχ^τηρ ην ή ρήτηρ τής έρή; μετράς" Εΰτυχούντο; μεν
δή έκεή/ou, συνεντυχείν καί τούτοι; συνέδαινε* καταλυθέντο;
δέ (έφωράθη γάρ άφις-άς τοί; Ρωραίοις τήν βασιλείαν, έφ’ ω
αύτός είς τήν άρχήν κατας*ήναι), συχκατελύθη και τά τούτο»,
καί έταπεκ/ώθησαν’ ώλιχωρήθη δέ καί τά πρός τού; Κνωσσίους συμβόλαια, καί αύτού; μυρίας ρεταδολάς δε£αρένους.
Αλλά χάρ ό ρέν περί τής Κνωσσού λόχος τοιούτος.
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$♦ Ι« .
Μετά δε τούτην δευτερεϋσαι ίοκεΓ κατά την δύναμη η τών 47®·
Γορτυνίων πόλις. Σιιρπράττουσαί τε γάρ άλλήλαις, άπαντας
υπηκόους είχρν αυτοί τούς άλλους, ςασιάσασαί τβ διέςτισαν
τά κατά την νήσον προσθήκη ^ ην η Κυίωνία ρεχίτη όποτεροις προσγένοιτο. ΚεΓται δ* εν πεδίο) καί η τών Γορτυνίων
πόλις, τβ παλαιόν μεν ίσως τεζειχισμένη, καθάπερ καί Ομη
ρος είρηχε·
Γόρτυνά τε τ«χίόίσσαν*
ύπερον δ3 άποδαλοΰσα το τείχος εκ θεμελίων, καί πάντα τον
χρόνον μείνασα άτείχιςος’ καί χάρ ό Φιλοπάτωρ Πτολεραίος
άρ|άρενος τειχίζειν, όσον επί οκτώ ςαδΐους προήλθε μόνον.
Αξίόλοχον λ ουν Ιξεπληρου ποτέ κύκλον υι οΐκησις, όσον πεντήχονζα ς-αδιων’ διέχει δε τΐ,ς Αι€υχής θαλάττης καί Λεβήνος
τοϋ έρπορείου αυτής έννενήχονζα' εχει δέ τι καί άλλο επίνειου
τό Μέταλλον διέχει δ3 αυτής εκατόν τριάκοντα. Διαρρεί δ*
αυτήν ίλην ό ΛηθαΓος ποταμός.
φ. 12.
Εκ όε Λέωνος £ν Λευκοκόρας τε καί ό εραςής αυτού Ε ύίύνθετος, οΰς ίς-ορεϊ Θεό<ρρας·ος εν τώ περί Ερωτος λόγω’ είναι
[όε τών] άθλων, ών ό Λευκοκόρας τώ ΕΰΙυνθέτω προσέταξεν,
ένα fyjat τούτον, τον έν Πραίσω κύνα άναγαγΰν αΰτώ* όροροι δ3 ε'ισίν αύτοΓς οί Πραίσιοι, τής μεν θαλάττης εξήκοντα
ς-αλους, Γορτύνης ίέ λέχοντες εκατόν καί όχίοηκοντα. Είρηται ό5, ότι τών Ετεοκρητων ΰπήρζεν ή ΙΙραΓσος, καί δτι
ενταύθα τό του Δικταίου Διός ιερόν. Καί γάρ η Δίκτη πλη
σίον, οΰχ, ώς Αρατος, Σ χεδ ό ν δρεος ϊ<?αίου. Καί χάρ
χιλίους η Δίκτη της ϊόης απέχει, προς άνίσχοντα ήλιον απ’
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479· αύτίς χειμένη' του Sh Σαρεωνίου εκατόν. Μεταξύ ίε tow Σαμωνίου καί τκς Χερρονόσου κ ΠραΓσος Ιδρυχο , υπέρ τκς θα-

λάττκς έξκκοντα ς*Λ0ίβυς· κατέσκαψαν Λ Ιεραπυτνεοε. Οΰκ ευ
όέ οΰόϊέ τον Καλλίμαχον λίχεεν φασίν, ώς κ Βρετόραρτες, φευχουσα τκν Μώω βίαν, άπό τκς Δίκτης άλοιτο είς άλιε'ων
Λκτυα, καί όίά τούτο αυτό μεν Δάτυννα ίιπό των Κυίωνεατων προσαχορευ3·ει'κ, Δόετιι ίέ τό όρος* ουίέ γ&ρ όλως έκ
χειτόνων er< τοίς τόποες τούτοις κ Κυίωνία, προς ίέ τοίς
ίσπερε'οις κείται τκς νκ'σου πέρασε. Τκς ρεέντοι Κυδωνιάς όρος
ές-ί Τίτυρος, εν ω ιερόν εΓεν, ον ΔεκταΓον, αλλά Δεκτόν-·
ναιον.
$· ι3 .
Κυίωνεα επί Sakexmi μεν ϊίρυται, βλέπουσα προς τκν
Λακωνικήν* Λέχει δ* εκατέρας τό ίσον τϋς τε Κνωσσοϋ καί τκς
Γορτύντ,ς, οΐον όκτακοσίους ς-αΛονς, Απτέρας όέ όχίοόκοντα,
τκς ταύτκ όέ £αλα'ττκς τετταράκοντα. Απτέρας δ9 έπε'νεεόν ές*ι
Κισαρος* πρός εσπέραν Λ οροροι τοΓς Κυίωνιάταες Πολυρρόνεοι* παρ’ οες eg"* τό τκς Δεκτυννκς ιερόν άπέχουσι όέ τκς
$αλάττκ$ ώς τριάκοντα ς*α#ίους, Φαλασάρνκς όέ εξήκοντα.
Κωρεκίόν S’ ωκουν πρότερον* είτ’ Αχαιοί καί Λάκωνες συνώκκσαν , τέιχισαντες έρυμνον χωρίον βλέπον πρός μεσημβρίαν*
$· ι4 ·
Των Λ υπό Μένω συνεχισμένων τριών, τκν λοεπκν ( Φαις-ός ^ κν αότκ) κατέσκαψαν Γορτυνεοε, τβς μεν Γαρτυνκς
Λεχούσαν εξήκοντα , τκς όέ 3αλάττκς εεκοσι, του $έ Με
τάλλου του επίνειου τετταράκοντα* τκν ίέ χώραν όχουσεν οι
κατασκάψαντες. Γορτυνε'ων Λ ές*ί καί τό Ρύτεον συν τρ Φαε^ω*
φαις·όν « , Ρύτιόν « ,
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£κ δε τής Φαις-οΰ τον τούς καθαρμούς ποιήσαντα διά των 479·
επών Επιμενίδη» φασΐν εΓναι. Και 6 Αισστ,ν δε της Φαις-ιας.
Λύχνον δε, %ς έμνήσ$ημεν καί προ'τερον, επίνειων ές*ιν ή
λεγομένη Χερρόνησος, εν jj το της Βριτοράρτεως Ιερόν. Αΐ 5έ
συχκαταλεχθεΓσαι πόλεις ούκέτ’ «σι, Μίλητός τε καί Λύκος*ος·
τήν 5έ χώραν, την μεν ένείμαντο Λύκτιοι, την δε Κυώσσιοι,
κατασκάψαντες τήν πόλιν.
$. *5·
Του δε Ποιητον το μεν εχατόμπολιν λέγοντας την Κρήτην,
το δέ έννενηκοντάπολιν, Εφορος μεν ΰς*ερον Ιπικτισθήναι τάς
δέχχ ψηοί μετά τά Τρωικά υπό των Αλθαιρένει τω Αρχείω
συνακολουθησάντων Δωριέων* τον μεν ουν 0 δυσσέα λέγει
έννενηκοντάπολιν όνομάααι. Ούτος μέν ουν πιθανός ές*ιν ό
λόχος. Αλλοι
υπό των ίδομενεως έχΒρών κατασκαφήναι
φασι τάς δέχα' άλλ’ ούτε κατά τά Τρωικά ψησιν ό Ποιητής
εκατοντάπολιν ΰπάρξαι τήν Κρήτην, αλλά μάλλον κατ’ αυτόν
έκ χάρ του ίίιου προσώπου λέγει' εί δ* έχ των τότε οντων
τίνος ήν ό λόχος, καθάπερ έν τη Όδνσοείχ, ήν«α εννενη- 48ο.
κοντάπολιν φράζει, καλώς ε?χεν ουτω ίέχεσθαι, Αλλ’ ούό',
εί σνγχωρήααιμεν τοΰτό γ ε , ό έξης λόχος νώζοη’ αν. Ούτε
χάρ κατά την ς-ρατείαν, ούτε μετά την έπάνοδον την έκεϊθεν
τον Ιδομενέως , εΐκο'ς ες*ιν υπό των εχθρών αυτού τάς πό
λεις ήφανισθαι τούτος* ό χάρ Ποιητές φησι*
Πάντβς ό5 ίίορίνιύς Κρήτην βΐσή^αγ’ έταΐρονς,
Οι φόγον ** πολίτου , πόντος ί» οί ουτιν* άτττ,ύρχ.
ώς*ε καί τούτου τού πάθους έμέμνητ’ άν. Ού χάρ ίήπου
όόύσσευς ρέν έχνω τον άφανισμόν των πόλεων, ό μηδενϊ
ανμμείνας των έλλήνων ρήτε κατά την πλάνην, ρήθ* υς-ερον*
ό δέχαι συς-ρατεύσας τω ΙίορενεΓ, καί συνανασωθεΐς, ούκ εχνω
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48ο. τά συμβάντα οίκοι αύτώ, [ούτε] κατά την ς-ρατείαν, ούτε κατά
την ε’πάνοδον την έκείθεν. Αλλά μην ούδέ μετά την επάνοδόν*
ει yao μετά πάντων ε’σώθη τών εταίρων, ισχυρός έπανήλθεν*
ως·’ ον* εμελλον ίσχύσειν οι εχθροί τοσοΰτον, όσον δέκα
άφαιρείσθαι πόλεις αυτόν. Της μεν ουν χώρας τών Κρητών
τοιαύτη τις ή περιοδεία.
$· ι 6 .
Τής δέ πολιτείας , ίς Εφορος ανέγραψε, τά κυριώτατα
επιδραμεΓν άποχρώντως άν εχοι. Δοκεΐ δέ, φησίν, ό νομοθέτης μέγιςον ύποθέσθαι ταίς πόλεσιν άχαθόν, την ελευθερίαν*
μόνην χάρ τούτην ίδια ποιείν τών κτησαμένων τάχαθά* τά
δ* έν δουλεία τών αρχόντων, άλλ’ ούχί τών άρχομένων είναι*
τοίς δ* εχουσι τούτην φυλακής δείν* την μεν ούν ομόνοιαν
διχος-ασίας αιρόμενης απαντάν, ή γίνεται διά πλεονεξίαν καί
τρυφήν* σωφρόνως yap καί λιτώς £ώσιν άπασιν, ούτε φθόνον,
ούθ’ υβριν , ούτε μίσος απαντάν προς τούς όμοιους* διόπερ
τούς μέν παίδας εις τάς όνομαξομενας Αχελας κελεϋσαι φοι
τάν, τούς δέ τελείους έν τοίς συσσιτίοις, ά καλοΰσιν Ανδρεία,
όπως τών ίσων μετάσχοιεν τοίς εύπόροις οί nm repot, δημο
σία τρεφόμενοι* προς δέ τό μη δειλίαν, άλλ’ άνδρίαν κοατείν,
έκ παίδων όπλοις καί πόνοις συντρέφειν* ώς*ε καταφρονείν καύ^
ματος, καί ψύχους, καί τραχείας οδού καί άνάντους, καί
πληχών τών έν χυμνασίοις καί μάχαις ταί; κατά σύνταγμα*
άσκεΐν δέ καί τοςίκή καί ένοπλίω όρχήσει, ήνκαταδείςαι Κου
ρήτα πρώτον, ΰς-ερον δέ καί [τόν] συντάξαντα την κληθείσαν απ’
αύτοΰ πυρριχην* ώς*ε μηδέ την παιδιάν άμοιρον είναι τών πρός
τόν πόλεμον χρησίμων* ώς δ* αύτως καί τοίς ρυθμοίς Κρητικοίς
χρήσΘαι κατά τάς ώδάς συντονωτάτοις ούσιν, ούς Θάλητα άνευ48 1. ρεΐν* ω καί τούς παιάνας καί τάς άλλας τάς επιχωρίους ώδάς
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«νατι$έασι, καί πολλά των νομίμων' χαΐ εσΒήη δε χαΐ υποδέσει 431.
Γ.ο)εμιχη χρόσ^αι, χαΐ τών δώρων τιριώτατα αύτοίς είναι
τά όπλα.

$' »7*
ΑέγεοΖχι δ? υπό τινων, ώς Λακωνικά £?yj τά πολλά τών
νομιξομένων Κρητικών* το δ> άλ»ι3ές, ευρήσΖχι ρέν ύπ’
εκείνων, «κριβωκέναι όε τούς Σπαρτιάτας* τούς όέ Κρατάς
όλιγωρτ,σαι, κακωθεισών τών πόλεων καί ράλις-α τός Κνωσσίων, τών πολλών* ρείναι <?ε τινα τών νορι'ρων, παρά Λυκ·
τι'οις καί Γορτυνίοις καί άλλοις τισί πολιχνίοις ράλλον, h
παρ’ εκείνοις. Καί &} καί τά Λυκτίων νόμιμα ποιείσ^αι ραρτυρια τούς τά Λακωνικά πρεσβυτέρα άπο^αίνοντας* άποίκους
yap όντας φυλάττειν τά πός ρητροπόλεως έ3>Γ ε’πεί άλλως yε
εΛ^ες είναι τό τούς βέλτιον συνες*ώτας καί πολιτευορένους
τών χειρόνων £τ)λωτάς άπο^αίνειν. Ούκ ευ <ίέ ταΰτα )>iy:ff£ai*
ούτε 7άρ εκ τών νΰν καθεςτικότων τά παλαιό τεκρ*)ριοΰσ3·αι
&ίν , εις τάναντια έκατέρων ρεταπεπτωκότων* καί yap ναυκρατιίν πρότερον τούς Κρίτας , ώς*ε καί παροιριά£εσ£αι προς
τούς προσποιουρενους ρλ είίέναι, ά ίσασιν, Ο Κοκς αγνοεί
την 3άλατταν* νΰν ^ άποβεβλ^χέναι τό ναυτικόν* ούτε , ότι
άποαοί τινες γεγόνασι τών πόλεων, τών εν Κρήτη, Σπαρτια
τών, εν τοΐς έκείνων νορροις διαμενειν έπηνχγχάσ$αΐ' πολλάς
youv τών άποικιίων ρ» φυλάττειν τά πάτρια- πολλάς ίέ καί
τών pij άποικίίων έν Κρήτρ τά αυτά έχειν τοίς άποίκοις ε$η.
φ. ι8·
Τών τε Σπαρτιατών τον νοροθέτην Λυκoΰρyov πέντε yiνιαίς νεώτερον Αλθαιρε'νους είναι, του ς-είλαυτος ντ,ν εις
Κρ4τί]ν αποικίαν* τόν μεν yάp ίς-ορεΐ^χι Κίσσου παΐσα του
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48,. ΤΟ λργος χτίσαντος περί τον αυτόν χρόνον , ήνίκα ΤϊροΑής
τήν Σπάρτη αυνωκιζε, Αυχοΰργον δ όμολογεΐσ$αι παρά παν
ιών έκτον από Προχλεους γεγονέναι' τά δε μιμήματα μη
είναι πρότερα των παραδειγμάτων, μ»)δέ τά νεώτερα τών πρεσ
βυτερών' την τε όρχηση* την παρά τοϊς Ααχεδαιμονίοις έπιχωρνζζουΟαν, καί τούς ρυθμούς, και παιάνας τού; κατά νόμον
άδομένους, και άλλα πολλά των νομίμων> Κρητικά καλίΓσ$αι παρ’ αυτοΓς , ώς άν έχε&εν όρμωμενα' τών δ1 αρχών
τά μεν κατά τάς διοικήσεις Ιχεα/ τάς αύτάς έπωνυμίας , ώσ
περ καί την τών Γερόντων άρχήν καί την τών Ιππέων πλήν
_
*
ότι τούς εν Κρήτη Ιππίας καί ίππους κεκτήσ^αι συμβέβηκεν’
48ί» εξ ου τεχμαίρονται, πρεσβυτέραν είναι τών έν Kpr/r>j Ιππέων
τκν αρχήν' σώζειν γάρ την έτυμότητα τής προσηγορίας' τούς
δε μη ΙπποτρΟφεΐν' τούς Εφόρους δε τά αυτά τοΓς έν Kp>5rv7
Κόσμοις διοικονντας έτέρως ώνομάσΒαι’ την δε συασιτίαν Αν
δρεία παρά μεν τοϊς Κρησ'ιν ετι καί νυν καλείσ£αι, παρά δε
τοϊς Σπαρτιάταις μή διαμεϊναι καλούμενα ομοίως , ώς πρόχερον* παρ’ Αλκμανι γοϋν οότω κείσ^αι*
θοίναις δε καί in Stxaoiacn Ανδρείων παρά δαιτυμόνίβσιΠρεπε παιάνα κχτάρχειη,
§· χ9·
ΑεγεσΒαι δ υπό Κρατών , ώς καί παρ’ αυτούς άφίκοιτο
Αυχοϋργος κατά τοιαύττιν αιτίαν. Αδελφός ήν πρεσβύτερος τού
Αυχούργου Πολυόέκτης· ούτος τελευτών Εγκυον κατέλιπε τήν
γυναίκα' τέως μεν ουν έβκσίλευεν ό Αυχοΰργος αντί τον
αδελφού* γινομένου δε παιδος, έπετρόπευεν εκείνον, εις ον
ή αρχή χαΒηχουσα έτύγχανε. Αοιδορούμενος δη τις αυτώ,
σαφώς εΐπεν ειδέναι, διότι βασιλεύ σοι* λαβών δ υπόνοιαν
εκείνος, ώς έκ τούτου του λόχου διαοαλλοιτο επιβουλή τον
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παιδός ίζ αυτού , δείσας μη , U τύχης άπο^ανόντος, curcav 48a.
αυτός ίχη παρά των εχθρών, άπήρεν εις Κρήτην. Τούτην
μί* όη λέγεσθαι τής αποδημίας αϊτών* ελθόντα Λ πλησιασαι
θαλητι, μελοποιώ άνδρι καί νομοθεταω, Ιατορήσαντα δε
παρ' αντού τον τρόπον, 8ν Ραδάμανθυς τε πρότιρον, xal
ύστερον Μίνως, ώς παρά Διος, τούς νόμους εν.γέροι εις
ανθρώπους· γινόμενον δε καί εν Αιγύπτω, ναι καιαμαθο'ντα καί τά έχει νόμιμα· έντυχόντα δ ', ώς φασί ταιες, χαι
όμήρω διατρίδοντι έν Χιω, χατάραι πάλιν τις την οικιών*
χαταλαβεΓν δε τον. τού αδελφού υιόν, τον Πολυίέκτοιτ-Χαρί
λαον, βασιλεύοντα* εΖ^’ όρμήσαι διαθεΐναι τούς νόμους, γοιτώνζα ώς τον θεόν τον εν Δελ^οίς, χάχείθεν χομχζοντα τά
προστάγματα , χαθάπερ οΐ περί Μώω έχ τού άντρου τού
Διος, παραπλήσια έχεένοις τά πλείω. Των [ούν] Κρητικών τά
χυριώτατα [τούτα* περί] τών κα3’ &ας*α & τοιαύτα είρηχε.
$· so.
Γαμειν μεν άμα πάντες αναγκάζονται παρ' αύτοίς θ1
χατά τον αύτον χρύνον έκ τής των παίδων Αγέλης έχχριθέν
τες* ούκ εύ£ύς
άγονται παρ' ίουτούς τάς γαμηθεισας
παίδας, άλλ* έπάν ήδη ικανοί ύσι διοαυεεν τά περί τούς ο&ους.
Φερνή έςνν, άν άάελφοί ώσι, το ήμισυ της τού άάελ^ού
μερίδος· τούς παιδας δέ γράμματά τε μανθάνειν, ναι τάς έχ των
νόμων ωδάς , ναέ τινα είδη τής μουσικής. Τούς μεν ούν άτι
νεωτέρους ας τά συσσίτια άγουσι τά Ανδρεία· χαμαί δέ χαθή- 483.
μενοι διαιτώνται μςτ’ άλλήλων εν φαύλοις τριβωνιοις χαι
χαμωνος χαι θέρους τά αύτά. Αιαχονούσί τε χαι έαυτοις χαι
τοίς άνδράσΓ συμβάλλουσι δ' εις μάχην χαι οι εκ τού αυτού
συσσιτίου προς άλλήλους, καί προς £τερα συσσίτια. Κα5*
ίχας*ον άέ Ανδρεΐον εφέςηχε παιδονόμος· οί άέ μειζους εις τάς
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4Β3. Αγύ&ζ ayovrai* τάς δ* Αχέλας σννάχονβπν οί επιφανές-ατοι
των παίδων καί δύνατώτατοι, εκας-ος , δσονς πλείς·ονς ο?ός
τέ ές*ιν, άθροιζαν. Εκα'ςτ]? δ>Αχέλ>?ς αρχών ες·«ν ώς τό ττολύ
ό πατλρ τού σνναχαχόντος , κύριος ών έξα^ειν επί θ«ρ«ν
καΐ φόρους , τον δ* άπεώονντα κολα'ξειν* τρέπονται δέ δ ρ ο 
σιά. ΤακταΓς δέ τισιν νιμέραΐζ AyiXyj προς kyO^v σνρβάλλει
μετά ανλον καί λύρας εις ρα'χ/jv έν ρν5ρω, ώσπερ καί εν τοϊς
πολερικοΐς είώ&ασιν* έκφέρονσι δέ τάς πλτ,χάς , τάς ρέν διά χειρός, τάς δέ καί δι* οπλών άσιδίρων.
§. 21.
Ιδιον δ* αντοϊς το περί τούς έρωτας νόριρδν’ Ον yap
πε^οΓ κατερχάζονται τούς έρωρένονς, άλλ’ αρπαγή· προλέγει
ρίν τοϊς φίλοις προ τριών «ρερών , h πλειόνων, ό έρας·»ς,
δτι ρέλλοι τλν άρπαγτ,ν ποιεΐσΒαι* τοϊς ό”' άποζρύπτειν ρέν τον
παιδα, 5j prj εάν πορεύεσαι τλν τετα^/ρεν^ν οδόν, των αίσχίς-ων ές-ίν, ώς έξορολοχονρένοις, δτι άνα'ξιος ό παΓς ει»
τοιούτον έρας*ον τν}/χα'νειν. Συνιδντες δ1> άν ρέν των ίσων,
ίι των νπερεχόντων τις »j τον παιδός r/j xepii καί τοίς άλλοις ό άρπάζων, έπιδιώκοντες άνθ>?ψαντο μόνον ρετριως, το
νόμιμον έκπλϊϊρονντες* τάλλα δ* έπιτρέπουσιν άχειν χαιροντες*
άν δ7 «να'ςιος, άφαιροΰνται* πέρας δε τδς επιδιώξεως ές-ιν,
εως άν άχ3^ ό παΓς εις τδ τον άρπάσαντος ΑνδρεΓον. Εράσριον δε νοριξονσιν, ον τον καλλει διαφέροντα, άλλά τον αν
δρεία καί κοσριότ^τι* καί δωρησάρενος, άπάχει τον παίδα τκς
χώρας εις δν βούλεται τόπον* έπακολου$οΰσι δέ -rij άρπαχρ
οί πο^ρ^ενόρενοι* ές-ιαθέντες δέ καί σνν^κρεύσαντες δίρ^νον
( ού yap εξες·ι πλείω χρόνον κατέχειν τον παίδα ) είς V7V πόλιν καταβαίνονσιν. Αφίεται δ δ παΓς, δώρα λαβών , ς*ολχν
πολερικκν, καί βονν, καί ποτόριον. Ταυτα ρέν τά κατά τον
νόμον
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νόμον δώρα, καί άλλα πλείω καί πολντελί* ως*ε σννερανί£ειν 483.
τούς φίλους διά το πλήθος των άναλωμα'των. Τον μ η ούν
βοΟν δύει τώ Διί, καί ές-ιά τού; συφκατα&χίνοντας* ε?τ’ άποφαίνεται περί τ>5; προς τον εραςτν ομιλίας, είτ’ άσμενίζων τετύχ>]κεν, είτε μή' τού νόμου τοντο έπιτρέψαντος, ιν’, εί τις αύτώ 484*
βία προσενήνεκταί κατά την άρπχγην, ένταύΘα παρρ τιμωρείν
έαυτώ καί άπαλλάιτεσδαι. Τοίς δε καλοί; njv ίόέαν, καί προγό
νων έπιφανών, εραςών μη τνχείν αισχρόν, ώς διά τον τρόπον
τούτο παδούσιν. Εχουσι δε τιμάς οι Παρας-αδέντες (ουτω χάρ
χαλούσε τού; άρπαγέντας )· έν τε γάρ τοΓς δρόμοις καί τοίς θρό
νοι; εχουσι τά; εντιμότατα; χώρας· τρ τε ς*ολί κοσμείσδαε
όϊαφεμόντως τών άλλων έφίεταε τ>5 όοδείσρ παρά των έρας-ών
καί ού τότε μόνον , άλλα καί τέλειοι χενόμενοι διάσημον
εσδότα φέρουσιν, ay* ί5ς χνωσδνίσεται Ικας-ο; κλεινό; χενόμενο;. Τόν μεν γάρ έρώμενον χαλούσε Κλεινόν, τον εραςών
Φιλέτο ρα. Ταύτα μεν τά περί τούς έρωτας νόμιμα.
φ. 2 2 .

Αρχοντας 5έ $έκα αίρούνταε* περί <5ε τών μεγίςων σύμβου
λοί; χοώνται τοίς Γέρονσι καλούμενοι;* καδίς-ανται ^ εις τούτο
τό συνέίριον οί τλς τών Κόσμων άρχίς ηζιωμίυοι, καί τά
άλλα δόκιμοι κρινόμενοι. Αξίαν ί* αναγραφής την τών Κρα
τών πολιτείαν ΰπέ)α£ον &« τε τ»ν ιδιότητα καί όίά τ«ν όοξαν.
Ον πολλά όέ Λαμενεε τούτων τών νομίμων* άλλά τοίς Ρω
μαίων διατάγμχα τά πλείς-α ίιοεκείται, καδάπερ καί έν ταΓς
«λλαις έπαρχίαις σνμοαίνει.
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Κ Ε Φ . Ε.
§·

484·

ϊ*

n

ΕΡΪ δε την Κρήτην ειοΐ νήσοι, Θήρα με», ή των Πυρη
ναίων ρητρόπολις, άτιοαιο; Λακεδαιμονίων καί πλησίον τούτης
Ανάψη, έν η τό τον Αίγλήτον Απόλλωνος ίερόν. Λέ/ει $έ καί
Καλλίμαχος τοτέ μεν ούτως,
Ar/λήττ.ν Avayjjv ts , Λάχωνtit γιίτονχ Θήρρ*
τοτέ ίέ , της Θήρας μνησθείς,
Μήτυρ εύΐππου iratp.tioj ί/μίτέρτ,ς.

Ες-t ήέ μακρά ή Θήρα, διχκοσίων ονσα την περίμετρον ?αό'ίων,
κειμένη δε κατά Δίαν νήσον τήν ττρος Ηρακλείω τω Κνωσσίω·
ήιέχει £έ τής Κρήτης εις επτακοσίους ς-αδίονς" πλησίον δ* αυτής
ή τε Ανάφη καί Θηρασία. Ταυτης δ εις εκατόν απέχει νησίίιον
Ιος, έν ω κεκηίευσ^αί φασί τινες τον ποιητήν Ομηρον' άπό
δε της ϊον προς εσπέραν to m , Σίκινος, και Λαχονσσα, καί
Φολέχαυφος , ην Αρατος σιδηρείην ονομάζει διά την τραχύτητα.
Εγγύς δε τούτων Κίμωλος, δΒεν η γη η Κιμωλία. ΕνΒεν η
Σίφνος έν δφει έςίν, ε®7η λεγουσι, Σίψνιον άςράγάλον, διά την
εντέλειαν. Ετι δ έγγυτέρω καί τής Κιμώλου και τής Κρήτης ή
Μήλος, ά£ιολογωτέρα τούτων, Λεχούσα το ΰ Ερμιονικοΰ άκρωτηρίον , τον Σκυλλαίόν , ς·αΛους επτακοσίους, τόσούτους ίέ
σχεδόν τι καί τον Δικτυνναίου. λΒηναϊοι δέ ποτέ πέμψαντες
ς-ρατιάν, ήβηίόν κατέσφαξαν τούς πλείους. Αύται μεν ούν έν
485. τώ Κρητικώ πελάγει. Εν δε τώ Αίγαίω μάλλον, αυτή τε η Δή
λος, και αί περί αυτήν Κυκλάοες, καί αί ταυταις προσκείμενοι
Σποράδες· ών είσι καί αί λεχθείσαι περί τήν Κρήτην.
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§. a .
Η μεν cuv Δόλος ev πεοϊω χειμάητ,ν εχει την πδλιν, xai to 4^5.
ιερόν τον Απόλλωνος xai to Λτττώον. Υπέρχειτα» όέ τήζ ττό—
λεως όρος υψηλόν i Κννθος καί τραχύ. Ποταμός & διαρρΰ
την νόσον ί νωπός, ον ρέχας* χαί χάρ ή νόσος ραρα'. Τετί·
pjt«« Λ έκ παλαιού <ίι» τούς θεούς από των ήρωϊχών χρόνων
όρξαμίνη. Μνθενεται yap ενταύθα ή Λητώ τάς ωδίνας άποθίοθαι τον τε Απόλλωνος xai τό» Αρτε'ριδος*
* , % # _
·*
Ην yap το napotjt γορητά,

>■

fWtti 6 Πίνδαρος,
Κυράτεσσί τε Λάλος,
Παντοίαιτάν τ’ άνίρων
Ρηταϊσεν* αλλά Kotov yivcc
Λτότ’ οόύναιαι 3ειαις άγχιτόχοις ifft'&tmv,
Aq τότε τ »σσαρις ορθαΐ
Πρίμνων άπώρονααν χθονίων,
Αν <Γ irrj χοαναά βχεθον
Πέτρα άάζμαντοπΐλλοι
Κίονες* 2νθζ τεχοϊ»
α’ εύδαιμον έπόψατο ybnen.

Ενδ>|ον <5* εποε'ησαν αύτόν at περεοαιδες νόσοι, καλούρεναε
Κνχλαδες, κατά τιρόν πέρπονσαε δημοσία θεωρούς τε xai θνσίας, xai χορούς παρθένων, πανηγύρεις τε εν αντό σνναχουσαι
(«χαλας.

$ .3 .
Κατ’ άρχάς μεν ονν δώδεκα )έγοντατ προσεχένοντο δε xai
Λα'ονς. Αρτερίδωρος δ*οϋν [πεντεκαίδεκα] διαριβρείται, περί της
t
ΐλενης είπών, ότι από Θορίχον ρεχρι Σοννίον παράκειτα: ρακρά,
*

Τ ι
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485. ςαδίων όσον εξήκοντα το μήκος' μπο τούτης yap, φησίν, αί
καλόύμεναι Κυκλάόες dal· ονομάζει δε Κεω, τήν iyyuTaro) τ>}
Ελένη* καί μετά τούτην Κύθνον, καί Σέριφον, καί Μήλον,
καί Σίφνον, καί Κίμωλον, καί Πρεπεσενθον, καί ίίλεάρον, καί
προς ταύταες Παρόν, Νάξον, Σύρον, Μύκονον, Τήνον, Ανίρον, Γύαρον. Τάς μέν ούν άλλος των όω&κα νομίζω' την δε
Πρεπόσινθον, καί Ωλεαρον, καί Γύαρον, ήττον* ων τ>5 Γυάρω
προσορμεσθείς, ε^νων κώμιον υπό άλεεων συνοεκούμενον. Απαεροντες όέ έδεξάμεθα πρεσβευτήν ενθένίε ως Καίσαρα προκεχαρισμένον, τών άλεεων τενά (ήν ί* έν Κορ&θω Καίσαρ βαδίζων
επί τον θρίαμβον τον Ακτεακόν)* συμπλε'ων ίέ έλε^ε πρός τούς
πυθομόνους, ότι πρεσβεύοι περί κουφισμοΰ του φόρου* τελοίεν
yap δραχμάς εκατόν πεντήκοντα, καί τάς εκατόν χολεπώς άν
486. τελούντες. ΔηλοΓ όε τάς απορίας αυτών καί Αρατος έν τοΓς
κατά λεπτόν*
a Αητοί, αν μίν etc ye σιίηρεόιν Φολι'γανίβον,
Δειλή, ί Γύαρον napiktvaeat <ώτϊχ' όμοίην.

$. 4·
Τήν μεν ούν Δήλον ένδοξον ^ενομενην ούτως, ετι μάλλον
ηίξησε κατασκαφεΓσα υπό Ρωμαεών Κόρενθος. ΕκεΓσε γάρ
μετεχώρησαν οι ξμποροι, καί τής άτελεεάς του ίεροϋ πρόκαλουμενης αυτούς, καί τής ευκαιρίας του λιμένος* εν καλώ yap
κεΐται τοΓς εκ τής Ιταλίας καί τής Ελλα'ίος εις τήν Ασίαν
πλεουσεν* ή τε πανήγυρις εμπορικόν τε πράγμα έζ·ι, καί συνήδεες
ήσαν αΰτή *καί* Ρωμαίοι τών άλλων μάλις-α, καί ότε συνειρίκεε
ή Κόρενθος* Αθηναίοι τε λαβόντες τήν νήσον , καί τών Ιερών
άμα καί τών εμπόρων έπεμελοΰντο ίκανώς* έπελΘόντες ^ οΐ τον
ΜιΘριόατου ς-ρατη*/οί, καί ό άπορίσας τύραννος αυτήν Αελυμήναντο πάντα, καί παρελαβον ερήμην οε Ρωμαίοι πάλεν τήν

Β ΙΒ Λ . I. (ΚΥΚΛ. X*t ΣΠΟΡΑΔΕΣ).
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νήσον, άυαχωρ>5σαντος εις τ«ν οίκείαν τοΰ'^σιλέως· χαΐ Λαέ- 48&λεσε ρέχρι vvy ενΛώς προίττουσα. Εχουσι Λ αΰτίίν Αθηναίοι»
$. 5.
ίΜνεια Λ έρημον νησιδών έςιν έν τέτρασι τής Δήλου ς-αΛοις,
όπου τά μνήματα τοΐς Δηλιοις ές-ίν. Ου yap έ?|ες·ιν έν αυτή
τη Δήλω θάπτειν, ουδέ χαίειν νεκρόν' ονχ ϊξεςι δε ουδέ χΰνχ
εν Δήλω τρέγειν. Ωνομχζετο δε όρτυγία πρότερον..·

§. 6.
Κέως δε ταράπολις μεν υπήρ£ε· λείπονται δε Λ5ο, η τε
ίουλίς και η Καρθαία, εις ας συνεπολισθησαν αΐ λοmat, ή
μ.εν Ποιήεσσα εις την Καρθαίαν, η δε Κορησσόχ εις την Ιου
λία. Έχ δε της Ιουΐίδος δ τε Σιμωνίδης ήν ό ρελοποιός, scat
ΒακχυλιΛης, άδελφιδοΰς εκείνου* χαΐ μετά ταΰτα Ερασίς-ρατος
ό Ιατρός, χαΐ των εκ τοΰ περιπάτου ψάοσόφο» Κρίςων, ό τοΰ
Βορυσθενίτου Βίωνος ζηλωτής. Παρά τούτος δε δοχεΐ τεδήναί
ποτέ νόμος, ου μέμνηται χαΐ Μένανδρος·
Καλόν to Ktcav voutuov
Φχνία*
Ο fti ίννάρινος $jv καλώς, ον £>j χαχώς*

προσέταττε yap, ώς εοικεν, ό νόρος τους υπέρ έζηχοντα έτη
γεγονότος ν.ωνειάζεσ^αι, τοΰ διαρχεϊν τοΐς άλλοι; την τραγήν.
Καί πολιορκουρένους δέ ποτέ υπ’ Αθηναίων, ψηφίσασθαί φασι
τους πρεσδυτάτους εξ αυτών άποθανεΓν, όρισθέντος πλίθους
ετών* τους δε παυσάσθαι πολιορκοΰντας, Κείται δ3 έν δρει τής
θαλαττη; Λεχούσα ή πόλε; όσον πέντε χαΐ είκοσι ς-αΛ'ους* επί
νειου δ3ες-ίν αυτής τό χωρίον, έν ω ΐίρυτο ή Κορησσόζ, κατοι
κίαν ουδέ κώμης εχουσα. Ε?ι δε καί προς τή Κορησσία Σμιν·
θίου Απόλλωνος ιερόν, καί πρός τή Ποιηέσση" μεταξύ δε τοΰ
ιερού, χαΐ τών τής Ποιηέσσης ερειπίων, τό τής Νεδουσίας 437*
Τ 3
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vit Axptaiov τον πατρό; τής Αανάης' τραψήναί τε yap ενταύθα 4*7*
τον Περσέα ψασΐ',.χαΐ κομιραντα ττ,ντής Γορχόνος κεφαλήν ,
δείζαντα τοις Σέριφο*; «πολιθώσα* πούντας* τούτο σε πρό'ξαι
τιμωρούντο v/j μητρΐ, δτι αυτήν Πολυδέχτης ό βασιλεύς Ακόυ
σαν άγαγέσ$αι προεΟ.ετο προς γάμον, συμπραχτόντων εκείνων*
Ουτω δ ές-ΐ πετρώδης ή νή,σος,ώςε υπό της Γοργόνος τούτο
παΒεΐν αυτήν γασιν οί κωμωίοΰντες.
$· ι* ·
Τκνος δε πάλιν μ'εν ου μεγάλην έχε:* το δ* ιερόν τού Ποσειδώνος μεγα έν αλσει, της πόλεως Ζξο>, Βίας «fto'v* εν ω χαΐ
ες-ιατόρια πεποίηται ριεγάλα , σχιμεΐόν του <τυνερχεσ3·αί πλϋ$ος
Ικανόν των συνΒυόντων αΰτοϊς άς·υγειτόνων τά Ποσειδώνια.
I 2.

Εζ*ί δε χαΐ Αμοργός των Σποραδών, όΒεν ήν Σιμωνίδης ,
ό των 1««6ων ποο^τλς, καί Λί&νΒος, χαι Αέρια...*·
Καϊ τόί» Φωχυλί&ω' Aiatot y.axct, ούχ’ ό μ η , ο; ί ’ ον*
Πάντες, ίτλ«ν Προχλιου;' ει Προκλιη; Αέριος.
Διε^έβληντο yap ώς κοκοήΒεις οί ένΒένδε άνΒρωποι.
$. *3.
Πλησίον δ>ες·ΐ χαΐ ή Πάτμος,χαι [αί] Κορασσίαι, προς δυσιν
κείμενοι τη Ικαρία' αυτή δ'ε Σάμω. II μεν ουν Ικαρία έρημός εςι,
νομάς δ1 ϊγζι, χαι χούντα* αΰταίς Σάμιοί* τοιαύχη δ ουσα,·
2νίο|ος όμως έςΊ, χαΐ απ’ αυτής ΐχάριον -καλείται τοπροχείμενον πέλαγος* έν ω καί αυτή καί Σάμος χαΐ Κω; εςτ, χαΐ αί
άρη λεχΒεΐααι Κορασαίαι, χαΐ Πάτμος, χαΐ Λερός. Ενδοξον
δε χαΐ τό εν αυτή [τή Σάμω] ’όρος, ό Κερκετεΰς, μαλλου τής
Αμπέλου* αυτή δ υπέρχειται τής Σαρών πόλεως. Συνάπτει δε

τ 4

488·
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488. τώ Iχαρίω το KapTtc&ttv πέλαγος προς νότον· τούτω δε το
Atyuimov’ προς δε δύαιν τό τε Κρητιχόνχαι to Λι&ιχόν.
§. ι4 ·
Κat έν τώ ΚαρπαΒίω δ1 είσ'ι πολλοί τώ» Σπορίων μεταξύ
τής Κώ μάλις-α, χαΐ Ρόδου, χαΐ Κρήτης' ώ» είσαι Αςνπάλαιά τε χα< Τκλος καί Χαλχΐα, Μι ας Ομηρος ονομάζει hi
τώ Καταλύω*
Οί (Γ αρα Νΐανρ6·ι τ’ είχβν, Κράπ«5όν « , Κάτον « #
Kst Κών , ΕύρνπύλοίΟ πόλίν, νήσους τ« Καλύίνας.
Ε |ω yap τζς Κώ χαΐ τής Ρόδον, περί ώ» ίροΰμεν ύπερον,
τάς τε όΟλας εν ταΐς Σποράσι τ (Βεμεν , μ Ι δή καί ενταΰΒα
μεμνήμεΒα αυτών, χαίπερ της Ασίας, οι» τής Ευρώπης iyyu;
οναών* επειδή τή Κρήτρ μ ι ταΐς Κνχλάσι χαΐ τάς Σποράδας
συμτ.ερΐλχβεϊυ έπήγετό πως ό Xoyo?. Εν δε τή τής Ασίας
περιοδεία τάς προσεχείς αυτή τώ» άξιολόγων νήσων προσπεριοδενσωμεν, Κύπρον, μ ι Ρόδον, χαΐ Κών, χαί τάς έν τή
έψεξής παρόδια χειμένας, Σάμον, Χίον, Λέσβον, Τένείον* νυν
δε τάς Σποράδας, ών «£<ον μνησΒήναι λοιπόν, ίπιμεν.
$· ι δ .
Η μεν ούν Ας-υπ(έλαια ιχανώς εςί πελαγία, π0)εν έχουσα.
0 δε Τ«λος έκτέταται παρά τ»ν Kvt&iev μαχρά, όψηλϊΐ, ς·εν»3,
την περίμετρον όσον εχατόν χαΐ τετταράχοντα ςαδίων, εχύυσα
ΰγορμον. Η δε Χάλχία τίς Τίίλον διέχει ςαδίους όγδοήχοντα,
ΚαρπάΒου δε τετραχοσίους , Αστυποδ.αίας δε περί διπλά
σιους. εχει δέ xai χατοιχίαν ομώνυμον, καί ιερόν Απόλλωνος,
χαΐ λιμένα*

ΒΙΒΛ. Ικ ( κτκλ. καί
§.

ςποραδες).
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Νι'συρος Si πρός άρκτον μεν έςι Τήλου, ΑΙχβυσα αυτής 488.
όσον εξήκοντα μαβιούς, όσους καί Κώ διέχεο* ςρογγύλαι S i,
χαΐ υψηλή, xai πετρώδής, τοΰ μυλίου λ&ου* τοΓς ^οΰν άς·υχείτοσιν έκεϊ^έν εΥιν ή των μύλων ευπορία. Εχε* <3έ καί πόλιν όμώνυμον, καί λιμένα> καί Βερμχ, καί Ποσειίώνος ιερόν
περίμετρος Si αυτή» όχβοήκοντα ςά$ιοι, Ε ςι Si xai νησίδια
προς αυτή Νισυρίων λεγάμενα. Φασί βέ, τήν Νισύρον από- 489·
θραύσμα είναι τής Κώ, προσθόντες καί μϋ3ον, ότι Ποσειίών
ίιώκων &α τών Γιχάντων, Πολυ&ότην, άπο&ραύσας τή τρίαινα
τρύφος τής Κώ επ’ αυτόν βαλοι, καί γένοιτο νήσος τό βληδέν
ή Νισυρος, υποκείμενον Ιχουσα έν αυτή τον Γιχαντα* τινές όέ
αυτόν υποκείσ^αι τή Κώ φασιν.
§. 1 7 .
Η ίε Κάρπα&ος, ήν Κράπβ&ον εΓπεν ό Ποιητής, υψηλή ες·ι,
κύκλον εχουσα ς·αίίων άακοσι'ων. Τετρα'πολις S3 υπήρξε, και
όνομα είχεν άξιόλοχον άφ’ ου καί τώ πελβφει τούνομα έχένετο. Μία ίέ τών πόλεων εκαλείτο Νισυρος, ομώνυμος τ>5 τών
Νισυρίων νήσω. ΚεΓται Si τής Λιβύης κατά Λευκήν ακτήν* ή
τής μεν Αλεξανβρείας βιεχει περί χιλίους {Ό&'ους, τής βέ Καρ
πάθου περί τετρακισχιλίους.
$· ι8 .
Η Κάσος 5έ ταύτης μεν από εββομήκοντά έςι ςαάίων του
όε Σαλμωνίου τοΰ άκρου τής Κρήτης διακοσίων πεντήκοντα*
κύκλον ίέ Ιχει ςν.&ων όχίοήκοντα. £ζ-ι ί 5εν αυτή καί πόλις
ομώνυμος, καί Κασίων νήσοι ζαλούριεναι πλείους περί αυτήν.
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§· >9·

48g.

Νήσους δε Καλνδνας τάς Σποραόας Χεγειν φασί τον Ποο]Γ/)ν,
ων μάα είναι Καλύραν* εΐκός δ*, ώς εχ των Νισνρίων Xeyovt ai xal Κασίων ai εγγύς xal vmix001, ούτως xal τάς xf, KaXupvj περιχειμένας, ίσως τότε Ιεγομένγ Καλνόν»?· τενές δε
δύο εΓναι Καλνδύας φασΐ, Λερόν καί Κ«λύραν* άσπερ χαΐ
λεγεν τον Ποιητήν. 0 δέ Σχδψιος πλί}3νντικώς ώνομάσΒαι την
νίσον Καλνρας φησΐν, ώς Αθήνας, χαΐ Θήβας' δειν δέ ίιπερβατώ? δέξασ$αι τό τον Ποοττον* ον yap ν»σονς Καλνδνας λεγεα>’ ά'/Χ,
Οι δ’ άρχ νήσονς
’Νίανρον τ’ «Σχον f Κράτταθόν re Κάσον re

Και Κών, ΕνρυιρΛοιο ftoAcv, Καλνίνας
$. ao.
Απαν μεν ονν τό νησιωτικόν μέλι ώ; επί τό πολν άς*εΐον ές*ι
και ενοίρλλον τώ Αττικώ* τό δ’ έν ταΓσδε ταχς νήοοις διαφε ρόντως’ μΰΟ,ϊςα δέ τό Καλνριον.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν .
Το ίνδιχατον αρχεται μεν της Ασίας, τον Τανάϊίος άπο τάν αρκτικών
μερών άνωθεν άρχομένου Λαιριιν την Ευρώπην ττ,ς Ασίας. lUptiytt
oi το ριβλιον και τά παρακείμενα ?Svn ταίς άρχαϊς αυτόν προς τ>5
άνατολρ και μεσημβρία, η καί Ασία έςά. Εςι δ« τήδε ?3νη βάρβαρα
τα τώ βύϊίω εγκείμενα, ίσα παροικεί το Καύκασον ορος, εν οίς
Αμαζίνες τι και Μασσαγέται, Σκύ£αι και Αλβανοί καί ίβηοες, Βακ*
τριανοι, Κάσπιοι, Μηδοι, Πέρσαι, Αρμβνιαι δύο, ϊως της Μεσοποταμίας♦ Εχει oi καί Τρωγλοδύτας και Ηνίοχους, ουτο> λεγάμενα ί9νη»
και Σκηπτούχους, Σοάνας, Δσσυρίους, Πολυφάγους, Ναβιανοΰς,
Σιρα/.ούς, Ταπύρους. Επεμνήσ^η oi [και] Ιάτονος και Μήδειας > καί
ών, έκτισαν πόλεων· ετι δε Ξέρξου, καί Μι0ριδάτου, καί Αλεξάνδρου
τού Φιλίππου*

Κ Ε Φ . Α.
φ. ι ·

Τ η & Ευρώπη συνεχής έςτν ή Ασία, καπά τον Τάναϊν συν- ^go.
άπτουσααυΧΥ)' περί ταύτης συν εφεξής ρητέον,&εΐόντας φυσικόΓς
τισιν δροις τοΰ σααονς χαριν· Οπερ ουν Ερατοσθένη? εφ όλης
της οικουμένης έποίησε, χοΰ$9 ημεν επί της Ασιας ποιητε'ον.
$♦ 2*
Ο yap Ταύρος μέσην πως δίέζωκε τούτην την ήπειρον, από
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49<>· της εσπέρας επί rfcv εω τεταμένος· to μέν αυτής άπολείπων
ποός βορράν, το Si, μεσημβρινόν. Καλοΰσι Si αυτών οί Ελλη
νες , τό μεν εντός τον Ταύρον, τό όέ έχτός. Είρηται Si ταΰθ’
ήμίν χαΐ πρότερον* άλλ’ είρόσθω καί νυν, ύπομνόσεως χάριν.
$· 3.
Πλάτος μεν ουν έχει τό όρος πολλαχοΰ καί τρισχιλίων ς*αStorj, μήχος S3 όσον καί to τός Ασίας, textάρων που μυριάδων
καί πεντακισχιλίων, από τής Ροίίων περαίας έπί τά άκρα τίς
Ινόίκίς καί Σκυθίας προς τάς άνατολάς.

$* 4·
Δο$ρχ)ται ό15εις μέρη πολλά καί ονόματα, περιχραφαις καί
μεί£οσι καί έλάττοσιν άφωρισ/ιένα. Επεί <5* εν τώ τοσούτω
πλάτει τοϋ όρους απολαμβάνεται τινα έθνη, τά μεν άσημο491. τέρα, τά Si xal παντελώς γνώριμα (καθάπερ η Παρθυαία,
καί Μηίία, καί Αρμενία , καί Καππαίοκων τινες, καί Κιλικες,
καί Πισίόαι), τά μέν πλεονάξοντα τοις προσβόρροις μέρεσιν εν
ταύθα τακτέον τά ό° έν τοΓς νοτιοις, είς τά νότια. Καί τά εν
μέσω Si των ορών κείμενα, Six τάς τών αέρων ομοιότητας
προς βορρόν πως θετέον* ψυχροί γάρ είσιν, βί Si νότιοι, θερ
μοί. Καί τών ποταμών όε αί ρύσεις ένθένίε ουσαι πάσαι σχείόν
τι είς τάναντία, αί μέν εις τά βόρεια, αί ό’ είς τά νότια μέρη,
τά γε πρώτα (καν νοερόν τινες έπίΓρέφωσι πρός άνατολάς, f]
όύσεις), έχουσι τι ευφυές πρός τό τοΓς όρεσιν όρίοις χρήσθαι
κατά τήν είς Svo μέρη ίιαιρεσιν τκς Ασίας* καθα'περ καί ή
θάλαττα η εντός ς-ηλών, επ’ ευθείας πως ουσα η πλείρι τοΓς
όρεσι τούτοις, επιτήδεια χεχένηται πρός τό όύο πο.ιειν ηπείρους,
την τε Ευρώπην, καί την Λιβύην, όριον άμφοιν ούσα άξιόλοχον.

ΒΙΒΛ. ΙΑ. (αςια ).

3ot

$. 5;
Tots δε μεταβαίνονσιν από τής Εύρώπιΐς επί την Ασίαν έν
τη γεωγραφία, τα προς βορράν ές·ι πρώτα τής είς δύο διαιρέσεως* &>τε από· τούτων «ρκτέον. Αυτών δε τούτων πρώτα έςτ
τά περί τον Ταναϊν, ονπερ τής Ασίας καί της Ευρώπης οριον
ΰπεΒέμώα. E{*t δε ταίτα τρόπον τη/ά χερροντισω^οντα. Περί—
έχετΜ γάρ έκ μεν της εαπέρας τώ ποταμώ τώ ΤαναίΛ καί τιή
Μαιώτιδε μέχρι τον Βοσπόρου, και τής τού Εύ£είνον παρα
λίας, της τελευτώοης είς την Κολχίδα’ εκ δε τών άρκτων τώ
ίίκεανώ, μέχρι τον ςόματος της Κασπίας $αλα’ττης' ίωΒεν
δε αυτή ταυτγ τή Γαλάτη? μέχρι τών μεθορίων τής τε Αλβα
νίας καί τής Αρμενίας, καθ’ ά ό Κύρος και ό Αρα|ϊ]ς έκβαλλονσι ποταμοί, ρέοντες, ό μεν δια τής Αρμενίας, Κύρος <?έ
τής Ι&ηρίας καί ττ?ς Αλβανίας· έκ νότον όέ τή άπο τής εκβολές
τον Κύρον ρέχρι τής Κολχίίος όσον τριοχΐλίων οϋαη ςαδίων
από 3αλάττης επί ^οίλατταν, 0V Αλβανών καί Ιβήρων, ώς*ε
ίσ$μοΰ λόγον Ιχείν* Οι β’ επί τοσοντον συνα^α/όντες τον
ίαΒμόν, έφ* όσον Κλείταρχος, επίκλυςΌν φήσας έ£ έκατερον
τον π ε ζ ο ύ ς , ούό3 άν λό^ον ά&οίντο. Ποσε«όών<ος βέ χώίων
πεντακοσίων είρ»3κε τόν ίσΒμόν, όσον καί τόν από Π^λονσίον
ίσ&ρόν ές την Ερν^ραν* «Δοκώ δε (φηαΐ) μη πολύ διαφέρειν
» μηδ'ε τόν από τής Μαιώτιδος είς τόν ί'ΐκεανόν ».
§· 6·
Ούκ οίόα όέ, πώς άν τις περί τών άσήλων αύτώ πις·εύσείε,
ρ^όέν είκός όχοντε είπεΓν περί αυτών, όταν περί τών φανερών
οΰτω παράλόγως λίγη' καί τούτα φίλος Πομπηίω γεγονώς , τώ
yp
%
ςρατεύοοα/τι επί τούς Iδηρας, καί τούς Αλβανούς, μέχρι τής
έφ' εκα'τερα ίύαλάττης, τής τε Κασπίας καί τής Κολχικής.
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49’ · Φ*σΐ yoiv εν Ρο'όω γενόμενον τον Ποατπίΐον, ^νίκ* έπι τον
λυρικόν πόλεμον έξηλΒεν ( αοΒις δ* έμελλε καί επί Μώριία•njv όρρίσειν, καί τα ικεχρ: τός Κασπίας £3v>j) , παρατυχείν
&a/eyoμάω τώ Ποσεζίωνύω* άηιόντα ερέσ^αι, ecu τ.ρος·
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2κύ5αι, Αορσοι καί Σιρακοί, μέχρι τών Καυκάσιων 6pm επί 49?·
μεσημβρίαν τείνοντες, οι μεν, Νομάδες, οί δε, Σχηνΐται και
Γεωργοί* περί δε ττ,ν λίμνην Μαιώται* προς δε τη Γαλάτη?
τον Βοσπο'ρου, τη κατά την.Καίαν, ές-i και η Σινδιηή' μετά δε
τούτην Αχαιοί καί Ζυγοί καί Ηνίοχοι, Κερκέται τε καί Μακροπώχοϊνες. Υπερκεινται δε τούτων καί τα τών Φ^ειροΦά^ων
Γενα'· μετά δε τούς Ηνιόχους ή Κολχίς, υπό τοις Καυκασίοις
ορεσι χαμένη καί τοις Μοσχικοις. Επεί ό5 όριον ύπόκειται τνϊς
Ευρώπης καί τκς Ασίας ό Τάναϊς ποταμός, εντεύθεν άρξάμενοι
τά κα3·’ ίκας*α ύποχρα'ψομεν.

$. a.
Φέρεται μεν ούν άπό τών αρκτικών μερών, ού μην ώς άν
κατά διάμετρον άντίρρους τώ Νείλω, καΒάπερ νομίζουσιν οι
πολλοί, άλλά έω&νώτερος εκείνου, παραπλϊΐσίως έκείνω τάς 4<Ρ·
άρχάς άλλους εχων. Αλλά του μεν πολύ τό φανερόν, χώραν
όίε£ιόντος πάσαν εύεπίμικτον, καί μάκρους άυά'πλους έχοντος.
Τοΰ <3ε Ταναΐίος τάς μ'εν ε’κοολάς ϊομεν (δύο δ εισιν εις τά
άρκτικώτατα με'ρ/) τκς Μαιώτιίος, εξήκοντα ς*αίίους άλλυ'λων
όίεχουσαι)* τοΰ δ υπέρ τών εκβολών ολίγον τό γνώριμόν έςι,
διά τά ψυχ»ι καί τάς απορίας τκς χώρας, άς.οί μεν αΰτόχδονες δύνανται φέρειν, σαρξί καί χάλακτι τρεφόμενοι νομαδικώς,
οί ί 3άλλοεδνεις οΰχ ύπομενουσιν. Αλλως τε οί Νομάδες, ίύσεπί»
μικτοί τοΓς άλλοις δντες, καί π λ ^ ει καί βία διοφέροντες,
άποκεκλεάασιν, ει καί τι πορεύσιμον τος -χώρας έςίν , η εί
τοιας τετύχτ,χεν άνα'πλους Ιχων ό ποταμο'ς. Από δε της αιτίάς
τούτης, οί μεν ύπελαβον τάς πη/άς Ιχειν αυτόν εν τοις Καυκασίοις όοεσι, πολύν ενεχδέντα επί τάς άρκτους, είτα άναΓρέψαντα έκβάλλειν ες tjjv Μαιώτιν* τούτοις όέ ομοδοξεί καί
Θεοφάνης ό Μιτυλ^ναΐος. Οί άπό τών άνω φασί μερών τοΰ
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4g3. lVpo'j ψέρεσΒαι' σημείου δε ψέρουσιν οϋδέν τής πόρρωΖεν
ούτω ρύσεως, χαί άπ* άλλων κλιμάτων, ώσπερ ον δυνατόν όν
χαί έγγνΒεν χαί από των άρκτων,.

$. 3.
Επί δε τώ ποταρκΰ xcd τή λίμνρ πόλις ομώνυμος οίκείται
Ταναϊς, χτίσμα των τόν Βόσπορον έχόντων Ελλ/ίνων. Νεως-ϊ
μεν ονν έξεπόρΒησεν αυτήν Πολέμων, ό βασιλεύς, άπειΘοίσον.
Ην
εμπορείου κοινόν των τε Ασιανών καί των Ευρωπαίων
"Νομάδων, καί τών εκ του Βοσπόρου try λίμνην πλεόντων,
των μεν, ανδράποδα αγόντων καί δέρματα, καί εΐτι άλλο τών
Νομα&κών, τών δ1 έσΒήτα καί οίνον, καί ταλλ-α, δσα τής
ημέρου διαίτης οικεία, άντιγορτιζομένων, Πρόκειται δ>έν εκατόν
ς-αδίοις τοΰ έμπορεΐου νήσος Αλωπεκία, κατοικία μιγάδων, αν*
ίλρώπων* Ε γι δε καί άλλα νησίδια πλησίον έν τή λίμνη. Αιέγει
δε τοΰ ς-όματος τής Μαιώτιδος, ευθυπλοοΰσιν επί τά βόρεια,
δισχιλίους καί διακοσίους ςαδίους ό Τάναΐς· ου πολν δε πλείους
είσί παραλεγομένω την γήν. «

$. 4.
Εν όε τώ παράπλω τω παρά γήν πρώτον μεν έςτν, άπό τοΰ
Τανάΐδος προϊοΰαιν έν όκτακοσίοις ςαδίοις, 6 μέγας καλούμενος
Ρομδίτης, έν ω τά πλεϊτ« άλιεύμοιτα τών εις ταριχείας ίχδύων*
έπειτα έν άλλοις όχτακοσίοις ό ελάσσων Ρομδίτης, καί άκρα.,
έχονσα καί αυτή αλιείας, έλαττ.ους· έχουσι δε οι μ'εν περί [τον]
πρότερον νησιά ορμητήρια, οι δ* έν τώ μικρώ Ρομδίτη αυτοί εισιν
οι Μαιώται, [γήν] έργαζόριενοι* οίκοϋσι γάρ έν τώ παράπλω
494· τούτω παντΐ ο! Μαιώται, γεωργοί μεν, ούχήττον δε τών Νοραδων πολεμιςαί. Αιηρηνται δε εις *Βνη πλείω, τά μεν πλησίον τοΰ
Ύανάΐδος άγριδηερα, τά δε συναπτόντα τώ Βοαπόρω γειροήθη
μάλλον'

Β ΙΒΛ . ΙΑ. ( τ α ν α Ι ς )»
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μίχλλ.ον' Απδ δε τον μιχροΰ Ρομ$ίτου ςάδιοί είσαι εξακόσιοι 494*
ί’ττΐ TvpflffJt&fjv καί τον Αντιχείτην ποταμόν' ε&’ εκατόν χαί εί·
χοσι επί την κώμην την Κιμμεριχήν, ήτις ές·ιν άφετήριον ΤοΓς
την λίμνην πλέουσιν' εν δε τφ παράπλω τούτω καί σχοπαί
ταες λέγονται Κλαζομενών.
$. 5.
Τδ δε Κ.ιμμεριχόν πόλις ήν πρότερον έπί χερρονήσου ιδρυ~
μένη, τον Ιο&μόν τάφρω και χώματι χλείουσα' εκέχτηντο δ>οί
Κιμμέριοι μεγάλην ποτέ εν τώ Βοσπόρω δύναμιν' διόπερ χαί
Κιμμεριχός Βόσπορος ώνομάσΒη. Ούτοι δ3 είσίν οι τούς την
μεσόγαιαν οιχοΰντας εν «Γς δεξιοϊς μίρεσι τύϊ Πόντον μέχρι
Ιωνίας έπιδραμόντες. Τούτους (χεν ονν έξήλασαν έχ των τύπων
ΣχΰΒαι' τούς όέ Σκύλας Ελληνες, οι Παντιχοίπαιον χαΐ τάς
αλλας οίχίσαντες πόλεις, τάς έν Βοσπόρω.

§. 6.
ΕΓτ* ίπΐ την Αχίλλειο» χώμην είκοσι ςάδια, εν $ τδ Αχιλλε'ως Ιερόν ενταύθα δ3 ές-ίν ό ς-ενώτατος πορθμός του φύ
ματος τής Μαιώτιδος, όσον είκοσι ς-αδίων, η χαΐ πλειόνων>
ίχον εν τ>7 περαία. το Μνρμήχιον χώμην' πλησίον δ3 ες-ι τον
Ηρακλείου καί το Παρθενίου.

§· 7*
Εντεύθεν δ3έπί το Σατνρου μνήμα έννενήχοντα ς·άδιοι· τούτο
δ3 ές·!ν επ’ άχοας τίνος χως-ον άνδρός των έπιγανώς δυνας-ευαάντων του Βοσπόρον.

§. 8.
Πλησίον δε κώμη Πατραευς, άψ %ς ίπΐ κώμην Κοροχονδαμην
2
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494· εκατόν τριάκοντα. Αντί} S’ ές-ι τον Κιρρεραον χαλουμάόυ
Βοσπόρον πέρας. Καλείται Si όντως ο ς*ενωπός [ό] επί τον
Γόρατος τής Μαιώτιίος, άπο τών κατά το Αχίλλειου καί το
Μνρρήκιον ς·ενων Αατει'νων ρέχρι προς τ«ν Kopoxov&ipyjv καί
το άντιχείμενον αυτ>5 κώριον τής Πχντιχαπαίων γής, [ω] όνομα
Αχρα, εδδομηχοντα ςα$ΐαν διειργομένω πορ$μώ’ μέχρι yip
δεύρο, xai ό χρύς·αλλος Stareaet, πηττομένης τής Μαιώτιίος
κατά τους χρυμούς, ως·ε πεζεύεσαι. Απας S’ ες·<ν ευλιρενος
6 ς·ενωπός οντος.
$* 9·
Τπέρκειται Si τής Κοροκονάχρις ευμεγέθης λίμνη, ήν χαλοϋσιν απ’ αυτής Κοροχονδαμχτιν’ exSiSaot S’ άπο Sixa ς·aήίων της κώμης εις την Βίΰατταν' εμβάλλει Si εις τήν )/μνην
άπορρώξ τις τον Αντικείτου ποταμού , χαϊ ποιεί νήσον περίκλνς-όν τινα τούτη τε τη λίμνη, xai τή Μαιώτιίι, xai τώ ποταμώ. Τινές Si xai τούτον τον ποταμόν Χπανιν προσαγορεύουν,
χο&άπερ xai τον προς τώ Βορνσ3·ενει.
φ. ίο .
Εισπλευσαντι Si εις την Κοροχονδαμΐτιν η τε Φαναγορία
495. έςι πόλις αξιόλογος, xai Κήποι, xai έρμώνασσα, xai το Απάτουρον, τό τής Αφροδίτης ιερόν* ών η Φαναγορία καί οί Κήποι
κατά τήν λεχθεΐσαν νήσον ϊδρυνται, εισπλέοντι εν άρις-ερά' αι
Si λοιποί πόλεις εν δεξιά πέραν ϊπάνιος εν τή Σινίικρ. Ες·ι δε
xai Τοργιππία έν τή 2ιν&κή , τό βασιλείου τών Σινδών, πλη
σίον $άλάχτης, xai Α6οράχη. ΤοΓς δε τού Βοσπόρον δυνάςαις
υπήκοοι όντες άπαντες Βοσπορανοΐ καλούνται. Και ίςτ τών μεν
Ευρωπαίων Βοσπορανων ριτρόπολι; τό Παντικάπαιον τών S’
Ασιανών τό Φαναγόριον' καλείται γάρ χαι όντως η πόλις. Καί

ΒίΒΑ. ΙΑ. (ΜΑίητΑί).
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ίοζεΓτων μεν εχ της Μαιώτιδος καί της ύπερκειμένης βαρβάρου 49
ναταχομιζομένων έμπορεΐον είναι it Φαναγορία' των δ3 έκ τί5ς
θαλάττη; άναφερομένων έκεισε το Παντικα'παιον. E c‘ & *αί εν
τη Φαναγορία της Αφροδίτης ιερόν επίσημον τής Απατούρου*
ετυμολογούσε δε το επίθετον τής θεού μνθο'ν τινα προύσα*
μενοι, ως, έπιθεμένων ενταύθα τ^ θεώ των Γιχάντων, έπικαλεσαμένη τον Ηρακλέα, κρύψειεν έν κευθμώνι Ttvt, ειτα των
Γί^ώαντων ζχαςον δεχόμενη καθ’ Ινα, τώ Ηρακλει παρα&ίοί»}
ίολοφονείν εξ άπατας.
11.
Των Μαιωτών ^ είσίν αυτοί τε ο! Σινδοι, vox Αανδάριοι,
και Τορεαται, καί Aypot, καί λρρηχόΐ, ίτι δε Ύάρπητες,
Οδιδιαχηνοΐ, Σηταχηνοι, Δίσκοι, άλλοι πλείους* τούτων ^είσ*
καί ot Ασπουρχιανοί, μεταξύ Φαναγορίας οίκούντε$ καί Γορχιππίας έν πεντακόσιοι; ςαδίοις- όίς επάέμενος Πολέμων έ
βασιλεύ; επί προσποιήσει φιλίας, ού λαθών, άντεζ-ραη^θτι,
καί ζωγρία λ>ιφθεί; άπέθανε. Των δε συμπάντων Μαιωτών των
Ασιανών, ot μεν υπκκουον των τό έμπορε?ον έχο'ντων, τό έν
τω Τανα'ΐίι* ot δε, τών Βοσπορανών· τοτέ δ>άφίς-αντο άλλοτ’
άλλοι. Πολλούς «λ’ ot τών Βοσπορανών γεμένες καί τά μέχρι
τού Τανα'ϊίο; χοκέΐχον, καί μαϊχςα οι «Γάτοι Φαρνάαης καί
Ασανδρος καί Πολέμων. Φαρνάκης δε ποτέ καί τον Υπανιν το?;
Δανδαρίοις έπαγαγεϊν λέγεται διά τίνος παλαιόις διώουχος,
άνακαθαρας αύτί)ν, καί κατακλύσαι τί)ν χώραν.
§. 12.
Μετά δε την Σενδιαήν, κατά την Γοργιππίαν επί τρ θα λάττ>5, ή τών Αχαιών καί Ζυχών καί Ηνίοχων παραλία, τό πλέον
αλίμενο; καί ορεινή, τού Καύκασου μέρος οΰσα. Ζώαι δε άπβ
Τ 2
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4g5. τών κατά δάλατταν ληξΤ^ρίων, άκάτια ifypvτες λεπτά, ς-ενά
καί κούφα, όσον ανθρώπους πέντε καί είκοσι δεχόμενα, σπά
νιον δέ τριάκοντα δέςασδαι τούς πάντας δυνάμενα* καλούσι
δ* αυτά οί Ελλιπές Κ αμάρας. Φασί δ* άπό τής ίάσονος ς-ρ«τιάς,τούς μέν Φδιώτας Αχαιούς την ενθάδε Αχαιόν οίκίσαι,
496. Λάκωνας δέ την ήνιοχίαν, ών ηρχον Ρεκας καί Αμγίς-ρατος,
οί των Διόσκουρων Ηνίοχοι* καί τούς Ηνιόχους άπό τούτων είκός
ώνομάσδαι. Των δ’ ούν καμαρών ς*όλους κατασκευαζόμενοι καί
έπιπλέοντες τοτέ μέν ταϊς όλκάσι, τότε δέ χώρα τινί, ή καί
πόλει τινί, δαλαττοκρατούσι. Προσλαμ&ίνουσι δ1 εσδ’ ότε καί
οί τον Βόσπορον Ιχοντες, ύφόρμους χορκ,χούντες, .καί αγοράν
καί διάδεσιν τών άρπαζομένων* έπανιόντες δε εις τά οικεία
χωρία, ναυλοχείν ούκ εχοντες, αναδεμένοι τοίς ώμοις τάς κα
μάρας, άνα^έρουσιν ε’πί τούς δρυμούς, εν οϊσπερ καί οικούσι,
λυπράν άρούντες χην* χαχαψέρουσι δε πάλιν, όταν η καιρός τού
πλεϊν. Τό δ* αύτό ποιούσι καί έν τ« άλλοτρία, γνώριμα Ιχοντες
υϊώδη χωρία, εν οΐς άποκρύψαντες τάς καμάρας, αύτοί πλανώνται πεζοί νύκτωρ καί μεδ* r,μέραν, άν^οαποίΐσμού χάριν.
Α δάν λάδωσιν,έπίλυτρα ποιούνται ραδιως, μετά τούς ανάπλους
μ^νύοντες τοίς άπολέσασιν. Εν μέν ούν τοίς δυνας-ευομένοις
τόποις, ες-ι τις βο^δεια ε’κ τών κχεμόνων τοΓς άδικουμένοις’
άντεπιτίδενται χάρ πολλάκις , καί κατάχουσιν αυτάνδρους τάς
καμάρας. Η δ* υπό Ρωμαίοις άβοηδητοτέρα ες-ί, διά τ«ν όλιχωριάν τών πεμπομένων.
§. ι3 .
Τοιούτος μεν ό τούτων βίος. Δυνα^εύονται δέ καί ούτοι ύπό
τών καλουμέν&)ν Σκηπτούχων’ καί αύτοί δέ ούτοι ύπό τυράννοις,
4
h βασιλεύσίν είσιν. Οί χούν Ηνίοχοι τέτταοας είχον βασιλέας,
ήνίκα Μιδριδάτη? ό Εύπάτωο, φεύχων έκ τής προχονικής [χής]
»
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εις Βόσπορον, &ηει τήν χώραν αυτών καί αΰτη μεν ην πορεύ- 49$*
σιμός αΰτώ* της όέ των Ζυ^ών άποχνούς όίά τε όύσχωρίας
καί αγριότητας, τ>5 παραλία χαλεπώς # « , τά πολλά έμβαίνων
h i την 3 άλατταν, έως επί την τών Αχαιών ήκε* καί προσλαδόντων τούτων, ε&τέλεσε την όίόν την εκ Φα'σιίος, ού πολύ
τών τετρακισχιλίων λείπουσαν ς*αόίων.

