ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΟΜΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ.

ΣΤΡΑ ΒΩ Ν Ο Σ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Μ ΕΡΟΣ Τ ΡΙΤ Ο Ν .

ΣΤΡΑΒΩ ΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
β ιβ λ ία

ε π τ α κ α ιλ ε κ α

,

GΚ ΔI ΔΟΝ ΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΟΥΝΤΟΣ Α. ΚΟΡΑΗ,
Φίλοτίρφ ίαπάν>) τών tytoyivwvΧίων, «τ*άγαδώτίς Ελλ«ίο{.
ΜΕΡΟΣ Τ ΡΙΤ Ο Ν .

ΕΝ Π Α ΡΙΣ ΙΟ ΙΣ ,
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ I. Μ. ΕΒΕΡΑΡΤΟΤ.

8Ε TROUVE,
CHEZ THI-OPH1LE BABKOIS, PI-RE, LIBRAIRE, RUE BAUTEFEUILLE, N« *9.

Α ΛΙΖ.

ΠΡΟΣ TON ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ.
f

Ο ΤΡίτοΣ οίτος τής Γεωγραφίας τοϋ Στράβωνος τόμος
έπρεπε να #ναι καί 6 τελευταίος, κα$ώς Απίσας έ£αλα εις
Απίδα καί τόνάνα^νώςτιν. Αλλ’, επειδό ι?τον ανάγκη νά περιέχρ
τά τόσσαρα λοιπά του Γεωγράφου βιδλία, τάς Α των δε
καεπτά βιβλίων Χρητομαθείας, όλί^ας οικειώσεις καί τον
Πίνακα, το πάχος του έμελλε νά y&jj παντάπασιν ασύμμετρου
με τους προ αΰτοΰ δύο τόμους, ίίναγχάσθην λοιπόν νά τε
λειώσω τόν τρίτον μέ τάς ΧρηςΌρια^είας, και ν’ ά^ηίσω τάς
σημειώσεις καί τόν Πίνακα εις τέταρτον καί τελευταίου άλλον
τόμον.
Από τίνα καί πότε έσυνταχ^σαν αί ΧρηζΌμάθειαι, έριειν*
άνιτόρητον. Από χρονολογικός τινάς εικασίας συμπεραίνει ό
ΔοδουΑλ.ος (Dodwell), ότι ό συντάζας αύτάς ήχμασε ποός τά
tAjj τίς δέκατες άπό Χρις-οΰ εκατονταετηρίδος. Τοιαύττ; είναι
'τοϋ σοφού τούτου κριτικού ή γνώμη, την όποιαν ε’δύνατο νά
πιςώστρ ξτι πλέον άπό τόν τρόπον τής έν.φράσεως, συνετισμένου
εις εκείνην τοϋ χρόνου την περίοδον, οπότε ή ταλαίπωρος Ελλάς
«προχώρει άπό τό κακόν εις τό χειρότερον.
Αλλ.’ αυτός, έζευανχίας, ευρίσκει πολλά ολίγα εις την φράσιν
τώυ Χρηςομαθειών ίχνη τής νοθευόμενης Ελληνικές ^λώσσυς,
καί σημειόνει έζ αυτών, ώς πλε'ον άξιοαημείωτον, καί έπαρμένην
(ώς εικάζει) άπό τά Σλαυικά βόρεια έθνη, τήνλέξιν, Ρ ιχ ία
a
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(γρ. Ρ»}χ»α), ήγουν την αυτήν εκείνην, την όποιαν μεταχει
ρίζεται ό Ηρόίοτος ( ι) , όταν ό λό^ος ήναι περί τής άμπώτεως τής 3οδάσσης, και ήτες έφυλαχ3η έως σήμερον εις
την γλώσσαν μας* επειδή όνομάζομεν Ρηχά εκείνα της 3αλάσσης η των ποταμών τά μέρη, όπου, διά την όλιγότητα
τον νερού, ούτε χαράβιον δύναται νά πλεύση, οϋτ’ άνθρω
πος νά χολυμβήση. Καί τούτο συμβαίνει χαΒημέραν εις του
Ωκεανού τά παραΒοίλάσσια , καί είς όλβους τινάς τής Μεσο
γείου 3αλάσσης τόπους, διά την άμπωτιν, ήγουν την προσ
ωρινήν αναχώρησα τού νερού. Τό εναντίον της άμπώτεως καί
τής Ρηχίας είναι καί λέγεται Πλημμύρα.
0 Δοό'ουε'λλος, επειδή διά tvjv κακήν ίσως γραφήν (ρεχία) .
δεν ένΒυμήΒη τού Ηροόοτου την Ρηχίην, ενόμισεν άχόμη,
ότι καί ό Ετυ/αολό^ος (2) , μεταχειριζόμενος αυτήν, εμεταχειρίσΒη λεξιν βάρβαρον. ΑκολούΒημα τής τοιαύτης άπατης ήχο
καί νά συγχύο/] το Ρηχία των ΧρηςομαΒειών με το Κατά ς-ασις τού Στράβωνος. Εύκολα 3ελει τό πληροψορηΒήν ©ς·ις
παραβοΟ,rj τά λόγια τούτου με τάς ΧρηςομαΒείας. Αέγει ο
Στράβων (3), «Πάλιν άναχωρεΐν [τήν 3αλατταν] είς τό πέ
η λαγός κατ’ ολίγον. . . είχα μένειν τοσοϋτον εν τη αυτή ΚΔΤΑ» ςταςει χρόνον, δσον κ. τ. λ .» Αντί τούτων, γράψει των
Χρης-ομαΒειών ό συντάκτης (4), «Παλιν υπονο^εϊ··· είτα εν