$· *4·
Ευθύς ούν από τής Κοροκονόαμης προς έω μεν 6 πλους
ες*ιν·Εν <$έ ς*αόίοις εκατόν ό^όοηκοντα.ό Σιν&κός ές*ι λιμήν,
καί πόλις* εΓτα εν τετρακοσίοις τά καλούμενα Βατά, κώμη ,
και λιμήν, καθ’ δ μαλις-α άντικεΓσθαι ίοκεΐ προς νότον η Σι
νώπη ταύτη τ>5 παραλία, χαθάπερ ή Κάραμδις εΓρηται τώ
Κριού μετώπω. Από όέ τών Βατών ό μεν Αρτεμίίωρος τήν
Κερκετών λέχει παραλίαν, ύμόρμους εχουσαν καί κώμος, όσον
επί ς·α$ίους οκτακόσιους καί πεντηκοντα* εΓτα τήν τών Αχαιών,
ς-αοίων πεντακοσίων* εΓτα την τών Ηνίοχων, χιλίων* εΓτα τον
Πιτυοΰντα τόν μεχαν , τριακοσίων εξήκοντα μέχρι Διοσκου- 497·
ρια'ίος, Οί όέ τά ΜιΘριίατικά συχχρα'ψαντες, ο?ς μάλλον προσεκτέον, Αχαιούς λε'χουσι πρώτους, εΓτα Ζυχούς, εΓτα Ηνιόχους,
εΓτα Κερκέτας, καί Μόσχους, καί Κολχούς, καί τούς υπέρ
τούτων Φθειρόμενους, καί Σοάνας, καί άλλα μικρά έθνη τά
περί τόν Καύκασον: Κατ’ άρχάς μέν ούν η παραλία, καθάπερ
εΓπον, επί την εω τείνει, καί βλέπει πρός νότον* από <5“έ τών
Βατών ε’πις*ρομήν "λαμβάνει κατά μικρόν εΓτ’ άντιπρόσωπος χίνεται τ>5 όύσει, καί τελευτά πρός τόν Πιτυοΰντα καί τήν Διοσκουριαία* ταΰτα χάρ τά χωρία συνα'πτει της Κολχίίος τη
λεχθείση παραλία. Μετά <5έ τήν Διοσκουρια'ία ή λοιπή^της Κολχίόος ές-ί παραλία, καί ή συνεχής Τραπεξοΰς, καμπήν άξιόλοχον ποιήσασα, εΓτα εις ευθείαν ταθεΓσά πως πλευράν, τήν τά
ϊ 3
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497· δε£ιά το" Πόντον ποιούσαν, τά βϊέποντα προς άρκτον. Απατα
f fy των Αχαιών και τών άλλων παράλια, μέχρι Διοσκονριάδος
και τών επ’ ευθείας προς νότον έν τΰ μεσογαία τόπων, υποπέπτωκε τώ Καυκα'σω.
$. ι5 .
#

E rt δ* όρος τούτο ΰπερκείμενον τού πέλαγους εκατέρου, τον
« Ποντικόν καί τον Κασπιον’, διατειχίζον τον ίσ$μόν, τον
διείργοντα αυτά, Αφορίσει δέ προς νότον μεν τήν τε Αλβ&ίαν
καί τήν ΙΘηρίαν, προς άρκτον δε τά τών Σαρματών πεδίί* ενδενδρον δ* ές-'ηι υλ« χταντοδαπ^, τγ τε άλλ>7, καί τ>5 ναυπιτχησίμιω. Φησί δ> Ερατοσθένης υπό τών επιχωρίων καλείσ^αι
Κασπιον τόν Καύκασον, ίσως άπό τών Κασπίων παρονομασθεντα. Αγκώνες δέ τινες αυτόν προπίπτονσιν έπί τ»ν μεσημβρίαν,
οί τκ'ν τε Ι&ιρίαν περιλαρι&ίνουσι μέοην, καί τοΓς Αρμενίων
ορεσι συνάπτουσι, καί τοίς ΜοσχικοΓς κάλ.ουμένοις’ Ιτι δέ τώ
Σκυδισϊ! καί τώ Παρνάδρ»)* ταντα δ’ ΙςΊ μέρη τον Ταύρον
πάντα, του ποιοΰντος τό νότιον της Αρμενίας πλενρόν, άπερρωγότα πως εκεΊΒεν προς άρκτον, καί προσπίπτοντα μέχρι τον
Καύκασον, καί τ^ς τοϋ Εν|είνον παραλίας, τ?ς επί Θεριίσκνραν διατεινούσης άπό τι?ς Κολχίδος.
ι6 .
Η δ> ονν Αιοσκουριάς εν κόλπω τοιούτω κείμενη, καί τό
εω^ινώτατον σημεΐον έπεχονσα τον σύμπαντος πέλαγους, ρινχός τε τον Εν£είνον λέγεται, καί έσχατος πλους. Τό χάρ παροιριακώς λεχ&έν,
Εις Φάσ»ν, ένθα vawiv έσχατος δρόμος,

οντω δε? δέξασΒαι, ούχ ώς τον ποταμόν λέγοντος τον ποοίσαντος τό ίαμβεΐον, ουδέ
ώς njv ομώνυμον αΰτώ πόλιν κειμενην
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έπϊ τώ ποταμώ, άλλ’ ώς τήν Κολχίία άπό μίμους' έπει άπό γε 49?·
toy ποταμοί καί τΰς πόλεως οΰκ έλαττων εξακοσίων ς-aSiw λεί*
πεται πλους eV ευθείας εις τον μυχόν. 0 ^ αυτή Διοσκουριας 4g8.
i f t καί αρχή του ίσΘμοΰ τού μεταξύ της Κασπίας καί του
Πόντου, καί εμπορείου τών ύπερκειμε'νων καί σύνεγ/υς εθνών
κοινόν. Συνέρχεσθαι γούν εις αυτήν εΒδομήχοντα, οι ίέ , καί
τριακόσια έθνη, φασίν, οϊς ούόέν τών όντων μέλει· πα'ντα όέ
εΤερόχλωττα, ίιά τόυπορα'όήν καί άμίκτως οίκείν, υπό αύθαίείας καί άχριότητος. Σαρμάται S’ είσιν οί πλείους* πβίντες ίέ
Καυκάσιοι. Ταΰτα μεν δή τα περί τήν Αιοσχουριάδχ.
§· >7*
Καί ή λοιπή ίε Κολχίς έπί τήθαλαττη ή πλείων ενί· Διαρρεί θ'5 αυτήν ό Φάσες μέχας ποταμός, εξ Αρμενίας τάς άρχάς
εχων, δεχόμενος τόν τε Γλαύκον καί τόν ίππον, εκ τών πλη
σίον όρων εκπίπτοντας* άναπλείται δε μέχρι Σαραπανών, έρύματος δυναμένου ίέξασθάι καί πόλεως συνοικισμόν, οθεν πεξεύουσιν επί τόν Κόρον ήμέραις τέτταρσι όι’ αμαξιτού. Επικειται
οέ τώ Φάσιίι ομώνυμος πόλις, εμπορείου τών Κόλχων, το μεν
προβεβλημένη τόν ποταμόν, τ>5 £έ, λίμνην, τή ίέ, Την θάλάτταν.
Εντεύθεν ίέ πλους επ’ Αμισού καί Σινώπης, τριών ημερών, ή
όύο, ίιά τό τούς αίχιαλούς μαλακούς είναι, καί τάς τών ποτα
μών έκβολα'ς. Αγαθή S’ ες-'tv ή χώρα xai καρποίς, πλήν τού
μέλιτος (πικρίζει γάρ τό πλέον)., καί τοίς προς ναυπηγίαν πάσι*
πολλην [ύλην] γάρ καί φύει, καί ποταμοίς κατακομιξει· λινόν τε
ποιεί πολύ, καί χώιναΒιν, καί κηρόν, καί πίτταν. Η ίέ λινουργία καί τεθρύλληται* καί γάρ είς τούς έξω τόπους άπεκόμιξον
καί τινες βουλόμενοι συγγένειαν τινα τοίς Κόλχοις πρός τούς
Αιγυπτίους έμφανίξειν, από τούτων πις·ούνται. Υπέρκειται ίέ
τών λεχΘέντων ποταμών έν το Μοσχική τό της Λευκοθέας ιερόν,
τ 4
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4g8. Φρίξου Ιδρυμα, nou μαντείον εκείνου, όπου κριός ου δύεται,
πλούσιόν ποτέ ύπάρξαν, συλη&έν δε υπό Φαρνακου κα^’ημάς,
και μικρόν ύπερον υπό Μ&ριόάτου, του Περ7αμηνού. Κακω£$'σης /4ρ
Νμιι τά τών θίών, ούόέ τιμασ£αι Sfht,
φησίν Εύριπίόής*
$· ιδ .
Τό μεν yap παλαιόν όσην επιφάνειαν έσχεν η χώρα αυτή,
ίηλουσιν ot μύθοι, την Ιάσονος ςρσχείχν αίνιττόμενοι, προελθόντος μέχρι nod Μηίώς· ϊτι δε πρότερον την Φρίξου. Μετά
ίέ ταύτα ίιαίεξάμενοι βασιλείς, είς σκηπτουχίας ίιηρημένην
εχοντες την χώραν, μεσως Ιπραττον. Αύξηθέντος ίέ επί πολύ
499* ΜιΒριδχχου του Εύπάτορος, εις εκείνον η χώρα περιε^η* έπε'μπετο ί* αεί τις τών φίλων ύπαρχος καί ίΐοικητης τός χώρας*
τούτων ίέ ην καί Μοαφέρνης, ό της μητρός ημών θείος προς
πατρος. Ην ί* ένθεν η πλείςτ] τώ βασιλεί προς τάς ναυταάς
δυνάμεις ( r ipywt. Καταλυθέντος ίέ Μιθριίάτου, συχκατελύθη καί η ύπ’αύτώ πάσα, καί ίιενεμηθη πολλοίς. Τς-ατα ίέ
Πολέμων εσχε την Κολχίία* κάκείνου τελευτησαντος, η yi/νή
Πυθοίωρίς κρατεί, βασιλεύουσα καί Κόλχων, καί Τραπε£ούντος, καί Φαρνακύχς, καί τών ύπερκειμένων βαρβάρων, κερί ών
έρούμεν εν τοίς ύπερον. Η ί* ούν Μοσχικη, έν)? τό ιερόν, τρι
μερής ί?ι· τό μεν yap εχουσιν αυτής Κόλχοι, τό ίέ ίβηρες,
τό ίέ Αρμένιοι. Ε γ * ίέ καί πολίχνιον έν τ>5 ίδηρία, Φρίξου
πόλις, η νυν ίίηεσσα, ευερκές χωρίον, έν μεθορίοις της Κολχί&ς. Περί ίέ την Διοσκουριάία ρεί ό Χάρις ποταμός.
§· 59*
Τών δε συνερχόμενων έθνών εις την Διοσκουριαία, καί οί
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φθειρο(pccyot ίίσιν, άπο τον αυχμοϋ και του πι'νου λα&ντες 499·
t οννορα. Πλησίον ίέ και οι Σοζνες, ούδίν βελτιους τούτων τω
πίνω , δυνάμει δε βελτέους, σχεδόν δέ τι καί κρατικοί κατά
αλκήν υμ δύναμχν' δυνας-εύουσι γουν των κύκλω, τα άκρα τού
Καύκασον κατέχοντες, τά υπέρ *της Διοσκονριάίος. Βασιλέα
δ3 έγρυσι, καί συνίδριον άνδρών τριακοσιων* συνάγουσι δ3, ώ;
φασι, ς-ρατιάν καί είκοσι μυριάδων9 άπαν yap έζ·< το πλήθος
μάχιμον, ον σνντεταχρένον. Παρά τούτοις ίέ ϊέγεται και χρυσόν
καταρέρειν τούς χειράρρονς· ύποίέχεσθαι δ* αύτδν τούς βαρ
βάρους φάτναις κατατετρηρέναις καί ραλλωταΓς δοραις* άφ* ον
δο ρερνθενσθαι καί το χρυσόμα)1ον δέρας' y δη καί ϊβηρας
ορωνύρως τοΓς έσπερέοις καλούσιν άπδ των έκατέρωθι χρνσειών. Χρώνται δ*οί Σοάνες ^>αρρακοις προς τάςάκίίας θανρα*
ς·ώς, ώζ-ε τούς φαρμαχτοΐς πετρωμένους βέλεσι λυπεϊν καί τήν
έσρην. Τά pev ονν άλλα έθνη τά πλησίον τά περί τον Καύ
κασον, λνπρά καί μοιρόχωρα· το δέ των Αλβανών έθνος καί
το των ίδηρων, ά δο πληροί ρα'λις-α τον λεχθέντα Ισθμόν,
Καυκάσια καί αυτά λέ/οιτ* άν* εύδαιρονα δέ χώραν έχει σφύδρα, καλ.ώς οίκείσθαι Λναρένην.
Κ Ε Φ. Γ .
$♦ ι·
Κ αι Λι καί iye ίδηρια οίκειται καλώς τδ πλέον πόλεσι' τε καί
έποικ/οις,ώς-ε καί κεραρωτάς εΓναι [τάς] ςέγας, καί αρχιτεκτο
νικήν την τών οικήσεων κατασκευήν, καί αγοράς, καί τάλλα
κοινά.
2.
Της δε χώρας τά ρεν κύκλω τοΓς Καυκασιοις ορεσι περιέχεται.
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Soo. Προπεπτώκασι γάρ, ώς είπον, άγχωνες επί την μεσημβρίαν ευκαρποί , περάαμ&ήιοντες W συμπασαν ίβηρίαν > καί συνάτηοντες πρός re την Αρμενίαν xai την Κολχίία* εν μέσω δ εςί
πεδίου ποταμοί; διάρρυτον, μεγίςτύ δε τώ Κύρω* ίς rτην apyr/v
εχων από τής Αρμενίας, εισβολών ευΒνς εις το πείίον τό λεχΒενΧ παραλαβών χαί τον Αραγον έχ .του Καύκασού ρέοντα,
καί «λλα ύίατα, δια ς·ενης γοταμίας εις την Αλβανίαν έκπίπτει*
μεταξύ δε ταυrr& re και τ>5ς Αρμενίας ένεχ^είς πολύς διά πε·
δίων εύβοτουμένων σφάδρα, δεξάμενος και πλείους [άλλους]
ποταμούς, &ν Ιςεν 0 re Αλα£ώνιος, και ό Σανδοβάνης, και ό
ΡοΐΜάης, καί Χάν»ς, πλωτοί πώηες, εί; την Κασπίαν εμβάλ
λει £άλατταν. έκαλείτο δε πρότερον Κόρος.
$. 3·
Το μεν ούν πείίον τών ί&Λρων οί γεωργιχώτεροι καί προς
είρτ,ντ,ν νενευκότες οικούσιν, Αρμένιοί τε καί Mijiiri «σκευα
σμένοι* ττ,νδ>ορεινήν οι πλείους καί μάχιμοι κατέχουσι, ΣκυΘών
iotyjv ζώντες καί Σαρματών, ώνπερ καί όμοροι καί ovyyevei;
είσιν άπτονται ί* όμως και γεωργίας, πολλα'ς τε μυριάδας
συνάτ/ουσι καί εξ εαυτών καί έ£ έκείνων, έιιειίάν τι συμπέσνι
£ορυ8νίες*

$. 4·
Τέτταρες ί* είσιν εις τ^ν χώραν είσβολαέ* μια μεν διά Σαρα·
πανών, φρουρίου Κολχικου, καί των κατ’ αύτό ςενών, δι ών
ό Φ«σις, γεψύραις εκατόν καί είκοσι περατός γινόμενος, ίιά τ>;ν
σκολιότητα, καταρρεί τραχύς καί βίαιος εις τίιν Κολχίία, πολ
λοί; γαμάρροις κατά τάς έπομβρίας έκχαραίρουμένων τών τό
πων. Γεννάται o’ έκ τών ύπερκειμένων ορών πολλοί; συμπληρούμενος πυχαίς* έν ίέ τοίς πείίοις καί άλλους προσλαμβάνει
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ποταρούς, &ν ές·ιν δ τε Γλανκος καί ό Ιππος* πληρωθείς όε 5οο.'
καί γινόμενος πλωτός έ£ι«σιν εις τόν Πόντον, καί έχει πόλιν
ομώνυμον eV αντώ, καί ϊίμνην πλησίον. Η ρΐν ονν εκ τής
Κολχιίος εις ττ,ν ίβηρίαν εισβολή TotavTuj, πέτραις, καί έρνρασι, καί ποταροις χαραδρώδεσι Αακεκλεισρένη.

§♦ 5.
Εκ όέ των ηρός Άρκτον Νορα'όων, ini τρεις r,μέρας, ανάβα
θες χαλεπή* καί μετά ταύτην ποταρι'α ς·ενπ επί τον Apayov
ποταμών τεττα'ρων «/χερών όίόν έχονσα έρ’ ένα* φρονρεΓ ίέ τό
πέρας τής όίον τείχος ίυσραχον* Από όέ τής Αλβανίας, όιά
πέτρας πρώτον λατορ«τής είσοίος, εΓτα ίιά τέλρατος, ό ποιεί
ό ποταρός έκ τον Κανκασον καταπίπτων. Από όέ τής Αρμε
νίας τά επί τώ Κνρω ςενά, xai τά ini τώ Αράγω* πριν yap
εις άλλήλονς σνρπεσείν, Ιχονσιν επικειρένας πόλεις έρνρνάς
επί ηέτραις, δίε/ούσαις άλλήλων όσον εκκαίίεκα ς-αόιονς* επί 5οι.
ρεν τώ Κύρω, τήν Αρμοζαά,ν , ini δε 5ατέρω Σευσάμορα.
Ταύταις όέ έχρήσατο ταΐς εΐσβολαις πρότερον Πορπήίος, έκ
των Αρμενίων ό ρ μ φ ά ς, καί ρετά ταντα Κανέίιος.
§· 6 >
Τέτταρα ίέ xai γένη των ανθρώπων οίκει τήν χώραν* έν
ρέν καί πρώτον, έ£ ον τους βασιλέας χα^ιςτάσι, κατ’ άρχις*εών τε καί ήλικέαν τον πρεσβώτατον, ό ίέ Νεότερος όικαιοίοτεϊκαί ς·ρατ«λατει* δεύτερον'δέ τό των ιερέων, ο? έπιρελοννται
καί τών πρός τονς ομόρους δικαίων’ τρίτον δε τό τών ς*ρατενορένων καί χεωρχονντων* τέταρτον δε τό τών λοιπών, οί βα
σιλικοί ίονλοι είσι, καί πάντα διαχονοΰνται τά ηρός τόν βι'ον.
Κοιναΐ ό5 είσίν αντοΓς at κτήσεις κατά uvyyevetav* άρχει δε xai
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5οι. ταμιεύει έχαρρ ο πρεσβύτατος* Τοιόύτοι μέν οι ίβηρες καί ή
χώρα αυτών*
Κ Ε Φ. Δ.
$· ι ·
•

ποιμενικώτεροι, καί του νομαδικού χένους
έγγντερω , πλην ούκ άχριοι* ταύτ>? δέ και πολεμικοί μετρίως.
Οίκον σι δέ μεταξύ των Ιοήρων καί της Κασπίας θαλάττης,
προς εω μεν άπτόμενοι της θαλαττης, προς δύσιν δέ ομορούντες τοΓς Ιβηρσι’ τών δέ λοιπών πλευρών τό μεν βόρειον φρουρείται τοι; Καυκασίοις δρεσι* τούτα χάρ ύπερκειται τών πε
δίων, καλείται δέ τά προς τη £αλαττ>? μαλις*α Κεραύνια* το
δέ νότιον ποιεΓ η Αρμενία παρήκουσα, πολλή μέν πεδιάς, πολλή
δέ και ορεινή, κα^απερ η Καμβυσηνή, κα£* ήν άμα και τοίς
ίβηρσι καί τοΓς Αλβανοίς ο! Αρμένιοι συνάπτουσα/·
Α

λβανοί

δέ

$· *2.
Ο δέ Κύρος ό Ααρρεων την Αλβανίαν, και of άλλοι ποταμοί
οί πληροίντες εκείνον, τα£ μέν τής χής άρεταίς προσλαμβάνουσι, την δέ ^άλατταν άλλοτριουσιν. Η yap χους, προσπίπτονσα πολλή, πληροί τον πο'ρον, ώς*ε καί τάς επικείμενος νησί
δας έξηπειρούσθαι, καί τενάγη ποιείν ανώμαλα καί δυαφύλακτα*
την 5* ανωμαλίαν έπιτείνουσιν αί έκ τών πλημμυρίδων άνακοπαί. Καί δή καί εις ρέματα δώδεκα φασί μεμερίσ3αι τάς έκβολάς, τά μέν τυφλά, τά δέ παντελώς έπιχ^λώντα, καί μηδέν
ύφ ορμον άπολείποντα* επί πλείους χουν, ή εξήκοντα ς-αδίον;
άμφικλύς-ου της ήϊδνος ούσης τη 5αλαττη καί τοίς ποταμοί;,
άπαν είναι μέρος αυτής άπροσπέλα^ον την δέ χούν καί μέχρι
πεντακόσια)ν παρήκειν ς*αδίων, 5ινώδή ποιούσαν τον αίχιαλόν.
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Πλίθον Si καί 6 Αρα'ξης έμβάΧλει, τραχύς L· τΰς Αρμενίας Sot;
έκπίπτων* ήν δε εκείνος προωθεί χοΰν, πορευτον ποιων το ρ$ΐΖρον, τούτην ό Κόρος «ναπληροΓ.

§- 3.
Τάχα μεν ούν τώ τοιούτω yevsi των ανθρώπων ouSbv δεΐ
Βάλάττηζ, Ού$ε γάρ τή γγ χρώνται κατ’ αξίαν, πάντα μεν 5ο·>.
έκφερούση καρπόν, και τον ήμερώτατον, πάν Si φυτόν και γάρ
τα άει£αλί5 φέρει' τυγχάνει S επιμέλειας ού$ε μικρός, αλλά
ταγαθά ά σπ α ρτα και ά νήροτα ά π α ντά φύονται, καθάπερ
ο! ςραχευααντές φασι, Κυκλώπειων τινα Sir,γούμενοι βίον. Πολλαχοΰ γοΰν σπαρεϊσαν άπαξ, δίς έκφέρειν καρπόν, ή και τρις'
τον Si πρώτον και πεντηκοντοίχουν , άνέας-ον καί ταϋτα, ονSi
σιδήρω τμηΖεΐσαν, αλλ’ αντοξύλω άρότρω. Ποτίζεται Si πάν
το πεδίον, του Βαβυλωνίου και τού Αιγυπτίου μάλλον, τοΐς
ποταμόις, καί τοΐς άλλοις ύδαην, ως·’ αεί ποώδη φυλάττειν την
ίψιν* ίιά Si τούτο και εύβοτόν έζΤ πρόσες-ι Sf και το ευάερον
εκείνων μάλλον, Αακαφοι S’ αΐ άμπελοι μένουσι διά τέλους,
τεμνόμεναι Sta πενταετηρίδος' [καί] νεαι μεν, διετείς έκφέρουαιν
Ίδη καρπόν' τέλειο» S’, άποδιδόατι τοσούτον, ως·ε άφιάσα έν
τοΐς κλήμασι πολΰ μέρος, Έύερνη S’ ές·ΐ καί τά βοσκήματα παρ’
οΛίτοΐς, τά τε ήμερα καί τά άγρια.

$· 4·
Καί οί άνθρωποι χάλλει καί μεγεΒ’ει διαοέροντες. Απλοί
Si, και ού καπηλικοί· ούδε γάρ νομίσματι τά πολλά γρώνται,
ουδέ άράμον ΐαασι μείζω των εκατόν άλλα φορτίοις τάς άμοι*
βάς ποιούνταν και προς τ άλλα Si τά τού βίου ροβύμως ίχουσιν. Απειροι S εισί και μέτρων των επ’ ακριβές, και ς-α^μών
και πολίέμυυ Si , και πολιτείας, καί γεωργίας άπρονοήτως
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Soa. έχουσιν* όμως $ε καί πεζοί, καί άψ* ίππων αγωνίζονται, ψιλοί
τε καί κατάφρακτοι, καθοίπερ Αρμένιοι.

$. 5.
Στέλλουσι όέ μείζω της ί&ίρων ςτρατιός. όπλιζουσι yap καί
ε | μυριαόας όνόρών· ίππε'ας όέ όισμυριους καί Ασχιλιους,
όσοις προς Πομπήϊον όιεκινόύνευσαν. Καί τούτοις όέ συμπολεμονσιν οι νομα'όίς προς τούς έξωθεν, ώσπερ τοΓς ϊ&ιρσι κατά
τός αυτός αιτίας· Αλλως 0* έπιχειρούσι τοίς όνθρώποις πολλάκις, ώς·ε καί χεωρχείν κωλύουσιν. Ακοντις*αί όε' είσι καί τοξόται, θώρακας έχοντες καί θυρεούς* περήφανα όέ θ^ρεια
παραπλ^σιως τοίς ίβψσιν. Ες-ι όέ τής Αλβανών χώρας καί ή
Κασπιανη, τού Κασπίου έθνους έπώνυμος, ούπερ καί ή θαλαττα, άγονους όντος νυνί. Η δε έκ τής Ιβ^ρίας εις την Αλβα
νίαν εισβολή όιό τής Καμβυσηνής όνύόρου τε καί τροφείας
επί τον Αλαζώνιον ποταμο'ν. Θηρευτικοί όέ καί αυτοί καί οί
κύνες αυτών εις υπερβολήν, ού τέχνη μάλλον, η σπουόή τή
περί τούτο.
$· 6 .
5οΓ>.

Διαφέρουσι ίέ καί οί βασιλείς. Νυνί μεν ουν είς όποιων
άρχει* πρότερον όέ *καί* καθ’ έκα'ςτιν χλώτταν ιίία έβασιλεύοντο
εκας-οι. Γλώτται ό* είσίν έ | καί είκοσι αΰτοίς, 0ίά τό μή εΰεπίμικτον προς όλλήλους. Φέρει ό5ή yj5 καί τών ερπετών ένια των
θανάσιμων, καί σκόρπιους, καί φαλάγγια* τών όέ yaXayyiW
τά μεν ποιεί yελώvτaς «ποθνήσκειν, τά όέ κλαίοντας πόθω
τών οικείων.

S* 7*
Θεούς όέ τιμώσιν Ηλιον καί Δία καί Σελήνην* όιαφερόντως
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& τήν Σελήνην. Ες*» δ* αυτής το Ιερόν τ»5ς ϊβηρίας πλησίον 5ο3.
ίεράται & amp έντιρύτατος μετά γε τον βασιλέα, προεςώς τής
ίεράς χώρας (πολλή? καί εϋάνίρου καί αυτής) καί τών ιερό
συλων , ων ένθουσιώσι πολλοί καί προφητ^ύουσιν* δ; ^ αν
αυτών, επί πλέον κατασχετός γενόμενος, πλανάται κατά τάς ύλας
ρόνος, τούτον συλλαβών έ ίερεΰς, άλύσει όήσας iepac τρέφει
πολυτελώς τον ένιαυτόν εκείνον* έπειτα προαχ3·είς εις τήν 3 υ σίαν τής 3εού, συν άλλοις ίερείοις δύεται ρυρισ^είς. Τής ίέ
Βυαίας ό τρο'πος ουτος. Εχων τις ίεράν λο'χχην, γπέρ ές-ι νόμος
άνθρωποΒντείν, παρελΒώυ εκ τού πλήθους, παίει &ά τής
πλευράς εις την καρδιάν, οΰκ άπειρος τούτου* πεσόντος ίε
σηρειούνται μαντείαν τινά έκ τού πτώματος, καί εις το κοινόν
άποφάίνουσι* κορισΒέντος ίέ τού σώματος εΐς τι χωρίον, έπιβαίνουσιν άπαντες καθαρσιω χρώριενοι.
$. 8.

Υπερβαλλόντως βέ *καί* το χήρας τιρώσιν Αλβανοί, καί τό
τών άλλων, ου τών χονέων μόνων. Τε3νηκύτων όε οΰχ όσιον
φροντί£ειν, οΰ$έ ρερνήσθαι. Συχκατορύττουσι ρέντοι τά.χρήρατα αυτοις* καί ίιά τούτο π ένατες £ώσιν, ού£έν πατρώον έχοντες. Ταύτα μεν περί Αλβανών. Λέχεται δ* Ια'σονα ρετά Αρμενου
τού Θετταλού κατά τον πλούν, τον επί τους Κόλχους, όρρήσαι
ρέχρι τής Κασπίας Βαλάττη;, καί τήν τε Ϊβϊΐρίαν καί τήν Αλ
βανίαν έπελθείν, καί πολλά τής Αρμενίας καί τής Μηλιάς* ώς
μαρτυρεί τά τε Ιασόνια καί άλλα υπομνήματα πλειω. Τόν <5έ
Αρρενον είναι έ£ Αρμενου πόλεως, τών περί τήν Bcic/jtoa
λιρνην, ρεταςϋ Φερών καί Λαρίσσης* τους συν αΰτώ τε οίκίσαι
τήν τε Ακιλισινήν καί τήν Συσπιρίτιν έως Καλαχανής καί Α<?ιαβηνής* καί δή καί τήν Αρμενίαν έπώνυμον καταλιπείν.
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Κ Ε Ε . Ε.
§. I «

%
5ο3. JL n δε τοΓς ύπέρ ττίς Αλβανίας όρεσι καί τάς Αμαζόνας οί~
χεΐν φασι. Θεοφάνης μεν ουν, ό συς-ρατεύσας τώ Ποριπηιω,
*αί γινόμενος εν τοίς Αλβανοίς, μεταξύ τών Αμαζόνων ναι
Των Αλοανών φησί Γ>ίλας otWv wet Λή/ας Σκύλας' και ρέίν
ένταάΒχ τόν Μερμάδαδ,ιν ποταμόν τούτων τε και τών Αμα
χοί. ζόνων άνά μέσον.
.

$ .2 .
Α)λοι £έ, ών καί ό Σχήψιος Μητρόδωρος καί Ϋψιχράηις, ούόε
αυτοί άπεφοι τών τόπων χεχονότες, Γαρχαοεΰσιν ομόρους αυτά;
φχαν οίχεϊν έν ταΐς ύπωρείαις ταΐς προς αοκτον τών Καυκαοίων
ορών, &καλείται Κεραύνια, τόν μεν άλλον χρόνον καθ’ αυτάς, αΰτουρχούίας έκαςα, τα τε πρός άροτον καί φυτονρχίαν, καί τα
προς τάς νομάς, χαΐ μαδχςα τών ίππων* τάς S’ οδκιμωτάτας εφ
ίππων χννηγεσίαις πλεονάζειν, χαΐ τα πολερια άσχείν. λπάσας ό’
έπικεκαύσδαι τόν $ε£ιόν ρια£όν εκ νηπίων, ώς*ε εΰπετώς χρκοΘαι
τώ βραχίονι προς έχάςην χρείαν, έν δέ τοΓς πρώτοις προς
ακοντισμόν χρησΒαι δε και τόξω, καί σαγάρει, καί πέλτρ·
δοράς δε Βηρίων ποιεϊσΒαι επίκρανά τε καί σκεπάσματα, καί
διαζώματα. Δύο <3"έρ?νας έξαιρέτονς έχεο τον εαρος, χαθ’ ον;
άνα&ιίνουσιν εις τό πλησίον όρος, τό διορίζον αύτάς τε καί
τούς Γαρχαρέας. Αναβαίνουσι όέ κάκείνοι κατά 3 ο ς τι παλαιόν,
συν^ύσοντές τε καί σννεσόμενοι τάίς γνναιξι, τεκνοποιίας χάρο,
άφανώς τε καί έν σκότει, ό τυχών τρ τυχούσρ* έχκύρονας ίέ
ποοίσαντες άποπέμπουσο. At δ’, ό τι μεν άν 3«λυ τέκ«;«,
χατέχονοιν
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κατίχουοιν αΰταί, τά δ άρμενα χομίζουσιν έχείνοις έκτρέφειν· 5ο4·
ωχείωται δ &ας*ος πρός ίκας*ον νομίζων υιόν διά την άγνοιαν.

$. 3.
0 όέ Μερμόόάί χαταρράττων από των όρων διά τής τών
Αμαζόνων, και τής Σιραχηνής, καί οση μεταξύ έρημος, είς
ttjv Μαιώτιν έκόϊίωσι. Τους 5έ Γαρ^αρέας συναναβηναι μεν
εκ Θεμισκύρας φασί ταις Αμαζόσιν εις τούσιίε,τούς τόπους*
tit* άποςοεντας αυτών, πολεμεΓν μετά Θρακών και Εύδοέων
τινών, πλαν^θόντων μέχρι δεύρο, πρός αύτα'ς* ύπερον όέ καταλυααμόνους τον πρός αύτάς πόλεμον όπί τοΓς λεχθεισι πο«5σασθαι συμβάσεις, &ς·ε τέκνων συγχοαωνειν μόνον, ζ$ν δε καθ’
αυτούς εχατέρους.
$. 4*
ίίιον $ τι συμ$έ&ικε τώ λόχω [τώ] περί τών Αμαζόνων. Of
μεν γάρ άλλοι τό μυΒώδες και τό ί^οριχον διωρισμένον ίχουσι'
τά γάρ παλαιά, καί ψευώό, xai τερατώδη, μύθοι καλούνται* ό
δ ffopta |3ούλεται τάλ^θές, αν τε παλαιόν, &ν τε νέον· καί τό
τερατώδες η ούχ έχει, ή σπάνιον. Περί δε τών Αμαζόνων τα
αυτά λέγεται καί νυν καί πάλαι, τερατώδη τ’ δντα, xai πις-εως πόρρω. Τις γάρ αν πις·εΰσειεν, ώς γυναικών ς-ρατδς, η
πόλις, ί} έθνος συς-αίη αν ποτέ χωρίς άνόρών; xai ού μόνον
γε συς-αίη, αλλά καί εφόίους πονόσαιτο επί τήν άλλοτριάν,
καί χρατησειεν ού τών εχ^ύς μόνον, ώς*ε καί μέχρι τής νυν
Ιωνίας προελθείν, άλλα καί ίιαπόντιον ς-είλαιτο ςρατιάν μέχρι 5ο5.
τής Αττικός; Τούτο γάρ δμοιον, ώς άν εϊ τις λόχοι, τούς μεν
άνδρας γυναίκας γεγονέναι τους τότε, τάς δε γυναίκας άνδρας.
Αλλά μην ταΰτά γε αυτά καί νυν λέχεται περί αυτών· επιτείνει
δε την ιδιότητα καί τό πιςευεσδαι τά παλαιά μάλλον, ή τά νυν.
Φ
2
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ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΏΝ
$: 5.

5ο5.

Κτίσεις yo&> πόλεοιν καί. επωνυριαι λέγονται , χαθα'περ
Εφεσον καί Σμύρνές καί Κύριος καί Μυρίνης, καί ταφαϊ,
καί άλλα υπορνήρατα* τήν ίέ Θερίσκυραν, καί τά περί τον
Θερρώίοντα πεδία, χαΐ τά υπερκείμενα δρη, απόντες-Αμα
ζόνων καλούσι, καί φασίν εςελοίθήναι αΰτάς έν^ένδε. Οπόν ίέ
νυν είσαι, όλίφβι χε καί άναποίε/κτως καί άπίς*ως λέοντες άποφαίνονται* χαΒάπερ χαι περί θάλης-ρίας, r,v Αλεξάνδρω συμμίζαι
φασίν εν τή Υρκανία, καί σνφ^ενεσΒαι τεκνοποιίας χάροι,
δυνας-εύουσαντών Αμαζόνων. Ου γάρ όpoλoyείταt τούτο* αλλά)
τών συγγραφέων τοσούτων όντων, οί ράλις-α τής αλήθειας φροντίσαντες ουκ είρήκασιν* ού<5’ οί είπο'ντες τά αυτά είρήκασι. Κλεί*
ταρχος μεν ψησι ττ,ν Θαλης·ρίαν από Κασπιων πυλών καί Θερρώίοντος όρρηθείσαν ελθείν προς Αλέξανδρον' είσί ά* από
Κασπίων εις θερμώδοντα ςάδιοι πλείους έξακισχιλίων καί τά
προ; τό £νίο|ον θρνλλήθέντα κάν όμολογτ,ται παρά πάντων,
οΐ ye πλα'σαντες ησαν οί κολακείας //άλλον, ή α λιεία ς φροντί£οντες.
$. 6.
Οίον τό τόν Καύκασον //ετενε/κεϊν εί; τά Ινίικά ορτη, καί
τήν πλ>]σια£ουσαν εκείνοι; έωαν θάλατταν, από τών ίιπερκειμίνων τής Κολχίίος καί τού Εΰ£είνου ορών ταύτα yap οί Ελ
ληνες Καύκασον ώνόμαξον, σιεχοντα τή; Ινόίκής .πλείους , %
τρισρυρίους ςαδίους' καί ενταύθα έρυθεύσαντο τά περί: Προμη$έως καί τών δεσμών αυτού* ταύτα yap *τά* ΰς-ατα.πρός εω
έγνώριζον οί τότε. Η <5έ επί Ινόοΰς ς-ρατεία Διονύσου καί-Ηρακλεους ϋς-ερογενη τήν μυροποιίαν εμφαίνει' άτε.τόύ: Ηρακλε'ους
καί τον Προρ^θέα λύσαι λεγομένου χιλιασιν ετών ύς-ερον. Και
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,ην μάν ενδοξότερου τό τον Αλέξανδρον μέχρι των Iνδίκώνόρών 5ο5.
YMazptyaaBax την Ααίαν, η μέχρι τον μυχόν τον Ενξιίνον
υ μ τον Καυχάσου' άλλα διά την δόξαν τον όρους *** τοΰνομα,
καί τό τους κερί ίάσονα δοχειν μαχροτάτην ςρατείαν τελέσαι τχν
μέχρι των πλησίον Κανκάσόν , καί τό τον Προμηθέα παοαδίδόσ$Μ δεδεμένον επί τοΓς εσχάτως της γής έν τώ Κανκάσω, ·5υ6.
χαριάσΒαί τι τώ βασιλεΐ ΰπέλαβbv ot τοΰνομα τον όρονς μετενέγχαντες εις την Ινδικήν.

Τά μεν ονν υψηλότατα τον όντως Κανκάσόν τά νοτιώτατά
ι
·
|
έςι,τά προς Αλβανόν, υμΙ 1βηρίαν,καί Κ ο λ χ ο ν ς , υ μ Ηνιόχους.
Ο ΐχ ο ν σ ι δε ©νς είτ.ον τους συνεργομένους εις την Διοσκουριάδα·
συνέρχονται δε τό πλΰςον αλών χάριν. Τούτων δ} ο ί μεν τάς
άχρωρείας χατίχουσιν, οι δε έν νάπαις αΰλίζονταί’ καί ξώσιν
όσιό Χηρειών σαρκών τό πλέον, και καρπών άγριων, και γά
λακτος. At. δε κορυψα'ι, χειμώνας μεν, άβατοι’ Βέρους δε,
προσβαίνουσιν , ΰποδούμενοι κεντρωτά ώμοβόΐνα. δίκην τυμ
πάνων πλατέα, διά τάς χιόνας και τους χρυς-άλλ.ους. Καταβαίνουσιδ>επί δοράς κείμενοι, και συν τοϊς ψορτίοις κατο λ ι οΒαίνονχες’ όπερ και κατά ττ,ν Ατροπατίαν ΙΑηδίαν, καί κατά
τό Μ ά σ ιο ν ό ρ ος τ ό έν Αρμενία συμβαίνει’ ενταΰΒα δ'ε χαί τ ρ ο γΐσχοι ξύλινοι χεντρωτο'ι τοϊς πέλμασιν υποτίΒενται. Τ ο ν yovv
Κ α ν χά σ ο ν τά μεν άκρα, τοιαϋτα.
" § .8 :
Κατα&ώοντι δ>εις τάς υπώρειας άρκτικώτερα μέν έςι τά
κλίματα, ημερώτερα δέ’ ηδη γάρ συνάπτει τοΓς πεόιως τών Σιραχών. Εισΐ δε καί Τρωχλοονται τιν'ες, εν φωλεοϊς οίχοΰντες
διά τά ψύχη’ παρ' οίς ήδη και αλφίτων εςίν ευπορία. Μετά
Ψ a
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5ο6. δε τούς Τρω/λοόύτας, καί Χαιανοίται, και Πολυφάγοι τίνές
χολούρενοι, xal cu τών Είσαίιχων κώραι δυναμένων γεωργών,
Six χο ρή παντελώς ύποπεπτωκεναι ταις άρκτοις.
$· 9*
• Οί S’ εφεξής ήόη Νομάδες, οι μεταξύ τής Μαιο&τιίος καί
τής Κασπίας, Να&ανοί καί IIay£avot* καί ήόή τα τών Σιρόκων καί Αόρσων φίλα. Δοκοί»
οί Αορσοι καί οί Σίρακες
φν^αίες εΓναι τών ανωτέρω καί προσαρκτίων ραλλον Αόρσων.
Αβέχκος μεν ουν, ό τών Σιρόκων βασιλεύς, ήνίκα Φαρνακης
τον Βόσπορον είχε, ίίο μυριάδας ιππέων έτελλε* Σπαίίνης
ό τών Αόρσων, καί εϊκοσιν* οί όε άνω Αορσοι καί πλείονας·
καί yap έπεκρότουν πλειονος γή ς, καί σχείόν τι τής Κασπιων
παραλίας τής πλείς-ης #ρχον* ώς-ε καί ένεπορεύοντο καρήλοις
τον ίνόίκόν φόρτον καί τόν Βαβυλώνιον, παρό τε Αρμενίων
καί Μήίων όιαίεχο'ρενοι* έχρυσοφόρουν όέ διά την ευπορίαν*
Οί ρεν οδν Αορσοι τόν Τόναϊν παροαοίσιν* οί Σίρακες όέ τόν
Αχαρόεον, ός εκ τοί Καύκασού ρεών, έκόίίωσιν εις τήν Μαιώτιν.
κ ε φ

. ς.

$· »♦
«

Η $έ δεύτερα ρερίς έρχεται μεν από τής Κασπίας ΒΌλαττης,
5 ο7· εις ήν κατέπαυεν ή προτέρα* καλείται 5* ή αυτή 3όλαττα καί
Τρκανία. Δει ίε περί τής θαλόττης είπε» πρότερον τούτης,
καί τών προσο&ων έ3νών. Ες*ι δ* ό κόλπος ανέχων έκ τοί
ώκεανοί πρός μεσημβρίαν, κατ’ άρχάς ρέν ίκανώς Γένος, ένόοτέρω όέ πλατύνεται προΐών, καί ρόλις·α κατά τόν μυχόν
επί ραδίου ς που πεντακισχώιους* ό ό5 είσπλους ρέχρι. τοί
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μυχού μικρώ πλείμν άν εΓη, σννοίπτωνπως ήίή τή άοαήτω. 5οη.
Φησΐ δ έρατοσ3·ένης, τον ύπο τών Ελλήνων γνώριμον περίπλονν τής ^αλάττηζ τούτης, τον μεν παρά τούς Αλβανούς καί
τούς Καδουσίους είναι πεντακισχιλίων καί τετρακοσίων’ τον
δε παρά ντν Αναριοκών καί Αμάρδων, καί Ύρκανών, μέχρι τού
ςόματος τού Ωξου ποταμού, τετρακισχάίων καί άκτακοσίων’
5>$εν δ έπί τον ίαξαρτον Λσχιλιων τετρακοσίων. Αεί δε περί
τών έν τίί μερίδι τούτη, καί τοίς'ΐπί τοσούτον εκτετοπισμένοις,
άπ\ονςερον άκούειν, καί μάλιςα περί τών διαβημάτων*
•

$. 3 .

’
| ν
Είστδέοντι'δ b δεξιά μεν τοίς Ενρωπαίοις οί συνεχείς
ΣζΰΒαι νεμονταχ καί Σαρμάται, οί μεταξύ, τού Τανάϊδος καί
τής Βάλάττ^ς τούτης, Νορίίες οί πλειονς* περί ών ειρδκαμεν*
tv άριςερΰ δ3 οί προς ίω ΣκύΘαι , Νομάδες καί ουτοι, μέχρι
τής εώας Βαλάττης καί τής ίν&κής πορατεινοντες. Δπαντας
μεν δή τούς προσδόρρους κοινώς οί πολοιοι τών Ελλήνων συγ
γραφείς ΣκύΒας καί ΚελτοσκύΒας ίκάλουν. Οί δε το πρώτον
διάόντες, τους μεν υπέρ τον Εύ£είνον, καί frpov, καί Αδρίου
κατοικοϋντας, ίπερδορέους ίλεγον, καί Σαυρομάτας, καί Aptμασπούς' τούς δε πέραν τής Κοσπίας $αλαττης, τούς μεν,
Σάκας, τούς δε, Μασααγέτας έκάλουν, ούκ εχοντες άκριδώς
λέγειν περί αυτών ούδεν, καίπερ τον προς Μασααγέτας τον Κύρου πόλεμον ιςοροΰντες. Αλλ* οντε περί τούτων ούδεν ήκρίδωτο
προς αλήθειαν, ούτε τά πάλαιά τών Περσικών, οντε τών
Μη&κών, ij Συριακών ες πίζ·ιν βφικνείτο μεγάλων, διά τήν
τών συγγραφέων άπλότητα και φύ.ομυΒίαν.
$. 3 .

Ορώντες γάρ τούς ψανερώς μυογράφους ευδοκιμοΰντας,
Φ

3
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5ο7- ώ>55>ίσον και αυτοί παρέξεοθαε τήν γραφήν ήδΰαν, έάν εν ίς-ορώς σχρματι λέγωσιν, & μηδέποτε είδαν, μήτεήχουοαν, ή
οΰ παρά ye ειίίτων, σκοποΰντες auto αίνον τοΰτο, ο τι
άκρο'αΛν ήδεΖχν ίχόι και ΒχυμαςΟν. Ραον ^ αν τις Ησιίδω
5οδ. καί Ομήρωπις’εύαέιενήρωόλογρϋσι, και τοΐς tpaytxoti ποιητοΐς,
5? Κτησύχ τε,χα ί Ηροόίτω,κάΐ Ελλανικω, καί άλλοις τοιοΰτοις.
>

4.

Ούόε τοΐςπερί Αδ.εξάνδροό δε σύγγράψάόι pd$tPv' τΐίς·έύειν
τοΓς πολλοίς* καί yap ουτοι ραόιονρχονσι διά τε rrjv δόξαν toy
Αλέξανδρου, καί διά τό τ«ν ς-ρατειαν προς τάς εσχατιάς χεγονέναι της Ασίας πόρρω άφ* ήμών' το δέ πόρ^ω δϋσέλεχκτον.
Η δέ των Ρωμαίων επικράτεια χαΐ ή των Παρ&υαίων πλειο'ν τι
προσεχχοίλύπτει των παραδεδομένων πρότερον. Οι yap περί
εκείνων συγγράψοντες ,Και τα χωρία καί τα ίΒ ν η ,έν ρίς αί
πράξεις, tttς’ότερόν λέyoυσtv,7J οι πρό αυτών’ μάλλον yap
κατωπτεΰκασι.
& Ε Φ. Ζ . ;
$· »*
Τ ο υ ς δ7 ουν εν άρις-ερά είσπλέοντι τό Κάσπιον πέλαγος
παροοιοϋντάς Νομάδας ,· Δαας, οι νΰν προσαχορευουσι, τούς,
επονομαζόμενους Πάρνους" εΐτά δρόμος πρόκειται μεταξύ,
καί εφεξής ή Υρχανέα,'χαΒ’ ήϋήδη πελαγίζει μέχρι του ουν~
α'ψαι τοΓς ΜήδικοΓς δρέσι'και τοΐς Αρμενίων, Τούτων δ5 ές-ί
μηνοειδές το σχήμα κατά .τάς υπώρειας-, at τελευτώσαι προς
£α?.ατταν, ποιοϋσι τον μυχόν τοΰ κόίπου. Οίκεΐ δέ τον παρ
ώρειαν ταύτην μέχρι των άκρων άπό $αλα'ττχ)ς άρξαμένοις, επί
μικρόν μεν των Αλβανών τι μέρος και των Αρμενίων* το δέ
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rtWov Γ yftM.y Xai Καίούσιοι, xcci Αμαρζοι, ml Ουΐτιοι } xcd 5ο8.
•
'
.
*
«
Avaptc&ai. Φασί δε Παρνααιων τινάς συνοικήσαι τοίς Αναριάκαις , ονς χαλεΐσΒαι νυν Παρσίους’ Αίνιάνας δ>
. εν τη Οΰϊτία
τειχισαι πόλιν, $ νύν Aίνιάνα χαλείται* καί δεικνυσ0α< όπλα τε
Ελληνικά ενταύθα, καί σκεύη χαλκά, καί ταφάς* ενταύθα δέ
καί πόλιν λναριάκην Αεν η , φασί, δεικνυται μαντείου εγκοιμωτμενών, καί άλλα τινα έθνη Ία,ςρνκά καί μάχιμα- μάλλον, ή
γεωργικά’ ποιεί δε τούτο ή τραχύτη» τών τόπων. Τό μέντοι
πλέον της περί την όρεινην παράλιας Καδούσιοι νέμονται, σχε$όν *$έ* τι επί πεντακισχιλι'ους ς-αδιους, &S φησι Πάτροκλος* 8ς
καί -πάρισον ηγείται τό πέλαγος τούτο τώ Ποντικώ. Τούτα ptev
ούν τ.ά χωρία λυπρά.
■ .
$ .2.

Η δνΤρκανιασφο'δρα ευδαίμων καί πολλή, καί το πλέον
πεδιάς , πόλεσι τε άξίολο'χοις διεύαιμμέντ,’ ών ίςι Ταλαβροκτ},
και Ιαμαριανλ, , καί Κάρτα, καί το βασιλείου Τάπη* δ -φασι,
«ικρόν υπέρ τής θαλάττης ιδρυμένου, διέχειν τών Κασπιων
πυλών ςαδίους χιλιους τετρακοσιους.· Καί δή τού μΐν είδους
τής ευδαιμονίας σημεία ηγούνται’ ή μεν γάρ άμπελος μετρηΛήν οίνου.φέρει* ή δε συκή μεδίμνους εξήκοντα· ό δε σίτος
έκ τού έκπεσόντος καρπού της καλάμης φύεται* εν δε τοΓς δέν- 5 09.
δρεσι σμψουργεΐται, καί τών φύλλων άπορ/5εϊ /χέλι* τούτο δέ
γίνεται καί τής Μηδόκς έν τή Ματιανή καί τής' Αρμενίας έν τή
Σακασηνή καί τή Αραξιηνή. Τής μίνχοι προσήκουσας . επιμέ
λειας ούκ εττυχεν, ούτε αυτή, ούτε ή επώνυμος αυτή θάλαττα,
απλούς τε ονσά καί άρχο'ς* νήσοι τε εισιν, οίκεισ&αι δυνάμεναι,
ώς δ' είρήκασι τινες, καί χρυσίτιν εχουσαι0φήν. ^Αίτιον. δ], δτι
καί οι ηγεμόνες, ©ί τ’ εξαρχής έτύχχανον βάρβαροι οντες οί
τών Υρκανών., Μήδοι'τε καί. Πέρσαι,, καί οι ύπατοι ΠαρΘυαΓοι,

Φ4
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5og. χείρους εκείνων δντες* καί ή γείτων άπασα χώρα λης-ών καί Νοραίων μεςτ) καί ερημιάς* Μακεδόνες δ* όλίχον χρόνον έπήρξαν,
καί έν πολέμοις δντες, καί τά πόρρο) σκοπείν ού δυνάμενοι. Φησί
δ3 Aptc6GovXος, ΰλώδή ουσαν τήν Ϋρκανίαν δρύν έχειν, πεύ
κον δέ καί ελατήν καί πίτυν μη φύειν* ΐήν δ5ίνδίκην πληθύειν
τούτοις, Τής δέ ΊΓρκανίας ές*ί καί ή Νησαία* τενές δέ καί καθ’
αυτήν τιθέασι την Νησαιαν»
$· 3.
Διαρρεϊται δέ και ποταμοΓς ή Ϋρκανία τώ τε Ωχω, καί τώ
Ω |ω , μέχρι της είς θάλατταν εκβολής, ών ό ήχος καί δίά
τής Ν ησαίας ρεΐ* ένιοι δέ τον Ωχον είς Τον ήξον έμβαλλειν
φααίν. Αριςόβουϊος δέ καί. μεγιςον άποφαίνει τον ήξον των
εωραμένων ύφ’ εαυτού κατά τήν Ασίαν, πλήν των ίνδίκών*
φησί δε και ευπλουν είναι (καί ουτος, καί Ερατοσθένης παρά
Πατροκλέου; λαβών), καί πολλά τών Ινδικών φορτίων κατάχεα»
είς την Ϋρκανίαν θάλατταν , εντεύθεν δ3 εις την Αλβανίαν
περαιούσθατ καί &ά τού Κύρου καί τών έξης τόπων είς τον
Εύξεινον χαταφέρεσθαι. Ου πάνυ δε υπό των παλαιών ό Ωχος
ονομάζεται. Απολλόδωρος μεντοι ό τά Παρθικά χράψας, συν
εχώς αυτόν ονομάζει, ώς έχχυτάτω τοΓς Παρθυαίοις ρέοντα.
§·
Προσεδοξάσθη δέ καί περί τής θαλάττης τούτης πολλά
ψευδή διά την Αλέξανδρου φιλοτιμίαν. Επειδή yap ώμολο'χητο
έκ πάντων, ότι διείρχει την Ασίαν άπό τής Ευρώπης έ Τάναϊς
ποταρός, τό δέ μεταξύ τής θαλάττης καί τού Τανάϊδος, πολύ
μέρος τής Ασίας όν, Ουχ ύπέπιπτε τοΓς Μακεδο'σι, ς·ρατηγέϊν
εγνωςο, ώςε τρ φήμη γε κάκείνων δόξαι των μερών κρατειν
τον Αλέξανδρον είς εν ουν συνήχον τη'ν τε Μαιώτιν λίμνην τήν
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&χορένην τόν Τάναϊν, χαί την Κασπών θάλατταν, λιρην 509.,
χαί ταύτην χαλούντες, καί συντετρήσθαι φα'σκουτες προς άλληλας άμψοτέρας, έκατέραν ίέ είναι μέρος τής έτέρας. Πολύ
κλειτος ίέ καί πίνεις προφέρεται περί τού λ/ρκν^ν είναι τήν
θάλατταν τούτην (όφεις τε yap έκτρέφειν, xai υπόγίυχυ είναι 5ιο.
το υίωρ), ότι τε ούχ έτέρα τής Μαιώτιίός ες*«> τεκραιρύρε*
νος εκ τον τόν Ίαναϊν είς αυτήν έρέαλλειν* ε’κ yap τών αυτών
όρων τών Ινδικών, έζ ων ©τε Ωχος xai ό &ζος xai άλλοι
πλείονς, φέρεται καί δ ίαξάρτης, έκ&'ίωσί τε δροίως έκείνοις ·
εις τό Κα'σπιον πέλayoς, πάντων άρκτικώτατος.
$. 5·
Τούτον ουν ώνόρασαν Τάναϊν* καί προσέθεσαν τούτω πίς*»*
ώς εόι Τάναϊς, δν είρηκεν δ Πολύκλειτος* τήν yap περαίαν
τον ποταμού τούτου φέρειν εθατην· xai 6ϊςΌΪ% έλατινοις χρήσδαι
τούς ταύτρ Σκύθας* τούτο ίέ τεκρη'ριον τού την χώραν την
πέραν τής Ευρώπης είναι, ρή τής Ασίας· την yap Ασίαν τήν
ανω, καί την πρός Ιω ρή φύειν ελατήν. Ερατοσθένης £έ φησι,
xai εν τρ ίνδιχρ φύεσθαι ελατήν, καί εντεύθεν ναυπη^'σασδαι
τον ςΆον Αλέξανδρον. Πολλά δέ καί «λ?.α τοιαύτα σvyκpoύεtv
έρατοσδένης πειράται* ήρίν δ^ άποχρώντως είρήσΘω περί αντών..
$, 6.
Καί τούτο ον εν τών κατά την Υρκανίαν Ι^ορουμενων παρα.δόξων iVύπδ Ενδόξου, xai άλλων* οτι πρόκεινται τινές άκταί τής θαλάττης υπαντροι* τούτων δέ ρεταξυ καί τής θαλα'ττης ύπόκειται ταπεινός αιγιαίός' έχ δε τών υπερθεν κρηρνών
ποταμοί ρέοντες τοσαύτρ- προφέρονται |3ία, ώς*ε ταίς άκταΓς
συνα'ψαντες εξακοντίξουσι το ύδωρ είς τήν θάλατταν, αρραντον
φυλάττοντβς τόν αι^ιαλόν, ώς*ε xai ςρατοπίδοις δδεύσιρον είναι,
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5ιο. σχεπαζομένοις τώ ρεΰμαχι. Οί δ3επιχώριοι κατάγονται πολλάκις
ευωχίας καί θυσίας χάριν εις τον τόπον* καί ποτέ μεν υπό τοΓς
άντροις κατακλίνβνται, ποτέ δ3 υπ’ αύτώ τώ ρενματι ηλιαζό
μενοι άλ).οσε άλλο* τρέπονται, παραψαινομένης &μα καί τής
θαδάττης εκατέρωθεν, καί τής ήϊόνος ποώδους καί ανθήρας
oumjb δια την Ικμάδα.
Κ Ε Φ. Η.
§. ι .
•

Α Πό $ε τής Τρχανίας θάϊ&ττης προϊόντι επί τήν έω, δεξιά
μεν ες·ι τά όρη μέχρι τής Ιν&κής θάλάττης παρκτείνοντα, Sr.ερ
οι Ελληνες όνομάξουσι Ταύρον, άρξάμενα από τής Παρφυλιας,
καί τής Κιλικίας, καί ριεχρι ίεΰρο προϊόντα από τής εσπέρας
συνεχή, τυγχάνοντα άλλων καί άλλων όνοριατων. ΓΙροσοικούσι
δ3 αύτοΰ τά προσάρκτια μέρη, πρώτοι μεν οί Γήλαι, καί
Καίούσιοι, καί λμαρδοι, χαθάπερ έίρηται, καί των Τρκανίων
τινές' έπειτα το των Παρθυαίων έθνος, καί τό τών Μαργιανών,
καί τών Αριών, καί η έρημος, ήν άπό τής ΐρκανιάς όριζα δ
5ι ι. Σαρνιος ποταμός, προς έω |3αόϊ£ουσι, χαΐ επί τον Ωχον. ΚαλεΓται ίέ το μέχρι δεύρο άπό τής Αρμενίας διατεϊνον, ή μικρόν
άπολειπον, Παραχοα'θρας» Ες·» £έ άπό τής Τρκανώς θαλάχτης
είς τούς Αρίους, περί έ|ακισχιλίους ςαδίους. E D ’ η Βακ
τριανή ές-ι καί ή 2ο/3ίανή· τελευταίοι όε Νομάδες. Τά ^ op>j
Μακείόνες μεν άπαντα τά έφεσής άπό Αριών, Καύκασον έκα'*
λεσαν* παρά οέ τοΐς βα,ρβάροις τά τε άχρα, χαΐ του Παροπαμισοΰ τά προσοόρεια, καί τά Η ρωίά, καί τό ίμαον,.και άλλα
τοιαΰτα ονόματα ίκάςοις μερεσιν επέκειτο.

Β1ΒΛ. ΙΑ. (ςακατ,

μαςςαγεται).

331

1 ΐ ν άρις-ερά δε τούτοις άνππαράκειται [τά] Σκν&κά ε0νη καί 5ι ι.
χάΝομάδικά, άηασαν έκπληροΰντα τήν βόρειον πλενρα'ν. Οι μεν
δή πλείονς των Σκυτών άπό τί?ς Κασπίας ^αλ-άττης άρξαμενοι,
Δα'αι προσαγορεύονται* τούς όέ προσεώους τούτων, μάλλον Μασσαγέιας καί Σάκας όνομά£ουσινν τούς 5’ άλλους κοινώς μεν
Σχύ3αςόνομάξουσιν, ιδόχ δ>ώς εκάς*ους. Απόντες όΡως επίτό
πολύ Νομάδες. Μαλι^α 3έ γνώριμοι yiyovaot τών>Ν.ομβ$>>ν 9< ·
τούς Ελληνας άφελόμενοι τήν Βακτριανήν, Ασιοι, καί Πασιανοί,
καί Τόχαροι, καί Σαχάραυλοι., καί οΓόρμη^έντ.εςάπύ της περαίαςΐοΰ ίαξάρτον τ>?ς κατάΣάκας καί Σο^όΐαυούς.,-'ην κατεϊχον Σάκοι. Καί των Δαών[δέ}, or μεν προσαγορεύονται'Απαρνοι,
οί δε, Sav^ior, οι δε, ,Πισσουροι* οι μέν ούν Απαρνοι πλησιαίτατα- τ^ Υρκανία παράκεινται· , καί τρ κατ’ αυτήν 5αλάττνΓ οί
ίε λοιποί ίιατείνουσι καί. μέχρι τ>5ς άντιπαρηκούσης τίί .Αριαι.
'

φ* 3»

' .Μεταξύ δ’ αύτών καί της Ϋρκανίας καί τής Παρ5υαίας,
μέχρι Αριών, έρημος πρόκειται πολλή καί άνυίρος* -κν δϊεξίβντες
μακραΐς όίοίς, κατετρεχόν την τε Ϋρκανίαν, καί τήν Νησαίαν
καί wTSv-napSoatW-teSka^ oi όέ συνέίλεντβ φόρους* φόρος
Ρ $ ν τ ό επιτρεπέιν τακτβΓς τισι χρόνοις τήν- χώραν ^κατατρέ
χ ε ι καί φέρέσ^αι λείαν. Επιπολαξόντων ^ ^αύτών' παρά τά
συ^είμένα:, ε*πολεμείτο*κάί πάλιν διαλύσεις καί άναπελεμησεις
ύ^ρχονί-Τοίοδτος ίέ καί ό των άλλων Νομάίων βίος, .άεί τοί;
πλησίον Επιτιθεμένων ς ποτέ ί* αυ Λαλλαϊτομένων.

4*
• Σάκαι μεντοι παραπλήσιας έ^όίους έποιησαντα τοΐς'Κιμμε-
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5t ι. ρίοις καί Τρήρεσι, τάς μεν, ρακροτέρας, τάς δε, καί έγγυθεν* καί γάρ την Βακτριανή» κατέσχον, καί τής Αρρενίας κατ
εκτήσαντο τη» άρίςτ,ν γήν,ΰν χαί έπώνυρον εαυτών κάτέλιπο»
τη» Σακασηνήν* καί μέχρι Καππαδόκων, καί ραλΐΓ« τώ» προς
Εύξεάω, οΰς Ποντικούς νΰν καλοίσι, προήλΒον. Επιθε'ρενοι
5ΐ2. δ5αύτοΓς, πανττ/νρϊζουσιν από τώ» λαφύρων, οί τότε ταύτρ τώ»
Περσών qsotnyoi νύκτωρ, άρδήν αύτους ήφάνισαν. Εν δέ τώ
πεδίω πέτρα» τηά προσχώρατι συρπληρώσαντες εις βουνοεί
δες σχήμα έπέ^ηκαν τείχος , καί τό της Αναίτιδος καί τώ»
συρβώρων θεών ιερόν ίδρύσαντο, Ωρανοΰ καί Ανανδατου,
Περσικών δαιμόνων’ απέδειξαν τε πανήχυριν κατ’ έτος ιερά»,
τά Σάκαια, ήν ρέχρι νυν έπιτελοίσιν οί τά Ζήλα έχοντες' οΰτω
χάρ καλονσι τον τόπον. Ες-ι δέ Ιερόδουλών πόλισρατό πλέον.
Πορπήιβς δε, προσ^είς χώραν ά&όλοχον, καί τούς έν αυτή
fruvoo«σας είς τό τείχος, ριαν των πόλεων άπέφηνεν, ών διε'τα|ε ρετά- τη» του Μ&ριδάτου καταλυσιν.
$. 5.

Οί μεν [ούν] οΰτω λέχουσι περί τών Σακών. Οί δ’, ότι Κύρος
επ«Γρατεύσας τοίς Σάκαις, ήττ>£είς Τ*5 ραχ? , φεύχοι* ξ·ρατοπεδευσάρενος o’ έν ω χωρίω τάς παρασκευάς άπολελοίπει,
πλήρεις άφΒονίας άπα'αης , καί ραλιτα οίνου , διαναπαύσας
ρικρά την ς·ρατιάν , ηλαυνεν άφ’ έσπερος, ώς φεύχων, πλή
ρεις άφείςτάς σκηνάς* προελθών δ*, όσον έδόκει συμφέρει» ,
ίδρύνθη· Επιόντες δ’ εκείνοι, καί καταλαβο'ντες έρημον άνδρών τό
ς-ρατο'πεδα», τών δέ προς άπόλαυίΐν ρεςών, άνέδήν ένεπίρπλαντο· ό .δ’ ύποΓρεψας έ£οίνους κατέλαβε καί παραπλήχας'
ώσθ’ οί μεν, εν καρω κειρενοι καί υπνω, κατεκόπτοντο, οί δ’
όρχούρενοι καί βακχεύοντες, γυμνοί περιέπιπτον τοίς τών πολεριων όπλοις* όλίχου δ5 άπώλοντο άπρντες. 0 δέ, Seiov νορι-
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am τό ευΤυχηρα, τήν Ημέραν έχείντρ άνιερώσχς τή πατριω 5ιο.
$εώ προ&ηγόρευΰε Σάχαια. όπου S’ αν $ τής θεοΰ τούτης
άρον, ενταΰ$α νομίζεται καί ή των Σακαίων εορτή, βακχεία
«ς (*£& ημέραν καί νυκτωρ , όϊεσκευασρενων Σκν3(ς*ί , π ά ν 
των άρια, καί πληκτιξορίνων προς αλλήλους άρα τε καί τάς
συρπινούσας χυναίκα;.
$. 6.
Μασσαχέταε 5* έκλωσαν τήν σφετέραν αρετήν εν τώ προς <
Κΰρον πολίρω* περί άν θρυλλοΰσε πολλοί* καί 5εί πυν^ανεο$ μ παρ* εκείνων. Λέχεταε 5έ καί τοιαΰτα περί των Μασσαχετών* ότι κατοικουσιν οί ρέν όρη, τινές 5* αυτών πεάα,
οί 5έ Ιλη, ά ποιοΰσιν οί ποταροί, οί Si, τάς έν τοΓς Ιλεσι
νήσους. Μόλες-α 5ε' φασε τον Αραιήν ποταρόν κατακλύ£εεν τήν
χώραν πολλαχή αχιζόμαον* Ικπε'πτοντα 5έ τοΓς μ α άλλους
ς-όρασεν είς την άλλην τήν προς αρκτοες 3·αλατταν, ενί 5έ 5ι5.
ρόνω προς τον κόλπον τον Ϋρκανεον.
Θεών 5έ ήλεον ρόνον ήχοΰνταε* τούτω 5έ ίπποΘυτοΰσε* χάρε?
^ διάκος ρίαν* χρώνταε 5έ καί ταίς άλλήλων οΰκ αφανώς· 6 5έ
ρεχνυρενος ό } άλλοτρεα ·, τήν φαρέτραν έξαρτήσας φανερόν εκ
τής άρα£ης, μίχνυτοι* θάνατος 5έ νομίζετε παρ’αΰτοΓς &ρν?ος,
όταν χηρασαντες κατακοπώσε ρετά προβατείων κρεών, καί όνα*
μΐξ βρωδώσε* τούς 5έ νόσω £ανόντας ριπτουσεν, ώς ασεβείς, καί
όξίους υπό θηρίων βεβρώσΒοι. Αγαθοί Si εππόταε, καί πε£οί*
τόξοες 5έ χρώνται, καί ραχα/ραες, καί θώρα£ε, καί σαγάρεσι
χαλκαΓς* £ώνα: 5έ αυτοες είσί χρυσοί, καί 5εά5ήρατα εν ταίς
ράχαες* ο? τε ίπποε χρυσοχαλινοε, ρασχαλες-ήρες 5ε χρυσοί
Αργυρος 5 ού χενεται παρ’ αΰτοίς, σε'5ηρος 5* όλίχος* χαλκός
is καί χρυσός άφθονος.
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3.

Οί μεν ονν εν ταις ντ,σοις1, ούκ έχοντες οπόριμα, ριξοφαyousi ^ καί άγρίοις χρώνται καρποΐς* άμπέχονται Si τούς των
ίένίρων φλοιούς* ούίέ yap βοσκτ,ματα εχονσι' πάονσι δε τον
έκτων &'νίρο)ν καρπόν έκθλί£οντες. Οί ^ έ ν τοΓςελεσιν ίχθνοψαγοΰοα' άμπέχονται Si τά των φοίκων δέρματα των έκ θαλάτττις άνατρεχουσών. Οί ιί’.δρειοι τοΓς ayptotj τρέπονται καί
αύτοί καρποΓς* Ιχοvat Si καί πρό&ατα ολίγα, ως·’ ovSi κατακοπτουσς φυόμενοι των ερίων χάριν καί τού χάλακτος.Τ«ν
3έ ε’σθίτα ποκίλλονσιν επιχρίεις ψαρμάκοις , ίύσε&'τΐϊλον
εχουσι το άνθος. Οί ίέ πε&νοί, καίπερ έ'χοντες χώραν, ού
γεωργοΰσιν’ αλλά από προβάτων not ίχθύοιν £ώσς Νοαα&κώς
καί Σκυθικώς. ΕζΊ yap τι* καί xotvv? *κ* δίαιτα πάντων των
τοιούτων, ijv πολλάκις λέχω* καί ταφαί ^ είσί παραπλήσιας
καί χθ/j* καί ό σύμπας βίος αύθέκας·ος μεν καί σκαιός καί
άγριος καί πολερακος, προς ίέ τά συμβόλαια άπλονς καί άκαπ»;λος.
§· 8.

Τού οε τών Maaoayetoov καί των Σακών έθνους καί οί
Αττάσιος καί οί Χωράσμιοι' εις οίς «πο τών Βακτριανών
καί τών Σο/Ο'ιανών ε^ν/ε. Σπιτβρ^νης >. είς τών. αποίράντων
Περσών τον Αλέξανδρον, καθάπερ καί Β>5σσος· καί υς*ερον
βέ Αρσάκκίς, τον Καλλίνικον ^$uywv Σέλευκον, είς τους Απασιάκας έχώρησε. Φησί δ’ Ερατοσθένης τούς Αραχωτούς καί
Μασσα/έτας Βακτρίοις παρακεΐσθαι προς Ω£ον καί Σάκας μεν
καί Σο^&ανούς τοΓς δλοες έδχ<ρεσιν άντικείσθαι. τ$ Ινίίκρ,
. Βακτριους S’ επ’ oXiyov* τό γάρ πλέον τώ Παροπαμισώ παρακείσθαι' ίιειρ/ειν οε Σάκας μέν καί loyStavovc τον Ιχξάοζην,
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$ ;κχκ Βακτρχανοΰς τόν ίΐξον, μεταξύ & Υρκανών 5:
καί Αριών- Ταττύρους οιχεή/.. Κύκλω δε περί την ^άλατταν
μετά τούς Ιρκανούς , Αμάρδους-.τε, καί Αναρχάκας , καί
Καίοοσχ'ους* καί Αλβανοί»;, καί Καχχπχους,καί Οΰϊτίους, ·τάχα
β'έ καί ετέρους μέχρι Σκυτών' επί Πάτερα δε μέρη των ϊρκα«
νών Δερ&κας* τους δε Καδουσιους συμψαύειν Μϊ}ίων καί Μα-χανών υπό . toy Παραχοο&ραν.
§♦ 9·
Τά οέ διαςύματΑ ούτω λέ^εχ. Από μεν τού Κασπχου ε π ί;
toy Κύρον ώς χχλχους οκτακόσιους ς-α&'ους' έν$εν δ3 επί
Κασπχά; πύλας πεντακχσχχλχους έί;ακοσΐους* εΐτα εις Αλεξάν
δρειαν Trjv έν λριοις έξακισχχλχους τετρακοσχους· εΐτ εις Βάκτοαν ττ,ν πύλη», >} καί Ζαριάσπα καλείται, τρχσχχλχους ο’κτα*
χααίουςέβδομήχοντα. Λέγει Si xal βΰτω τά διαςήμοηα. Από
Κασπιων πυλών εις Ινδούς, εις μεν Εκατόρχπυλον χχλίους έννχεοσίους έςήν.οντά ψασιν' εις δ’ Αλεξάνδρειαν τά/ν έν λριοις
Τετρακχσχιλίονς πεντακοσχ'ους τριάκοντα* ε?τ’ εις Προρθασίαν
την έν Δράγγρ χχλίους έξακοσχους (οχ δέ, πεντακοσχ'ους )* εΐτ’
εις λραχωτους την πο'λχν τετρακχσχχλχους εκατόν είκοσχν* εΐτ3
εις Ορτόσπανα, επί t>jv έκ Βάκτρων τρίοδον, δχσχχλχούς* ε?τ’
εις τα όρια τής Ινδχκ^ς χχλχους· όρχοΰ, ρχύρχοχ πεντακισχχ'λχοχ
πεντακόσχοχ. Επ’ ευθείας δε τώ διαςνίματι τούτοι τό συνεχές
δει νοεΓν, τό άπό τού Ινδού μέχρι τκς έώας ^αλάττης μην.ος,
ΐής Ινδχκ»ς. Ταύτα ριέν τά περί τους Σζκχς.
Κ Ε Φ. Θ.
φ. 1· .

Η δέ Παρ^υαχά πολλή μεν ουχ-ϊςι" συνετέ).ει ,·/ούν μετά τών
ϊρκανών κατά, τά Περσικά, καί μετά ταΰτα, %
τών Μακεδόνων κρατουντών, επί χρόνον πολύν. ΙΙοός δέ τή σμιχρότητι
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5ι4· δασεία και ορεαηί ές*ι, χαι άπορος* ώ?ε διά τούτων δρίμα
διεξίασι τήν εαυτών οι βασιλεΓς , δχλον ον δυναριενης τρεγεαι
τίς χώρας ©ύδ* έπΐ μηρόν αλλά νΰν ηύξηται. Μέρη δ3 εςΊ
τής Παρθυηνής, ή τε Κωρισηνή, καί η Χοκιρηνή· σχεδόν δε
τι κ«ΐ τά ρέχρι πυλών Κασπίων, και Ραχών και Ταπύρων,
όντα τής Μηδώς πρότερον. Ες*ι δ* Απάρεια, και όράκλεια
πόλεις περί τάς Ρόγας. Είσΐ δ* άπό Κασπίων πυλών είς μαι
Ραίγας ςνίδιοι πεντακόσιοι, ώς φησιν Απολλόδωρος* εις δέ
Εκατόρπυλον, τό των Παρθναίων /Βασίλειον, χίλιοι διακόσιοι
εξήκοντα. Τούνορα δέ ταις Ράχαις από τών χενοριένων σεισμόν
χενέσθαι ψασϊν , ύγ’ ων πόλεις τε σνχναΐ και κώριαι δίσχίλιαι,
ώς φησι Ποσειδώνιος, άνετράπησαν. Τούς δέ Ταπύρους οίκείν
5ι5. <}ασι μεταξύ Δερδόιων τε και Ύρκανών. ί?ορονσι δέ περί τών
Ταπύρων, ότι αύτοΐς εά] νόμιμον τάς χνναίκας τάς χαρετάς
εκδιδόναι έτέροις άνδράσιν , έπειδάν έξ αυτών άνέλωνται δυο
ή τρία Τέκνα* καθοίπερ καί Κοίτων όρτησίω δεηθέντι έξέδωκε
την Μapvuoai έψ’ ημών, κατά παλαιόν Ρωραίων δθος.
§. a.
Νεωτερισθέντων δέ τών όξω τον Τβιύρον διά τό πρός «λ*
λοις είναι τούς τής Συρίας καί τής Μηδίας βασιλέας , τους
έχοντας καί ταύτα, πρώτον μεν τήν Βακτριανήν άπές*ησαν οί
πεπις*ευρένοι και την έχχύς αύτής πάσαν, οι περί Εύθύδήρον.
Επειτ’ Αρσοίκης, άνήρ Σκύθης, τών Δαών τινας έχων, τούς
Πάρους καλουρενους Νοράδας, παροικονντας τόν Ωχον,
έπήλθεν ε’πί την Παρθυαιαν, κοιΐ έκροίτησεν αύτής. Κατ’ άρχας
ρέν ούν ασθενής ήν διαπολερών πρός τούς άψαιρεΒίντας τήν
χώραν , καί αυτός , καί οί διαδεξάρενοι έκείνον* έίπειθ’ ούτως
ίσχυσαν άφαιρούμενοι τήν πλησίον άεΐ διά τάς έν τοίς πολεροις κατορθώσεις , ώς*ε τελεντώντες άπάσης τής εντός Εύκρα
του
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του κύριοι κατές-κσαν. Αφείλοντο δέ καί τκς Βακτριανκς μέρος S t5»
βιασα'μενοι τούς Σκύλας, καί ότι πρότερον τούς περί Εύκρατιδαν* καί νύν έπάρχονσι τοσαύτης γης καί τοσούτων εθνών,
ώ?ε αντίπαλοι τοΓς Ρωμαίοις τρόπον τινά γεγόνααι, νατά μ εγόος τκς άρχκς. ΑΓτιος 3* ό βίος αύτών καί τά έθ κ , τά
έχοντα πολύ μεν το βάρβαρον καί τό Σκυθικόν* πλέον μέντοι τό χρήσιμον προς ηγεμονίαν , καί τκν έν τοίς πολέμοις
κατόρθωσιν.
§. 3.
Φασί δέ τούς Πάρνους Δαας μετανάς·«5 είναι εκ τών υπέρ
τής Μαιώτιδος Δαών, ούς Ξανθίονς , h Παρίους καλοΰσιν*
ού πάνυ δ5 ώμοϊόγηται Δα'ας είναί τινας τών υπέρ τκς Μαιώ
τιδος Σκυθών. Από τούτων δ* ούν έλκειν φασί τό ^ένος τόν
Αρσάκκν οι δε Βακτριανόν λέ^ουσιν αύτόν ψεύγοντα δε τκν
αύ|κσιν των περί Διόδοτον, όποςχσαι την Παρθυαίαν. Είρκκότες δε πολλά περί τών Παρθικών νομίμων έν τγ έκτκ τών
{χορικών υπομνημάτων βίβλω, δευτέρα δετών μετά Πολύβιον,
παραλείψομεν ενταύθα, μκ ταυτολο^εΓν δόζωμεν, τοςοΰτον
είπόντες μόνον, ότι τών Παρθυαίων αυνέδριόν φκσι Ποσειδώνιος είναι διττόν· τό μέν ευμενών, τό δέ σοφών καί μάγων,
εζ ών άμφοΓν τούς βασιλέας καθίς·ασθαι.
Κ Ε Φ. I.
§. ι .

Η δ^ Apia καί κ Μαρφιανκ *ά*χράτιςα

χωρία εςί [τών]
ταύτκ, τγ μεν ύπό τών ορών έγχλειόμενα, τγ δ5έν πεδίοις τάς
οάκσεις έχοντα. Τά μέν ούν όρη νέμονται σκκνίταί τινες* τά
X
2
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βασιλεύσι πολλάς είναι γυναίκας' τοίς δ3 όρείοις των Μήδων
και πάσιν ε$ος τούτο ,· ελάττονς δε των πέντε ούχ έςες-ιν' ώς
δ>αύτως τάς γυναίκας φασιν εν χαλ.ω τ&εσ$αι, 6τι πλεις-ους
νεμεεν ανδρας, τών πέντε δε ύάττους, συμφοράν ήγεΐσ^αι.
Τ«ς δ3 άλλ,ης Μηδιάς ευδαιμονούσες τελέως, λυπρά ές-ιν ή
προσάρκτιος ορεινή’ σιτοΰνναι ουν άπδ άχροδρύων, %χ τε μήλων
ξηρών κοπέντων ποιούνται μάζας' άπδ δ3αμυγδάλων φωχθέντων άρτους' έκ δε ριζών τινων οίνον έχΖλίβουσι' κρεασι δε
χρώνται Βηρειοις, ήμερα δε ού τρέφουσι θρέμματα. Τοσαύτα
και περί Μχδων φαμέν" περί δε τών νομίμων κοινή τής συμπάσης Μηδίας, επειδή ταυτά τοϊς ίίερσικοΐς γεγένηται, διά τήν
τών Περσών επικράτειαν > έν τώ περί εκείνων, λόγω &ήαομεν·
ΚΕΦ.

ΙΔ.

§. ι .
Τ ης δε Αρμενίας τά μεν νότια προ6έ?ληται τον Τανρον,
διειρχοντα αύτην άψ* δλ^ς της μετα£ύ Εύκρατου και τού
527- Τι^ριος, >}ν Μεσοποταμίαν καλονσι· τά Se εωθινά τ/i Μη£ώι
συνάπτει τη μεγάλη και τη Ατροπατηνί. Προσάρκπα S&έςι τά
νπερκειμενα τκς Κασπιας θαλαττ*)ς οργ\ τά του Παραχοάδρα,
καί Αλβανοί, you ΐ&ηρες, you ο Καύκασος έχκνκλούμενος τά
ε3νη τούτα, you συνάmow τοίς Αρμενίοις , συναπτών Se και
Κολχικοίς μέχρι τών καλούμενων Τι&ζρηνών. Από Si της εσπέ
ρας ταυτα ές*ι τά £9ν>7> **ί ό Παρυά£ρ>]ς, και ό Σκνόισ^ς
μέχρι της μικρας Αρμενίας f you της τού Εύκρατοι» ποτάμιος,
>7 ίιείρχει την Αρμενών άπό τίς Καππαδοκίας καί της Κομμογηνης.
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§. 2. ν

ό γά ρ Ευφράτης, από της βορείου αλευράς του Ταύρου τάς 5^7·
άρχάς εχων, τό μεν πρώτον ρεί πρός όυσιν διά τής Αρμενίας,
ε?τ’ επις"ρέφει πρός νότον καί όίακόπτει τον Ταύρον , μεταξύ
τών Αρμενίων τε καί Καππαόόκων καί Κομμαχηνών* έκπεσών
ό* Ιξοί, καί γενόμενος κατά τήν Συρίαν, επις-ρέφει πρός χειμε
ρινές άνατολά; μέχρι Βαουλώνος, καί ποιεί τήν Μεσοποταμίαν
πρός τόν Τι/ρ.ιν* άμφότεροι δε τελευτώσιν εις τόν Περσικόν
κόλπον. Τά μεν δη κύκλω τοιαύτα , όοεινά σχεδόν τι πάντα
καί τραχέα, πλήν τών πρός τήν Μηόίαν κεκλιμένων ολίγων.
Πάλιν (5έ τού λεχθέντος Ταύρου τήν αρχήν λαμβάνοντο; άπό
τής κεραίας τών Κομμαμηνών και τών Μελιτηνών, ήν ό Ευφρά
της ποιεί, Μάσιον μέν έςι τό ύπερκειμενον όρος τών εν τη
Μεσοποταμία Μυχίόνων εκ νότον , εν οις η Νίσιοις ες*ιν* έκ
δε τών προσαρκτίων μερών ή Σωφηνή κείται, μεταξύ τού τε
Μασίον καί τού Αντιταύρου. Ουτος δε άπό τού Εύφράτου
καί τού Ταύρου την αρχήν λαβών, τελευτά πρός τά έώα τής
Αρμενίας, απολ,αμβχνων μέσην τήν Σω^ηνήν, εκ Πάτερου δε
μέρους Ιχων την Ακιλισηνην, μεταξύ ίδρνμένην τού Ταύρον
τε καί τής τον Ενρράτον ποταμιάς , πριν ή κάμπτειν αυτόν
ini νότον* Βασίλειον ίέ τής Σωφηνής Καρκαθιόκερτα. Τον όε
Μασίον νπέρκειται πολϋ πρός Ιω κατά τήν Γορίϊ/ηνήν ό
Νι^άτης, εί3·’ ό Αδος, άρ’ ου καί ό Ευφράτης ρεί καί ό
Αράξής , ό μέν πρός όύσιν, ό <5έ πρός άνατολάς· είθ* ό Νίδαρος μέχρι τής Μηόίας παρατείνει.
$. 3.
0 μεν ουν Ευφράτης είρηται, όν τρόπον ρεί* 0 δε Αράςής,
πρός τάς άνατολάς ένεχ^είς μέχρι τής Ατροπατηνής, κάμπτει
Έ 2
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5a7· προς δύσιν καί προς άρκτους· καί παραρρεί τα Ζάρα πρώτον,
ε?τ’ Αρτά£ατα, πόλιν Αρμενίων' έπειτα λα τοΰ Αραξψον
πεδίου προς το Κάσπιον έκδίδωσι πέλαγος.

$. 4·
Εν αυτή δέ τί} Αρμενία πολλά μεν opr), πολλά δέ οροπέδια,
5a8u εν οις ούδ άρπελος φύεται ραδίως· πολλοί δ* αυλώνες, οι ρέν
ρε'σως, οί δέ καί σφοδρά εύδαίρονες· καθάπερ τό Αραξηνον
πεδίον, λ* ου ό Αράξης ποταρδς ρέων εις τά άκρα τής Αλβα
νίας καί τκν Κασπίαν εκπίπτει θάλατταν* καί ρετά ταυτα ή
Σακασηνή , καί αυτή τή Αλβανία πρόσχωρος καί τώ Κύρω
ποταρώ* είθ’ ή Γωχκρηνή. Πάσα χάρ ή χώρα αυτή καρποίς
τε , καί τοΓς ήρέροις δένδρεσι, και τοίς άει&αλέσι πλϊΐ^ύει.
Φέρει λ καί ελαίας’ ες-ι δέ και η Φαυνηνή τής Αρμενίας
επαρχία· καί ή Κωρισ>ινή, καί Ορχις-ήνή , πλείς^ν ίππείαν
παρέχουσα. Η δέ Χορζηνη και Καρβυσιπ/ή προσβορρώταταί εισι
καί νιφο'βολοι ράλις-α , συνάπτουσαι τοις Καυκασίοις ορεσι,
καί τή Ιβήρία, καί τή Κολχίδι* οπού φασί κατά τάς υπέρβολάς τών ορών πολλάκις καί συνοδίας ολας εν τή χιόνι
χαταπίνεσΒαι , νιφετών γενομένων επί πλέον' εχειν δέ καί
βακτηρίας προς τούς τοιούτους κινδύνους παρε|αίροντας εις τήν
επιφάνειαν, αναπνοής τε χάριν, καί του διαρ^νύειν τοις επιοϋσιν, ώς·ε βοήθειας τυγχάνειν, άνορύττεσΒαί τε καί σώζεσΒαι.
Εν δέ τή χιύνι |3ώλους πηγνυσΒαί (pact κοίλος, περιεχούσας
χρης-όν ύδωρ, ώς εν χιτώνι· καί ζώα δε έν αυτή γεννασΒαι'
καλει δέ σκώλϊΐκας Απολλωνίδής, Θεοφάνης δέ ^ρίπας* κάν
τούτοις άπολαρβάνεσθαι χρτ)ς*ον ύδωρ , περιογισΒέντων δέ τών
χιτώνων πίνεσΒαι. Τήν δέ χένεσιν τών £ώων τοιαύτ/jv είκα£ουσιν, οιαν την τών κωνώπων έκ τής έν τοίς ρετάλλοις φλοιός
καί τοΰ φεψάλου.
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$, 5.
Ιςωρονσι δέ τήν Αρμενίαν, μικρών πρδτερον ουσαν, αΰ£η- 5a8.
θήναι διά των περί Αρχαξίαν καί Ζαρίαδριν οι πρότερον μεν.
ίσα νΑντιόχον τον μεχοίλον ς-ρατη/οε βασιλεύσαντες δ* ΰςερον
μετά την εκείνον ήτταν, ό μεν, τής Σωφηνής καί τής Ακίλιο^νής καί Οδομαντίδος, καί άλλων τινών, ό δέ, τής κερί
Αρζάξαζα, σ υ ν η ύ ρ α ν , εκ των περικείμενων εθνών άποχέμο·
μενοι μέρη’ εκ Μήδων μεν τήν τε Κασπιανήν καί ΦαννΓτιν^
καί Βασοροπεδαν’ Ιδήρων δέ τήν τε παρώρειαν τον Παρυα'δρον,
καί τήν Χορ£ηνήν , καί Γωχαρηνήν, πέραν ουσαν τον Κύρον*
Χαλύβων δέ καί Μοσννοίκων Καρηνίτιν καί ΞερΙήνήν, ά τή
μικρά Αρμενία ές-ΐν όμορα, ή και μέρη αυτής έςΊ* ΚαΙϊιόνων
δέ Ακιλισινήν καί τήν περί τον Αντίτανρον* Σνρων .δέ Ταμωνίτιν , ώς-ε πάντας όμΟχλώττονς είναι.
§.

6.

Πόλεις <5° είσίν Αρμενίας Αρχάξαχά τε, ήν καί ΑρταΙίασατα καλονσιν , Αννίβα κτίσαντος Αρχαξίχ τώ βασιλεί ,
καί Αρξαχα, άμφότεραι επί τώ Αράξρ’ ή μέν Αρξατα προς 5ag.
τοίς δροις τή; Ατροπατίας, ή δέ Αρζάξαχα προς τω Αραξηνώ
πεδίω, σννωκισμε'νη καλώς, καί βασίλειον ουσα τής χώρας.
Κεΐται δ’ επί χερρονησιάζονχος ώχκώνο.ς, το τείχος κύκλω προ
βεβλημένου τον ποταμόν, πλήν τον ισθμόν’ τον ισθμόν δ’
Ιχει χάγρω καί χάρακι κεκλεισμενον. Ον πολύ δ5 απωθέν ες-ι
τής πόλεως καί τώ Τιχράνον καί Αρταονάσδον χα£οφνλάκια,
φρούρια ερνμνά, Βάβνρσά τε, καί Ολανή* ήν δέ καί άλλα επί
τω Εύφράτρ. Κρχαγηρας δέ άπεςησε μεν Αδώρ ό φρούραρχος,
έίειλον δ’ οι Καίσαρος ς-ρατηχοί, πολιορκήσαντες πολνν χρό
νον , καί τά τείχη περιείλον.
Ψ 3
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Ποταμοί δέ πλείους με'ν είσιν εν χή χώρα’ χνωριμώτατοι δε
Φάσις μεν καί Λύκος, εις τίτ,ν Ποντικλ,ύ έκπίπτοντές θαλατταν,
( Ερατοσθένης ί* αντί τού Λύκου τί^ησι Θερμώίόντα ούκ ευ )·
έίς δε ντ,ν Κασπών Κύρος καί Αραξες* εις ίέ 'rijv Ερυθρόν,
ό τε Ευφράτης καί ό Τιάρες.
$. S.
Είσί δέ καί λ.ίμναι κατά τκν Αρμενίαν μεγίΟ&ι' μία μεν ό
Μάντιανά ( Κυανέα μεδερμν,νευθείσα), με/ιςτι, ώς φασι, μετά
τ»ν Μ^ιιώτιν, αλμυρόν ύπατος, σοίχουσα μέχρι τκς Ατροπατίας , εχουσα καί άλ.οτηόχια* ή δε , Αρβϊ)νή , r,v καί ΘωνΓτιν
καλοΰσςν* ές-t ίέ νιτρίτις, τάς ^ εσ^κτας ρκττει καί διαβαίνει
οιά ίέ τούτο καί άποτόν ές-ι το ν»ϊωρ. Φέρεται δε δι’ αύτκς ό
Τίχρις, άπό τός κατά τόν Νιφάτ»ν ορεινής όρμφεϊς, άμικτον
φυλζιίττων τό ρεύμα σίά τκν οξύτητα* ay’ ού καί τούνομα
(Μϊίίων τίχριν καλούντων τό τόξενμα). Καί ούτος μεν έχει
πολυειίεΐς ίχ3ύς· οί δε λιμναίοι ενός ειίους εισί. Κατά ίέ τον
μυχόν τ>5ς λίμνες εις βάρζ3ρον έμπεσών ό ποταμός, καί πολΰν
τόπον ένεχθείς υπό χλίς, ανατέλλει κατά τ«ν ΧολώνΓτιν* έκεΐΘεν
προς μεν Ωπιν καί τό της Σεμιράμιδος καλούμενον
Αατείχισμα έκεΓνός τε καταφέρετάι, τούς Γορίύαίους έν οε|ιά
άφείς καί τκν Μεσοποταμίαν όλτιν καί ό Ευφράτης τουναντίον
έν άρις-ερά Ιχων τκν αύτκν χώραν. Πλτ)σιασαντες ίέ άλλκλοις,
καί ποοίσαντες τκν Μεσοποταμίαν, ό μεν &ά Σελεύκειας φέ
ρεται προς τόν Περσικόν κόλπον, ό δε διά Βά£υλώνος* κα3α'περ είριιταί που καί έν τοίς προς Eparoo^VvjV καί ίππαρχον
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§- 9·
Μέταλλα δ' εν μεν τή Υσπιράτίάί εςι χρυσόν κατά τά 52g.
Κάρβαλ-α, ε<ρ’ ά Με'νωυα έπερψεν Αλέξανδρος μετά ς*ρατιωτών* όνεώχΒη δ} νπά των έγχωρίων* Καί άλλα ^ ΐς·ΐ μέταλλα,_
καί τά τής σάνίυκος καλουρένης, ήν δή χαί Αρμένιον καλονσι
•χρώμα, δροισν κάλχρ. Οντω ^ ές'ιν ίππάβοτος σφόίρα η
χώρα, καί ούχ ήττον τής Μηίίας, ώςε οί ΝησαΓοι ίπποι καί 53ο.
ένταΰΒα γίνονται, οΤσπερ οί Περσών βασιλείς έχρωντο* καί ά
σατράπης της Κρμενίας τώΠepor, κατ’ έτος διαμυρίους πώλους
τοις ΜιΒριαχοϊς επερπεν. Αρταουάσδης δε Αντωνίω χωρίς
τής άλλης ίππείας αϋτηυ τήν κατα'φρακτον έξακισχίλίαν ίππον
έκτάξας επέδειξεν, ήνίκα εις την Μηδίαν ενέβαλε συν ,αντώ.
Τούτης δε τής ίππείας, ού Μήίοι μόνοι και Αρμένιοι ζηλωταί
γεγόνασοι, αλλά καί Αλβανοί* καί χάρ εκείνοι καταφράκτοις
χρώνται.
$

ΙΟ.

Τον <5ε πλούτον καί της δυνάμεως τής χώρας σηρείον ού
σμικρόν, δτι Πορπηίον Ύιγράνη τω πατρί τον Αρταουάσίον
τάλαντα έπιχράψαντος εξακισχίλια αργυρίου, διένειμεν αντίκα.
ταίς δυνάμεσι των Ρωμαίων, ς-ρατιώτρ μεν κατ’ άνίρα πεντήκοντα δραγμάς *καί εκατόν*, έχατοντάργη δε χίλίας, ίππαρχο» ίε
καί χιλνίοίρχω τάλαντου.
$. I I .
Μέχε^ος ίέ τής χώρας Θεοφάνης άποίίίωσιν, εύρος ρεν
σχοινων έκατου, ρήκος £έ διπλάσιου* τιθείς την σχοινον τετταράκοντα Γαίίων* έχχυτερω ές·ί τής άληΒείας, ρήκος μεν
ΒέσΒαι τά ύπ’ εκείνου λεχ£έν, εύρος δ'ε τό ήρισυ, ή ρ«ρώ

ψ 4 * •••·
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53ο. πλεΐον. Η μεν όή ψύσις τής Αρμενίας xat όυναρις τοιαυτί].
$· >2 ·
Αρχαιολογία $ε τις ές·ι περί τοΰ Οίνους τοΰίε τοιαύτη.
Αρμενος εξ Αρμενίου, πο'λεως Θετταλικής, 3 κείται ρεταξύ
Φέρω» καί Λαοίσσης επί τβ Βοιέρ, καθα'περ ΰρηχαχ, συν
εςράτευαεν Ιάαονι εις τι}» Αρμενίαν’ τούτου φασΐν επώνυμου
τή» Αρμενίαν οί περί Κυρσίλον τον Φαρσάλων καί Μήίιον
τό» Λαρισσαίον, άνίρες συνες-ρατευκότες Αλε|ά»5ρω· τώ» οέ
μετά τοΰ Αρμενου , τους ριέ» τή» Ακιλισηνήν οίκήσαι, τκ» υπό
τοΓς ΣωφιινοΓς πρότερον ουσαν, τούς 5έ εν τί5 Συσπιρίτι5ι έως
τής Καλαχ»)»ής καί τής Α&αβήνής έ|ω τώ» Αρμενιαχών όρω».
Καί τή» έσΘήτα 5έ τή» Αρρενιακή», Θετταλοοί» φασε» οιο» τούς
βαΰεΐς χιτώνας, ούς καλοϋσι Θετταλικούς έν ταις τραχω&αις,
καί ζωννύουσι περί τά ς-ήθνι, καί έ^απτί5ας, ώς καί τώ»
τραχωίών μιμησαμενων τούς Θετταλούς. Είει μέν γάρ «ύτοίς
επιθέτου χόσμου τοιοΰτου τίνος* οί 5έ Θετταλοί ραλις·α βαθυς-ολοΰντες, ώς εικός, <5ίά το πάντων εΓναι Ελλήνων βόρειότάτους, καί ψυχρότατους νέρεσθαι τύπους, έπιτηίειοτάτην
παρέσχοντο μίμησιν, τή» τώ» υποκριτών διασκευήν έν τοΓς
53ι. άναπλάσρασι. Καί τό» τής ιππικής [5έ] ζήλο» ψαα'ιν είναι
Θετταλικό», καί τούτοις όροίως καί Μή5οις. Τή» 5έ Ιάσονος
ς-ραχείαν καί τά ίασόνια μαρτυρεί' ών τινα οί 5υνάς-αι κατεσκευασανπαραπλαίσίως, ώσπερ τον έν Αβώήροις νεώ» τοΰ ίάσονος Παρρενίω».
5· *3«
Τό» 5ε Αράξην κληθήναι νομίξουσι κατά τ«ν όροιύτητα
τή» προς τό» Πηνειόν υπό τών περί τό» Αρμενον, όρωνυρως
έχείνω' καλείσθαι γάρ Αράξψ κάκεΤνον, 5ιά τό άπαράξαι τήν
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(Wav άπδ τού Ολυμπου, ργ,ξαντα τα Τέμπη. Καί τον εν 53
Αρμενία δε, άπδ των όρων καταβάντα, πλατύνεσθαί φαat τό
παλαιόν, χαΐ πελαγίζειν εν τοίς ύποκειμένοις πεδίοις, ούκ
έχοντα διέξοδον' Ιάσονα ίέ μιμησάμενον τα Τέμπη, ποιήσαι
την δεασφάγα, δι ής καταράττεε υυνΐ τό δίωρ εε’ς την Κασπώεν
θάλατταν' έκ δε τούτου χυμνωθήναι τό Αραξψδν πεδίον , it*
ου *συμ*βα&ει, ρέων έπΐ τον καταρράκτην ό ποταμός. Ουτος
μέν ουν ό "λόγος, κερί τού Αράξου ποταμοί λεγόμενος, έχει τι
πεθανόν* ό ίέ ΐίροίότειος ου πάνυ* φησΐ yip έκ Ματιανών
αυτόν ρέοντα, εις τετταράκοντα ποταμούς αχίζεσ^αι, μερίζεεν
δε Σκύλας *εαΐ Βακτρεανούς. Και Καλλισθένης δε ήκολούθησεν
αύτώ.
»·

§. *4.
Λέγονται δε χαί των Λίνιάνων τενές, οί μεν, την Ούΐτιαν
βε'ζήσαε, οι ό5 υπερώε τών Αρμενίων υπέρ τον Αοον καί τόν
Νε'βαρον. Μέρη
ές-ι τού Ταύρου ταΰτα , ών ό Αβος έχχύς
εςι της όίού της εις Εκβάτανα φερούσης παρά τόν Αβά
ρετος νεών. Φασί δε χαΐ Θρακών τενας, τούς κροσαγορευομενους Σαραπάρας, οΐον κεφαλοτόμους, οίκήσαι υπέρ τής
Αρμενίας , πλησεον Γουραυεών καί Μήίων, θηοεώ&ες ανθρώ
πους καε απειθείς , ορεινούς, περεσκελις-ά; τε και άποκεφα)ΐΓάς· τούτο γάρ δηλοϋσιν οι Σαραπάραι. Είρηται δε χαί τά
περί τής Μηίεώες έν τοίς Μηίεκοίς* ώς-ε εκ τούτων πάντων
εικάσουσι, καί τούς Μήίους καί Αρμενίους συγγενείς πως τοίς
Θετταλοίς είναι, τοίς άπό Ιάσονος καί Μηόεεας.

$· ι5,
0 μέν όή παλαιός λόχος ουτος* ό δε τούτου νεώτερος χαί
κατά Πέρσας εες τό έψεξτ,ς μέχρι εες ημάς , ώς εν κεφαλαεω
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53 1. πρέποι άν μέχρι τοσούτου λεχθείς, Art κατείχον την Αρμενία
Πέρσαι, καί Μακεδόνες μετά τούτα ,οί την Συρίαν έχοντες καί
την Μvjieav* τελευταίος δ ύπήρΙεν όρόντης άπόχονος Ϋδάρνου, των επτά Περσών ενός. Είθ’ υπό των Αντίοχου τού
μεγαλου ς-ρατηχών, του προς Ρωμαίους πολεμήσαντος, typify
διχα, Αρταξίου τε και Ζαριάδριος' καί ήρχον ουτοι, τοΰ βχ·
532. σιλέως έπιτρέψαντος* ήττή^έυτος δ εκείνου , προσθέμενοι
Φωμάιοις, καθ’ αυτούς έτάττοντο βασιλείς προσαχρρευθέντες.
Τοΰ μεν ούν Αρταξίου Τιχράνης ήν άπόyovoς* καί είχε τήν
ιδίως λεχομένην Αρμενίαν* αυτή Α ήν προσεχές τή τε Μηδια,
καί Αλδανοις , καί Ιδηρσι μέχρι Κολχίδος καί τής επί τώ
Εύ£είνω Καππαδοκίας. Τού δέ Ζαριάδριος ό Σωφηνός Αρτάνης έχων τά νότια μέρ>], καί τούτων τά προς δύσιν μάλλον*
κατελύθη Α ούτος υπό τού Τιχράνου , καί πάντων κατέςτ?
κύριος εκείνος. Τύχαις δ* έχρήσατο ποαίλαις. Κατ’ άρχάς μεν
γάο ώμήρευσε παρά Πάρθοις* έπειτα δι’ έκείνων έτυχε καθό
δου , λαδόντων μισθόν εβδομήκοντα αυλώνας τής Αρμενίας'
αυξηθείς δέ , καί ταΰτα άπέλαδε τά χωρία , καί τήν έκείνων
έπόρθησε, την τε περί Νινον, καί τήν περί Αρβηλα* υπηκόους
δ* έσχε καί τόν Ατροπατηνόν, καί του Γορδυαίον , μεθ5 ών
καί τήν λοιπήν Μεσοποταμίαν, έτι δε καί τήν Συρίαν αυτήν καί
Φοινίκην, δια&ές τόν Ευφράτην, άνά κράτος είλεν. Επί τοσοϋτον δ εξάρσεις, καί πόλιν έκτισε πλησίον τής Ιδηρίας
μεταξύ τούτης τε καί τού κατά τόν Ευφράτην Ζεύγματος , ήν
ώνόμασε Τιχρανόκερτα, έκ δώδεκα έρημωθεισών ύπ’ αυτού
πόλεων Ελληνίδων ανθρώπους συvayayώv. Εφθη δ επελθών
Λεύκολλος, 6 τώ Μιθριδάτη πολεμήσας, καί τούς μεν οίκήτορας εις τήν οίκείαν έκάς*ου άπέλυσε* τό δέ χτίσμα, ήμιτελές
έτι όν, κατέσπασε προσδαλών , καί μεκράν κώμην κατέλιπεν*
έςήλασε δέ καί τής Συρίας αυτόν καί τής Φοινίκης. Διαδεςά-
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μένος δ’ Αρταονα'σόλις εκείνον , τέως μεν ευτυχεί φίλος ων 55a*
Ρώμαιοις· Αντώνιον δε προδιδονς HapBucdotq έν τώ προς
αυτούς πολέριω, δίκας έτισεν' άναχΒεΐς yip εις Αλεξάνδρεια»
νπ’ αυτόν, [καί] δέσμιος πομπευτείς διά τής πόλεως, τέως μεν
έγρονρεϊτο’ έπεη} άνηρέΒη, συνάπτοντος τού Ακτιακοΰ πολέ
μου'. Μετ’ εκείνον δε πλείους έβασίλευσαν υπό Καίσαρι καί
Ρωμαίοις όντες* καί νυν έτι συνέ/εται τον αύτόν τρόπον.
§· *6·
Απαντα μεν ούν τά των Περοών ιερά καί Μϋίοι και Αρ
μένιοι τετιμήκασι, τά δε τής Αναίτιδος διαγερόντως Αρμένιοι,
έν τε άλλοις ίδρνσάμενοι τόποις, και δ/ι καί έν τή λκΟισηνή.
ΑνατιΒέασι δ ενταύθα δούλους και δούλας* καί τούτο μεν ον
Βαυμας-όν. Αλλα καί Βυγατέρας οι έπκρανές-ατοι τον έΒνους
άνιεροϋσι παρΒένονς, αις νόμος ές·ι, καταπορνευΒεισαις πολύν
χρονον παρά τή Βεώ, μετά τάϋτα δΐδοσΒαι προς γάμον, ούκ
άπα£<ονντος τη τοιαύτγ συνοικέϊν ούδενός. Τοιοΰτον δε τι καί
Ηρόδοτος λέγει το περί τάς Ανίας* πορνεύειν γάρ άπάσας. 535.
Οντω δε φιλοφρόνως χρώνται τοΓς έρας-άϊς, ως-ε καί ξενίαν
παρέχουοι, και δώρα άντιδιδόασι πλεέω πολλβάις, ϊ; λα,μ&χνοναιν, αχ' εξ εύπορων οίκων έιαγορηγούμεναι' ίέχονταε ίέ
ον τούς τυχόντος των £ένων, άλλα μαλιςα τούς άπό ίσου
άςιώι/ατος.
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5 15. δε πεδία ποταμοί; διαρρείται* ποτίζουσι δ* αυτά, τά μεν τω
5 16. Αρίω, τά δε τώ Μάρχω. Ομορε! δε h Λρία, x9j Βακτριανή, κατά
την ύποπιπτονσαν [τώ] Χρει τώ ίχοντι την Βακτριανή· διέχει δε
της Υρκανόας περί έξακισχύέους ςαδίους* Συντελλς δ>ην αυτή
καί rj Δραχχιανλ μέχρι Καρμονίας, το μεν πλέον τοις νοτίοις
μέρεσι των ορών υποπεπταοχυΐα, έχρυσα μέντοι τινά των μερών
καί τοΓς άρκιικοΓς πλησιά£οντα τοΓς κατά την Αριαν* v*cu fi
Αραχωσιά δε ου πολύ άπω$έν έςτ> καί αδτη τοΓς νοτιοις μί~
ρεσι τών ορών, ύποπεπτωκυΓα, καί μέχρι του Ινδού ποταμού
τεταμένη , μέρος ουσα τής Αριανής. Μήκος δε τής Αριας οσον
Λσχίλιοι 'ς-άδίοι y πλάτος δε τριακόσιοι του πεδίου* πόλεις δε
Αρτακάνα, καί Αλεξάνδρεια, καί Αχαία 9 επώνυμοι τών
κτισάντων. ΕνοινεΓ οέ σκόδρα ή γή' και γάρ εις τρνχονιαν παρα
μένει έν άπιττώτοις αχγεσι.
§· *·
Παραπλήσια 3* έςι και fj Μαργιανή* ερημιαις δε περιέχεται
το πεδίου* Θανμάσας δε τήν ευφυΐαν 6 Σωτήρ Αντίοχος 7
τειχει περιέ£αλε κύκλον εχοντι χιλιων καί πεντακοσιων ς-αδίωυ'
πόλιν δε εκτισεν Αντιόχειαν. Εύάμπελος δε καί αυτίj yj γη*
φασί γουν τον πυθμένα εύρίσκεσθαι πολλάκις δυσιν άνδράσι
περύαιπτον, τον δε βότρυν δίπηχυν*
Κ Ε Φ. ΙΑ.
$· ι .
Τ η ς ίέ Βcc/.τρίας μίρΥι μεν τινα rrj Αρια παραβεβληται προς
άρκτον, τά πολλά δ υπέρχειται προς εω* πολλί) δ1 ε<?1 χαί
πάμψορος, πλλν ελαίου. Τοαοΰτον δε ϊσγνσαν οι άποςχαανχες

ΒΙΒΛ. ΙΑ. ( βακτρια ).

339

Ελλκνεςαύτκν, διά τκν αρετήν τής χώρχς, &ς"ε τής τε Αριανκς 5ι6.
έπεκράτουν 9 xai των ίνδών, ως ψηαιν Απολλόδωρο; ό Αρτεμιττ,νός > καί πλείω ΖΒνη κατες-ρέψαντο ί) Αλά|ανδ)οο;, καί ρα'Xtfa Μένανδρο; (εί^ε xai τον Υπανιν διέβη προ; έω, καί
με/pt τού Ισα'ρου προκλ&ε), τά μεν αύτές , τά δέ Δψ·ή·
tpto; ό Εύθνδκρου υιός τον Βακτρίων βασιλάω;* ου ρόνον δέ
τκν Πατταλκνκν κατέσχον, αλλά καί τκ; άλλης παραλίας τκν
τε 2αραό^ου καλονρένκν , καί τκν 2ι^ερπδο; |3ασιλείαν.
Κα3όλον δέ φησιν εκείνο; τής σνρπάσκ; Αριανής πρόσχημα
είναι τκν Βακτριανή. Καί δκ καί μέχρι Σηρών καί Φρννών
ε’ξέτειναν τκν αργήν.
§.

2.

Πόλεις δ* είχον τα' τε Βάκτρα, ήντ.ερ καί Ζαριασπαν χαλούσιν, κν διαρρει ομώνυμος ποταρό; ερβαλλων εις τον i^|ov,
καί Δάραψα, καί άλλα; πλείου;* τούτων δ* κν καί κ Εύκρατιδία, τον αρξαντος επώνυμος. Οί δέ κατασχόντες αυτήν Ελλη
νες καί εί; σατραπεία; δικρκκασιν ών τκν τε Ασπιώνου xxi 5iy.
ψ
τκν Τονριούαν ά^ρρηντο Εύκρατίδαν οί Παρθυαιοι. Εσχον δέ
καί τκν Σο^διανήν ύπερκειρένην πρό; έω τής Βακτριανή; , ρετα|> τού τε Ω|ου ποταμού} ος ορίζει τκν τε των Βακτρίων
καί τκν των Σο^δίων , καί τού Ιαξαρτου* ουτο; δέ καί τού;
Σο^διου; ορίζει, καί τον; Νορα'δά;.
$. 3.
Τό μεν ούν παλαιόν ού πολύ διε'ρερον τοΓ; βίοι; xai τοΓ;
ήΒεσι των Νοράδων οϊ τε Σογδιανοί, xai οί Βακτριανοί* ρικρόν
δ5δμως ήμερώτερα κν τά τών Βακτριανών. Αλλά καί περί τού
των ού τά βϋ.τις-α Ιέγουαιν οί περί όνησίκριτον’ τού; yap
άπειρκ,κότας διά νόσον, ή γήρας, ζώντας παρα&ίλλεσ&αι τρε-

X a
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5 ι 7· (ρομένοις swalv επίτηδες προς τούτο, ους ένταφιαςάςκαλεΓσ3αι
πατρώα γΐώττρ' χαΐ όράσ3αι τά μεν όζω τείχους
τής μχτροπόλεως τών Βάκτρων χαλαρά’ των S’ εντός τό πλέον
ος·εων πλήρες ανθρωπίνων' χαταλΰσαι Si τον νόμον Αλέξαν
δρον. Τοίαϋτα Si πως καί τά περί τούς Κασπίους Ις·ορουσι*
τούς yap γονέας, έπεσαν ε£δομήχοντα έτη γεγονότες τυ^χάνωσιν, έγχί.εισθέντας λιμοχχονέΐσθαι. Τούτο μεν ούν άνεκτότερον, και τώ οα,είω νόμω παραπροϊόν, χαίπερ ον Σκυδικόν
πολύ μέντοι Σχυθικώτερον τό τών Βακτριανών. Και δό SiamρεΓν άξιον, ήνίκα Αλέξανδρος τοιαυτα χατε)άμ6ανε τάνταύθα, τί
χρή είπειν τά επί τών πρώτων Περσών, καί τών ότι πρότερον
Ηγεμόνων, όποια είκός ην παρ’ αύτοΐς νενομίσθαι·

Φασί S’ ούν οκτώ πόλεις τον Αλέξανδρον έν τε τρ Βακ
τριανή καί τ>5 Σοχδιανρ κτίσαι* τινάς Si κατασκα'ψαι, ών Καριατας μεν τής Βακτριανής, εν ρ Καλλισθένης συνελήφ3η,
καί παρεδόθη γυ)αχρ, Μαράκανδα δε της Σο}/διανής, καί τά
Κύρα, έσχατον 0ν Κύρου χτίομα, επί τώ ίαξάρπ) ποταμω κεί
μενον, δπερ fiv όρων τής Περσών αργής' χατασχάψαι δέ το
κτισρια τούτο, χαίπερ όντα φιλόκυρον, διά τάς πυκνάς άπο5-άσεις. ΕλεΓν δέ καί πέτρας έρνμνάς atpoSpa εχ προδόσεως ,
την τε έν αυτή τη Βακτριανή την Σιοιμίθρου, έν η είχεν Οξυάρτης
την θυγατέρα Ρωξάνην, και τήν έν τρ ΣοyStavp, χαίτην τον
Ωξου (οί δ>Κριαμάξου ψασί). Την μεν ούν Σισιμ&ρον πεντεκαιδεκα ς-αδίων ίς-ορούσι τό ύψος, ό^δοήκοντα Si τόν κύκλον
άνω δ’ επίπεδον καί ευχεων, όσον πεντακοσίους άνδρας τρέγειν
δυναριένην, εν η καί ξενίας τυχεΓν πολυτελούς, καί γάμονς
άγαγεΐν Ρωξάνης τής Οξυάρτου ^υ^ατρός τόν Αλέξανδρον’ τήν
δέ τις Σοχδιανής διπλάσιάν τό ύψος ψαοί. Περί τούτους δέ
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?οίι« τόπους καί τό των Βραχχιίών άς*υ άνελείν* ούς Ξε'ρξην 5ι8.
μεν ίίρΰσαι αυτόθι, συναπάραντας αυτώ έχοντας έκ τής οίκείας, &ά τό παραίοΰναι τά χρήματα του θεού τά εν Διίύτ
ροις καε τούς θησαυρούς* εκείνον ό’ άνελείν ρυσαττόρενον τήν
ιεροσυλίαν καί την προδοσίαν.
$. 5,
Τον ίέ Λα τής Σο^ανής ρέοντα ποταρόν Π ολυτιρητόν
Αρις*ό£ουλος λέχει, τών Μακε<?όνων θερένων (καθάπερ καί
άλλα πολλά, τά ρέν καινά έθεσαν, τά ίέ παρωνόρασαν), άρ
χοντα <?έ τήν χώραν, έκπίπτειν εις έρηρον καί- άρρώόή χήν,
καταπίνεσθαί τε είς τήν άρρον, ώς καί τόν Αριον, τον <?ι’
Αριών ρε'οντα. Του & Ωχου ποταρού πλησίον ορύττοντας,
εύρείν ελαίου πηχήν λέχουσιν* είκός $έ, ώσπερ νιτρώόή τινά,
καί ς*ύφόντα ύχρά, καί άσφαλτώόή, καί θειώόή όιαρρεί τήν
^ήν, ουτω καί λιπαρά εύρισκεσθαι* τό όε σπάνιον ποιεί τήν
παραίόξίαν. Ρείν όε τόν Ωχον οί ρέν όιά τής Βακτριανής φασιν,
οί ίέ παρ’ αυτήν* καί οί ρέν έτερον του Ωξου ρε'χρι τών εκ
βολών, νοτιώτερον εκείνου, άρφοτέρων ό’ έν τή Υρκανία τάς
είς τήν θάλατταν ύπάρχειν έκρύσεις* οί όε, κατ’ άρχάς ρέν
έτερον, συαβαλλειν δ’ εις εν τό του Ωςου ρείθρον, πολλαχού
καί εξ καί επτά ς-α&ών έχον τό πλάτος. Ο ρίντοι Ιαξάρτης
άπ’ άρχής ρεχρι τέλους έτερός ές*ι τού Ωξου, καί είς ρέν τήν
αυτήν τελευτών θάλατταν* αί ^ έκβολαί φε'χουσιν άλλήλων,
ώς φη^ι Πατροκλής, παρασάχχάς ώς όχίοήκοντα* τόν <5ε παρασάγγγ,ν τόν Περσικόν, οί ρέν εξήκοντα ταμιών φασίν, οί όε
τριάκοντα, ή τετταράκοντα. Αναπλεόντων 8* ήρών τόν Νείλον,
άλλοτ* άλλοις ρέτροις χρώρενοι τάς σχοίνους ώνόρα£ον άπό
πόλεως ε’πί πόλιν* ώς*ε τόν αύτόν τών σχοίνων άριθρόν άλλαχοΰ ρέν μείζω παρέχε.ιν πλοΰν, αλλαχού ίέ βραχύτερου* ούτως'
X 3
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5ι8. ί ζ άρχής παραδεδομένον καί φυλ-αττόμενον μέχρι τοΰ νΰν.
§.6.
Μέχρι μέν δή τής ΣοχΑανής. πρός άνίοχοντα ήλιον ιο'ντι
από της Υρκανιας γνώριμα υπήρξε τα έθνη καί τοίς ΙΙέρσαις
πρότερον τά έξω τοΰ Ταύρου, καί τοΓς Μακεάο'σι μετά ταϋτα,
καί τοΓς Παρθυαίοις. Τά Α επέκεινα επ’ ευθείας, οτι μέν Σκυθικά εΓ», εκ τής όμοειδιας εικάζεται* ς·ρατεΐαι δ5 ού χεχόνασιν έπ’ αυτούς ήμίν γνώριμοι* καθα'περ ©ύάέ επί τούς j3oρεεοτάτους τών Νομάόών* ε’φ’ ούς έπεχειρησε μέν ό Αλέςανίρος
άχειν ς-ρατιάν, ότε τον Βήσσον μεοίει καί τάν Σπιταμεν^ν*
ζωγρία δ* άναχθέντος του Βήσσου, τοΰ ίέ Σπιταμε'νους ύπό
τών βαρβαρών Αα^θαρέντος, ε'παύσατο τής έπ<χειρήσεως. Ούχ
©μολοχοΰσι Α, οτι περιέπλευσάν τινες άπό τής ΙνΑκής επί τήν
Υρκανιάν* οτι Α δυνατόν, Πατροκλής ειρηκε.
§·

5ΐ9·

7·

Λεγεται δε, διότι τοΰ Ταύρον, τό τελευταίον, δ καλόΰσιν
>
Ιμαον, τή ΙνΑκρ θαλάττη ξυνάπτον, ούοεν ούτε προΰχειπρός
έω τής ΙνΑκής μάλλον, ovV είσέχεί' παριόντι Α εις τό βόρειον
πλευράν, άεί τι τοΰ μήκους ΰφαιρει καί του πλάτους ή θ ά λαττα, ως·’ άποφαίνειν μείουρον πρός έω τήν νΰν imoypayoμένην μερίδα τής Ασίας, ήν ό Ταΰρος απολαμβάνει πρός τον
Ωκεανόν, τάν πληροΰντα τά Κάσπιον πέλαγος. Μήκος Α εςά
ταύτης τής μερίδος τό. μέγις^ν άπό τής Υρκανιας θαλάττης
επί τάν Ωκεανόν τάν κατά τά Ιμαον τρισμυρίων που ς-αδιων,
παρά .τήν ορεινήν τοΰ Ταύρου τής πορείας ού'σης’ πλάτος δ5
έλαττον τών μυρίων. Είρηται yap, οτι περί τετρακισμυρίου;
ς-αδίους εςι τά άπά τοΰ Ισσικοΰ κόλπου μέχρι τής έώας θαλάτ*
ι
της τής κατά Ινοούς* επί θ’ Ισσόν άπό τών .εσπεριών άκρων
U
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τών κατά ςήλας, άλλοι τρισμύριοτ εςι δε ο μυχός τον ίσσικον 5ι9·
κόλπον μικρόν, ή ούδεν, λ μισού . έωΒινώτερος' το όε από
Αμισοϋ επί τλν Ύρκανιάν y^v , περί μνριους ες·ΐ ς-αδίους ,
παράλ-ληλον ον τώ άπό τού Ισσικον λεχθε'ντι επί τονς Ινδούς.
Λειπεται.δίό τό λεχθέν μήκος επί την έω τής περιωδενμέν>)ς
vwi' /Αεοί'δος, οι τρισμϋριοι ςάδιοι. ΓΓοέλαν δε τού πλάτους τον
μεγίς-ου τιξς οικουμένης οντος περί τρισμυρίους ς·αδίους, χλαμνΥοειδούς ονοϊ}ς, τό διάβημα τούτο εγγύς «ν εί-Vj τον μεσημ
βρινού τοϋ όιά τής Υρκανιας 3·αλ.άττ»;ς γραφόμενου καί της
Περσικής, εϊπερ ές-ί το μήκος τής οικουμένης επτά μυριάδες.
Et ©νν άπό τής Υρκανιας ini την Αρτεμίταν την εν τή Βαβυ
λωνία ςάδιοί eiaiv όκτακισχιλιοι, καΒάπερ είρηκεν Απολλό
δωρος ό εκ τής Αρτεμίτας, έκεΐΒεν δ3 ini τό ςόμα τή; κατά
Πέρσχς Βαίάττης άλλο τοσοντόν έςτ,,καί πάλιν τοσούτον, ν
μικρόν άπολείπον, εις τά άνταίροντα τρις άχροις τής Αιθιοπία;*
λοιπόν άν εΐη τοϋ πλάτονς τής οικουμένης τον λεχ^έντος άπό
τού μυχού τής Υρκανιας ^αλάττης ini τού ςόματος αυτής,
όσον είρήκαμεν. Μειονρον δ' οντος τοϋ τμήματος τούτου τής
γής .ini τά τ.ρός εω μέρη, .γίνοιτ άν τό όχημα προσόμοιον
μαγειρική) κοηίδι, τον μεν όρους in’ ευθείας οντος, και νοού
μενου κατά τήν ακμήν τής κοπιδος* τής δ3 άπό τοϋ ς-όματος
τού Ϋρκανίου παραλία; επί Τ&μαρον, κατά Πάτερου πλενρον,
εις περιφερή καί μειονρον γραμμήν άπολήγον.
$· «.
£πιμν>ίς·εον δε καί τών παραδόξων ενίων, ά ^ρνλλούσι περί
των τελεως βαρβάρων, οιον τών περί τόν Καύκασον και τήν άλλην
ορεινήν. ΤοΓς μεν γάρ νόμιμον είναι γασι τό τού Εύριπίσον,
Τον γόντα $ρκ,νεϊν, εις ία’ ερχιται ζαχ.ά·- *
Τόν <Γ «ν Βανόντχ, και πόνων ·πεπάυμέυον ,
Χαίρ οντας εύγνμοΰντας ίκπεμπειν όομων.

52ο.

χ 4
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520·· Ετε'ροις δ ε, μηδένα άποκτείνειν τών εςαμαρτόντων τάμέγιςα.,
άλλ’ έζορίζειν μόνον μετά των τέκνων, ύπεναντίως τοις Asp-.
6|i* καί γάρ επί μιχροΐς ,ούτοι σγάττουσι. Σέβονται δε yf,v οι
Δέρ&κες* Βύουσι δ>ούδεν θήλυ, ουδέ έσθίόυσι* τούς δε υπέρ,
εδδομήχοντα έτη γεγονόταζ σψάττουσι' άναλισκουσι δε τάς
σάρκας οι άγχις-α γένους* τάς δε γραίας άπάγχουση , είτα
θα'πτουσι* τούς δε εντός έδομηχοντα ετών άπορον όντας ούκ
εσθιουσιν, αλλά θβίπτουσι. Σίγιννοt δε τάλλα μεν περσίζουσιν, ίππαρίοις δε χρώνται μιχροις , δασέσιν , άπερ ιππότη»,
όχεϊν μεν ου δύνανταν τέθριππα δε ζευγνύουαιν' ήνιοχοΰσι δε
γυναίκες, έκ παίδων ήσκηρεεναι* η δ’ άρις-α ήνιοχοΰσα, συνοι
κεί, ώ βούλεται. Τινάς δ>έπιτηδεύειν φασΐν ώς μακροχε<ροδ.ώτατοι φανουνται, καί προπεπτωκότες τοΐς μετώποις, ώσΒ’ ύπερ·
κύπτει» των γενείων. Ταπόρων δ* ές-ί καί τό τούς μεν άνδρας
μελανειμονεί» καί μακροκομείν* τάς δε γυναίκας λευχειμονεί»
καί βραχυχομεΐν οίκοΰσι δε μεταξύ Δερ&κων καί Γρκανών* καί
ό άνδρειότατος κοπείς γαμει, η» βούλεται* Κα'σπιοι δε τούς
υπέρ έδδομηχοντα έτη λιμοκτονήσαντες , εις τήν ερημιάν έκτι3 έασιν* άπωθεν δε σ/.οπεύοντες., εάν μεν ύπ>ορνίθων κατασπαμένους από της κλίνης ϊδωαιν, εύδαιμονίζουσιν εάν δε υπό
θηρίων, η κυνών, ήττον* εάν δ υπό μηδενός , κακοδαιμονίζοϋσι.
Κ Ε Φ . ΙΒ·
$ · Ι *.
Ε π ε ι δε τά βόρεια μέρη τής Ασίας ποιεί ό Ταύρος , & δή
και εντός τοϋ Ταύρου καλοϋσι», είπε?» προειλόμεθα πρώτον
περί τούτων. Τούτων δ’ ες-.ί καί τά εν τοΐς ορεσιν αύτοις ή
όλα > γ) τά πλεϊγλ. Οσα μεν τών Κασπίων πυλών έωΒινώτερά
tf
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(rtv, όπλους-έραν εχει ττ,ν περιόγησιν -διά την αγριότητα' ου 5ιο.
πολύ τε άν διαρέροι τώδε, >j τώδε τώ κλίρατι συχκαταλεχθέντα. Τά δ* εσπερία πάντα δίδοισιν ευπορίαν του ieyetv περί
αυτών* ώς*ε δ'εί προάχειν επί τά παρακείμενα ταΐς Κασπώας
πυλαις. Παροικείται οέ « Μιοδία προς όύαιν, χώρα πολλό καί
δυνα^εύσασά ποτέ, καί έν μέσω τω Ταυρω κειρένιο, πολυσχιδεΐ
κατά ταΰτα ύπάρχβντι τά ρερ>], καί αυλώνας έρπεριλαρβάνοντι
ρεχάλους , καθάπερ καί τρ Αρμενία τούτο συρβέ&οκίΙ
$·

2.

To yap όρος τούτο έρχεται μεν από τής Καρίας καί Λυκίας· άλλ’ ενταύθα μεν ούτε πλάτος, ούτε ύψος ά£ιόλοχον
δεάνυσιν. Ε£αίρεται δέ πολύ πρώτον κατά τάς Χελιδονίας* αύ·
tat δ* είσί νϋσοι κατά ττ,ν άρχλν τνϋς Παρφυλίωυ παραλίας.
Επί δέ τάς άνατολάς εκτεινόμενος, αυλώνας μικρούς άπολαρ- 52».
&ίνει, τούς τών Κιλίκων* είτα τ>5 ρέν το Αρανόν απ’ αυτού
σχίζεται, τ»5 δέ ό Αντίταυρος, έν ω τά Κορανα ιδρυται τά
έν τοίς άνω λεχορένοις ΚαππάδοξινΙ Ουτος ρέν ούν εν τρ Καταονία τελευτή* τό δέ Αρανόν ορος ρέχρι τού Εύφράτου καί
τός'ΜελΐΓ/)νν?ς πρόεισι, καύ’ κίν π Koppayyjvw τρ Καππαδοκία
παράκειται, έκδεχεται δέ τά πέραν τού Εΰφράτου op>j, συνεχή
ρέν τοΓς προειρημένοις, πλκν όσον διακόπτει ρεών διά ρεσων
ό πόταρός. Πολλόν δ* έπίδοσιν λαρβάνει εις τό ύψος καί τό
πλάτος καί τό πολυσχιδές. Τό δ> ούν νοτιώτατον ράλις-ά ές-ιν
ό Ταύρος , ορίζων την Αρμενίαν άπό τί?ς Μεσοποταρίας.
\ν

$* 3*

Εντεύθεν δ’ άρφότεροι ρε'ουσιν οί rvjv Μεσοποταρίαν έχκυκλούρένοι ποταμοί, καί συνάπτοντες άλλ>5λοις έχχύς κατά τ«ν
Βαβυλωνίαν, εΓτα έκδιδόντες εις τΐτ,ν κατά Πέρσας θί&ατταν ,

346

ΣΤΡΑΒΩ ΝΟΣ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν

5at. δ τε Εύκρατης, καί ο Τίχρις. Ες·ι δέ καί μείζων 6 Ευφρά
της, καί πλεύ» διέξεισι χώραν, σκολιώτώ ρείθρω, τάς πηχάς
εχων έν τώ προσβόρρω μέρει του Ταύρου , ρέων δ* επί δυσιν
δια της Αρμενίας, της μεχάλης καλούμενες, μέχρι της μοίρας}
εν δεξιά εχων τούτην , εν άρις*ερχ δέ την Βασιλεισηνην* εΓτα
έπις*ρέφει προς νότον. Συνάπτει δέ κατά την έπίΓρορην τοί;
Καππαδό/.ων ©ρίοις· δεξιά δέ τούτα άφείς καί τά των Κομμαχηνών, φις-ερά δέ την Ακιλισηνην καί Σωφηνην της μεγάλης
Αρμενίας , πρόεισιν επί την Συρίαν, καί λαμβάνει πάλιν άλλην
έπίΓρο^ην ας την Βαουλθ)νίαν, καί τον Περσικόν κόλπον. Ο
δέ Τίχρις, έκ του νοτίου μέρους τού αυτού ορούς ένεχθείς επί
την Σελεύκειαν, συνάπτει τώ Εύοράτ^ πλησίον, καί ποιεί την
Μεσοποταμίαν προς αυτόν* είτ>ε'κδιδωσι καί αυτός εις τον αυ·
τον κόλπον. Διέχουσι δέ άλληλων at πηχαί τού τε Εύκρατου
καί τού Τιχριος περί δισχιλίους καί πεντακοσίους ^αδιους.
4.
Από δ* ουν τού Ταύρου προς άρκτον άποσχιδες πολλοί
χεχονασι, μια μέν η τού καλούμενου Αντιταύρου* καί χάρ
ενταύθα ούτως ώνομάζετο σ την Σωφηνην άπολαμβάνων εν
αύλώνι μεταξύ, κειμένω αυτού τε καί τού Ταύρου. Πέραν δέ του
Εύφράτου κατά την μικράν Αρμενίαν εφεξής τω Αντιταύρω
προς άρκτον έπεκτείνεταε μέχα όρος καί πολυσχιδές* καλούσι
δέ τό μέν αυτού Παρυάδρην, τό δε Μοσχικά όρη , το δ* άλ·
λοις όνόμασι* τούτα δ απολαμβάνει την Αρμενίαν όλην μέχρίς
Ιδηρων καί Αλβανών. ΕΓτ* άλλ’ έπανίς*αται προς έω, τά ύπερ·
κείμενα της Κασπιάς θαλάττης μέχρι Μηδίάς , της τε Ατρο5*22. πατιόυ καί της μεχάλης* καλούσι δέ καί ταύτα τά μέρη πάντα
τών όρων Παραχοάθραν, καί τά μέχρι των Κασπίων πυλών,
%
καί επέκεινα ετι πρός ται; άνατολαίς, τά συνα'πτοντα τ>5 Apt'*.
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Τά μεν δη πρόσδορρα όρη ουτω καλβΰσε* τά Si νάζια τά πέραν 524,
:οΰ Εύφράτου της Καππαδοκίας καί τής Κορραχην»!« πρός
fa τείνοντα , κατ’ άρχάς μεν αυτό τοΰτο καλείται Ταύρος >
Αορτών τήν Εωφηνήν, καί την άλλην Αρμενίαν από της Μέσοτ.οταμίας’ τι/ές δε ΓορδυαΓα ορη καλοΰσεν εν δέ τούτοις ·
ες-ί καί τό Μα'σιον, το ύπερκεερενον της Νισίδιος ορος καί των
Τι^ρανοκέρτων. Επειτα έςαίρεται πλέον, καί καλείται Νιφάΐης\ ενταΰ3α δέ που καί αί τού Τίχριος πη/αί, κατά τό νότιον
τής ορεινής πλευρόν* «τ’ άπό τοΰ Νεφάτου ράλλον έτε καί
ράλλον η ράχις έκτεενορένη, τό Ζάγριον ορος ποιεί, τό διορίζον τήν Μηδε'αν καί τήν Βαδυλωνίαν* ρετά δε τό Ζάγριον
«δέχεται, υπέρ μεν τής Βαδυλωνίας, ή τετών Ελνραίων ορεινή
m ή των Παραιταζηνών, υπέρ δέ τής Μηδίας ή τών Κοσσαεων.
Εν ρέσω δ* ε’ς-<ν ή Μηδία, και π Αρμενία, πολλά ρέν όρη
περιλαρδα'νουσαε, πολλ-ά δέ οροπέδια, ώσαύτο>ς δέ πεδώι, καί
αυλώνας μεγάλους' συχνά δέ καί Ι3νη τά περιοικουντα, μιαρά,
ορεινά, καί Τ^ς-ριχχ τά πλείω. Ουτω ρέν τοίνυν τι'3ερεν εντός
τοΰ Ταύρου τήν τε Μηδίαν , ης είσι καί αί Κάσπιοί πύλαι,
καί τήν Αρμενίαν.

§. 5.
Καθ’ «ρ«ς ρέν τοίνυν προσαρκτεα άν d>j τά Ι3νη ταϋτα,
επειδή καί εντός τοΰ Ταύρου. Ερατοσθένης δέ, πεποιηρένος
τήν δεαερεσιν εις τά νότια ρέρη καί τά προσαρκτεα, καί τάς
ΰπ’ αΰτοΰ λεχορένας σφραγίδας, τάς ρέν βορείους καλών, τάς
δέ νοτίους, όριά άποφαίνει τών κλιράτων άρφοίν τάς Κασπίους πύλ,ας*' εικότως ουν τά νοτιώτερα προς δω τείνοντα τών
Κασπίων πυλών, νότια άν άποραίνοι, ών ές*ι καί ή Μηδία
καί η Αρμενία’ τά δέ βορειότερα πρόσδορρα, κατ’ άλλην καί
άλλην δεα'τα£ιν τούτου συρδαίνοντος. Τάχα δέ ούκ έπέοαλε

348

Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν

5aa. τούτω, διότι εξω τον Ταύρον προς νότον ούδέν έςτν ούτε τή;
Αρμενίας μέρος, οντε τής Μηδίας.
ΚΕΦ.

1Γ,

§♦ ».
*

e/etkrpi

81 M rjiw e 8ίχα

Καλούσε 8ε τήν μεν, μ
,
Ζζ ρίτρόπολις τά Εκ&χτανα, μεγα/jQ πόλις, χ*ί το βαοΩ,ειον
έχουσα τής Μύύων αρχής' διατελοΰσι 8ε καί νυν οι Παρθυαίοι
τούτω χρώμενοι βασιλείω' ναι 3·ερε£ου<κ' γε ενταύθα οΐ βαοιλεΓς (ψυχρά yap ή Mijitia), τό 8ε χειμα'&όν έςιν «ύτοίς εν Σε
λεύκεια, τή έπι τω Τίγρει, πλησίον Βαβυλώνος. Η 8* ετεοα
523. μερίς ές·ιν ή Ατροπάτιος Μηδίζ’ τοϋνομα 8>Ισχεν από τού
ηγεμόνας Ατροπάτου, δς έκώλυσεν υπό τοΐς Μακεόοσι γενέσ$αι και ταύτην, μέρος ον σαν τής μεγάλης Μηδίας. Και δή και
βασύ.ευς αναγορευτείς Ιδία συνέταξε καθ' αυτήν τήν χώραν
ταύΐην* καί ή διαδοχή) σώζεται μέχρι νυν εξ εκείνοι», πρός τε
τους Αρμενίων βασιλέας ποιήσαμένων επιγαμίας τών ύςερον,
χαί Σνρων, και μετά τσόντα Παρανοίων.
Η

$· 2,
Κείταε 8ε ή χώρα τή μεν Αρμενία *καΐ τή Μαηαν>5* προς
Ιω* τή 8ε μεγάλρ Μη$α πρός 8ΰσιν’ πρός 8* άρκτον άμγο·
τέραις· τοΓς 8ε περί τον μνχόν τής Τ ρκανίας Βαλάττης , καί
τοΐς Ματιανοΐς από νότου παράκεεται. Ε γ * 8>οίι μαρά κατά
τήν 8νναμοι, ώς yyjotv Απολλωνίας· ή γε και ρυρίους ιπ
πέας δύναχαι παρέχεσΒαι, πεζών 81 τέτταρας μυριάδας·
Αίμνην δ1έχει τήν Σπόνταν, εν ή άλες έπανέλονντες πήττονται'
είσΐ δε κνησμώδεις και έπαλγεις* ίλαιον δε τού πάθους άκος,
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ν$ωρ δε χλυκύ τοις καπυρωδείσιν Ιματίοις , εί τις κατ’ 5a3>
χροιάν βάψειεν εις αυτήν πλύσεως χάριν. Εχουσι δ3 ισχυρούς
•γείτονας τούς Αρμενίους καί τούς Παρ3υαίους* υψ3 ών περίκ^πτοντοα πολλακις* άντέχουσι <λ’ όμως καί άπολαμβάνουσι τά
άφαιρε3έντα , κα3α'περ την Συμβόλων άπέλαβον παρά των
Κομενίων, υπό Ρωμαίοις χε^ονότων, καί αυτοί προσεληλν3αίΐ τί φίλίχ tjj προς Καίσαρα* 3ερ«πευουσι ί 3 άμα και
τούς Παρ3υαίους.
^§. 3.
Βασιλείου S’ αυτών 3ερινόν μεν εν πεδίω ιδρυμένου Τάζα ,
και εν φρουρίω έρυμνω Ουέρα, όπερ Αντώνιος έπολιόρκηβε
χατά τήν επί Παρ3υαίους ς-ρατείαν. Διέχει δε τούτο του
Αράξου ποταμού , τού ορίζοντας νξν τε Αρμενίαν καί η ν
λτροπατφδιν, ςαδίους δισγάίους καί τετρχχοσίους, ως φησιν δ
Δελλιος, ό τού Αντωνίου φίλος, συγγράψχς ττ,ν έπΐ Παρθυαίους
ςρχτείαν αύτού, εν ρ παρίν καί αύτός, ηγεμονίαν έχων. Ες-ι <?$
τίς χώρας ταύτης τά μεν άλλα ευδαίμονα χωρώτ,» όε προσαριτιος, όρειν» καί τραχεία καί ψυχρά, Καίουσίων κατοικία
των. ορεινών, καί Αμάρδων, καί Ταπύρων, καί Κυρτιων, και
άλλων τοιούτων, ο1 μετανα'ς·αι είσΐ και λ^ς-ρικοί Και γάρ ό
Ζάγρος, και ό Νιφάτης κατεσπαρμένα έχουσι. τά £3v>j ταύτα*
καί οί εν ττ} Περσίδι Κύρτιοι, καί Μάρόοι, (και χάρ ουτω
λύονται οί Αμαρδοί' ) και οι έν τγ Αρμενία μέχρι νύν όμωνυρως προααγορευόμενοι, τζς αύτκίς είσίν ίόεας.

$. 4·
Οί δ3 ουν Κα&ώσιοι πλ>}3ει τώ πεζώ μικρόν απολείπονται
τών Αριανών, άνδρες δεινοί πετροοατείν, και άκοντισταΐ
ίρ«Γ0ΐ’ έν δε τοΐς τραχέσιν άν3* Ιππέων πεζοί διαμάχονται.

«
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5a 4· Αντωνίω δε χαλεπήν τήν ς*ρ«τείαν έποίήσεν ούχ ή τής χώρας
φύσις, άλλ’ ό τών οδών «χεμών , δ των Αρμένιων βασιλεύς
Αρταονάσδής , ον εκείνος, έπι6ονλεύοντα αύτώ , σύμβου
λον έποιείτο καί κύριον τής περί τον πόλεμόν γνώμης. Ετιμωρήσατο μεν ούν αυτόν , άλλ’ όψέ, «νίκα πολλών αίτιος
κακών κατέςη Ρωμαίοις, καί αυτός, καί εκείνος, ός-ις τήν
απο τον Ζευχματος οδόν, τον κατά τον Εύφράτ«ν , μέχρι του
αψασθαι τής Ατροπατηνής, όκτακισχιλίων ς-αδίων έποιήσε,
πλέον « Απλασίαν τής ευθείας, διά ορών καί άνο&ών, καί
κνκλοπορείας.

$. 5.
Η ίέ μεγοΟ.η Μ«δία το μεν παλαιόν τής Ασίας ήχήσατο
πα'σ«ς, καταλύσασα τήν τών Σύρων αρχήν* ΰςερον $*, ύπο
Κόρον καί Περσών άφαιρεθείσα τήν τοσαυτην εξουσίαν επί
Αςυάγου , διεφύλαττεν όμως πολύ τον πατρίου αξιώματος·
καί «ν τά Εκβατανα..... χειμάδιον τοΓς Πέρσαις. Ομοίως Semi
τοίς εκείνους $αταλύσασι Μακεδόσι, τοίς τήν Συρίαν έχουσι,
καί νυν ίτι τοΓς Παρθυαίων βασιλενσι τήν αυτήν παρέχεται
χρείαν τε καί ασφάλειαν.

$. 6.
Ορίζεται 3* άπδ μεν τής έω τή τε Παρθυαία καί τοίς
Κοσσαιών όρεσι, λυρικών ανθρώπων* οϊ τοξο'τας μνρίονς καί
τριοχιλίους παρέσχοντό ποτέ Ελυμαίοις, συμμαχοΰντες επί
Σουσίους καί Βαβυλωνίους. Νέαρχος δέ ©«σι, τεττάρων όντων
λ«Γρικών εθνών (ών Μάρδοι μέν Πέρσαις προσεχείς «σαν,
Ούξιοι δέ καί Ελυμαίοι τούτοις.τε καί Σονσίοις, Κοσσαίοι
Α 3Μ«δοις), πάντας μέν φόρους πράττεσθαι τούς βασιλέας,
Κοσσαίονς δέ καί δώρα λαμβανειν, «νίκα ό βασιλεύς, θερίσας
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ev Εκ&τάνοις, εις την Βαβυλωνίαν κατα&ιίνοι· καταλύσαι S’
αυτών την πολλών τολμάν Αλέξανδρον, έπιθέμενον χειμώνος.
Τούτοι; τε δίί άψορίζεται προς έω, καί ετι τοΓς Παραιτακ/!νοίς, οϊ συνάπτουσι Πέρσαις , ορεινοί καί αυτοί καί λης-ρι/.οί"
άπο Sk των άρκτων τοΐς υπεροικοΰσι τής Υρκανίχς θαλάττ>ις
Κάδουσίοις, καί τοϊς άλλοις, ούς άρτι δοίλθομεν* προς νότον
τη Απολλωνιάτιδι, ην Σιταχηνήν έκάλουν οι παλαιοί, καί
τώ Ζάγρω, καθ’ ον η Μεσαοατικλ κείταί, τής Μκ,δία; ουσα
(ot δέ της Ελυμαίας φασί)* προς δΰσιν Si τοΐς Ατροπατΐοις
καί τών Αρμενίων τισίν. Ει'σί Si καί Ελλ^νίδες πόλεις , χτί
σματα τών Μακεδόνων έν ττ5 Mr,Sia, ών Λαοδίκειά τε, καί
Αποίμεια ή προς Ράχαις, καί ιώζή Ράγα, το τοΰ Νιχατορος
χτίσμα, δ εκείνος μεν Εύρωπόν ώνόμασε, ΓΙάρθοι Si Αρσαχίαν, νοτιωτέραν ουσαν τών Κασπίων πυλών πεντακόσιοι; που
ς-αδίοις, ώς φησιν Απολλόδωρος 6 Αρτεμιτηνός.
5α5.

Η πολλ/j μέν ουν ύψϊ)λ>? ές*£ κ*ί ψυχρά* τοιαΰτα <5έ καί τά
δπερκείμενα τών Εκβατάνων δρ», καί τά περί τά; Ρα'χας, καί
τά; Κασπιους πύλας, καί καθόλου τά προσάρκτια μέρη τά
εντεύθεν μέχρι προς την Ματιανκν, καί τ»ν Αρμενίαν. Η δ’
υπό ταίς Κασπιοις πύλαις , έν ταπεινοΓς έδάφεσι καί κοίλοι;
ουσα, ευδαίμων σφοδρά ες-ε καί πάμφορος, πλήν ελαίας’ εί δέ
καί φύεται' που , άλιπδ; τε εςι καί IVjpa· ίππόοοτος δε καί
αΰτη ές-ί δ'ιαφερο'ντοις, καί ή Αρμενία’ καλείται Si 'τις και
λειμών Ιππο'βοτος, δν καί διε£ίασιν οι έκ τσς Περσίδο; καί
Βαδυλώνος εις Κασπιους πύλας όδεύοντες, ε’ν ω πέντε μυρια'δας
ίππων θαλειών νέμεσθαί φασιν επί τών Πεσσών* εΓναι δέ τά;
άχελας ταύτας {3ασιλ.ικάς. Τούς δέ Νησαίους ίππους, οις
εχρώντο οί βασιλείς, άρίςοις ούσι καί μεχίς-οι; , οί μέν ένθένδε
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5a5. λεχουσι τό γένος , οί δ* εξ Αρμενίας' ιδιόμορφοι δε' etatv >
ώσπερ καί οί Παρθικοί λεγόμενοι νΰν, παρά τούς Ελλαδικούς,
καί τούς άλλους τούς παρ’ ήρίν. Καί την βοτάνων δε, τήν
ράλις*α τρε'φουσαν τούς ίππους , άπό τού πλεονά£ειν ενταύθα
ιδίως Μηδικήν καλοϋρεν. Φε'ρει δε καί σίλφιον ή χώρα, άφ’ ού ό
Μηδικός νοούμενος οπός, ού πολύ λειπόρενος τοΰ Κυρηναϊκού,
ες-< 5* δτε καί διαφόρων εκείνου* είτε παρά τάς των τόπων
διαφοράς, είτε τοΰ φυτού κατ’ είδος ε’ξαλλάττοντος , είτε καί
παρά τούς όπίξοντας καί σκευάζοντας, ώς-ε συρρενειν πρό;
την άπό£εσιν καί tvjv χρείαν.
ψ

$. 8 .

Τοιαύτη ρέν τις ή χώρα. Τό δέ μέγεθος πάρισόν πώς εςν;
εις πλάτος καί ρήκος· δοκεί δέ μέγις·ον είναι πλάτος τής Μκ,δίας, τό άπό τής τοΰ Ζάγρου όπερΒεσεως , ήπερ καλείται
Μηδική ττύλϊ), είς Κασπίους πύλας διά τής Σιγριανής ςαδίων
τετρακισχιλίων εκατόν· Τώ δέ μεγέΒει καί τή δόνάρει τής χώρας
όμοΐογεΐκαί ή περί των,φόρων ifopia* της χάρ Καππαδοκίας
παρεχούοις τοίς Περσαις κατ’ ενιαυτόν προς τώ άρχυραω
τελεί ίππους χιλίους καί πεντακοσίους, ήριόνους δέ δισχιλίους,
προβάτων δέ πέντε μυριάδας, διπλάσια σχεδόν τι τούτων έτέλουυ οί Μήδοι.
$« 9·
Ε3η δέ> τά πολλά ρέν τά αυτά τούτοις τε καί τοίς Αρρενίοις, διά τό καί την χώραν παραπλησίαν είναι. Τούς ρέντοι
Μήδους άρχηχέτας είναι φασι, καί τούτοις, καί ίτι πρότερον
Περσαις, τοίς έχουσιν αυτούς, καί διαδεξαρενοις την τής
Ασίας εξουσίαν. Η χάρ νυν λεγομένη Περσική Γολή, καί ό τής
τοπικής καί ιππικής £ήλος , καί ή περί "τούς βασιλέας Βέραπεια,
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πεία, Scat κόσμος, καί σεβασμός 3-εοπρεπης πα(οά των άρχο- 5ϊ 5.
μένων, εις τούς Πέρσας παρά των Μήδων άψΐχχαν καί ότι 5a6.
tout* αληθές, εχ τής έσ&ήτος μάλις-α δήλον. Τιάρα yap τις ,
καί κίταρις , καί πίλος, καί χειριδωτοί χιτώνες, καί άνα|υρίδες'.έν μέν τοΓς ψυχροίς τόποις καί προσβόρροις , επιτήδεια
ε$·ι φορέματα, οίοί είσιν οί Μηδικοί'· εν δέ τοΓς νοτίόις ήκις*α·
οι δε Πέρσαι τήν πλειςτ)» οικησιν επί τη Ερυθρά θαλάττν)
κέκτηνται, μεσημβοινώτεροι και Βαβυλωνίων όντες καί Σουσίων μετά δέ τήν τώυ Μήδων προσεκτήσαντό τινα καί τών
προσαπτομένοιν Μηδια. Αλλ’ ούτως έ^άνη σεμνά καί τοϋ βα*
σιλικοΰ προσχήματος οικεία τά £&η τοϊς νικήσασι τά τών
νικηθέυτων, ώς-ε άντϊ χυμνητών καί ψιλών $ηλυΓβλείν ύπέμειναν, καί κατηρεψείς είναι τοΓς σκεπάσμασι.

§. ίο.
Τινές δέ Μήδειαν καταδεΐξαι τ«ν έσίύήτα ταύτην φασί,
δ>νας·εύσασαν έν τοΓς τόποις, κα^άπερ καί ίάσονα, καί επικρυπτομίνην την όψιν, ό'τε άντί τοΰ βασιλέως έ£ίοι. Καί τού μέν
>*
*
«
Ιάσονος υπομνήματα είναι τά Ιασόνια Ηρώα, τιμώμενα σφόόρα
υπό τών βαρβάρων ( ός·ι δέ καί όρος μέχα υπέρ τών Κασπίων
πυλών έν άρις-ερα, καλούμενου Ιασονιον), τής δέ Μήδειας ,
την έσθήτα καί τοΰνομα τής χώρας. Λέγεται δέ καί Μήδος,
υιός αυτής, διαδέ£ασ5αι τήν αρχήν, καί τήν χώραν επώνυμου
αΰτοΰ καταλιπεΓν. ΟμολοχεΓ δέ τούτοις καί τά κατά τήν Αρμε
νίαν Ιασόνια καί τό τής χώρας όνομα, καί άλλα πλείω, περί
ών έροΰμεν.
§.

II.

Καί τοΰτο δέ Μηδικόν, το βασιλέα αιρεΐσΒαι τον άνίρειότατον, άλλ’ ον ττάσιν, αλλά τοις ορείοις· μάλλον 5έ τό τοΓς
2
Ψ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Δ Ω Δ ΕΚ Α ΤΟ Ν *
Το ίωίίκχτον περιέχει ρά ύπόλοιπα τ ίς Π οντα^ χώρας-, teat ίφεζνιζ
Καππαδοκίαν , Γαλατίαν, Βιθυνίαν, Μυσιαν, φρνγίαν, Matovtav 9
Xfltt προ τούτων Σινωπίώα, πόλιν Ποντικήν s καί Ηοάκλιιαν, και
Αράσιιαν ίτι Ισαυριαν, Λυκιαν, Παρρνλίαν, Κιλικίαν μετά των
παρακειμένων νήσων, καί ορών, καί ποταμών·

Κ Ε Φ . Α.

.

§· χ·

Κ α ι ^ Καππαδοκία [β*] ές"ί πολυμερής τε, καί συχνάς 533.
δίδεχμέν>ι μεταβολας. Οί ί* ουν όμόχλωττοι μχαϊχςά ε’ιοιν οί
ά^οριζομενοι προς νότον μεν τω Κιλικίω λεχομένω Ταύρω,
προς ί<α §ε τ>5 Αρμενία, καί to Κολχίδί, καί τοίς μεταξύ ετεροχλώττοις εΒνεαϊ προς άρκτον δε τώ ΕΰΙείνω μέχρι των εκβο
λών τον Αλνος* προς ίύσιν δέ τω τε των Παφλαχόνων ϊ5νει
καί Γαλατών, τώντ«νΦρνχιαν έποικ^σαντων, μέχρι Λύκαινων
καί Κιλίκων, των tov τραχεΓαν Κιλικίαν νεμομένων.
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533.

Καί αυτών δέ των όμοχλώττων οί παλαιοί τους Κατάονας
καθ’ αυτούς εταττον , άντιδίαιροΰντε; τοΐς Καππάδοζιν , ώς
έτεοοεθνέσι* καί εν τη διαριθμήσει των εθνών μετά την Καπ
παδοκίαν έτίθεσαν τήν Καταονίαν, ειτα τον Ευφράτην καί τχ
πέραν έθνη >ώστε καί την Μελιτηνήν υπό τη Καταονία τάττειν,
■ η μεταξύ χεϊται τούτη? τε καί τού Εύκρατου, συνα'πτουσα τη
Κορμαγτ,νη? μέρος τε τής Καππαδοκία; ές·ί δέκατου, κατά τήν
εις δέκα ς-ρατηγίας διαίρεσή της χώρας. Ούτω χάρ δή οι καθ’
534- ημάς βασιλείς οί προ Αρχελάου διατεταγμένη» είχον την Ηγε
μονίαν της Καππαδοκίας· δέκατον δ>ές-'ι μέρος καί ή Κσ.ταονία.
Καθ’ ημάς δε είχε ςρατηγον έκατέρα ίδιον. Ούτε δ3 εχ τής δια
λέκτου διαφοράς τίνος έν τούτοις προ; τούς άλλους Καππαδοκας έμφαινομένη?, ούτε εκ τής των εθών, θαυμας-όν πώ;
[ονκ] ηφάνιςαι τελέως τά σημεία τής άλλοεθνίας. ΙΙσαν δ’ ούν
διωρισμένοι· προσεκτήσατο δ* αυτού; Αοιαράθης ό πρώτο;
προσαγορευτείς Καππαδόκων βασιλεύς.
%

$. 3.
Ες-ι δ* ώσπερ Χερρονήσου μεγάλες ισθμός ούτος, αφι/γόμενος θαλατταις δίισ'ι, τή τε τοΰ Ισσικοΰ κόλπου μέχρι τή;
τραχείας Κιλικίας, καί xrj τοΰ Εύςείνου μεταξύ Σινώπης τε
καί της τών Τιδαρήνών παραλίας* έντό; δέ τοΰ ίσθμοΰ λέχομεν
χερρόνησον τή» προσεσπέριον τοΐς Καππάδοζιν κπασαν’ ήν
Ηρόδοτος phi εντός Αλυος καλεί. Αυτή χα'ρ ές-iy, ής ήρςεν
άπασης Κροΐσος" λέχει δ' αυτόν εκείνος τύραννον έθνέων τών
εντός Αλυος ποταμού. Οί δέ νυν την εντός τοΰ Ταύρου καλόν-
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αιν Ασίαν, όμωνύμως τρ okr, λπείρω tovtyjv Ασίαν προσαχο- 534·
ρεύοντες. Περιέχεται δ* εν αντί πρώτα μέν εθνίΐ τά άπό τής
άνατολίς Πα^λαχονες τε, καί Φρύχες, καί Λνκάονες* έπειτα
BtSvvoi, καί Μνσοί, καί ή Επίκτίίτος* Ιτι δέ Τρωάς, και Ελλησποντόκ* μετά δέ τούτον? επί θαλάττ/, μέν Ελλήνων οϊ τε '
Αίολέες καί Ιωνες, τών δ* άλλων Κάρες τε καί Λύκιοι* εν δέ
τρ μεσογαια Λνδοί. Περί μεν ονν τών άλλων έρονμρ ύπερον.

$. 4·
Τίν δέ Καππαδοκίαν, είς δύο σατραπείας μερισθείσαν νπό
των Περσών, παραλαβοντες Μακεδόνες, περιεΐδον, τά μεν εκόντες, τά δ* άκοντες, είς βασιλείας άντί σατραπειών περις-άσαν*
ώντκν μέν ιδίως Καππαδοκίαν ώυο'μασαν, καί προς τώ Ταύρο),
καί vi) Δία με^άλ/,ν Καππαδοκίαν* τκν δέ, Πόντον* οί δέ τκν
πρός τώ Πόντω Καππαδοκίαν. Τ ίς δέ μεγάλης Καππαδοκίας
νυν μέν ονκ ίσμεν [τίν] πρώτον διάταξίν τελεντίσαντος χάρ
ιόν βίον Αρχέλαον τον βασιλεύσαντος, έχνω Καίσάρ τε καί ί
σύχκλϊΐτος, επαρχίαν είναι Ρωμαίων αντκν. Επ’ εκείνον δέ καί
τών προ αντον βασιλέων είς δέκα ςραττηίας διρρτημένης ττ5ς
χώρας, πέντε μέν εξητάζοντο αι πρός τώ Ταύρω, Μελιτ^νκ
καί Καταονία καί Κιλικία, Τνανίτίς τε καί Γαρσανρίτις* πέντε
δέ λοιπαί, Λαονινιασην», Σαρχαρανσηνπ, 2apaov»)v>j, Χαμανηνίϊ * Μοριμτ,νύ. Προσεχένετο δ5ύπερον παρά Ρωμαίων έκ τίξς
Κιλικίας τοίς προ Αρχελα'ον καί ένδεκάτη ςγατηγία, ή περί
Κας*α'βαλά τε καί Κύ&ς-ρα μέχρι τκς Αντιπάτρον τον λρςοΰ
Δέρβης, τώ δέ Αρχελα'ω κοιί ώ τραχεία περί ΕλαιΟνσσαν Κιλι· 535.
κία, καί πάσα)? τά πειρατόρια σνς·»]σαμέν>].
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Β.

$. ι .
. t i S T l S3 η μέν Μελιτην» παραπληαία τη Κομμα^νί?· πάσα
yap εΥ* τοΓς ημέροις δένδροις κατάφυτος, μόνη τ>ϊς άλλης
Καππαδοκίας* ώς-ε καί ελαιον φέρειν, καί τον Μοναρίτην οίνου
τοΓς Ελληναοίς ένάμιλλον άντικειταε δέ τη 2ωφην$ μέσον
εχουσα τον Ευφράτην ποταμόν, καί αυτή καί η Κομμα^νή,
ομορος ουσα. E ft δέ ψρούριον άξιόΐογον των Καππαδόκων
έν τη περαία, Τόμισα* τούτο δ> έπρά3η μεν τώ Σωφηνη ταλάντων εκατόν* υς-ερον δέ έδωρησατο Λευκολλος τω Καππάδοκι συςτρατεύσαντι άριςάον κατά τον προς τον Μιθριδάτην
πόλεμον.
$· 2·
Η δέ Καταονία πλατύ καί κοιλόν eft πεδών πάμφορον,
πλην των αειθαλών. Περικειται δ* όρη άλλα τε καί ό Αμονός
εκ. του προς νότον μέρους, απόσπασμα όν του Κιλικίου Ταύ
ρου* καί ό Αντιταυρος, εις τάναντύχ άπερρω^ώς. 0 μεν yap
Αμονός επί την Κιλικίαν καί την Κυριακήν εκτείνεται θάλατταν προς την εσπέραν από της Καταονίας, καί τον νότον τρ
δέ τοιαυτη διαςάαει περικλείει τον Ισσικόν κόλπον άπαντα,
καί τα μεταξύ των Κιλίκων πεδία προς τον Ταύρον. 0 δ
Αντίταυρος επί τάς άρκτους eyκέκλtτat, καί μικρόν εΥιλαμδανει
τών ανατολών, είτ’ εις την μεσόγαιαν τελευτά.

$. 3.
έ ν δέ τώ Λντιταύρω τουτω |3α9είς καί ς-ενοι είσιν αυλώνες,
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έν οΤς ίδρυται τά Κόμανα, και τδ τής Ενυούς ίερδν, δ εκείνοι 535.
Μάς ονομάσουσι* πΟχς δ5 ές'ιν αξιόλογος, πλεΓςΌν μέντα
τδ τών θεοφορήίων πλήθος, καί τδ των ιερόδουλών έν airy.
Χατάονες 5ε είσιν οί ένοικούντες> άλλως μεν υπό τώ βασιλεί
τεταφμε'νοι, τού δε ιερέας ύπακούοντες τδ πλέον. 0 δε χοΰ θ '
Ιερόν κύριός έςΊ, καί τών ίεροδούλων, οί κατά την ήμετέραν
επιδημίαν πλείους ήσαν τών έξακισχιλίων, άνδρες δμού γυναιξΐ.
Πρόσκειται δέ τώ ίερώ καί χώρα πολλοί’ καρπονται 5*δ ίερευς τήν
πρόσοδον’ και e'ftv ούτος δεύτερος κατά τιμήν [εν] τη Καππα
δοκία μετά τον βασιλέα’ ώς δ’ επί τδ πολύ τον· αυτού χένους
ησαν οί ιερείς τοΓς βασιλεύσι. Τά δέ Ιερά χαΰτα δοκεί Ορέςης
μετά της άδελφής Ιφιχενείας χομίσαι δεύρο από τής Ταυρικής
2κυθί«ς, τά τ«ς Ταυροπόλ,ον Αρτέμιδος’ ενταύθα δέ καί την
πένθιμον χδρ/vjv άποθέσθαι, ay’ ής καί τούνομα xfj πόλει. Διά
μέν ©ύν της πόλεως τούτης δ Σάρος ρει ποταμός, καί διά τών
συναχκειών τού Ταύρον διεκπεραιούται πρδς τά τών Κιλι'κων 536.
πεδία καί τδ υποκείμενον πέλαχος.