(χ) Βιβλ. /?, v.tf· ιι*— (2) Σίλ, 86.
(3) Στρά§. Μέρ. X, σε>. μ 6·
(4) Αύτ. Μ?ρ. Γ, <Τδλ. 32JJ#
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» τ>5 EflXiA. μένει, έως «ν κ. τ.λ.». To, Εν xfi αύτν}
χατας’α'σει, τοΰ Στράβωνος, &ν that αμφιβολία, ότι λέγει,
είς *rijv αυτήν κατάς-ασιν τής άμπώτεως, riyowv τής άναχωρήσεως τοΰ νεροΰ προς τό πέλαγος , καί ακολούθως τής /5ηχίας
ή έλαττώσεως αύτοΰ εις τά πλησιάξοντα τήν χήν μέρη' καί τό
Εν τή ρηχία τοΰ Χρη?ομα5ειογράφου σημαίνει όχι, εις
την χάτάς-ασιν, άλλ’, εις τήν άμιίωτιν, ή, εις τής
άμπώτεως την χατάςτασιν.
Ary ελέγχεται λοιπόν ό ΧρηΓομαθ'ειοχρα'φος «πό το Ελληνιν,ώτατον όνομα τής Ρηχίας» ότι ε£ησεν,- όταν ή Ελληνική
γλώσσα ητο μολυσμένη με ξένα xai βάρβαρα όνόμοιτα, άλλ*
«πό πολλάς ασυνταξίας τής χλώσσης, καί από λέγεις, «ν και
τήν αρχήν Ελληνικές, άνορθοχρα'φους όμως, ή μεταμορφωμένας εις άλλότριον τοΰ Ελληνισμού σχήμα, xai ότι πλέον,
από -ριν αδυναμίαν τοΰ συλλοχις*ικοΰ μέρους τής ψυχής, τό
όποΓον φαίνεται xai εις αυτόν, και εις πολλούς αύτοΰ συγχρό
νους άλλους συχχραφείς, καί είς όλα απλώς τά βάρβαρα, η
εις τήν βαρβαρωσιν καταφερόμενα έθνη. Παραίείχματα πολλά
νά φέρω £έν ήθελαν μέ λείψειν, άν ό“έν μ' έλειπεν ό καιρός*
όθεν άρκούμαι εις ολίγα τινά. Τον μυχόν τοΰ Στράβωνος
μετασχηματίζει είς ουδέτερον Τό μυχόν" τοΰ έφελχυςιχοΰ
ν ή κατάχρησις όπου ίέν ακολουθεί φωνήεν, και ή εξ αυτής
κακοφωνιά είναι τόση, ώς*ε χίνετ* άπίθανον, ότι είναι πάντοτε
σφάλμα τών «ν«χραφέων. Ούίέ του Ρηχία τήν κακήν γραφήν
βιζαίως ήθελέ τις άποίώσειν είς αυτούς, ε’πειίή ευρίσκεται
καί εις τον Ετνμολόγον, ός·ις λέχει, «Αμπωτις... κυρίως όέ
α 2
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» αμπωτις η άναπέμπουσα (γρ. άναπΐνουσα), η ξηρασία, ή
» ριχία κ. τ. λ.» 0 Σονΐόας εξηγεί την λέξιν, «Αμπωτις,
» λ«£ις, ^ ξηρασία, η πλημμύρα. » Η προφανές άνη'φασις
τίς ξηρασίας καί τής πλημμύρας εχει ίσως απολογίαν ταύτ>ιν ,
ότι τό εν όεν συμβαίνει χωρίς τάλλο* όταν άναχωρη τόνερόν
προς χο πέλαγος, πλημμυρίζει φυσικά χό μέρος εις χο όποιον
έκαμε χτ,ν αναχώρησα, και άφίνει ένχαυχώ ξηρόν, η ρηχόν,
*
τον πρόζ τήν γτ,ν τόπον, όΒεν άνεχώρησεν. Ος-ις όμως γράφει
Αεξιχόν, ηγουν "λέξεων αγνοουμένων έξήγησιν, δέν πρέπει νά
έκφράζεχαι, ώς έκφράζονχαι οί προ&ίλλοντες αινίγματα. Αλλά
τοιαυτη ^τον εκείνου χοΰ καιρού η μέΒοδος χοϋ συλλογίζεσθαι
και τού γράφειν καί είναι σημ&ιώσεως άξιον, όχι καί 6 Σουίτας
καί ό Εχυμολόγος είναι σύγχρονοι τον γράψανχος τάς ΧρηςομαΒείας. Tovrov εικάζει ό Δοίονέλλος, ότι ηκμασε μεταξύ χοΰ
97 6 και τον 996 άπό Χρις-ού' ό Σά£ιος Βέχει χόν Σουίδαν
περί τό 97 *« τον Εχυμόλόγον περί χό 99°·
Είναι λοιπόν «ί Χρη^ομάΒειαι βάρβαρουμιένης Ελλάδος
γέννημα· κ ηΒελοχν εΐσΒαι όλόχελα περιτταί, άν ό συντάκτης
αυτών έφύλυχσσε διόλου τάς αύτάς λέξεις καί φράσεις χοϋ κειμένου τον Στράβωνος. Αλλά πρώτον μεν χάς άλλάσσει πολλακις με συνωνύμους, η καί διαφόρους αΧλας, 6Βεν διορΒό·
νεται, η καν ύποβάλλεται εις των κριτικών την έξέχασιν, χοΰ
Τεωγράφου χό κείμενον. Επειτα προσΒέχει ποΧλάχις καί φρά
σεις, αί όποιοιι μην άρισκόμεναι εις τό κείμενον, δίδουν υπο
ψίαν μη χάς έπαροίβλεψαν οι αντιγράφεις τον Στράβωνος. Παρά
χαύχας έχει προσΒήκας άϊλας, φανεράς αναπληρώσεις ίδιχάς
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του, όταν, φερειπείν, λέγη τι, ώς αυτός γνωρίζων, h συμπεραίνω? από τό κείμενον, η και παραβαλλων τον Στράβωνα
με γεωγράφον? άλλους, εκ των όποιαν ονομάζει χάποτε τον
Πτολεμαίον. Ολίγα παραδείγματα άς με συγχωριβγ νά φέρω
τά έξης.
Εις τό δεύτερον μέρος τον Στράβωνος (οελ. a5(), αχ. 4 )
όπρεπεν άντι τον Γενεάς, νά γράφω, χα$ώς φέρεται εις
τάς Χρης-ομαθείας Γενεάς. Εις τό αυτό μέρος (σελ. 3 yt±
οτ· 8 ) , έπρόσΒεσα εις τό κείμενον του Στράβωνος τήν ευρισ
κομένων εις αύτάς φράσιν, Μήκος περί χιλίονς ς·α~
δίονς. Εις το βώτό (σελ. 3 8 3 ) λέγει ό Γεωγράφος, περί
τής Σινώπης πόλεως λάλων, « 0 δ Ενπάτωρ και έγεννή$νι
» εκεί καί ΕΤΡΑΦΗ »· ό Χρτης-ομο&ειογράφος (Μερ. Γ', σελ·
4* a) έχει, Εταφη. Τήν γραφήν τούτην, ειτ* άπ* άντίγραφον,
εϊτ* άλλαχόθεν την έλαβε, την πιθανολογεί ό Πλούταρχος
(Ηομπ. βιω § 42 )> λίγων, ότι ό Πομπήϊος ϊςείλε τον νεκρόν
τού Μώριόατου εις την Σινώπην «Αυτόν δε τον ΜιΒ'ριδάτον
» νεκρόν... ού γάρ αυτός Πομπήϊος ϊόεΐν ύπέμεινεν, άλλ’,
» ά}>οσιωσάμενος τό νεμεσητόν, εις Σινώπην άπέπεμψεν.*» Εις
τό τρίτον μέρος (σελ. a 3); όπου λέγει ό Στρα'βων, «Λοιίο» ρήσαντα τους βασιλέας Δίλ ΣΤΙΧΟΥ» πιΖανωτέρα φαίνεται
ή γραφν) των ΧρηςομαΒειων (σελ. 434) > Δίλ δίστιχου*όχι
μόνον διότι δύο αληθώς, καί όχι πλειότεροι, είναι,οί λοιόορητικοι ς-ίχοι, αλλά καί ότι, άν ίέν έγραψεν ό Στράβων, διά
δις-ίχου, έπρεπε καν νά γράφρ, £ιά r ‘X«P> καί όχρ ενικώς, όιά ς-ίχου.
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Ate τούτος λοιπόν Τάς (thick, καί κατά μίμι^ιν άλλων
έκίοτών, επρόσθεσα είς tjjv ϊκδοσίν μου καί τάς Χρηςομαθείας, διορθωμένας όμως είς όχι oXiye μέρη, Μτε μεν άπό
tow Στράοωνος το κείμενόν,,ποτέ δε καί εξ ίδιας μου εικασίας'
άλλος «3ΐλ* Γσω; προκρίνειν να. τάς έκόωσρ άπαραλλάκτως
όμοιας των άπ’ άλλους εκδομένων , ώς ίςΌρικκν σ>ιμείωσιν tow
χρόνου, εις τόν έποΓον εζησεν δ συντάκτης αυτών καί δεν
ήθελε κΟτακριθην ώς άκριτος.
Περί όέ του περιεχομένου είς το τρίτον Μέρος τούτο κειμέ
νου τοΰ Στράβωνος , £έλω ψανερώσειν τάς αιτίας τών είς αυτό
μεταβολών εί: τάς σημειώσεις, ώς καί περί τών όσοι έγιναν είς
Τά προ αυτού όύο μέρη· Αρκοδμαι κατά τό παρόν νά εκθέσω
όλίχας μου τινάς άμψιοολΐας, περί τών όποιων έκαμα, π έπρεπε
νά κάμω, είς όλον τό κείμενον διορθώσεων, τάς έξης·
ΜΕΡΟΣ

Λ.

ι ι , α τ . 8 , Ε κ $ έ $7 τζς.] 0 Κασω<*&ν επρόώορθωαν, Εκ ye £4 τ#ς· Ορ^ώτερον μέ φαάετα*f
*·
%
Εκ τε’ δη τή ς, «, Εκ μέν
τϋς.
·— ι 6 , στ. 2 9 , ΚαΣάπερ χε καί έν.] Εμετανόκ,σα, ότι
δενέδιόρθωσα, Καθάπερ τε έν.
Σ

ε λ ιδ ι

— i j , στ. 1 1, προς ους.] Επρεπε νά προκρίνω την
yραγήν τοΰ-αντιγράψου μου, πρός οίς.
— 3ο, στ. 6, καί Σικελίαν, ούκ επαινεί. Ούκ επαινείδε κ.τ.λ.]
Είναι διόρθωσες ίδική μου, περί τής όποιας τώρα διςάζω. Η
κοκώ γραψή ήτο, καί Σικελίαν. Ούκ επαινεί όέ κ. τ. λ.
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— 4 ο > στ. 38 , ον διχ$ά δεδαίαται' οττίΐ.] Ο ίτοι
(ίίχούν οί Α τοπες), έχραψε, νομίζω, ό Στράβων.
—» 44> στ. 6 , τετα·/ρε'νον.} Τ«ν αυτήν χρα^ήυ φέρουσιν
όλα τάντιχραφα* ή ό ρ ^ή ορω ς εΓ ν α ι,τέτα ρ ένο ν .
— .98 , or. I I , συνέ^ραψαν. ] Ελ^σρέν^σα τήν op3>jv

των αντιγράφων γραφήν, σνν έγραψαν αν.
— * Ι 3 ΐ , στ. 8 , Αηιασάμενος & ουν τινα.] Ισ ω ς, A t ·
τ ια σ α 'ρ ε ν ο ς δ’ αυ τ ιν ά .
—

i d s , στ. 7 , ΰπερπιπτούσης.] Ευλόχως ε’διόρ&ωσεν

6

Βώαις (Bake, Posidon. Khod. reliquiae,/m g. 92 ) ,
υ π ε ρ π ιπ τ ο υ σ α ν .

— 17 8 , στ. ι δ , τής Ίρωάδος κατ’ Αρ$)ίπολιν.] Η
γνήσια γραφή έπρεπε νά foat, νής Ί ρ ω άδ ο ς , και κατ’
Αρ^ίπολίν.
·*· * 8 8 , στ. ι , όρια ΜΑΛΛΟΝ τών Κοραξων.] Η προ·
βαλθεΓσα άπο τον Κασωβώνα ΛόρΘωσις είναι, ρ α λ α κ ώ τερ α *
συντορώτερον καί πιΘανώτερον ήδελέ τες διορΘώσειν, κδλ λ ι ’ω .

—— 2 ι 6 , στ. 5 , υιρ’ εαυτών.] Εις τήν Γαλλικήν ρετάφρασιν (tom. J , pag. 487, not. 2 ) είπα διά ποιαν αίτιον
έτρεψα ttjv κοινήν χραφήν, υπέρ εαυτών, «is το, υφ’
έαντών. Αν ή διόρθωσις δεν φαν>5 εΰλοχος, ή κοινή χραφή
πρέπει καν νά ρεταδαλθρ εις τό, υπέρ αυτών.
— 3 6 a , στ. 3 , ό τ α ν ουν, φ»ισΐ Ποσειδώνιος, φλέγη-

ται χ. τ. λ .] Δέν έρετ«νόησα, ότι έρετάβαλα τον θεόν Π ο σ ε ιδώ να

εις τον φιλόσοφον Π ο σ ειδώ νιο ν* δικάζω όμως, άν

έκαρα καλά νά ρεταβάλω καί τό φ α ίν ε τ α ι· εις τό φ λ ey»i—

>5
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ται. Φαίνεται θέλει νά εΐπη, 'φωτίζεται από την φλόγα.
— 384, &τ· 20, πε&'ον.] ϊσω;, έπίνειον.
9

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'.
— 59, στ. 27, Μεθών» ναι λϊωρος ΠΟΛΙΣ.] Γράφε,
ΠΟΛΕΙΣ, ώς το εδιόρΒοισα εις αίτάς ταύτα; τάς ΧρηςομαΒείας (Μέρ. Γ', σελ. 378).
— 63, στ. α, $ ΰπέρκειται.] έίίύρθωσα(ΜΙρ. Γ;, σελ.
3 8 a), ής ΰπέρκειται,
— 187, αχ. 8 , ς-ρατεών.] Γράφε ςρατιάν.
— * 22 2 , στ. a 8 , ποταμών, Λ απιθαι κατέσχον ΑΥΤλ τά
χω ρώ .] όρθωτέρα φαίνεται >? ^ραφί} τινών αντίγραφων, ΑΥΤΟΙ.
Γράφε λοιπόν καί ς·£ ε,
α υτοί τά

ποταμιάν Λ α π ι θ α ι , κ α τέ σ χ ο ν

χωρία.