$· 4·
Διά δέ τ>5ς Καταονι'ας δ Πύραμος πλωτός, εκ μέσου τού
πεδίου τάς πηχάς έχων* Ις·ι δέ βόθρος ά£ιόλοχος, δι’ ου
καθαρόν ές-ι τδ ύδωρ ύποφερόμενον κρνπτώς μέχρι πολλού
διαβήματος ύπδ χής, ίίτ’ άνατέλλον εις τήν επιφάνειαν τώ δέ
καθιέντι ακόντιου όίυωθεν εις τόν βόθρον, ή βία τού ύδατος
άνηπράττει τοσούτον, ώς·ε μόλις βαπτί£εσθαι αυτό. Τώ δέ
βάθει καί στλακτει πολύς ένεχθείς, έπειδάν σύναψη τώ Ταύρω,
παράδοξον λαμβάνει τήν συναχωχήν. Παράδοξος δέ καί ή δια
κοπή τού όρους ές*ί, δι’ ής άχεται τδ ρείθρον. Καθάπερ χάρ
έν ταίς· ρήχμα λαδούσαις πέτραις, καί σχισθείσαις δίχα, τάς
κατά την ετέραν έξογάς δμολόχους είναι συμβαίνει ταίς κατά
2
Ω
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556* την ετέρου είσοχαΓς ούτως, ώς*ε χάυ συναρμοσμένοι MvaoSai·
ούτως ειδομεν, καί τάς ύπερκειμένας τού ποταμού πέτρας εκα
τέρωθεν σχείο'ν τι μέχρι των άκρωρειών «νατεινούσας έν όΐας-α'σει όυεΐν, ή τριών πλέθρων, αντικείμενα έχούσας τά κοίλα
ταχς έ|οχαις. Το ίέ έόαφος το μεταξύ παν πέτρινου, βαΒΰ τι,
καί ς-ενον τελέοις έχον ίια μέσου ρήγμα, ώς-ε καί κύνα καί λα*/ω
Λαλλεσδ-αι. Τούτο δ>ές-ί τό ρεΐΒρον τού ποταμού αχρι χείλους
πλήρες, όχετώ πλατεί προσεοικός [μήκος περί χιλίους ς·αίίους]·
διά δε την σκολιότητα, και την bn τοσουτου συναγωγήν, καί το
διά τής φαραχχος βά$ος ενΒύς τοΓς πόρρω^εν προσιοϋσιν ό
ψόφος βροντή προσπίπτει παραπλήσιος· ίιεκβαίνων δε τά opr},
τοσαύτην κατάγει χούν επί τήν ^αλατταν, την μεν έκ τής
Καταονίας,την σε έκ των Κιλικίων πεάϊων, ώς-ε επ’ αντώ καί
χρησμός εκπεπτωκως φέρεται τοιούτος*
Εσσιται εσσομένοις, ότι Βύραμος ίνρυοόί'νης,.
Ηίόνα προχκον, isphv ίς Κνπρον t/ηται.
Παραπλήσιου yap τι κάκει συμβαίνει, χαι εν Αίγυπτω, τού
Νείλου αεί προσεςηπειρούντος τήν ^αλατταν τι; προσχώσει*
κα&ό καί Ηρόίοτος μεν άωρον τού ποταμού τήν Αίγυπτον είπε·/
ό Ποιητής ίέ τήν Φαρον πελαγιαν υπάρξαι πρότερον, ,ονπω,
[ως] νυνί, πρόσγειον ούσαν τή Αιγύπτω.
§. 5.

Τρίτη ά° ές-ίν «ερωσυνη Διάς Δακιηνού, λειπομένη [μεν] τού
της, άΐίάλσχος δ>όμως. Ενταύθα δ>ές·ί λάκκος αλμυρού ΰδατος,
αξιοϊόγου λίμνης εχων περίμετρον, όφρύσι κλειόμενος ύψηλαίς
τε καί όρ£ιαις, ως·’ εχειν κατα'βασιν κλιμακώόή* τό ^ ϋδο)ρ
οΰτ αύςεσΖαί φασιν, ούτ’ «πόρρυσιν εχειν ούόαμού φανερόν.
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Πόλη/ 8* ούτε το τών Καταόνων έχει ηεδίον, οϋΒ9 ή Μελί- 537*
τηνή* φρούρια 8>ερυμνά επί των ορών, τά τε Αζάμορα., καί
τό Δάςαρχον 9 δ περιρρειται τω Καρμάλα ποταμω. Εχει δε
χαί Ιερόν τό του Κατάονος Απόλλωνος, κοώ* όλην τιμώμενον
τί»ν Καππαδοκίαν, ποιησαμενων άφιίρύματα άπ* αυτού. Ουί*
αί άλλοι δέ ςραχγ^ιοΛ πόλεις εχουσι, πλην δ^εΓν. Των δε λοι
πών ς-ρκτττ/ιών εν μεν zrj Σαρχαοαυσηνή πολίχνιόν ες·ιν Ηρπα,
καί ποταμός Καρμαλας, δς καί αυτός εις την Κιλικίαν έκδίίωσιν. Εν 8ε ταίς άλλαις ό τε Αργος, ερυμα υψηλόν προς τω
Ταύρω, καί τά Νώρα, δ νυν καλείται Νηραασσός, εν δ Ευ
μενής πολιορκούμενος άντέσγε πολύν χρόνον* κα3·’ ήμας δε
2ισίνου ύπηρ|ε χρηματοφυλάκιον, του έπιΒεριενου τρ Καππαδόκων άρχδ. Τούτου δ* ην και τά Κάδ?ν«> βασιλείου καί πόλεως κατασκευήν έχον. Εζ*ι δέ καί επί των ορών των Λυκαονικών τά Γαρσάουρα, κωμόπολις· λέχεται [δ*] ύπάρΙαι ποτέ καί
αυτή μητρόπολις της χώρας. Εν.δέ.τί} Μοριμκ,νη τό Ιερόν του
έν Ούηνάσοις Διός, ιερόδουλών κατοικίαν εχον τρισχιλίων σχείόν τ ι, καί χώραν Ιεράν εύκαρπον, παρέχουσαν πρόσοδον
ενιαύσιον ταλάντων πεντεκαίδεκα τω ίερει* καί ουτός έςτ διά
βίον, κα&άπερ καί ό εν Κομάνοις, καί δευτερεύει κατά τιμήν
μετ’ εκείνον.
$·

7·

Δύο δέ έχουσι μόνον fpctxnym πόλεις, ή μεν ΤυανΓτις τά
Τύανα, ύποπεπτωκυιαν τω Ταύρω τω κατά τάς Κιλικίας πύλας, καθ’ άς ευπετές·αται καί κοινόταται πάσίν είσιν αί εις
την Κιλικίαν καί την Συρίαν ύπερ£ολαί* καλείται δε καί Εύσε&ια ή προς τω Ταύρω* άγαΒη δε καί πεδιάς ή πλείτη· Τά δε
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537· Τύανα έπίκειται χώματι Σεμιράμιδος τετειχισμένη καλώς. Ού
πολύ δ* άπωθεν ταΰτης έςΊ τά τε Κας-αοαλα, καί τά Κύ&ς-ρα, έτι μάλλον τώ όρει πλησιά£οντα πολίσματα* ων εν τοίς
Κας-αβάλοις er« to Της Περασιάς Αρτέμιος ιερόν, όπου φασί
τάς ίερείας χυμνοίς τοΐς ποσί Λ* ανθρακιάς βαόί£ε;ν άπαθείς.
Κάνταύθα δε τινες τήν αυτήν θρυλλοϋσιν ίς-οριαν τήν περί toy
όρεςου καί της Ταυροπόλου, Περασιάν κεκλήσθαι φάσκοντες,
διά το πέραθεν κομισθήναι. Εν μεν δη τρ Τυανίτιδι ς’ρχνή'/ί'χ
των λεχθεισών δέκα ες*ί πόλισμα τά Τύανα* τάς δ* επίκτητους
ού συναριθμώ ταύταις, τά ΚαΓάβαλα καί τά Κύ£ις·ρα, καί
τά εν τρ τραχεία Κιλακώί, εν η την Ελαιούσσαν, νησιον ευκαρπον, συνέκτισεν Αρχέλαος ά£ιολόχως, καί τό πλέον ενταύθα
διέτριβεν.
§· 8.
Εν δέ τη Κιλικία καλούμενη τά Μάλαζα, ή μητρόπολις τού
558. έθνους* καλείται δ* Εύσέ&ια καί αυτή , έπίκλησιν Η προς τω
Αρχαίω* κείται χάρ υπό τω Αρχαίω όρει πάντων ύψηλοτάτω,
καί άνέκλειπτον χιόνι την ακρώρειαν έχοντι* άφ’ ης φασιν οι
άναβαίνοντες (ούτοι δ* είσίν ολίγοι) κατοπτεύεσθαι ταίς αιθρίαις άμφω τά πελάτη, τό τε Ποντικόν, καί τό Ισσικόν. Τά
μεν ούν άλλα ά^υή προς συνοικισμόν έχει πόλεως· άνυδρός τε
7άρ ές-ι καί άνώχυρος, διά *τε* την ολιγωρίαν των ηγεμόνων,
και άτείχις-ος* τάχα δέ καί επίτηδες, «να μη , ως έρύματι πεποιθότες τώ τείχει σκόδρα, λης*εύοιεν οίκοΰντες πεδίον, λόγους
ύπερδε£ίους έχον καί εμμελείς. Καί τά κύκλω όε χωρία έχει
τελέως άψορα καί άγεώργητα, καίπερ όντα πεδινά· άλλ’ έ$·ιν
αμμώδη και ύπόπετρα* μικρόν δ έτι προϊούσι, καί πυριληπτα
πεδία, καί μες·ά βόθρων πυρός επί ς-αδίους πολλούς, ώςε
πόρρωθεν ή κομιδή των επιτηδείων. Καί τό δοκουν δέ πλέον*

ΒΙΒΛ. IB. ( καππαδοκία ).

3^3

Ικτημα παρακείμενον έχει κίνδυνον' «ξύλου yap υπαρχούσης 538.
. - σχεδο'ν τι τής συμπάσης Καππαδοκίας, ό Αργαϊος έχει περι
κείμενον δρυμόν, ώς-ε έχχύθεν ό ξυλισμός πάρεr*v' άλλ’ οί
υποκείμενοο τώ δρυμώ τόποι, καί αυτοί πολλαχοϋ πυρά έχουσιν· άμα δέ καί υφυδροί είσι ψυχρώ υδατί’ οΰτε τού πυρός,
ούτε τοΰ ΰδατος,είς ττ,ν επιφάνειαν εκκύπτοντος’ &>;■£καί ποάξειν
την πλεί$·ην. Ες·* δ* όπου καί ελώδες ές·ι τό έδαφος^ καί νύκτωρ
εφάπτονται φλο'χες απ’ αυτού. Οί μέν ουν έμπειροι φυλαττόμενοι τόν ξνλισμόν ποιούνται· τοΓς δέ πολλοΓς κίνόύνός ε’ς·«,
καί μάλις-α τοΓς κτη'νεσιν, έμπίπτουσιν είς αδήλους βόθρουςπυρός,
$♦ 9·
Ες·ι δέ καί ποταμός εν τώ πεδίω τω προ τής πόλεως, Μέλας καλούμενος, όσον τετταράκοντα ς·αδίους διέχων τής πό
λεως, ε’ν ταπεινοτέρω τής πόλεως χωρίω τάς πηχάς έχων.
Ταύτη μέν ουν άχρηςΌς αύτοΓς ές·ιν, ούχ ύπερδέξιον έχων τό
ρεύμα' εις Ιλη δέ καί λίμνας διαχεομενος κακοί τον αέρα τού
βέρους τόν περί την πόλιν. Καί τό λατομείου δέ ποιεί δύσχρη$*ον, καίπερ ευχρης·ον όν' πλαταμώνες yap είσιν, ay* ών την
λιθίαυ έχειν άγονον συμβαίνει τοίς Μαξακηνοίς πρός τάς
οίκοδομίας* καλυπτόμεναι δ’ υπό τών ύδάτων αί πλάκες, άντιπράττουσι. Καί ταύτα δ* ές*ί τά έλη πανταχού πυριληπτα. Αριαράθης S’ 6 βασιλεύς, τού Μελανός κατά τινα ς·ενά έχοντος
την εις τόν Ευφράτη διέξοδον, ε’μφράξας ταύτα, λίμνην πελαyiav απέδειξε τό πλησίον πεδίον ενταύθα δέ νησίδας τινάς,
ώς τάς Κυκλάδας, άπολαβόμενος διατριβάς έν αΰταις έποιείτο
μειρακιώδεις· έκpayέv δ* άθρόως τό έμφραχμα, ε’ςέκλυσε πάλιν 559·
τό ύδωρ’ πληρωθείς δ* ό Ευφράτης της τε τών Καππαδόκων
πολλήν παρέσυρε, καί κατοικίας καί φυτείας ηφάνισε πολλά;'
Ω 3
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53g. τής τε τών Γαλατών των τλ,ν Φρνχίαν εχόντων ονκ 6)/γ>jv
έλυμήνατο. Αντί δέ τής βλάβες επράξαντο ζημίαν αυτόν τά
λαντα τριακόσια, Ρωμαίοις έπιτρέψαντες την χρtcrtv To S’
αυτό συνέβη xai περί Ηρπα* xai γάρ εκεί τό τον Καρμάλα
ρεύμα ένέφραξευ, εΐτ* έχραγέντος τον ς-ψίου, xai των Κιλίχων ταά χωρία τα περί Μάλλον διαφ3είραντος τον ΰδατος,
δίχας ετισε -τοΓς άδίκη^είσιν.
ίο .
Αφυές δ5 ουν κατά πολλά τό των Μα£ακηνών χωρίου προς
κατοικίαν [ον], (χάλαγα οι βασιλείς έλέσθαι δοκουσιν, ότι τής
χώρας άπάσης τόπος ήν μεσαίτατος ούτος τών |ύλα έχόντων άμα καί λόλον προς τάς οίκοδοράς, καί χο'ρτον, ον
πλείς-ου έδέοντο κτηνοτροφοίντες* τρόπον χάρ τινα ς-ρατόηεοον ήν αύτοΓς ιό πόλις. Τήν δ* άλλην ασφάλειαν αυτών τε και
[τών] σωμάτων καί τών χρημάτων είχον εν τοΓς φρουρίοις, ά
πολλά υπάρχει* τά μεν βασιλικά, τά δέ τών φίλων. Αφές*ηκε
δέ τά Μά£ακα τοΰ μεν Πόντον περί όκτακοσίονς ς-αόϊονς
πρός νο'τον, του δ5 Εΰφρβίτου μικρόν έλάττους η διπλάσιους,
τών Κιλικίων δε πυλών οδόν ημερών εζ και τοΰ Κυρίνου
ς-ρατοπέδου διά Τυάνων* κατά μέσην δε την οδόν κείται τά
Τύανα* διέχει δέ Κυβίς-ρων τριακοσίους ς*«δίους. Χρώνται δε
οι Μαξαχηνοι τοΓς Χαρώνδά νόμοις, αίρούμενοι καί Νομωδόν,
ίς έςτν αύτοις ε’ξηχητής τών νόμων, κα$άπερ οι παρά Ρωμαίοις νομικοί. Διέδηκε δέ φαυλως αυτούς Τιφράνης ό Αρμέ
νιος, ηνάα την Καππαδοκίαν χατέδραμεν' άπαντας χάρ άναΓάτους έποίησεν είς τήν Μεσοποταμίαν, καί τά Ύιγρανόχερτα
έχ τούτων συνώκισε τό πλέον* ύςερον δ’ έπανήλ^ον οί δΐ»νάμενοι μετά την τών Τιχρανοκέρτων άλωσιν.
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Μέγεθος δε τής χώρας κατά πλάτος μεν, to άπο τον Πόν- 539»
του προς τον Ταύρον, όσον χίλιοι xai οκτακόσιοι ς·άδιοΐ' μήχος
δε άπο τής Αυχαονίας xai Φρυγίας, μέχρι Έΰφρζτου προς ττ,ν
Ιω χαί ττ,ν Αρμενίαν, περί τρισχιδούς. ΑγαΒή δε *xai* χαρποΐς, μαλις-α δε σίτω, xai βοσχήμααι παντοδαποίς* νοτιωτίρα
δϊ ουσα τον Πόντου, ψυχρότερα εςίν' ή δε Βαγαδαονία, χαίπερ
πεδιάς ουσα, xai νοτιωτάτη πασών ( υποπε'πτωκε γάρ τώ Ταΰ- «
ρω), μόλις των χαρπίμων τι φέρει δένδρων' όνχγρόβότος δ ες-ι
xai αϊνη, xai -η πολλί} τής άλλης, xai μάλις-α ή περί Γαρσάουρα, xai Αυχαονίαν, xai Μοριμηνήν. Εν δε τή Καππαδοκία 54<>·
γίνεται xai ή ϊεγομέντι Σινωπιχή μίλτος, άρίςτ) των πασών
ενάμιλλος δ ές-iv αυτή xai ή Ιδηρικη. Ωνομάσθη δε Σινωπική,
διότι χατάγειν έν.εϊσε εΐώ$αοιν οί έμποροι, πριν ή τό των Εφεσιων εμπορείου μέγρι των ενθάδε ανθρώπων δίϊχ^αι. Αέχεπαι
δε xai κρυς-άλλου πλάκας, xai όνυχίτου λί^ου, πλησίον τΐ,ς
των Γαλατών, υπό τών Αρχελάου μεταλλευτών εΰρέσ$αι. Ην
δε τις τόπος xai λ.ίΒου λευκοί, τώ ελε'φαντι κατά ττ,ν χρόαν
εμφεροϋς, ώσπερ άκόνας τινάς ού μεγαλας έχφέρων, έξ ών τά
λα&'α τοΓς μαχαιρίοις χατεσχεύαζον’ άλλος δ εις τά; διόπτρας
βώλους μεγάλα; έχδιδους, ωςε xai έξω χομίζεσΒται. Οριον δ
εςΊ του Πόντου καί τής Καππαδοκίας όρεινή τις παράλληλος
τώ Ταυρω, ττ,ν αρχήν έχουσα άπο τών εσπεριών άκρων τΐ,ς
Χαμμανηνης, εφ’ τ,ς ϊδρυται φροΰριον απότομον Δασμένδα,
μέχρι τών εωθινών της Λαουϊνιασηνής. Στραττ,γίαι δ εισΐ τής
Καππαδοκίας ήτε Χαμμανηνή xai ή Ααουίνιασι)νή.
φ.

12.

Συνέβη δ ε , ήνίχα πρώτον Ρωμαίοι τά κατά ττ,ν Ασίαν
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54ο. διώκουν, νουίσαντες Αντίοχον,καί ψιλίας καί σνμμχχίαςέποιοΰν·.
το πρός τε τά £3νη καί τούς βασιλέας , τοις μεν άλλοις βασιλεύσιυ αύτοϊς άο& εαυτούς &>3ίναι τλν τιμχ,ν τούτην, τω ίέ
Καππάίοκι, αύτω τε καί τω έ3νει κοινί}. Εκλιπόντος ίέ τού
βασιλικού χένους, οι μεν Ρωμαίοι συυεχώρουν αύτοΓς αύτονορεΓσ3αι κατά τκν συγκειμένων ψιλίαν τε καί συμμαγβχν πρός
τό έθνος* οι δέ, πρεσβευσάριενοι, τκν ράν ελευθερίαν παρρτοΰντο*
ού yap ούνασ3ας φέρειν αύτλν έρασαν* βασιλέα κ|ιουν αύ·
τοΐς άποδειχ3ίναι. Οι δε, Βαυμάσανχεζ α τινες ούτως είεν
άπειριριότες προς τκν ελευθερίαν, έπέτρεψαν αύτοΓς ε’£ εαυτών
ελέσ3αι κατά χειροτονώ», δν άν βούλοιντο* καί εΐλοντο λριο£αρζάνην' εις τριγονίαν $ε προελ3όν το yέvoς έ|έλιπε. Κατε*
r-aSvj 5* ό Αρχέλαος, ούδεν προσήκων αύτοΓς, Αντωνίου, κατας*ίσαντος» Ταΰτα καί περί τίς ριε/άλ^ς Καππαδοκίας. Περί
δε τίς τραχείας Κιλικίας, τ«ς προς·ε3είσης α υτί, βέλχιο'ν
ε’ς-ιν έν τώ περί τίς ολν?ς Κιλικίας λόχω διελ5εΓν.
Κ Ε Φ . Γ.
§· ι .
T o r δέ Πόντου καθίς-ατο μεν Μ&ριδάηκ, ό Εύπάτωρ,
βασιλεύς. ΕΓχε <?έ τκν άψοριζομέν/ρ τω Αλυϊ ριέχρι TtSapyjνων, καί Αρμενίων, και τίς εντός Αλυος τά ριέχρι λμάς-ρεως
54». και τοί/ων τίς Παρλαχονίας μερών. Προσεχττ,σατο δ5 ούτος καί
τκν ριέχρι Ηράκλειας παραλίαν επί τά δυσριικά μέρη, τίς
Ηρακλείτου τοΰ Πλατωνικού πατρίδος* επί δε τάναντία μέχρι
Κολχίδος καί τίς ριικράς Αρριενίας, ά δ« καί προσέθηκε τώ
Πόντω. Καί δ» καί ΠορΗτίϊος κατάλύσας έκεΓνον, έν τούτοις
τοΓς ίροις ούσαν τίν χώραν τούτην παρέλαβε’ [καί] τά ρέν πρός
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Αρμενίαν καί τά περί τήν Κολχίόα τοΓς συναχωνισαμενοις όυνά- 5 }
ς-αις χατ ένειμε, τά ίέ λοιπά εις ενδεχα πολιτείας δίεΐλε, ζαί τή
Βιδυνία προσέθπκεν, ώς·’ έζ άμψοΐν επαρχίαν χενέσθαι ριαν* με
ταξύ δε, των Παφλαχόνων και των ρεσοχαίων τινάς βασιλεύεσθαι
παρέόϊωκε τοΓς από Πυλαιρένους,κα&άπερ καί τούς Γαλάτας τοΓς
άπό γένους τετράρχαις. Υπερον δ3οι τών Ρωραίο>ν ήχεμόνες άλ
λους καί άλλους εποιήσαντο μερισμοχις, βασιλε'ας τε καί όυνάς·ας καθις*άντες, καί ποθείς τάς μέν ελευθεροΰντες, τάς <5ε
έγχειρίζοντες τοΓς δυνάς-αις, τάς δ' ύπό τώ σήμω των Ρω
μαίων εώντες. ΗρΓν
ε’πιούσι τά καθ’ Ικας*α, ώς νύν έχει,
λε^έσθω, μικρά καί τών προτέρων ε^απτομένοις, οπού τούτο
χρήσιμον. ΑρξώμεΒα δε άπό τής Ηράκλειας, ήπερ όύσμικωtotij ές·* τούτων τών τόπων.
$· 2.
Εις
τον Εύ£εινον πόντον είσπλέουσιν έκ τής Προποντίίος,
έν άρις’ερά μεν τά προσεχή τώ Βυζαντίω κεΐται, Θροικών ό’
ές·ί· καλεΓται δε Τά άριςερά τον Πόντου. Εν δεξιά δε τά
προσεχή Χαλκχιίόνι* Βιθυνών δ1 έςι τά πρώτα* ε?τα Μαριανίυνών τινές δε καί Καυκώνων φασίν* εΓτα Πα^λαχόνων
μέχρι Αλυος* εΓτα Καππαίόκων τών προς τω Πο'ντω, καί
τών εξής μέχρι Κολχίίος. Πάντα όε τούτα καλείται Τά δεξιά
τού ΕύςεΓνου Πόντου. Τούτες δε τής παραλία; άπάσνις ε’πήρξεν Εύπάτωρ , άρξαμενος άπό τής Κολχίίος μέχρι Ηράκλειας*.
τά ί ’ επεκεινα τά ρεχρι τού ς-όρατος καί τής Χ ά λκινος τώ
Βιθμνών βασάεΐ συνέμενε. Καταλυθεντων ίέ τών βασιλέων,
iφύλαξαν οί ΡωραΓοι τούς αυτούς όρους,, ώς-e τήν Ηράκλειον .
προσκεΐσθαι τώ Πόντω, τά δ3 επεκεινα ΒιθυνοΓς προσχωρεί..
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§· 3.

54».

Οί μέν ούν Βι3υνοί, διότι πρότερον Μυσοί δντες μετωνομασ$))σαν ούτως άτ.6 των Θρακών των ε’ποικησάντων, Βιθυ»
νών τε και Θυνών, όμoλoyείται παρά των πλείς·ων* καί σημεία
τ&ενται, τού μεν των Βι3υνών Ιχνους, το μέχρι νύν εν rfj
Θρφαι λεγεσΒαι τινας Βι5υνούς* τού δε τών Θυνών, τήν Θυνιάδα ακτήν τήν προς Απολλωνία καί Σα/μυδήσσώ. Καί οί
Βε'βρυκες δε οι τούτων προεποιχήσαντες την Μυσίαν, Θράκες
542. κσαν, ως ειχάζο) εγώ. Etpyjrat δ*, οτι καί αυτοί οί Μυσοί
Θρακών άποικοί εισι τών νύν λεγομένων Μοισών, Τούτα μεν
ούτω λέγεται.

$· 4·
Τούς δε Μαριανδυνούς καί τούς Καύκωνας ούχ όμοιος
άπαντες λε/ουσι* τήν yap δί? Ηράκλειον εν τοΓς Μαριανδύνοΐί
ίδρύσ3αι γασΐ, Μιλησίωυ χτίσμα* τίνες δέ, καί πό3εν, ούδεν
είρ/ιται, οϋδέ διάλεκτος, ούδ* άλλοι) διαγόρα έΒνιχη περί τούς
άνΒρώπους φαίνεται* παραπλήσιοι δ’ ειαί τοΓς Βι3υυοίς* όοικεν
ούν καί τούτο Θράκιον ύπάρ|αι το φύλον. Θεόπομπος δέ
Μαρίαν ίΐ>νόν γη σι, μέρους τής Παφλ^ονίας άρξαντα υπό πολ
λών δύνας·ευομενης, έπεΤΒόντα τήν τών Βεβρύκων κατασχεΐν'
κν δ' ε£ελ ιπεν, επώνυμου εαυτού καταλιπεΓν. Είρκ/ται δε καί
τούτο, ότι πρώτοι [οί] τήν Ηράκλειον κτίσαντες Μιλήσιοι τούς
Μαρίανδύνούς είλωτεύειν τ,νάγ/Λαχν, τούς προκατέχοντας τον
τόπον, ώς-ε καί πιπράσκεσ3αι ύπ’ αύτών, μη εις την υπερο
ρίαν δε- συμ§ήναι γάρ επί τούτοις, χαΒχπερ Κρτ,σί μέν έΒ/r
τευεν ή Μνώα καλούμενη σύνοδος, ΘετταλοΓς δέ οί ΠενεΥαι.
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$. 5.
Τούς δε Καυκωνας, ο&ς ίς-οροϋσι τήν έφε&ς οι’κησαι παρα- 542.
λίαν τοΓς Μαριαν&ινοΓς μέχρι τον Παρθενίου ποταμού, πόλιν
έχοντας τό Τίειον, ο! μεν 2κν3ας φασίν, οι <?έ τών Μακεόονων τινάς, οί δε τών Γίελα<Γ/ών. Είρηται ίέ που καί περί
τούτων πρότερον. Καλλισθένης £έ καί εγραφε τά έπη ταΰτα
εις τον Διάκοσμον, μετά τό,
Κρώμνά» τ \ Ar/taXiv τε x*l ύαλους Εου3ίνου?,
τ&είς,
Καυχωνας αντ’ r,ys Πολνκλεο; υιός άρύρ>ν7
Οί περί Παρθενίου ποταρον /λυτά
ftacov*
7rap>$xecy yap a<j>’ Ηράκλειας καί Μαρίαν&>νών ριέχρ: Λευκόσυρων, ους ί/χεΓς Καππα'ίοκας προσα/ορευομεν7 τό τε τών

Καυκώνων y&o$ τό περί τό Tt'ctov μέχρι Παρθενίου > καί τό
τών Ενετών τό συνεχές μετά τον Παρ^ενιον, τών έχόντων τό
Κύτωρον. Καί νυν ό° έτι Καυκωνιτας εΓναι τινας περί τον Παρ·
Ζενιον.
$. 6 ,
ή ριέν ουν Ηράκλειά πόλις ές·ίν εΰλίμενος, καί άλλως άΙιόλοyoS’ ηχε καί αποικίας έ^ελλεν* εκείνης yap >5 τε Χερρόνησος
άποικος, καί η Κάλλατις. Ην τε αυτόνομος, εΐτα ετυραννη’θη
χρόνους τινάς, είτ’ ηλευ^έρωσεν εαυτήν πάλιν, ΰς-ερον 5* ε’ία σιλενθη, yεvoμέvη υπό τοϊς Ρωμαίοις· ε’ίέ£ατο
αποικίαν
Ρωμαίων επί με'ρει της πόλεως καί της χώρας. Λαβών δε παρ’
Αντωνίου τό μέρος τούτο της πόλεως Αόίατόρι£, ό Δομενεκλείου 545,
τετράρχου Γαλατών υιός, δ κατεΓχον όί Ηρακλειώται, μικρόν
προ τών Ακτιακών, έπέθετο νύκτο>ρ τοΐς Ρωμαίοις, και άπ·
έσ^α^εν αυτούς, έπιτρέψαντος, ώ; έαασκεν έκεΓνος, Αντωνίου.·
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. θριαμβευθείς δε μετά τήν εν λκτίω νίκην, έσηάγη μεθ’ υιού,.
II δε πόλις ές-ΐ τής Ποντικές επαρχίας τής συντεταγμένης τ>5
Βιθυνία.

$* 7·
Μεταξύ is Χαλκηίο'νος καί Ηράκλειος ρε'ουσι ποταμοί
πλείους, ων είσιν ο τε Ψιλλις, και 6 Καλπας, και ό Σα^χάριος,
ου μέμνηται καί © Ποιητής. Εχει 3ε τάς πηγάς κατά Σαγγίαν
κώμην άψ* εκατόν και πεντήκοντα' που ς-αίίων ούτος Πεσσινούντος* διέξεισι δε τής έπιχτήτου Φρυγίας τήν πλείω, μέρος
δε τι χαΐ τής Βιθυνίας' ώςε χαί τής Νικομήδειας άπέχειν
μιχρώ πλείους, ή τριαχοσίους ς-αδίους, καθ’ ο συμβάλλει
•ποταμός αύτώ Γάλλος, έκ Μόίρων τάς άρχάς εχων, τής εψ’
Ελλησπόντω φρυγίας. Αΰτη δ>έςΐν ή αίιτη τή Επικτήτω, καί
είχαν αυτήν οί Βιθυνοί πρότερον. Αυξηθείς δε καί γενόμενος
πλωτός, χαίπερ πάλαι απλωτές &ν, τήν Βιθυνίαν ορίζει προς
ταΐς έκβολαΐς. Πρόκειται is τής παραλίας τούτης καί ή Θυνι'α
νήσος. Εν 3έ τή Ηραχλεώτιδι γίνεται το άκόνιτον* διέχει δε ή
πόλις αδτη του ιερού τού Χαλκηίονίου ζταδίους χιλίους που
καί πεντακοσίους, τού δε Σαγγαρίου πεντακοσίους.
S· 8 '
To is Τίειόν ε’ςκ πολιχνιον οΰ3έυ εχον μνήμης άξιον, πλήν
ότι Φιλέταιρος εντεύθεν ήν ό αρχηγέτης τού των Ατταλικών
βασιλέων γένους. Ε ίθ’ ό Παρθένιος ποταμός διά χωρίων αν
θηρών ψερόμενος, καί 3ίά τούτο τού ονόματος τούτου τετυχηκώς, έν αυτή τή Παφλαχονία τάς πηχάς εχων. Επειτα ή Παψλαγονία καί οί Ενετοί. Ζητούσι δε, τίνος λέγει τους Ενετούς
ό Ποιητής, όταν γή·
Παγλατ/όνων ό’ ήγίπο Πυλχιμένιος λάσιον χήρ,
Εξ Ενετών, ό5ιν νμιόνων γένος ά/ροτεράων.
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Ού γάρ δεαα/υσ$οι{ ψασι νύν Ενετού; εν τη Παφλαχονια* οί 543.
δε κώμχν εν τω αιχιαλω ψασι, δέκα, οχοίνους άπό Αμάς·ρεως
Λεχούσαν. Ζηνόδοτος δε, Ε ξ Ε ν ε τό ς γράψει, και ψηαί δη/.οϋ~
σθαι την νΰν Αμιοόν. Αλλοι δε φύλόν τι τοΓς Καππάδοξα όμορον
ςρατεΰσαι μετά Κιμμεριων· είτ* έχπεαεϊν εις τον Αδρίαν. Το
δΐ μαλισ$’ όμοϊογούμενόν εςιν , δτι άξιολογώτατον ην των
Παφλαχόνων φνλον οί Ενετοί, εξ ον ό ΪΙυλαιμένης $ ν καί δη
και συνες*ράτευοαν αύτω ουτοι πλεΓς*οι* άπο8άλόντες δε τόν
ηγεμόνα, διίβηοαν εις την Θράκην μετά την της Τροίας άλωσιν*
ιάανώμενοι δ>εις την νΰν Ενετικην άρίκοντο. Τινές δε καί Αντήνορα καί τους παΐδας αύτον κοινωνησαι τοΰ ς*όλον τούτου 544·
ψασ'ι, καί ίδρυ^ηναι κατά τον μυχόν τοΰ Αδρίου, κο&άπερ
έμνηοΒημεν εν τοΓς ΙταλικοΓς. Τούς μεν ουν Ενετούς διά τοΰτ
έκλιπεΓν εικός, καί μη δεικνύομαι έν τγ Παψλαγονία.
$· 9 ·

Τούς δε Παφλα/όνας προς εω μεν ορίζει ό Αλνς ποταμός,
S;, ρε'ων από μεσημβρίας, μεταξύ Σύρων τε καί ΠαψΧαγόνιαν,
έξνηοι, κατά τόν Ηρόδοτον, εις τόν Εύ£εινον καλεόμενον πόν
τον, Σύρους λέ/οντα τούς Καππάόοκας. Καί γάρ ετι καί νύν
Λευκόσνροι καλούνται, Σύρων καί των εξιο τοΰ Ταύρου Ιεγομένων* κατά δε την προς τούς εντός τοΰ Ταύρον σύγκριση/, εκείνων
έτακεκαυριένων ττ,ν χρόαν, τούτων δε μή, τοιαύτην την έπωννμίαν χενε'σθαι συνέβη. Καί Πίνδαρος [Λέ] (ρήσον, δτι αί Αμαζόνες
Σύρτον εύρυα ίχμ α ν διεΐπον ς-ρατόν, τλν εντρ Θεμιοκύρχ
κατοικίαν οντω Λΐλών. ΐ ί δε Θεμίοκυρά έςτν η των Αμισηνών'
αύτη δε Λευκόσύρων των μετά τόν Αλνν. Πρός εω μεν τοίνυν
ό Αλυς ίριον των ΠαψΚαγόνων' πρός νότον δε Φρόγες, καί
οί εποικιίσαντες Γαλάται* πρός Λύσιν δε Βιθννοί καί Μαρίαν
Λινοί* τό γάρ των Κανκώνων χενος εξέψ^αρται τελέως παν-

38a

Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν
\

544· wS-»* πρ ός άρκτου όε ό Ευξεινός ές*ι· Τκς ίέ χώρας ταυτης,
ίο;ρηρένης εϊς τε την μεσόγαιαν καί την επί Γαλάτη?* δίατεινουσαν από του Αλυος ρέχρι Βιθυνίας έκατέραν, τήν μεν
παραλ'άν εως Ηράκλειος ε?χεν ό Εΰπάτωρ* της δέ ρεσο^αίας
τήν μεν έγγυτάτω εσχεν, κς τινα καί πέραν του Αλυος όιέτεινε*
καί ρέχρι σεύρο τοΐς Ρωραίοις κ Ποντική επαρχία άφώριςαι.
Τά λοιπά ^ ην υπό 5iivar«a; καί μετά την MtSpt&ctov κατά
λυση». Ιίερί μεν Sr, των εν τκ μεαογαΐα Παφλαχόνων έροΰρεν
υς*ερον, τών ρκ υπό τω MiSpt&roj* νυν ίέ πρόκειται τήν υπ*
έκείνω χώραν, κληθεΐσαν ώέ Πόντον όιελ£είν.
$· ί ο . .
Μετά
τόν Παρ&ένιον ποταρόν ές-ίν Αμαςρις, ομώνυμο;
τκ συνωκικυία πόλις* ϊόρυται όέ επί χερρονκσου λιμένας εχουαα
του ισΒμοΰ εκατέρωθεν* κν ό5 κ Αριας*ρις χυνή μεν Διονυσίου,
τον Ηράκλειας τυράννου, θυχάτηρ ίέ όςυά&ρου, τοϋ Δαρείου
ά£ελ©ου, του κατά Αλέξανδρον. Εκείνη μεν ουν έκ τεττάρων
κατοικιών συνώκισε τήν πόλιν, εκ τε Σησάρου, καί Κυτώρου,
καί Κρώρνης (ών καί Ορκρος ρέρνηται έν τώ Πα^λαχονικώ
δίακόσρω), τέταρτης δέ της Τιειου* άλλ’ αυτή μεν ταχύ άπές-η
τκς κοινωνίας, αί δέ άλλαι συνέρειναν* ών η Σήσαρος άκρόπολις της Αράς-ρεως λέχεται. Τό δέ Κυτωρον έρπορεΓον ήν
ποτέ Σινωπέων* ώνόμας-αι S* άπό Κυτώρου, του Φρίξου παι545. δός, ώς Εφορός φησι. Πλεις-η δέ καί άρίςτι πΰξος φύεται
κατά την Αρας-ριανήν, καί ράλις*« περί τό Κυτωρον. Ο δέ
ές*ί ρέν ήϊών ρακρά, πλειόνων η εκατόν Γ«δί«ν*
δέ καί κώρην όρώνυρον, ής ρέρνηται ό Ποιητής, όταν ©η*
Κρώρναν τ’, Αΐχιαλόν τε καί ύψκλονς Ερυθίνονί.
Γράοουσι Si τινες,
Κοώρναν Κω6ία).ίν τε.
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ΕρυΒινους δε λεχεσθαί φασι τούς νυν Ερυθρίνους άπδ τ>5ς 5/»5.
χρόας* ό'νο δ* εισί σκόπελοί. Μετά δε Aiyta).ov Κάραμβίς,
άκρα μεγαίοι προς τάς άρτους άνατεταμένη, καί τήυ Σκυθικήν
χερρόνησον. ΕμνήσΒημεν δ* αυτής πολλακις, καί του άντικειρένου αυτί? Κριοΰ μετώπου, σίθαλαττον ποιοΰντος τον Εϋ'ςεινον πόντον. Μετά όε Κάραμ&ν Κινωλις, καί Αντικίνωλις,
καί Αβωνου τείχος, πολιχνιον, καί Αρμένη, έιρ ή παροιμία,
£OVTOI*

Ος spy ο» ούκ et^’, Aousvnv ΐτΰχισεν,

Ες-ι δε κώμοι τών Σινωπέων, έχουσα λιμένα.
$ .

11.

#
ΕΓτ’ αυτή Σινώπη, ςαδίους πεντη'κοντα τής Αρμένης $ιΗ
έχουσα, ά£ιολοχωτα'τη τών ταύτρ πόλεων. Εκτισαν μεν ουν
αυτήν Μιλησιοι* κατασκευασαμένη δε ναυτικόν, έττήργε τής
έντός Κυανίων θαλάττης,καί έξω ίέ πολλών άφωνων μετείχε
τοΓς Ελλη σιV αυτονομηθείσα ίέ πολΰν χρόνον, οϋ όιά τέλους
ε’φύλα|ε την ελευθερίαν, άλλ’ έκ πολιορκίας έαλω, καί ε’οουλευσε Φαρνάκη πρώτον, επειτα τοΐς διαδεγμένοις εκείνον μέχρι
τον Ευπάτορος, καί τών καταλυσάντων Ρωμαίων εκείνον. Ο
ό’ Εύπάτωρ καί έχεννηθη έκεΓ, καί έτράφη· διαφερόντως δε
ίτίμησεν αυτήν, μητρόπολίν τε τής βασιλείας ύπέλα&ν. Ες-ι
δε καί φυσική προνοία κατασκευασμένη καλώς· ι^ουται χάρ επί
αύχένι χερρονησου τίνος* εκατέρωθεν δε του ισθμού λιμένες,
καί ναύς-αθμα, καί πηλαμυόεία θαυμας-ά, περί ών είρήκαμεν,
ότι Δευτέραν Θήραν οι Σινωπείς έχουσι, τρίτην οι Βυζάν
τιοι* καί κύκλω ^ ή χερρόνησος προ&'οληται, ραχιώδεις άκτάς
έχουσα, καί κοιλάδας τινάς, ώσανεί βόθρους πέτρινους, ους
καλοΰσι Χοινικΐδας' πληροΰνται ίέ ουτοι μετεωρισθείσης τής
θαλάττης* ώς καί <?ιά τούτο ούκ ευπρόσιτου το χωρίου, καί

384

2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

5.{5. διά το πάσαν την της πέτρας επιφάνειαν έχινώδη καί άνεπιδατον
είναι γυμνώ ποδί. Ανωθεν ρεντοι καί υπέρ της πόλεως εΰχεών
έςπ τδ έδαφος, καί άχροκηπίοις κεκόσρηται πυκνοις, πολύ δέ
546. ράλλον τά προάς-εια. Αυτή δ’ ή πόλις τετείγιςαι καλώς, καί
χυρνασίω *δέ* καί άχορά καί Γοαΐς κεκόσρηται λαρπρώς.
Τοιαύτη δέ ούσα, δίς ορως έάλω* πρότερον μεν υπό Φαρνάκου,
παρά δό£αν αίφνιδίως ε’πιπεσόντος* ΰςερον δέ ύπδ Λευκόλλον
καί τοΰ έφκαθηρένου τυράννου, καί εντός άρα, καί έκτος πολιορκουρένη* b yap έχκαταΓαθεις ύπδ τοΰ βασιλέως φρούραρ
χος Βακχίδής, ύπονοών αεί τινα προδοσίαν εκ τών ένδοθεν,
καί πολλάς οικίας καί σφαχάς ποιων, άπαφορεΰσαι τούς αν
θρώπους έποήισε πρδς άρφω, ρητ’ άρύνασθαι δύναρένους
χενναίως, μήτε προσθέσθαι κατά συμβάσεις, ίόάλωσαν δ* ούν
καί τον μεν άλλον κόσμον τής πόλεως διεφύλαξεν δ Λεύκολλο;·
τήν δέ τοΰ Βιλλάρου σφαίραν ήρε, καί τον Αύτόλυκον, 2θε'νιδος έρχον, δν εκείνοι οικιών ένόριζον, καί έτίρων ώς θεόν
ήν δέ καί ραντείον αύτοΰ. Δοκει δέ τών Ια'σονι συρπλευσάντων είναι, καί κατασχείν τοΰτον τδν τόπον. Ε ίθ’ ΰς·ερον
Μιλησιοι τήν ευφυΐαν ίδόντες, καί τήν ασθένειαν τών ένοικούν*
των., έξιδιάσαντο, καί έποίκους ές-ειλαν* νυνί δέ καί Ρωραιων
αποικίαν δέδΓκται, καί μέρος τής πόλεως καί τής χώρας εκεί
νο» ές*ί. Διεχει δέ τοΰ ρέν Ιεροΰ τρισχιλίους καί πεντακοσίους,
άφ* Ηρακλείας δέ δισχιλίους, Καράρβεως δέ έπτακοσίονς
ς-αδίους. Ανδρας δέ έ|ήνε^κεν άχαθούς, τών ρέν φιλοσόφων,
Διογένη τδν Κυνικδν, καί Τιρόθεον τδν Πατριώνα* τών δέ
ποιητών, Δίφιλον τδν κωρικόν τών δέ συγγραφέων, Βάτωνα,
τδν πραχρατευσάρενον τά Περσικά.

$·
♦

12.

^

Εντεύθεν δ* έοε|η; η τοΰ Αλυος ε’κβολή ποταμού* ωνόμχζΜ
δ’
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δ* άΐϊ& των αλών, ούς παραρρει* έχει δε τάς 1τηγάς εν τ>5 μεγόΟαι 546.
Καππαδοκώι, τής Ποντικές πλησίον, κατά τήν Καμισηνήν*
ένεχΒεις δ5 έπΐ δύσιν πολύς, εΓτ’, έπις*ρε’ψ«ς προς τήν άρκτο»
διά τε Γαλατών καί Παφλαχόνων, ορίζει τούτους τε καί τούς
Λευκοσύρους. Εχει δε και ή Σινωπΐτις καί it μέχρι Βιθυνίας
πάιr« ορεινή, ή ύπερκειμέν>ι τής λεχΒείσχις παραλίας, ναυπη^ήσιμόν ύλην, ά/αθήν και εΰκατακόμις·ον. Η δέ Σινωπΐτις και
σφένδαμνον φύει καί όροκάρυον, έξ ών τάς τράπεζας τέμνουσιν*
άπασα δέ καί ελαιόφυτός έςΊν, ή μικρόν υπέρ τής Βαλάττης
^εωρχουμέν»!.
$· *3.
Μετά δε τήν εκ&λήν του Αλυος ή Γαδιλωνίτίς έςι μέχρι
τής Σαραμηνής, ευδαίμων χώρα, καί πενιάς πάσα, και πάμοορος* έχει δέ καί προβατείαν ύποδιφθέρου καί μαλακής ερέας ,
»ς καΒ’ oXjjv τήν Καππαδοκίαν και τον Πόντον σφόδρα πολλή
σπάνις ες-Λ χίνονται δε και ζόρκες, ών άλλαχοΰ σπάνις ές*ί*
Ταύτης δέ τής χώρας τήν μέν έχουσιν Αμισθοί, τήν δ’ έδωκε 547.
Δη'ί'οτάρω Πομπήΐος, καΒάπερ καί τά περί τήν Φαρνακιαν και
τήν Τραπε£ουσίαν, μέχρι Κολχίδος καί τής μικράς Αρμενίας*
καί τούτων άπέδειΙεν αυτόν βασιλέα, εχοντα καί τήν πατρώα»
τετραρχιαν των Γαλατών, τούς Τολις*οβοχι'ους. ΑποΒανόντος
δ1εκείνου , πολλαΐ διαδοχαΐ τών εκείνου γεχόνασι.
$. i/h
Μετά δέ τήν Γαδιλώνα ή Σαραμ^νή, καί Αμίσος, πόλις
ά£ιόλοχος, διέχουσα τής Σινώπης περί έννακοσίους ς-αδίους.
Φησί δέ αυτήν Θεόπομπος πρώτους Μιλήσίους κτισαι* εΐτα
Καππαδόκων άρχοντα* τρίτον δ5ύπ’ Α&ινοκλέους καί λδ/ιναι’ων
ε’ποικισθεΓσαν, Πειραιά μετονομασ&$ναι. Καί ταύτ>]ν δέκατέσχον
Αα
2
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547· 01
ό δ* Εύπάτωρ έχόΰμ^οεν ίεροΓς, χαί προσέχτισ:
μέρος. Λευκολλος δε χαι τούτην έπολιόρκησεν* είθ* ΰςερον
Φαρνάχης εν. Βοσπόρου διαόας* έλευθερωθείσαν δ9 υπό Καίσαρος τού θεού, παρέδωκεν Αντώνιος βασιλεύσιν* είθ* ό τύ·
τύραννος Στρατών κακώς αυτήν διέθηκεν* είτ’ ηλενθερώθη
πάλιν μετά τά Ακτιακά υπό Καίσαρος τού Σεβας*ού, και νυν
ευ συνέςΎ,χεν. Εχει δέ την τε άλλην χώραν καλήν, καί την
Θεμίσκυραν, το των Αμαζόνων οίκητηριον, καί την Σιδηνην.
$.

ι5 ·

Ες-« δε η Θεμίσκυρα πεδίον, τη μεν υπό τού πέλαγους κλυζδμενον, όσον εξήκοντα ςταδίους της πόλεως διέχον* τη δ9υπό
της ορεινής, ευδένδρου καί διαρούτου ποταμοΓς, αύτόθεν τάς
πηχάς εχουσιν· Εκ μ η ούν τούτων πληρούμενος απάντων είς
ποταμός διέξκσι το πεδίον, Θερμώδων καλούμενος* άλλος όέ
τούτω πάρισος, ρέων έκ της καλούμενης Φανάροίας, το αυτό
διέξεισι πεδίου* καλείται δέ Ιρις. Εχει σε τάς πηχάς εν αύτω
τω Πόντω* ρυείς δέ διά πόλεως μέσης Κομάνων των Ποντι
κών, καί διά της Δαξιμωνίτιδος, ευδαίμονος πεδίου, προς
δύσιν, ειτ* επις’ρεγει προς τάς άρκτους παρ’ αυτά τά Γα£ίουρα, παλαιόν βασιλείου, νυν δ9 έρημον* είτα ανακάμπτει πάλιν
προς όω, παρόδιων τόν τε Σκύλακα καί άλλους ποταμούς,
καί παρ’ αυτό το της Aptασείας ένεχθείς τεΓχος, της ημετέρας
πατριδος, πόλεως έρυροτάτης, είς την Φανάροιαν πρόεισα·
ενταύθα δέ συμβολών ό Λύκος αύτω, τάς άρχάς ε’ξ Αρμενία;
έχων, γίνεται καί αυτός ίρις* εΓθ’ η Θεμίσκυρα υποδέχεται το
ρεύμα, καί το Ποντικόν πέλαχος. Διά δέ τούτ* ενδροσόν ές*ι
καί ποάζον άεί το πεδίον τούτο, τρέγειν άχέλας βοών τε
ομοίως καί ίππων δύνάμενον. Σπόρον δε πλείς*ον δέχεται τόν
548. εκ της έλύμου καί κέχχρου, μάλλον δε άνέκλειπτον* αύχαού
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yap κρεάτων ές-ίν ή ευϋδρία παντός ώτ*» ού5έ λιμός καθικνεί- 548.
tot των ανθρώπων τούτων οΰδ’ άπαξ. Τοσαύτην ^ όπώραν
«κίίίωσο» ή παρώρειας την αυτοφυή καί άγρίαν , ςαιρυλης χε
καί όχνης» καί μήλου, καί των χαρυωδών, ώςε κατά πάσαν
του έτους ώραν άφθόνως εύπορειν τούς έξιόντας επί την υλ«ν·
τοτέ μέν έχε κρεμαριένων τών καρπών εν τοίς £έν£ρεσι, τότε
ό5 έν τή πεπτωκυία φυλλάλ, καί νπ’ αυτή κειμένων, βαΒεία
καί πολλή κεχυμένρ. Συχνοί δε καί θήραι παντοίων άγρευράτων διά την ευπορίαν τής τροφής·
$· *6.
. .Μετά <5ε την Θεμίσκυραν έζΊν -ηΣιδηνή, πεόίον εύδαιμον,
οΰχ ομοίως δε *xax* χατάρρυτον, έχον χωρία έρυμνά επί τή
παραλία, τήν τε 2ί<5ήν, άφ’ ης ώνομάσΒ-η Σιδηνή, καί Χά
ρακα, καί Φαυία. Μέχρι μεν δη δεύρο λμισηνή· Ανδρες δε
γεγόνασιν άξιοι μνήμης κατά παιδείαν ενταύθα, μα$ημχτιχοί
μεν, Αημήτριος 6 τού Ραθη,νού, καί Διονυσόίώοος, ομώνυ
μος τώ Ιωνι χεωμέτρη* γραμματικός δε, Τυραννιών, ου ημείς
ήκροασάμεθα.
$. I J .
Μετά δετήν Σι&ινήν ή Φαρνακία ε’Γίν, έρυμνδν πόλισμα*
καί ριετά ταύτα ή Τραπε£ούς, πόλις Ελληνίς, είς ήυ από τής
Αμισοΰ περί δίσχιλίους καί όιακοσίους ς-αδίους ές-iv ό πλους*
εΓτ’ ένθεν εις Φάσιν χίλιοι που καί τετταρακόσιοι, ώσθ’ οί
σύμπαντες άπό τού Ιερού μέχρι Φάσιίος περί όκτακισχιλίους
ς-αδίους είσίν, ή μικρώ πλείους, ή έλάττους. Εν όέ τή παραλία
χαύνη άπό Αμισού πλε'ουσιν , ή Ηράκλειος άκρα πρώτον ές·ιν'
είχα άλλη άκρα Ιασόνιον, καί ό Γενήτης* είτα Κοτύωρος πο
λίχνη, ε£ ής σννωκίσθη ή Φαρνακία* είτα ίσχόπολις, κατερηΛ α a
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548. ριμμέντι. Ειτα κο7πος, εν ώ Κεράσου; τε xai Ερμώνασσα,
χατοιχίαι μέτριαι* είχα τής Ερμωνα'σσης πλησίον » Τραπε£οί;·
eZV’ w Κολχίς* ενχαΰΒα δέ που ές·ί καί Ζυχο'πολίς τες λεχομε'ν?;
κατοικία. Περί μέν ουν τή; Κολχίδο; εϊρηχαι xai τής ύπερκειμένης παραλίας.
ί· ,8 ·
Τής δέ Τραιτεζοΰντος ύπέρκεινται xai τής Φαρναχίας Τιβαρηνοί τε καί Χαλδαϊοι, καί Σάννοι, ούς πρότερον έκάλουν
Μάκρωνας, καί ή Μικρά Αρμενία' καί οί Αππαίται δέ πω;
πλησιά^ουσι τοϊς χωρίοις τούτοι;, οί προ'τερον Κερκίται. Διώκει
δέ διά τούτων δ τε Σκυδίσης, δρος τραχύτατον, συνάπτου
τοΓς ΜοσχικοΓς δρεσι τοΓς υπέρ τής Κολχίδο;, ου τά άκρα
κατόχουσιν οί Επτακωμήται, καί ο Παρυα'δρτις, ό μέχρι τή;
μικρά; Αρμενία; άπό των κατά Σιδ^νάν καί Θεμίσκυραν τύπω>
διατείνων, καί ποιων τό εωθινόν τού Πόντου πλευρόν. Είσί ό*
549· «παντες μέν οί δρειοι τούτων άχριοι τελέως* υπερβέβληνται δέ
τους άλλους οί Επτακωμήται. Τινές δέ xai επί δένδρεσιν, ή
πυρχίοις οικοΰσι* διό xai Μοσυνοίκους έκάλουν οί παλαιοί, των
πύργων μοσύνων λυόμενων. Ζώσι δ* άπό Χρειών σαρχών xai
των άκροδρύων* επιτίθενται δέ καί τοΓς όδοιποροΰσι, καταπτΐδήσαντες άπό των «ρίων. Οί δέ Επτακωμήται τρεις Πομπϊΐίου σπείρας κατέκοψαν, διε£ιούσας τήν ορεινήν, κεράσαντε;
κρατήρας εν χαϊς όδοίς του Μαινομένου μέλιτος, δ ψέρουσιν οί
άκρέμονες τών δένδροιν* πιοΰσι χάρ καί παρακο'ψασιν επινε
μένοι, ραδίως διεχειρίσαντο τούς ανθρώπους. Εκαλούντο δΐ
τούτων τινές τών βαρβάρων καί Βύζήρες.
$· *9·
Οί δέ νϋν Χαλδαϊοι, Χάλυβες τό παλαιόν ώνομάξοντο t
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xi&’ ούς, μαλι^α « Φαρνακία Ζίρυται, κατά 5άλατταν μεν δζεμ
ίχουαα ευφυΐαν -τγ,ν εκ τκς πηλαμυίειας* πρώτίΓα yap άλισκεται ενταύθα το οψον τούτο' έκ <5ε τίς y«g τά μέταλλα, via
μεν σιώίρου, πρότερον δε καί αργύρου. Ολοις βέ κατά τούς
τόπου; τούτους ή παραλία r«v>j τελε'ως ε$*ίν· ύπέρκειται βε
αύτϋς τά όρη μετάλλων πλ>?ρ·/} καί δρυμών, γεωργεΐτat δ* ού
πολλά. Λειπεται δη τβις μεν μεταλλευταΐς εκ τών μετάλλων ό
βιος, τοις ίέ SeAaTTOVpyof; εκ τ»ς· αλιείας, καί μάλις*α των
π>ιλαμύβων καί τών βελονών έπακολου$ούντες yap ταΓς ay lλαις τών ιχθύων, χορδνλης τε καί 5ύνν·/ις, καί αύτίς τ>5ς
πϊϊλαμύβός, πιαίνονται τε καί ευάλωτοι γίνονται, 5ίά τό πλοισιάζειν τρ y>5 προαλές-ερον δελεαζόμενοι. Τούτους μεν ουν ουτοι
κατακόπτουσι τούς βελφίνας, καί τώ Γ&τι πολλώ χρώνται
προς άπαντα.

§. 2 0 .
Τούτους ούν οΓμαι λ^ειν τον Ποι/rwv Αλιζώνους εν τώ
μετά τούς Παφλ^όνας κaτaλόyω·
Αύτάρ Αγώνων ΟΛος και EmcpOfOC ίρχον,
γ*νε$λ>)·

. Τ«λο^£ν εξ Αϊύβϊΐς, ο$6ν άργυρον

#τοι τ>5ς γραφής μετατεθείσης άπό του, Τ ^λόθενεκ Χ α λύ βης, >3τών ανθρώπων πρότερον Αλύβων λεyoμέvωv αντί Χαλύ
βων. Ού γάρ νυν μέν δυνατόν γέγονεν έκ Χαλύβων Χαλβαιους
λεχθϋναι, πρότερον β*οΰκ ένν?ν αντί Αλύβων Χάλυβας* καί ταΰτα
τών ονομάτων μεταπτώσεις πολλάς βεχομενοιν, καί μάλις-α εν
τοΓς βαρβάροις. Σιντιες yap εκαλούντο τινες τών Θρακών,
είτα 2ιντοι, ειτα Σάϊοι, παρ’ οις yrjoiv Αρχίλοχος τήν ασπίδα
ρίψαι*
Ατιγι'Λ μέν Σαίων τις ά'/άλλιταί, $ν. ττβρά *άμνο>,
Εντός άμώμκ,τον, κάλλιπον οΰκ έθϊλων*

Aa 3
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55ο. ot ff auto* ρυτό* Σάπαι νυν ονομάζονται. Πάντες γάρ ούτοι
περί Αβδήρχ την οοατ,σιν εΐχον, xai τάς περί Λήμνον νήσους*
Ομοίως δε xai Bpryot , και Βρίζες, xai Φρύγες, οι αυτοί· και
Μυσοί *xai Μέρονες*, xai Μαίονες xai Μ>5ονες. Ου χρεία δε
πλεονάζειν. Υπονοεί δε xai 6 Σκκψίος riv τού ονόματος μετάπτωσιν εξ Αλυπων εις Χάλυβας* τά δ9 εξής xai τά συνωδά ου
νοών, xai μάλις-α εκ τίνος Αλιζώνους εϊρηχε τους Χάλυβας ,
άποδοχιμάζει ττ,ν δόξαν* ήμείς δ9 άντιπαραΒέντες τή ήμετέρα
ττ,ν εκείνου, xai τάς των άλλων υπολήψεις σκοπώμεν.
§- * ι·
Ο* μεν μεταχράφουσιν, Αλαζώνων,οι δ' Αμαζώνων, ποιούντες*
το δ* Εξ Αλύβης, Εξ Αλόπης, [κ] ί £ Αλόβη;· τούς μεν, Σκν·
θας ΑΊαζώνας φάσκοντες υπέρ τον ΒορυσΒενη , xai Καλλιπιδχς, xai άλλα ονόματα, άπερ Ελλάνικός τε,καί Ηρόδοτος, xai
Ενδοξος χατεψλυάρησαν ημών* τάς δ*, Αμαζόνας, μεταξύ ΜυσΓας καί Καρι'ας xai Λυδίας, χαΒάπερ Εφορος νομικέ*,
πλησίον Κύμης τής πατρίδος αυτού* Και τούτο μεν εγεται τί
νος λόγου τυχόν ίσως* είη γάρ αν λίγων την υπό τώυ Αιολέων
xai Ιώνων οίχισΒεΐσα.ν ύπερον, πρότεοον δ9 υπό Αμαζόνων*
xai επώνυμους πόλεις τινάς είναι ψησι* xai γάρ Εφεσον, xai
Σμύρναν, xai Κύμην, xai Μύριναν, Η δε Αλύοη, [η] ώς τ*νες,
Αλόπη, η Αλόβη, πώς άν εν τοΓς τόποις τούιοις εξητάζεζο;
πώς δέ τηλόΒεν; πώς δ9η τού αργύρου γενέΒϊα];
§.

22.

Τούτα μέν απολύεται τή μεταγραφή* γράψει γάρ ούτως·
Awrap Λμαζωνων Οόίος xat Επίςφοφος ηρχον,
Ελ$όντ> Αλόττκς, ό$’ Αμαζονίσων γί'νος ές-ί.
Τούτα δ' άπολυσάμενος εις άλλο έμπεπτωκε πλάσμα* ονδαμού
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γάρ ενθα'ίε ευρίσχεται Αλόπη* καί ή μεταγραφή δε, παρά τίιν 55ο.
τών αντιγράφων των αρχαίων πίςιν χαινοτομουμένη επί τοσοΰτον, σχε&ασμώ έοικεν. Ο ίέ Σκήψως ours τήν τούτου δό
ξαν εοιχεν άποδεξάμενος, ούτε των περί τήν Παλλήνην τούς
Αλιζώνους όπολα£όντων, ων εμνήσΒημεν εν τοΐς Μαχείονικοις*
όμως δΐηπόρηχε, πώς εκ τών ΰπέρ τον Βορνσθε'νην vopta'δων άφΐχΖαι σνμμαχίαν τοΐς Τρωσί τις νομίσειεν' επαινεί δε
μάλις·α τήν Εκαταίον τού Μιλησίον, καί Μενεκράτους τοΰ
Ελαίτον, τών Ξενοχράτους γνωρίμων άνδρός, δόξαν, καί τήν
ΪΙώακράτον ων 6 μεν εν γης περιόδω φησίν’ « Επί δ’ Αλαζία.
» πόλεε ποταμός Οδρύσσης, ρίων διά Μυγδονίης πεδίου από δύ·
» σιος έκ της λίμνης τής Αασχυλίτιδος, ες Ρύνδαχον έσδαλλει».
Ερημον δε είναι vyv τήν Αλαζίαν λέγει, χώμας δε πολλάς των 55 1.
Κλαξώνων οίχεΐσίύαι, δι ων όδρύσσης ρεΐ' εν δε ταύταις τον
Απόλλωνα ημάσΒαι διαφερόντως, καί μά).ις·α κατά την εφο
ρίαν τών Κυζιχηνών. 0 δε Μενεχράτης, εν τη Ελληαποντιακή
περιόδω, ύπερχεΐσΒαι λέγει τών περί την Μύρλεεαν τόπων ορεινήν
συνεχή, ην χατώχει τό των Αλιζώνων έθνος* δει δ ε, φησί,
γράγειν εν τοΐς δύο Λάβδχ' τον δε Ποιητήν εν τώ ενί γράφειν
διά τό μέτρον. 0 δε Παλαίφατός φησιν, εξ Κλαζωνων τών εν
τη Αλότ^ οάούντων, νϋν S’ εν Ζελεία, τον Οδίον χαι τον
Επίςροφον κρατείσαι. Tt ουν άξιον επαινεϊν τάς τοντων δόξας;
χωρίς γάρ τού την άρχαίαν γραφήν καί τούτους χινεΐν, ούτε
τά άργυρεΐα δειχνύουσνν, όπου τής Μυρλεάτιδος λίμνη έςΊν,
ούτε πώς οί ένΒένδε άφιγμένοι εις Ιλιον τηλόθεν ήσαν, εί καί
ΟοθεΓη Αλόπην τινά γεγονέναι, ή Αλαζίαν' πολύ γάρ δη ταΰτα
εγγυτέρω έςί τή Ύρωάδι, ή τά περί Εφεσον. Αλλ’ όμως τονς
περί Πν^ελα λέγοντας τάς Αμαζόνας, μεταξύ Εφέσου καί
Μαγνησίας καί Πριήνης, φλύαρεΐν φησιν ό Αημ/,τριος' τό γάρ
A a 4
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55ι. Τ η λό θεν ούχ έψοφμόττειν τώ τόπω. όποσω ονν μάλλον aw.
έψαρμόττει τώ πεοί την Μυσίαν και Τευθρανιάν!

φ. a 3.
Nw Δία, αλλά φησί δΰν 2wa καί άκύρως προς-ιθόμενα δ£~
χεσθαι, ώς καί [το],
Τήλ’ ες Αρζηΐτ.ς'

καί,
Αοναϊίς o’ όνορ’ sines’ το yap 3rro πότνια ρήτηρ*

καί,
EtXrro is stiy.ii’ εΰκαρπέα χειρί παχ«ή)

Πηνελόπη. Αεδόσθω δη καί τούτο* άλλ’εκείνα ου δότέα, οίς προστ
έχων ό Δημητριος, ουδέ τοίς υπολα£ούσι &ίν άκούειν, Τηλόδεν
εκ Χαλύβης, πιθανώς άντείρηκε. Συγχωρήαας γάρ, οτι, εί καί
p j ες-ι νύν εν τοίς Χάλνψι τάάρχνρεία, ΰπάρξαι γε ένεδέ/ετο,
εκείνο χε ον συχχωρεί, οτι καί ενοοςα ήν, καί ά|ια μνήμης,
καθάπερ τά σιδηρεϊα. Τ ί ίέ κωλύει, yauj τις άν, καί ένδοξα
είναι, καθάπερ καί τά σιδηρεϊα ς η σιδήρου μεν ευπορία τόπον
επιφανή δύναται ποιείν, αργύρου δ* ονς Τί δ*, εί μη κατά τούς
ήρωας, αλλά: καθ’ Ομηρον εις δόξαν ά^ίκτο τά άργυρε!*, άρα
μέμψαιτό τις άν την άπόψασιν τού Ποιητού;— Πώς wv εις τον
Ποιητήν ή δόξα άφίκετο,·—-Πώς δ* ή τού εν τη Τεμέση χαλκού
τη Ιταλ-ΐώτιδί: πώς δ* η τού Θηβαίκού πλούτου τού κατ’ Αιχυπτον; καίτοι διπλάσιου σχεδόν τι διεχοντα τών Αίχυπτίων
Θη$ών, ή τών Χαλδαίων. Αλλ’ ούδ’, οίς συνηγορεί, τούτοις
552. όμολοχεί* τά χάρ περί την Σκήψιν τοποθετών, τήν εαυτού
πατρίδα, πλησίον τής Σκηψεως καί τού Αίσηπου Ενέαν κώμην,
v.cu Αργυρίαν λε^ει, καί Αλα£ίαν. Τούτα μεν ουν, εί και εζ"ΐ,
προς ταΐς πηχαίς άν εΐη τού Αίσηπου· ό δε Εκαταΐος λέχει
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inUwa τών ός^ολών’ αυτού: ο τε Παλαίφατος πρίτιρον μεν 55a.
λλόπ*)ν οίκεΓν φδσας , νυν δε Ζέλειαν, ούδέν όμοιον λεχει τούτοις· εί δ7άρα, ό Μενεκρατης, καί ούδ^ ουτος τλν Αλόπην,
τι Αλό6ϊΐν, h όπως ποτέ |3ούλονται γράφειν, ψράζκ, κτις ές·ότ
ούδ αυτός ο Δ ^ τρ ιο ς.
$· 2 ^
Προς Απολλόδωρον δέ περί των αυτών εν τώ Τρωικώ δία·
κοσμώ διαλεχόμενον, πολλά μεν είρ^ται πρότερον, καί νυν δε
λεκτέον. Ού γάρ οίεται δεΓν δέχεσ^αι τούς Αλιζώνας έκτος του
Αλυος· μ^δεμίαν γάρ συμμαχίαν άφίχ^αι το?ς Τρωσίν έκ τίς
περαίας του Αλυος. Πρώτον τοίνυν άπαιτ^σομεν αυτόν, τίνες
είσίν οι εντός του Αλυος Αλιζώνες, [ο ι] καί
Τ«λό£εν «ς Αλύ&?ς, ο5«ν αργύρου εςι γενί^Υ) j
ού yap έ|ει λέχειν. Επειτα την αίτιον, δι7 3ν ού συ^χωρείκαι
έκ της περαίας άφίχ^αί τινα συμμαχίαν. Καί γάρ εί τάς «λ·
λας εντός είναι του ποταμού πα'σας συμβαίνει, πλ^ν τών Θρα·
κών, μίαν ye τούτην ούδέν εκώλυε περα^εν ά^Γχ^αι έκ της
επέκεινα τών Λευκοσυρων. Η πολεμησοντας μέν ην δυνατόν
δία&ανειν έκ τών τόπων τούτων καί τών επέκεινα, καθάπερ
τάς Αμαζόνας, καί Τρ^ρας, καί Κιμμερίους <ρασί, συμμαχησοντας δ5 αδύνατον; Αί μεν ουν Αμαζόνες ού συνεμαχουν,
διά το τάν Πρίαμον πολεμησαι προς αύτάς συμμαχούντα τοΓς
Ιωσιν*
Ηματι τώ , ότε τ’ >?λ3ον Αμαζόνες άντιάνειραι*

φησίν ο Πρίαμος*
Kcct γά<> έγών επί/.ονρος βών μετά τοΖσιν

Οί δ7 δμορούντες αύταΓς , ούύ7 ούτως άπω^εν οντες, ώς-ε
χαλεπήν είναι την έκεί&εν μετάπεμψιν, ούτ7εχΒρας ύποκειμε·
νης, ούδέν έκωλύοντο, οίμαι, σύμμαχεΓν.
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552.

Αλλ* ούίέ ίο|αν εχει τοιαυτην των παλαιών είπεΓν, ώς συμ·
φωνούντων αποήχων, μηίένας εκ της περαίας του Αλυος κοινωνησαι του Τρωικού πολέμου. Προς τουναντίον ίέ μάλλον
εύροι τις αν μαρτυρίας. Μαιανίριος χούν έκ των Λευκοσυοων
9>ησί τους Ενετούς όρμηΒέντας συμμαχησαι τοΓς Τρωσίν* έκείΒεν ίέ μετά των Θρακών άπάραι, και οίκησαι περί τον τον
Αίρίουμυχόν τούς ίέ*μη* μετασχο'νταςτης ς-ρατείας Ενετούς,
Καππάίοκας "λέγεσΒοα. Συυτηγορεϊν δ3 άν ίό£ειε τω λό^ω τού553. τω, διότι πάσα ή πλησίον τού Αλυος Καππαίοκία, όση παρα
τείνω τρ Παφλα^ονία, ταίς ίύσί χρηται ίιαλέκτοις, και τοίς
οΆμασι πλεονάζει τοις Πα^λαχονικοΓς, Βά^ας καί Βιασας,
καί Αίνιάτης, καί Ρατώτης, καί Ζαρίώκης, καί Τίδηρος, και
Γασυς καί Ολίχασυς, καί Μάνης* τούτα yap εν τε τη ΒαμωνίτιΛ, καί Πημολίτιίι, καί τη Γα£αλ.ουίτιίι, καί Γαζακηνη,
καί άλλαις πλείς-αις χώραις επιπολάζει τά ονόματα. Αυτός όέ
ό Απολλόίωρος παρατι3ησι τό τού Ζηνοίότου, ότι γράφει*
Εξ Ενεττ,ς, oBev ίραόνων γένος άγροτίράων.

Ταύτην i i φησιν ΕκαταΓον τον Μιλησιου ίέχεσ3αι την Αμισόν.
Η ί Αμισός είρηται ? ίιο'τι των Λευκοσυρων ές-ί, καί εκτός
του Αλυος.
φ. 26.
Είρηται δ9 αύτω που καί, διότι ό Ποιητής ίς-οοίαν είχε των
Πα^λο^ονων των έν τη μεσοχαία, παρά των πε£η ίιελίσόντων
την χώραν* την παραλίαν δ3 ηχνόει, καΒαπεο καί την άλλην
την Ποντικήν* ώνόμαζε yap άν αυτήν. Τουναντίον ί ές*ίν
άνασρέψαντα είπειν, έκ της περιοίείας όρμη^έντα της άποόο3είσης νυνί, ώς την μέν παραλίαν πάσαν έπεληλυ$ε, καί ούίίν
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των οντων τότε ά|ίων μνήμης παραλέλοιπΓΛ Εί Α Ηράκλειον, 553.
καί Αμας·ριν, καί Σινώπην ού λ ^ ει, τάς μηπω συνωκισμενας,
ούδέν 3αυμας·όν# της δε μεσογαίας ουδεν ατοπον, εί μη είρηκε. Καί το μη όνομάζειν δε πολλά των γνωρίμων, ούκ
άγνοιας ές-'ι σημεΓον , οπερ καί εν τοις έμπροσθεν έπεσημηνάμεθα.
Αγνοώ* γάρ αυτόν πολλά των ενδόξων eg»j περί τον Πόντον,
οίον ποταμούς καί ε3νη· όνομασαι yap άν. Τούτο Α επί μέν
το/ων σκόδρα σημειωδΰν δοίη τις άν, οίον Σκύ3ας, καί
Μαιώτιν, καί ϊς·ρον. Ού γάρ διά σημείων μεν τούς Νομάδας
άρηκε Γαλακτογόνους, άβίους τε καί δικαιότατους ανθρώπους,
καί £τι Αχαυούς ίππημολχούς* 2ζύ3ας δέ ούκ άν είπεν 5} Μαυ
ρομάτας , η Σαρμάτας· εί δη ούτως ώνομά£οντο υπό των Ελ
λήνων. Ούδ’ άν Θρακών τε καί Μυσών μνησ3είς, των προς
τω ΪΓρω, αυτόν παρεσί^σε, μεγιςον των ποταμών όντα* καί
άλλως επιφόρως έχων πρός τό τοίς ποταμοίς ά<ρορί£εσ3αι τούς
τόπους. Ούδ* άν Κιμμερίους λέ^ων παρηκε τον Βόσπορον, 5?
την Μαιώτιν.
$. 2 J.
Επί δε των μη ούτω σημειωδών, η μη τότε, η μή πρός
την ύπό3εσιν, τι άν τις μίμγοιτο; Οίον τον Τάναϊν δι ονδεν
άλλο ννωρι^όμενον, η διότι της Ασίας καί της Ευρώπης όριόν 554·
εΥιν* άλλ* ούτε την Ασίαν, ούτε την Ευρώπην ώνόμαζόν πω
οί τότε, ουδέ Αρρητο ούτως εις τρεις ηπείρους η οικουμένη,
ώνόμασε yap άν που διά τό λίαν σημειώδες, ώς καί την Λι
βύην, καί τον Λίβα τόν από των εσπεριών της Λιβύης πνέοντα.
Των δ3 ηπείρων μηπω Αωρισμενων, ούίέ τού Τανάϊδο; έ'δει
καί της μνημης αυτού. Πολλά δέ καί αξιομνημόνευτα μεν,
ούχ’ επιδράμε δε. Πολύ yap δη καί τό επελευς-ικόν είδος ϊν τε
τοΓς λόχοι; καί εν ταις πράξεσίν ε^ιν. Εκ πάντων δε των τοιού-
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των igXov εςν>9 δη μοχθηρώ σημειω χρ>?ται πας ό έκ τον μη
λεγεσ$αί τι υπό τού Ποιητού, το άγνοεΐσ$αι εκείνο ύπ’ αυτοί»
τεκμαιοόμενος. Καί δζΐ διά πλειονων παραδειγμάτων έςελτ/χειν αυτό μοχθηρόν ον πο)λ.ω yao αύτω κέχρηνται πολλοί',
Ανακρουςίον ούν αυτού; προψίροντας τά τοιαύτα, εί καί ταυ·
τολογδσομεν *τόν λόγον*. ΟΙον ini των ποταμών εί τις λίγοι,
τω μη ώνομάσ$αι, άγνοείσ$αι, εύ/ί^/ϊ «ρίσομεν τον λό/ον*
όπου γε ουδέ Μελητα, τον παρά ττ,ν Σμύρναν ρέοντα, ώνομακε ποταμόν, τΑν υπό των τζλείςων λεγομίνην αυτού πατρίδα,
Ερμον ποταμόν καί Τλλον δνομάζων· ούίέ Πακτωλόν τον εις
ταύτό τούτοις ρα&ρον έμβάλλοντα, τλν ί ’ άρχΑν από τού Τμώ·
λου εχοντα, ού μέμνηται* ©ύί* αυτήν Σμύρναν λέγει, ούίέ
τά; άλλα; των Ιώνων πόλεις, και των Αίολέων τάς πλείςας,
Μίλητον λέ/ων *καί Σάμον* καί Λέσβον και Τένεδον* ουδέ
Λκ^αίον, τον παρά Maywjaiav ρέοντα, ούίέ Μαρσυαν, τούς
εις τον Μαίανδρον έκίιίοντας, εκείνον δνομάζων9 καί προς
τούτοι;,
Ρϋσόν 3’, Επτάπορόν τε, Κάρκσόν τε, Ροίίον τε,
καί τούς άλλου;, ών οί πλειους οχετών ούκ είσί μείζους. Πολ*
λάς τε χώρας δνομάζων και πόλεις, τοτέ μεν καί τούς ποτα
μούς καί δρη συχκαταλέ/ει, τοτέ δ>ο5* τούς /ούν κατά τΑν
Αιτωλίαν και' τΑν Αττικήν ού λέ/ει, ούί* άλλους πλειους. Ετι
[δε] και των πόρρω μερισμένος, των εγγύς σγόδρα ού μέμνηται'
ού δδπου ά/νοών αυτούς, γνωρίμους τοΐς άλλοις όντας. Ούίέ
δε των εγγύς έπίοης, ών τούς μέν ονομάζει, τούς δε ού’· οίον
Λιακούς μεν καί Σολύμους, Μιλύας ί 3 ού, ούίέ Παμφνλους,
ούίέ Πισΐίας· και Παφλα/όνας μέν και Φρύ/ας και Μυσούς,
Μαριανίύνού; δ9 ού , ούίέ Θύνους, ούίέ Β&υνούς, ούίέ Βέβρυκας· Αμαζόνων τε μέμνηται, Λευκοσυρων δ7 ού, ούίέ
Σύοων, ούίέ Κατπταίόκων, ούίέ Λυκαόνων, Φοίνικας καί
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Atyitfrrfovc, καί Αιθίοπας δρυλλών* καί Αλ#ον μεν πείίόν 555·
λε^ει καί Αρίμους} τό ίέ έ'3νος, εν ω ταήτα, σιγά* 0 μέν 5η
τοιούτος Άεγχος ψευδής έςτν· ο δ3 άλη£ης, δταν ίεικνύηται
ψεύδος λεγόμενόν τι* Αλλ* ούδ* εν τω τοιούτω κατορ0ών ε’δείχδη,
ούτε γε έΒάρρησε πλάσματα λέχειν τούς άχαυούς ίππημολ^ούς καί χαλακτοφάρους. Τοσαύτα καί προς Απολλόδωρον
έπάνειρα δε έπί την εξ?,ς περιηχησιν.
§. 28 .
Υπίρ μεν δη των περί Φαρνακίαν καί Τραπε£ούντα τόπων
οί Τιβαρηνοί καί ΧαλδαΓοι μέχρι της μικράς Αρμενίας είσιυ.
Αυτή δ* έςιν ευδαίμων ίκανώς χώρα* δύναμαι δ* αυτήν κατείχον αεί, κα&άπερ την Σωψηνην' τότε μεν (pilot τοΐς άλλοις
Αρμενίοις δντες, τοτέ δε ίδιοπραγοϋντες* υπηκόους δ* ειχον καί
τούς Χαλίαι'ους, καί τούς Τι&ρηνούς, ώς-ε μέχρι Τραπε£ούντος καί Φαρνακιάς διατείνενν την αρχήν αυτών. Αυξηθείς όε
Μ&ριδάτης ό Εύπάτωρ, καί της Κολχι'δος κατές-η κύριος ,
καί τούτων άπαρτων, Αντιπάτρου τού Σίσιδος παραχωρησαντος
αυτω. Επεμελη^η δε ούτω των τόπων τούτων, ωςε πέντε καί
έβδομ>$κοντα φρούρια έν αύτοΓς κατεσκευάσατο, οισπερ την
πλεις-ην γάζαν ένεχώρισε. Τούτων δ3 ην άζιοϊογώχαχα ταύτα*
ϊδαρα, καί Baoyoi&rpifa, καί 2ινορ&, έπιπεφυκός τοΓς όριοις
της μεχάλης Αρμενίας χωρι'ον διόπερ Θεοφάνης Συνωρίαν
παρωνόμασεν. Η γάρ του Ηαρυάδρου πάσα ορεινή τοιαύτας
επιτηδειότητας εχει πολλάς, ένυδρος τε ουσα καί ύλώδης, καί
άτ,οτόμοις ράραγζι καί κρημνοις διειλημμένη πολλαχό^εν*
εχετείχιςο γοΰν ενταύθα τά τίΚεϊςα των χα£ο^υλαζιων. Καί δη
καί τό τελευταιον, εις ταύτας ν.ατερυγε τάς εσχατιάς της Πον
τικής βασιλείας ό Μ&ριδκ'της, έπιόντος Πομπηίου, καί της
Ακιλισηνης κατά Δάς-ειρα, ένυδρου όρος καταλαδόμενος ( πλη-
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555* <7t0V δ* ην καί δ Ευφράτης, δ Λορδών την Ακιλισηνην άτ:ο
της ρχκράς Αρμενίας) διέτριψε τέως, έως πολιορκούρενο;
ηναχκα'σ5η φυχεΓν δίά των ορών εις ΚολχιΦα, χάκεϊΒεν aΒόσπορον. Πορπηΐος δε περί τον τόπον τούτον πόλη/ εκτισεν εν
αυτή τη puxpa Αρμενία Νικόπολχν* καί ννν συμμένει, καί οίκεεταχ καλώς·
$· 29·
Την μεν ούν μχκράν Αρμενίαν άλλοτ* άλλων έχόντων, ό>ς
έβούλοντο Ρωραιοχ, το τελευταίον εΓχεν ό Αρχέλαος. Τούς όέ
Τιβαρηνούς καί Χαλδα/ους, ρέχρχ Κολχι'δος καί Φαρνακίας
καί Τραπεζοϋντος, έχει ΠυΒοδωρίς, χννη σώψρων καί Suvaτη i:poi?a<jScu πραγμάτων. Ες*χ δε 5υχάτηρ Πυθοδωρου τον
556. Τραλλίανού* χυνη δ ίγ ενετό Πολέρωνος, και συνεβασίλευσεν
εκείνω χρόνον ττνά, είτα διζίέξαζο την αρχήν, τελευτη'σανιο;
έν τοχς Ασπουρχχανοίς καλουρένοχς τών περί την Σινδικην
βαρβαρών* δυεΓν δ* εκ τον Πολέρωνος οντων υιών καί 3vya·
τρός, η μεν εοόΒη Κότυϊ τω Σαπαίω* δολοφονη3έντος δέ,
έχηρευσε, παχδας έχουσα έξ αυτον* δύνας-εύεχ δ* δ πρεσ€ύτατος αυτών. Τών δε της Πυ3οδωρίδος νίών δ μεν ιδιώτη;
συν&ώκεχ τη ρητοί την αρχήν, δ δέ νεωςΊ καΒέςαται της ριεχάλης Αρμενίας βασιλεύς. Αύτη δε σννώκησεν Αρχελάω, καί
συνέμεινεν εκείνω μέχρι τέλους* νυν δέ χηρεύει, τά τε λεχ$-έντα έχουσα χωρία, καί άλλα εκείνων χαριές-ερα, περί ών
έφεςης ερονρεν.

§. 3ο.
Τη χάρ Φαρνακία συνεχές e^tv η Σιδηνη, καί η Θερίσκυρα.
Τούτων o’ η Φαναροια ύπέρκεχται ρέρος έχουσα τον Πόντου
τδ κρατίΓΟν* καί χάρ έλαχόφυτός ες-ι καί ευοίνος, και τάς
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άλλα; έχει πάσαςάρετάς, εκ μεν τών έώων μερών προ&βλις- 556.
μενη τον Παρυζδρην, παράλληλον αυτή κατά μήκος, ε’κ δε
των προς δύαιν τον Λίθρον, καί τόν Οφϊιμον. Εςτ δ1αυλών,
χαΐ μήκος εχων άξιόλογον καί πλάτος* διαρρεΐ δ αυτήν εκ
μεν τής Αρμενίας ο Λύκος, εκ δε τών περί Αμάσειαν ςενών
ό Ιρις* συμ&ίλλουσι δ άμψότεροι κατά μέσον που τόν αυ
λώνα. Επί τή συμβοΐγ δ Ίδρυται πόλις, »ν ό μ'εν πρώτος υπο
βεβλημένος Εύπατοριάν άψ’ εαυτού προσ^όρευσε* Πομπήϊος
ό1, ήμιτελή καταλαβών, προσθείς χώραν καί οικήτορας, Μαχνοπολιν προσειπεν. Αΰτη μ'εν οΰν εν μέσω κεΓται τώ πεόϊω.
Προ; αυτή δε τή παρώρεια τού Παρυά^ρου Κά&ιρα Ιδρυται·
ςαδίοις δ εκατόν καί πεντήκοντά που νοτιωτέρα αυτής ε’ς·ιν* ε’ν
δε τδϊς Κάβειροι; τά βασίλειά Μιθριύάτου κατεσκεύας*ο, καί
ό ύίραλέτ»ις, καί τά ζωγρέΐα, καί αί πλησίον θήραι, καί τά
μέταλλα.
§♦ 3 ι .
Ενταύθα 5έ καί τό Καινόν χωριον προσα^ορευθέν, έρυμνή
καί .απότομος πέτρα, διέχουσα τών Κάβειρων έλ.αττον, ή ύίακοσίους ςαόίους' εχει δ επί τή κορυψή τνηγτ,ν άναβάλλουσαν
πολύ ύδωρ, περί τε τήν ρίζαν ποταμόν καί ψάραγγα βαθεΓαν.
Τό δ ύψος εξαίσιου τής πέτρας ές*ί τού αύχένος, ως-’ απο
λιόρκητο'; ές-ι' τετειχις-αί τε θαυμάζω;, πλήν οσον οί Ρω
μαίοι κατέσπασαν. Ουτω ο5ες·ίυ άπασα ή κύκλω κατάδρυμος ,
καί ορεινή, καί άνυδρος, ως·’ εντός εκατόν καί είκοσι ς-αόιών
μή εΐναι δυνατόν ς-ρατοπεδεύσασ$αι. Ενταύθα μέν ήν τώ
Μιθριόατρ τά τιμιώτατα τών κειμηλίων, « νυν ε’ν τώ Καπιτω- 55η.
λίω κεΓται, ΓΙομπγμου άναθε'ντος. Ταύτ»!ν δή τήν χώραν έχει
πάσαν ή Πυθοίωοίς, προσεχή ούσαν τρ βαρβάρω, τή ύπ*
αυτής κατεχομένρ, καί τήν Ζηλιτιν, καί τήν Με/αλ.οπολΐτιν. Τά
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ί δ 7. δέ Κάδειρα, Πορπηίου κατασκευασαντος είς πόλιν, καί καλέ,
σχντος Διόσπολο», εκείνη προσχατεσχεύασε , καί Σέβας·*,ν ρετωνόμασε, βααύείω τε τρ πόλε» χρίται. Εχει δε καί τό Ιερόν
Μηνός Φαρνάκου καλούρενον, και την Αρερίαν κωρόπολεν, πολ·
λούς ίεροδούλους εχουσαν, καί χώραν ίεράν^ίν δ ιερωμένος
αεί χαρπούται. Ετίμησαν δ3 οι βασιλείς τό ιερού τούτο ούτως
είς υπερβολήν, ώς-ε τον βασλικόν καλούρενον όρκον τοίτο
άπέφηναν, Τύχην βασάέως καί Μίνα Φαρνάκου. Ες·£ δέ καί
τούτο τίς Σελίνης *τό* ιερόν, καΒα'περ τό έν ΑλβανοΓς, καί
τά έν Φρυγία, τό τε τού Μηνός έν τώ όρωνύρω τόπιρ, καί τό
τού Αρχαίου , τό προς Αντιόχεια τ ί πρός Πισιδία, καί τό
έν τί χώρα τών Δντίοχέων.

$. 32.
Τπέρ δέ τίς Φαναρο/ας ές*ί τά Κόρανα, τά έντώΠόντω,
ομώνυμα τοις έν τη μεγάλη Καππαδοκία, καί τ ί αυτί 3εώ
ναΒιερωμένα, άφιδρυίλέντα έκείΒεν- σχεδόν δέ Τ£ καί τ ί oyoiyi παραπλήσια χεχρημενα τών τε ιερουργιών, καί τών Βεοςιοριών, καί τίς περί τους ιερέα; τιμής' xal μάλιςα έπί τών
προτού βασιλέων, ηνίχα δίς τού έτους, κατά τάς εξόδους λεγό
μενός τής Βεού, διάδημα έτύγχανε φορών ό ίερευς, καί >?ν δεύ
τερος κατά τιμήν μετά τον βασιλέα.
$. 33.
ΕμνήσΒημεν δε πρότερον Αορυλάου τε τού ταχτιχοϋ, ός b
προπάππος τίς μήτρας ημών, καί άλλου Αορυλάου, ός b
εκείνου άδελφιδούς, υιός δέ Φιλεταφου* καί δίότ« έκεΓνος τών
άλλων τ<ρών παρά τού Εύπάτορος τών μεγις-ων τυχών, καί
δη καί τίς έν Kopovot; ιερωαύνης, εφωράΒη την βασιλείαν
άφις-άς Ρο^ραίοις. ΚαταλυΒέντος δ3 εκείνου, συν&εβλίΒ») καί
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to γένος, όψέ ίε Μοαφερνης, ό θείος τής μητρός ίμών, είς 55η.
επιφάνειαν κλθεν ήδη προς κατάλύσει τηςβασίλείας, καί πάλιν
τώ βασΟ,εϊ συνητύχησαν καί αΰτός καί οι εκείνοι» φίλοι, πλίτν
ει τινες έφυσαν προαπος*άντες αΰτού, καθάπερ ο πάππος
κμών © προς αυτής, δς ιίών τα τού βασιλέως κακώς φερόμενα εν τώ προς Αβύκβλλον πολέμω, καί άμα κλλοτριώρένος άΰτού δι οργήν, ότι ανεψιόν αυτόν Τίβιον και υιόν
έκείνου Θεόφιλον ετύγχανεν άπεκτονώς νεως·«> ώρμησε τιμωρειν- έκεινοις τε καί εαυτώ' και λαβών παρά τον Λευκόλλου
πίςεις, άφίςησιν αΰτώ πεντεχαι'δεχα φρούρια. Και έπαγγέλίαι
μεν έγένοντο αντί τούτων μεχάλαc έπελδών δε Πομπκ'ος, ό δια· 558.
&ξάμενος τον πόλεμον, πάντας τούς έκείνω τι χαρισαμένους
έχθροΰς ΰπέλαβε, ίιά την χενομένκ,ν αΰτώ προς εκείνον άπ~
έ/Βειαν. Διαπολεμήσας δε, καί έπανελθών οίκαόε, έξενίχησεν,
ώς·ε τάς τιμάς, άς ΰπέσχετο ό Λεύκολλος τών Ποντικών τι σι,
p j κυρώσαι τκυ σύχκλ^τον άδικον χάρ είναι, κατορθώσαντος
ετέρου τον πόλεμου, τά βραβεία επ' άλλω χενέσθαι, καί τ«ν
τών άρις-είων διανομήν.

§. 34.
Επί μεν ουν τών βασιλέων ουτω τά Κόμανα όίωκείτο, ώς
είρ^ται* παραλαβών δε Πομπήϊος την εξουσίαν, Αρχέλαον
έπέςτησεν Ιερέα, καί προσώρισεν αΰτώ χώραν δίσχοινον κύκλω
(τούτο δ>ές-ΐν έ|«κοντα ς*ά<ίιοι) προς τρ Ιερά, προςάξας τοΐς
ένοικούσι πειθαρχείν αΰτώ. Τούτων μεν οΰν ϊ,γεμών ήν, καί
τών τ»?ν πόλιν οΐκούντων ίεροίούλων κύριος, πλ«ν τού πιπράσκειν ήσαν <$έ οΰκ έλάττους ούό5 ενταύθα τών έ£ακισχιλίων.
Ην ^ ουτος Αρχέλαος υιός μεν τού υπό Σύλλα καί τ«ς συχκλιίτου τιμφέντο;, φίλος όέ Γα&νίου τών ΰπατικών τίνος.
Εκείνου ίέ πεμφθε'ντος εις Συρίαν, ίκε καί αυτός επ’ έλπίίι
β e
2
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558. τον κοαωνήοειν αύτώ παρασχευαξομένω προς τον Παρ^αον
πόλεμον' ούχ έπιτρεπούσης δε τής συγκλήτου, τούτην άφεΐς
την ελπίδά, άλλην εύρετο μείζω. Ετύγχανε γάρ Πτολεμαίος
ό τής Κλεοπάτρας πατήρ νπο τών Αιγυπτίων εκβεβλημένος·
θυγάνσρ δ3 αυτού κατείχε τήν βασιλείαν, αδελφή πρεσβυτέρα
τής Κλεοπάτρας* τούτη ξητουμένον άνδρός βασιλικού γένους ,
ένεχείρισεν εαυτόν τοΐς συμπράττοισι, προσποιησάμενος Μιθριδάτου τοΰ Εύπάτορος νιος είναι, χαί παραδεχθείς έβασίλευαεν εξ μήνας. Τούτον μέν ουν i Γαβίνιος άνείλεν έν παρα
τάξει, κατοχών τον Πτολεμαίον.

$. 35..
Τίός δ3 αυτού τήν ίερωσύνην παρέλαβεν ει£’ υςερον Λυκομηίης, ω καί τετράσχοινος άλλοι προσετέθη. Καταλν^έντος ύέ
καί τούτον, νύν έχει Δντεντος νιος λδιατόριγος, δς όοκεί τού
της τυγχάνει» τής τιμής παρά Καίσαρος τού Σεβάσου δι* άρεφ
%
τήν Ο μέν γάρ Καϊσαρ, θριαμβεύσας τον Αδιατόριγα μετά
παίδων χαί γυναιχός, εγνω άναιρεΐν μετά τοΰ πρεσβυτάτου τών
παίδων ήν δε πρεσβύτατος ουτος* τού δε δευτέρου τών άδελψών αυτού φήσαντος είναι πρεοβντάτου προς τους άπάγοντας
ς-ρατιώτας, έρις ήν άμφοτέροις πολίιν χρόνον, έως οι γονείς
559· έπεισαν τον Δύτευτον, παραχωρήααι τώ νεωτέρω τής νίκης’
αυτόν γάρ, έν ήλαάε μάλλον όντα, έπιτηδειότερον κηδεμόνα τρ
μητρί ίσεσθαι καί τώ λειπομένω άδέλψώ' ουτω δε τον μεν αυναποθανείν τώ πατρι* τούτον δε σωθήναι, καί τυχεϊν τής τιμής
τούτης. Αίσθο'μενος γάρ, ώς έοικε, Κ οΰσαρ,ήδη τών ανθρώ
πων άνηρημενων, ήχθέσθη· και τούς γε σωζομάιους ευεργε
σίας και επιμέλειας άξιους .υπελαόε, ύονς αΰτοίς τούτην τήν
τιμήν.

*'
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Τα ρέν ουν Κόρανα ευοαδρεϊ, καί ξςτν εμπορείου ΤοΓς από
τής Αρμενίας άζιόλογον' συνέρχονται δε κατά τάς εξόδους της
θεού πανταχόθεν, ίκ τε των πόλεων καί της χώρας, άνόρες
ορού γυναιξιν έπ'ι την ioprjjV καί άλλο: ίε κατ’ εύχί}ν αεί
τινες έπιδημοΰσι, θυσίας έπιτέλοΰντες τί> θεώ. Καί είσίν
άόροόί'αιτοι οί ενοιχοϋντες, καί οινόφντα τά χτήματα αυτών
έςτ πάντα* καί πλίθο; γυναικών τών έργαζομένοιν άπό τον
σώματος, ών αί πλείους είσίν ιεροί. Τρόπον γάρ δή τινα μιχρά Κόρινθός έ$-ιν ή πόλις* καί yap έχει διά το πλ>0ος τών
εταιρικών, α? τβς Αφροδίτης «σαν ίεοαί, πολύς «ν ό επιίη-’
μών xai ένεορτάζων τώ τόπω* οί ό* έμποροιοί καί ς’ρατιωτιχοί
τελέως ό£αν«λίσκοντο, ως-* επ’ αυτών καί παροιμίαν έχπεσεϊν
τοιαΰτην'
Ον «αντος άνίρός εις KoptvSov <σ3’ ό πλους.
Τά ρεν ό« Κόμανα τοιαΰτα.
δ* 3 7*
Τ«ν όέ κύκλω πάσαν έχει Πυθοίωρίς, ίς # τε Φανάροιά
έςι, καί « Ζ«λίτις, καί Με^αλοπολΓτις. Περί ρέν Φαναροίας
είρ«ται. Η δε Ζηλϊτις ίχει πόλιν Ζήλα, επί χώματι Σεμιράμιδος τεχειχισμένην, Ιχουσαν τό ιερόν .τής λναίτιδος, ήνπερ
καί οί Αρμένιοι σέβονται. Αί μέν ουν ίεροποιίαι μετά μείζονος
άγιςείας ενταύθα συντελοΰνται, καί τους όρκους περί τών μεyiV&>v ενταύθα οί Ποντικοί πάντες ποιούνται. Τό δε πλ«θός
τών Ιερόδουλών xai at τών ιερέων τιμα'ι, παρά μεν τοΓς βασί
λευα τον αυτόν είχον τόπον, δνπερ προείπορεν* νυνί δε επί
τρ Π υθοίωρίόί παν τ’ ε’ς·ίν. Εκακωσαν δε πολύ καί έρείωσαν
τό τε πλ«9ος τών Ιεροδούλων, xai την άλλην ευπορίαν.Έρειώ9«
Be 2
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559· δέ χαί ή παρακείμενη χώρα μερισΖείσα εις πλειους δυνας-είας ,
ή λεχομενη Ζηλϊτις *ή Ιχει πόλιν Ζήλα επί χώραχι*. Τό πα
λαιόν μεν yap οί βασιλείς , ουχ ώς πόλιν, άλλ’ ώς Ιερόν διώκουν
τών Περσικών θεών τά Ζήλο* χαί ^ν ό ίερευς κυρ»; τών ποίν
των ωκείτο δ’ υπό τοΰ πλήθους τών ίεροδόύλων, καί τον
ιερέας, οντο? εν περιουσία μεχα'λη, καί τοΓς περί αυτόν ούκ
δλίγοις, χώρα τε ύπεκειτο ιερά, καί ήν τοΰ Ιερέας. Πομπήΐος δέ
56ο. πολλά? επαρχίας προσώρισε τώ τόπω, καί πόλιν ώνόμασε,
καί τούτην, καί την Μεχαλόπολιν* συν&είς ταύτην τε εις ?ν,
τήντε Κουλουπηνήν, καί τήν Κίαμισηνήν, όμόρους ονσας τή τε
μικρά Αρμενία καί τή Λαονϊνιασηνί;, εχούσας όρυκτούς άλας,
χαί ξρυμα άρχαϊον, τά Κοίμισα, νυν κατεσπασμένον. Οί δε
μετά ταΰτα ηγεμόνες τών Ρωμαίων, τών δύο πολιτευμάτων
τούτων, τά μεν τοίς Κομάνων ίερενσι προσένειμαν, τά δέ τώ
Ζήλων ίερει, τά δ5 λτεπόριγι, δυνατή τινί τοΰ τετραρχικού χίνου; τών Γαλατών άνδρί* τελευτησαντος δ5 εκείνου, τούτην
μεν την μερίδα, οΰ πολλην ουσαν, υπό Ρωμαίοι? είναι συμ
βαίνει καλουμένην επαρχίαν* και ?ς-ι σύς-ημα καθ’ αυτό τό
πολίχνιον συνοικισάντων τά Κάρανα, άρ’ ον χαί η χώρα Καρανίτις λύεται· τά δέ λοιπά Ιχει Πν^οδωρίς καί έ Δύτευτος.
$ .3 8 .
Αείπεται δε τοΰ Πόντου τά μεταξύ τούτης τε τής χώρας
καί της Αμισηνών καί Σινωπέων, πρός τε τήν Καππαδοκίαν
συντείνοντα καί Γαλάτας, καί Παφλαχόνας. Μετά μεν ουν τήν
Αμισηνών μέχρι τοΰ Αλυος ή Φαξημανιτίς ές·ιν, ήν Πομπηϊος
Νεάπολη» ώνόμοισε, κατά Φαζημώνα κώμην, άποδείξας τινά
κατοικίαν, καί προσαχορεύσας Νεάπολη/. Ταύτη; δετής χώ
ρας τό μέν πρβσάρκτιον πλεΰρόν, ή Γα£ηλΓτις συχκλείει, καί
ή τών Αμισηνών* τό δέ έσπεριον ό Αλυς, τό δ* έώον ή Φανά-
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fete* το δέ λοιπό» ή γ,μεχέρα γύρα ή των Αμασέων, πολύ 56ο.
πασών πλείςτ) καί άρίοΐ* Τόμέν ουν πρός τιρ Φαναροία μέρος
της Φαξημωνίηδος "λίμνη κατέχει πελαχια το μέγεθος, « Στιψβίνη καλουμέν^, πολύοψος, καί κύκλω νομάς άφθονους Ιχουσα
και παντοδαπάς* ε’πικειταιδ5 αΰτ>? φρουρών έρυμνόν, έρημον
νζν, ». Κι£άρ>], και πλησίον βασιλείου κατεσκαμμένον* ή δέ
λοιπέ ψιλέ τό πλέον και σιτοφόρος χώρα. Τπέρκειται δέ τές
των Aptασέων τα' τε,Βερμά ΰδατα των Φαξημωνιτών, υγιεινά
σφόδρα, και τό Σα^λιον ε’πί όρους όρθιου καί ΰψ^λοό, πρός
οξεία» άνατεινοντος άκραν, έρυμα ιδρυμένου, όχον καί υδρείο»
δαψιλές, δ νυν ώλι^ώρηται* τοΓς δε βασιλευσιν έν χρήσιμον
εις πολλά. Ενταύθα δέ έάλω και διεφ^άρ»] υπό των Φαρνάκου
του βασιλέως παιδων Αρσάκης, δυνας-εύων και νεωτερίζω»,
έπιτρέψαντος ουδενός των ηγεμόνων' έάλω δέ οΰ βία, του έρυ*
ματος λοιφ£έντος υπό Πολέμωνος καί Λυκομέδους, βασιλέων
άμφοίν, αλλά λιμω* άνέψνγε γάρ εις τό όρος παρασκευές χωρίς,
είρχόμενος των πεδίων ευρε δέ καί τά υδρεία έμπεπραγμένα
πέτραις «λιβατοις. Ούτω χά ρ . διετέτακτο Πομπέ'ιος» κατασπαν κελευσας τά φρούρια, και μη έαν χρέσιμα τοΓς άναφευ- 56ι.
5»ειν εις αυτά βουλομένοις λγςτιρίων χάριν. Εκείνος μεν ουν
Ουτω διέταξε η ν Φαζημωνΐτατ ο< δ* ύςερον βασιλεΰσι καί
ταυτϊί» διένειμαν.
§· ^9·
, Η δ’,ίμετέρα πόλις κείται μεν έν ψοίραγγι βχΒεόχ καί μεya0.rj, δι’ κς ·ό Ιρις φέρεται ποταμός· κατεσκευας-αι δε 3αυμας-ώς προνοώ; τε καί φύσει, πόλεως αμα τε καί φρουρίου
παρέχεσ3αι χρείαν δυναμενη- Πέτρα yap υψηλέ καί περίκρ»}μνος, χατερρωγυΐα επί τον ποταμόν, τ>3 μεν εχουσα τό τείχος
έπί τω χειλει του ποταμού, κα$’ δ « πόλις συνώκις-αι· τέ δ5
Βδ 3
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5 6 |. ανατρέχω εκατέρωθεν έπ« τάς κορυφάς* δύο δ3 είσί συμφυείς
άλλίλαις, πεπυρχωμέναι πάρκάλως* εν δέ τω περιβολφ τούτω
βασίλειά τ’ ες-i καί βασιλέων μνήματα* at χορυφαί δ3 εχουσιν
αυχένα παντάπασι ς-ενόν, πέντε ή £ £ ράδιών εκατέρωθεν τό
ΰψος, από τής ποταμίας άναβαtvcvtt καί τών προα^είων* άπό
δέ του αυχένος επί τάς κορυ^άς άλλη Γ«^«ώΐ·λειπεται πρόσβασις οξεία, και πάσης βία;, κρεάτων* έχει δέ χα'ιυδρεΐα έντός αναφαίρετα, συριγγών τετμημένων δϊ/εΐν, της μεν επί τον
ποταμόν, τής δ* επί τόν αυχένα, Επέ£ευκται δε γέφυρα τώ ποταμώ, μία μεν άπό τής πόλεως επί τό προάς-ειον, άλλη
από τοΰ προας-είου πρός την ε£ω χώραν* κατά χάρ την χέ5>υραν τούτην άποληχει τό όρος τό της πέτρας νπερκείμενον.
Αυλών δ3 ες-ίν από τοΰ ποταμού δετ,/.αν, οΰ πλατύς τό πρώ·
τον τελέως, έπειτα πλατύνεται, καί ποιεί τό Χιλίόκωμον καλούμενον πεδίον* εΐΒ3ή Διακοπηνή καί ή Πιμωλ«?ηνή χώρα ευδαί
μων πάσα μέχρι τοΰ Αλυος. Ταΰτα μεν τά αρκτικά μέρη τής
των Αμασέων χώρας, μήκος όσον πεντακοσίων ραδίων' έπειθ’
έξης ή λοιπή πολύ ταύτης έπιμηχές-έρα μέχρι τοΰ Βα6ανόμου
καί τής Ηιμηνής , ήπερ καί αύτη καθήκει μέχρι πρός τον
Αλυν. Τοΰτο μεν δη τό μήκος* πλάτος δέ τό άπά τών άρκτων
πρός νότον έπι τε τήν Ζηλίτιν καί τήν μεχάλην Καππαδοκίαν
μέχρι τών Τρόκμων. Είσί δ3 εν τη Ηιμηνή άλες ορυκτοί, άρ’
ών εικάξουσιν ειρήσθαι Αλυν τόν ποταμόν. Ε γι δε καί ερύματα
πλείω κατεσκαμμένα εν τη ήμετέρα χώρα, και έρημος χή πολλή,
διά τόν Μιθριδατικόν πόλεμον. Ες*ι μέντοι πάσα μεν εΰδενδρος, ή δέ [καί] ίππό£οτος, καί τοΓς άλλοις θρέμμασι προ'σφορος* άπασα δ* οικήσιμος καλώς. Εδόθη δέ καί ή Αμάσεια
βασιλεΰσι* ιίΰν δ* επαρχία ές-ί.
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f . 4ο.
Λοιπλ ό* ές*ίν ί έκτος Αλυος χώρα τίς Ποντικές έπαρχίας 56 r
« περί τον Ολχασσυν, συναφές τ>5 Σινωπίώ. Εςτ & ό Ολχασ- 562
συς δρος σψόδρα υψηλόν καίόύσύατον* καί Ιερά του 6ρους
τούτου ποντίου χα&ιδρυμένα έχουσιν οι Παφ^ο'νες. Περι
χέεται ίκανώς χώρα, άγαΒη, ί} τε Βλαηνλ καί « Δοριανιτις ,
Λ’ ?ς Αρινίας pec ποταμός. .Ενταύθα Μι£ριίοίτ>3ς ό Εύπα'τωρ
τάς Νικορο^ους του Β&υνοΰ δννάμεις άρδην ήψιχνιαεν, συκ
αυτός πώρατυχών, άλλα <5ίά των Γραφών* καί ό μεν φεύγων
μετ' ολίγων εις την οικειάν έσώ^π, ζάκα&εν εις Ιταλίαν έπλευ
σε»· ο δ>«κολου^σε, και τ>ίν τε Βιθυνίαν είλεν έζ έφόίου,
καί Trjv Ασίαν χαχέσχε μέχρι Καρίας καί Αυκίάς. Κάνταΰ3α
^ «πείε^θ») πόλις » Πομπ»ιϊούπολις· εν ίέ τί3 πόλει χαύνο
τό Σανδαραχούργιον ου πολύ άπω^εν Πιμωλίσων, φρουρίου
βασιλικού χαχεαχαμμένου, άφ’ ού ^ χώρα'it εκατέρωθεν του
ποταμού- καλεΓται Πιμωλιστιντί. Τό· & Σανδαραχούργιον όρος
κοίλόν έζ*ιν εκ τίίς μεταλλείας, ύπελ>ϊλυ0ότων οώχο χ&ν εργα
ζομένων διώρυξι μ εχάλαις· είργάζονχο δε δημοσιώναι, μεταλλευταΐς χρώμενοι τοις άπό κακουρχίας άγοραζομένοις άνδραπόδοις' πρός yap τω ε’πιπόνω του ϊργου, καί θανα'σιμον
καί όυσοίΓβν είναι τον άέρά φασί τόν έν τοΓς μετάλλοις, Λά
tvjv βαρύτητα τκς τών βώλών ,όίμίζ, ώς*ε ώχύμορα είναι τά
σώματα. Καί ό« καί έκλείπεσ3·αι συμβαίνει πολλα'κις χτ,ν μεταλλείαν όία τό αλυσιτελές* πλειόνων μεν, η ίιακοσίων, όντων
των εργαζομένων, συνεχώς όέ νόοοις καί φ3·οραΐς δαπανωμένων. Τοσαΰτα καί περί τού Πόντου είρνίσθω.
$. 4ι»
Μετά δέ ttjv Πομπιπ'ούπολιν ή λοιττ»? τί?ς Παφλ^ονία; ές*ί
Ββ 4
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56a. της μεσογαίας μέχρι Βιθυνίας ιονσι προς δύσιν· Ταύτ^ς δέ ,
καίπερ ολίγης οϋσηί, μικρόν μεν προ ημών ηρχον πλείους* νΰν
δ* εχουσι Ρωμαίοι, τον γένους τών βασιλέων έκλιπόντος. 0νομαξουσι δ* ούν την όμορον τη Βιθυνία Τιμωνίτιν, καί την
Γεξατόριγος, καί Μαρμωλίτίν τε, καί Σανιοηνην, καί Ποτά
μιον ην δέ τις καί Κιμιαχην»}, έν $ τά Κιμίαχα φρούριον έρυμνόν, υποκείμενον τ>5 τού όϊ,γάσαυος ορεινγ, to χρησάμενος
όρμητηρίω Μιθρι&άαις, ό Κτίρ5$ προπορευτείς, κατέςτί
του Πόντου κύριος* καί οι άπ’ αυτού την όιαόοχίίν φύλαξαν
μέχρι τοΰ Εύπάτορος. Υς·«ΐος δε τίς. Παφλαχονίας $ρξε
Δϊΐΐόταρος, Κ«ς*ορος υιός, ό προσα/ορευθεις φΛάίελφος, το
Μορζέου βχαίλειον έχων τα reijypa, πολισμάτιον άμα καί
φρούριον·
5· 4^*
Εύίο£ος ^ ορυκτούς ιχθύς έν τ»} Παφλαχονια. λ^ων εν
563. Ιίιροίς τόποις, ού διορίζει τον τόπον έν ύχροΐς όε περί τίτν
Ασκανίαν λίμνην φησί τόν υπό Κιω, λέχων ούόέν σαφές. Επεί
ίέ καί την όμορον τώ Πόντο» Παφλαχονίαν εκτιθέμεθα, τοΓς
Παφλα^όσιν όμορούσιν οι Βιθυνοί προς όύσιν, πειρασόμεθα
καί τά τούτων έπελθεΐν έπειτα λαβόυτες αρχήν: άλλην εκ τε
τούτων, καί τών Παφλαχόνων, τά έ£«ς τούτων τάτπρός νότον
μέχρι τού Ταύρου συνυφανούμεν, τά παράλληλα τώ Πόντιο
καί τ>5 Καππαδοκία* τοιαύτην γάρ τινα ύποχρα'φει τά|ιν καί
μερισμόν ή τών τόπων φύσις.
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Τ ην δέ Β&υνιάν από μεν τής «ναζούς όρίξουσι Παφλα* 563.
γόνες τε xal Μαριανόύνοι, καί των £πικτήτων τινές* άπό δέ
των άρκτων » Ποντική $άλαττα i> άπο των εκβολών τον
Σαγγαρίου μέχρι τον ςόμαχος τον κατά Βυζάντιον καί Χαλ
κηδόνα* άπο St δύσεως ή Προποντις* προς νότον S ή τε Μυσία
καί ή Επίκτητος *καλουμ(νη* φρυχία, ή S αντί) καί Ελλ>ησ-ποντιακή Φρυχι'α καλουμένη.
φ. 2.

Τούτες δ* έπΐ μεν τώ ς*όματι τον Πόντον Χαλκείων ιδρυ*
τ « , ΑΙ^αρέων χτίσμα, καί κώμη Χρυσόπολις, καί το Ιερόν
το ΧαλΙηδόνιον* έχει S ν χώρα μικρόν υπέρ τής ^αλάττης
κρήνην λζαριτίαν, τρέψουσαν κροκοδείλους μικρούς* επειτ* εκδεχεταε τών Χαλκηδονίων ήϊών, ό Αςτακηνός καλούμενος κόλ
πος, μέρος δον τής Προποντιδος, εν ώ ή Νικομήδεια έκτις*αι ,
επώνυμος ενός των Βιθυνικών βασιλέων, του κτι'σαντος αυτήν*
πολλοί,δ* όμωνύμως ώνομάσ^ησαν, κο&άπερ ΠτολεμαΓοι, διά
την του πρώτου δόξαν. Ην δ ' Ιν αύτώ τώ κόλπω κάΐ Ας^κός
πόλις, Μεχαρέων χτίσμα, καί Α3ηναιων, καί μετά ταντα ’
Δοιδαλσοΰ, άφ’ ής και ό κόλπος ώνομάσθη* κατεσκάφη δ* υπό
Λυσιμάχου* τούς δ> οΐκήτορας μετήχαχεν εις Νικομήδειαν ό
κτίσας αυτήν.
§. 3.
Τώ δ’ Ας-ακηνώ κόλπω άλλος συνεχής ές*ιν, είσέχων μάλις-α
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563. προς άνίσχοντa nhov, έν ω Προυσιάς ές-ιν ή Κίος ύστερον
όνομαο$έΐσατ χατε'σκαψε ίέ τλν Κίον Φίλιππος, © Δηριτρίον
μεν υιός, Περσεως δε πατήρ, ίδωχε δε Προυαία τώ Ζ-ήϊα,
αυγχατασχάψχντι χαΐ ταύτ^ν, καί Μύρλειαν άςυγείτονα πόλιν , πλϊΐσίον βέ χαΐ Προύσας ούσαν* άναλαβων β* έκεΓνος εκ
των ερειπίων αυτάς, έπωνόμασεν άψ’ εαυτόν μεν Προνσιβίδα
πόλιν t>jv Κίον, τλν ίέ Μύρλειαν Λπα'μειαυ άπό τός χυνααός.
Οντος
ές·ΐν ό Προυσίας 6 καί Αννίβαν βε&ριενος, άναχωρήσαντα δεΰρο μετά την λντιόχου ήτταν, καί τίς
Ελλήσ
ποντο) Φούξιας άνας-ασω κατά συμβάσεις τοίς Ατταλικοίς· ην
οι μεν πρότερον εκάλονν μιχράν Φρυγίαν, εκείνοι ί* Επίκτητο»
564· ώνόμασαν. Ϋπέρκειται δε τής Προυσιάδος όρος, δ καλοΰσιν
ΑργανΒώνιον. ΕνταϋΒχ δε μυΒεύουσι, τον Τλαν, £να των
Ηρακλέονς εταίρων, συμπλεύσαντα επί τής λργοΰς αυτω,
ϊξιόντα δε επί υδρείαν υπό νυμφών άρπαγήναι, Κίον δε, χαΐ
τούτον Ηρακλεους εταΓρον χαΐ σύμπϊουν, έπανε&όντο&κ Κόλχων αυτόθι χαταμ.εϊναι, -χαΐ χτίσαι ττ,ν πόλιν επώνυμου αίι*
τον. Καί νυν δ> ϊτι εορτή τις άγεται παρά τοίς Προυσιεΰσα
* χαΐ * Ορειβασία, Βιασευόντων χαΐ χαλούντων Υλαν, ώς άν
κατά ξήτησιν την εκείνον πεποοιρίενων την επί τάς ΰλ,ας ΐζοδον.
ίίοΐιτευσάμενοι δε πρός Ρώρνζίους όί ΠρουσιεΓς εύυοϊκως, ελεν
Βερίας ετυχον. Οί ό5 Απαμεΐς άποικίαν εδέζαντο Ρωμαίων.
Προύσα δε υπό τώ Ολύριπω ίδρυται τω Μυσίω, πόλις'εν νομουμένη, τοΐς τε Φρυζΐν δμορος χαΐ τοίς Μυσοίς, χτίσμα Προν
σίου του Κίον πολίσαντος.
§· 4
Διορίσαι δε τούς όρους χαλεπόν τούς τε Βι$υνών, καί Φρν*
χών, καί Μυσών, καί ετι Δολιόνων τών περί Κύζιζον, καί
Μνχδόνων, καί Τρώων. Καί ίιότι μεν δει είναι εχας·ον τών
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φύλων χωρίς, όμοϊογεΐται' επί τε των Φρυχών καί των Μυ- 564·
c&v καί παροιμνίξονται,
Χωρΐ$ τά Μυτών χα» Φρυγών ορίσματα*

διορΐνχσΒαι δέ χαλεπόν. Αίτιον δε το τούς έπήλυδας , ς·ραχιώτας καί βαρβάρους δυτας, ρή /Βεβαίως κατέχειντ»jv κρατη~
5είσαν , άλλα πλανήτας είναι το πλέον, εκβάλλοντας καί έκ&λλορένους. Απαντα δε τά £λνη ταΰτα Θρακιά τις εικάζοι
αν, Λα το τήν περαίαν νεμεσ$αι τούτους , καί διά το ρ»
αολΰ έ£αλλαττειν άλλήλων έκατέρους.

$. 5.
Ορως 5*, εφ’ όσον εικάξειν οίο'ν τε, τής ρέν Βιθυνίας ρέσην
άν τις 5εά} καί τής εκβολής τού Αίσωπου τήν Μυσίαν, άπτοpiwjv της ^αλάττης, καί διήκουσαν ρεχρι τοί Ολύρπου, σχε*
δον τι παντός. Κύκλω δέ την Επάτητον, κειμένων έντή ρεσοyaia, 3αλαττης ούδαροΰ άπτορένην, διατείνουσαν δέ μέχρι
των εώων ρερών της Ασκαυίας λίμνης τε καί χώρας' όρωνύρως yap τη λίρνη καί ή χώρα εϊ.έγετο, καί ήν αυτής τό ρεν
Φρύχιον, τό δέ Μύσιον* άπωτέρω δέ τής Τροίας τό Φρύγιον. Καί δή και ούτως δεκτε'ον τό παρά τω Ποιητή, δταν yjj‘
Φόρχυς δ5 αν Φρύγας «γ$ xat Ατκάνίος StottSbi,

Τήλ’ ίξ Ατχανρις,
τής Φpυytaκής, ώς ουσης έχ/υτέρω άλλης Λ «κονίας τής Μυοιαχής πρός τή νΰν Νικαία, ής ρερνηται, δταν φή*
Πάλρυν τ’, Χβχάνών τ», Μόρυν 3*, υΓ ίπποτίωνος,
Μυτών άγχεμάχων Ηγήτορα,
Οϊ ρ’ ίξ Ατχανίίΐς έριβώλαχο? «λ$ον άροιβοί.

565.
%

Ου δαυρα^όν δ*, εί των Φρυχών είπών τινα Ηγεμόνα Ασκάνων, καί έ | Ασκανίας ?,κοντά, και Μυσων τινα Ιεγει Ηγεμόνα
Ασκάνιον καί έ | Ασκανίας ήκοντα* πολλή yap ή όρωνυρία παρ*
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565. αΰτώ, καί ή από των ποταμών καί λιμνών και χωρίων ε’πίκλησις.
§·

6.

Καί τον Αίσηπον δε τών Μυσών δριον παραβίωση» αυτός
ό Ποιητής* την yap υπέρ τοΰ Ιλίου παρώρειαν τής Τροίας
κοτολέτας την ΰπ’ Αινεία, ήν Δαρδανίαν έκάλεσε, τ&ηοιν
έφεξης πρός άρκτον καί την Λυκίαν, την υπό Πανδάρω, έν ρ
ή Ζέλεια, και φησίν*
Oi ίβ Ζΐλειαν rvatov wjrai πόί* νάατον ίδυς,
Apvnot, πίνοντις ΰίωρ μιλάν Αίσήποιο,
Τρώες.

Τή δέ Ζελεία ΰποπέπτωκε πρός $αλάττη υπέρ τοΰ Αίσήπον
τό τής λδρας-είας πεδίον, καί [ή ] Τήρεια, καί ή Πιτνα,
καί καθόλου ή νΰν Κυζικηνή ή πρός Πριάπω, ήν εφεξής
καταλέχει. Είτα ανακάμπτει πάλιν έπί τά πρός Ιω μέρη, καί τά
επέκεινα* ώς*ε εμφαίνει τήν μέχρι Αίσήπου πέρας ήχουμενος
τής Τρωάδος τό αρκτικόν καί έώον. Αλλά μην μετά ye την
Τρωάδα ή Μυσία ές·'ι καί ό Ολυμπος. 0 μέν ουν παλαιά μνήμη
τοιαυτην τινά ΰπαχορευει τήν τών έ^νών S-έσιν. Α ί δ ε νυν
μετα^ολαί τά πολλά έξήλλαξαν, άλλοτ* άλλων επικρατούντων,
καί τά μεν συ^χεόντων, τά δε διασπώντων. Καί yap Φρΰ/ες
έπεκράτησαν καί Μυσοί μετά τήν Τροίας άλωσιν* «&’ ύπερον
Λυδοί, καί μετ’ εκείνους Αίολεις καί ίωνες* έπειτα Πέρσαι
καί Μακεδόνες* τελευταίοιδέ Ρωμαίοι, έφ’ ών ήδη καί τάς δα*
λέκτους καί τά ονόματα άποοεδλήκασιν οι πλείς*όι, yεyovότoς
ετέρου τινός μερισμού τής χώρας, ου μάλλον φροντίσαι δεί,
τά νΰν ό'ντα λεχοντας , τή δε άρχαιολοχία μετριως προσέχοντας*
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$. 7·
£ν <5έ τ>5 μεσοχαώι της Βιθυνίας, τ6 τε Βιθύνιδν efiv 565.
ί/περκείμενον τού Τιειον, και εχον την περί Σάλωνά χώραν
άρίςτιν βον&σι'οις, δθεν εςίν 6 Σάλωνας τυρός' καί Νίκαια,
ή μητρόπολις της Βιθυνίας επί τγ Ασκανία λίμνη* περίκειται
Si κνκ/ω πείίον μεγα καί σψόδρα ευ&ιιμον, οΰ πανυ Si υγιεινον τον βέρους' κτίσμα Αντιγόνου μεν πρώτον τον Φίλιππον,
δς αυτήν λντιγονίαν προσειπεν* εΓτα Λυσιμάχου, δς άπό τ^ς
yvv«ixo{ μετωνόμασε Νίκαιαν* & ^ αύτη Βυγάνηρ Αντίπα
τρον. E ft
τής πόλεως έκκαι&καΓα'ίιος ό περίβολος εν τετραγώνω σχήματί’ ϊς ι Si καί τετρα'πυλος, έν πε&ω κείμενος,
Γρρυμοτομημενος προς όρΒάς γωνίας, ως·’ άφ’ ενός λίθου, 566.
κατά μέσον ίβρυμενου τό γυμνάσιου, τάς τέτταρας όράσθαι
πύλας. Μικρόν ^ υπέρ τής Ασχανιας λίμνης Οτροία πολίχνη,
προς τοΓς οροις tiS/i τής Βιθυνίας της πρός Ιω* είκα£ουσι ^
άπόΟτρέως Οτροίαν καλείσαι.

§.

8.

ότι S’ $ν κατοικία Μυσών ή Βιθυνία [ πρότερον ] , πρώτον
μαρτυρήσει Σκύλαξ ό Καρυαν&ΰς, ψήσας, περιοικείν την Ασκα*
νιαν λίμνην Φρύ^ας καί Μυσούς* ίπειτα Διονύσιος ό τάς κτίσεις
ουγχρα'ψας, δς τά κατά Χαλκηδόνα καί Βυζάντιον ςενά, ά νυν
Θράκιος Βόσπορος καλείται, πρότερον φησι Μύσιον Βόσπορον
προσα^ορεύεσθαι’ τούτο S' άν τις καί τού Θράκας ε?ναι τους
Μυσούς μαρτύριον θειη· 0 τε Ευφοριών,
—· Μυαοΐο παρ’ ύίασιν Ασκανίοιο,
λέ/ων, καί ό Αίτωλός ΑλεΙανόρος,
02 καί έπ’ λΌκανίων ίώματ’ ίχοναι ροών
Λίμνη; Χσκανι'η; επί χείλί^ιν* «5α Δολίων
Τίος Σιληνον νασσατο και Μιλίη;,
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566. τό αυτό εκρβφτνρονσιν, ούδαρον τ>5ς Δσκανίας λίμνης εύρνσχομένης, άλλ’ ενταύθα μόνον.
$·

9·

Αντρες S’ αξιόλογοι κατά παιδείαν γεγόνασιν έν τη Bt9vνία, Ξενοκράτη ς χε ό φιλο'σοφος, καί Δωνύσιος ό διαλεκτι
κές, καί Ιππαρχος, vjxi Θεοδόσιος καί οί παϊδες αυτού,
μαθηματικοί, Κλεο$>άν»ις τε ρύτωρ, ό Μυρλεανός, Ασκ)ηπιάδης τε ιατρός , ό Προνκεύς.

φ· ίο .
Προς νότον S’ εισΐ χοΐς ΒιδυνοΓς ο! περί τον Ολνρπον Μυοοί,
ούς Ολυρπηνούς καλοΰσί Τίνες, οί δ5 έλληοποντίονς’ καί r,
εψ’ Ελληαπόντω Φρυγία' τοϊς δε Παγλαγόσι Γαλάται* αργό
τερων τε τούτων ετι προς νότον ή μεγάλη Φρυγία καί Λυκαονία ρεχρε τον Ταύρον, τον Κιλικίου καί τον Πκκδικοΰ, Επεί
δε τά τρ Πα^λαχονία συνεχή παράκειχαι χώ Πόντω, καί τί
Καππαδοκία, καί τοϊς ήδή περιωδευμένοις Ιθνεσιν, οίχεΐον Ιαι
ten τά τούτοις χειτονοϋντα ρερη προσαποδοΰναι πρώτον, ίπειτα
τούς έ§ος τόπους παραδείξαι.
ΚΕΦ.

Ε.

φ. ι.
Π ρ ο ς νότον τοίνυν εϊσί τοϊς Παολαχόσι Γαλάται· τούτων
δ’ er«v έθνη τρία, δύο ρέν των -ηγεμόνων επώνυμα, Τρόκροι,
καί Τολις·ο6όχιοι, τό τρίτον δ’ από τον εν Κελταρ έθνους
Τεκτόσαχες. Κατέσχον δέ τήν χώραν τούτην οι Γαλάται πλανηθέντες πολύν χρόνον, καί καταδραρόντες την υπό τοΓς Αττα-
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λίχβΓς βασιλεύσι χώραν, καί τοις Βιθυνοΰ, έως παρ’ έκόντων 5.66.
Ιλαβον τήν νύν Γαλατίαν καί Γαλλοφραικιάν Ιεγομήτρ. Αρχη
γό; Αέ μάλις·α ΑοκεΓ τής περαιώσεως τής εις την Ασίαν χενέσθαι Λεονο'ριος. Τριών Αέ όντων εθνών όμο^λώττων, καί
κατ’ άλλο ούΑέν εξαλλαγμένων, Ιχ&ς-ον Αιελόντες εις τέτταρας 567.
μερίδας, τετραρχίαν έκα'ςτιν έκάλεσαν , τετράρχην έχουσαν
ϊ$»ν, καί Ακατον ένα, καί ηοατοφύλακα ένα, υπό τώ τετράρχρ τεταχμένους, ύπος-pατοφύλακας Α Αύο. li Αέ των ΑώΑεκα τετραρχών βουλή ά'νΑρες «σαν τριακόσιοι* συνήφοντο Αέ
εις τόν καλούμενου Δρυνέμετον. Τά μεν ούν φονικά ή βουλή
έκρινε* τά Αέ άλλα οι τετράρχαι καί οί Αικας*αί. Πάλαι μεν ουν
ήν τοιαύτη τις ή Αιάταξις* καθ’ ήμάς Αέ εις τρεις, ε?τ>εις Αύο
γεμένος, είτα εις ένα ir/.εν ή Αυνας·£ία, εις Δ»ιϊόταρον, εΓτα
εκείνον ΑίεΑεξατο Αμύντας* νύν Α* έχουσι Ρωμαίοι, καί ταύτ/jv,
καί τήν υπό τώ Αμύντα χενομε'νην πάσαν, εις μιαν συνά/α/όντες επαρχίαν.
§. a .
Εχουσι Αέ οί μέν Τρόκμοι τά προς τώ Πόντω καί τή ΚαππαΑοκία' τούτα Α\Ις*ί τά κράτις-α ων νέμονται Γαλαται* φρού
ρια Α>αυτοΓς τετείχις*«ι τρία, Ταούϊον, εμπορείου τών ταύτρ ,
όπου ό τοϋ Διός κολοσσός χαλκούς, καί τέμενος αυτού άσυ
λου* καί ΜιθριΑάτιον, δ έΑωκε Πομπήϊος Μάχνος Δηϊοτάρω ,
τής Ποντικής βασιλείας άφορίσας* τρίτον As "πως* Δανάλα, όπου
τόν σύλλοχονέποιήσαντο Πομπήϊός τε καί Λεύκολλος* ό μέν,
ήκων επί τήν τού πολέμου ΑιαΑοχ»;ν, ό Αέ, παραΑιΑοΰς τήν
εξουσίαν , καί άπαίρων επί τόν θρίαμβον. Τρόκμοι μεν Αή ταύτ*
%>υσι τά μερ>ι. Τεκτόσα^ες Αέ τά πρός τ>5 με^άλ^ Φρυγία,
65 κατά Πεσσινούντα καί Ορκαορικούς* τούτων A’ wv φρούριον Αγκυρα, ομώνυμος τή πρός ΛυΑίαν περί ΒλαύΑον πολίχνη
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567. Φρυγιαχή· Τολις-οβόγιοι δε όμοροι ΒιβυνοΓς είσι καί τ>5 Επικτήτω
χαλουμένη Φρυγία.· φρούρια δ* αυτών ές-ι τ6 τε Βλούκιον καί τό
ILtfov* ών to μεν ην βασιλείαν Δηϊοτάρου, το δε γάζοψυ/χίχιον.
$.

3.

Πεσσινούς δ* ές·ίν έμπορΰον των ταύτρ μέγι?ον, ιερόν ίχον
τής Μϊίτρός των θεών, σεβασμού μεγάλου τυγχάνον' καλούσι
δ3 αυτήν Αγδιςτν· Οι δ3 ιερείς το παλαιόν μεν δυνάςαι τηΐς
τ,σαν, ίερωσύνην χαρπούμενοι μεγάλων νυνί δε τούτων μεν αί
τιμαι πολύ μεμείωνται, τό δ3εμπορείου συμμένει* χατεσχεύας’αι
δ3 υπό των Ατταλικώ» βασιλέων ίεροπρεπώς τό τέμενος, νοώ
τε καί ζ*οαίς λευκολι'Θοις* επιφανές δ1έποίησαν Ρωμαίοι το ιερόν,
άφίδρυμα ένΒένδε τής θεού μεταπεμψάμενοι κατά τούς τής
Σιβύλλης χρησμούς· καθαπερ καί του Ασκληπιού του έν Επιδαύρω. E ft δε και όρος ύπερχείμενον τής πόλεως, τό Δινδυμον, άψ3 ου ή Δινδυμτ,νή, καθα'περ από των Κυδελων ή
Κυβέλη· Πλησίον δε χαί ό Σαγγάριος ποταμός ποιείται ύν
568. ρύσο». Επί δε τούτω τα παλαιά τών Φρυγών οίχητήρια, Μίδου,
χαϊ ετι πρότερον Γορδίου, καί άλλω» τινών, ούί’ ίχνη σώζοντα
πόλεων, αλλά χώμat, μιχρώ μείζους τών άλλων* οίόν ές·ι τό
Γόρδιον χαι Γορβεοϋς, τό του Κας-ορος βασίλειο» τού Σαωκονδαρίου, έν ω γαμβρόν όντα τούτο» άπέσψαξε Δηϊόταρος, καί
τή» θυγατέρα τη» έαυτού· τό δε φρούριο» χατέσπασε, καί οι·
ελυμτ,νατο τό πλεΐς-ον τής κατοικίας.
$ .4 .
Μετά όέ tvjv. Γαλατία» προς νότον ή τε λίμνη έςίν ή Τάπα,
παραχειμένη τή μεγάλη Καππαδοκία τη κατά τούς Mopipn·
νους, μέρος δ3 ούαα τής μεγάλης Φρυγίας* καί ή συνεχή;
τούτη μέγρι τού Ταύρου, ης τήν πλείρίν Αμύντας εΐχεν. Η
μ'εν
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μέν ούν Τάττα άλοπδχιόν ές·tv αυτοφυές' ουτω δε περιπ»5ττεται 568;
ραδίως το ύδωρ παντί τώ βαπτισθέντι εις αυτό, ώς-ε Γεφάνους
αλών άνέλκούσιν, έπε>δάν χαΒώπ κύκλον σχοίνινον* χά χε
όρνεα άλίσκεται τά προσαψάμενα τώ πτερώματι τον ϋδατος,
mpsc/pUpa πίπτοντα διά τντν περίπηξιν τών άλών.
κ ε φ

. ς.

$· *·
Η ΤΕ <0) Τάπα έ?1, χαί χά κερί Ορκαορικούς, χαί Πιτνισόν, χαί χά τών Λυκαόνων όροπέδια ψυχρά, καί ψιλά, καί
όνα^ρόβοτα, ύδάτων τε σπάνις πολλιί* οπού δέ καί εύρείν δυ
νατόν, βαθύτατα φρέατα τών πάντων, κα3άπερ έν Ιοάτροις ,
όπου καί πιπράσκεται το ύδωρ* έτι δε κωμόπολις Γαρσαούρων
πλησίον. Ομως δέ, καίπερ άνυδρος ούσα ή χώρα, πρόβατα εκ
τρέπει 5αυμα?ώς, τραχείας δέ ερέας* καί τινες έ | αυτών τού■των μεγέθους πλούτους έκτκααντο. Αμύντας δ’ υπέρ τριακοσίας
εσχε ποίμνας έν τοίς τόποις τούτοις. Είσί δε χαί λιμναι, Κ ώ ραλις μέν ^ μείξων, ή δ1 έλάττων Τρωχίτις. Ενταύθα δε' που'
καί το Ικόνιόν ές-ι, πολίχυιον ευ συνωκισμένον, χαί χώραν ευτυχεςέραν εχον τής λεχ&είσ^ς όναγροβότου* τούτο δ* είχε
Πολέμων. Πλησιάζει δ* κ'Λ) τούτοις τοις τόποις ό Ταύρος, ό
τήν Καππαδοκίαν όρίξων καί Tijv Λυκαονίαν προς τους ύπερκειμένους Κίλικας τούς Τραχειώτας. Λυκαόνων δέ καί Κάππαδόκων όριόν ές-ι τό μεταξύ Κοροπα-τ^ού, κώμης Λυκαόνων ,
καί Γαρσαούρων, πολιχνίου Καππαδόκων. Ε γι δε τό μεταξύ
διάςημα τών φρουρίων τούτων εκατόν είκοοί που ς*«δίοι.

a
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568.

Τ ίς δε Ανκαονίας eft καί ή ϊσανριχη, προς αντω τω Ταύρω,
ή τα ϊσανρα εχουσα χώμας δύο ομωνύμους, την μεν Παλαιόν
καλουρενηυ, την δε Εύερκ*}* υπήκοοι S* ήσαν ταύταις και άλ
λοι κώμοι συχνοί* λ>^ών δ άπονοι κατοοιίαι. Παρέσχον δε
καί Ρωμαιοις πράγματα, καί τω ίσαυρικω προσχγορευΖέντι
Πουβλίω Σερβιλίω, δν ίρεΓς Γίορεν· δς και ταδτα υπέταξε
569. Ρωραίοις, και to πολλά των πειρατών ερνματα έζείλε το
επί τή $αλάττρ.

$. 3.
Της <5* ίσανριχήζ ες-ιν εν πλευραΐς ή Αέρ&ι, μάλι?α τή
Καππαδοκία έπιπε<ρνκός *τό* τον Αντίπατρον τυραννεϊον τον
Δερ&ίτου* τούτου δ* ην και τά Λ άρανδο. Ey’ ημών δε και τά
ϊσαυρα και την Δέρβην Αμνντας εΤχεν, έπ&έμενος τώ Δερδήτη, καί άνελων αυτόν· τά δ Iσαύρα παρά τών Ρωμαίων
λαβών. Καί δη βασίλειον εαυτώ κατεσκενασεν ένταύ&α, την
παλαιόν Iσχυρίαν άνατρέψας. Εν $έ τω αΰτω χωριω καινόν
τείχος οικοδομών ονχ εφ$η συντελε'σας, άλλά διέψΒειραν αυ
τόν ot Κιλικες, ερβολο'ντα εις τούς όροναίεας, χαΐ έξ έν~
έδρας )ηφ$έντα.

$. 4*
Τ«ν χάρ Αντιόχειαν εχων την προς τ>5 Πισιδία ρέχρι Απολ
λώνιους , τής προς Απαμεία τη Κιβωτώ, και τής παρωρείόν
τινά, καί την Αυχαονίαν, έπειρχτο τούς εκ τον Ταύρου κατατρέχοντας Κίλικας καί Πισι'ύος τ»ν χώραν τούτην, Φρνγών
ονσαν *καί Κιλικων*, εξαιρείν καί πολλά χωρία έξεΐλεν άπο'ρ3>ϊτα πρότερον όντα, 5>ν και Κρήμνα' τό δε Σανδάλιον ούδ έν-
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εχείρησε βία προσάγε&αι, μεταξύ κείμενον τής τε Κρημνης καί 56q,
Σαναλασσοΰ.
§. 5.
Την μέν ουν Κρήμναν άποικοι Ρωμαίων έχουσι. Σαγαλασσός δ* ές-ίν υπό τώ αύτώ ήγεμάνι τών Ρωμαίων, ύψ* ω
χαΐ η Αμύντου βασίλεια πάσα· διέχει 8 λπαμείας -ημέρας
οδόν, κατάδασιν έχουσα σχεδόν τι καί τριάκοντα ς-αδίων άπό
τού έρύματος* καλούσι 8* αύτην και Σελχησσόν. Τούτην δε
τήν πόλιν καί Αλέξανδρος είλεν. Ο δ’ ουν Αμύντας, την μεν
Κρήμναν είλεν* εις δέ τούς Ομοναδέας παρελθών, οί ένομίζοντο άληπτότατοι, καί καταστώ; ήδη κύριος των πλείστων
χωρίων, άνελών καί τον τύραννον αυτών, έ | άπατης ελήψ^η
διά τής του τυράννου χυναικός. Καί τούτον μεν εκείνοι 8ιέφ$ειραν. Εκείνους δέ Κυρινιος έ|επόρ3ησε λιμώ, καί τετράκισχιλίους άνδρας ίζώγρτηαε , και συνώκισεν εις τάς έχχυς
πόλεις· την δέ χώραν άπέλιπεν έρημον τών έν άκμρ. Ες-ι δέ
έν ύψηλοΓς του Ταύρου μέρεσι, κρημνόΓς άποτόμοις σκόδρα
καί τό πλέον ά&έτοις, έν μέσω κοιλον καί ευχεων πεδίον, εις
αυλώνας πλείους δο?ρημένον τούτο δέ χεωρχούντες, ώκουν έν
ταΓς ύπερκειριέναις οφρύην, η σπηλαίοις* τά πολλά δ* ένοπλοι
ησαν, καί κατέτρεχον την άλλοτριάν, έχοντες δρη τειχίξοντα
την χώραν αυτών. Συναφείς δ> είσί τούτοις ο? τε άλλοι Πισιδαι, καί οί Σελ^εϊς, οίπερ είσίν άξιολογώτατοι τών Πισιδών.
Κ Ε Φ . Ζ.
§. ι.
Τ ο μεν ουν πλέον αυτών μέρος τάς άκρωρείας τού Ταύρου
κατέχει· τινές δέ καί υπέρ Σιδης καί Ασπένδου, Παμφυλικών 570.
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570. πόλεων, κατέχουσι χεώλοφα χωρία, έλοκόφυτα ποόντα* τά δ
υπέρ τούτων, ορεινά νίδ»), Κατεννείς, όροροι Σελχευσι καί
Οροναόεύσι. Σαχαλασσεΐς δ* ini τά εντός τά πρός τρ Μιλυοίδι.

$. a·
Φησ< δ* Αρτερίδωρος των Πισιδικών πόλεις είναι Σέλχ^ν,
Σαχαλασσόν, Πεδ«ίλισσόν, Αδάδα, Τιρβριάδα, Κρήρναν, Τι*
τυασσόν, Αρβλαδα, AvdSoupa, Σίνδαν, Ααρασσόν, Ταρ&ισσόν,
Τερρησσόν. Τούτων δ* οι μέν dm τελέω; ορεινοί, οί δε καί
ρέχρι των υπωρειών καΒιίκοντες eg?’ έκοίτερα, επί τε τήν Παρ*
φυλών καί τλν Μιλυα'δα, Φρυ|ί καί Λυδοίς καί Καρσίν όρο·
pot, πάσιν ειρηνικοί; έΒνεσι, καίπερ πρίσδόρροις ούσιν. Οί
δέ Πάρφυλοι, πολύ τού Κιλικίου φύλου ρετέχοντες, ού τε*
λε'ως άφείνται τών λ*!ΓΡ«ών έργων, ουδέ τούς ομόρους εωσι
καΒ* ίσυχίαν ξρν, καίπερ τά νο'τια ρέρ»ι τκς υπώρειας του
Ταύρου κατέχοντες. Είσΐ δέ τοίς Φρυξίν οροροι καί τ>5 Καρία
Τάδαι, και Σίνδα, και Αρβλαδα, όΒεν καί ό Αρβλαδεΰς οίνο;
εκφέρεται, πρός δίαιτας ιατρικά; επιτήδειος. Τών ό’ ούν ορει
νών , ώς είπον, Πισιδών, οί ρέν άλλ.οι κοιτά τυραννίδας ρερερισμένοι, καΒοίπερ οί Κίλικες, λκς-ρικώς rfmwjvται* φασί δ5αύ·
τοίς τών Λελε^ων συχκαταριχΒ«ναι τινας το παλαιόν, πλανητας άνΒρώπους, καί συρρείναι διά τ?;ν όροιοτροπίαν αυτόθι.
$.

3.

Σέλ}τ} δε *καί* έ£ άρχίς ρεν υπό Λακεδαιρονίων έκτίβΒη
πόλις, καί έτι πρότερον υπό Κβελχαντος* ΰς-ερον δε καΒ’ αύττν
δμεηεν αΰξήΒείσα έκ τού πολιτεύεσΒαι νορίρως , ό>Γε καί
δισρυρίανδρός ποτέ είναι. Θαυμας'η δ5 ές·ίν « φύσις τών τό
πο». Εν χάρ τοίς άκρωρείαις τού Ταύρου χώρα ρυρια'δα;
τρε'φειν δύναμήν, σφοδρά εύκαρπός εςτυ, ώς·ε καί έλαιόφυτα
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that πολλά χωρία καΐ εΰάμπελα, νομα'ς τε « φ ίνους άνεΓσθαι 5ηο.
παντοδαποις βοσχχμασί'. κύκλψ ίέ περίκεινται δρυμοί ποικίλης
όλης. Πλεΐξτος S1 © ςνραξ φύεται παρ' αντοίς, δένδρου οΰ
μέγα, όρ3ηλόν άφ' ου καί τά ςνράκινα άκοντίσματα, έοικότα
τοΐς χρανείνοις* ίγγίνεται δ' εν τοΐς ς-ελέχεσι ξυΐοφάγου τι
σκώληκος εΓίος, $ μέχρι της επιφάνειας διαφαγον.τδ £υλον, το
μεν πρώτον πιτύροις, ή πρΐσμασιν έοικός τι ψχγμα προχει,
και σωρός σννΐταται προς τ>5 pt'fr/ μετά ίέ ταντα άπβλεί&ταί. τις ύχρασΐα, ίεχομένη πήξιν ραίΐαν παραπλησΐαν τ»5 κίμ μει* ταύτης $ε. τό μεν ε’πι τό ψήγμα προς τ$ ρίζρ κατενεχ2α>, άναμίγννται τοντω τε καί τή χή, πλήν ίσον ε’πιπολής
αυτόν $t«μένει καθαρόν" το δ έν τρ επιφάνεια τοϋ ςτελέχονς, 57*.
κα£’ ην ρεΐ, πήττεται, καΐ τοντο καθαρόν. Ποιονσι ίε έκ τον
μή καθαρόν μίγμα ξυλομιγές τι καί χεωμιχές, ευωδίς-ερον τοϋ
καθαρόν, τή 5* άλλη δυνάμει λειπόμευον (λ>αν5άυει ίέ τονς
πολλούς)·, ώ πλείτω χρώνται Βυμιάματι οί δεισιδαίμονες. Επαι
νείται ίέ και η Σελχική Τρις, καί τό απ’ αΰτκς άλειμμα. Εχει <5*
όλ/χας προσβάσεις [τά] περί τήν πόλιν καί τήν χώραν τήν Σελχέων, ορεινήν κρημνών και χαραδρών ούσαν πλήρη, άς ποιονσιν άλλοι τε ποταμοί, καΐ ό Ενρνμέόων, και ό Κέδρος, άπό
των Σελχικών όρών είς τήν Παμφνλών έκπίπτοντες £άλατταν*
-γέφυραι δ* έπίκεηιται ταις οόοΓς. Διά £ε τήν έρυμνότητα, ούτε
πρότερον, ονθ’ υς-ερον, ονί' άπα£ οί Σελχείς νπ’ άλλοις εχένοντο*
άλλά τήν μεν άλλην χώραν ά&ώς έκαρπονντο, υπέρ δε της
κάτω τής τε έν. τή Παμ^νλΐ$ι καΐ τής εντός τον Ταύρον διεμάχοντο. προς τονς βασιλέας άεί. Πρός· όέ τονς Ρωμαίους ini
τακτοις τισι κατεΐχον τήν χώραν· προς Αλέξανδρον δε πρεσβενσάμενοι ίέχεσ^αι τά προ τάγματα εΐπον κατά φιλίαν' ννν
δέ υπήκοοι τελέως χεχονασι* καΐ εΐσΐν ε’ν τρ υπό Αμύντα τεταγμένρ προ'τερον.
Γ χ 3
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ΣΤΡΆΒΩΝΌΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Κ Ε Φ. Η.
$. »·'

. Χ ο ϊς ίέ ΒίΒυνοις όμορούσι προς νότον, ώς fyrp, οi itepi
τον Ολυμπον, τον Μύσιον προσα}Όρευόμε*ον, Μυσοί te καί
Φρύγες. Εκάτερον $ε το ΖΒνος ώττόν ές*ι. Φρυγία te yap κ
μεν καλείται μεγοϋ,τ), «ς ό Μιώχς έβασίλευσε, κ α ίίς μέρος
οί Γαλάται κατέσχον· ί <3ε μικρά, « έφ’ Ελλησπόντω καί ή itepi
τον Ολυμπον, καί Επικηοτος λε^ομεν^. Μυσια te ομοίως,
ί te όλυμπηνλ, συνεχές ούσα τ>5 Βώυνία καί τ»5 έπικηίτω,
«ν ε<ρκι λρτεμίίωρος άπο των πέραν ϊς-ρου Μυσών άπωκισδαι,
καί ί περί τον ΚάΖκον καί τ«ν Ilepyapujvijv μέχρι Τευθρανίας
και των εκβολών του ποταμού.
§· a*
Ούτω ί ' έν>5λλακται τούτα έν άλλ^λοις, ώς πολλάκις λέχομεν, ώς-ε καί tijv περί tijv Σιπυλον , Φρυγίαν οι παλαιοί καλούσιν, άΑιλον, είτε τ?ς μεγάλης, είτε τ>5ς μικράς μέρος ουσαν
« καί τον Τάνταλον Φρύχα, καί τόν Πέλοπα,καί τ#ν Nioftjv
όπότέρως ί* άν Ιχρ, ij γε έπάλλαξις φανερά. Η χάρ Περχαpa/rvrj καί ί Ελαΐτις, κα^’ r,V ό Κάίκος εκπίπτει> καί ^ μεταξύ
τούτων .Τευθρανία, έν WΤεύΘρας καί ^ τού Τ^λέφου-έκτροφλ,
άνά μέσον έςΊ τού τε Ελλησπόντου καί τίς πίρι: Σίπυλον καί
Maywjoiav, καί τκς ύπ’ αύτώ χοίρος· ώσ£’, δίιερ ίψήν, ίργον
οιορίσαι
Χωρίς τά Μυσών /a t Φρυγών ορίσ^ατα.
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$. 3.
"Κat οί Λυδοί [δέ] καί οί Μαίονες, ούς όμηρος καλει Μή- 572.
©νας, εν συχχύσει πώς είσι, καί προς τούτους καί προς άλλήλους*
[προς ά λ λ ο υ ς μέν), ότι οί μεν τους αύτούς, οί δ* ετέρους φασί·
προς δέ τούτους, ότι τούς Μυβούς οί μεν Θράκας, οί δε Λυ
τούς εΐρήκασι, κατ*αιτίαν παλαιόν ίς-οροΰντες, ήν Ξάνθος ό Λυδός γράψει και Μενεκράτης ό Ελαίτης* έτυμοΐογοϋντες καί το
ονομα τό των Μυσών, ότι τον όςύην ούτως όνομάζουσιν οί Λυδοί* πολλή δ* ή όξύη κατά τον Ολυμπον, όπου εκτεθήναί ψασι
τούς δεχατευ^έντας· εκείνων δέ απογόνους είναι τούς ύς*ερον
Μυσούς, από τής ό£ύ»ις οϋτω προ$αχορευ5έντας· μαρτυρεϊν δε
καί τήν διάλεκτον μι|ολύδιον γάρ πως είναι καί μιξοψρύγιον.
Τέως μεν γάρ οίκε» αύτούς περί τον Ολυμπον' των δέ Φρυχών
όκ τής Θράκης περαιωθέντών, άνελόντων τε τόν τής Τροίας άρ
χοντα, καί τής πλησίον χής, εκείνους μεν ε’νίαΰ^α οίκήσαι*
τούς δέ Μυσούς υπέρ τάς του Καίκου πηχάς πλησίον Λυδών.

$·4·
Συνεργεί τε προς .τάς τοιαύτας μυροποιίας ή τβ σύχχυσις
των ενταύθα &νών, καί ή ευδαιμονία τής χώρας τήςέντός
Αλυος, μ&λιςα δέ τής παραλίας, S i ήν έπώίνεις έγίνονχο
αυτή πολλαχό9·εν καί διά παντός έκτής περαιας,η.καί eV
άλλήλους ιόντων των έχχύς. Μάλις-αμέν.ού ν κατά τά Τρωικά
καί μετά ταΰτα χενε'σ^αι τάς εξόδους καί τάς μετανας-α'σεις
συνε'βη, των τε βαρβάρων άμα καί των , Ελλήνων, ορμή τ»ι
χρησαμενων προς τήν τής άλλοτρίας, κατα'κτησιν·- άλλά,καί πρό
των Τρωικών ην ταΰτα. Τό τε γάρ των Πελασγών ηναύλον,
καί τό των Καυκώνων καί Λελεχων. Είρηται δ*, οτιπολλαχοϋ
τής Ευρώπης έτυγχανε τό παλαιόν πλανώρενα, άπερ ποιεί
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572. τοΐς Τρωσί συμμαχοΰντα ό Ποιητής * ούκ εκ τής περαίας. Τ« τε

περί τών Φριζών καί των Μυσών "λεγάμενα πρεσβυτέρα τών
Τρωικών eV<v. Οί ίε &ττοί. Λύχιοι τού αυτού χόνους υπόνοιαν
παρεχουση», τ, τών Τρωικών,, η τώνπρός Καρία τούςέτε'ρους
ώιοιχισάντων. Τάχα ££ καί επί-τών Κιλίκων το αύτό συνέβη'
δοτοί γάρ καί ουτοί* ού· ρ ιν Ιχοριέν
τοιαύτην λα&ίν μαρ
τυρίαν, οτι καί προ τών Τρωικών ίσον -ftjyj ο.ί νυν Κίλάες*
λ τε.Τηλερος εκ τής λρκοιδΐας άψϊχΒαι νομίζοιχ* αν μετά της
μητρός' γάμω δε τώ τούτης εξοικείωσήιενος τον ύποόεξαμενον
αυτόν Τεύθραντα, ένομίσΒη τε εκείνου, καί παρΟ&βε την
Μυσών αρχήν.
$, 5.
: Καί οί Κάρες ίέ , νησιώτάι πρότερον όντες καί Αέλεχες ,
^73. ώς φασιν, ήπειρώται γεγόνασι, προσηκόντων Κρατών* οϊ καί
'Tto Μίλητον έκτισαν, εκ-τής εν Κρήνρ Μιλήτου Σαρπηδόνα
λάβόντες κτίσην* καί τούς Τερμίλας κατωκισαν έν τ>5 νυν Λ υ κία’ τούτους δ>άγχγέϊν άποίκους εκ Κρήτης Σαρπηδόνχ, Μινω
καί Ραόϊζμαν^υος άίελφόν όντα, καί ονομάσαι Τερμίλας τούς
πρότερον Μίλύας, ώς ψησιν Ηρόδοτος* !τι ίέ πρότερον .Σολύρίους* έπελ^όντα ίέ τον Πανίίονος Λύκον,
εαυτού προσα/ορεύσαί τούς αυτούς Λυκίους* Ούτος μεν ούνόλόχοςάπο(ραίνει τούς αύτούς-ίολύμους τε καί Λυκιους* ό ίέ ΙΙοιητής
χωρίζει Βελλερο^όντης ‘you» ώρμημενος έκ τής Λυκίας,
Z&vaotat μαχΐαοάτο κυίαλίμοισι*

„
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Ισανίρόν <5έ ωσαύτως ύίόν-άυτού, Αρης, ώς. φησι-,
MetoVauniov Σολνάό&ι’ χατεκτανί*

Καί τον’Σαρπηδόνα

επιχώριόν τινα λεχει.

Β1ΒΛ. IB. ( φρυγία ).
§.

4a5

6.

. Αλλά τό γε β&λον-προκείσ^αι κοινόν -rijv άρετλν τίίς χώρας, 5?5.
£ς λέχω, τοίς ίσχνονσιν, έκ πολλών βεδαιονται* καί [έκ τών]
κατά τά Τρωικά* όπον καί Αμαζόνες κατεΒάρρησαν αύτής, έφ’
άς ο τε Πριαρος ς'ρατεϋσαι λέγεται, καί ό Βελλεροφόντ?]ς.
Πόλεις τε παλαιοί όρολο^οΰνται ε’πώννροι αύτών. Εν δέ τώ
Ιλιακώ πεδιω κολών?] τις ές·ιν,
Ην ίτοι άνόρίς Βατίιων κιχλήσκουσιν,
Αθάνατο» ο« τ* σίρα πολνσκάρ^ροιο Μυρίνης*
?,ν ϊςοροΰσι μίαν είναι τών Αμαζόνων, εκ τον έπώέτον τεκμαιρόμενοι* ευσχάρΒμους yap ϊππονς λέχεσθαι διά τό τάχος*
κάκεό/ην ούν πολνσκαρ$ρον διά τό άπό τίίς «νιοχειάς τάχος.
Και » Μνρινα ονν επώνυμος χαύνης λέγεται. Και αί eyyv; δέ
νκσοι τούτ’ έπ«#ον διά τκν αρετήν* ών ί*όδος καί Κώς, 0«
τρο χών Τρωικών ήδη-.νφ* Ελλήνων ωκονντο,.και νφ’ Ομήρου
σαφώς εκραρτυρείταΐ. ..