— 224, στ. ι4 , Ευρώτα.] Προκρίνω τώρα τί/ν γραφήν
τβΰ αντιγράφου μου, Εύρώτου (από την ευθείαν Εύρωτος),
σιά κάν νά μή συ^χυθ»! με τόν Εΰρώταν, ποταμόν τής Πελο
πόννησου.
— 23a, στ. ι5 , ρυπωθέντα... άποκαΒαίρεσΒαι τόν πΓνον
τή πλύσει παραπλήσιο»;. ] Ο τι ελε/ ανωτέρω (σελ. δ/) περί
τής προξενούμε·/»!; υποψία; από τάς ΧρηςομαΒείας εις τό ν.είμενον του Στράβωνος, τούτου παρα'ίει^μα εΓναι καί w παρούσα
περικοπή. Τό κείμενον μου έπάρΒη από άντίγραφον τών προτέρων εκδόσεων ή γραφή εΓναι, ρυπωθέντα... άποκαθαίρεσΒαι τγ πλύσει ΤΟΝ ΠΪΚΟΝ παραπλήσια»;. Αλλ’ ό
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at

συντβ&τ>]ί τών 'Κ.ρηζ'ομο&ειών (σελ. 3g3 ) πιθανόν, οτι ευρηχε

γραφήν διάφορον' έπαδ'η λέγει, ρυπω $έντα... άποχχΒχί»
ρεσθαι λέγουσι παραπλησέως τ$ τών.λινών ( γρ. λι
νών) πλάσει, ϊσω; λοιπόν καί εις τον Στράβωνα δγράφετο,
ρνπω ^έντα... άποχα5αίρεσ$αι τ# πλάσει τάΝ ΛΙΝάΝ παραπλ»}σίως.

— a4g> στ. *8, Μελοίρι^νλος. ] Εν άπό τά παλαια τής
Σάμον όνόμχτα , το όποιον αναφέρει καί κατωτέρω (Μέο. Γ',
σελ. 9 ) ποίλιν ό Στράβων. Παραίοίον, οτι κ* έίώ κ’ εκεί, αί
εκδόσεις σνμφώνως με τάντίγρχφα τό γράφουσι δι’ ενός 3Γ* καί
πχρχδοξότερον, οτι και εις τον Βυζάντιον Στέφανον (λέ£.
Σάμος) , καί εις τόν Ιάμβλιχον (Περί τον Πν$αγορεκ. βίον,
xey. 2 ) σώζεται ή αντη γραφή. Η όρ$ή ©αως εΓναι με διηλονν
λ, Μελάμφνλλος* ώς έδιόρίϊωσχν οι κριτικοί εις τόν ΐάμ·
βλιχον και εις τόν Στέφανον, καί ώς ονομάζει την Σάμον ό
Πλίνιος, Melamphyllus.
— 291 > στ. 1 2 , Αλλα Kotov γένος κ. τ. λ.] ήκολοάt
Sv]7« την όποιαν εκαρε διόρθωσα τών ςίχων τούτων ό Ερμάν·
νος, καί έξέδωκεν ό Σνειδερος μέ ταλλα λείψανα τον Πίνδαρον
(σελ. 45 καί 162). Αλλ’ έπειί/? ή περί τών τοιοάτων κρίσις
είναι δυσκολωτάτη, βάλλω έό'ώ καί τήν ίωίφορον αυτών όίόρΒωσιν τον Πόρσωνος* Αλλ’ « Κοιογενης όηότ ωδί
νεσαι 3-οαις β^χιτόκοις έττέβα νιν, δη τότε τέσσα*
ρες όρ3·αί πρέρινών άπώρουσαν χ ιο ν ιώ ν , άν ^ έπικρα’νοις σχεδόν πέτραν άδαμαντοιτέδιλοι κίονες,
’έν$α τεκοΐσ ενδαίμον* έπόψατο γένναν.

(
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- —296, στ. ι 4 , προσπεριο&νσωριεν.] Γρα®ε, π ρ ο σ τ τ ε ρ ιο ίε ύ σ ο ρ ε ν , ώς φέρει τό άντίγραφόν μου.
— 3 ι t , στ. 20, μαλακούς είναι, καί τάς των ποταμών
έχβολας.] Ισως, μαλακούς είναι κατά τάς των κ. τ. λ.
320, στ. 17 , έπάρανα. ] To inUpa χωρίς προσοχτ,ν άπό
ττην εκίοσιν του Γερμανοί έκόο'τον. Η όρ% των άνηγράφων
γραφή είναι περικρανα.
— 3 2 9 , <γγ· **> καί προσέθεσαν

τούτα π ίτ ιν χ .τ .

λ.]

ή ευρισκόμενη εις τής Ισπανίας τό άντφραφον
γραφή, τούτο. ίσως καί άντΐ τον π ρ ο σ έ θ ε σ α ν , έ^ραφετο
όρθωτέρα εΓναι

παλαιά, π ρ ο σ ε τ Γ θ ε σ α ν .
—

3 3 4 , στ. 1 7 , καί οί Α τ τ α ς ιο ι , κα Ι of Χωρβίσμιοι.]

Από τούς κριτικούς άλλοι επρόβαλαν τον πρώτον εθνικόν

ονόματος Λόρθωσιν, Α ύ / ά σ ι ο ι , καί άλλοι ενόμισαν, ότι εΓναι
οι αντοΐ καί οί Α τ τ α σ ΐν ο ι ( A tta s i n i) τον ΠλινΓον. Μέ
μαίνεται, άν ίέν λανθάνωμαι, δτι ό Στράβων έγραψε, κ α ί οί
Α π α ς ια κ α ι , ΚΑΙ οί Χ ω ρ ά σ μ ι ο ι. Τ ά άκδλουθα « Ε ις ονς
» άπό τών·.. εις τούς Απασιακας έχώρ>]σε», πιθανολογούσε
tjjv εικασίαν

μου.
Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'.

·— g , στ. 5 , Μελα'μφνλος.] ϊ<?ε ανωτέρω (σελ. θ ') .
— 2 3 , στ. 1 9 , &ά ο χ ο ν . ] ϊόε ανωτέρω (σελ. έ).
— * 3 9 , στ. 6 , τά προ ποόών ΜΕΡΗ
ΜΕΡΗ, άν καί αυμφώνως όλοι το εχω σι,
—

μη όράσθαι.] Τό

μέ φαίνεται περιττόν.

* 8 8 , στ. ι 4 , όιά ττ,ν χοιαϋτην εύανόρίαν.] Αντί το ν,
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άνδρίαν, ή ώς έχουσι ταιά αντίγραφα, ανδρείαν, ίπρό~
κρίνα τΥ,ν διόρθωσιν του Αγγλου Τουπίου, ευ αν δρί αν', Αλλά
τώρα υποπτεύομαι μήπως ίγραψεν δ Στράβων Αλιείαν.
-— 37», στ. 7 y άλσεων.] Αναμφίβολον, ότι ή'Θελ*c Χρης·ομαθειογράφος, ή δ άντιγραφεύς του, να φράψρ, Αλπεων.
Ταΰτα μόνα έκρινα να εκθέσω κατά τδ παρόν περί τής εκδόσεως του κειμένου, άφινων, ώς εΐπα, τά λοιπά εις τάς μελ*
λούσας δλικάς σημειώσεις μου. Δίκαιον όμως είναι νά φανε
ρώσω έντοσοΰτω δύο διορθώσεις γρεωςουμίνας εις τον σοφόν
Λετρώννην (L e tro n n e), 05*15 έδιαδέχθη τον Μακαρίτην
Δουθειλον (D utheil) εις την μετα'φρασιν των δύο τελευ
ταίων βιβλίων του Στράβωνος.
Η πρώτη είναι εις τήν σελ. *6 2 , στ. t\, του παρόντος
Μέρους τρίτου, δπου άντί του, Αλεσηνών, των προτέρων
εκδόσεων, έγραψα, Μεσηνών. Η δεύτερα εις τήν σελ. 2<>4>
στ. ι 3 , δπου αί πρότεραι εκδόσεις είχαν, ή τιςές·! (ό
Γερμανός εκδότης, ϊί τις ές*0 προς τώ Ν είλω μ υ χό ς,
αντί τής όποώς έ|έδωκα, Η τις ες*ΐν εν τώ προς τον
Νείλον μυχω.
έπειδή εις των τυπογραφικών σφαλμάτων του πρώτου καί
δευτέρου μέρους τήν -σημείωσιν έπαραβλέφθησαν όλι'χα τινά
άξιόλο^'α παροράματα, εύλογον έκρινα νά την ενόσω πληρες*έραν εδώ με του τρίτου τά σφάλματα.
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Τό τεσβαρεσχαιίί'χατον περιέχει τας Κνχλάίας νίσους χάι tvjv αντίπέραν χύροη, «ν γ ΠαρψνΉα, i aavpia, Kiitxia, Δ νχία, U m $laf
tui Ishw.ttai rtjf Σνρίας, v.a't rij{ Ασίας, τις ίίιως λεγομήοις Ιωνίας.