§· 7·
• Μετά δέ τά Τρωικά, αϊ τε τών Ελλήνων άποικίαι, καί αί
Τρϊΐρών και αί Κιρρερών. έφοδοι, και Λνδών,.καί μετά
ταντα *.Περσών, καί Μακεδο'νων , τό τελενταίον Γαλατών,
[χάραξαν πάντα καί σννέχεαν. Γέχονε δέ. « ασάφεια, ού διά
τάς ρεταδολάς μόνον, άλλά καί διά τάς τών συγγραφέων άνορολο/ίας, περί τών αντών ού τά αύτά λεόντων* τούς ρέν
Τρώας καλονντων Φρύ/ας,.καΒάπερ οί τραγικοί, τούς δέ Λν·
κιονς Κάρας, καί άλλονς [άλλως]. Οντω δέ καί οί Τρώες έκ
ρικρών·αύ|»]Θε'ντες, ώς*ε καί βασιλείς βασιλέων είναι, παρέσχον 574·
καί τώ'Ποητη? λό/ον> τίνα χρί? καλείν Τροίαν, καί τοι; i£»jyovρενοις εκείνον. Λέ^ει ρέν χάρ *καί* κοινώς ,άπαντας Τρώας

4*6

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

574· τούς συρπολερ/ίσαντας αύτοις, ώσπερ καί Δαναούς καί Αχαιούς
τούς εναντίους* αλλ’ ού ώίπου Τροίαν ερούρεν, νη Δία, καί
την Παφλα)Όνίαν, ουδέ την Καρίαν, η τήν ομορον αυτ$ Λυκίαν. Λέχω δ*, όταν φη, .
Τρώίς ρίν κλαγγή τ’ ivoirij τ’ ίααν*
εκ δέ των εναντίων,
Οί <Γ αρ’ Σσαν «737 μίνια «νείοντες Αχαιοί.
Και άλλως δέ λεχει πολλαχώς. όμως δέ, χαίπερ τοιούτων δντων, πείρατέον δίαιταν ίχας-α εις δύναριν* ό τι δ* άν δίαφύ)07
τής παλαιας βοριάς, τούτο μεν εατέον (ού χ«ρ ενταύθα το
της γεωγραφίας ϊργον), τά δέ νύν δντα λεκτεον.
§ ·« .
Ες*ι τοά/υυ όρη δύ6 υπερ-κείμενα τδς Προποντίίδος, δ τε
Ολυμπος ό Μύσιος και η Ιδη. Τώ ρέν ουν Ολύρπω τά τών
Β&υνών ύποπέπτωκε* Της δέ ϊδής ρεταξύ καί τής ^αλα'ττης
η Τροία κεΓται, συνάπτουσα τώ δρει. Περί ρεν ουν ταύτης
έρούρεν ύς*ερον, καί τών συνεχών αύτ>5 προς νότον' νύν δε
περί τών Ολυρπηνών καί τών εφεξής ρέχρι τού Ταύρου παραλ
λήλων τοΓς προεφωδευρένοις λεχωρεν. ές*ι τοίνυν ό θλυρπος
κύκλω ρεν ’’’ού* συνοικούρενος* εν δέ τοΓς ΰψεστ δρυρούς Εξαί
σιους εχων, καί λη^ύρια δύναρενους έκτρέφειν τύπους..εύερκεις* έν οις καί τύραννοι συνίς*ανται πολλακις, *οί* δυναρενοι
συρρειναι πολύν χρόνον* κο&απερ Κλεών ό κα^ .ηράς τών
λης-ηρίων τίγεμών.
$· 9·
Ουτος δ* ην μεν εκ Γορδίου κώρης, ην υςερον αύξησας
έποίησε πύλιν, καί προσηχύρευσεν ίουλιύπολιν* λης·ηρίω δ*
έχρητο καίνόρρητηρίω κατ’ άρχας τώ καρτερωτατω τών χω-
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ρίων, όνομα Καλλυδόω* υπήρξε δ> Αντωνίω μεν χρήσιμος, 5η&
έπελθών ini τούς άρχυρολοχοΰντας Λαβώνω, καθ* δν χρόνον
ίχεινος την Ασίαν χατέσχε, xat κωλύσας τάς παρασχευός' εν
δε τοΐς Αχτιαχοΐς άπος-άς Αντωνίου, τοίς Καίσαρος προσέθετο
ςρατηγοΐς, xai έτ«μήθη πλέον, $ι χατ’ αξίαν, προσλαβών τοΐς
παρ’ Αντωνίου δο3ασι xai τά παρά του Καίσαρος*
άντ'ι
hi?ou δυνόςου περιέχειτο σχήμα, ιερευς μ'εν ών τοΰ Δδρετττ,νοΰ Αιός, Μυσέου θεοΰ, μέρος δ* ίχων υπήκοον τής Μωρηνής (Μυσία δέ έ?ι xai αδτη, καθα'περ ή Α^ρεττηνή), λαβών δε
νςατα xai την εν τω Πόντιο των Κορόνων ίερωσυνην, εις ήν
κατελθών, εντός μηνιαίου χρόνου χατές-ρεψε τον βίον’ νόσος
δ>έξήγαγεν αυτόν οξεία: ε?τ’ άλλως έπιπεσοΰσα έχ τής άδήν 5η5.
πλησμονής* ε?θ’, ως ξψασαν οι περί τό ιερόν, κατά μήνιν τής
θεοΰ. έ ν yap τώ περιβδλω του τεμένους ή οίκησές έςιν, ή τε
τοΰ Ιερέως xai τής ιερείας· τδ δε τέμενος χωρίς τής άλλης
άγιςείας διαερανίςατα της των υειων χρεών βρώσεως χα$αρεύει,
όπου γε xai όλη η πόλις- οϋδ* εισόγεται ε»ς αυτήν υς· & δ* έν
τοίς πρώτοις τδ Ττ,ςριχόν ήθος έπεδει£ατο ευθύς κατά την
πρώτην είσοδον τη παραδάσει τούτου τοΰ έθους* ώσπερ ούχ
ίερεΰς είσεληλυθώς, άλλά διαγΒορεύς των ιερών.

$. ίο.
0 μεν δη όλυμπος τοιόσδε. Περιοιχεηαι δε πρός άρκτον
μεν υπό των Βιθυνών, καί Μυχδόνων, xai Δολιόνων* τδ δε
λοιπδν έχουσι Μυσοΐ xai Επίκτητοι. Δολι'ονας μεν ουν μό).ιςα
καλοΰσ» τους περί Κυβικόν άπδ Αίσήπου έως Ρυνδάκου χαχ
τής Δασκυλιτιδος λίμνης* Μύχδονας δε, τους i f εξής τούτοις,
μέχρι τής Μυρλεανών χώρας. Ϋπερκεινται δέ τής Δαακυλιτίδος
«λλαι δύο λίμναι μεγάλοι, ή τε Απολλωνιακς, ή τε ΜίλητοπολΓτίζ* πρός μεν ουν τη Δασκυλίτιδ: Δασκύλεων πόλις* προς
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B’jS. δε τρ ΜιλητοπολίτιΑ Μιλ^τόπολις* πρός Si τή τρκη Απολλωνία επί Ρυνίάκω λεγάμενη' τά πλείς*α Si τούτων έςΐ Κυ£ι·
wjνών νυνί.
$.

Ιϊ.

•9

Ες-ι σε νήσος εν τή Προποντίίί ή Κύ£«ος, συναπτομένη ye·
φύραις δυσί προς τήν άπειρον, αρετή μεν χρατι’ς·η, μεχέθει
ίέ όσον πεντακοσιων ραδίων τήν περίμετρον Ιχει ίέ όρώνυρον
πο*λιν πρός αύταίς ταίς γεφύραες, xai λιμένας δυο χλεις-ούς,
xai νεώσοικους πλείους των Sumοσίων. Τής ίέ πόλεως το μέν
έ ςα εν έπιπέ&ρ, το Si προς Spec καλείται δ7 Αρκτων όρος*
Ιπίρχεααι S>άλλο Δίνδυμον μονοφυές, ιερόνεχον τής Δινδυ*
μ>ίνης Μητρός θεών, Ιδρυμα των Αργοναυτών. Εςε $* ε’νάριλλος ταίς πρώταις των κατά τήν Ασίαν η πόλις, μεγ&ει τε
xai κάλλει, καί ευνομία πρός τε ειρήνην καί πόλεμον έοικέ :ε
τώ παραπλρσίω τυπω χοσμεϊσΒαι, ώσπερ ή των Ροδίων, και
Μασσαλιωτών, καί Καρχηδονιων των πάλαι. Τά μεν ουν. πολλά
εώ* τ^εΤς ^ αρχιτέκτονας τούς επιμελούμενους οικοδομημάτων
τε δροσιών, καί οργάνων, τρεις Si xai θησαυρούς κέκτητοι,
τον μεν όπλων, τον S’ όργάνων, τόν Si σίτον*·.ποιεί Si τον
σίτον άσηπτον η Χαλκιδική μιγνυμένη [γΟΪ]· Επεδείζαντο Si την
εκ τής παρασκευής ταυτης ωφέλειαν έν τώ Μιθριίατικώ πολεμώ.
Επελθόντος γάρ αυτοΐς άδοχητως του βασιλέως πεντεκαί&κα
μυριάσι, xai ϊππω πολλή , καί κατασχόντος τό αντικείμενου
ορος, ό χαλούσα Αδραςείας, και τό προάςειον, Ιπειτα *καΐ*
ίιάραντος εις τόν υπέρ τής πόλεως αυχένα, xai προαμαχο5j6. μενού πεζή τε xai κατά θάλατταν τετρακοσιαις ναυσΐν, άντέσχον πρός άπαντα οΐ Κυζικηνοι, ωςε καί έχχύς ήλθον του
ζωγρία λα&ίν τόν βασιλέα έν τή όιώρυχι άντιδιορύττοντες'
ά'/λ7 ίψ3η φυλαγμένος καί άναλαοών έαυτόν έζω τοΰ όρύγ-
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ματος» Οψέ δέ ίσχυσεν είσπέμψαι τινάς νύκτωρ Επίκουρους ό 5;6.
των Ρωρωαων ςρατγτ/ος Λεύκολλος* ώνησε δέ καί λιμός τω
τοσούτω πλή3·ει τής ς-ρατιάς Επιπεσών, δν ού προείδετο 6
βασιλεύς· δς άπήλθε πολλούς αποβολών. Ρωμαίοι δ' Ετίμησαν
τήν πόλιν* καί ί?ιν ελευ-Ερα μέχρι νυν, καί χώραν έχει πολ-·
λήν τήν μεν εκ παλαιού, τήν δέ των Ρωμαίων προσ£έντων*
καί χάρ τής Τρωα'δος έχουσι τά πέραν τού Αίσήπου, τά περί
τήν Ζέλειαν, καί τό τής Αδρας-είας πεδίον* καί τής Δασκυλίτιδος λίμνης τά μεν έχουσιν Εκείνοι, τά δέ Βυζάντιοι* πρδς δέ
τή Δολιονίδι καί τή ΜυχδονίδΓ νέμονται πολλην μέχρι της
Μιλητοπολίτιδος λίμνης, καί της. Απολλωνια'τιδος αυτής· Α’
ών χωρίων καί ό Ρύνδακος ρεί ποταμός, τάς άρχάς εχων Εκ
της Α£ανίτιδος· προσλαβών δέ καί Εκ τής Αδρεττηνής Μυσίας
άλλους τε, καί Μάκες*ον απ’ Αχκυρας της Αδασίτιδος, Εκδίδωσιν εις την Προποντίδα κατά Βέσδικον νήσον. Εν ταύτη δε
τή νήσω των Κυ£ικηνών όρος Ες·ίν ευδενδρον Αρτάκη· καί
νησίον ομώνυμον πρόκειται τούτου* καί πλησίον ακρωτήριου
Μελανός καλ.ούμενον εν παραπλω τοίς εις Πρίαπον κομίζομε**
νοις Εκ της Κυ£ίκον.
χ ι.
Της δ* Επίκτητου Φρυχίας Αγονοί τβ είσι, και Νακόλεια,
καί Κοτια'ειον, καί Μιδα'ειον, και Δορύλαιον πόλεις, καί
Κα'δοΓ τούς δέ Κα'δους ένιοι τής Μυσίας φασίν. Η δέ Μυσία
κατά τήν μεσόχαιαν από τής Ολυμπηνής Επί την Περγαμηνήν
καΒηκει,·καί τό Καίκου λεχόμενον πεδίον ώς*ε μεταξύ κείσΒαι
τής τε ϊδής καί τής Κατακεκαυμένης, ήν οι μέν Μυσίαν, οι
δέ Μαιονίαν φασίν.
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5?6.

Ύπερ δε τής έπατήτου προς νότου ifh t ή μεγάλτ, Φρυγία,
λείπουσα ευ άρις-ερά την Πεσσινοΰντα, και χά περί Ορκαοριχους, χαί Λυχαονίαν' εν δεξιά δε Μαίονας, xai Αυδούς, χαί
Κάρας* εν $ έςχν ήχε παρώρειας λεγομένη Φρυγία, xai ή προς
Πισιδία, xai χά περί Αμόριον, xai Ευμένειαν, xai Σύνναδχ·
εΐχα Απάμεια ή Κιβωτός λεγομένη, xai Λαοδίκεια, αίπερ ειαί
μέγκταχ των χατά την Φρυγίαν πόλεων* περάειται δε ταύταις
ποδίσματα άλλα τε, xai Αφροδίσιας, Κολοσσοί, Θεμισώνιον,
Σαναός, Μητρόπολις, Απολλωνίας* ετι δε άπωχέρω τούτων
Πέλται, TecSat, Ευκαρπία, Λυσιας.
$♦ *4*

577·

Η μεν ουν παρώρεια ορεινήν xtva έχει pcfytv, από τής ανα
τολής έκτεινομίνην έπΐ δύσα' ταύττ) δ* εκατέρωθεν υποπε'πτωχέ τι πεδίου μέγα, xai πόλεις πλησίον αυτής, προς άρκτον
μεν Φιλομήλιον, έχ θατέρου δε μέρους Αντιόχεια, ή προς
Πισιδία καλούμενη* ή μεν, έν πεδίω κειμένη πάσα, ii δ> έπΐ
λόφον, εχουσα αποικίαν Ρωμαίων. Τούτην & ώκισαν Μαγνήτες
οί προς Μαιώιδρω. Ρωμαίοι δ>ελευθέρωσαν χών βασιλέων,
ήνάα την άλλην Ααίαν Εύμένει παρέδοσαν την εντός τον Ταύ
ρου. Ην δε ενταύθα xai ίερωσύνη τις Μηνός Αρχαίου, πλήθος
έχουσα ιερόδουλών, xai χωρίων ιερών* κατελύθη δε μετά την
Αμύντου τελευτήν υπό των πεμφθέντων έπΐ την έχείνου χληρονομίαν. Σύνναδα δ} ξςιν ου μεγάλη πόλις* πρόκειται δ* αυτής
έλαιόφυτου πείίον, όσον εξήκοντα ς·αδίωυ' επέκεινα δ* ες-'ι Δοχιμία κώμη, καί το λατόμιον του Συνναίίκοϋ λίθου (ούτω μεν
\yap\ Ρωμαίοι χαλούσα», οί ό5 επιχώριοι Δοκιμίτην, καί Δοκιμοίον), κατ' άρχάς μεν μοίρας βώλους έχδιδόνχος τού μετάλλου*
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διά δε την νυνί πολυτέλειαν των Ρωμαίων κίονες ίξαιροΰνται 5ηγ.
μονόλό&οι μεγάλ.οι,, πλησιάζοντες τω άλαβας-ρίτη λ&ω κατά χτ,ν
noιχιλίαν* ώζ’ε, καίπερ πολλδς ουσης τής επί θάλατταν άγωγγ^
Των φλάουτων φορτίων, δμως καί κίονες καί πλάκες εις Ρώ μην κομίζονται Βαυμαςαί κατά το μέγεΒος καί κάλλος.
§. *5.
Ατιάμεια ί ’ ες-ίν έμποράον μέγα τής ιδίως λεγομένης λσίας,
δευτερεΰον μετά την Εφεσον' αυτή γάρ καί των άπο τ?ς Ιταλίας
καί τ>5ς Ελλάίος ύποίοχεΓον κοινόν έςτν. ϊδρυται δε ή Απάμεια
ini ταΓς έκ£ολαίς του Μαρσύου ποταμού* καί ράδιά μέσης τής
πόλεως ό ποταμός, τάς άρχάς άπο τής [παλαιας] πόλεως Ιχων*
κατενεχ^εις δ3 επί το προάζ·ειον σφοδρω καί καχωφερει τω
ρεΰματι, συμβάλλει προς τον Μαίανδρον, προσειληφδτα καί
άλλον ποταμόν Οργαν, δι* ομαλού φερόμενον πράον καί μα
λακόν' εντεύθεν δ3 ήδη μεγας γενόμενος Μαίανδρος, τέως μεν
διά τής Φρυγίας φέρεται* έπειτα διορίζει την Καρίαν καί την
Αυδίαν κατά το Μαιάνδρου καλ.ούμενον πεδίον, σκολιδς ών εις
υπερβολήν, ώς·ε έξ εκείνου τάς σκολιάτηχας άπάσας μαιάνδρους
καλείσδαι* τελ>ευτών δε καί την Καρίαν αυτήν διαρρεΐ την υπδ
των ϊώνων νΰν κατεχομένην, καί μεταξύ Μιλήτου καί Πριήνης
ποιείται τάς exloολάς. λρχεται δε άπό Κελαινών, λόφου τίνος,
εν ω πόλις ήν ομώνυμος τώ λόφω. Εντεύθεν δ3 άναςήαας τούς 578.
ανθρώπους ό Σωτήρ λντίοχος είς την νυν Απάμειαν, τής μητρος επώνυμου την πόλιν άπέδειξεν Απάμας' ή Βυγάτηρ μεν
ήν λρταβάζου, δεδομένη δ3έτύγχανε προς γάμον Σελεύκω τω
Νικάτορι. Ενταύθα δε μυΒεύετοι τά περί τον Ολυμπον, καί
τον Μαρσυαν, καί την έριν, ήν ήρισεν ό Μαρσυας προς Απόλ
λωνα. Υπέρκειται δε καί λίμνη φύουσα κάλαμον, τον εις τάς
γλώττας τών αυλών επιτήδειον* έξ ής άπολείδεσΒαί φασι τάς
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• πηχάς άμφοτέρας, χτέ,ν τε τοΰ Μαρσυου, καί την τού Moadv$pt>j.
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16.

0 όε Λαοίίκεια, μικράπρότερον ουσα, αύξησα έλα&ν
ημών καί των ημετέρων πατέρων, καίtot κακω^είσα εκ πολιορ
κίας επί ΜιΘρι&ίτου του Εΰπάτορος. Αλλ’ η τ>5ς χώρας άρετή,
καί των πολιτών τινες ευτυχύσαντες, μεχάλην ε’ποίησαν ανηίν*
Ιερών μεν πρότερον, δς πλειόνων, ?» Ασχιλίων ταλάντωνκληρονομίαν κατέλιπε τώ &5μω, πολλοΐς τ* άνο&ημασα ίκόσμγρε
τήν πόλη»* Ζτίνων ίέ ό ρήχωρ υ?ερον, καί ο ι»ίδς αύϊου Πο
λέμων, δς καί βασιλείας τξιώ&η, διά τάς άνδραγαΒίας, ί»π’
Αντωνίου μεν πρότερον, υπό Καίσαρος ίέ τοΰ Σεδας-οΰ μετά
ταΰτα. Φέρει 5* ό περί την Λαοίάειαν τόπος προ&έτων άρετάς,
ουκ εις μαλακότητας μόνον των ερίων, $ καί των Μιλησίων
διαψέρει, άλλά καί είς τήν χοραξην χρόαν, ώ^ε καί προσοίεύον*
ται λαμπρώς άπ’ αυτών ώσπερ καί οι Κολοσσηνοί άπό τού
ομωνύμου χρώματος, πλησίον οίκοΰντες. Ενταύθα ίέ καί ό
Κάπρος, καί ό Δυκος συμβάλλει τώ Μαιάνίρω ποταμώ, ποτα
μός ευμεγεΒτ,ς' άτρ ου καί η προς τώ Λύκω Λαοίίκεια λέχεταη Τπέρκειται ίέ τίς πόλεως όρος Κάφιος, ές ου καί ό
Λύκος ρεί* καί άλλος ομώνυμος τώ όρει. Τό πλέον ό’ ουτος
υπό χϋς ρυείς, εΓτ* άνακύψας συνέπεσεν είς ταΰτό τοΓς άλλοι;
ποταμοΓς, έμγαάων άμα καί τό πολυτρητον της χώρας, καί τό
εϋσείΓΟν* εί yap τις άλλη, καί ί Λαοόίκεια ευσεις·ος, καί τκς
πλησεοχώρου [τό] πλέον.

$* *7·
Κάρουρα δε όριον ές·ί της Φρυχίας καί της Καρίας*. κώμη
& ές-cv αυτή πανδοχεία έχονσα καί ζεςών υδ&χών έκ&λάς·
τάς μεν εν τώ ποταμώ Μαιάνδρω, τάς 5* υπέρ του χείλους.
Καί
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Καί δήποτε φασι πορνοβοσκόν αύλισθέντα εν το?; πανδοχείοις 5·}8.
σύν πολλώ πλήθει γυναικών , νύκτωρ έπιχενομε'νου σεισμόν,
συναρανισθήναι πάσαις. Σχεδόν δέ τι ευσεις-ό; ές*ι καί πάσα
ή περί τον Μαίανδρον χώρα , καί υπόνομο; τυρί τε καί υδατι
μέχρι τής μεσοχαιας. Διατετακε yap άπό των πεδίων άο£α- 579.
μένη πάσα ή τοιαύτ/j κατασκευή τής χώρας εις τά Χαοώνεΐα,
τό τε έν Ιεραπόλει, καί τό έν Αχαράκοις τής Νυσαίδος, καί
τό περί Mayvijaiav καί Μυοΰντα. Εύθρυπτος τε yap ές·<ν ή
γη καί ψαθυρά , πλήρες τε άλμυ^ι'δων καί εύεκπυρωτός έςπ.
Τάχα δέ καί 6 Μαίανδρος διά τούτο σκολιός , ότι πολλά;
μεταπτώσεις λαμβάνει τό ρείθρον, καί πολλών χοϋν κατοχών,
άλλοτ’ άλλω μέρει τών αίχιαλών προς*ιθ»)σι, τό δέ προ; τό
πέλαχος βιασάμενος εξωθεί. Καί δή καί τήν Ilpfiiwjv, επί θαλκάττο? πρότερον ουσαν, μεσόχαιαν πεποίήκε τετταράκουτα ςαδίων προσχώματι.
*
$· ιδ .
Καί ή Κατακεκαυμένη δέ, ήπερ υπό Λυδών καί Μυσών
κατεχεται, διά τοιαϋτά τινα τής προστίχορίας τετύχηκε ταυτ^ς"
ή τε Φιλαδέλφεια, ή πρός αυτή πόλις, ουδέ τούς τοίχους έχει
πις*ούς, αλλά: καθ’ ήμέοαν τρόπον τινά σαλεύονται, και διίς-«νται* διατελοΰσι δέ προσέχοντες τοΓς πάθεσι τής χής , και άυτιτεκτονοΰντες πρός αυτήν. Καί των άλλων δέ πόλεων Απάμεια
μεν καί πρό τής Μιθριδοτου ς-ρατειας έσεισθη πολλάκις* χαΐ
έδωκεν επελθών ό βασιλεύς εκατόν τάλαντα εις ε’πανόρθωσιν,
ορών άνατετοαμμέν^ν τήν πόλ.ιν. Λέχεται δέ καί επ’ Αλεςάνδρου παραπλήσια συμβήναι. Διόπερ εικός ές*ι καί τόν Ποσειδώνα τιμάσθαι παρ’ αύτοίς, καίπερ μεσοχαίοις ούσι· καί άπό
Κελαινού του Ποσειδώνος, εκ Κελαινοΰς, μιας τών Δαναΐδων,
χενομένου, κεκλήσθαι τήν πόλοι ε’πώνυμον* ή διά τών λι'θοιν
Δδ *
2
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ώπο τών έχπυρώσεων μελανί«ν. Καί τά περί Σίπυλον δε
χαί τλν άνατροπτν αύτοϋ μύθον'ού δεί τίθεοθατ χαί yap νύν
τήν Μαγνησίαν, τήν ύπ’ αύτώ, κατέέαλον σεισμοί’ γ,νΐχα χαί
Σάρδεις χαί τών άλλων τάς έπιφααεςάζας κατά πολλά μέρη
Αελυμήναντο. Επηνώρθωσε δ* ό ήγεμών, χρήματα έπιόούς,
καθάπερ καί πρότερον επί τής χενομένης σρμψορας Τραλλιανοίς,
ήνάα τό γυμνάσιου καί άλλα μέρη συνίπεσεν , ό πατήρ αυτού
χαί τούτοις , καί Ααοδιχεΰσηι.
$ *9 ·

Ακούειν 5* ές·ί καί των παλαιών <ni)7(5a9£/w1'’
ό
τά Λύδια συ^ράψας Ξάνθος, διηγούμενος , οίαι μετα£ολ«ί
κατέσχον πολλάκις την χώραν τούτην, ών ε’μνήσθημέν που
καί εν τοϊς προ'σθεν. Καί δη χαί τά περί τον Τυφώνα πάθη
ενταύθα μυθεύουσι, καί τούς Αρίμους , χαί τήν Κατακεκαυμενην τούτην είναι φασιν ον» όκνοΰσι δε χαί τά μεταξύ Μαιάν
δρου χαί Λυδών άπανθ ύπονοείν τοιαϋτα, χαί διά το πλήθος
των λιμνών χαί ποταμών , καί τούς πολλαχού κευθμώνας τής
γής. Η δε μεταξύ Ααοδιχείας χαί Απαμείας λίμνη καί βορ€ορώδη χαί υπόνοαον την άποφοράν έχει, πελαχία ούσα. Φασί
δε χαί δίχας είναι τώ Μαιάνδρω , μεταφέροντι τάς χώρας, όταν
περικρουσθώσιν οι ά/κώνες* άλόντος δ ε, τάς ζημίας έχ τών
πορθμικών διαλύεσθαι τελών.
φ. 20.

Μεταξύ δε της Ααοδιχείας καί τών Καβούρων ιερόν ές:
Μηνός Κάρου χαρούμενου, τιμώμενον άξιο),6yως. Συνέβη
δε καθ’ ημάς διδασκαλείου Ηροαιλείων ιατρών μέχα υπό Ζεύ
ξιμος' καί μετά ταύτα Αλεξάνδρου τού Φιλαλήθους* καθάπερ
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im των πατέρων των «μετέρων εν Σμύρνη το των Ερασίς-ρα- 58ο.
τείων υπό Ικεσίου* νΰν & ονχ ομοίως he σνμμένει.
§. 2 U

Αέγεται ίέ τ»α φύλα Φρύ^β, οϋίαρού &ικνύρΐενα· ώσπερ
ο! Βερέκυντες· καί Αλκμάν [ίέ] λε^ει,
Φρυγιον ηυλησ* μέλος το Kepftiotov.

Καί βόΒυνός τ<ς leyezca Κ ερβξσιος, εχων όλεθριονς άποφορας· άλλ* ο5το$ ye
ot 3* άνθρωποι ονκέ&* οδτω
λέγονται; Αισχύλος ίέ avyyei έν τ>5 Nto&j· φησί yap εκεί
ρησ^είς των περί Τάνταλον,
Όις iv ΐίαίω πάγω

Δώς πατρώου βωμός ίς·*·
Καί παλ<ν*
Σίπυλον ίίαέ»ν άνά χ3όνα*

Καί ο Τάνταλος λέ/e t,
Σπείρω 3’ άρουραν ίώ ίε χ ’ ίμερων ©ίον,
Βερέχυντα χωρούν,
Αάραςτ*α> Ιίος
ί&3 τε μυκη£μοίσ« καί βρυχημ&σιν
Βρέμονσι μίλων > παν 3’ opiySisi πέίον*

Δ£ 3

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Β ΙΒ Α ΙΟ Ν Τ Ρ Ι Σ Κ Α Ι Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν .
Το τρισκαίίεκατον περιέχει τ ίς Ασίας την άπο της Προποντίίος κάτω·
£εν orri Κυζίκου «ρχομένην, καί εφεξής την ταντρ παραλίαν πάσαν,
—1 -Ττινες νήσοι νπάρχουσιν* iyχρονίζει ίε μάλι?α τρ Τροία, εί
*αι έρημος, Αά το έπίσημ<ον αύτης καί πολνθρύλλητον εκ το*
πόλεμόν.

ΚΕΦ. Α.
§ . X.
Μ έ χ ρ ι μεν δεΰρο ά^ωρισ^ω τα περί της Φρυγίας, Επαν- 58
ιόν,τες £ε πάλιν επί την Προποντίδα, καί την εφεξής τώ Α ισηπω παρολών, ttjv αυτήν της περιοδείας ταξίν άποίώσομεν.
Ες·ι δε Τρώας πρώτη της παραλίας τούτες, ης το πολυ^ρυλλητον, καίπερ εν έρειπίοις καί έν έρημία Ιειπομένης, όμως
πολυλοytav ου την τυχοΰσαν παρέχει ty ypayjj. Προς τούτο
δε συγγνώμης δει καί παρακλ>5σεως, δπως την αιτίαν τού μηκους μή ημΐν μα/Ιον άνάπτο ιεν οί έντυ^χοίνοντες, ί) τοΐς σφόδρα ποθούσι την των ενδόξων καί παλαιών yvtSffiv* προσλαμ
βάνει ίέ τώ μίίκει καί το πλίθος των έποικησαντων τκν χώραν
Αδ 3
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«

58 1. Ελλήνων τε xai βαρβάρων, καί οι συγγραφείς, ούχί τά αυτά
γράφοντες περί τών αυτών, ουδέ σαφώς πάντα* ών εν τοις πρώ*
τοις ές-ί'ν Ομβρος, είκάξειν περί των πλείς-ων παρέχων. ΔεΓ δέ
και τά τούτου δίαιτάν καί τά των άλλων, υπογράφοντας πρό*
τερον εν κεφαλαίω τίιν τών τόπων φύσιν.
§■ 2·
Από δη τής Κυζιχηνής καί των πε,οί Αίσωπον τόπων καί
Γράνικον, μέχρι Αβύδου xai Σηςοϋ, την τής Προποντίδας
παραλίαν είναι συμβαίνει’ άπό δέ Αβύδ$υ μέχρι Αεχτοΰ τά
περί Ιλιον, καί Τένεδον, καί Αλεξάνδρειαν tcv Τρωάδα* πάν
των δέ τούτων ύπέρκειται ή Ιδτ5 τό όρος, μέχρι Λεκτοό καΒήκουσα* άπό Λέκτοΰ δέ μέχρι Καίχου ποταμού καί τών Κανών
λεχομένων έςι τά περί Ασσον, καί Αδραμύττιον, καί Αταρνέα,
58a. καί Πιτάν/jv, καί τον Ελάίτικόν κόλπον οις πάσιν άντιπαρήχει
ή τών Λεσβίων νήσος* εί$’ εξής τά περί Κόμην, μέχρις Ερμου
καί Φωκαίας, ήπερ άρχ« ριέν τής Ιωνίας έςι, πέρας δέ τής
Αίολίδος. Τοιούτων δέ τών τόπων όντων, ό μεν Ποιητής άπό
τών περί Αίσωπον τόπων, καί τών περί ττ,ν νύν Κυ£ικηνί;ν
χώραν, υπαγορεύει μαλιςα τους Τρώας άρξαι μέχρι του Καίκου ποταμού δερρϊΐμένους κατά δύνας-είας εις οκτώ μερίδας, ί)
καί εννέα* τό δέ τών άλλων επικούρων πλ^Βος έν τοις σύμ
μαχο ις διαριΒμεϊται.
$.3.
Οί δ5 ΰς-ερον τούς όρους ού τούς αυτούς ϊέγουσι, xai τοϊς
ονόμασε χρώνται διηλλαχμένως, αιρέσεις νέμοντες πλείους,
ΜάλΐΓ« δέ αί τών Ελλήνων άποικίαι παρεσχήκασι λόχον ήττον
μέν η Ιωνική* πλείονι γάρ διέςηχε τής Τρωάδος* ή δέ τών
Αιολέων παντάπασι* καΒ’ όλτ;ν χάρ έσκεδάσΒ)} άπό τής
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Κνζ&.Υΐν?,ς μέχρι τοΰ Καίκου, καί έπέλαβεν Οτι πλέον τήν με- 583
ταξυ τοΰ Καίκου καί τοΰ Ερμου ποταμού. Τέτρασι γάρ δη
γενεάς πρεσβυτέραν ιρασί τήν Αιολικήν αποικίαν τής Ιωνικής*
διατριβάς δε λαβεΓν καί χρόνους μαχροτέρους. όρέςην μεν γάρ
άρξαι τοΰ ς-όϊου' τούτου δ* εν Αρκαδία τελευτήσαντος τον βίον,
διαδίςασΒαι τον υιόν αύτοΰ Πεν^ίλον, καί προελΒεΐν μέχρι
Θράκης, εξήκοντα ίτεσι τών Τρωικών ΰς-ερον, υπ' αυτήν τήν
των Ηρακλειδών εις Πελοπόννησον κάθοδον' εΐτ’ Αρχέλαον,
υιόν εκείνου, περαιώσαι τον Αιολικόν ςόλον εις τήν νΰν Κυ?ικηνήν, τήν περί το Δασκύλιον. Γράν δε, τον υιόν τούτου τον
νεώτατον, προελθόντα μέχρι τοΰ Γρανίκου ποταμού, και παρ·
εσκευασμένον άμεινον, περαιώσαι τό πλέον τής ςρατιάς εις
Λέσβον, καί κατασχειν αυτήν. Κλεώιν δε, τον Αώρου, και
Μαλαόν, καί αυτούς απογόνους όντας Αγαμέμνονος, συναγαγέΐν μεν τήν τροχιάν κατά τον αυτόν χρόνον, κα3·’ ον καί
Πεν3ίλος* άλλα τον μεν του Πεν^Ο.ου ς·6λον ψΒήναε πέραιωΒέντα έκ τής Θράκης εις τήν Ασίαν* τούτους δε περί τήν
Λοκρίδα καί τό Φρίκιον όρος διατρίψαι πολύν χρόνον* ύπερον
δε διαβάντας κτΐσαι τήν Κύρ^ν, τήν Φρικωνίδα νΐηϋεϊσαν από
τοΰ Αοκρικοΰ όρους.
§- 4*
Τών Αίολέων τοίνυν κα5’ όλην σκεδασ^έντων τήν χώραν,
ήν εραμεν υπό τοΰ Ποιητοΰ λέγεσΒαι Τρωικήν, οί δ>ύπερον,
ο: μεν πάσαν ΑΙολίδα προσαγορεύουσιν, οι δε μέρος* καί
Τροίαν, οι μ'εν όλ.ην, οί δε μέρος αυτής, ονδεν όλως «λλήλοις όμολογοΰντες. Εύ^ύς γάρ επί τών κατά τήν Προποντίδα
τόπων 5 μεν Ομηρος από τοΰ Αίσήπου τήν αρχήν ποιείται τής
Τρωαδος* Ενδοξος δέ άπό Πριάπου καί Αρτάκης, τού εν τή
Κυζικηνών νήσω χωρίου άνταίροντος τώ Πριαπω, συς~ε/,λων
Δ δ 4
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• επ’ έλαττόν τούς όρους. Δαμάς-ης ί ’ ετι μάλλον συς-έλλει άπο
Παρίόυ. Καί γάρ ούτος μέν εως Λεκτοϋ προάγει' άλλοι ί* άλλως. Χάρων
ό Ααμψακηνός τριακοσίους άλλους άφαιρει
ς·αίιόυς, βατό Πρακτίοι/ άρχο'μενος* τοσουτοι yap είσιν άπο
Ίίαρίου εις Πράκτιον εως μέντοι Α&αμυττίου πρόεισι. Σκυλαξ
ό Καρυανίεύς από Αβυίου άρχεται. Ομοίως όέ tijv Αίολίδα.
Εφορος μεν λέγει άπο Αβυόου μέχρι Κύμ*ς* άλλοι ^ άλλως.
S· 5.
ToKoypa^et όέ μάλις*α την όντως λεγομένων Τροίαν η της
Ιδης θέσις, όρους όψηλοΰ, βλέποντος προς δύσιν καί τήν
ταύτρ 3άλατταν, μικρά ό5 έπις*ρέφοντος καί προς άρκτον καί
τήν τούτη παραλίαν. £ς·ι δέ αΰτη μεν τής Προποντιδος άπο
τών περί Αβυδον ς*ενών επί τον Αίσηπον καί τήν Κυ£ικηνην*
ή δ* εσπερία 3άλαττα ό τε Ελλήσποντο'ς εςιν, έν ω καί τό
AiyaTov πέλ^ος. Πολλούς δ* εχονσα πρόποδας ή Ιδη, καί σκολο»
πενδρώίης ούσα τό σχήμα, έσχατο ις άφορι£εται τούτοις, τώ
τε περί τήν Ζελαίαν άκρωτηρ/ω, καί τώ καλουμένω Λεκτώ*
τώ μεν, τελευτώντι είς τήν μεσόγαιαν μικρόν υπέρ τής Κυ£ικηνής ( καί δή καί ες-ι νυν ή Ζέλεια τών Κυ£ικηνών) , τό δέ
Λεκτόν είς τό πελαχος κανήκει τό Aiyaiov, έν παρα'πλω κεί
μενον τοΓς έκ Τενέδου πλέουσιν εις Λέσβον.
ϊίην ό* ικανόν πολύ πίδακα, μητέρα 3ηρών,
Λγ/ tov, o5t πρώτον λοτετην άλα

Υπνος καί Ηρα, τοΓς ούσιν οίκείως του Ποιητοδ ψράξοντος τό
Λεκτόν* καί yap ότι τής Ιδης ές·ί τό Λεκτόν, καί διο'τι πρώτη
άπόβζσις έκ Βαλαττης αυτή τοίς έπί την ϊδην άνιοϋσιν, είρηκεν όρθώς* [ώς] καί τό πολυπίδακα* ενϋδρότατον yap κατά
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ταΰτα μιΰ.ιςα το όρος· <5ήλοί ίε το πλήθος των ποτααώυ, 583·
Offffot aff’ Ιοαί'ων ορίων αλαίι προρίονσι,
Ρήσος <y, Ετττάπορός τ»,

καί οί εξής, οΰς «κείνος είρ«κε. Kat ήρίν νυν: πάρεςιν
όρον τούς τε πρόποίας τούς έσχατους ε’φ’ έκάτερα ούτως,
το Λεκτόν καί τήν Ζέλειαν. Οίκείως τούτων καί τήν ακρώ
ρειαν άφορίζει, Γάρχαρον ακρον καί yap νυν Fapyapov εν
τοίς άνω μέρεσι τής ϊόής δεεν.νυται τόπος, ay’ ού τά νυν
Γάρχαρα πόλις Αιολική. Εντός μεν ουν τής Ζελείας καί του
Λεκτοΰ πρώτα' eV»v άπό τής Προποντίίος άρξαμένοις ρεχρι των
κατ’ Αβυίον Γενών εΓτ* ££ω τής Προποντίίος τά μέχρι Λεκτοΰ.
$·

6.

Κα'ρψαντι ίέ τό Λεκτόν άναχεΐται κόλπος μέγας, ον ή ϊ$η
ποιεί προς τήν ήπειρον αποχωρούσα άπό τού Λε^οΰ, καί αί 584·
Κάνα*, τό εκ Πάτερου μέρους άντικείρενον ακρωτήριου τώ
Λεκτω* καλούσι ^ οί ρέν Ιι^αίον κόλπον, οί Αδραμνττηνόν.
Εν τούτω όε αί των Αίολέων πόλεις ρε'χρι των εκβολών τοΰ
Ερμου, κα£α'περ είρήκαρεν. Είρηται ίέ εν τοίς έμπροσθεν,
δτι τοίς εκ Βυζαντίου πλέουσι προς νότον ε’π’ ευθείας ir«v ό
πλους , πρώτον επί 2)jr0v καί Αβυίον διά μέσης τής Προπον
τίδας, επειτα ή παραλία τής Ασίας μέχρι Καρίας. Ταύτην δη
φυλαττοντας χρή την ύπό3εσιν άκούειν τών εξής, κάν λέ^ωρεν
κόλπους τινάς εν αυτή, xfj παραλία, τάς χε άκρας ίε ί νοείν,
τάς ποιούσας αυτούς, ε’πί τής αυτής γραμμή; κειρένας, ώσπερ
τινός μεσημβρινής.

Εκ δή τών υπό τοΰ Πολτού "λεγομένων είνάζουσιν οι φροντίσαντες περί τούτων πλέον τι, πάσαν τήν παραλίαν ταύτην
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584· υπό τοΓς Τρωσί γεγονέναι > Ληρημένην μέν εις ώ/νας»εέας εν
νέα, υπό 3έ τώ Πριάμω τετα^μένην κατά ιόν Ιλιακόν πόλε
μον , καί λε^ομένην Τροίαν· όηλον 5* εκ των κατά μέρος· Οί
γάρ περί τον Αχώλέα τειχηρεις όρώντες τους Ιλιέας κατ* άρχάς,
εςο> ποιεισθαι τόν πόλεμον έπεχείρησαν* καί περαόντες άφαερεΓσθαε τά κύκλω*
Δώίεκα ίό βύν νηνσΐ πόλεις άλάπαξ1άν^ρώττων ,
Πεζός ί ’ ενίεκά φημι κατά Tpofov <ρι£ώλον. ♦
Τροίαν yap λέ^ει την πεπορθημένην ηπεφον* πεπόρθηταε βέ
έν άλλοις τόποες καί τά αντικείμενα τη Λέσβω, τά περί Θηβην, καί Λυρνησσόν, καί Πηβασον τλν των Λελέ^ων, καί ετι
Λ τού Εύρυπύλου τού Τηλέφου παιίός*
Αλλ* Gin τόν Τηλεφί&ιν κατενηρατο χαλκώ,

ο Νεοπτόλεμος,

«

Ηρ&>* Εύρνπυλον.

Ταύτα Sir, πεπορθησθαι λέ/ει, καί αυτήν την Λέσβον
— οτε Λέσδον έϋκτιμενην «λεν αυτός*

Καί
Πέρσε Λ Αυρνησόν και Πηίασον.

Καί
Λνρν^σόν Λαπορθόσας-καί τείχεα &ή$Λς.
Εκ μέν Λνρνησσού η Βρίσεις έάλω'
Τόν «κ Λυρν^σού εξαλετο ,

ης έν τη άλώσα τόν Μύνητα καί τόν Επίη3*? w πεσεΓν yyjotv,
ως η Βρίσεις θρηνούσα τόν Πάτροκλον ίηλοΓ·
Ο νίι μεν ούίε μ’ ίασκες, ότ’ άνίρ’ εμόν ώκύς Αχώλευς
Εκτεινεν, περσεν Si πόλιν 3·ίοιο Μύνητος,
Klamv'

535. εμφαίνει yap την Λυρνησσόν λέ^ων πόλιν θείοιο Μύνητος*
ώς

ccj

ίυναςτυομένην υπ* αυτού > καί ενταύθα πεσεΓν αύ-
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του μαχομενον* εκ δέ τος Θκ&ις r, Χρυσηις έλ>$φ$>Γ
Ωίχόμι^* «; Θήδ>}ν ί*ρ«* πόλιν Hmwvof

εκ £ε των άχ^έντων έκεί^εν φκ,σίν εΐναι ττ,ν Χρυσηίία. [ Καί
triv Ανδρομάχη &]*
Avipopta;pj, 3uyoTTj& fttyaWtopOf Ηβτίωνος,
Hm&v* δς ϊναων vrro Πλάκω ytafooj),
θ ίφ 5 Υποττλακό?, Κιλίχεσσ’ ανίρεσσίν ανάσσων*

Οίκείώ; δε τοΰτοις καί τό ίιπο τδς Ανδρομάχης λεχ&ν ούτως,
Εκτορ, ί'/ώ ίύςτ,νο;! ijj αρα γεινόμεθ’ αϊσ»
Αμγήερυι* σν μίν iv Too/*) Πριάρ^υ rvi o«w ,

Αύτάρ r/w efj§r,ffm,

οΰκ οΓονται <3εΓν έ£ ευθείας άκούειν, αλλά κα3·’ ύπερβατον ,
λμ φ ό τερο ι εν Τροί>?, συ μέν Πρίαμου ένί οικω, αΰτάρ έχω Θ>}&?σιν. Δευτέρα ουν αυτή δυνας-εία Τρωική μετά
ττν υπο Μύνητι. Τρίτη δ* ές*ίν ή τών Λελέχων, καί αυτή
Τρωική.
Αλτ«ω, «ς

A i k i y s a a t φ ιΐο π τ ο 'λ έ μ ο ν η ν

άνάασει*

ου τή ^υχατρί συνελθών Πρίαμος χενν£ τον Λυκα'ονα καί
Πολύδωρον. Καί μην οϊ τε ίιπο τώ^ Εκτορι ε’ν τώ καταλόχω
ταττόμενοι, λέγονται Τρώες.
Τρωσϊ μ η iycpivsut μίγας χορν$χίολος Εκτωρ.

Οΐ S ’ ίιπο τώ Αινεία*
Δαρίανιων αυτ’ ίρχ*ν «υς πάίς Αχχίσαο*

Καί ουτοι Τρώες’ φησί χοΰν
Αινεία, Τρώων βουϊτ,ψόρΐ.
•

/

Οϊ 5 ’ νπο Ilay&^w Λύχιοι, ους xai αύτονς κ*λε? Τ,οώα;*
Οί <?β fcAetav ίναιον ύτται ποία vetarov ί£νς,
Ayvstoi, πίνοντας ΰσωρ ptAav Δ«σχποιο,
Τρώις* των αντ* ίρχ* Λυκάονο; άγ^αδς ιάδς,
Πάν£αρο?*

585.
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585. Εκτη & αντ» δυναςτίχ. Καί μτιν οϊ τε ρεταξν τον Αισώπου
xac Αβν&ν Τρώες· νπο μεν γάρ τώ Aotcp
τά περί
Οι ο3 Spa Περχώτκν και Ήράκτιον άρρενεροντο,
Κ«« Σης-ον, και Αβνίον ίχον, και <$ΐαν Αρίσβην,
Των αύθ* fptiouiij; ?ρχ’ Ασιος·

Αλλ* έν Αβνίω ρέν νιος τον Uptapov $ΐέτρι$εν, ίππους νε
ρών, πατρώας &j/ ovoti·

•

Αλλ* υιόν Πριχροιο νό3ον βάλε Δηροκοωντα*
Ος ot Αβνίό^εν
παρ’ ίππων ώκειάων·
#

586. Εν ot Περκώττ] «ιός Ικεταονος εβουνόρει^ οΰκ «λλοτριας ονδ*
ονιος βονς'
— πρώτον ί* Ixstaovt&w Ινένιπτεν,
Ιφθιρον Μελάνιππον* ο <Γ oypa ρεν ειλ£ποίας βοΟς
Βόσκ’ βν Περκώτρ.

Ωζ·£ **ί αυτή άν εοι Τρώας καί τ) εφεξής ίας Αδραςείας'
ίρχον y ip αντής
Yts ύνω Μεροπο? ΙΓερκωσίον.

Πάπες μεν 9rj Τρώες οι άπο Αβύίον ρεχρι Αίρας-ε/ας, Αχα
ρεντοι ίορρηρενοι, οί μεν νπο τώ Ασιω* οί ί* νπο τοίς ΜεροπίΦαις* καθαπερ καί ί τών Κιλικων ίιτ τ ί, ί μεν Qrfiottxh ,
i? $έ Λνρνηοσις* εν αντί ύ* άν λεχ5εΑ) [καί] rj νπο Ενρνπνλω
ε-ρείος ονσα τ ί AvpwjuaiSc. Οτι ίέ τούτων άπαπων κρχεν ό
Πριαρος, οί τον Αχιλλέως λύ^οι προς τον Πρί^ρον σαφώς
έρφαν£ουσι·
Καί σέ, yepον, το πριν ρεν άκούορεν όλβιόν είναι*
Οσσον Αέσβος άνω, Μάκαρος είος, εντός εεργει,
Και Φρνγίο κα^ύπερθε, και Ελλήσποντος άπειρων.

$· *·
Τότί piv ουν τοιαΰτα υπήρχεν. Τς-ερου ίέ Ακολούθησαν
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ρεταβολαί παντοίαι. Τα μεν γάρ περί Κν&κον Φρνγες έπώκ»}· 586.
σαν εως Πρακτίου* τά ίέ περί Αβυόον Θράκες* ετι ίέ πρότερον
τούτων άμφοΐν Βέβρυκες καί Δρύοπες* τά d’ έ£ήί Τρϋίρες,
xae ουτοι Θράκες* to ίέ Θη&]ς πεδί'ον Λυίοί, ο: τότε Μήονες, *
και Μυσών οι περι^ενόρενοι των υπό Τ»λεφω πρότερον καί
Τευ^ραντι. Ουτω
τού Ποιητού τκν Αίολίόα καί τ>}ν Τροίαν
εις ίν συντι^&τος, καί των Αίολε'ων τήν από τού Ερρου πά
σαν μέχρι τής κατά Κύ£ικον παραλίας χατασχόντων, καί πόλεις
ζτισάντων, ουό* άν κρείς άτόπως περιοίεύσαιρεν, εις ταύτό1
συντιθεντες την τε Αίολίία νύκ ίίιως Ιεγομέν/ρι, τκν άπό τού
«» 1
.
I
Ερρου μέχρι Λεκτού καί την εφεςής μέχρι τού Αίσωπου. Εν
yap τοίς κα3·’ &ας*α ίίακρη/ούρεν πάλιν, παρατώέντες άρα
τοις νύν ουσι τά υπό τού Πολτού καί των άλλων λέ^όριενα.
$* 9*
Ertv ουν μετά την των K-v^cojvoov πόλιν καί τον Αίσωπον ,
άρχκ τής. Τρωάίος καθ’ Ομβρον. Αέγει S’ εκείνος ρέν ούτω
περί αυτής*
Οι όεΖέλειαν iv«tev νπαί πόία νείατον *Ιίυς,
Ayvsiot, τπνοντες ύίωρ ρέλαν Αισόποιο,
. Ί^ώες- των αντ’ «ρχε Λυχάονβ; ά'/λαός’νιος ,
ΠάνόαρΟί.
Τούτους ίέ καλεΐ καί Ανθους* Αδειους $ε άπό τής Αφνί- 587.
τιίος νομίζουσι λίρνκς* καί γάρ οΰτω καλεΓταιή Δασκυλίτις.
ίο .

*

0 μεν Sri ΖΟ,εια εν τή παρωρεία τή ύς*άτκ τής ί5ής eVtv,
άπέχουσα Κυ£άου ρέν ς*αόϊους ένενήκοντα καί εκατόν* της ί ’
ε^Τυτα'τω 3αλάττϊ]ς> κα$’ ήν εκόιίωσιν Αίσωπος, όσον, oyion-
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>. κοντά. Επιρερίξει δέ συνεχώς τά κατά την παραλίαν την μετά
τον Αίσωπον*
Οί <?’ Αδρύςτιάν Τ ίΐχον χαΐ δήρον Αηαισον,
Καί Πιτό«*ν ίχον , χαϊ Τυριί»; όρος α'ιηΰ'
Των 5ρχ Αόρης-ός « χαΐ Αρρί',ς λινο3ώρ«ξ,
Yu δύω Μιροπος Περχωσιου.
Ταύτα δέ τά χωρία -η? Ζελεία ρέν ύποπέπτωκεν· έχοΐισι δέ
Κυ£ικ»ϊνοι τε καί Πptaiap/oi μέχρι καί της παραλίας. Περί μεν
ούν την Ζέλειαν ό Τάρσιός έςτ ποταμός , είκοσιν έχων διαβά
σεις τρ αυτή όδώ’ καθάπερ 6 Επτάπορος, ον φι^σιν έ Ποιητή»;
0 δ* εκ Ναορήδειας εις Νίκαιαν τέτταρας καί είκοσι* καί
έ εκ Φολόης είς tijv Ηλείαν, ΣκαρΘων, πέντε καί είκοσι· πολλάς
δέ καί ό έκ Κοσκινίων εις Αλαδανδα· πέντε δε καί εδδορήκοντα
ό εκ Τυάνων είς Σόλους διά του Ταύρου.
$.

II.

Υπέρ δέ τής έκδολής του Αίσήπου. σχεδόν τε*.... ς-αδίοις
κολωνός έςτν, έ?’ ω τάφος δείκνυται Μέρνονος του Τι^ωνού*
πλησίον δ’ ές·ί καί ή Μέρνονος κώρ/j. Τού δέ Αίσήπου καί τού
Πριαπου ρεταξύ ό Γρανικος ρ ε ι, τά πολλά δι’ Αδρας-είας
πεδίου* εφ’ ω Αλέξανδρος τούς Δαρείου σατράπάς άναχράτος
ένύαισε συρδαλών, καί πάσαν την εντός του Ταύρου καί τού
Εύκρατουπαρέλαδεν. Επί δέ Γρανίκω.πόλις ηνΣι&ΐνή, χώραν
έχουσα πολλήν ομώνυμον' κατέσπάς-άι δέ νυν. Εν δέ τί} ρε9·ορ£α τής Κυξοητνής καί τής Πριαπ^νής ές*ί τά Αρπαγέΰχ τόπος.
έξ ον τον Γανυρήδήν ρυθεύουσιν ήρπβίχ&αι* άλλοι δέ περί
Δαρδάνιον άκρου, πλησίον Δαρδάνου.
§· Ι 2 *
Πρίαπος δ* ές*ί πόλις επί Γαλάτη) καί λιρήν* χτίσμα δ*1οί
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μεν ΜιΤ,ησιων φασΐν, οϊπερ καί Αδνδον καί Προκόνυ^σον συν- 58χ.
ώχισαν κατά τον αίιτόν καιρόν* οί δε Κυζ&.ψών. Επώνυμος ί*
ε?ί του Πριάπου τιμωμένου ‘nap’ αυτοίς, ειτ* εξ όρνεών των
περί Κόρινθον μετενηνεγμένου τοΰ ίεροΰ, είτε τώ λέ/εσ2αι
Διονύσου καί Ννμς^ς τον 3εόν, όρμϊισάντων επί. τό τιμάν
αυτόν των ανθρώπων* επειδή σφόδρα ευάμπελός Ις*ιν ή χώρα
καί αυτκ], καί ή εφεξής όμορος, ή τε των Παριανών και ή των
Λαμψακηνών. Ο χοΰν Ξε'ρ|»]ς τώ Θεμις*οκλεί εις οίνον Ιίωκε
την Λ άμψακον. Απεόείχ2η ίέ 2εός ουτος υπό των νεωτέρων* 588.
ούίέ yap όσίοίος οίίε Πρίαπον* άλλ* όοικε τοις Αττικοίς,
Ορμόνη καί Κονισάλω καί Τυχωνι, καί tots τοιουτοις.
$.

ι3 .

Εκαλείτο ό* ί χώρα αΰτ») Αδράςενχ καί Αδραςείας πείίον,
κατά 12ος τι ουτω λεχόντων τό χωρίον &ττώς* ώς καί Θ^βχιν
καί Θή&]ς πεόιον, καί Muyiovtay καί Μυ^ίονιας πεόίον. Φ»ΐσί
5έ Καλλισθένης , άπό Αδράςου βααάίως, δς πρώτος Νεμε'σεως
ιερόν ίδρνσαχο, καλείσθαι Αδράς-ειαν. ή μεν ουν πόλις μεταξύ
Πριαπου καί Παρίου, Ιχουσα υποκείμενον πείίον δμώνυμον, εν
ω καί μαντείον κν Απόλλωνος Ακταίου καί Αρτέμιίος *κατά την
Ιΐυχάχην*' εις ίέ Πάριον μετηνέχΒη πάσα ώ κατασκευή καί
λ,ιθία κατασπασθέντος τοΰ ίεροΰ* καί ωκοόομ>ί&] εν τώ Παρι'ω
βωμός, Ερμοκρέοντος fpyov, πολλές μνήμης αξιον κατά τε
μέγεΒος καί κάλλος* τό αε μαντείον ε’^λείφδ»], κα2άπερ καί
τό έν Ζελεία* έντα52α μεν ουν ουίέν ιερόν Αδραςείας δείκνυται, ουόέ Νεμέσεως* περί όέ Κυζικόν ές*ιν Αίρα^είας
ιερόν. Αντίμαχος δ>οΰτω φησίν
£ςι is τις Νβμεσ«ς, ptye)j) θίός, ί τάίί πάντα
Πρ’ος μαχάρων ίλαχεν βωμόν is οί ίϊσατο πρώτος
• ··

44$
588.

Σ ΤΡΑ Β Ω Ν Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν
Αίρχςας, ποταμοΐο πχρχ ροθν Αίστ,ττοιο,

£vdtt Tsriuijtai τε και Αδρ-ηςειχ καλίΐται.

$· »4·
Ε γ < δε καί τό ΓΓάριον πόλις επί θαλάττ»?, 7χμένα έχουσζ
μειξω τχς Πρια'που’ καί χνξχμένχ yz έκ τούτης* θεραπεύοντες
yap οί ΙΙαριανοί τούς Ατταλικούς, ύφ’ οίςέτέτακτο η Πριαπηνί;,
πολλχν αύτχς άπετέροντο, έπιτρεπόντων εκείνων. Ενταύθα ρυθεύουσι τούς ό^^ευ εις ^τυχχένειάν τινα έχειν προς τούς όφεις’
5>ασΐ <?’ αυτών τούς άρρενας τοΓς έχιο&ίκτοις άκος εΓναι, συν
εχώς έφαπτορενους, ώσπερ τούς επωδούς, πρώτον μεν τό
πελίωρα εις εαυτούς ρεταφέροντας, εΓτα καί την ψλεγμονίι»
παύοντας καί τον πόνον. Μυθεύουσι 5έ καί τον άρχηχέτην τοΰ
χένους, ηρωάτινα, ρεταέαλείν ε£ ο^εως* τάχα ύέ τών Ψύλλων
τις «ν τών Λιβυκών, εις όε τό χένος ίιετεινεν x ύύναρις μέχρι
ποσού. Κτίσρα S3ές·ί τό Πάριον Μιλησίων καί Ερυθραιών καί
Ωαρίων.

$· ·5·

.

Πιτύα ^ ες·ίν εν Πιτυούντι της Παριανής, νπερκείρενον
Αχούσα πιτυώίες όρος’ μεταξύ $ε κεΓται Πριάπου καί Παρ/ου,
κατά Λίνον, χωρίον επί θαλλάττρ, όπου οι Λινούσιοι κοχλιαι
άρίΓβι τών πάντων άλισκονται.
φ. ι 6 .
έν όε τώ παράπλω τώ άπό Παρίου εις Πρι'απον ή τε πα"Ααιά ΓΙροκόννησός ε?ι καί η νύν Προκόννησος, πόλιν έχουσα,
καί ρεταλλον plya λευκού λίΘου, σφαίρα έπαινούρενον* τά χούν
58g. καλλις-α τών ταύτν? πόλεων ερχα, έν ίέ τοίς, πρώτα τά έν
Κυ£ίκω, ταύτης ές-ί τής λίθου. Εντεύθεν ές-ίν Αρις^ας» ο
ποιητή;
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ποιητής των Αριρασπειών καθουμένων επών , άνήρ γόης , 589.
ει τις άλλος.

$· τη.
Τό δέ Τηρείης όρος, οί μεν τά εν Πειρωσσώ όρη φασίν, &
εχουσιν οί Κυ£ικηνοί. τ>} Ζελεία προσεχή, εν οΤς βασιλική
$ήρα κατεσκεναςΌ τοΓς Λυδοίς, και Πέρσαις 3Γέρον οί δ*
από τετταράκοντα της Λαρψα'κου ςαδίων δεικνυουσι λόφον,
εφ’ δ ρητρός 3εών ιερόν Iriv oytov, Τηρείς έπικαλοΰρενον.
§· ι8 .
Καί ή Λάρψακος δ5 επί Γαλάτη} πόλις Iriv εύλίρενος καί
αξιόλογος, συρρίνονσα καλώς,ώσπερ καί >> Α6υ$ος' διέχει
δ’ αυτής όσον έδδορηκοντα καί εκατόν ς'αδιονς· εκαλείτο δέ
πρότερον Πιτυοΰσσα^ κα^απερ και την Χίον φασίν. Εν δέ Τρ
περαία τής Χερρονήσου πολιχνιόν Ις-ι Καλλιπολις- κεΐται δ’
επ’ ακτής έκκειμένης πολύ πρός τήν Ασίαν κατά τήν Λαρψα-»
κηνών πόλιν, ώς-ε τό δίαρρα μη πλέον είναι τετταράκοντα
Γ«δίων.
$·

%

*9»

Εν δέ τώ μεταξύ Λαρψάκου καί Παρίου Παισός ην πόλις
καί ποταρός* κατέσπας-ο δ* η πόλις· οί δέ Παισηνοί ρετώκησαν εις Λάρψακον, Μιλησίων όντες αποικοι καί αύτοι, κοόύάπερ καί οι Λαρψακηνοι.. Ο δέ Ποιητής εϊρηκεν άρφοτερως,
καί προσίύεις τήν πρώτην συλλαβήν,
και δήρον Απαισον,
καί αφελών,
ος ο’ έ ν :

Τΐαιςω

Node πθλνχτί{χων.

2
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5$9* Καί ό ποταρώς νύν ούτω καλείται. Μόρνιων 8* dal καί αί
Κολωναί, αί υπέρ Ααριψάκου εν τκ μεσογχια τκ; Λαρψακκυκς· άλλαι ^ είτίν επί τκ έκτο; Ελλκσποντία ^αλαττκ, Ιλιον
ίιεχουσαι ζ-α^ίους τετταράκοντα προ; τοί; εκατόν' έζ ών τον
Κύκνον φασίν. Αναξψένης 8έ καί έν τί) Ερυθραία φκσί λέγεσ$Μ Κολωνά;, καί έν τρ Φωκίίι, καί έν Θετταλία. Εν ίε
τκ Παριανκ ές-ίν Ιλιοκολώννι. Εν όέ τ>5 Λαμψακκν>5 τόπος
εύααπελος Γερχέθιον κν ίέ καί πόλε; Γέρχιθα, έκ τών έν τκ
Κ νμαίχ Γ ερτώ ν* κν yap κακέ? πόλις, πλ-κθυνταώς καί θ κ λνκώς λεχορένκ αί Γέρ/ίθες* οθενπερ ό Γερ^ίθιο; κν Κεφάλων* καί νύν ετι ίεάνυται τόπο; έν τκ Κυραία Γ εργιΒιον προς
Λαοίοσκ. Εκ Παρίου μεν βύν ό χλωσσο^ρα'φο; κληθείς κν
Νεοπτόλεμος, μνκμης ά£ίο;· έκ Λαμψακου 8i Χάρων te ό
αυγγραγώς, καί Αχείμαντος, καί Αναμμένη; ό ρκτο>ρ, καί
Μητροίωρος, ό τον Επίκουρον εταίρος, καί αυτός 5* Επίκουρο;
τρόπον τινά Ααμψοκηνό; νπκρξε, όιατρίψας έν Λαμψακω,
καί φίλοι; χρησάμενος τοΓς άρις-οι; τών έν τκ πόλει ταύτκ,
5go. τοις περί Ιόομενέα καί Λεοντέα. Εντεύθεν ίέ μεατνεγχεν Αγριη·
πας τον πεπτωκότα λέοντα, Λυσίππου έρ^ον άνεθηκε ίέ έν τω
άλσει τω μετάξι/ τκς λίμνης καί τού Εύρίπου.

$· 2ο·> ·
Μετά όε Λάμψακον ές·ίν' Αδυίο; καί τά μεταξύ χωρία,
περί ων ούτως εΓρκκε συλλάβων ό Ποιητή; καί την Λαμψακηνήν καί τκς Πάριανη; τινά (ούπω χάρ ησαν ανται αί πόλεις
κατά τά Τοωϊκά),
Ο» ί ’ αοα Πεοκ-ότκν και Πράκ-tov euyjvfaovτο,
Kai Σχ”όν κ /t Λουύον ίχον καί όίαν Αρϊσοκν’
Τών αύθ’ Γρτακιόκς ί ρ / ’ Aato;,

45 χ

ΒΙΒΛ. 1Γ. ( τρώας ).
φησίν,

'

590.

fcv iipMr.Bev fipov ίπποι
Λΐ$ύ.νεζ} μεγάλοι, ποταμού άπο Σβλλήεντος·

Οϋτω S’ είπών εοιχε το βασίλειον άπογαινειν τοΰ Ασ/ου την
Αρίσβην, οθεν ήκειν αυτόν φησίν
— Ον HpiaGrfitv fipov Ίπποι

— ποταμού άπο Σίλλήιντος.
Οδτω ^ αφανή τα χωρία ταΰτα' ες-tv, ώς*ε ού^* όμολοχοδσι
περί αυτών οι ίς-οροΰντες’ πλην ότι περί Αβνίόν έςι χαί
Λάμψακον χαί Πάριον, καί ότι ή Παλαιπερκιότη μετωνομασβη
οΰτως

§. at .
Των όε ποταμών, τον μέν Σελληεντα φησίν ό Ποιητής προς
τη Αρίσβρ ρείν* ε?περ ό Ασιος Αρίσβηθέν τε ήκε, καί ποτα
μού από Σελλήεντός* ό ίέ Πράκτιος ποταμός μέν ές*ι» πόλις
ό5 ούχ ευρισκεται, ώς τινες ένόμισαν* ρεί £έ καί ουτος μεταξύ
Αβύόου καί Λαμψακου. Τό ούν,
Και Πράκτιον άμρίνέμοντο,

οδτω ίεκτέον, ώς περί ποταμού* καθάπερ κακεδια,
ΟΖ τ’ αοα πάρ ποταμόν Κηριαόν <ί7ον Ζναιον ,
καί,
Αμρϊ τ ι Παρ&νιον ποταμόν χλντά ?py’ ίνέμοντο.

Ην ίέ καί εν Λέσβω πόλις Αρίσβα, ής τήν χώραν έχουσι
Μηθυμναΐοι* ός·ι ίέ καί ποταμός Αριαβος εν Θράκη, ώς ειρηται, καί τούτου πλησίον οί Κεβρήνιοι Θράκες. Πολλαί ^ όμωνυμίαι Θραξί καί Τρωσίν* οιον Σκαιοί Θράκες τινες , καί Σκαιός
ποταμός, καί Σκαιόν τείχος, καί έν Τροία Σκαιαί πΰλαι*
Ξανθιοι Θράκες, και Ξάνθος ποταμός έν Τροία* λρισβος, ό
έμβάλλων εις τόν Εβρον, [καί] Αρίσβη έν Τροία* Ρήσος ποταμός
Ε ε Λ
If
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590. εν Τροία, Ρήσος δέ καί ό βαού,ευς τών Θρακών. Ες·ι δέ χαί
τώ Ασίω ομώνυμος έτερος παρά τώ Ποιητρ Ασιος,

Οζ μιβ?ρ*>»

Εχτορος ιπποδα^οιο,

Αύτοχ*αίγ*ντθζ Εχά&ϊς, υιός $k Δύμχντος9
Ος Op’jytr, vaiscze ρορς ski Σαγγζρίοto·

§.

.

22

Αδυδος δέ Μώησίων ές·'ι κτίαμα, επιτρε'ψαντος Γύγου,
τοϋ Λυσών βχούέως' r,v yap υπ’ έκεινω τα χωρία, και κ
Τρώας άπασα’ ονομάζεται δέ και ακρωτήριου τι προς Δαρ59». δάνω Γΰ^ας. Επίκειται δέ τώ ς-όματι τής Προποντίδος καί tow
Ελλησπόντου" διέχει δέ το ίσον Λαρψάκου καί ίλ,ίσυ, ςνχδίους
περί έδδορήκοντα καί εκατόν. Ενταύθα δ* εΥί το έπταςάδιον,
οπερ έζευζεν ό Ξερξης, τό διορί£ον τήν Ευρώπην καί τήν Ασίαν.
Καλείται δ* ή άκρα της Ευρώπης Χερρόνησος διά τό σχήρα ,
η ποιούσα τά ς-ενά τ* κατά τό ζεύγμα' άντίχειται δέ τό ζεύγμα
τή Αδύδω. Σης-ός δε άρίςτι τών εν Χερρονησω πόλεων διά
δέ τήν γειτοήντ,ν υπό τώ αύτώ ήγεμόνι καί αυτή έτέταχτο,
βυπω ταίς ήπειροις διοριζόνχων τών τότε τάς Ηγεμονίας. Η ρέν
ουν Αδυδος καί η Σηςώς διεχουσιν άλαλων τριάκοντα που
ς·αδίους εκ λιρένος είς λιρένα* τό δέ ζεύγμά εςι μικρόν άπό
τών πόλεων παραλλάξαντι, εξ Αδυδου μεν ώς επί την Προ
ποντίδα , έκ δέ Σης*οΰ είς τουναντίον· ονομάζεται δέ πρός τη
*
4f
2>]Γω τίπος Αποβζθρα, xaS'* δν έ£ενχνντο r, σχεδία· Ες*ί ίέ
ί 2>jr0; ένίοτέρω κατά τw Προποντίδα νπερδε£ιος τον ρον
τον έ ί αύτίς· δίό καί ενπετές·ερον εκ τ#ς 2 >3ς*ον διαφονσ*
7ταρα//αςαρενοί ρκρον επί τον τ>?ς ΐϊρον; πνρχον, κάκεί^εν
άφίέντες τά πλοία σνρπραττοντος τον ρον πρός τ/,ν περαιωσίν*
τοίς 5* ες Αβνδον περαιονρενοις παραλλακτέον ες·*ν £«$ τάναντ/α , οκτώ πον
επί πνρχον τίνά κατανΐίκρν τος
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Σης·οΰ, επειτα διαιρείν πλά/ιον, καί μη τελέως εχουσιν εναν- 5g
Ttov τον ροίν. Ωκουν δέ τήν ASvSov μετά τα Τρωικά Θράκες*
εΤτα Μιλήσιοι. Τών δέ πόλεων έμπρησίσεισών υπό Αχρείου ,
ζοΰ Ξίρξου πατρός, των κατά τκν Προποντίδα, εκοινώνησε
xac ή Ανοδος τής αυτής συμφοράς' ένέπρησε δέ πνεόμενος,
μετά τήν άπό τών 2κυ&ών Επάνοδον, τούς Νομάδας παρα
σκευάζεσαι διαβαίνειν έκ’ αΰτόν, κατά τιμωρίαν ών επα&ον,
δεδιώς, μ» αί πόλεις πορθμεία παράσχοιεν τρ ς*ρατιά. Σννεοη
δέ πρός ταΓς άλλαις μετα£ολαΓς καί τώ χρόνια καί τούτο
αίτιον τής· συ^χύσεως’ τών τόπων. Περί δέ Σης-οΰ καί τής
όλης Χερρονήσου προειπομεν ε’ν τοις περί τής Θράκης τόποις.
Φηοί δέ τήν Σης-όν Θεόπομπος βραχεϊαν μεν, ευερκή δέ, καί
σκεΤ,ει διπλέ^ρω συνάπτειν πρός τον λιμένα· καί διά ταίτ* ούν,
καί διά toy ροΰν κυρίαν εΓναι τών παρόδων.
§· 2 ®.
Υπέρκειται δέ τής τών Α&δηνών χώρας έν τή Τρωάδι τά
Α^υρα, ά νΰν μέν Αβυδήνών ε’ς-ι, κατεσκαμμενη πόλις, προτερον δέ ήν κα5’ αυτά, χρυσεΓα έχοντα, ά νΰν σπάνιά ές·ιν,
ε|αναλωμενα, καΟίπερ τά fa τώ Τμώλω τά περί τον Πακτω
λόν. Από λδΰδον δέ επί Αισηπον περί έπτακοσίους φασί
ς-αδίους, εύ^υπλοια δέ εΤάττους.
$. ®4·
Ε|ω δέ Αβυδου τά περί τό Ιλιόν ές-ι, τά τε παράλια εως 5g
Λέκτου, καί τά εν τώ Τρωϊκώ πεδίω, καί τά παρώρεια τής
ϊδ^ς, τά υτ:ό τω Acve&. Διττώ; ίέ ταντ’ ονομάζει 6 Ποοίοίς1
τοτέ fxey οδτω λέ^ων,
Δαοίανίων αυτ’ 5ρχόν £δς ττάέ; Αγχισαο,

Ε ε 3
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593· Δαρδχνίους καλών, tote δε Λαρδχνους,
Τρώε; και Avxtot καί Δάρίανat άγχιμχχηΐαί.
Είκός ^ ενταύθα ίόρύσθαι τό παλαιόν τήν λεχομένην υπό τοϋ
Πολτού Δαρόανίαν*
Δάοόανον αυ πρώτον τίχιτο «ρεληγερετα Ztv;‘
Kttffffs is Δαρίανίον.

Νΰν μεν γάρ ούδ* ίχνος πόλεως σώζεται αυτόθι.
§· ®5.
Ε«α£ει ίέ Πλατών μετά τους κατακλυσμούς τρία πολιτείας
εί&ι συνίςΌαθαϊ πρώτον μεν τό επί τάς ακρώρειας, απλούν τι
καί άγριον, δεδιότων τά υίατα επιπολοίζοντα ακμήν εν τοίς
πεδιοις· δεύτερον δε τό εν ταίς ϋπωρείαις, θαρρούντων ήίη
κατά μικρόν, άτε
καί των πείίων άρχομένων άναψύχεσδαί’
τρίτον όε τό έν τοΓς πεόίοις. Λέχοι <5’ άν τις καί τέταρτον , καί
πεμπτον ίσως, καί πλείω* ϋς-ατον <5έ τό εν τρ παραλία καί εν
ταΐς νήσοις, λελυμενου παντός τοϋ τοιούτου φόβου. To yap
μάλλον καϊ ήττον θαρρείν πλησιαζειν τή θαλαττϊΐ, πλείους άν
ύποχραφοι διαφοράς πολιτειών καί κ,Θών, και καθα'περ τών
αγαθών τε καί τών άγριων, επί τό ήμερον τών δευτέρων
υποβε&ριότων, ές-ί τις ίιαγορά καί παρά τοντοις, τών αγροί
κων , και μεσαγροίχων, καί πολιτικών* άφ’ ων ή&ι καί επί
τό άστειον καί άριστον ήθος έτελεύτνισεν ή τών ονομάτων
κατ’ όλ/yov μετάλϊίψις, κατά τήν τών ήθών επί τό κρείττον
μετα'Γασιν, παρά τάς τών τόπων καί τών βίων μεταβολα'ς.
Ταύτας όή τάς διαφοράς νπογράφειν φησΐ τον Ποαιτήν ό Πλα
τών, τής μεν πρώτης πολιτείας παράδειγμα τιθεντα τον τών
Κυκλώπων βίον, αυτοφυείς νεμομένων καρπούς, καί τάς άκρω
ρείας κατεχόντων εν σπηλαίοι; τισίν.
Αλλά τά '/ άσπαρτα χαιάνάροτα πάντα φύονται,
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φτ,σίν, αυτοί?*

595

Tolaiv δ5οΰχ icyopal βουϊτ,ψόροι, ovre Sipuftf
Αλλ’ ot y’ O-pjV.iv ορίων vatowe χάρηνa
Ev σπί«·ι ylxyvpotM* Sipiftwn δέ ίκαρος
Παίδων ήό1άλογων.
Tow δέ δευτέρου, τον επί τον Δαρδάνου*
Κτίασ» δί Δνρδανίην' *π« οΰττω ίλιος ίρή
Εν «;δ<ω «ί«δλις·ο, iri>tj ρίρόχων ανθρώπων,
Αλλ’ *y urewpfta; ώχιον πολυΐΓίδάχου ίδης.
Τον δε τρίτον, επ« τον ϊλον , τον έν τοί? πεδίοι?* τούτον yap
παραδιδόασι τον ίλιου κτί?7ΐν, ay’ ου καί τήν έπωνυριάν λα§εΓν
τκν πόλιν. Ε«ό? δέ καί διά τούτο έν ρέσω τώ πεδιω τε-άφθαι
αυτόν, ότι πρώτο? ε$άράησεν έν τοϊς πε&οις Βέσ5<χι ντ,ν κατ
οικίαν.
Οί δϊ παρ’ ίλον af,pw< «αλαιού Δαρδανίδαο
Μεασον χ«« «ίδιον παρ’ ipivsov soaniovro.
Ούδ* ουτος δέ τελέω; έΒάρρ^σεν* ου yap ενταύθα ίδρυσε τήν
πόλιν, δπου νυν έ?*ιν· άλλά σχεδόν τι τριάκοντα ς-αδίοι? ανω
τέρω προ? έω καί προ? την ϊδήν καί τον Δαρδανίαν , κατά
Τ»ν νυν καλουρεν»ν Ιλιέων κώρην. Οι δε νυν ΙλιεΓ? φιλοδοΙοΰντε? καί 5έλοντες είναι τούτην tvjw παλαιάν , παρεσχ^κασι
Xoyov τοΓ? εκ τ>5? Opijpov ποιδσεω; τεκραιρορένοι?· ού yap
έοικεν αυτν] είναι rj καθ’ Ομηρον» Καί άλλοι δέ ίς-ορούσι
πλείου? ραταδε£λ>ίκέναι το'που? την πόλιν* υ?-ατα δ* ενταύθα
συρρεΓναι κατά χρ»]σρόν ράλι?*α> Τά? δό τοιαύτα? ρεταοάσει? εί? τά κάτω ρέρ>] τά? τότε συρδαινοΰσα?, ΰπολαρ&ζνω
καί |3ίων καΐ πολιτειών unoypayecv διαφορά?. Αλλά ταϋτα ρέν
*κάί* άλλοτε έπισκεπτέον.
Εε 4
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5g3.

Τήν δέ τών Ιλιέων πόλο» την νυν τέως μεν κώμην είναι
φασΐ, τό ιερόν έχουσαν της Α«θηνάς μικρόν καί ευτελές. Αλέ
ξανδρον δε άνα?άντα μετά την επί Γρανάω νίκην, άναΒημασί
τε κοσμησαι το ιερόν, και προσαχορεϋσαι πόλο», καί οίκοδορι'αις άναλαοεϊν προστοίξαι τοΓς έπιμεληταΐς , ελεύθερον τε
κρίνοι καί έφορον* υςερον δε μετά τήν κατάλυσα» των Περσών
επιβολήν καταπέρψαι φιλάνθρωπον» υπισχνούρενον πόλο» τε
ποιήσαι μεχάλην, καί ιερόν επισημότατου , καί αγώνα όποδείξειν ιερόν. Μετά δέ τήν εκείνου τελευτήν Λυσίμαχος μχλις-α
τής πολεως έπερεληθη , και νεών κατεσκευασε, καί τείχος
περιεβαλετο όσον τετταράζοντα ς-αδιών αννώκισέ τε εις αυτίη»
τάς κύκλω πόλεις άργαίας , ήδη κεκαχωμένας , ότε καί Αλεξάν
δρειάς ηδη ετ.εμελήΒη, συνωκισρένης μεν ήδη ίιπ’ Αντιχόνου ,
καί προσηγορευμενης Αντιγονίας , μεταοάλ.ούσης δε τοΰνομα.
Εδοξε γάρ εΰσεοες είναι τους Αλέξανδρον διαδεγμένους εκείνου
πρότερον χτίζειν ετ.ωνύμους πόλεις, είθ’ εαυτών* καί δό καί
βυνεμεαε, καί αυ|ησιν εσχε* νΰν δέ καί Ρωμαίων αποικίαν

594- δεδεκται, καί εςι των ελλογίμων πόλεων.