Κ ΕΦ . A*

& ές*ίνειπεΓν περί ίώνων καί Καρών, καί τής £|ω 632.
τον Ταύρου παρα?/ας, κυ εχουσι Λύχιοι' τε καί Παμφύλιοι
καί Κέλικες* οδτω yap άν έχοιτέλος ή πάσα τής χερρονήσον
περ<ήχ/]σις, ής ίσ&μόν έφαμεν τήν υπέρβασή τ#ν εκ τής Πον
τικής ^αλαττϊΐς επί τήν Ισσικήν.
Α οίΠ Ο Ν

§. 2.
V

$

Ες-ί ίέ τής Ιωνίας έ μεν περtπλους, ό παρά χήν, ς-αόίων
που τρισχε)/ων τετρακοσίων τριάκοντα, καί <3ΐά τούς κόλπους,
καί άίά τό χερρον>ισίξειν επί πλείον.τήν χώραν τό ^ επ’ εύδείας
μήκος ού πολύ. Αυτό χούν τό εξ Εφέσου μέχρι Σμύρνης, όοος
μεν ες-tv in ευθείας τριακόσιοι είκοσι ζ’ά^ιοι' εις γάρ Μ//τρόπολιν εκατόν καί είκοσι ς-ά^ίοι, οί λοιποί 5έ εις Σμύρναν"
3
A 4

a
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63a. περίπλους δε μικρόν άπολειπων τών δισχάίων καί διαχοσίωνΕς-t δ ουν άπό τοΰ Ποσειίίου τοΰ Μ ασιών, καί τών Κapt·
χών ορών μέχρι Φωκαίας καί. τού Ερμου τό πέρας τής Ιωνικές
παραλίας»
$. 3.

Τούτης δε φησι Φερεκύ&ίς ΜΛητόν μεν, καί Μυούντα, καί
τά περί Μυκαλην καί Εφεσον, Κάρας ίχειν πρότερον* την S’^
έξης παρολών μέχρι Φωκαιάς, καί Χίου, καί Σάμου, ής
• Ay/αίος ήρχε, Λελεχας· έκ£λη&ήναι S’ άμφοτέρους υπό τών
Ιώνων, καί είς τά λοιπά μέρη της Κορέας ε’κπεσείν. Αρξαι όε
φησιν Ανό“ροκλον της τών Ιώνων αποικίας, ν&ρον τής Αιολι
κής, υιόν γνήσιον Κόίρου τοΰ βασύ.έως λ3ηνών· χενέσίλαι
633. ύε τούτον Εφέσου κτίσην* όίόπερ τό βασιλείου τών Ιώνων εκεί
συςήναί σασί* καί ετι νυν οί έκ τοΰ γένους ονομάζονται βασι
λείς , εχοντές τινας τιμάς, -προεδρίαν χε εν άγώσι, καί πορφύραν
επίσημον τού βασιλικού γένους, σκιπωνα [5*] αντί σκήπτρου,
και τά ιερά τής Ελευσινίας Δήμητρος. Καί Μίλητον (J7 έκτισε
Νηλεύς έκ Πύλου το χένος ών* οί τε Μεσσηνιοι, καί οί Πύλιοι
συγγένειαν τινα προσποιούνται, κα^7 ήν καί Μεσσήνιον τόν
Νές·ορα οί νεώτεροι φασι ποιηταί, και τοΐς περί Μέλαν&ον τόν
Κούρου πατέρα πολλούς καί τών Πυλίων συνεξοραί φασιν είς
•
?
τά; ΑΒτ,νας' τούτον Sin πάντα τον λαόν μετά τών Ιώνων xotvi?

Γεϊλαι ττ,ν άποβααν" τον ίέ Νηλέως επί τώ Ποσειίίω βωμός
Ιδρυμα δείκνυται. Κνίρίλος όε νό3·ος νιος Κοίλου Μυοΰνζα
κτίζει. Ανδρόπομπος δε Λέδεδον, χατάλα£όμενος τόπον τινά
Αρτιν. Κολο^ώνα Ανίραιαων Πύλιος, ώ; φησι xcu Μιμνερ·
μος εν Nowou Πριόνην δ9ΑΧπυτος ό Ν>)λέως, ε?3^ ύπερον
ΦΛώτας εκ θτβών λαόν άγαγων. Ύέω δε Α$άμχς μεν πρό
τερον , διόπερ ΑΖαμανχίδχ καλεί ανττ/VΑνακρέων κατά <ίέ τκν

ΒΙΒΛ. ΙΔ. ( ι λ ν ι λ ).

3

Ιωνική αποικίαν, Ναυ/λος υίό; Κο'^οου νόΒος, καί μετά 633.
τούτον Αποικος κ*ϊ Αα'μασος Α$/}νχΐοι, καί Γ ί^ ς εκ Βοιωτών.
Εού3ρας ίέ, Κνώπος· καί ουτο; υιός Κο'&,ου νό^ος. Φωκα/αν & οί μετά Φάογένους ASyvacoi. Κίχζομενάς δε Γία'οαλος. Χίον δε Eyiottog, σύμμι/.τον εναγόμενος ν)ά,5ος. Σάμον

δε Τεμβρίων, εΐ¥ νς-ερον ΙΙροΛής.
§. 4·
Ανται μεν ίώίεκα ίωνικαί πόλεις* προσελί^θη <5έ χρόνοις
ύπερον καί Σμύρνα εις τό Ιωνικόν , ενχγαγόντων Εφεσιων*
faocj γάρ αντοις σύνοικοι τό παλαιόν, ίνικα καί Σμύρνα έκαλεΓτο κ Εφεσος* καί ΚαλλΓνος πον όντως ώνόμασεν αντην, Σμνρ*
ναιον; τον; Κφεσιονς καλών εν τω προς Δια λό^ω*
Σμνρναίους ί ’ έλίησον*

καί πάλιν*

.

Μνήσζΐ ό* εΓκοτε τοι μηρίζ καλά βοών.

Σμύρνα & w Αμαξών, υ) κατασχονσα τκν Εφεσον· άφ’ ίς
τοννομα καί τοις άνθρωποι;, καί τ>} πόλει, ώ; καί από 2ισνρ&?; 2ισνρ£Γται τινες των Εφεσιών ε^οντο* καί τόπος $έ τις
Τίς Εφεσον Σμύρνα εκαλείτο, ώς δήλοι 1ππώνα£·
βκει ί* οττισθέ της πόληος tv Σαύρνρ

Μεταςν Τρηχεάϊς τε καί Λεπρής ά*τής·
Εκαλείτο yap Λεπρί μεν άκτί ό Πρ^ών, ό νπερκειμενος τίς
ννν πόλεως, εχων μέρος τον τειχονς αντί;· τά yovv όπισθεν
τον ΓΙρ^ώνος κτίματα ετι νννί λε'/εται εν τ ί Οπισθολεπρ/α. 654·
Τραχεία δ3 εκαλείτο υι περί τον Kopyjaaov παρώρειος. ίΐ δε
πόλις >?ν τό παλαιόν παρά τό λ θ ί ναιον, τό νυν ?£ω τ ί; πόλεω; δν, κατά τίν καλονμένην Ϋπε'λαιον* ώς-ε ί Σμύρνα ην
κατά τό ννν yvuvaaiov, όπισθεν μεν τίς ννν πόλεως, μετα?ν
cts Τρτιγείης τε καί Λεπρί; άκτίς. Απελθόντες δε 'παρά των
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634· Εφεσίων οι Σμυρναίοι, ς-ρχτεύουσιν έπι τον τόπον, εν ω νΰν
εςι» ν Σμύρνα, Λελέ^ων κατεχόντων' ε’χξαλόντες S’ αυτούς,
έκτισαν την παλαιόν Σμύρναν, ξιέχουσαν της νυν περί είκοσι
Γαίιους. Υπερον ξέ υπό Αίολεων έχπεσόντες κατέφυχον εις
Κολοφώνα, και μετά των ένθένίε έπανιόντες, την σφετέραν
άπΟα£ον' καθάπερ και Μίμνερμος εν τή Ναννοι φράζει, μνη“
σθείς τής Σμύρνης, ότι περιμάχητος αεί1
Ημΰ; J* αοτύ Πνλον Νηλήιον άς-ν λοτόντις,
ίμιρτήν Δσίην νηυοιν άγινόμε^α.
Ες ό’ άρ* την Κ,ολβρών* βίο* νπιροττλον «χοντες,
Εζόμεθ’ άργαλέης ΰδριος ηγεμόνες.
Κεΐ£εν Αςτίεντος ccrropvvusvoc ττοταμοϊο
θεών βαυ)τ) Σμύρναν εΐΧομεν AioXifix.

Ταυτα μεν περί τούτων* έ’φοξευτέον όί πάλιν τά καθ’ έκας-α,
τήν αρχήν από τών ήχεμονικωτέρων τόπων ποιησαμενους, ε’φ’
ώνπερ καί πρώτων αί κτίσεις έγένοντο' λε^ω ξε τών περί Μί
λητον καί Εφεσον' αυτοί γάρ αριςαι πόλεις καί ένϋοςόταται.
$. 5.

Μετά ξέ τό Ποσειόιον τό Μιλησίων εζης ες·ι τό μαντείαν τού
Δχνδυμίως Απόλλωνος, τό εν Βρα^χίξαις, άναβαντι όσον
όκτωκαίξεκα ς-αόιόυς· ένεπρήσθη 5* ύπό Ξέρ£ου, καθάπερ
καί τά άλλα ιερά πλήν του εν Εφέσω* οί 0‘s Βραγχί^αι τούς
θησαυρούς του θεού παραξόνιες τώ Πέρσρ φεύχοντι συναπήραν, του μή τΐσαι ξίκας τής ίεροσυλ/ας καί τής προξοσίας.
Ιμερον α οί Μιλήσιοι μίτ/ιςον νεών τών πάντων κατεσκεύασαν'
διέμεινε $ε χωρίς οροφής ίιά τό μέχεθος* κώμης /ονν κατοι
κίαν ό του σηκού περίβολος ξέξεκται, καί άλσος εντός τε καί
εκτός πολυτελές' άλλοι όε σηκοί τό μαντείον καί τά ίερά συνι
εχουσιν. Ενταύθα οέ μυθεύεται τά περί τον Βρόγχον, καί τον
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έρωτα τοΰ Απόλλωνος. Κεκόσμητσι δ*άνοΒήμοαι των αρχαίων 634«
τεχνών πολυτελές-ατα’ εντεύθεν δ* επί την πόλιν ον πολλή

οδός ίς-ιν, ουδέ πλονς.
$. 6.
Φ»Ι<Τ£ δ* Εφορος το πρώτον χτίσμα είναι Κρητικόν, υπέρ
τής Βαλάττης τετειχισμένον, όπου νυν η παλαια Μίλητός ές"ΐ,
Σαρπηίόνος εκ Μύρτου της Κρητικής άγαγόντος οΐκήτορας,
καί δεμένου τούνορα τγ πόλε» τής έκεϊ πόλεως έπώνυμον, 635.
κατεχόντων πρότερον τον τόπον Λελέχων* τονς δε περΐ'Νηλε'α
ύς·ερον την νυν τειχίσαι πόλιν. Εχει δε τέτταρας λιμένας ft
νυν, ων όνα και ς-όλω ικανόν. Πολλά Οε τής πόλεως epya
τούτη?’ μέγιςον δε τό πλήθος των αποικιών δ τε γάρ Εΰξεαος
πόντος υπό τούτων συνώκις·«ι πας, και ft Προποντίς> καί άλλοι
πλείους τόποι. Αναξιμενης γοΰν ό Λαρψακηνός ούτω ψησΐν,
ότι και ίκαρον την νήσον καί Λέρον Μιλήσιοι συνωκισαν, και
περί Ελλήσποντον ε'ν μεν τή χεόρονήσω Λιμνας, έν δε τή
σία Αδυοον, Αρίσδαν, Παισόν εν δέ τή Κυζικηνών «ήσω
Αρτάκην, Κύξαον έν ίέ τή μέσοyah, τής Ύρωάδος Σκήψιν.
Ηρεΐς δ>έν τοίς καΒ? ξχαςα λέγομεν και τάς άλλος τάς υπό
τούτου παραλελειριμένας. Ουλιον δ* Απόλλωνα καλοΰσί τινα
και Μιλήσιοι καί Δήλιοι, οιον ύγιαςιχόν και παιωνικόν* to yap
ούλειν, υχιαίνειν ay* ον καί τό ούλή>
to*
Ονλί τε και /aiyat χβΐρε.

Ιατικός γάρ ό Απόλλων, και ή Αρτεμις, από του άρτεμέας
ποιεΐν* καί ό Ηλιος δε και ή Σελήνη συνοικειούνται τούτοις ,
ότι τής περί τους αέρας ευκρασίας αίτιοι* καί τά λοιμικά δε
πχΒη χαΐ τούς αυτομάτους θανάτους τούτοις άναπτουσι τοΓς
£εοΓς,
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§· 7·

635.

Ανδρες S άξιοι μνήμες έγένοντο εν τ»5 Μιλ>ίτω Θαλής τε
εις τών επτά «το®ών, ό πρώτος φυσιολογίας άοξας εν τοις
£λλϊ;σι, και μαθηματικής' χαί 6 τούτου μαθητή,ς Ανχξίμανδρος, χαί ό τούτον πάλαι Ανχξιμίνης' ετι ί 5 Εκαταΐδ;, ό ττίν
ίΓοριβν σνντάξας* κα^’ ήμάς $1 Αισχίνης, ό ρντωρ, δ; εν φυ
γή διετέλ.εσε, πα,όρησιασάμενος πέρα τον μέτριου προ; ΠονTT/ftov Mayvov. Ητύχ*;σε S’ ή πολ-ις, άποκλείσασα Αλέξανδρον,
χαι βία λχ,φθάσχ, κζθάπερ χαί Αλικαρνασσός' ετι Si πρότερον
νπό Πεσσών' χαί φτ,σί γε Καλλισθένης, νπ* Αθηναίων χι-

λίαις Spay,μαΐς ζημιωθτ,ναι Φρύνιχον τον τραγικόν, διότι
δράμα έποίηαε Μίλητον άλωση υπό Ααρζίου. Πρόκειται S ή
Λαδή νήσος πλησίον *xai* περί τάς Τ ραγαίας, νησιά ίιφόρμους
ίχοντα λτ,ςάις.
§. 8.
Έξης S ετίν ό Λατμιαός κόλπος, ίν ω Ηράκλεια ή υπό
Λάτμω λεγομένη, πολχχνιον ΰφορμον ίγον' εκαλείτο δε προτερον Λάτμος όμωνύμως τώ υπερκειμένρρ δρει' οπερ Εκαχάΐος
μεν εμφαίνει τό αυτό είναι νομίζων τώ υπό τον Ποιητοϋ Φθιρών
δρει λεγομένω (νπερ γαρ της Λόχμου φησί τό Φθιρών ορος
κείσθαι), τινές δε τό Γριον φασίν, ώ; αν παράλληλόν τώ
636. Λάτμω, αντ,κον άπό της Μιλτ,σιας προς εω, διά της Καρίας
μέχρι Ευρώμου καί Χαλχητόρων’ ΰπέρχειχαι δε ταύτη* εν ύψει.
Μικρόν S άπωθεν, διαοάντι προς τώ Λάτμω ποταμίσχον, δείχνυται τάφος Ενδυμίωνος Ιν τινι σπηλαίω' είτα άφ*Πρακλείας
επί Πύρραν πολιχνών πλου; εκατόν πον ραδίων.
t
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Μικρόν δε πλέον το άπό Μίλητον εις Ηράχλειαν εγκολπί- 636.
£οντι· εύ£υπλοια ί* εις Πύρραν εκ Μίλητον τριάκοντα* τοσαύ■ητν έχει μααροπορίαν ό παρά yijv πλους. Avotysevj ό* ini των
ένίόξων τόπων υπορενειν τό περιβκελές τής τοιαυτ»ις ?εω-

/ρα^ώς.
§. ίο .
Εκ δε Πύρρας επί την Ικ£ολήν τού Μαιάνίρου, πεντήκοντα·
τεναγώδης δ' ό τόπος καί ίλώόής* άναπλευσαντι δ* ίιπηρετικοΐς
βκάφεσι τριάκοντα ^αΛους πόλις Μυούς, μίχ των ίάίων των
δώδεκα , ή νυν δι όλιγχνδριαν Μιλησίοις συρπεπόλΐΓ«<· Τού
την οψον λύεται Θεμις·οκλει δούναι Ξέρςης, άρτον ίέ Mx/vrjσών, οίνον <ίέ Λάρψακον.
$· Μ.
Εν3εν εν ςτσ.δίοις τεσσαρσι κώμη Καρική θυμδρία, παρ’
ν,ν Αορνο'ν ες*ε σπηλαίου ιερόν, Χαρώνειον λεγόμενον, όλε^ρίόυς
έχον άποφοράς. Ϋπέρκειται όε Mayv>joia ή προς Μαιάνδρω,
Μα^νήτων αποικία των εν Θετταλώι καί Κρητών, περί ής αΰτικα ίροϋμεν.
φ. 13.
Μετά δε τάς έκ£ολάς του Μαιάνδρου 6 κατά ΓΓροίν^ν έςΊν
αίγιχλός' υπέρ αυτού δ1 ή Πριήνη, καί ή Μυκάλΐ] τό όρος,
ευ^ηρον καί ευδενδρον. Επόιειται δε τή Σαμία, καί ποιεί προς
αυτήν επέκεινα τής Τρω^ιλιου καλονρέν»ς άκρας όσον έπταS*a0iov πορθμόν. Λέγεται δ> υπό τινων ή Πριήνη Κάδμη,
επειδή Φιλώτας, ό έπικτίσας αυτήν, Βοιώτιος υπήρχεν. Εκ
A 4
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636. Πριήν«ς δ r,v Βίας, εις τών επτά σοφών, περί ου γτ,αιν όντως
Ιππώναξ*
Καί όικάσασ5αι KtavTO; τον Πριηνιως Κο/σοων,