/

§* 27.
Καί τό Ιλιον δ% δ νυν έςΊ, κωρόπολίς τις ήν, οτε πρώτον
Ρωααιοι τής Ασίας έπέδησαν, καί έζέζάλον Αντίόχοντόν ρέχαν
έκ τής εντός του Ταύρου. Φησι γοΰν Αημήτριος 6 Σκήψιος ,
μειράκιου έπιδημησας εις την πόλο» κατ’ εκείνους τούς καιρούς ,
ούτως ώλιχωρηρενην ιδέα» την κατοικίαν, ώς-ε ρηδέ κεραμωτός
έχεεν τάς ςέγας. ΪΙγησιάναξ δε τούς Γαλατας, περαιωθέντας έκ
τό; Ευρώπης, άναβηναι μέν εις την πόλιν δεόμενους ερύματος*
παρά χρήμα δ* έκλιπείν δία τό άτειχις-ον* ύπερον δ* έπανόρ-
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θωσιν εσχε πολλκν. Είτ’ έκάκωσαυ αυτήν πάλιν οι μετά 5g4·
φιρέρίου Ρωμαίοι, λα^όντες έκ πολιορκίας εν τώ Μιθριδατικώ πολέρω. ΣυνεπέμφΒη δέ ό Φιμβρίχς υπάτω Οΰαλερίφ
Φλάκκω ταμίας, προχειρισθέντι επί τον Μιθριδάτκν* κατας-ασιάσας δε καί άνελών τον ύπατον κατά Βιθυνίαν , αυτός
κατες-άθη κύριος τής ς·ρατιάς* καί προελθών εις Ιλιον , ου
δεχορένων αυτόν των Ιλιέων,ώς ).>js*ijv, ρκχανάς προσφέρει,
καί ενδεκαταίους αίρει* καυχωρένου 5’, ότι, κν Αγαμέμνων
πόλιν δεκάτω έτει ρόλις εΠ.ε τον χιλιο'ναυν ς-όλον έχων, καί
τκν σύρπασαν Ελλάδα συς-ρατεΰουσαν, touttjv αυτός ένδεκάτκ
τ,μερα χειρώσαιτο , είπε τις των Ιλιέων* ow yap r,v Εκτωρ , ό
ύπερραχών τκς πόλεως. Τούτον μεν ουν έπελθών Σύλλας κατέ
λυσε, καί τον Μιθριδάτκν κατά συμβάσεις εις' τκν οίκείαν
άπέπερψε* τους δ* ϊλιέας παρερυδκσατο πολλοίς έπανβρδώρασι.
Καθ’ κράς ρέντοι Καίσαρ ό θεός πολύ πλέον αυτών προυνο'κσε,
£κλώσας άρα καί Αλέξανδρον. Εκείνος yap κατά συγγένειας
άνανέωσιν ώρρ^σε προνοείν αυτών, άρα καί φιλο'ρκρος ών.
Φέρεται youv τις διο'ρθωσις τκς Ομήρου ποικσεως , κ εκ τού
νάρθκκος λε7 θρένκ, τού Αλεξάνδρου ρετά των περί Καλλισθέwjv καί Αναξαρχον έπελθο'ντος καί σκρειωσαρένου τινά, έπειτα
καταθέντος εις νάρθηκα, όν ευρεν έν τΰ Περσική ya^>j πολυτελώς κατεσκευασρένον. Κατά τε δκ τον τού ΙΙοικτού ζκλον
καί κατά τκν συγ/ενειαν τκν άπό των Αίακιδών , των εν Μολοττοίς βασιλενσάντων, παρ’ οις καί τκν Ανδροράχκν ις·ορούσι
βασιλεύσαι, τκν Εκτορος γενομένην γυναίκα, έφιλοφρονείτο
πρός τους ϊλιέας ό Αλέξανδρος* ό δέ Καίσαρ καί φώαλέξανδρος
ών, καί τκς πρός τούς ϊλιέας συ}7 ενείας γνοιριμώτερα εχων
τεκμήρια, έπερρώσθ/j πρός τκν ευεργεσίαν νεανικώς* yvwpiρώτερα δέ , πρώτον ρέν ότι Ρωραιος* οι δέ Ρωραίοι τόν 5g5.
Αινείαν apyrr/izYiv ηγούνται' έπειθ’ ότι Ιούλιος, άπό ίουλου
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595. τίνος των προγόνων* εκείνος S’ από Ιλου την προσωνυμίαν
ia ye ταντην, τών άποχονων είς ών των άπό Αίνείου. Χώραν
τε $η προσένειμεν αύτοίς > καί thy ελευθερίαν καί τί;ν άλειτουρχησίαν αυτοίς συνεφ'ύλα|ε, καί μέχρι νϋν συμμένουσιν έν
τσότοις. Οτι d* ούκ ενταύθα ΐίρυτο τό παλαιόν ίλιον κα3·’
Ομηρον σκοποΰσιν, έκ των τοιώνΛ τεχμαιρονται. Πρότερον ί έ 1
ύποχοαπτέον τούς τόπους από τίς παραλίας άρξαμένους , άφ’
ίσπερ έλίπομεν.
$. 28.
E fi τοό/υν μετ’ Αβυίον 5? τε Δαρίανίς άκρα, ίς μικρω
πρότερον εμνιόσ^ημεν, καί η πόλις ή Δαρίανος , Λεχούσα της
Αβυίου έοοόμηκοντα ς·«$ίονς. Μεταςύ 3έ ο Ροίίος εκπίπτει
ποταμός, καθ’ δν έν τρ Χερρονησω τό Κυνός σήμα' ές-ιν, ό
φασιν Εκάβης είναι τάφον* οί <5έ τόν ΡοΛον είς τόν Αίσωπον
εμβαλλειν φασιν' είς ό1’ ές-ΐ των υπό τοΰ Ποιητοΰ λεγομένων
καί ούτος*
Ρήσος 5’ , Επτάττορός Τί, Κάρ>ισός«, ΡοΛ'ο;«.
Η Λέ ΔαρΛανος χτίσμα άρχαίον* ουτω ευκαταφρόνητου, ώς"ε
πολλακις οί |3ασιλείς, οί μέν μετώκιζον αυτήν εις Αβυίον, οί
όε ααώλίζον πάλιν είς τό άρχαίον χτίσμα. Ενταύθα Λ συνήλ^ον
Σΰλλας τε Κορυηλιος ό τών Ρωμαίων ήχεμών, καί Μι3ρι·
άάτης * ό κληθείς Εύπάτωρ, καί συνέδησαν προς άλληλους
επί καταλύσει τοΰ πολέμου.
$. 2Q.
Πλησίον ί ’ ές-ί τό Οφρυνιον, έφ’ ω τό του Εκτορος άλσος
εν περιφανεί τόπω* καί ε’φεςής λίμνη Πτελεώς.
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φ. 3ο.
JEfra Pom toν, πόλις επί λόφω κείμενη, καί τώ Ροιτείω 5g5.
συνεχή? ήϊών άλιτενής, έψ* $ Αίάντειον, μνήμα καί Ιερόν
Αίαντος, καί άνίμιάς* δν άραντος Αντωνίου κομισθεντα εις
ΑΓχυπτον, άπίίωκε τοΓς Ροιτειεΰσι πάλιν, καθάπεμ καί άλλοις
[άλλα] ό Σέβατος Καισαρ. Τά γάρ κάλλις·α αναθήματα εκ τών
επίμονες*»των ιερών ό μεν ήρε, τμ Αίχυπτία χαριξόμενος, ό
ίέ τοις θεοί? άπίίωκε.

§·. 3 ϊ .
Μετά ίέ τδ ί ’οίτειο'ν εΥι τδ Σίχειον, κατεσπασμίνη πόλις,
καί το ναδζ-αθμον, καί δ Αχαιών λιμήν, καί το Αχαϊκόν ς·ματόπείον, καί ή Στομαλίμνη καλούμενη, καί αί του Σκαμανίρου
εκ£ολαί. Συμπεσόντες χάρ ο τε Σιμόεις καί ό Σκαμανίμος εν
τώ πείίω, πολλήν καταφέρονΤες ΐλυν, προσχοΰσι τήν παμα)/αν, καί τυφλόν ς*όμα τε καί λιμνοθαλάττας, καί Ιλη ποιουσι.
Κατά ίέ τήν Σιχειάώκ άκμαν ες·ίν εν τμ Χερμονήσω τδ Πρωτεσίλειον, καί ή Ελαιοΰσσα, πεμί ών είρήκαμεν εν τοΓς Θρακίοις.
$. 3 a .
E r t ίέ τδ μήκος τής παμαλίας ταύτης, άπδ του Ροίτείου
μέχρι Σιχείου καί του Αχιλλίως μνήματος ευθυπλοούντων
εξήκοντα ς-αίίων’ ΰποπε'πτωκε ίέ τώ ίλαω πάσα, τώ μεν νυν
κατά τδν Αχαιών λ/μίνα, δσον δώδεκα ς-αδίονς διέχουσα, τώ 5g6.
σέ προτέμω, τριάκοντα άλλοις ς-αδίοις άνωτίμω κατά τδ πρδς
τήν l&jv μίμος. Τοΰ μεν ουν Αχιλλε'ως καί ιερόν ε’ς-t καί
μνήμα πμδς τώ Σιχείω. Πατρόκλου ίέ καί Αντιλο'χου μνήματα*
χα< evay/^ονσιν oe ΙλιεΓς πάσ* *xai* τούτοις και τω Αιαντι. Ηρα*λέα S7 ου πρωσιν, αιτεώμενοι ΧΥ,ν νπ* αυτόν π ό ρ ν η ν . Αλλ*
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596. εκείνος μέν, φαίη τις άν, ούτως έπόρθγ]σεν, ως·* άπολιπείν

τοΓς υς*ερον εκπορθήσουσι κεκακωμένην μέν, πολιν δέ. Διό
καί εζοηκεν ό Ποιητής*
Ιλιον έξαλάτταξ* πόλιν, χηρωαε S* άτ/νιάς.
Η γάρ χγιρεύχ λειπανδρία τίς έςτν, ©ύκ άφανισμός τέλειος·
ούτοι δ’ ήφάνισαν τελέως, οίς ενβγίζεα/ ά£ιούσι, καί τιμά» ώς
θεούς* εί μή τούτ* αιτιάσαιντο, διότι ούτοι μέν δίκαιον πόλεμον
ε|ηνεχκαν, εκείνος δε άδικον, Ινεχ* ίπ π ω ν Λαομέδοντος*
προς τούτο δέ πάλιν άντιτίθεται μύθος* ού γάρ ένεκα Ζππων,
αλλά μισθού υπέρ τίς Ησιόνης καί τού κήτους. Αλλ’ έάσωμεν
τούτα* εις γάρ μύθων άνασκευάς εκπίπτει* τάχα δέ [καί] λανθάνουσί τινες ημάς αίτιοι πι^ότεραι, δι’ άς τοΓς Ιλιεύίΐν επήλδε
τούς μεν τιμάν, τούς δέ μη. Εοικε δέ ό Ποιητές μικρόν άποφαίνειν την πόλιν έν τω περί ΰρακλέους λόχω, ειπερ
Εξ ο«5 σνν νηνσι *αι άνίράσι παυροτεροιιχιν
Ιλιον ϊξαλάπαξί πόλιν·
Καί φαίνεται ό Πρώιμος τω τοιούτω λόχω μέχας έκ μικρού χε/ο*
νώς, καί βασιλεύς βασιλέων, ώς έφαμεν. Μικρόν δέ προελδούσιν
οπό τίς παραλίας τούτης, ες·* τό Αχαίιον, ήδη της Τενεδιων
περαώς ύπαρχον.
$. 33.
Τοιούτων δέ των επί τό θαλάττη τόπων όντων, ύπέρκειται
τούτων τό Τρωικόν πεδίον μέχρι τής Ιδης άνήκον επί πολλούς
ροδίους, κατά τό προς έω μέρος. Τούτου δ* ή μέν παρώρειός
ε’ς-ί ς*ενη, τρ μέν επί την μεσημβρίαν τεταμένη μέχρε των
κατά Σκηψιν τόπων, τή δ* επί τάς άρκτους μέχρι των κατά
Ζέλειαν Λυκίων. Ταύτην δ* ό Ποιητής ύπ' Αινεία τάττει. καί
τοΓς Αντηνορι'δαις, κάλεί δέ Δαρδανίαν. Τπό δέ ταύηρ Κεβρηνία,
πεδιάς ή πλειςη, παράλληλος πως τη Δαρδανία* ήν δέ καί πόλας
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ποτέ Κεβρήν»). Υπονοεί δ 6 Δτημήτριος μέχρι δεύρο διατείνειν τήν 5g6.
..
περί to Ιλιον χώραν τήν υπό τώ Εκτορι, άνήζουσαν άκό τον
ναυς*άθριου ριέχρι Κεβρινίας* τα'φον τε yap Αλεξάνδρου δείκνυσθαί 9>)σιν αυτόθι καί Οι’νών/);, £ν ίς-ορούσι χυναίκα γεγο~
νέναι τον Αλεξάνδρου , πριν Ελένήν άρπάσαι* λέχειν δέ καί
τον Ποιητήν,
Κεβοιό»«ν, νόθον υιόν άγαχλήος Πριάαοιο*
W

δν είζός εΓναι επώνυμου της χώρας , ν και πόλεω; , όπερ 597.
πιθανώτερον* την δέ Κεδρτ,νίαν διήκειν μέχρι της Σχηψιας*
Spiov δ εΓναι τον Σκάμανδρον μέσον αύτών ρέοντα. Εχθραν δ
αεί καί πόλεμον είναι τοις τε Κεορηνοίς και τοΓς Σκηψίοις,
έως Αντίγονος αυτούς συνώκισεν εις την τότε ριέν Αντιχονίαν,
νυν δέ Αλεξάνδρειαν* τον; ρέν ούν Κεζοηνονς ξυμμεϊναι τοΐς
άλλοι; εν τη Αλεξανδρεία· τούς δέ Σκηψίους ε’πανελθείν εις την
οικείου, επιτρέψουτο; Λυσιμάχου.

$. 34.
Από δέ τής κατά τούτου; Ιδαίας ορεινής δύο φηαίν αγ
κώνα; έκτείνεσθαι προ; θάλατταν, τόν μεν ευθύ Ροιτείου ,
τον δέ Σιγεΐου , ποιούντας έξ άμφοΐν γραμμήν ήμεκυχλ.ιώδη*
τελευτάν ^ εν τώ πεδίω, τοσούτον απέχοντας τής θαλάττ»?;,
όσον τό νυν Ιλιον. Τούτο μεν δή μεταξύ τής τελευτής των
λεχθέντων αγκώνων είναι* τό δέ παλαιόν χτίσμα μεταξύ τής
αρχής’ καταλαμδάνεϊθαι δ’ εντός τό τε Σιμοεΐσιον πεδίου,
δι’ ού ό Σιμόεις φέρεται, καί τό Σκααάνφιον, δι’ ου ό Σζάριανδρος ρεΓ. Τούτο δέ καί ίδίω; Τρωίκον λέχεται, καί τούς
πλείς*ους αγώνας ό Ποιητής ενταύθα άποδίδωσι* πλατύτερου
γάρ ες-ι, καί τούς ονομαζόμενους τόπους ενταύθα δεικνυριένους όρώμεν , τόν Ερινεόν, τόν τού Αίσυήτου τάφον , τήν
Βατίειαν, τό τού ϊλου σήμα. Οι δέ ποταμοί, ο τε Σκάφανδρο;
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597· *Λι ° Σιμόεις, ό μεν τώ Σι/είω πλησιάσας, ό όετωΡοιτείω,
μικρόν έμπροσθεν τού νΰν Ιλίου συμβαλλουσιν, eft’ έπι τό
Σίχειον εκ'Λίόασι, καί ποιοΰσι τήν Στομαλίμνην καλούμενη.
Αιε·'ρ·/ε< ό* έκάτερον τών λεχθέντων πεδίων άπό θατέρου μεγας
τις αύχήν τών είρημένων αγκώνων, επ’ ευθείας άπό του νυν
Ιλίου τον αρχήν εχων, συμφυής αύτώ, εκτεινόμενος δ* Ιως τής
Κεβρηνίας , και άποτελών τό e * γράμμα πρός τούς εκατέ
ρωθεν άχκώνας.

$. 35.
Υπέρ $ε τούτου μικρόν τι των Ιλιε'ων κώμη ε’ς·ίν, ένη νομί*
£εται το παλαιόν Ιλιον ίίϊρύσθαι πρότερον, τριάκοντα ς-αδίοις
*
%
όϋχον από της νυν πόλεως. Υπέρ ό'ε της Ιλιέων κώμης ίέκα
ς-αοίους ες-tv η Καλλικολ.ώνη, λόφος τις, παρ’ δν ό Σιμόεις
ρεΐ, πεντας-άίιον όίεχων. Γίνεται ουν εύλογον , πρώτον μεν τό
επί τού Αρεος*
Λ ογο o’ April έτΐρωθιν epipm λαίλαπι Ισος,
Οξΰ κατ’ άχροτόκης πόλιος Τοώεσσι κελεύων,
Αλλοτε π«ρ Σιρόεντι θίων επί Καλλικολώνρ.
5^8. Τής yap μάχης επί τώ Σκαμανόρίω πεδίω συντελουμένης,
πιθανώς άν ό Αρης άλλοτε μεν τήν έχκίλευσιν από της άκροπόλεως ποιοίτο, άλλοτε S’ έκ των πλησίον τόπων του τε Σι*
μόεντος καί της Καλλικολώνης, μέχρι ού είκός καί την μάχην
παοατετάσθαι* τετταράκοντα όέ ς-αίίους Λεχούσης τής Καλλικολώνης άπό του νυν Ιλίου, τι χρήσιμον επί τοσοϋτον μεταλαμβανεσθαι τούς τόπους, έφ’ όσον ή όιάτα^ις ού όιετεινε; Τό τε,
Π ρος Θ ύμβρης
έλαχον Λ ύ κ ιο ι, οίκειότερόν έ-ι τώ
παλαιώ κτίσματΓ πλησίον yap ές-ι τό πεόίον, ή Θύμορα, καί
ό 0ί’ αύτου ρεών ποταμός Θύμβριος, έμοάλλοιν εις τόν Σκάμανίρον κατά τό Θυμβραίον Απόλλωνος ιερόν* τον όε νυν
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ίλιου πεντήζουτα r e t i e s οΊέχει. Ο τε έρινεός τραχύς τις 5g8.
τόπος καί έρινεώδης, τώ μεν άρχαίω κτίσματι υποπεπτωχεν'
ώστε το,
Λβών ό* ι^ήσον παρ’ Ερινεον , ?ν5α μόλι^α

Αρματος ρς*ι πόλις, και επιοροιίϊν ίπλβτο ΐαχο?,
οίκείως αν λέγοι ή Ανδρομάχη’ τής δέ νύν πόλεως πάμπολυ
άπέοικε* καί b φηγός δέ μικρόν κατωτέρω ές-ϊ του ερινεού, ε<ρ*
ού φηοιν ό Αχιλλευς*
Ογρχ έγ» μετ’ Αχαιοί™ πολεμικόν,
Ούκ έ&λισκ* μάχην άπο τείχεος δρνύρέν Εκτωρ ,
Αλλ’ ©gov ίς Σκαιάς τβ πύλας και y>5yov ίκανεν*

$. 36.
Καί μήν τό γε Ναύς·«θμον το νυν Ιτι “
λεγόμενον πλησίον
ούτως ές-< της νύν πόλεως , ώς*ε θαύμαζαν εικότως αν τινα,
ιών μεν της άπονο&ς, των δέ τουναντίον τής άψυχίας. Απονοίας μεν, εί εις τοσοΰτον χρόνον άτείχις·ον αυτό εΐχον, πλησίον
ούσης τοιαυτης πόλεως καί τοσούτου πλήθους, του τ’ έν αυτή
καί του επικουρικού (νεως·ΐ yap χεχόνεναι φησΐ το τείχος* ή
ούδ* έγένετο, ό δέ πλα'σας ποιητής ήφάνιϋεν, ως Αρις·οτέλης
φησιν). Αψυχιας δέ, εί, γενομένου τού τείχους, έτειχομάχουν,
ώς είσέπεσον εις αυτό τό Ναύς-αΒμον, και προσεμαχοντο ταΓς
ναυσά’ άτειχις·ον δέ εχοντες, ούκ. έθαρρουν προσιόντες πολιορ
κ ε ί, μικρού τού δϊαςϋματος όντος* ές*ι yap το Ναύς-αθμον
προς Σιχείω* πλησίον δέ και ό Σκαμανδρος έκδίδωσι, διέχων
τού Ιλίου ς-αδίους εικοσιν. Εί δέ φήσει τις, τον νύν λεχόμενον
Αχαιών λιμένα είναι το Ναύς*αδμον, έγγυτέρω τινά λέξει τόπον,
ίσον δώδεκα ς·«δίου; διες*ώτα τής πόλεως επί θαλαττη, πε
δών νύν προς-ιθεΐς, «διότι τούτο πάν πρόσχωσα τών ποταμών
εςι, τό πρό τής πόλεως επί θαλαττη πεδίον ώς-ε, εί δωδε-
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5gS. χας»ά&έν έςτ νυν το μεταξύ , τότε καί τω ήμίσει έλαττον
599· ^ Ρ Χ ε· Καί i ίοί^σις δ>υι προς toy Evptotoy ύπό τού Οδοσ·
σε'ως Αασκευασ^είσα μέγα εμφαίνει το δίάςιημχ το μέχρι
της πόλεως από του ναυς*α$μου,
άς <& νπο Ύροίτι λόχον iyojuv'
φησί χαρ ύποβας,
Awjv yap νκών έκά$ ίλ3ομεν»
Ε πί τε τήν κατασκοπία πέμπονται γνωσόμενοι, πότερον μενοϋσι
Παρά νηυοίν άττόπρο£εν ,
πολύ άπεσπασμένοι τού οικείου τείχους,
is πόλινίι
Αψ άναχωρίσονσ*.
Καί 6 Πολυόααας*
Α,αφι μαία γράζεσ^ε , φίλοι* χίλομαι yap Jywys
Αςτ/υε νυν ίεναι·
έζάς <Ρ άπ4 τείχεος sepsv.
Παρατίθησι δ9 ο Ατμητοιος καί τί?ν Αλεξανδρινήν έςτοίαν
♦
>
μάρτυρα, τήν σνγγράψασαν περί τϊ,ς Ομήρου Ιλιάοος, πΐ/νSavoficwjv , et περί τήν νυν πόλη/ ό πόλεμος συνέςτι, καί το
Τρωικόν πεδίον, ο μεταξύ της πόλεως καί της 3αλαττης ό
Ποιητής φράζει' το μεν γάρ προ τής ννν πόλεως όρώμενον,
πρόσχωμα είναι των ποταμών , ύς-ερον γεγονός.
$· 3 7·
Ο τε Πολίτες,
Ος Τρώων σκοπος ί£ε , ποίώκε«;σ* πεποι&ώς,
Τυρβω έπ1άχροτάχω Αισυτ,ταο γεροντος,
μάταιος w · Καί yap εί έπ άκροτατω, οριως [από] πολύ ay ριεί*
£ονος ύψους τϋς άκροπο'λεως έσκόπευεν, εξ ίσου σχεδόν τι διαςτ,μοαος, μύ δεόμενος μ*ιδεν τϋς ποδωκεώς του ασφαλούς χάρηr
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πέντε γάρ διέχει ς-αδίους ο νυν δεικνύρενος του Αίαν/,τον 5ggταγός χαζά την εις Αλεξάνδρειαν οδόν. Ονδ3ή τον Εκτορος δέ
περιδρομή ή περί την πόλιν έχει τι ενΚογ.ον' ον γάρ ες·ι περίδρο
μος η νΰν, διάταν συνεχή ράχιν' ή δε παλαιά είχε: περιδρορήν.
§. 38.

·

Οΰδέν δ* ίχνος σώζεται της αρχαίας πόλεως* εικότως· άτε
yap εκπεπορ^ηρένων των κύκλω πόλεων, ον τελέως δέ κατεσπασρενων, ταύτης δ3 εκ βάθρων άνατετραμμένης, οι λίθοι
ΐΐάντες εις τήν εκείνων άνάληψιν ρετηνέχθησαν. Αρχαιάνακτα
yovv φασι τον Μιτνληναίον έκ τών εκείθεν ·λίθων τό Σίχειον
τειχίσαι. Τούτο δέ κατεσχον μεν Αθηναίοι, Φρύνωνατόν Ολνρπιονικην πέρψαντες, Λεσοίων επιδικαζόμενων σχεδόν τι Τής
παση; Τρωα'δος* ών δή καί χτίσματά είαιν αί πλείς-αι τών
κατοικιών, αΐ μεν σνρρενονσαι καί νύν, αί 5* ηψανισμεναι.
Πιτταχός δ 3 ό Μιτυληναίος, εις τών επτά σοφών λεγομένων, 6οο.
πλεύσας επί τόν Φρύνωνα ς-patrjyov διεπολέρει τέο)ς, διανύεις
καί πα'σχων κακώς (ότε καί Αλκαίος φησΐν ό ποιητής, εν τινι
άγώνι κακώς φερόρενον εαυτόν, τά όπλα ρίψαντα φυχείν· λεχει δ έ ποός τινα κήρυκα, κελεύσας άγγεΐλαι τοίς εν οίκω, Αλ
καίος σώος Αρει* όντεα δ3 αν καύτάν τάν άλέκτοριν
ες Γ λαυκω ποϋ ιερόν έκρέρασαν Αττικοί)* νς-ερον δ3
εκ μονομαχίας προσκαλεσαρένον τού Φρύνωνος , αλιευτικήν
άναλαοών σκευήν συνέδραμε, καί τώ μεν άρφιολής-ρω περιέβαλε,
Τρ τριαίνρ δέ καί τώ ςιφιδίω όπειρε καί άνείλε. Μένοντος ο’
έτι τού πολέρου, Περίανδρος διαιτητής αίρεθείς νπ> άρφοίν,
ελ.νσε τόν πόλερον.
§· 5g·
Τιραιον δέ ψεύσασθαι φησίν ό Δηρήτριος, ις-ορουντα ε’κ
Zf
2
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6οο. τών λίθων των έ | Ιλιον Περίανσ^ον έπιτειχίσαι τό Αχίλλειο»
τοίς Αθηναιοις, βωςθούντα τοίς περί Πιττακόν* έπιτειχισθήναι
μέν yip Οπό τών Μιτοληναίων τον τόπον τούτον τώ Σιχείω,
ον μτ,ν at λίθων τοιοΰτων, οίιδ3 Οπό τον Περιάνδρου. Πώς
yip «ν αίρεθήναι διαιτητήν τόν προσπολεμούντα j Αχίλλειου δ’
ες·1ν ό τόπος, εν ώ τό Λχιλλέως μνήμα, κατοικία μικρά.
Κατέσκαπται δε καί το Σίχειον Οπό των Ιλιέων διά τ/,ν απεί
θειαν ύπ’ εκεινοις yap jjv ύς-ερον η παραλία πάσα ή μέχρι
Δαρδάνου, καί νυν ύπ’ εκεινοις ές-t. Τό δέ παλαιόν Οπό τοίς
Η
Αίολεύσιν »ν τά πλ·είς*«’ ως-ε Εφορος ούκ όκνεΐ πάσαν την
από Α&ίδου μέχρι Κύμης καλ.εΓν Αιολάδα. Θουκυδίδη; δε
φησιν άφαιρεθήναι την Τροίαν Οπό Αθηναίων τούς Μιτυληναίους, έν τώ Πελοποννησιακώ πολεμώ τώ Ηαχητίω.
$. 4 °·
Αέχουσι δ’ οί νυν Ιλιεις καί τούτο, ό>ς ούδέ τελέως ήφανίσθαι συνέβη την πόλη; κατά ττ,ν άλ.ωσιν Οπό τών Αχαιών,
ούδ’ έ£ελείφθ>] ουδέποτε. Αί χούν Λοκρίδες παρθένοι, μικρόν
ύπερον άρΙαμεναι, έπεμποντο κατ’ έτος. Καί ταύτα ό5 ούχ
Ομηρικά· Ούτε yip τής Κασάνδρας φθοράν οίδεν Ομηρος'
άλλ.’ ότι μέν παρθένος «ν Οπ’ εκείνον τόν χρόνον λέγει'
Τ1ζγ*ι yip Ο3ρυον?α, Καβηβοθεν ενίον εύντα,
6 ; ρχ νε'ον ίττολεροιο ptsxa χλίος ε*Α/,λ'νύ5α·
Ητεε yip Opcaptoto wt/yarpuv είδος άρίςτ,ν,
Κα^σάνίρr<v , άνάεανον*

βίας δε ουδέ μέμνηται, ονδ* ότι ν, φθορά τού Αιαντος ή έν τή
ναυχγϊα διά μχνιν Λθν,νάς συνέβη, η κατά τοι«ύττ(ν αιτίαν.
6ο ι. Αλλ’ άπεχθονόμενον μέν τή Αθηνά κατά τό κοινόν είρηκεν
(απάντων yip εί; τό ιερόν άσεβησώ/των, άπασιν έμήνιεν)*
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άπο1έσ$αι <?έ υπό Ποσειίώνος ρε^αλορρτίίΛοίΛίσαντα. T«s οε 6ο ι
Λοκρίίβς πεμ,φ&ηνχι, Περσών

κρατουντών, αυνέο-ή.

/
Ούτω μέν
λέχουσιν οι ΙλιεΓς. Ομβρος ίε ρητώς τον
άφοενισμον τί?ς πόλεως ειρ^κεν*
Εσσεται ί/χα,ο, οτ’ αν ποτ’ όλώλρ ίλιος ίρί.
Η yap και Πριάμοιο πόλιν ίιεπίρσαμεν αίπήν.
Β&υ>ρ καί μύ5οι<τι£κ«ί ύπεροίnjtit τίχνί}]·
ΠέρΒετο ίε Πριάμοιο πόλις ίεκάτω ένιαντω·
Και τά τοιαύτα ίέ τού αυτού τ&ενται τεκμήρια, οΐον, οτΐ τίς
ΑΒηνας το £όανον νύν μέν Ιςιριός οράται, Ομβρος £έ καΒ>ίμενον εμφαίνει' πέπλον yap κελεύει
Θ*ιναι Α^ναίκς «πί yovvaaev*
(ώς και,
Μή ποτέ yovvaffiv οϊτιν Ι^έσσεσ^αι φίλον υιόν)·
Βέλτιον yap ούτως, $ ώς τινες δέχονται, αντί τού, παρά τοις
γόνασι ΒεΓναι, παρατιΒέντες το,
ΐί r? feat επ’ εσχάρρ έν πυρος a*iyij*
αντί τού παρ* έσχάρ*ρ· τις yap άν voq&etq πέπλου άνάΒεσις
παρά τοις yovaat; Καί οι τϊ,ν προσωδίαν δε ίιας-ρέφοντες,
yovvaatv, ώς Θυα'σιν, όποτέρως άν $έ£ωνται, άπεραντολοyoiaev, ει5’ ικετεύοντες··. τε ψρένας. Πολλά δε τών αρχαίων τ>5ς
ΑΒηνάς ξόανων καημένα όειζνυταί, καΒα'περ εν Φωκαία,
Μασσαλία, Ρώμρ, Χιω, καί άλλαις πλειοσιν. Op.oAoyouai ίέ
καί οί νεώτεροι τον άφανισμον τής πόλεως, ών έςπ και Λ υκούρχος ό ρκτωρ* μν/)σΒείς yap τκς ίλιέων πόλεως οησέ* Τις
ούκ άκ//κο$ν, ώς άπα| υπό τών Ελλοόνων κατεσκά<ρ], άοικητον ούσαν;
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6οι.

Είκάξονσι δε τους υςερον άνακτιααι διανοουμένους οίωνίσασ$αι τον τόπον εκείνον , είτε διά τάς συμφοράς, είτε και
καταρασαμενου τού Αχαμεμνονος κατά παλαιόν έ$ος (καδάπερ
καί ο Κροισος εζελών την Σιδηνην, εις ην 6 τύραννος κατέφνχε Γλανκίας, άράς ε$ετο κατά τών τειχιούντων πάλιν τον
τόπον)' εκείνον μεν ούν άποςϋναι του χωρίου, έτερον δε xet—
χίσαι. Πρώτοι μεν ούν ΑΓνπαλαιείς, οί το Ροίτειον κατασχόντες, συνώκιοαν προς τώ ,Σιμόεντι Πόλιον, δ ννν καλείται IIό·
λισμα, ονκ έν εύερκεί τόπω* διό κατεσπασΒη ταχέως. Επί δέ
τών Λνδών η νυν εκτισθϊΐ κατοικία, καί τό ιερόν ου μην
πόλις γε fom άλλά πολλοίς χρόνοις ύπερον, καί κατ’ ολίγον,
6οα. ώς ειρ/,ται, τκν αν|τ,σιν έσχεν. Ελλάνικος δέ χαριζομενος τοίς
Ιλιενσιν, οίος ό εκείνοι# £ ν μ ό ς, συνηγορεί τώ τον αντκν είναι
πόλιν τκν νυν τη τότε· Τκν δέ χώραν, ά^ανισθείσ^ς τίς πόλεως, οι τό Σί^ειον καί τό Ροίτειον εχοντες διενείμαντο, καί
τών άλλων ώς έκας-οι τών πλ>ισιοχώρων, άπέδοσαν δ3 άνοικισθεισης.
§. 43.
Πολνπίδακον δε την ϊδην ιδίως οιονται λέχεσ&αι, διά τό
πλ;τ5ος τών εζ αυτής ρεόντων ποταμών κα5’ ά μάλις-α η
Δαρδανικκ νποπέπτωκεν αντί *καί* μέχρι Σκίψεως, καί τά περί
Ιλιον. Εμπειρος δ* ών τών τόπων, ώς άν επιχώριος άνκρ, ό
Δημκτριος, *τότε μεν* οντοιςλέχει περί αυτών Ε$ί γ*ρ λόφος
τις τίς Ιδης Κότνλος· νπέρκειται δ* οντος εκατόν πον καί εί
κοσι ς-αδίοις Σκίψεως* εζ ου ο τε Σκάμανδρος ρείκαί ό Γράνικος, καί Αίσωπος· οί μεν προς σρ/τον καί τ/,ν Προποντίδα,
εκ πλειόνων πτ,χών σνλλειβομενοι, ό δέ Σχάρανδρος επί δύσιν
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e/. μιας πηγής' πάσχι S’ αϊλβ.αις πίησιάζουαηι εν d/.oai ς·α- 6οί.
diW περιεχόμενα* &αρίμαη* πΐΰς-αν S’ αγέςηχεν άπό τής
*ΡΧ?ιζ το tow Αίσωπου τελοβ, σχεδόν u χαι πεντακοσίους ς·α~
Siovg. Παοεχει Si ϊ.όγον, πώς f /ισιν 6 ΤΙοιητης,
Κρουνώ ί ’ ικανόν y.ctXktppio), tv5a ί* Trjjyoi
Δοιαί άναισσουσ* Σκαμάνίοου. δινήεντος·
U μεν yap 5 ’ ύίατι λιαρφ ρέει,

δ. έ$7 Βερμώ* επιφέρει δέ,
,
Αμφι δε καπνός
Γiyvttou εξ αντίπ, ώσ$1 πυρός*
* Η <Γ ετερη £ερεί π popssi εικυΐα χαλάζρ,
Η χιόνι ψυχργ.

Ούτε γάρ θερμά νυν εν τώ τόπο) ευρίσκεται, ούθ* i τού ΣκαΡ*νδρου πηχο ενταύθα, άλλ* εν τω ορει* καί μ ία, άλλ’ ού
δύο. Τά μεν ουν θερμά εκλελεύρθαι εικός* τό δέ ψυχρόν κατά
διάδοση; ύπεκρέον εκ τού Σκαμάνδρου κατά τούτο άνατέλλειν
τό χωρίου, υ* καί* διά ?ό πλησίον εΓναι τού Σκαμάνφου , καί
τούτο τό ύδωρ λε'χεσθαι του Σκαμάνδρου π^/όν ούτω yap
λέγονται πλείους πκ,χαί τού αυτού ποταμού.

$· 44·
Συμπίπτει δ>είς αυτόν ό Ανδριος άπό τκ? KapyjT/jvvis ,
ορεινές τίνος πολλαϊς κώμαις συνωκισμέν^ς, καί χεο>ρχουμένης
καλώς , παρακείμενες τ>5 Δαρδανικιρ μέχρι τώυ περί Ζέλειαν
καΓΠιτυειαν τόπον ώνομάσθαι δέ τ>3ν χώραν φασίν άπό τού
Καρύου ποταμού , ον ώνο'μασεν 6 Ποηςττίς*
Ρϋσός θ* Επτάπορός τβ Κάοησό; τε Ρόδιός τε'

ττ,ν δέ πόλιν κατεσπάσθαι τον ομώνυμον τω ποταμώ. Πάλιν
δ* ούτός φκ,σι'ν* ό μέν Ρίσος ποταμό; νυν καλείται Ροείτ^ς· ει
μ>3 άρα ό εις τον Γράνικον εμδάλλων Ρ^σός έςιν. Επτάπορος
δέ^ δν καί Πολύπορου λέχουσιν > επτάκις διαοαινόμενος έκ 6ο5
Ζ£ 3
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6ο5. τών περί τήν Καλ,ήν πεύκον χωρίων επί Κελαινάς χώμιην ίοϋα,
και το Ασκληπιείου > ίδρυμα Αυσιμάχρυ. Περί δε τής Καλής
0
πεύκος Ατταλος ό πρώτος βασιλεύσας ούτως γράψει’ τήν μεν
περίμετρον είναι φησι ποίών τεττάρων καί είκοσι, το ίέ ύψος
από μεν άίζτ,ς διτ,χενν καί εως επί εξήκοντα καί επτά πόδχς,
είτ’ εις τρία ογιζομέντ,ν ίσον Κοίλων Αέχοντα , εΐτα πάλιν
συνα/ομέντ,ν είς μίαν κορυφήν , αποτελούσαν τό πάν ύψος
δυοΐν πλέθρων , καί πεντεκαίίεκα πτ,χών’ Αδραμυττίου δε
διεχει προς άρκτον εκατόν καί ό^ίοήκοντα ς’αδιους. Κάρησος
από Μαλ.ούντος ρεί, τόπου τινός κειμένου μεταξύ Παλαισκήψεως καί Αχααου τής Τενεδίων περαίας· εμβάλλει ίέ είς τόν
Λισηπον Ροόϊος όε από Κλεανίρ/ας καί Γορίου. ά Αέχει
τής Καλής πεύκη; εςήκοντας ςαδίους' εμβάλλει δ> είς τόν
Αίνιον.
$. 45.
Χο£»
αΰλώνος τοΰ περί τόν Αίσωπον έν άρις·ερά τής
ρύσεως αυτού πρώτον ές-ί Πολιχνα, τειχήρες χωρίον, ε?3·’ ή
Παλαίσ/κ,ψις , εΐ~ Αλιζώνιον , τούτ’ ήόή πεπλασμενον προς
τήν των Λλιξώνων ύποθεσιν ^ περί ών είρήκαριεν είτα Κάρ^σος
ερήμη , καί ή Καρ·/]στ;νή , καί ομώνυμος ποταμός, ποιων καί
αυτός αυλώνα αξιόλογου , έλάττω ι?έ τοΰ περί τόν Αίσωπον.
Τά (Γ έ|ής ΰδϊΐ τά τής Ζελείας έςί πεδία καί όροπεόια καλώς
γεωργούμενα’ εν δεξιά δε τοΰ Αισήπου μεταξύ Πολιχνας τε
καί Παλαισκήψεως ή Νέα Κώμ/j, καί Αργύρια' καί τούτο
πάλιν τακτέον πλάσρια πρός τήν αυτήν υπόθεση/, ό'πως σω5είϊ) τό,
όθεν

α ργύρου ΐς ι

Η ουν Αλύβή πού, ή Αλο'πη, ή οπο>ς βούλονται παρονομάζειυ ;
έχρήν yap καί τούτο πλάσαι παρατριψαριένου; τό μέτωπον Λ
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χαι μη χωλόν εάν καί έτοιμον προς ε).εγχον, άπαξ
άπο- 6ο3.
τετολρικότας. Ταύτα μεν ουν ίνς-ασιν έχει τοιαύτην. Τάλλα
ΰπολαμβάνομεν, ή τά χε πλέΐς-α, δεΐν προσέχειν, ώς άνδρί
έμπείρω καί ε’ντοπίω, ιρροντίσαντί χε περί τούτων τοσούτον,
ώστε τριάκοντα βίβλους σνγ/ρ&ψαι ςίχων εςήγησιν μικρά
πλειόνων εξήκοντα, τού χατοδόγου των Τ,οώων. Φ/;σί ί* ουν τίίν
Παλαίσκκψιν η5ί μέν Αινείας διέχειν πεντήχοντα ς-αδίους > τού
<?έ ποταμού τού Αίσωπου τριάκοντα' άπο δε τής ΙΙαλαισκ>5ψεως
ταύτ»ις διατειναι τϊ,ν ομωνυμίαν καί εις άλλους πλείους τύπους.
Επάημεν ίέ επί τλ,ν παραλίαν, ό',^έν περ άπελίπομεν.

4^

§. 46.
Ε γι δη μετά τήν Σιγειάδα όίχραν χαι τό Αχίλλειον ή Τενε* 6ο
Αων περαχα, τό Αχαιϊον, καί αυτή κ Τένεδος> ου πλείους των
τετταράκοντα ςαδίων Λεχούσα τκς κπείρου· έχε» ,οέ τλ/V περί
μετρον όνον όγδοήχοντα ςαδίων, καί πόλιν Αίολίία, καί λι
μένας δύο , καί ιερόν τού ΣμινΒέως Απόλλωνος* χο&άπερ χαι
ο Ποιητλς μαρτυρεί’
,

Τενέίοιό τε iyi άνάσσεις ,

Σμινθβΰ.
Περίχειται δ3 αυτδ νηοία πλείω, καί δ/ι καί ούο , ά καλούσι
Καλύύνας , κειμενας κατά τον ε’πί Λεκτόν πλούν καί αύτί/ν
ίέ την Τένεδον Κ οδ.ύδναν τιν'ες είπον, άλλοι δε Αεύχοψρυν.
Μυθεύονσι δ3 έν αύτ>5 τά περί τον Τέκνων, άρ' ού καί τούνομα xrj ν/,σω, χαι' τά περί του Κύκνον, Θράκα τό γένος,
πατέρα δ3, ώ; τινες, τού Τέννου, βασιλέα δε Κολωνών.

§· 47·
Ην δε τώ Αχαιίω συνεχής ή τε Αάρισσα, καί Κολωναί,

Ζζ 4
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6ο4· ττ,ς Τενε&'ας ouffat πρότερον, καί τ, νυν Χρύσα, εφ* υψους τίνος
πετρώδους νπερ τής Γαλάτης; ιδρυμένη, καί » Αμαξιτός, ή
τώ Λεκτώ υποκείμενη συνεχής’ νυν δ* ν>Αλεξάνδρεια συνεχές
εςι τώ Αχα;?ώ* τ« δε πολίσμαχα εκείνα συνωχισμένα τυγχάνει,
χι&άπερ καί άλλα πλειω των φρουρίων , εις τκν Αλεξάνδρειαν'
ών καί Κεβ^>;ν»3, καί Νεανίρία έ ς ί , καί τλν χώραν εχουσιν
εκείνοι' 6 δε τόπος, έν ω ννν κεΓταε η Αλεξάνδρεια, Σιγΐα
εκαλείτο.

§. 48.
Εν δε τη Χρύση τούτη καί τό τον Σμινθεως Απόλλωνός
εςτν Upον, καί το σύμβολον, το τκν ετνμότητα τον ονόματος
σώ£ον, ό μνς νπόκειται τώ ποόί τον ίοάνον. Σκόπα ό* έςΊν
εργ& τον Παμου* σννοικειονσι ίέ καί -rfci/ Σποριάν > είτε
μν^ον, τοντω τώ τόπω τλν περί‘τών μυών. ΤοΓς γάρ έκ τός
Κρητηζ άγνγμενοιςΤενκροις (ούς πρώτος παρέόωκε Καλλίνος,
ό τός ελεγείας ποιητης· ό*ολον3>]σαν δε πολλοί ) χρησμός >?ν,
αύτόθι ποα$σασ£αι την μονήνβ όπον άν οί ^ ε ν ε ις αύτοΓς
επιθώντατ συμθηναί δε τούτ αύτοίς φασι περί Αμαστόν·
ννκτωρ γάρ πολύ πλίθος των άρονραίων μυών εζανΒησαν διαcar/dv όσα σκύτινα τών τε όπλων καί τών χρ^ςηφιων* τούς
όέ αντό3τ μειί/αι* τούτους δε καί τκν Ιό/jv από τός έν Kp>ft>?
κατονόμασαν* Ηράκλειας δ* ό Ποντικός πλ*ι£ύοντάς φ*}σι μνας
περί τό ιερόν νομισ&ίναι τε ιερούς , καί τό £όανον οντω κατα~
σν.ενζσΒηναι βεδηχος επί τώ μνί. Αλλοι ό* εκ τός Αττικός
άγϊχΒαί τινα Τενκοόν φασιν εκ όόμον Τρώων, δς ννν* ό*
Ξνπετεών λέγεται' Τεύκρονς δε μηδίνας ελθείν εκ τός Κρότης.
Τός δε προς τούς Αττικούς έπιπλοκός τών Τρώων τ&ίααι
*
οΐ,μεΐον , καί τό παρ’ άμ'ροτέροις Εριχθόνιόν τινα ysveVSai τών
&>5. άργργεζών· Αέγουσι μέν ούν όντως ο: νεώτεροΓ τοΓς ό7 Ομό-
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ροιι μαλλο* επεσι συμφωνεί τά h τώ Θη&ις πεδίω , καί τη 6ο5<
αυτόθι Χρυσή Ιδρυμενγ ποτέ, δεικνύμενα ίχνη* περί ών αύτικα
ερουμεν. ΓΙολλαχού δ7 έστί το του Σμινθέως όνομα , καί yap
περί αυτήν την λμα&τόν χωρίς του κατά το ιερού Σμινθίου, δύο
τόποι καλούνται Σμινθια* καί άλλοι δ7 εν τη πλησίον Λαρισσαία· καί εν τη Παριανη δ7έςΊ χωρίον τά Σμινθια καλούμενου,
καί έν Ρόδω, καί εν Λι'νδω, καί άλλοθι δέ πολλαχού4 καλούσι
δέ νυν το ιερόν Σμινθιον. Χωρίς δέ καί το Α ίσιον πεδίον, ού
μέχα, εντός του Λεκτού, καί τό ΤραχασαΓον άϊοπηγιον αυτό
ματον τοΓς ετησίαις πη^ύμενον προς Αμα£ιτω# Επί δέ τώ
Λεκτώ βωμός των δώδεκα θεών δείκνυται* καλούσι δ7 Αχαμέμνονος ίδρυμα* εν επόψει δέ τώ Ιλιω ες~ί τά χωρία ταΰτα, ως
έν διακοσίοις ς-αδι'οις , η μικρώ πλειοσιν* ώς δ7αύτως καί τά
περί Α6υδον εκ Πάτερου μέρους , μικρόν δ7 όμως έ^υτερω η
Α^υδος.

$· 49·
Κάμψαντι δέ το Λεκτόν, ε>λλoyιμώtaτaί πόλεις τών Αίολέο>ν,
καί ό Αδ^αμυττηνός κόλπος έκδέχεται, έν ω τούς πλείους τών
Λελέyωv κατοικιών ό Γίοιητης φαίνεται, καί τούς Κίλικας
διττούς όντας. Ενταύθα δέ καί ό τών Μιτυληναίων ές·ίν aiytar
λός , κώμας τινάς εχων κατά την ήπειρον τών Μιτυληναίων.
Τον δέ αυτόν κόλπον καί ΙδαΓον λέχουσιν η yap άπό του
Λ έκτου ράχις, άνατείνουσα προς την ίδην, ύπερκειται τών
πρώτων τού κόλπου μερών έν οίς πρώτον τούς Λέλεyaς ό
Ποιητης ιδρυμένους πεποιηκεν.
$. 5ο,
Ειρηται δέ περί αυτών καί ποότερον* καί νυν δέ προσλη-
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6ο5. τπέον, ότι Ώτβχσόν τινχ λε^ει πολιν αντών νηο Αλτ»! τετα*/-

μένην*
ΑλτΓω, o?
ριλοπτολ/ροισιν άνάσση,
Πί&αον αιττ^εσσαν «χων επι Σατνιό^ντι*
Καί νυν ό το'πος &άνυται τίς πόλεως έρημος, Γράψουσι δί
τινες ούκ ευ, Υπό Σατνιόεντί, ώς υπό ορη Σατνιδεντιχειμένης
της πόλεως* oiSiv δ* έςιν όρο; ενταύθα Σαννιόεις προσαγορευζμενον, αλλά ποταμος, εψ* ω ϊδρυται f) πόλις· νυν δ3 έςιν
ερχμιj. Ονομάζει δε τόν ποταμόν ό Ποιητές*
Σάτνιον οντασε οονρ\ ρετάλαενο? όΓυίεντι,
HvortoVjv, ον άρα νύμψη ri*s vrt- auναών
Ηνοπι βουχολί'οντι παρ’ όχθας Σατνιόεντος.
Καί πάλιν,
6ο6.

Nats «ίε Σατνιόεντος ivppsfrao παρ’ ©χθας,
Πήίατον αιπεινόν.
Σατιόεντα ^ xtrepov εΓπον* οι δε Σαγνιόεντα* έτ* & χείμαρρος
αεγαςφάξιου δε μνημης πεποιτ/κεν ονομάζων 6 Πο^ττ,ς αυτόν.
Ούτοι ^ oc τόποι συνεχείς είτι τη Δαρόανία καί τη Σκηψια,
ώσπερ άλλη τις Δαρόανια, ταπεινότερα ίέ.
§· 5 . .
Ασσι'ων δ iri νυν καί Γαρχαρέων εως της κατά Λεσοον
3αλάττης > περιεχόμενα τ>5 τε Αντανίρία, καί τ*? Κε£ρηνίων,
καί Νεανίριέων , καί Αμαξιτεων. Της μεν γάρ Αμαξιτού
Νεανδ^ιεΐς ύπερκεινται, καί αυτοί όντες εντός Λεκτού, μεσοχαιότεροι όέ καί πλησιαίτεροι τώ Ιλίω* όιέχουσι γάρ εκατόν
καί τριάκοντα ς-αδιονς. Τούτων ίέ κα^περ^ε Κεβρηνιοι* τού
των δε Δαρδάνιοι μέχρι Παλαισκηψεως καί αυτής της Σκηψεως·
Τήν όέ Αντανόρον Αλκαίος μεν καλέ? Αεϊεγων πόλιν*
Πρώτα ccev Δντανόρος, ΛελΡ/ων πόλις.

ΒίΒΛ. ΙΓ. ( τ ρπ α ι ).
0 <5ε Σκ^ψίος εν ταΐς ττχρχχεψεναις ΐΐΒγ,οιν' ώοτ’ έζπίπτβι Γ;ο6.
αν εις vr,'j των Κιλ&ων. Ούτοι γάρ tint συνεχείς τοίς Λέλεςι
μάλλο'ν πως, τδ vo'noy πλευράν τζς IoVji άψορίζονΐες' ταπεινοί
5* δμως καί ουτοι , καί τ>5 παραλία συνάπτοντες μάλλον
τδ κατά Αίραμυττιον. Μετά yap to Λεκτον το Πολυμκίιόν
ες·* χωρίον τι εν τετταράκοντα ς*αίιοις· είτ* εν. ο*/ίοδ*οντα
Ασσος, μικρόν υπέρ της θαλάττης· εΐτ’ εν εκατόν καί τεττα
ράκοντα τά Γάργαρα* κείται ίέ τά Γάργαρα eV άκρας, ποιού
σες τον ίσϊως Αίραμυττηνον καλούμενον κόλπον. Λέγεται γάρ
καί πάσα η από Λεκτού μέχρι Κανών παραλία τώ αύτώ τούτω
όνόματι, εν ώ καί ό Ελαϊτικός περιλαμβάνεται* totως μεντοι
φασί τούτον Α&αμυττηνόν, τόν κλειόμενου υπό τούτες τε της
άκρας} έφ>’ η τά Γάργαρα , καί της Πυρράς άκρας προσαχορευομένης* εφ* y καί Α^ροίίσιον ιφυται. Πλάτος δε τού Γε
μάτος εΥιν, από της άκρας επί την άκραν, ίίαρμα εκατόν καί
είκοσι ς-αδιων, Εντός όε η τε Αύτανδρός έςιυ, ύπερκειμενον
έχουσα όρος, δ καλούσιν Αλεξάνδρειαν, όπου τάς θεάς κριβηναί
^ασιν υπό τού Πάριίος* καί ό λσπανεύς, τό ύλοτόμιον της
Ιδαιας ύλης* ενταύθα yap διατίθενται κατά/οντες τοΓς δεομένοις. ΕΓτα Ας-υρα, κώμη καί άλσος της Αςυρηνης Αρτέμιδος
Sytον. Πλησίον δ* ευθύς τό Αδραμύττιον , Αθηναίων άποικος
πόλις , έχουσα 'λιμένα καί ναύς-αθμον. Εςω δε τού κόλπου
κοίτης Πυρράς άκρας η Κισθηνη εΥί, πόλις έρημος} έχουσα
λιμένα· υπέρ αυτής [δ*] εν τ>5 μεσογαία. τό τε τού χαλκού 607·
μεταλλον, καί Περπερηνα καί Τράριον, καί άλλοι τοιαύται
κατοικώι. Εν δέ τη παραλίά τη έφεςης αί των Μιτυληναιων
κώμαι, Κορυφαντ/ς τε καί Ρίράκλεια* καί μετά ταύτα Αττεα*
εΐτ’ Αταρνεύς, και Πιτάνη, καί αί τού Καίκου έκβολαι'* ταύτα
δ* #δη τού Ελαϊτών κόλπου* καί έτιν εν τη περαια η Ελαια,
καί ό λοιπός μέχρι Κανών κόλπος, Αέγωμεν δε άναλαοόντες
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. περί των καθ’ εκα^α Τδβελιν, ει tc παραλέλςίπται μνήμης ά&ου,
καί πρώτον περί της Σκτ;ψεως*
d
$. 5 2 .

Ες*ι δ7 μεν πάλαι Σκίψις επάνω Κέδρινος κατά το μετεωρότατον τίς Ιδης εγγνς Πολίχνης· εκαλείτο δέ τότε Σκηψις,
ειτ* άλλως, εϊτ άπό του πεοίσκεπτον εΓναι τον τόπον εΐ δει
τά παρά τοΓς βαρέάροις εν τώ τότε ονόματα ταίς Ελληνικαις
ετυμολοχείσ^αι φωναίς* ύπερον δέ κατωτέρω Γ«δίοις ε&κοντα
εις την νυν Σκηψιν μετωκίσ^ησαν Οπό Σκαμανδρίου τε τον
ο ς, καί Ασκανζου του Αινείου παιδός. Καί δύο γένη
ταυτα βασιλευσαι πολύν χρόνον έν τ ί Σκάψει λέχεται· μετά
τούτα δ7 εις όλιχαμχιαν μετές-ηταν, είτα Μιλησίοις συνεπολιτεύβησαν αυτοί, καί δημοκρατικών ώκουν ©ί δ7άπό τού χένους
©ύδέν ήττον εκαλούντο βασιλείς, έχοντές τινας τιμάς· εΓτ* εις
την Αλεξάνδρειαν συνεπόλισε τούς Σκηψίους Αντίχονος· eft*
απέλυσε Λυσίμαχος, καί επανηλ&ον εις την οίκειαν·

$. 53.
Οίεται δ7 ό Σκηψιος καί βασιλείου του Αινείου χεχον^αι
την Σκηψιν, μεστήν ούσαν της τε υπό τώ Αινεία καί Λυρνησσου, εις ην φνγεΐν είρηται διωκόμενος υπό τού Αχιλλέως· φησί
χούν ό Αχιλλεύς·
Η ού μίμνη,οτε πέρ σε, βοών άττο, μούνον «όντα,
Σένα κατ’ ΐδαζων όρέων τ αχέζσσι πόδεσσ*;
Κείθεν δ3ες Ανρνησόν ύπέ^ψνγες* αντάρ έγω την
Πέρσα, ρε£ορμη$είς.

Ούχ όμολοχει δέ τώ περί των αρχηγετών της Σκηψεως λόχω
τώ λεχ&έντι νυν τά περί του Αίνείου 5ρυλλούμενα. Περιχε-
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νέοθαι γάρ Sh τοντόν φάση* ix τον πολέμον διά trjw προς 607.
Πρίαμον δυσμένειαν'
Alt γάρ Πριάμω Πριόνι» δίω,
Ovvtx’ αρ’ ίσθλον ιόντα μ ιτ’ άνδράσιν ου τι τίεοχβ.

Tow? δέ σννάρχοντας Ανηονορίδας, καί αυτόν τον Ανηίνορα,
διά τ>?ν Μενέλαον παρ' αυτώ £ενίαν. Σοφοκλής yovv εν τρ 608.
«λώσει tow Ιλιον παρδαλέαν ψησΐ προ τός θνρας tow Αντι{νορος προτεθκναι σνμδολον το£» άπόρθνίον εαθίίναι τ«ν οι
κίαν. Τον μεν ονν Αντήνορα καί tows παιδας μετά των περίγινομένων Ενετών είς τχν Θράκην περαιωθκναι* κάκεΐθεν
διαπεσεΐν είς tijv λεγομένων κατά τον Αδρίαν Ενεχατ,ν' τον
<δε Αινείαν μετ’ Αγχίσου tow πατρός καί tow παιδός Ασκανίον
λαόν άθροίσαντα πλενσαι· καί οί μέν οίχησαι περί τον Μακε
δονικόν όλνμπόν φασιν* οί δε περί Μαντίνειαν txfs Αρκαδίας
κτίσαι Καπυας, άπό Κάπνος θέμενον τοΰνομα τω πολίσματι·
οί 3* ας Αιγεςαν κατάραι τκς Σικελίας σνν Ελύμω Τ ρω ί,
καί Ερνκα, καί Λιλνδαιον καταπχεΓν, καί ποταμούς περί
Αι^εςΌν ηροσαγορεΰσαι, Σκάμανδρον κα» Σιμόεντα* ένθεν δ*
εις τκν Λατίνον έλθοντα μεΐναι κατα' τι λό^ιον to κελενον μένειν, οπον άν τ«ν τράπεζαν κατα^ά^ρ* σνμ&όναί δέ τκς Λα
τίνος περί τό Λαονίνιον τοντο, άρτον με/άλον τεθέντος άντί
τραπείς κατά απορίαν, καί άρια άναλωθέντος τοΐς επ’ «ντω
κρέασιν. Ομβρος μέντοι ffwv^yopsTv ονδετέροις έόικεν, ονδέ
τοίς περί τών άρχ^ετώκ τίς Σκ^ψεως λεχθεΐσιν. Εμφαίνει
yap μεμενρκότα τον Αινείαν ε’ν τρ Τροία, καί διaδεδεyμέvov
tvjv άρχρν, · καί παραδεδωκότα παισί παίδων τλν δαδοχίτν
αίιτ«ς, Αφανισμένου τον των Πριαμιδών yevovs*
if Λ) γάο Πριάμου ysvsrjv r)%3r,ps Κρονίων·
Νΰν δΐ δ» Αΐνιίαο βίν Τρώ-σσιν ανάβει,
Καί παίδων παΐδες, τοί κιν μιτόττιιτθε γενωντάι.
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6ο8. Οΰτω δ ουδ* ή τοϋ Σκαρανίρίου διάδοχη σώ£οιτ* αν. Πολύ
δε ράλλον τοίς έτέροις διαφωνεί τοίς μέχρι ναι Ιταλίας αΰτοϋ
την πλάνην Xeyouot, καί αυτόθι ποιοΰσι την κατας-ρο^ήν τού
βίου. Τινές δε γράφουσι,
Νϋν is οί) Atvttao γένος κάντεσαα άνάζη,

Καί iraiisj παίοων,

τούς Ρωραίους λέοντες*
$· 54.
Εκ δε της Σκηψεως οι te Σωκρατικοί γεγόνασιν, Ερανος
καί Κορίσκος, καί ό τον Κορίσκου υιός Νηλεύς, άνηρ καί
ΑρίΓοτελονς ηκροαρένος καί Θεο^ράςΌυ, 5ιαόε5εχρένος 5έ χίιν
βιβλιο3ηκην τού Θεο^ράς-ου, έν >5 άν καί η του ΑριςΌτέλους*
ό yap ΑρίΓ&τέλης την εαυτοί Θεοφράς-ω παρέίωκεν* ωπερ
καί την σχολάν- άπέλιπε, πρώτος, δν ίσρεν, συναχαχών
βιβλία, καί 5ίόα|ας τούς εν Αίχυπτω βασιλέας βιβλιοθήκης
6ο9· σύνταξιν. Θεόφρας-ος 5ε Νηλεί παρέδωχεν’ b δ* εις Σκήψιν
κορίσας τοΐ; μετ’ αυτόν παρέίωκεν ίόιώταις άνθρώποις, οϊ
κατάκλεις-α είχον τά βιβλία, ουό* έπιρελώς κειρενα’ έπειόά
οέ ησΒοντο την σπουδήν των Ατταλειών βασιλέων, ύφ’ οις ην
ά ζο'λις, £ητοϋντων βιβλώ εις την κατασκευήν τής έν Περχάρω
βιβλιοθήκης, κατά χής έκρυψαν έν διωρυγί τα/ι’ υπό 5έ νοτιάς
καί αητών κακωθεντα, όψε ποτέ άπέίοντο οι άπό τοϋ χένους
Απελλικωντι τώ Τηιω πολλών αργυρίων τά τε ΑριςΌχελους καί
τά τοϋ Θεοφράς-ου βιβλία. Ην δε ό Απελλίκων φιλοβιβλος ράλλ.ον,
η φιλόσοφος’ διο καί £ητών έπανόρθώσιν τών όίαβρωράτων,
εις αντέγραφα καινά ρετηνεχκε την γραφήν άναπληρών ούκ
εΰ, καί έζέδων.εν άμαρτάδων πλήρη τά βιβλία. Συνε'οη 5 έ τοΓς
έκ τών περιπάτων, τοίς ρέν πάλαι τοίς μετά Θεόφρας-ον,
ολως ούκ έχουσι τά βιβλία, πλήν δΐίγων, καί ράλις-α τών
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εξωτερικών, μηίέν εχειν φιϊοαοφεΐν πρχγματικώς, άλλα θέσεις 6og·
ληκυθιξειν· τοΓς ύπερον, άφ’ ου τά βιολιά ταύτα προή/9 :ν,
άμεινον μέν εκείνων φίλοσοφεΐν καί ΑρίΓοτελΓξειν, άναγκάξεσθαι μέντοι τά πολλά είκότα λέ/ειν , <5ίά τό πλήθος των
αμαρτιών ΙΙολϋ ίέ εις τούτο καί ή Ρώμη προσελοί&το. Εΰθυς
j/άρ fjterar την Απειλλίκωντος τελευτήν, 2ύλλας ήρε τήυ Απελλίκωντος βιβλιοθήκην ό τά; Αθήνας ελών* ίενρο όε κομισθεισαν
Τυραννιών te ό γραμματικός διεχειρίσατο ^ιλαρις-οτέλης ων,
θεραπεύσας τον επί τής β.βλιοθήκης* καί βιολιοπώλαΓ τινες
/ραφεύσι φαύλο:? χρώμενο:, καί οΰκ άντιβαΤλοντες, οπερ καί
επί των άλλων συμβαίνει τών εις πράσιν γραφόμενων β.ολίων
καΐ ένθα'ίε, και εν Αίεξοαδρείχ. Περί μεν ούν τούχων άπόχρη.

§. 55.
Εκ δε τής Χκήψεως καί ό Δημήτριός έςιν, ον μεμνήμεθα
πολλακις , ό τον Τρωικόν διάκοσμον έξηγησάμενος γραμματικός , κατά τον αυτόν χρόνον γεγονώς Κράτητι καΐ Αριςάρχω’
καί μετά τούτον Μητρόίωρος, άνήρ εκ τού φιλοσόφου μετάβεβληκώς επί τον πολιτικόν βίου, καί ρητορεύων τό πλέον έν
τοΓς συγγοάριμασιν έχρήσατο δε φράσεώξ τινι χαοακτήρι καινώ,
καί ’κατεπλήξατο πολλούς* διά δε την δόξαν έν Χχϊχτ,δόνι
γάμου λαμπρού πένης ών ?τυ%ε, καί έχρημάτιξε Χαλκηίόνιος*
Μιθριόατην δε θεραπεύσας τον Εύπάτορα, συναπήρεν εις τόν
Πόντον έκει'νω μετά τής γυναικός, καί ε’τιμήθη διαφερόντως,
ταχθείς επί τής ίικαιοίοσιας, άφ’ ής ούκ ήν τώ κριΘέντι αναβολή 6ιο.
τής δίκης επί τόν βασιλέα. Ού μέντοι &ηυτύχησεν, άλλ’ εμπεσών εις εχθρόν άβίκωτέρων ανθρώπων, άπίςη τού βασιλέως
κατά τήν πρός Τι^ροίνην τόν Αρμένιον πρεσβείαν’ ό ί ’ «κοντά
άνέπεμψεν αυτόν τώ Εΰπα'τορι, φεΰγοντι ήίη τήν προγονικήν
βασιλείαν· κατά <ίε την όίόν κατές-ρεψε τόν βιον , εϊ& υπό
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»>ιο. τον βχσάέως, ει$’ υπο νόσον' λέγεται γάρ αργότεροι. Περί
μ α τών Σκτ,ψιων ταΰτα.
$. 5 6 .

Μετά 5έ Σκτ,ψιν Ανδειρα καί Πιόνια, καί η Γ αργαρΐς. Εςν
«έ }.&ος περί τά Ανδειρα, δς χαιόμενος σίδηρος γίνεται' εΐτα
μετά γηζ τίνος καρυνει&εΐς άζοςάζει ψευδάργυρον , ί προσλαβουσα χαλκόν » καλοόρ^νον γίνεται κράμα, ο τινες ορεί
χαλκον καλοΰσι' γίνεται δε ψευδάργυρος καί περί τόν Τμώλον.
Ταντα δ’ έζ·ί τά χωρία, ά οί Αίλεγες κατειχον. ώς δ3 ούτως
ft
και τά περί Ασσον.
§.

57.

Εζ"ί <ϊέ η Ασσος ερυμνη καί ευτείχης} άπό θαλάσσης καί
τον λιμένος ορθίαν καί μακράν άνά£ασ*ν έχουσα. ώστ* επ’
αυτής οίκειως είρησθα* ίοκε* τό τον Στρατονίκου τον κιθαρτς-ον*
Ασσον Σθ’, ώς κεν θάσσον όλεθρον πάραθ* Zxnac,
0 δε λίμην χώματί κατεσκεύαΓα* μεχάλω. Εντεύθεν ην Κλεάν
θης , ό ς-ωϊκος φιλόσοφος, ό &α5ε|άμενος την Ζήνωνος τον
Κίτίέως σχολήν, καταλιπών ίέ Χρυσίππω τω ΣολεΓ. Ενταύθα
οέ καί ΑρίΓοτέ?.ης Αέτριψε &ά την προς Ερμειαν τον τύραννον
κηδείαν. Ην ίέ Ερμειας ευνούχος, τραπεζίτου τίνος οικέτης*
χενόμενος ί* Αθηνησα; ηκροάσατο καί Πλάτωνος καί Αριςοχέλονς* επανελθών
τώ ίεσπότη συνετνράννησε, πρώτον έπι1
Μ
Ξεμένω τοϊς περί Α ταρνέα καί Ασσον χωριοις* έπειτα διεδέξατο
εκείνον , καί μετεπέμψατο τόν τε Αριςοτε).ην καί Ξενοκράτην ,
καί έπεμελ>ί3>} αυτών' τώ 5* ΑρίΓΡτέλει καί θυγατέρα άδύ.γοϋ
συνώχιαε. Με'ρνων 5ε ό Ρο'όίος υπηρετών τότε τοΐς Ώέρσαις καί
rpar/τ/ών, προσποιτ(σ«(ιζενος μιλιάν, καλειπρό, εαυτόν ίενι'ας
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Tfi άμα όνόματι και πραγμάτων προσποιητών χάρη/· συλλαβών & 6ιο.
άνέπεμψεν ώς τον βασιλέα, κάχ-ΐχρεμασθεις άπώλετο οί φιλό
σοφοι δ' έαώθησαν, φεύγοντες
χωρία, & οί 11έρσαι κατέσχον.

$. 58.
Φϊΐσί ίέ Μυρσίλος Μη^υμναίων χτίσμα είναι τχ,ν Ασσον.
Ελλάνικος δε Αιολ,ίδα ερησίν' ώς και τ« Γάργαρα καί ή
Ααμπωνία Δίολε'ων. Ασσιων γάρ ές-ι χτίσμα, τά Γάργαρα f
ούκ εν σννοικούαενα* ε’ποικους γάρ οί βα.σιλχΓς είστ,γαγον έκ 6 η .
Μιλκιτοπόλεως, έρημώσαντες εκείνην, &ς·ε ήμιβαρβάρουί γενίσ3αι <ρησΐ Αημήτριος αίιτούς τ> Σχ/,ψιος άντί Αιολίων. Κα3·’
Ομηρον μέντοι τούτα πάντα δν Αελέγων, ούς τινες μεν Κάρας
άποφαινουσιν, Ομηρος δε χωρίζει*
Προ; μίν άλός Κάρες και Παίρνε; άγχυλότο^οι,
Καί Δε'λεγες καϊ Καύχωνες.
Ετεροι μ α τοάνν τών Καρών υπήρξαν' ώχουν δε μεταξύ των
υπό τώ Αινεία καί τών καλούμενων υπό τον Ποιητοΰ Κιλίκων*.
άεπορθη^έντες ίέ υπό τού Αχιλλεως μετέςησαν εις την Καρίαν,
και κατέσχον τά περί τκ,ν νύν Αλικαρνασσόν χωρία.

$. 59.
4

"

'

Γ .· · ··
4

4

Η μεν τοινυν έκλει^εισα υπ* αύτών πόλις ΓΜοασος ούκέτ’
εςίν. Εν δε τρ μεσογαία τών Αλικαρναασέων τά ίΐ/,δ&σα ύπ*
αύτών ονομασΒέντα ην πόλις, καί ή νΰν χώρα Π/)οασΐς λεyerat. Φασΐ δ* εν αυτί} καί όκτώ πόλεις ώχήσ$αι υπό τών
Λελ^ων πρότερον ενανδρησάντων, ώςε και τής Καρίας κατασχεΐν τής μέχρι Μύνίου καί Βαρχυλίων* καί τής Πισιδίας
άποτεμέσ&αι πολλών. Υπερον δ* άμα τοϊς Καρσί ς-ρ««νόμενοι
κατεμερίσΒησαν εις ολην τήν Ελλάδα, καί κφανίσ-rj τό .γένος'
τών δ' οκτώ πόλεων τάς εξ Μαυσωλος εις μίαν tvjv Αλικαρ2
Η»

48a

Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν

6 is. νασσόν συνύγαγεν, ως Καλλισθένης ίς·ορεΐ· Σουα^ελα δε χαί
Μννδον $1ε©νλα£ε. Tots δε Πηύατεύσι τούτοις φηοιν Ηρο'ίο~ος, οτε ρέλλοι τι άνεπνηίδειον ίσεσ$αι καί τοές περίοικοι*,
την ιέρειαν τη* Α3ηνάς ηώγωνα Γσχειν· τρις δε σνρβηναι τούτο
' αυτοΓς. Πήγασον δε καί έν τ>5 νύν Στρατονικέων πολιχνών έ^ιν.
Εν o?jj 5έ Καρέ* καί έν Μιλήτω Λελίγων τάφοι, καί έρύρατα,
καί ίχνη κατοικιών 5ε«ννται.

6ο.
Μετά οέ τονς Λέλεχας την έξΰς παραλίαν ώκονν Κίλαες
κα3* Upjpov, ην 5η νύν έχονσιν Aipapmrnjvoi τε καί Αταρνεϊται καί ΠιταναΓοι, μέχρι τής έκ6ο)ής τού Καίκβν. Διήρηντο
δ>εις δύο δοναςείας οί Κιλαες, καθα'περ εΐηομεν, τήν τε υπό
τώ Ηεζίωνι, καί τήν υπό τώ Μννητι.
6ι.
Τού μεν ουν Ηετίωνος λέγει πόλιν Θή^ην
«ς θήβ/,ν, ispry πέλιν Ηδτίωνος.

.

Τούτον 5έ καί τήν Χρύσαν τήν έχουσαν το ιερόν τού ΣμινΒέως
Απόλλωνος εμφαίνει, εΐπερ ή Χρνσηίς εκ τής Θήοηί έάλω*
Λχ<5μ*&α,

yap φησιν,

6 ΐ2 .

ές θΗ&3ν·
Τΐ)ν ίέ δίεπρά2ομ&» τ ε } xai «yo^v «νθάίι πάντα*
Καί τα ftiv Λ ίάσσαντο jtera σγΐ3Μ υιες Αχχί^ν,
Esc J 5 Λον Ατρΐίδ* Χρνςηίδχ χαΧλιπάρρον.

Του ίέ Μύνητος τ£ν Λυρντισσόν* inetdh,
Αυρτηαον ΛαπορΛίσα^ και τίέχ*α

'
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τόν re Μυνητα καί τον Επίς-ροψον άνεϊλεν Αχύΐεύς' ώς-ε, 6ia.
όταν φή » Βρισηίς,
Ονί* ρ’ iaffxtf, ότ’ ανίρ’ ίμ,'ον ώκύς Αχιλλίύς
Εχπινίν, πέραν» δΐ π oh» ^sto to Μύν«το?,

ου τήν ©ήβην λέχοι αν* αυτή yap Ηετίωνος* αλλά τήν Λυρνησσόν άμψότεραι δ3 «σαν εν τώ χλφέντι ρετά ταδτα Θήβης
πεδίω, ο σίά τ«ν αρετήν περίραχητον χενεσθαι φασί ΜυσοΓς
μεν καί ΛυίοΓς πρότερον, το?ς δ3 Ελλησιν νςερον, τοΓς
έποικήσαστν εκ τής Αιολΐδος καί τής Λε'σοου. Εχουσι δε νΰν
Αίραρυττηνοί το πλέον ε'νταΰθα yap καί ή Θή&ΐ καί ή Λυρνησσός, έρυμνόν χωρίον* έρημοι δ3 άμγόίτεραι* διεχουσι δε
Αδραμυττίου ςαδίους ή μεν εξήκοντα, ή ίέ oyiwfcovra καί
οκτώ επί Πάτερα.
§. 62 .
Εν οέ τή Αίραρυττηνή ε’ς-ι καί ή Χρυσά καί ή Κίλλα· πλη
σίον ουν τής Θή&ΐί ες-ι νΰν Κίλλα τ<ς το'πος λεγόμενος, εν
ώ Κώλαίου Απόλλωνός έ’ς-tv Ιερόν* τ.αραρρει δ3 αύτώ έ | Ιί^ς
φερόμενος ό Κίλλος ποταρός* ταϋτα ές-ί κατά την Αντανό'ρίαν. Καί τό εν Αέαβω δε Κίλλαιον από ταυτης τής Κίλλης
ώνόμας’εμ’ _|ς*ι <?έ καί Κίλλαων όρος μεταξύ Γαρχαρων καί
λντάνδρου. Φησί δε Δάης ό Κολωνεύς εν Κολωναίς Iδρυθήναι
πρώτον υπό των εκ τής Ελλα'όος πλευσαντων Αίολεων τό του
Κιλλαίου Απόλλωνος Ιερόν καί εν Χρυσή δε λέγουσι ΚιλλαΓον
Απόλλωνα ίδρύσ$αι' άδηλον, είτε τον αυτόν τώ Σμιν$εΐ, εΡύ’
έτερον.

$. 63.
0 δε Χρυσά επί Βχλάττγ πολιχνών ήν, εχον λιμένα’ πλη
σίον δέ ύπέρκειται ή Θήοη’ ενταύθα δε «ν καί τό Ιερόν τοΰ
Η η 2
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(if2. Σμα&έως Απόλλωνος, καί ή Χρυσηίς’ ήρήμωται ίέ νΰν τό
χωρίον τελέως* εις όε τήν νυν Χρώσαν τήν κατά Αμαξιτόν
μεΒιδρνται τό ιερόν, των Κιλίκων των μέν εις τήν Παμφυλίαν
έκπεσόντοιν, των ίέ εις Αμαξιτόν. Οί ί* άπειρότερο: των πα
λαιών Ι^οριών ενταύθα τόν Χρυσήν και την Χρυσηίία γεγονέναι
φασί, καί τόν Ομηρον τουτου τοΰ τόπου μεμνήσ^αι. Αλλ’
οϋτε λιμήν ες-ιν ένταϋΒα’ εκείνος ίέ φησιν,
Οί ο5 οχ® ίίϊ λι^ανος πο\υ$ςν$έος έντος ίκοντο*

out’ επί Βαλάτοι τό ιερόν ές·ατ εκείνος
τό Ιερόν

επί Βαλάτνρ ποιεί

Εκ is Χρυσηίς νηός ]3ή ποντοπόροιο*

6 ΐ5 .

Τήν μ«ν fcrstt’ »πΐ β«μον ί·/ων πολύμητίί Οίυσσίΰ;,
Πατρι yftw ev χερσι τό&ίΐ.

Ουοέ Θήβης πλησίον* εκείνος δε πλ,ησΓον έκεΐΒεν γοΰν άλοΰσαν
λ,εχει την Χρυσηιόα. Αλλ’ ούόέ Κίλλα τόπος ουρείς εν τη Αλεξανδρέων χώρα δειχνοται , ου$ε Κιλλαίου Απόλλωνος Ιερόν* ό
δε Ποιητής συ£ευχνυσιν·
Off Χρυσήν 'ζμψβ&νχχς,
Κίλλαν x s ζαθεην.