13<
Τής δε Τρω^ιλΐου πρόκειται ντ,σίον ομώνυμον* εντεύθεν δέ
τώ εγγντάτω διαρμά έςνι επί Σουνιον ςαδίων χιλΐων εςακοσιων, χατ>άρχάς μεν Σάμον εν δεξιψ εγοντι καί Ικαρίαν, καί
Κορασσιάς* τούς δε Μελαντίους σκοπέλους ε£ ευωνύμων* τδ
λοιπόν δέ διά μέσων τών Κυκλάδων νήσων. Καί αυτή δ ή
Τρωχίλιος άκρα πρόπους τις τής Μυκάλ>ις εςΐ. Τή Μυκάλρ
δ όρος άλλο πρόσκειται τής Εφεσίας, Πακτύης. Καί ή Μεσαωχίς δέ εις αυτήν κατας-ρέφει»
$■ ΐ4·
Από δέ τής Τρωγίλιου ςάδιοι τετταράκοντα εις τήν Σάμον*
βλέπει δέ προς νότον καί αυτή καί ό λιμήν, εχων ναυς·αθμον.
637. Ες-ι δ* αυτής έν έπιπέδω τδ πλέον ύπό τής θαλάττ»ΐς χϊυζό»
μενον* μέρος δέ τι καί εις τδ όρος άνέχει τδ ύπερκείμενον. Εν
δεςιά μεν ούν προσπλέουσι προς τήν πόλιν ές-ί τδ Ποσείδιον,
άκρα ή ποιούσα προς τήν Μυκάλι^ν τδν έπτας-άδιον πορθμόν
έχει δέ νεών ,ΙΙοσειδώνος* πρόκειται δ* αυτού ν^σιδιον ή Ναρθ»κίς. Επ’ άριςερά δε τδ προάς*ειον τδ προς τώ Ηραίω, καί
ό Ιμδρασος ποταμός, καί τδ ήραίον, άρχαϊον ίερδν, καί νεώς
μεγας, δς νυν πινακοθήκη ές*<* χωρίς δέ τού πλήθους τών
ενταύθα κειμένων πινάκων, «λλαι πινακοθήκαι, καί ναΐσκοι
τινές είσι, πλήρεις τών άρχαΐων τεχνών* τό τε ύπαιθρον ομοίως
μες-όν εςτ τών άρίς*ων ανδριάντων* ών τρία Μύρωνος epya
κολοσσικά, ιδρυμένα ε’πί μιας βάσεως’ ά ήρε μέν Αντώνιος,
άνέθ>5κε δέ πάλιν δ Σεβας-ός Καισαρ εις τήν αυτήν βάσιν
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τά όύο, τήν Αθήναν καί τον Ηρακλεα* τον δε Δία εις το Κα- 637·
πετώλιον ρετήνεχκε, ‘κατασκεύασα; αύτω ναΐσκον-

€. ι5.
Περίπλους & έςΐ τής Σαρών νήσου ραδίων έ£ακοσίων.
Εκαλείτο όε Παρθενία πρότερον οίκούντων Καρών* εΓτα ΑνΘερίς, εΓτα Μελάρφνλος, εΓτα Σάμος, είτ* από τίνος επιχωρίου
Ηρωος, είτ’ έ£ Ιθάκη; καί Κεφαλληνίας άποικίσαντος. Καλεί
ται μεν ουν
άκρα τις Αρπελος βλε'πουσα *πως* προς τό τής
Ικαρίας Δρέπανον* άλλα καί τό όρος άπαν, ό ποίεΓ τήν όλην
νήσον ορεινήν, έρωννρ»; λέγεται. Ες*ι 3* ούκ εύ’οινος, καίπεο
εύοινουσών των κύκλω νήσων, καί τής ήπειρον σχεδόν τι τής
προσεχούς πάσης τούς άρίς*ονς εκφερούσης οίνον;, οϊον Χίον,
καί Λέσβον, καί Κώ. Καί ρήν καί ό Εφε'σιος καί Μητροπο
λίτης άγαμοι, ή τε Μεσσωχίς," καί ό Τρώλος, καί ή Κατακεκαυρένη, καί Κνίίος, καί Σμύρνα, καί άλλοι άσηρότεροι
τόποι όίαφόρως χρης-οινονσιν, ή πρός άπόλαυσιν, ή προ; <5ίαίτας ιατρικά;. Περί μεν οίνους ον πάνυ ευτυχεί Σάμος" τά δ'

«λλα ευδαίμων, ώς ίήλον εκ τε τοΰ περιράχητον χενέσθαι,
καί εκ τον τούς επαινοΰντας ρή όκνεΓν, έφαρρόττειν αντή τήν
λεχούσαν παροιρίαν, ότι φέρει καί ορνίθων χάλα, καθάπερ
που καί Μένανδρος εφη. Τούτο όε καί τών τυραννίδων αίτιον
αύτή κατές-η, καί τής πρός Αθηναίους εχθρας.
$♦ 16·
Αί ρέν ουν τυραννίδες ήκμασαν κατά Πολυκράτην ράλις-α,
καί τον άίελφόν αυτού Σνλοσώντα* ήν <? ο μεν καί τύχρ καί
δυνάμει "λαμπρός, ώστε καί θαλαττοκρατήσαι* τής ί ’ ευτυχίας
αυτού σηρείον τιθε'ασιν, ότι, ρίψαντος εις τήνθάλ,ατταν ε’πί- 638,
τηίες τον ίακτύλιον λίθου καί χλύρρατος πολυτελούς, άνήνε^κε

ΙΟ
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
638. μιχρον ΰς·ερον τών άλιε'ων τις τον χαταπιο'ντα ιχ3ΰν αυτόν’
άνχτμτ,Ζέντο: δ* ζυρέΒη ό δακτύλιος· πυθόμενον δε τούτο τον
Αιγυπτίων βασιλέα σασί μαντικώς πως άποψΒέγζασΒαι, ώς
εν βραχεί χατος-ρέψιρι τον βίον εις ούκ ευτυχές τέλος ό τοσού*
τον έςγ,ομένος ταί; εΰπρχγίαις' και <5ν? και συμβόναι τούτο*
)αΐγΒέντχ γχο έξ άτ.άνης υπό τού σατράπου τών Πενσών κρε
μασμένοι. Τούτω συνεβιώσεν Ανακρέων ό μελοποιος, και
βίο καΐ πασα ^ ποίησις πλήρης ε’ς-ί τ»ς περί αυτού μντ,μης·
Επί τούτου 6ε καί Πυθα^ο'ραν Ις-ορούσι φυόμενων ίδόντα τέν
τυραννίδα, έκλιπείν τέ,ν πολιν, και άπελ^εΓν εις Αίγυπτον
και Βαβυλώνα, ψιλόμαΒίας χα'οιν. Επανιόντα
εχεΐΒεν,
όρώντα ετι συμμενουσσαν ττ,ν τυραννίδα, πλεύσαντα εις Ιτα
λίαν, εκεί ίιατελεσαι τον βίον. Περί Πολύκροτους μεν ταΰτα,
$· ι 7.

Συλοσών άπελει^5>} μεν ιδιώτες υπό τού άδελψοΰ’ Δα*
ρείω ίέ τώ ί'ς-α'σπεω χαρισάμενος έσΒτ,τα, ης έπε3ύμησεν
εκείνος f ορούντα ίόων (ούπω <?έ έοασίλευε τότε), βασιλεύσαντος
άντέλαβε ίώρον τέν τυραννίδα. Πικρώς ί 5 ι?ρ|εν, ώστε καί
έλειπανφησεν » ποΤ,ις* κάκεΐθεν έκπεσείν συνέβχ) τ/,ν παροιμίαν*
^
·
Hwjrt Συλοσώντος ύρυχωριη.
§. ι8 .
ASy/vaToi σε πρότερον μ'εν πέμψαντες ςρατηγόν Περικλέα,
καί συν αΰτώ Σοφοκλέα τόν ποη^ελν, πολιορκία κακώς Λε
ύκαν απειλούντο; τούς Σαμιους· ΰς-ερον #έ καί κληρούχους
επεμψαν δισγύ.ίους εζ εαυτών, ών «ν και Νεοκλές , ό Επι
κούρου τού φιλοσόφου πατλρ, γραμματοδιδάσκαλος, ώς φασι*
και δί) καί τραγανοί ψασιν ένΒάδε , καί έν Τέω, καί Ifκοεύσαι ASijvijaf χενε'σ3αι ί ’ αΰτώ συνέ^βον Μένανδρον τόν
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κωρκόν. Σάμιοζ δ* f,v καί Κρεώφυϊος , ον φζτι δεςάμενον 658.
ξενία ττοτέ Ομγ,ρον 9 λα&ίν δώρον ττ,ν επεγραφγ,ν τού ποιήμα
τος , 8 χαλούσα ΟίχαΚας άλωσιν. Κα)λ0Λαχος & τουναντίον
εμφαίνει δι επιγράμματος Τίνος, ώς εκείνου μεν πονήσαντος >
Χεγομένψ 8 Ομήρου διά ττ,ν ξενίαν.
Τον Συρίαν πόνος ec/xt, ίάν.ω ποτέ £ιΣον Ομβρον
Αζςαμένον* κλαίω o’ Εύουτον , οσσ’ βττα^εν,
Καί ξαν$/,ν ίόλειαν.' όμϊρηον δε καλιν^χαί
Γρά^αα. Κοεω^νλω, Zsw φίλο , το ντο μέγα.

Τινές δε διδάσζα).ον 0pjpow τούτον y a w oc
α)Χ Κριςίαν τον ΓΙροκοννήϊιον.

ον τούτον, 639·

§. Ι9 .
Παοακεκαι δε τη Σάμιρ νήσος ή ϊχαρ,ίχ , άρ* ίς το Ιχάριον
πέλαγος. Αΰτη δ3επώνυμος ές-tv Iχάρου, παιδός του Ααιδαλ.ου,
ον <ρασι χώ παχρΐ χοινωνήσανχα τής γνγής, τρίχα, άμγόχεροι

πχερω$ένχες άπήραν έχ Κρήνης, πεσεϊν ενθάδε, μη χραχήσανχα χοΰ δρόμον μεχεωρισ$ένχι γχρ προς τον ήλιον έπΐ πλέον,
περιρρυήναι χά ηχερά, χαχένχος τον χηροΰ. Τ ριαχοσίΐύν δ3 έςι
χην περίμετρον ς-αδίων ή νήσος άπχσα, χαι αλίμενος , πλήν
ίψόρμων, ών ό χώλιςος J^oe λέγονται* άχρχ δ3 ε?ίν άνατείνουσα προς ζέφυρον Εςχ δε χχΐ Αρτέμιδος ιερόν, χαλούμ·:νον Τανροπόλχον, εν τή νήσγ, χαι πολισματιον Οΐνόη, χολ
άλλο Αράχανον, ομώνυμον ζη άχρα, έψ’ y ίδρυται, πρόσορμον
έχον' ή δε άχρα διέχει τής Σα.μιων άχρσ.ς, χής Κανταριού
χαλ.ουμένης , δγδοήχονχα ςαδίους , οπερ ές-ιν ελαχες*ον δίαρμα
χό μεταξύ. Νννΐ μένχοι λειπανδροϋσαν Σάμιοι νέμονται χά
πολλοί βοσχημάτων χάριν.

Ia

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
§· 20 .

65g.

Μετά δέ τόνΣάμιον πορθμόν, τόν προς Μυκάλρ, πλέουσιν
εις Εφεσον εν δεξιά έςτν ή Εψεοίων παραλία' μέρος δέ η
εχουσιν αυτής καί οι Σάμιοι. Πρώτον δ* ές-ΐν εν τή παραλία τό
Πανιώνιον, τρισΐ ς-αδίοις υπερκείμενον τής θαλάτττις, οπού
τά Πανιώνια, κοινό πανήγυρις τών Ιώνων , συντελεΐται τώ
Ελικωνίω Ποσειδώνι χαί θυσία* ίερώνται δε Πριι^νείς. Είριται
δέ περί αυτών εν τοΐς Πελοπονυτ,σιακοΐς. Ει'τα Νεάπολις , ή
πρότερον μέν κν Εφεσίων , νΰν δέ Σαμίων, διαλλα|αμενων
προς τό Μαραθύσιον , τό ε’χ/υτε'ρω προς το άπωτέρω* εΓτα
ΙΙύχελ* πολίχνιον, ιερόν εχον Αρτ&μιδος Μουνυχίας, Ιδρυμα
Αγαμέμ-νονος, ον/.ούμενον υπό μέρους τών εκείνον λαών πυχαλχεας yap τινας καί γενέσΒαι, καί κλϊΐθκναι* χάροντας δ*
υπό του πάθους καταμεΓναι , καί τυχείν οικείου τούδε τού
ονόματος τον τόπον. Eha λιμήν Πάνορμος καλούμενος, εχων
ιερόν τκς Εαεσίας Αρτέμιδος’ ειΒ’ ή πόλις. Εν δέ τή αυτή
παρούσα μικρόν υπέρ τ»ς θαλάττης εςΊ καί ή Ορτυγία, δια
πρεπές άλσος παντοδαπ>5ς ύλης , κυπαρίττου δέ ττ,ς πλείςτίς.
Διαρρει δέ ό Κε^χριος ποταμός, ου Φασι νίψασθαι τήν Λητώ
μετά τάς ωδίνας. Ενταύθα yap μυθεύουσι τ»ν λοχείαν καί τλν
τροφόν, τλν Ορτυγίαν, καί τό άδυτον, ε’ν ω ή λοχεία, καί τ»ν
πλησίον ελαίαν,« πρώτον ε’παναπαύσασθαι ^ασι τλν θεόν άπολυδεΐσαν τών ώδίνων. Υπέρκειται δέτοϋ άλσους όρος, ό Σολμισ64ο. σός, όπου ς-άντας φασι τους Κουρήτας τώ ψόφω τών όπλων
εκπλήζ» τήν Ηραν, ^λοτύπως έφεδρεύουσαν, καί λαθείν συμπράξαντας τ>;ν λοχείαν τή Λϊΐτοΐ. Οντων δ’ εν τώ τόπω πλειόνων
ναών, τών μεν αρχαίων, τών δ’ύς-ερον χενομενων, έν μέν τοίς
«ρχαίοις άρχοΰα έςτ ξόανα, έν δε ,τοίς υςερον Σχόπα ϊργα' ή
μεν Λιττώ, σχήπτρον ϊχουοα, r, δ>όρτυγία παρέςτϊκεν, εχατέρα
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τί χειρί παιδίον εχονσα. Πανήγυρις δ1ενταύθα βνντελεΓται κατ’ 64ο.
έτος* ϊθει δΐ τινι οί νέοι ψιλοκαλούσι, μάλις-χ περί τάς ενταύθα
ευωχίας λαμπρυνόμενοι* το τε των Κουρητών άρχΰον συνάγει
συμπόσια, χαί τινας μυςικάς θυσίας ΙπιτελεΓ.
φ. a t .

Την δΐ πόλιν mow μεν Καρέ; τε και Λέλεγες’ εκβολών δ3ό
Ανδροκίος τούς πλείςους ώχισεν έκ των σννελ^όντων αύτώ περί
το A$r,vatov καί την Υπέλαιον, προσπερίλαδων xai της περί τον
Κορησσόν παρώρειας. Μέχρι μεν δή των χατά Κροίσον [χρόνων]
ούτως ώκεΐτο* ύς-ερον δ3, άπό τής παρωρείου χαταβάντες, περί
το νύν ιερόν ωκησαν μέχρι Αλεξάνδρου. Λυσίμαχος δε την νυν
πόλιν τενχίσας, άηδώς των ανθρώπων μεθιςαμένων, τηρ-ήαας
χαταρράχττιν όμβρον, συνέργησε και αυτός, καί τούς ρινούχους
ένέφραξεν, ώστε χαταχλϋσαι την πόλιν* οι δε μετέςησαν ασμενοι.
Εχαλεσε δε Αρσινόην άπό της γυναεκός την πόλιν’ επικράτησε
μέντοι το αργοίον όνομα. ΙΙν δε γερουσία χαταγραφομένη’ τούτοις
δε σύνδεσαν οι έπίχλητοι καλούμενοι, χαϊ διώκουν πάντα.
§. 22.

Τον δε νέων τ>5ς Αρτέμιος πρώτος μεν Χερσίψρων ηρχιτεχτόνησεν, εΊτ} άλλος έποίησε μείζω' ώς δε τούτον Ηρός-ρατός
τις ένέπρησεν , άλλον άμείνω χατεσχεύασχν, συνενέγχαντες τόν
των γυναχχών κόσμον, xai τάς ιδίας ουσίας, διαθέμενοι δε χαϊ
τούς προτέρους κίονας* τούτων δε μαρτύριά ές·ι τά γένηθέντα
τότε ψηφίσματα’ απερ άγνόοϋντά φησιν ό Αρτεμίδωρος τόν
Ύαυρομενίτην Ύίμαιον, χαι άλλως βάσκανου όντα, xai συκοφάντψ (διό xai Κπιτίμαιον κλ^^ναι), λίγειν, ώς έκ των
Περσικών παρακαταθηκών έποιήσαντο τού ιερού την έπισχευήν’
ούτε δε ύπάρξαι παραχαταθήχας τότε, είτε υπήρξαν, συνεμ-
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G/jo. πεπρήσθαι τώ ναώ* μετά δέ τήν Ιμπρησιν τής οροφής ηφανισμέιηjs , έν,ύπαιθρω τώ σηκώ τίνα άν έθελήσαι πχρχκχχαΒήκψ κειμένην έχειν; Αλέξανδρον δέ τοΐς Εφεσίοις ύποσχέσδαι
0*41 . τά γεγονότα καί τά μέλλοντα άναλώματα, ε’^ ’ ω τήν έπιγρχ·

ψ,ν αυτόν εχειν τούς δέ μη έθελήσαι, πολύ μάλλον ούκ άν
έθελήσαντας ές ιεροσυλίας καί άπος-ερήσεως φιλοδοξείν* επαινεί
τε τον είπόντα των Ειρεσιών προς τον βασιλέα , ώς ού πρέποι
θεώ θεοΐς αναθέματα κατασκευάζειν.

φ. 23.
Μετά δέ την τού νεώ συντέλειαν* δν γησιν εΓναι Δεινοκράτονς έρχον (τον ο3αυτόν καί την Αλεξάνδρειάς κτισιν, τον δ*
αυτόν ύποσχέσθαι Λλεςάνδρω τόν Αθω διασκευάσειν εις αυ
τόν , ώσανεί εκ πρόχου τίνος εις φιάλην καταχέοντα σπονδήν ,
ποιήσειν τε πόλ.εις δύο , τήν μέν έκ δεξιών τοΰ δρους, την δ*
έν άριςερά, άπό δέ τής έτέρας εις τήν έτέραν ρε'οντα ποταμόν)·
μετά δ’ ούν τόν νεών, τό τών άλλων αναθημάτων πλήθος
εύρεσθαι τή εκτιμήσει τών δημιουργών* τόν *δέ* δη βωμόν
εΓναι τών Πραξιτέλους ερχων άπαντα σχεδόν τι πλήρη· Ημέν δ*
έδεάνυτο καί τών Θράσωνο'ς τινα, ούπερ καί τό Εκατήσιόν ές-ι
καί ή κρήνη, Πηνελόπειά [τε] καί ή πρεσβύτις *ή* Εύρύκλεια.
Ιερέας δ* ευνούχους εΓχον, ούς έκάλουν Μεχαλοβύζους, άλλους
άλλαχό&εν μετιόντεςάει τινας άξιους τής τοιαύτης προς^ισια;· καί
ήχον έν τιμή μεχάλη* συνιεράσθαι δέ τούτοις έχρήν παρθένους.
Νυνί δέ τά μεν φυλάττεται τών νομίμων, τά δ* ήττον. Ασυλον
δε μένει τό ιερόν καί νΰν, [ή] καί προτερον* τής δ* ασυλίας τούς
δρους άλλαχήναι συνέβη πολλάκις, Αλεξάνδρου μεν επί ςάδιον
έκτειναντος, Μιδριδάτου δέ τόρευμα άαέντος άπό τής γωνίας τού
κεράμου καί δόξαντος ύπερβαλέσθαι μικρά το ςάδιον, Αντωνίου
δέ διπλνασιάσαντος τούτο , καί συμπερλαβο'ντος τρ άσυ.λία μέρος
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τι της πόλεως. Εφανη δε τούτο βλαβερόν, καί επί τοϊς κακούρ- 64* ·
χοις ποιούν την πόλιν &ς·’ ήκύρωσεν ό 2εβας-ός ΚαΓσαρ.
φ. 24·
Εχει · δ* η πόλις καί νεώρια, καί λιμένα* βραχύς*ομον δ*
έποίησαν οι αρχιτέκτονες, συνεξαπατη^έντες τώ κελεύσαντι
βασιλεί. Ουτος δ* ην Ατταλος, ό Φιλαδελφος. θ ίγ ε ις χάρ
ουτος, βα£ϋν τον είσπλουν ©λκασι μεχα'λαις έσεσθαι, καί
«ντόν τόν λιμένα, τεναχώδη όντα προ'τερον, διά τα; εκ τού
Καύς-ρου προσχώσεις, εαν παραβλητό χώμα τώ ςόμαχι, πλατεϊ τελέως όντι, έκέλευσε χενέσ^αι τό χώμα. 2υνέβη δέ του
ναντίον ε’ντός χάρ η χούς είρχομένη, τεναχί£ειν μάλλον έποίησε
τόν λιμένα σύμπαντα μέχρι τον ς*όματος* πρότερον δ* ικανώς
αί πλημμυρίδες καί η παλίρροια τού πέλαγους άφήρζι την χούν,
καί άνέσπα προς τό εκτός. 0 μέν ονν λιμήν τοιούτος. Η δέ
πόλις τη πρός τά άλλ.α ευκαιρία τών τόπων αύξεται καθ’ έκα'ς-ην
«μέραν, έμπορεΓον ονσα μέχι$*ον τών κατά την Ασίαν τήν εντός 642.
tov Ταύρον.