Εν δε τώ Θήβη; πείιω ίεόινυται πλησίον* ό τε πλους άπό
μεν τής Κιλικίου Χρώσης επί τό ναύς-αΒμον, επτακοσίων που
ςαδίων ές-ίν ημερήσιός πως, όσον φαίνεται πλεύσας ό Οόώσσεύς.
Εκβάς yap εί>3νς παρίς*ησι την Βυσίαν τώ Βεώ, καί τής εσπέ
ρας έπιλα£ούση; μένει αΰτόΒΐ' πρωί $έ άποπλει. Από Αμαξιτού
δε τό τρίτον μόλις τον λεχ^έντος ίιας-ήματός ές-tv* ώς*ε παρήν
τώ όίυσσεϊ αυθημερόν άναπλεΓν επί τό ναύς-αΒμον τελέσαντι
την 3νσιαν. Ες·ι όε καί Κίλλου μνήμα περί τό Ιερόν τοΰ
Κιλλαίου Απόλλωνος, χώμα μεχα* ηνίοχον δε τούτον Πέλοπός
φασιν, ήχησάμενον των τόπων, άφ> ου ίσως ή Κιλικία, ή
εαπαλιν.
i
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§. 64.
Τα ούν περί τού; Τευκρου; καί τού; μνας , άγ’ ών ό 6ι3.
Σριη&εύ;, έπεχόή σμίνΖιοι οί μύες , δεύρο ριετενεκτε'ον. ΓΙβραμνΒοννται δε την από των μικρών έπικλησιν τοιούτο:; τtaL Καί
γάρ από τών παρνο'πων, ούς οί Οίταίοι κόρνοπας λέχουσι,
Κορνοπιωνα τιμάσΒαι παρ’ εκείνοι; Ηρακλεα, άπαλλαχή; άκρι
των χαριν* ΐποκτόνον £έ παρ’ Ερυ^ραχοι; τοί; τον Μιααντα
οχκούσχν, οτ: ψΒαρτικός τών άμπελογχγων ίπών καί ίή παρ’
εκείνοι; μόνοις τών Ερυθραιών τό θηρίον τούτο μη γινεσΒαε,
Ρο'&οι <?έ Ερυθχβίου Απόλλωνός εχουσιν εν τή χώρα Ιερόν, την
έρυσιίην καλοΰντε; έρυθίβην* παρ’ Αίολευσι δε τοί; εν Ασία
μεις τις καλείτat Πορνοπίων, ουτω τούς παρνοπας καλουντων
Βοιωτών , καί θυσία συντελεϊτα: Πορνοπίων: Απόλλων:.
$. 6 5 .
Μυσία μεν ούν ertv ή περί τό Αδραμύττιον' ην Si πο«
ύπό Αυδοί;, καί νύν Πύλα: Λύ&α: καλούντο: έν Αδραμνττίω,
Λυίύν, ώ; φασι, τήν πόλ:ν εκτι/.ότων. Μυσίο; 5έ [καί] Αςνρχ
την πλησίον κώρην φασίν. Ην & πολίχνη ποτέ, έν η τό τής
Αςτ/ρηνή; Αρτέμιδος ιερόν έν αλσε: , προΓ«τβύαενον με$’
ότγιςείας vjt* Αντανδρίων, οί; ριάλλον χειτνχα* ίιέχει ίέ τής
παλαιά; Χρυσής είκοσι ς-αόχους , καί αυτή; έν αλσε: τό ιερόν
έχούσης. Αυτού ό“έ καί ό Αχίλλειο; χαρα£* εν δε vj μεαογαία
από πεντήκοντα ^αίιών έςίν ή ©ήβη έρημος, ην φησιν ό 6ι4·
Ποιητής,
νπο Πλάχω όλ>)ίσση*

ούτε ίέ Πλακος , ή Πλά£ εκεί τ: λέγεται y ουθ* ύλη ύπερκειται*
καίτο; πρός τή ί<ίή. Αςτίρων ί* ή ©ήβη ίχίχε: εις έδδδμήκοντχ
ςαδιονς, Α,νδείρων δε εξήκοντα· πα'ντα ίέ τούτα έςι τα όνέΗ η S
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6ι4· fticrα τόπων έρημων, ή φαύλως ακουμένων, η ποταμών χεί
μαρρων' τεΒρΰΏηται δε διά τάς πάλαιάς ις-ορίας.
§. 66.

Πόλεις t? είσίν αξιόλογοι Ασσος τε καί Αδρχμύττιον. Ητύγτ,αε δε το Αδρχμΰχτίον έν τώ Μιθριίατικώ πολεμώ* ττ,ν γάρ
βουλήν άπέσφαςε χών πολιτών Δώδωρος ς-ρχτηγός, χαριζόμενος τώ βασιλεί· προσποιούμενος δ1άμα. ιών τε ές Ακαδημίας
Φιλοσόφων είναι, καί δίκχς λέ^ειν, και σοφι^εύειν τά ρητο
ρικά' καί δό και συνχτζήρεν εις τόν Πο'ντον τώ βασιλει. Καταλυθέκτος δε τον βασιλέως , ετισε δίκχς τρις άδικη^εϊσιν'
εγκλημάτων γάρ επενεχΒέντων άμα πολλών , άπεκχρτερησεν
αίσχρώς, ον f έρων την όυσφ^υών , έν τή ημετέρα πολει.
Ανήρ δε Αδρχμυττηνός ρήτωρ έπιγανής γεγένηται Ξενοχ/ής,
τον μεν Ασιανόν χαρχχτηρος , άγωνιςής δε, ει τις άλλος,
και ειρηκώς υπέρ της Ασίας επί τής συγκλήτου, καθ’ όν καιρόν
αιτίαν είχε Μιθριδατισμού.
§. 6 γ .
π ρ ός δε τδϊς Αςνροις λίμνη καλείται Σάπρχ, βχρχΒρώδης,
ας ραχιώδη τής 5ούάζτης οάγιάλσν τό εκρηγμα όχουσα. Ϋπό
δε τοις λνδείροις ιερόν ες-ι Μ/,τρος θεών Ανδειρηνής άγιον,
καί άντραν υπόνομον μέχρι Παλαιάς. Ες-ι ό5 ή Παλαιά κατοικία
τις οντω καλούμενη , διεχουσα των Ανδείρων εκατόν καί τριά
κοντα ς-αδίονς* εδειξε δε την ΰπονομήν χίμαρος έμπεσών εις
to ς-όμα, καί άνευρ&είς τή ύςερχία κατά Ανδειρχ υπό τον
ποιμννος, κατά τύχην επί θυσίαν ήχοντος. Αταονενς δ>έςί το
τον Ερ/χείον τυραννειον* ε?τα Πιτα'νη , πόλις Αιολική, όύο
εγουσοΡλιμένχς' καί ό παραρρέων αυτήν ποταμός Εΰηνος , ές
ου τό υδραγωγείου πεπ.οίητχι τοις Αδρχμυττηνδϊς. Εκ <ίέ τκς
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Πιτά»]ς ές*ίν Αρκεσιλαος, ό έκ τής Κχχδήμίας, Ζήνωνος του 6ι4·
Κιτιέως οιισχο^ςτ,ς παρά Πολέρ/ονι. Καλείται $έ καί εν τή
Πιτάνρ τις τόπος έπί θαλάττ»ί Αταρνεΰς υπό τή Πιτάν>3, κατά
τλν καλουριένην... νήοον... εχουοαν. Φαοί εν τ>5 Πιτάν»; τάς
πλ&δους έπιπολα'£ειν έν τοΓς δίασι, καύα'περ καί εν tjj Τυρρηνια
γϋ τις [τούτο] πέπονθε* κουροτέρα yap ή j/ή του έπιοου oy/.ou
δίατός ές-ιν, ως·’ έποχείσθαι. Εν Ιβήρια δί pujoiv ίδειν Ποοειίώνιος έκ τίνος γής αργιλώδους, η ζά άργυρώματα εκμάττεται, 6ι5.
πλίνθους πττ/νυμόνος xai έπιπλεούσας. Μετά δε ζτ,ν Πιτάνην ό
Κάϊκος εί^ τόν Ελαΐτικόν καλουρνον κόλπον εν τριάκοντα ρα·
όιοις έκίίίωοιν. Εν δε τώ πέραν του Καίκου, δώδεχο διέχουοα
τού ποταροδ Γαίίους Ελαία , πόλις Αιολική καί afar, i Περγαμηνών έπίνειον, εκατόν xai είκοσι ροδίους διέχουσα τον
Ikpyapou.

§.

68 .

ΕΓτ έν εκατόν ραδίοις ϊ,· Κάνη , τό άνταζοον άχρωνηρι«V
τώ Λεκτώ, καί ποιούν τόν Αόρααυτττρόν κόλπον, ου ρέρος
καί ό Ελαϊταός ές·ι. Κάνα» ίε πολίχνιον Λοκρών, τών έκ
Κύνου , κατά τά άκρα τής AicSov ζά νοζιώζαζα χέίριενον έν
τή Καναία’ αυτ>3 δέ ρεχρι τών Αργινουσσών όίήκει καί τής
υπερκειαένης άκρας, κν A?ya τενές όνορα£ουσιν όμωνύμως τώ
ξώω’ δεί δε μαχρώς τήν δεύτερον συλλαβήν έκρέρειν Atyav,
ώς Ακτάν, καί Αρχάν" οδτω yap καί τό όρος όλονώνορά£ετο,
δ νΰν Κάν^ν καί Κα'νας λέyoυoι. Κύκλω δε περί τό όρος πρός
νότον μέν xai δύοιν ή θάλαττα, πρός εω δε το Καίκου πεδίον
ύπόκειται, πρός άρκτον όέ ή Ελαϊτις' αυτό <?έ καθ’ αυτό
ίκανώς συνες-αλται* προονεύει δε επί τό Aiyatov πέλ^ος,
οθέν αύτώ καί τοϋνομα· ΰρεοον δε αυτό τό ακροατήριου Aiya
κεκλήσθαι, ώ ς 2απτώ jjijor τό ίέ λοιπόν Κάν/ι καί Κάνα*..
Ηη 4
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6ι5.

Μεταίύ δε Ελαίας τε καί Πιτάνης, καί Αταρνε’ως, καί
Περχάαου, ΤευΒρανία ε’ς*ί > Λεχούσα pua? exa'r>3S αυτών υπέρ
εέδομήχοντχ ς-αΛους, εντός του Κα&ου·καί 6 Τεύθρας Κιλιχ«ν καί Μυσών tsrocvjTaa βασίλευς. Εϋριπίόής δ* υπό Αλεου
γ τρ ί, του τίς Α,ϋγτ,ς πατρός εις λάρνακα τλν Αυγήν κατατεΒείσαν άμα τώ παείί Τηλε’ϊω καταποντωθ^ναι, φωράσαντος
τί,ν ές ΐίρακ/έους 5, ν ορόν' A&yjvag Λέ προνοία τκν λάρνακα
περαίο^είσαν εκπεσεΐν είς το ς·ομα του Καίκου* τόν ίέ ΤεύSpavta, ά>αλα£ον:α τά σώματα, τν) μέν ώς χαμετρ χρκσα~
σ3αε, τώ ο1’ ώς εαυτόν natot. Τοΰτο μεν ουν μΰΒο·;' a/}.r,v δε
ταχ δεϊ γεγονένχι συντυχίαν, Λ’ £ν ί τοΰ ΑρζάΛος $ir/cbnp
τώ Μυσών ,βαςιλα συιοίλ&ε, καί ό έ£ αΰτ>$ς δαδέζχχο τήν
εκείνου βασιλείαν; Π επί^ενται S’ ουν , οτι καί ό Τευ5ρας καί
ό Τ>ίλε^ος έοασίλευσαν τκς χώρας τής περί τκν Τευ3ρανίάν
καί -τόν Κάϊκον. 0 Λέ Ποσ,ττ;ς επί τοσούτον μέμνηταε μόνον της
ίςορίας ταύτης'
AW οιον τον Τη\εγίδγιν κατάρατο χαλκώ
Ηρω* Εύονίτνλον· ττολλοι δ* ctfty’ αυτόν iratpoe
KfiTetot κτδίνοντο, γυναίων βινε/,α ίώρων·

6ι6. αίνιγμα τ&εΐζ ijjuv μαΧΧον , ί? λέ/ων Tt σαφές. Ούτε yap
τους Κητεέους eafxev, ουστβ/ας δεξασ$αι $εϊ> ούτε το yt/vaiW
εΐνεκα ίώρων* ά/λάκα* οι γραμματικοί 9 μυ$άρια παραβαλ-»
λοντες^ ώρεσιλογοίσι ράλλον, ί? λύομαι τά ζητούμενα.
§· 7ο.
Εάσθω 5?ι ταΰτα* εκείνο
οπερ ές:» μάλλον εν φανερώ,
λα£ο'ντες λεχωμεν* ott εν τοΓς περί τόν Κάϊκον τόποίς ψχίνείαι
βεοιάσιλευκώς καΒ* Ομβρον ό Εϋρύπυλος* ως*’ ίσως καί των
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Κιλίκων μέρος τι «ν ύπ’ αΰτώ, καί οΰ βύο βυνας*εΓαι μόνον, 6>6.
άλλα καί τρεις υπήρξαν έν αΰτοΓς. Τώ βε λόχω τούτω σονηγορύ
το έν τρ Ελαίτιβι χειμαρρώδες ποτάμιον βείκνυσ^αι Κκτειον·
εμπίπτει ί 5 οϋτος εις άλλον δμοιον, είτ’ άλλον, καίας·ρέ®ουσΐ
βέ εις τον ΚάΓκον* ό βέ Κα'ίκος ούζ από τής ϊ#τ,ς ρεΓ, κάσάπερ
ειρ«κε Βακχυλί&;ς· οΰθ’ ώς Εύρικίδής τον Μαρσύαν <ρισι τάς
βιωνομασμένας
'
Haiitv Κελαινά; ίσχίτοις ioVj; τόπβις*
πολύ γάρ τής ίδ^ς άπω3·εν αί Κελαιναί* πολύ δέ καί αί του
Καίζου ΤΎΓ/ζί' δείκνυνται γάρ έν πεαίω. Τϋμνον ί* ef ίν όρος ,
ο δωρίζει τοΰτό τε καί τό καλούμε ον Απίας πείίον, δ ύπέρκειται έν τ ι μεσοχαία τού Θ^β^ς πεδίου. ΡεΓ δ3 έκ τού Τ/ίμνου
ποταμός Μύσιος, έμβάλλων εις τον Κάικον ύπό ταϊς π«χαΓς
«ύτοΰ* ay’ ον δέχονται' τινες είπεΐν Αισχύλον κατά τήν εισβολήν
τοΰ έν Μνρμιδόσι προλόχου*
Ιώ Κζϊζί Μύσιαί τ’ ΐ κ ι ο ό ο Μ .

έχχύς δέ των π«χών κώμ» Γέργ&ά έςτν, εις >}ν μετωκισεν
Ατταλος τούς έν τρ Τρωάδι, τό χωρίον έζελών.
Κ Ε Φ . Β.
§· *·
_»

Ε π ε 'ι δέ τρ παραλία τρ από Λεκτοΰ μέχρι Κανών άντιπαρατέταται « ιώσος Λέσβος, λόχον άξια πλείς-ου* περίκειται δέ
αύτρ καί ν>]σία , τά μεν έξωθεν, τά δέ καί έν τώ μεταξύ αύτ«ς
τε καί τος «πείρου, καιρός «δ/j περί τούτων είπεΐν* καί χάρ
ταΰτά ές*ιν Αιολικά, σχεδόν δέ τι καί μ«τρόπολις « Λέσβος
υπάρχει των Αιολικών πόλεων. Αρκτέον δ*, άφ’ ώνπερ καί τ«ν
παραλίαν έπ«λ£ομεν τ«ν κατ’ αύτ«ν.
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2.

6 ι6 .

Από Λεκτοΰ τοίννν επί Ασσον πλέονσιν άρχή τ ί ; Λεσ
βίας ές·ι, κατά £iypiov τό προς άρκτον αντός άκρον. Ενταύθα
Οε πον καί Μήθνμνα πόλις ΛεσΑίών ές-ίν από εξήκοντα ς·αΑίων
Τ»; εκ ΠολνμηΑίον προς τήν Ασσον παραλίας. Ονση; Αέ τό;
περιμέτρου ς'αΑιων χιλίων εκατόν, ijv ή σύμπασα έκπληρ0?
νήσος, τα καθ’ εκας*α ούτως εχει* από Μηθνμνης εις Μαλίαν
τό νοτιώτατον άκρον, έν Αεςίά Ιχουσι τήν νήσον, καθ’ ό at
617- Κάναι μόλις-* άντίκεινται τρ νήηω καί συναπαρτί{ονσι, ς-άΑιοί
είσι τριακόσιοι τετταράκοντα* εντεύθεν Α* επί Σί^ριον, όπερ
ές-ί τή; νήσον τό μήκος, πεντακόσιοι εξήκοντα* ειτ* επί τήν
Μ*ιθυμναίαν, διακόσιοι Αέκα. Μιτνλήνη Αέ κείται μεταξύ Μηβνμνης καί της Μαλί*;, ή με/ίζ~Κ πόλις, Αγουσα τής Μαλιας
εοόομήκοντα ς-αΑίους, τών 3ε Κανών εκατόν εΐκοσιν, οσονς xai
τών Apyn/ονσσών at τρεις μεν είσιν ον με)ΐάλαι νόσοι, πλη
σιάζουν Αέ ττ, ήπείρω , παρα/είαεναι ταις Κάναι;. έν Αέ
τώ μεταξύ Μιτνλήνη; καί τό; Μηθνμνης κατά κώμην τής
Μηθυμναίας, καλουμένην Αϊγειρον , ς-ενωτάτη ες-ίν ή νήσο;,
ύπίρβασιν Αχούσα εις τόν Πνρραίον Εύριπον ς-αΑίων εΐκοσιν.
Ιόρνται Α* η Πνρρα εν τώ έσπερίω πλενρώ τό; Λέσβου,
Αιέχουσα τό; Μαλιας εκατόν. Εχει Α1 η Μιτνλήνη λιμένα; Αίο*
ων ό νότιο; κλεινός τροίρεσι , καί ναυσί πεντήκοντα- ό Αέ
βόρειο; μέ/ας καί βαθύς, χώματι σκεπαζόμενος* πρόκειται Α*
«μφοιν νησίον, μέρος της πόλεως εχον αυτόθι συνοικούμενον.
$-

3.

Κατεσκεύας-αι Αέ τοίς πάσι κα)ώ;. Ανδρχς Αέ έσχεν ένΑόξον; τό παλαιόν μέν Πιττακόν, ενα τών επτά.σοφών, καί
τόν ποιητήν Αλκαίον , καί τόν άΑελφόν ΑντιμενίΑαν, όν φησιν
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Αλκαίος, Βα&ιλωνίοις συμμαχοΰντα, τελέσαι μέγαν ά^λον, ύιη.
καί εκ πόνων αυτούς ρΰσασΒαι, κ τέννα ντα ά ν δ ρ α μ α χ α τ ά ν , ώς jijo i , βασιλέω ν π α λ α ιτ ά ν , «.π ο λ ιπ ό ντα μό
νον α ν ία ν τ’ ά χέω ν ά π ο π έ μ π ω ν . Συνδκμασε δε τούτοις xai « Σαπφώ , Βαυμαςόν τι χρίμα’ ού yap ίσμεν εν τώ
τοσούτω χρόνω τώ μν«μονευομένω φχνάσάν τινα χυναίκα έν·
άμιλλον έκείνρ, ουδέ κατά μικρόν, ποοίσεως χάοιν. Ετυραννόδρ
δέ « πόλις κατά τους χρόνους τούτους ύπό πλειόνων διά τάς
διχοΓασίας’ καί τά ς-ασιωτικά καλούμενα του Αλκαίου ποο5ματα περί τούτων ές-ίν εν δέ τοίς τυράννοις καί ό Πιττακός
έχένετο. Αλκαίος μέν ούν ομοίως έλοιδορείτο καί τούτω, καί
τοίς άλλοις, Μυρσίλω καί Μεχαλαχύρω, καί τοίς Κλεανακτίδαις , καί άλλοις τισίν, ούδ5 αυτός χαΒαρεύων τών τοιούτων

νεωτερισμών' Πιττακός δ* εις μέν τ«ν τών δυνας-ειών χατ&υαιν
έχρ«σατο τρ μοναρχία xai αυτός* καταλύσας δέ άπέδωκε τκν
αυτονομίαν τρ πόλει. Υς-ερον S’ εγίνετο χρόνοις πολλοίς Δ ιοφάν«ς ό ρ/,τωρ' χαΒ’ «μάς δέ Ποταμών, καί Λεσοοκλ«ς , καί
Κριναχόρας, καί ό συχχρα$>εύς Θεοφάν«ς. Ούτος δέ καί πο
λιτικός άν«ρ υπήρξε, καί Πομπ«ίω τώ Maj/νω κατεςοί φίλος,
μάλις-α διά τ«ν άρετϊ,ν ταύττ,ν, καί πάσας σνγχατώρΒωαεν
αύτώ τάς πράξεις, άφ’ ών τ«ν τε πατρίδα εχοσμησε, τά μεν
δ ί εκείνου, τά δέ δι’ εαυτοί’ καί εαυτόν πάντων Ελλ«νων ε’πι- θι8.

φανεΓ«τον άνέδειξεν* υιόν τε άπεΤιπε Μάρκον Πομπ«'ιον, δν
τ«ς Ασίας επίτροπον κατες^σε ποτέ Καίσαρ ό Σεδας-ός* καί
νυν εν τοίς πρώτοις εξετάζεται τών Τι&ρίου φίλων. Αθηναίοι
δ* εχινδύνευααν μέν άν«κενω ψό^ω περιπεσείν, ψρφισάρΐΐνοε
Μιτυλ«ναίους «ο«δόν άποσφαχκ,ναι* μετέγνωσαν δε, καί £yS>j
μια Sorrov «μέρα τό ψ«φισμα άφιχμενον ώς τούς ς*ρατ«χούς,
πριν « ποάξαι τό προς-αχΒέν.

4< ρ

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕ Ω ΓΡΑ Φ ΙΚ Ω Ν

$· 4ι8.

Η δε Πύόρα κ α τές-ρ α π τα ι· τό ίέ προάς-ειον ο ίκ ε ΐτ α ι , κ α ί
lyre λιμ έν α > όθεν εις Μιτυλήνην ύ π έ ρ β α σ ις ρ ά δ ιω ν ό γδο ή κ ο ντα .
EcV Γρεσσός ες-ι μετά την

11ύρραν*

ίδ ρ υ τ α ι ό ’ επί λ ό γ ο υ ,

χ α 5 ή χ ε ι τ ε επί θάλατταν εΓτ’ επί τό Σ ίγ ρ ιο ν εντεύθεν ς-άδιοι

είκοσιοκτώ. Ε£ Κρεσσου

>5σαν Θ εό φ ρ α ς-ό ς τε, καί Φαν/ας ,

©ι εκ των περιπάτων φ ιλ ό σ ο φ ο ι, Κ ρ ις ο τ Ο .ο υ ς γνώ ρ ιμ ο ι. Τ ύ ρ τ α μ ο ; δ ' εκαλείτο έ μ π ρ ο σ θ ε ν 6 Θ ε ό γ ρ α ς -ο ς , μ ε τ ο ν ό μ α σ ε δ 9
α υ τό ν

6

Κ ρ ις ο τ έ λ η ς θ ε ό γ ρ α ς - ο ν , άμα μέν γεύ γο )ν τ η ν το υ

π ρ ο τέ ρ ο υ ο νό μ α το ς κ α κ ο γ ω ν ία ν , άμα 5έ τον της φράσεως αυ

τού £ηλον επ ισ η μ α ιν ό μ ε ν ο ς · α π α ν τ α ς μ ε ν γ ά ρ λ ο γ ίο υ ς επο/ησβ
τούς μαθητάς Λρ ις - ο τ ίλ η ς , λ ο γ ιώ τα το ν <ίέ θ ε ό γ ρ α ς -ο ν . Αντισσα ί ’ εφ εξ ή ς ε ς Ί τω Σ ιγ ρ ίω πόλις, ε γ ο υ σ α λ ιμ έ ν α . Επειτα
Μήθυμνα* εντεύθεν

<5* ην

Α ρ ι ώ ν , ό επί τω δ ελφ ίνι μυθευόμε-

νος υπό των περί ΙΙρόίοτον εις Τα/ναρον σωθηναι, καταποντωθείς υπό τών λης“ώ ν ούτος μ ε ν ούν κ ιθ α ρ ω δ ό ς . Και Τ ερ π α νδ ρ ο ν δε της αύτη; μ ο υ σ ικ ή ς τ ε χ ν ίτ η ν γ ε γ ο ν ίν α ι γ α σ ι
τή ς α υτή ς

νήσου

,

και

τον πρώτον αντί της τετρ α χ ό ρ δ ο υ λ ύ ρ α ς

έ π τ α χ ό ρ δ ω χ ρ η σ ά μ ε ν ο ν καθάπερ καί έν τοΓς ά ν α γερ ο μ έν ο ις

έπεσιν εις αυτόν λέγεται·

Καί

Σοί <Γήμίίς Titράγηρυν άπο~ρίψ χντες άοιδήν ,
Επτατόνωγ ό ρ μ ιγ /ΐ νβους κελαό^σομβν ύμνους·
Ελλάνικος ίέ Λ έ σ ο ιο ς σ υ γ γ ρ α γ ε ύ ς , και Κ α λ λ ία ς ,

ό τή ν

Σ α .κ γώ καί τον Α λ κ α ίο ν ε ξ η γ η σ ά μ ε ν ο ς .

$. 5.
Κατά άέ τον πορθμόν τον μ ε τ α ξ ύ τ ή ς Α σ ία ς και τή ς Λ έ σ β ο υ
νη σία ες'ι π ερ ί ε ίκ ο σ ι , ώς ίέ Τιμοσθε'νης <ρησί

> τ ε ττα ρ ά κ ο ν τα ·

καλούνται ^ Εκατόννησοι συνθε'το>ς, ώς Πελοπόννησος, κατά
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^3-ος τ ι τ ο ν 7 γ ρ ά μ μ χ τ ο ς π λιο ν α ζο ν το ; ev τοις τ ο ι ο ύ τ ο ι ς , ώ ς 6 ι 8 ,

Μυόννησος , και ΓΙροκόννησο; λε'χεται, και Αλόννησος* ώστε
•
β·
*
,
Εκατόννησοι είσίν , «ίον Απολλώννησοι* Εκατος yip 6 Απόλ
λων. Παρά πάσαν yip όη τήν παραλίαν ταύ-ην ό Απόλλων εκ—
τετίμηται μέχρι Τενέδου , Σμινθευς, η Κιλλαιος καλονρ.-νος, η
Γρυνεύς , ή' τινα άλ)ην έπωνυμ·αν έχων, ΙΙλησιον όε τούτων
ές-ί και η Πορίοσεληνη, πολιν ομώνυμον εχουσα εν έ*υτη· κα(
7τρό της πόλεως ταύτης άλλη ν?σος μειζων αύτης , και πόλις G ι Q.
©μώνι>μος έρημος , ιερόν άχιον εχουσα Απόλλωνος.
§·

6.

Τάς όε όυσοημιας των ονομάτων φεύyovτές τινες, ενταύθα
μεν Ποροσεληνην ίειν ΤΙγειν ψασίφ το ί ’ Ασπόροηνον όρος τό
περί Πέρχαμον , τραχύ καί λυπρόν όν , Ασπόρηνον καί τό
ιερόν τό ενταύθα της Μητρός των θεών, Ασπορηνης. Τι' ουν
φησωμεν την Πόράαλιν, καί τον Σαπέρόην, καί τον Ιίερίι'κκαν,
καί τό Σιμωνι'όου,
Συν π^οίακοϊσιν εζπισόντες ίμάσιν,

αντί τού ίιαβρόχοις· καί έν τη αρχαία που κωμωίία,
Μοριακόν τό χωοιον,

τό λιμνάζον; Διέχει ί* η Λέσβος τό Γσον από της Τενέίου καί
Λήμνου καί Χίου, σχείόν τι των πεντακοσιών ε’νίοτέρω ς’α^ίων.

Κ Ε Φ. Γ.
$. ι .
Τ ο ίΑ Τ Τ Η Σ

ίέ

τη ς

προς

τούς

Τ ρ ώ α ς οίκ ειότη τος

χο ύσ η ς το ίς τε Λ έλ ε£ ι κ α ί το ίς Κ ιλ ις ι ,
ην ού

συγκαταλέγονται και ούτοι έν τ ώ

ύπαρ-

ζητούσιν αιτίαν, $ι}

Κ α τ α λ ό χ ω . Ε ικ ό ς <ϊέ
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619· W των ηγεμόνων AaySopov και την των πόλεων έκπόρ^οιν,

όλβους ύπολε^έντας τούς Κ ι)λ «; υπό τω Extope τάττεσδαι*
Ο τε yap Ηετών και oc παι&ς αυτού λέ^νται προ του Κατα
λόγου &α$£αρηναι*
**
Ητοι ρεν ττατορ1άρον άπέκτανί Λος Δχάλινς ,

%

Εκ Λ TroXtv ττέραεν Ktλίκων ευ ναατάωσαν,
θέ&6ν ύψίπυλον·
Οι Λ pot imra xzotyy^rot Ισον έν ρεγάροισιν ,
Ot ρεν πάντες ίω «ον ijm e 'Αΐίος «ιαω*
Πάντας yap κατεπε^νε 7τοίάρ»3ς Λος Αχιλλέυς·

Ως ^ αυτως καί οί υπό Mvv/jTc τους τε ηγεμόνας άποβεβλκχασι, καί την πόλιν
Κ αί ί ί Μύνκτ* είαλεν καί Επ/ςρορον,
Πέρσεν ίέ ττό/ tv £scoco Μύν^τος·

Τους ίέ ΛΟεγχς τοΓς ρέν αγώσι παρόντος ποιεί, όταν τε
ούτω )iy>9,
Προς αεν άλός Κάρες και Παίονες ά/κυλότοξοί,
Ka't Αέλεγες καί Κχνκωνες*

Καί πώχν ,
Σάτνιον ουταοε ίουρ*

Ηνοπ/οην ? ον άρα vipyu τίχε ντ,ίς άρνρων
Kvo::t ρουκολέοντί παρί'οχ^ας Σατνιέ εντός·

Ού yip ούτως έίελελοήτεααν τελέως > ώστε μη καί καθ’ αυτούς
ίχειν τι σύςτιρα, άτε του βασιλεως αυτών ετε περώντος,
Αλτεω , ός Αείεγεσοι ^ζλοπτολεροιαιν άνασσες

καί τίς πόλεως ού τελέως ηφανίσμένες9 επιφέρει yip ,
Πήίαοον αιτηςεσσαν εχο» έπι Σατνίόεντ*·

Εν μεντοι τώ Καταλύω παραλέλοιπεν αυτούς, ούχ ικανόν
62ο· ηγούμενος το συςημα, ως-’ έν Kara).oyo) ταττεσ&ατ ί? [τοΓς}
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ύπο τώ Εκτορι καί τούτους συ^καταλε^ων > ούτως ύντας 6ιο.
©ίκα'ους. Ο y i4o Άυκάων yw'tv, άδεϊγοζ ων Εκτορος·
//ιννν3ά&ον if
i*irrtp
Γίίνατρ Λ»ο3έ», 5v}<b)p £λταο 7 qW'Toc*
Αλτίω, δς A fU y tw φύοπτολίμοίσχν άνάασε*.

Τούτα μεν ουν τοιαύτην τινά έχει τ/,ν εικοτολογίαν·

$

2·

Είκοτολογείν
ές·1, χάν εί τι; τον ακριβή £>]τεΓ κατά τον ' ·
Ποιητήν ορον, μέχρι τίνος οί Κιλικες Αίτεινον καί οί Πελασγοί
χαΐ έτι οί μεταξύ τούτων Κητειοι λεγόμενοι, οί υπό τώ Εύρυπύλω. Περί μεν ουν των Κιλίκων καί των ύπ’ Εϋρυπυλω τά
ένόντα είρηται, καί ίιότι *τά* περί τον Κάϊκον μαης-χ πέρατοΰνται. Τούς £έ Πελασγούς εύλογον τούτοις έφεξης τιΒέναι,
& τε των ΰφ’ Ομηρου λεγομένων, καί εκ της άλλη; ίς-ορίας.
0 μέν yap ούτω φησίν’
ίππόθοος ό’ αγ* γΰλα Πελασγών εγχεαιμώρων,
Τών, οί Λάρισσαν *ρι€ώλα·/α ναατάασκον*
Τών 5ρχ’ ίτπτό3οός « , Πνλαώί τ’, οζος Δροος,
ΤΓ« (ίνω Λήθοιο Πιλασγοΰ Τίυταμίίαο.

ων πλήθος τε εμφαίνει άξιόλογον τό τών Πελασγών (ού yap
φύλον, αλλά φύλα έφη), καί τήν οίκησιν εν Ααρίοογ φράξει.
Πολλαί μεν ουν αι Λάρισσαι· ίεΐ ίέ των εγγύς τινα &ί|ασθαι·
μαλις-α <? αν ττ,ν περί’Κύμην ύπολάβοι τις όρθώ;. Τριών γάρ
έγγύς σφόίρα, εν δίακοσίοις που ς-αίίοις· ώς·’ ονκ άν λέγοιτο
πιθανώς ό Ιππόθαος πεσεΓν, εν τώ υπέρ Πάτροκλου άγώνι,
Τήλ* άπδ ΛαρίσσΥ,ς,

ταύτης γε· άλλα μάλλον τής περί Κόμην χίλιοι γάρ που
ς·άάιοι μεταξύ. Τρίτη $ε Αάρισσα, κώμη τής Εφεσίας εν τώ
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620. Καϋς*ρίω πεόίω, ήν φασι r.Ckcv ΰπάρξαι πρότερον y εχουσαν καί

Ιερόν Απόλλωνός Λαρισσηνοό , πλησιά£ουσ«ν τώ Τμώλω
μάλλον, ή τή Ε?έσω (ταύτης yato εκατόν καί oyiojfaovTa όιέχει
ς-αόϊους), ώστε υπό τοΓς Mjjoitv αν τις τάττοι ταυτην. Εφέσιοι
5* αΰ£η£έντες ύς-ερον πολλήν τής των Μ>ίόνων, οΰς νυν Λυοούς
φαμεν , άπετέμοντο* ώ$*’ ουό* αυτή άν η των Πέλασαν Λάρισσα είη* άλλ’ εκείνη μάλλον. Καί yap της μεν έν τή Καϋς-ptxvp Α αρίσσης όύίέν «χομεν τεκμήριου Ισχυρόν, ώ; ήν ήόή
τότε* οΰόέ γάρ τής έ$>έσον. Της όέ περί την Κύμην μαρτύ62ΐ. ριόν ές-ι πάσα η Αιολική ις-ορία, μικρόν ύπερον των Τρωικών
χενομενη..

$. 3.
t
Φασί γάρ τους εκ του Φρικιού, τοΰ ΰπερ Θερμοπυλών Λο··
κρίκου ορούς όρμηίλεντας , κατάραι μέν εις τον τόπον, όπου
νυν η Κύμη έζ“ί· καταλαβοντας ίέ τους Πέλαγους, κεκακωμενους υπό τοΰ Τρωϊκου πολέμου , κατέχοντας δ* όμως ετι
τήν Λάρισσαν , λεχούσαν της Κύμης όσον εβ’όομηκοντα Γ«“
δίους , έπιτειχίσαι αΰτοϊς τό νυν ετι λ.εχόμενον Νέον τείχος ,
από τριάκοντα ς-αδίων της Λαρίσσης* έλόντας δέ κτίσαι την
Κύμην, καί τους περιχενομενους ανθρώπους εκείσε άνοικίσαι*
από δέ τού Λοκραοί όρους την τε Κύμην Φρικωνίδα καλοίσιν,
ομοίως δέ καί τήν Λάρισσαν* έρημη δ* έςπ νυν. Οτι δ* οι Πελασ- ,
yot μεχα ήν έ3νος , καί έκ της άλλης ίς-ορίας τούτο έκμαρτυρείσδαί ©ασι. Μενεκράτης yoiv ό Κλαίτης έν τοίς Περί κτίσεων
φησί τήν παραλίαν τήν νίν Ιωνικήν πάσαν , άπό Μυκάλης
άρέαμένην, υπό ΙΙελασχών βίκεΐσθαι πρότερον, καί τάς πλησίον
νη'σους. Λεσοιοι δ5 ύπό Πυλαίω τετοίχΒαι λέ/ουσι σφάς, τώ
υπό τον Ποιητοί λsyoμεvω τών Πελασχών άρχοντΓ ά^’ ου
καί τό παρ’ αΰτοϊς όρος ότι Πύλαιον καλείσ3αι. Καί Χϊοι δε
οικΐΓ«5

Β 1 Β Α .

ίΓ .
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οίκις·άς εαυτών Πελασγούς φασι , τούς έκ τί}ς Θετταλίας. 6a i.
Πολύπλανον δε καί ταχύ το £θνος προς άπανας·«σεις» ηύ&θη
τε επί πολύ, καί άθρόαν ύ,αβε τήν έκλειψιν, καί μαλιςα κατά
τήν τών Αίολε'ων καί τών ίώνων περαίωσιν είς -rrjv Ασίαν.

§· 4· .
ϊ«5ΐον δε τι τοΓς Ααρισσαίοις συνέβη, τοίς τε ΚαύΓριανοΓς,
καί τοΓς Φρικωνεύσι, καί τρίτοις τοις εν Θετταλία· απόντες
^άο ποταμόχως·ον τήν χώραν ίσχον' οι μεν ύπό τού Καύς-ρου,
οι δ1υπό τού Ερμου, οί δ υπό τού Πηνειού. Εν δε τι, Φρικω*
νίίι Ααρίσαγ τετιμήσθαι λέγεται Πίασος, 5ν φασιν, Άρχοντα
Πελατών, έρασθήναι της Βυγατρόζ Λαρίσσης- βιασάμενον
δ αυτήν, τίσαι τής ύβρεως δίκην. Κυψαντα γάρ είς πίθον οί
νου καταμαδούσαν, τών σκελών λαβομένην ε£άραι, καί κάδείναι
αυτόν είς τον πίθον. Τά μεν ούν αρχαία τοιαύτα.

$. 5.
Ταις δε νυν Αίολικαίς πόλεσιν ϊτι καί τάς Αίγας προσληπτέον, καί τήν Τήμνον, όθεν ήν Ερματ'όρας, ό τάς ρητορικάς
τεχνας ουγγράψας. ϊδρυνται δ ’ at πόλεις αυται κατά τήν όρεινήν
τήν ΰπερκειμενην τής τε Κυμαίας, καί τής Φωκαέων καί Σμυρ»
ναίων ^ής, παρ’ ήν ό Ερμος ρεί. Ούκ άπωθεν όέ τούτων τών
πόλεων ουδ ή Μαγνησία ές-iv ή υπό Σιπυλω, ελεύθερα πόλις
υπό Ρωμαίων κεκριμενη. Καί τούτην ^ έκλωσαν οι νεως-ί γε~

' νόμενοι σεισμοί. Εις <ϊέ τάναντία τά επί τον Κααον νευοντα, 622.
άπό Ααρίσσης μεν διαβάντι τον Ερμον είς Κύμην, εδδομήκοντα
ς-άδιοϊ εντεύθεν δ είς Μυριναν τετταρακοντα ς-άδιοί’ τό δ ίσον
εντεύθεν είς Γρυνιον κάκεΐθεν είς Ελαίαν. £2ς δ Αρτεμίδωρος,
9f
άπό τής Κύμης είσίνΑδαι, εΓτ' άκρα μετά τετταρακοντα ς*αίίόνς, ήν καλούσιν Ύδραν, ή ποιούσα τον κόλπον τον Ελαϊτικόν,
Θθ
3
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6aa. προςτκνάπεναντίον άκραν Αρματοΰντα. Τοΰ μεν ουνςόματοςτό
πλάτος περί όγδοηκοντα ςαδίους ές·ίν' έγκόλπίζοντι δε, Μυρίνα
εν εξήκοντα ς-αδίοις, Αίολίς πόλις, εχουσα λιμένα' εΐτ’ Αχαιών
λαμήν, όζον οί βωμοί τών δώδεκα Βεών' είτα πολιχνιον Μυριναίων, Γρννιον, καί ιερόν Απόλλωνος, καί ρωντειον άρχαΐον,
και νεώς πολυτελής λίΒου λευκόν* ς-άδιοι δ>επ αντήν τετταράκοντα” εΙΒ’ έδδομτ,κοντά εις Ελ-αιαν, λιμένα εχονσαν και
ναύς-αΒμον των Ατταλικών βασιλέων, ΜενεσΒέως χτίσμα,
καί τών συν αυτώ Α^τ,ναιών* των συς·ρατευοάντων έπί Ιλιον.
Τά ο* έςίς είρηται τά περί Πιτάντ,ν, και λ ταρνέα, και τάλλα
τά ταύτ>?.
§. 6.

Miyirrj δέ έςι τών Αιολικών καί άρίςτ? Kvprj, καί σχείόν
ur,τρίπολις αντ»ι τε καί w Λε'σοος τών άλλων πόλεων περί
τριάκοντα που τον άριΒμόν, ών έκλελοιπασιν ούκ όλι/αι.
Σκώπτεται δ> εις άναισΒησίαν η Κύμη κατά τοιαύτην τινά,
ώς ψασιν ενιοι, δόξαν, ότι τριακοσίοις έτεσιν νοερόν τής κτί
σεως άπέδνντο τοΰ λιαενος τά τέλη* πρότερον δ* ονκ εκαρποΰτο
την πρόσοδον τούτην ό δήμος' κατέσχεν ουν δόξα, ώς όψέ
ησΒημένων, ότι επί Βάλάττη πόλιν οικοίεν. £ς·ι δέ καί άλλος
λόγος, ότι δχνεισάμενοι χρήματα δημοσία, τάς ςοάς ύπε'Θεντο*
εΓτ’ ονκ άζοδιδόντες κατά ττ,ν ώρισμένην ημέραν, ειργοντο τών
περιπάτων οτε μέντα όμβρος έίη, κατ’ αιδώ τινα κηρύττοιεν οί
δανεις-αί, κελεύοντες υπό τάς ς·οάς υπέρχεσΒαι' τοΰ κκρυκος
οΰτω ψΒεγγομένου , Υπό τά ς ς-οά.ς νπ ε'λ θ ετε, εκπεσεϊν
λό- ον, ώ; Κνμαίων ονκ αίσΒανομένων, ώς έν τοις όμβροις
υπό τάς ςοάς υπελευστίον, αν μη σημάνρ τις αυτοίς διά
κηρύγματος. Ανήρ δ’ άξιος μνήμης εκ τκςόε τκς πόλεως άνανΗ
t
τιλέκτως μέν ες-ιν Εφορος, τών Ισοκράτους γνωρίμων, τοΰ

Β1ΒΛ. ΙΓ .
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ρίτορος, ό τήν ιςορίαν συγγράψο^καί τά Περί των εύρημάτων* 622.
καί ίη πρότερος τούτου Ησίοδος 6 ποιητής' αυτός γάρ είρηκεν,
ότι ό πατήρ αυτού ΔΓος μςτώκησεν είς Βοιωτοΰς , Κύμην
Αίολι'όα, ηρολιπών*
Νάσσατο ο’ αγχ Ελικώνος όΐζνρό ivi ν.όιμρ,
Ασχρη, χ ΰ μ χ κ*κ jj, 5έρ:« άργαλ«ι, ούίέ ττοτ’ έί£)·>5.

όμηρος δ3 ούχ όμολ^ογουμένως’ πολλοί */όρ αμφισβητούσα αύ- 6*5,
τού* τό ό* όνορια άπο Αμαζόνος τή πόλ.ει τ -θείσ-αι· καθάπερ
καί τή Μυρίνρ άπο τής εν τώ Τρωϊκώ πεδίω κείμενης υπό r/j
Βατιεια'
4

Tf,v ?roe ανορες Βατάίον κοΟίσζουσίν,
AWvaroe Λ τχ
π οΧυt /m S uοto Μυδίν^ς.

Σκώπτεται <?έ καί ό Εφορος, διότι τής πατρίδος ούκ εχων Ipya
φράζειν εν τϊ; διαριΒμήσει των άλλων πράςεων, οΰ μην ούδ*
άμνημόν&τόν αυτήν είναι θέλων, ούτως έπιφωνεί' Κ ατά ίέ
τον αυτόν καιρόν ΚυραΓοι τάς ησυχία ς ήγον. Επεί δε
διεληλύ^αμεν την Τρωικήν άμα και την Αιολικήν παραλίαν,
έφεζής ccv είη την μεσόγαιαν έπιδραμεϊν μέχρι τού Ταύρου,
φυλάσσοντας τήν αυτήν της εφόδου τάξιν.
Κ Ε Φ. Δ.

δε τινα -ηγεμονίαν προς τούς τόπους τούτους τό Πέρ
γαμον, επιφανής πόλις, καί πολύν συνευτυγτ,σασα χρόνον τοΓς
ΑτταλικοΓς βασιλέΰσι' καί δή καί ένθεν άρκτέον τής έςής περι
οδείας’ καί πρώτον περί των βασιλέοιν, όπόθεν ωρμή%σαν,
καί είς ά κατές-ρεψαν, εν βοαχέσι δηλοηέον. ίΐν μεν δή τό
Πέργαμον Λυσιμάχου γαζοφυλάκιον του ΑγαΖοκλ.έους, ενός
Ε

χει
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τών Αλεξάνδρου δίαδόχων,ί#τήν την άκραtv τον δρους συνοικουμένην Ιχον ές*ι & ς·ροβιλοειδές τό όρος εις όξεΐαν κορυφήν
απολήχον. Ersitiriwto δέ την φυλακήν τον ερύματος τούτον
καί των χρημάτων (ήν δέ τάλαντα έννακισχιΤ,ια) Φιλέταιρος,
άνήρ Τυανεύς, θλιβίας εκ ratios· συνέβη yap ev τινι ταφή θέας
ούσης, καί πολλών παρόντων, άποληφθείσαν έν τώ όχλω την
κομί£ουσαν τροφόν τον Φιλέταιρον ετι νήπιον, συνθλιοήναι
μέχρι τοσοΰδε, ώς-ε πηρωθήναι τον παίδα. Ην μεν δή εύνούχος, τραφείς δέ καλώ; έοάνη τη; πίς·εω; τούτης άξιος. Τέως
μέν οϋν εύνους διέμενε τώ Λυσιμάχω* διενεχθείς δέ προς
Αρσινόην την χυναΐκα αυτού, διαβάλλουσαυ αύτόν, απέςησε
το χωρίον, καί προ; τούς καιρούς έπολιτεύετο, ορών επιτή
δειον; προς νεωτερισμόν. Ο τε yap Λυσίμαχος κακοΓ; οίκείοις
περιπέσών, ήναχκάσθη τόν υιόν άνελεΐν Αχαθοκλέα* Σέλευ
κός τε έπελθών ό Νικάτωρ, ε’κεΐνόν τε κατέλυσε, καί αυτός
κατελύθη δολοφονηθείς υπό Πτολεμαίου τού Κεραυνού. Τοιού*
των δέ θορύβων δντων, διεφένετο μενών επί τού έρύματος ό
ευνούχος, καί πολιτευόμενος it’ υποσχέσεων καί τής άλλης
θεραπείας αεί προς τόν ίσχυσντα καί eyyw; παρόντα* διετέλεσε
χούν έτη είκοσι κύριο; ών τού φρουρίου καί τών χρημάτων.
§.

2.

<γ

Η σαν δέ αύτώ δυο αδελφοί, πρεσούτερος μέν Εύμένης ,
νεώτερος δε Ατταλ.ος. Ε κ ' μεν ούν τού Εύμένους έχένετο τώ
πατρί ομώνυμο; Εύμένης, οσπερ καί διεδέξατο τό Πέρχαμον,
καί ήν ήδη δύναςη; τών κύκλω χωρίων ώς*ε καί περί Σαρδεις
ένίκησε μαχρ συμβολών Αντίοχον τόν Σελεύκου. δύο δέ καί
είκοσιν άρξας έτη, τελευτά τόν βίου. Εκ δέ Λτταλου καί Αντιοχίδος, της Αχαιού, yeyovw; Ατταλ.ος διεδεξατο τήν αρχήν,
καί άνηχορεύθη βασιλεύς ούτος πρώτος, νικήσας Γαλάτας

ΒΙΒΛ. 1Γ. ( περγαμον ).
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μάχη μεγάλη» Ουτος Si και Ρωμαίο ις κατέστη φίλο;, καί συν- 6α4·
επολέμησε πρός Φίλιππον μετά τοΰ Ροίίων ναυτικού* αραιός
ίέ ετελεύτα, βασιλ,εύσας έτη τρία χαΐ τετταράκοντα, κατέλιπε
& -έτταρας υίοΰς έ£ Απολλωνίίος Κυ£ικηνής χυναικός, Ευ
μενή» Ατταλον, Φιλέταιρον, Αθήναιον. Οί μέν οΰν νειότεροι
όίετέλεσαν ιόιώται* των 5’ άλλων ό πρεσβυτερο; Ευμενής εοασίλευσε* συνεπολέμησε <?έ καί ουτος Ρωμαίοις πρός τε Αντίοχον
τον μέχαν και πρός Περσέα* καί έλαοε παρά τών Ρωμαίων
-άπασαν τήν ύπ’ Αντιόχω τήν εντός τού Ταύρου. Πρότερον ^
ην τά περί Πέργαμον οΰ πολλά χωρία μέχρι τής θαλσίττης
της κατά τον Ελαίτην κόλπον καί τον Α^οαμυττηνόν. Κατεσκεύασε 5* ουτος τήν πόλιν, και τό Νικηφόρων άλσος κατεφυτευσε, καί αναθήματα, καί βι£λιοθηκας, καί τήν ini τοσόνόε
κατοικίαν του Περχάμου τήν νυν ουσαν εκείνος προσεφιλοκάλησε* βασιλευσας ίέ έτη τετταράκοντα καί εννέα, άπέλ.ιπεν υίώ
t»v αρχήν Αττάλω, χεχονότι εκ Στρατονίκης τής Αριαοάθον
θυχατρός του Καππαίόκων βασιλέως. Επίτροπον αε κατές*η*ε
καί του παιόος νέου τελέως ό'ντος καί τής αρχής τον άίελφόν
Ατταλον. Εν δε καί είκοσιν έτη βασιλεύσας χερών ουτος τε
λευτά, κατορθώσας πολλά* καί χάρ Δημητριον τόν Σέλευκου
συχκατεπολέμησεν ΑλεΙανίρω τώ Αντιόχου* καί συνεμάχησε
Ρωμαίοις επί τόν Ψευίοφίλ.ιππον* εχειοώσατο 5έ και Διηχυλιν
τόν Καινών βασιλέα ς-ρατευσας εις τήν Θράκην άνείλε ίέ
καί Προυσίαν, έπισυς*ησας αΰτώ Νικομήίη τόν υιόν* κατέλιπε
τήν αρχήν τω έπιτροπευθέντι Αττάλω. Βασιλευσας οέ
ουτος έτη πέντε, και κληθείς Φιλομητωο, ετελεύτα νόσω τόν
βίον* κατέλιπε <?έ κληρονόμους Ρωμαίους* οί <?*επαρχίαν απέδει
ξαν τήν χώραν, Ασίαν προσαχορεύσαντες, ομώνυμον τη ήπειροί
Παραρρεί δ ό Κάίκος τό Πέρχαμον διά τού Καικου πεδίου
Θ0 3
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6a4· προσαγορευομένου, σψόδρα ευδαίμονχ γην διεξιων, σχεδόν
δε τι καί την άρίςην της Μυσίας.
$. 3.
6a5.

Ανδρες δ3 εγένοντο ελλόγιμοι κα3·’ ημάς Περγαμηνοί Μ ιίλριδατης τε, σ Μηνοδότου υιός καί της Αδοδογίωνος (δς τοϋ
χεχραρχιχοΰ των Γαλατών γένους «ν), κν καί παλλακεϋσαι τώ
βασλεί Μ&ριδάτη ψασίν' ό3τν καί τουνομα τώ παιδί Βέσέλαι
τους επιτήδειους , προσποιησχμένους έκ του βασάέως αυτόν
γεγονέναι. Ουτος yovv, Καίσαρι τώ Βεώ γενόμενος φίλος, ας
τοσόνδε προήλΒε τιμής, ώςε καί τετράρχης άπεδειχΒη από τον
μητρώου γένους, και βασιλεύς άλλων τε καί του Βοοπόρου'
κατέλύΒη δ".υπό Ασάνδρου, τοΰ καί Φαρνάκην άνελόντος τον
βαού,ία, καί καταοχόντος τον Βο'βπο^ον. Ουτος τε δη όνομα·
τος ήζίωται μεγαλ.ου, καί Απολλόδωρος 6 ρήτωρ, ό τάς τίγνάς
συγγράψχς, χαί την λπολλοδώρειον αΐρεοιν παραγαγών, ήτις
ποτ εςέ πολλά γάρ επικρατεί'ψ μείξονα δε ή - κο&3 ημάς
εγοντα την κρίσα, ων εςι χαί ή Απολλ.οδώρειος άίρεσις καί η
Θεοδώρειος. Μάλις-α δε έζήρε τον Απολλόδωρον ή τοΰ Καίσαοος φιλία τοϋ Σε6ας·οϋ, διδάσκαλον των λο^ων γενόμενον'
μαΒηττ,ν δ* έσγεν άςιόληγον Διονύσιον, τον επαλη^ίντα Ατ
τικόν, πολίτην αυτού* καί γάρ αοριςής ήν ικανός, καί συγγρα·
<ρεϋς, καί λ.ογογράρος.

$* 4
Προϊόντι δ3άπό τοϋ πεδίου χαί τής πόλεως επί μέν τά προς
ξω μέρη, πάλες εςίν Απολλωνία, μετεώροις επιχειμένη τόποις'
επί δϊ τόν νότον ορεινή ράχις εςίν, ήν υπερδασι χαί βαδίζουσιν
επί Σάρδεις, πόλις έςίν εν άριςερχ Θυατειρα, κατοικία Μακε»
ίόνων, ήν Μυσών έσγάτην τινές φασιν. Εν δεζια δ Απολλωνίς,

ΒΪΒΛ. ΙΓ. ( ατδια ).
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ίιέχουσα Περχάμου τριακοσι'ους ροδίους, τούς δε ίσους καί 6a5.
των Σάρδεων' ε’πωνυμβς δ3 έςί τής Κυξικηνής Απολλωνίίος*
e?t' έκίέχεται τό Ερμου -Tteotov καί Σάρδεις. Τά Si προσάρκτια
τώ Περχάμω τά πλεΐς-α υπό Μυσών εχεται τά ε’ν δεξιά των
Αβλιτών λεγομένων, οίς συνάπτει £ Επίκτητος μέχρι Βιθυνίας.
$· 5.
Αί ίέ Σάρίεις πόλις ές*ΐ μεγάλη , νεωτέρα μεν των Τρωικών,
αρχαία ^ όμως, άκραν εύερκή έχουσα* βασι/ειον
υπήρξε
των Λυίών , ους ό Ποιητή; καλεί Μηονα; , οί S' ύςερον
Μαίονας* οί μεν τούς αυτούς τοΓς ΑυίοΓς, οί S' ετέρους άττοφαινοντες' τούς ^ αυτούς άμεινόν έςι λεχειν. Υπέρκειται ίε
τών Σάρίεων ό Τμώλος, εύίαιμον όρος, έν τή άκρωρείά σκοπήν
εχων εξέδραν λευκού λίθου, ΪΙερσών ερχον, άφ’ ού κατοπτεύεται
τά κύκλω τ.εδία, καί μάλις*« το Καϋς-ριανόν* περιοικούσι όέ
Λυδοΐ, καί Μυσοί, καί Μακείόνες. Ρεί ό5 έ Πακτωλός άπό
τού Τμώλου , καταφέρων τό παλ-αιόν ψήχμα χρυσού πολύ,
άφ’ ου τόν Κροίσου λεγόμενον πλούτον , και τών προχόνων 626.
αύτού ίιονομασθήναί ψασι' νυν ό’ έκλέλοιπε τό ψήχμα,,Καταψέρεται S' ό Πακτωλός εις τον Ερμου, εις δν καί ό Υλλος
εμβάλλει, Φρύχιος νυνΐ καλούμενος* συμπεσόντες
οί τρεις
καί άλλοι ασημότεροι σύν αύτοΓ;, εις την κατά Φωκαίαν ε’κόι-,
ίόασι θάλατταν, ώς Ηρόίοτός βησιν. Αρχεται όέ άπό Μυσίας
ό Ερμος, ές όρους Ιερόν της Αοδνμήνης, καί &ά της Κκτα»
κεκαυμενης εις την Σαρδιχνην φέρεται καί τά συνεχή πεόίκ,
ώς ειρηται, μέχρι τής θαλάττης. Ϋπόκειται ίε τή πόλ.ει τό τε
Σαοδιχνόν τ.εδίον καί τό τού Κύρου , καί τό τού Εοαου, καί
τό Καϋζ-ptavcy, αννεχϊ τε όντα, και πάντων άρι?χ πε&ων.
Εν & ζ-αλοι; χετζαράζ.οντα άπό τ ί; ττόλεώό εΥ« 37 Γt/yoca
μεν νπό τον ilowjtoy λεγομενη | λψώη], Κολάι 5* νοερόν αεζ~
& θ 4
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6ί 6. βνομασ^εϊσα, όπου το ιερόν ττ,ς Κολο^νϋς Αρτέμιδος, μεγάλων
ά/ις-εΐοα εχον. Φασί δ* bnocOSx χορεύεαι καλάθους τκαχά ζάζ
Ιορτα'ς* οΰκ οιδ* όπως ποτέ παρ«δοξολθ)Όΰντες μάλλον , ί)
αλϊϊθευοντες.
$.

6.

χ
r
Κείμενων δ* βδτω πω? των επών παρ’ Ομτφω,
Μηοσιν αν Μέσθλης τε κα* Αντιιός ηγησάσ^ην ,
Ταλαια^δος, τώ Γνγαό) τεκε λ^ρινη,

ϊ«

Οι καί Μύονας ηγον ύπο Τριώλω γεγαωτ<ις f

προσ/ραφουσι' τινες χούχω τέταρτον έπος,
Τ^ώλω νττο νιροεντι , Υλης εν χιόνι £ηαω«

Ov&pua δ* εύρίσκεται ίλ η έν τοις Λυίοις· ΟΙ ίέ καί. τον
Τυχών ένθένίε ποιούσιν, & φησιν ό Ποιητής·
Σχντοτόμων οχ’ ίρις-ος Υλη 2vu

Προστιθέασι ίέ καί οτι ίρυμώίης ό τόπος και κεραυνόδόλος >
καί οτι ενταύθα οί ΑριρβΓ καί τοντω γάρ,
Ειν Αρίαοις, oSt yaai Τυρωεος «ρμεναι βννάς’

έπεισφέρουσι,
~ Χώρω ένΐ ίονόεντι, Υλης έν πιόνι $ήμω.

Αλλοι ^ έν Κιλικία, τινές ^ έν Συρία πλαττουσι τον μύθον
τούτον· οί'δ* έν Πιθηκούσσαις , οι καί τούς πιθήκους φασί
παρά τοΓς ΤυρρηνοΓς άριμους καλείσθαι» ΟΙ $k τάς Σαρ&ις
ϊοην όνομάζονσ&, οι $'ε την άκρόπολιν αύτης* Πιδανωτάτονς ί*
ό Σκήψιος ηγείται τούς έν τή Κατακεκαυμένρ της Μυσίας τούς
Αρίμους τιθέντας* Πίνδαρος δέ οννοικειοί τοΓς έν τη Κιλικία
τα έν Πιθηκούσσαις , απερ ές*ί ποο της Κ υ ρ ία ς , καί τα έν
Σικελία" καί γάρ τη Αιτνη φησίν ύποκείσθαι τον Τυφώνα,
τον ποτέ
Κιλικίον 5orpev πολνώWWOV avrpov* yjv yc ράν

ϋ ίΒ Λ . 1Γ. ( αυδιδ ).
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Tot S* νπίρ Κύμχς άΧαρκέις 3χ3αι.
Ιν/ΑΙχ τ' αύτοϋ κάζα
Στέρνα λαχνά*ντα.

6*7·

Και παλιν,
Κίίνω ptiv Αίτνα oscrpo; vTrepftaio^
Apy&UTat*
Καί παλίν,
Αλλ’ ©ίος άττλατόν χεράϊζζς 3ίών
Τυφώνα πεντ>?*οντα*ίφαλον aveeyaa,
Εν Αρήχοις ποτέ*

ϊτάτιρ ,

Οί ίέ τούς Σύρους Αρίμονς δέχονται, ούς νύν Αραμαίους
TJywac τούς ίέ Κίλικας τούς εν tij Τροία, μεναναςώηας} ζίς
Συρίαν άνωχισμενους, anοτεμεσ^αι παρά των Σύρων r/jv ννν
'λεγομένων Κώίκ/αν. Καλλίσ^ένης ^ eyyii τον, ΚαλνκαΑ/ou
καί τίς Σαρπηδονος ακρας, παρ’ αυτό τό Κωρνκων αντρον, εΓναε
τούς Αρίμους, ά<ρ9ών τα ε^ύς ορη leyeeSat Apeaa·
$. 7·
Περίκείται $ε χρ λιρνρ τή Κολόρ τά μνήματα τών βααάί'Μ·
Προς 5έ ταίς Σάρίεσίν έζ-t το τοΰ Αλυαττον επί V.p>jrt<5o;
ύψίΐλξς χώρα ρέρα, έργχνίόεν, ώς φν,σίν Ηρόδοτο?, υπό του
πλ>53ο«ς τ ί; πόλεως, ου τό πλεί^ον ερχον αί παι&οκαι συνετέλεσαυ* λέχεε & εκείνος, καί πορνεύεσαι πάσας* τενες <5έ καί
πόρνες μνήμα ϊέγουσι τον τάφον. ΧειροποΐΥΐτον $ε την Κμντιν
ϊνιοε ίςορονοι zrtv ko).0»jv προ; τάς έκόόχάς τών πλοιρρυρισων,
at συμβχίνουσι τών ποταμών πλ/;ρουρένων. Τπαιπα οέ πόλις ες·ί
καταβαάουσιν άΐϊό τοϋ Τρώλου προς τό τοΰ Καΰς-ρου πενίαν.

§. 8.
Φησί <5έ Καλλισθένης άλώναι τάς £άρίεις υπό Κιρρεριων
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627· πρώτον, eV? υπό Τρ^ρων καί Λυκίων, όπερ καί ΚαλλΓνον

δηϊοΰν, τον της έλεχειας ποιητήν' νςαχα Si τ.κν επί Κύρου
καί Κροΐσου γενεσ^αι άλωσιν. Λέχοντος Si tow Καλλίνου τήν
έφοδον των Κιρριερίων επί τους Ηοιονήας γεγονέναι y xaS’ ήν
<ά Σάρδεις έάλωσαυ, ευβάζουσα οι περί τον Σκχψιον ιας-ι >iγεοΒαι ΗιηονεΓς τους Ασιονεις* τάχα yap ή Myovia , j ησΐν,
Ασία Ο.εγετο’ καίυ’ δ χαΐ Όμηρος εϊρηχεν ,
Ασιω η» λ£(^ώνί Κούφιου aexyi ptc£pa·
Αναλτ,φ3·εϊοα 5* ά|ιολόχως υς·ερον διά τ»ν αρετήν τής χώρας £
πόλις , καί ου&μιας λειπομενη των άςνγεηόνων > νεως-ΐ υπό
σεισμών άπεοαλε πολλήυ τής κατοικίας. Η δέ τοΰ Τι&ρίου
πρόνοια, τοΰ κα^’ ημάς ηγεμόνος, και ταντην χαΐ των άλλων
συχνάς mOaSz ταίς εΰεργεσίαις , όσοι περί τον αυτόν καιρόν
έκοινώνηοαν τοΰ αΰτοϋ πάγους.
$♦ 9·
Ανάσες δ* a£c&oyoi yeyovaai τοδ αυτοί γενονς, Διόδωρο*
628· δύο οι μτ,τορες, ών ο πρεσ&ίτερος εκαλείτο Ζωνάς , άντ,ρ πολ
λούς αγώνας κχωνισμένος υπέρ τϋς Ασίας· κατά δέ τον Μιθοιδατου του βασιλέως έξοδον αιτίαν έσχ^κώς > ώς αψίδάς παρ*
αυτοί τάς πόλεις, άπελύσατο τάς διαδολάς άπολθ}τ;σάρενος.
Του δέ νεωτέρου, φίλου ^ρίνχενοαένου, και ιςοραά συγγράμ
ματα e rt, καί ρέλη, καί άλλα ποιήματα, ττ4ν άργαίον γραφήν
επιγχή/οντα ίκανώς. Ξάνθος δέ ό παλαιός συγγραψώζ, Λυδος
μεν λέχεται* ά δέ εκ Σ ά ρ ^ν ν, ουκ ϊσμζν.

§. ιο·
Μετά δέ Λυίούς είσιν οί Μυσοί, και πόλις Φιλαδέλφεια,
σεισρων πλήρης. Ου yap διαλείπουσιν οί τοίχοι $ϋςάμενοι,
καί άλλοι* άλλο ρερος τίς πόλεω; κακοπάθουν* οικοίσιν ουν

Β1ΒΛ. 1Γ. ( μυςΙ α).
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©λιχοι τήν πόλη; διά τούτο* οι is πολλοί κατα&ούσιν εν τή χώρα 628.
χεωρχούντες, εχοντες ενδαίμονα χήν* αλλά καί τών ολίγων
θαυμά£ειν ές*ίν, ότι ουτω φιλοχωρούσιν, επισφαλείς τάς οική
σεις Ιχοντες* 2τι i* αν τις μάλλον θαυμάσειε τών κτισάντων
αυτήν.

§. i t .
Μετά δε ταύτ’ εςίν ή Κατακεκαυμένϊ} λεχομεν») χώρα,
μήκος μέν καί πεντακοσίων ςαδίων, πλάτος is τετρακοσιων, ,
είτε Μυσίαν χρή καλείν, είτε Μίίβνίαν* λέχεται yap άμφοτέρως*
άπασα aisvipo;, πλήν αμπέλου , τής τον Κατακεκαυμενίτ»)ν
ψεροναγις οίνον, ού&νός τών έλλθ7ΐμων άρετή λειπόμενον. Ες·ι
is ή επιφάνεια τεφρώόής τών πείίων* ή i 5ορεινή καί πετρώίής,
μέλαινα, ώς άν έ | έπικαύσεως. Είκά£ουσι μέν ουν τινες, έκ
κεραυνοβολιών καί πρη^ήρων συμόήναι τούτο* καί ούκ όκνοΰσι
τά περί τον Τυφώνα ενταύθα μυθολοχεΐν. Ξάνθος is καί Αρε—
μούν τινα λ^ει τών τόπων βασιλέα. Ονκ ευλοχον is υπό
τοιούτων παθών τήν τοσαύτ»3ν χώραν έμπρ^σθήναι άθρόως,
αλλά μάλλ.ον υπό χ»)χενούς πυρός* έκλ.ιπείν is νυν τάς πϊ^άς*
όείκνυνται is καί βόθροι τρεις, ούς φυσάς καλοΰσιν, όσον
τετταράκοντα άλλήλων &ες·ώτες ς*αίιους* ύπέρκεινται is λόφοι
τραχείς, οΰς είκός έκτωνάναφυσ»]3έντωνσεσωρείσθαιμύδρων.
To i* ευάμπελον τήν τοιαύτ/jv ύπάρχειν χήν, λάοοι τις άν καί
εκ τής Καταναι'ας τής χωσθείσης τή σποίώ, καί νυν άποδιδούστις οίνον ίαψιλή καί καλόν. Αλειβόμενοι is τινες , εικότως
πυptyεvή τον Διόνυσον λέχεσθαί φασιν, έκ τών τοιούτων χωρίων
τεκμαιρόμενοι.
$. 12.
Τά ο3 έ|ής επί τά νότια μερ>5τοίς τόποις τούτοις, έμπλοκά;
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628. εχει μέχρι προς τον Ταύρον , ώστε καί τα Φρυγία , καί τά
Λύόια, καί τά Καρικά, καί β« τά των Μυσών, δυσδιάκριτα
6ag. είναι, παραπίπζονζα εις άλληλα* εις ίέ την σύ^χυσιν τούτην ού

μικρά συλλαμβάνει τό τούς Ρωμαίους μη κατά φίλα όιελείν αυ
τούς , άλλα ετερον τρόπον δίατάςαι τάς διοικήσεις, έν αίς τάς
αγοραίους ποιούνται καί τάς δε/Μοδοσΐας. Ο μέν γε Τμώλος
ίκανώς συνηκται, καί περΓ/ραψην εχει μετρίαν, εν αύτοΓς άφοριζόμενος τοΓς Λυόίοις μέρισα' η δε Μεσσωγις εις το άντιχείμενον μέρος διατείνει μέχρι Μυκαλης, άπό Κελαινών άρςάμενον, ώς ψησι Θεόπομπος* ώς*ε τά μέν αύτού Φρύγες κατέχουσι, τά προς ταίς ΚελαιναΓς καί τρ Απαμεία, τά ίέ Μυσοί
καί Λ υίοί, τά δε Κάρες καί ίωνες* Οΰτω δε καί οί ποταμοί,
καί μά)χςα ό Μαίανδρος , τά μεν διοριζοντες των έ£νών, Λ’
ων δε μέσοι ψερόμενοι, «ίύσλ-ηπτον ποιοϋσι τάκριδες’ καί πε^ίί
τών πεδίων δέ των έψ’ έκοίτερα τής τε όρεαής καί της ποτά
μιος ό αυτός λόχος. Ού ο* ήμΐν ίσως επί τοσοΰτον ψροντιςέον,
ώς αρα κενή χωρομετρούσα, αλλά τοσοΰτον μόνον ύποχραπτέον, ίσον καί οί προ ημών παραδιδώχασι.
§. τ3.
Τω
Καϋς-ριανω πείά», αεταέυ πίπτοντι τίς τε Μεσσωytio$ και τον Τ/χώλου, τυνεχές έςι προς εο> to Κιλβιανον
πε&ον , ττολν τε καί συνοικούρενον ευ , καί χώραν έχον αϊτούίαών. Ειτα το Ϋοκανιον πεΑον , ίίεραών έπονομασαντων y καί
εποεκους άγαγόντων έκεΐΟεν' ομοίως δε καί το Κύρου πείιον *δ*
Πέρσαι κατωνόμαααν ειτα το Πελτινόν πεδίον, )?ο/) Φρν^ιον>>
καί το Κώλανιον καί το Ta&jvov, εχοντα ιιολιχνας pu|oΦρυχίους, έχούσας τι καί Πιοιώκοκ, ά^’ ών αυτά κατωνορασ5η.

ΒΙΒΑ. ΙΓ. ( ιεραποδις ).

Bog

$· ι.4·.
Ϋπερ&ιλούσι δε τλν Μεσσωγίδα τπν μεταξύ Καρών re καί 629·
ττ,ς Νυσαίδος, κ έςι χώρα κατά τά toy Μαιάνίρου πέραν μέχρι
τής Καβκλίίος, πόλεις είσί προς μεν τη Μεασωγίδι, κατανχιχρύ Ααοδαείας, Ιεράπολις, όπου τά θερρώ ύδατα χαΐ το
Πλουτώνιον, άμφω παραδοξολογίαν τινά έχοντα. Τδ μεν γάρ
ύδωρ είς πώρον ουτω ραδίώς ρετα&ίλλει πτ,ττόμενον, &στ*
οχετούς έπάροντες, ypar/μούς απεργάζονται μονολίθους, Τδ δε
Πλουτώνιον eV όφρύϊ μιχρά τίς ύπερκειρένης ορεινής ςόμιόν
ες*ι σύμμετρον, οσον άνθρωπον $έ£ασθαι δυνάμενον, βε&ίθυται ί ’ ε’πί πολύ· πρόκειται ίέ τούτου δρυφράχτωμα τετράγω
νον, δσΌν πριπλέθρου tijv περίμετρον’ τούτο ίέ πλήρες ές*ο>
ομιχλώδους παχειας άχλύος, ώστε ρόχις τούίαφος καθοράσθαι.
ΤοΓς ρέν ούν κύκλω πλησιά^ουσι προς τον δρύφραχτον άλυπος
έςιν 6 ahpy καθαρεύων εκείνης τής άχλύος έν ταΓς νψεμίαις’
συρρένει χάρ εντός τού περίπου* τώ δ3 εΐσω παριόντι ζώω
θάνατος παραχρίρα άπαντά* ταύροι χούν είσαχθέντες πίπ- 65ο.
τουσι, καί έ|έλκονται νεκροί* ήρείς δε ς-ρουθιά έπέρψαρεν, καί
•επεσον εύθύς έκπνεύσαντα. Οί δ’ άπόκοποι Γάλλοι παριάσιν απα
θείς , ώς-ε καί μέχρι τού ςομίου πλησιάζειν , καί έχκύπτειν , και
καταδύνειν μέχρι ποσού, συνέχοντας ώς ε’πί τδ πολύ τδ πνεύρα*
έωρώρεν χάρ έκ τκς δψεως, ώς άν πνιχώσόυς τίνος πάθους εμφασιν, ειτ’ [επί] πάντων των ουτω πεπ>ιρωρένων τούτου, είτε
μόνων των περί τδ ιερόν, καί είτε Θεία πρόνοια, καθάπερ επί τών
ένθουσιασρών είκός, είτε άντιδότοις τισί δυνάμεσιν, ουτω συρβαινοντος. Τό δε τής άπολιθιόσεως καί επί τών ε’ν Λαοίικεία ποταρών φασι συρδαινειν, καίπερ ό'ντων ποτίρων. Ες*ι ίέ καί προς
βαβών έριών θαυρας·ώς σύμμετρον τδ κατά T>jy Ιεοάπολιν
ύδωρ, ώ-ε τά έκ τών ρι£ών βαπτόρενα ενάριλλα εΓναι τοΓς έκ τίς
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65ο. κόκκον και τοίς αλουργεσιν. Ο ϊΐί) δ3 έςτ'ιν «φ£ονον το π)ήΒος
τού ύοατος, u>s*c ή πόλις μες*ή των αυτομάτων βαλανείων έςί.
§. ι5 .
Μετά ίέ τήν Ιεράπολτν τά πέραν τον Μαιάνδρου, τά μέν
περί Λαοόίκειαν, καί Αψροδισιάδα, καί τά μέχρι Καρούρων,
εζοηται* Τά ί* έξης ές*ί τά μεν προς δόσιν, ή των λντιοχέων
πόλις των επί Μαιάν^οω, της Καμίας ή<?η* τά οέ προς νότον ή
Κίουρά ές*ιν ή μεγάλη, καί η Σίνδχ, καί ή Καοαλίς, μεχοι
τον Ταύρον καί τής Λυνάας. Η μέν ουν Αντιόχεια μετρ'ά
πόλις ές-'ιν, επ’ αύτώ κείμενη τώ Μαιάνσρω κατά τό πρός τη
Φρυγία μέρος♦ έπέζευκται δε γέφυρα' χώραν δ3 έχει πολλήν
έφ’ έκάτερα τον ποταμού πάσαν εΰίαίμονα* πλείς*ην ίέ φέρει
τήν καλούμενη» Αντιοχικήν ισγάδα~ την & αυτήν καί τρίφυλλον
ονομάξονσα. Ενσεις-ος δε και ούτός ές*ιν ό τόπος* Σονιςής
δε παρά τούτοι; ένδοζος γεγένηται Διοτρέφης, ου όιηκουσεν
ϊζοέας, ό καθ’ ημάς χενόμενος μέχις*ος ρήτ<»ρ.
$. ι6 .
Σολ.ύμους ο5 είναι ©ασι τον; Καβαλείς* της χούν Τερμησσέων άκρας ό νπερκειμενος λ.όφο; καλείται Σόλυμος" καί
αυτοί οέ οί Τερμησοείς Σόλνμοι καλούνται. Πλησίον
ές*ί
καί ό τού Βελλ^ροφόντου χάραξ, καί ό Ισάνίρον τάφος τον
υιού αυτού, πεσόντο; εν τη πρός Σο/.ύμονς μάχη- Ταντα βε
καί τοίς υπό τον Ποιητού λεχομένοις ©μολοχείταΓ περί μέν χάρ
τον Βε/λ^ροφόντου φησίν ούτω*
Δεύτιβον αν Ζο).\ιμοισι μαχήαατο κυοαλιαοισι·

7ΐερί οέ τον παιίός αυτού*
651 .

ίαανορεν ό; οί υιόν Αρης, ατο; πολεμοιο
Ναονάμενον Σολΰμοισι κατι/.τανιν.

Β1ΒΛ. 1Γ. (ΚΙΒΥΡΑ).

31*

Η,Λε Τερμαησσός έςι ΠισιΛκή πόλις, fi ράλtr« *αΐ e/yi^a 63ι.
υπερχειμίνη τής Κι6ύρας.
$. ΐ7 ·
Λέχονται σε «nroyovot ΛνΛδν οί Κιδνραται των κατασχόν*
των τήν Καοαλίόα· ύπερον #ε Πισιόων των ομόρων οιχισοήηων
καί ρετακτισάντων εις έτερον τόπον ενερχίς-ατον εν κύκλω
ς-αΛών περί εκατόν. Ηύ|ι{2» <5ε Λα τ«ν εννορίαν* καί αί
κώραι παρε£έτειναν από ΠισιΛ'ας καί τής όμορον Μιλνα'Λος
εως Λνκίας καί τής Ροδίων περαίας* προσγενομ&ων δε τριών
πόλεων ομόρων, Βονβώνος, Βαλοούρων, Οίνοανόων, τετράπολις τό σύςτιρα έκλήΒη , αίαν εχόςτης ψή?ον έχούσης , Λύο
ίέ τής Κιβύρας* ες-ελλε yap αντ>} πε£ών ρέν τρεις ρνριάίας ,
ιππέας σέ Λσχιλίσνς· έτνραννειτο ό° αεί* σωγρόνως δ* ορως.
Επί Μοαχέτον 5*ή τνραννΐς τέλος εσχε, καταλύσαντος αν&ν
Movpjjva, και Λνκίοις προσορίσαντος τά Βάλβουρα καί τί;ν
Βουβώνα* ονίέν Λ ήττον έν ταΓς μεγίς·αις εζετάζιτχι Λοικήσεσι
τής Ασίας η Κιβνρατική. Τέτταρσι Λ 7λώτται; έχρώντο οί
Κιβνράται, τή ΓΙισιΛκή, τή Σολύρων, τή ΕλληνιΛ, τή
Λνόων* τούτης δε ονί’ ίχνος εςιν εν Ανδία. ΪΛον Λ ες*ίν ε'ν
Κιβύρα τό τον σίδηρον τορεύεσΒαι ραδίως. Μιλύα Λ ές·(’ν ή
άπό τών κατά Τερρϊίσσόν ς-ενών, καί τής είς τό εντός τον
Ταύρον νπερ3έσε4>ς Λ’ αυτών ε’πΐ Ισινόα παρατείνονσα ορεινή
ρέχρι Σαχαλασσον καί τής λ παρεών χώρας.
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