φ. 25.
Ανδρες δ1 άξιόλοχοι χεχόνασιν έν αυτί}· τών μέν παλαιών
ήρακλειτός τε, ό σκοτεινός καλούμενος, καί Ερμόδωρος, περί
ου ό αυτός ουτός φησιν « Αξιόν Εφεσίοις ηβηδόν άπάχξασύαι,
» οϊτινες Ερμόδωρον όινόϊοα έωντών όννίες-ον έξέοαλον, φάντες,
» Ημέων μηδείς όν>$ϊς·ος ές·ω· εί δέμή; άλλη τε καί μετ’ άλλων ».
Δοκεΐ δ* ουτος ό άνήρ νόμους τινάς Ρωμαίοις συχχραψαι. Καί
Ιππώναξ δί ές-ίν ό ποιητής έξ Εφέσου, καί Παόρα'σιος ό £ω-?
γράφος καί Απελλής. Τών δέ νεωτέρων Αλέξανδρος ρη'τιορ, ό
Λύχνος προσαγορευτείς, ος και έπολιτεύσατο, καί συνέχραψεν
ίςΌριαν, καί έπη κατέλιπεν, έν οΤς τοί τε ουρανία διατίθεται,
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χαΐ τας ηπείρους γεωγράφε*, καθ’ έκάς*ην έκτους ποιήματα.
§. 26.
Μετά δε την εχ.6ολήν τον Κανς·ρου λίρη ες-iv έκ τον πύά·
γους άναχεομενη' καλείται δε Σέλινουσία' καί εφεξής άλλη
σύρρονς αυτή, μεγόίλας εχουσαι προσόδους' ας οί βασιλείς
μεν, ίεράς οΰσας, άφείλοντο τήν Θεόν* Ρωμαίοι δ" άπέδοσαν'
πάλιν ^ οί δημοαιώναι βιασαμενοι περιέςΎ,σαν εις εαυτούς τα
re?aj. Πρεσ6ενσας δε 6 Αρτεμίδωρος, ως φησι, τας τε λίρας
«πέλα& ζή θεω, καί την Ηρακλεώτιν άφις-αμένην εξενέχησε
χριΒείς εν Ρώμτ,' αντί δε τούτων εικόνα χρυσήν ανέςτισεν ή
πόλις [αύτώ] εν τώ ίερω. Τής δε λαρης εν τώ κοιλοτάτω
βασιλεως ές·ϊν ιερόν* ©ασί
Αγαμέμνονος ίδρυμα.

§. 27.
%
ΕΓτα το Γαλλήσιον ορος καί η Κολοφων, πόλις Ιωνική, καί
το προ αύτης άλσος τού Κλαρών Απόλλωνος, εν ώ καί ριαντεΓον Τ/V ποτέ παλαιόν* Λέγεται ίέ Κάλχας 6 ράυτις μετ’ Α/χφιλόχου του Αμγιαράου κατά -τον εκ Τροίας επάνοδον πε£>}
όενρο άφικεσ&ατ περιινχών δ>εαυτού κρείττονι /κάντει κατά
τί?ν Κλάρον > Μοψω τω Μαντούς, της Τειρεσιου $υγατρ6ς,
διά λύπην άπο^ανείν* Ησιοόος μεν ούν ουτω πως διασκευάζει
τον μυΒον προτείvat yap η τοιοΰτο τώ Μόψω τον Κάλχαντα·
θανρά ft’ ίχε« κατά 3νρόν , όσους «ρινεβός όλύνθους
Ουτος ϊ/ π , ρικρός περ εών* εΐποις άν άρώμον }
τον δ>άποκρώασ5αΓ
Mvptot tiacj ape5pov, άτάρ μέτρου ye μέΑμνος*
Εις Je repeaame, τον έπελ&έμ$ν ούκ άν ovyato.
£1ς οάτο* xai Oftv άρ&μος έτητνμος tc&ro μίτραν.
Καί τότε Κάλχανθ’ νττνος 3ανάτοιο κάλυψε·
Φερεκν^ς
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Φερεκύδης δε φησιν, υν προ§αλείν έγκυον τον Κάλχαντα , καί 643.
έρωτήσαι, πόσους έχει χοίρους* τον δ* είπεtv, ότι τρεις, ών ένα
θηλυν* άλη^εύσαντος 5* άπο&ανείν υπό λύπης* Οι δέ τον μέν
Κοίλχαντα προδαλείν τήν υν φασι* τον δέ, τον ερινεόν και τόν
μεν είπεΓν τάληθές, τόν δέ μή* «ποθανειν δέ υπό λύπης,
κατά τι λό/ιον. Λέ^ει δ’ αυτό Σοφοκλής εν Ελένης απαιτήσει,
ώς είμαρμένον είη άπο&ανεΓν , όταν κρείττονι εαυτού μάντει
περιτύχη* ουτος δέ και εις Κιλικίαν μεταφέρει τήν έριν, καί
τόν Γόνατου τού Κάλχαντ^ς. Τά μέν παλαιά τοιαύτα.

$. 28.
έκτησαντο δε' ποτέ και ναυτικήν ά£ιόλοχον δύναμιν Κολοφώνιοι καί ιππικήν, εν η τοσούτον διέφερον των άλλων, ώσθ’, όπου
ποτέ εν τοις δυσκαταλύτοις πολέμοις τό ιππικόν των Κολο
φωνίων επικουρήσει?, λύεσθαι τόν πόλεμον άφ* ου καί τήν
παροιμίαν ε’κδο^ήναι τήν λέχουσαν, Τόν Κολοφώνα έπέ^ηκεν,
όταν τέλος επιτελή βέβαιον τώ πράγματι. Ανδρες δ5 έχένοντο
Κολοφώνιοι των μνημονευόμενων , Μίμνερμος αυλητής άμα
καί ποιητής έλεφείας , καί Ξενοφάνης ό φυσικός, ό τούς
σιλλους ποιήσας διά ποιημάτων λέ^ει δέ Πίνδαρος καί Πολύμνας-όν τινα τών περί τήν μουσικήν ελλογίμων
Φ$«γμα μέν πάγκοινου ίγνωκας Πολυμνάς-ου Κολοφωνίου άνομός'

καί Ομηρον δέ τινες εντεύθεν είναι φασιν. Εΰθυπλοία μέν ουν ε£δομήκοντα ς·ά$ιοίεισιν έξ Εφέσου* έγχοίπίζοντι δέ έκάτόν καί είκοσι.

$. 29.
Μετά δέ Κολοφώνα όρος Κορακιού, καί νησιον ιερόν Αρτέμιδος , είς ό διανηχομενας τίκτειν τάς έλα'φους πεπις-εύκασιν.
Είτα Λέδεδος, διέχουσα Κολοφώνος εκατόν καί είκοσι ς*αδίους.
3
Β
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645. Ενταύθα των περί τον Διόννσον τεχνιτών ή σύνοδος καί κατ
οικία τών εν Ιωνία μέχρι Ελλησπόντου, εν η πανήγυρίς τε
καί αγώνες κατ’ έτος συντελούνται τω Διονύσω. Εν Τε'ω δε
ωκουν πρότερον τή εφεξής πολει των Ιώνων* έαπεσούσης δέ
ς-άσεως, εις Εφεσον κατέφυγον. Αττάλου δ* εις Μυόννησον
αυτούς κατας-ήσαντος μεταξύ Τεω καί Λεβέδου, πρεσβεύονται
Τήϊοι, δεόμενοι Ρωμαίων μη περιϊόεΐν έπιτειχιζομέντ,ν σφίσι
την Μυόννησον* οι δε μετέςχσαν εις Αέβεδον, δεξαμενών των

Αεβεδίων ασμένως διά την κσχέχουσαυ αυτούς ολιγανδρίανΚαι Τέως δε Λεβέδου διέχει έκαίόν είκοσι ςάδια- Μεταξύ δε
νήσος Ασπι'ς* ο: δ’ Αρκόννησον καλούσι* καί ή Μυοννησος δε
έφ7 ύψους χερροντ,σιάζοντος κατοικείται.
§♦ 3 ο .

644*

Καί ή Τέως δε επί χερρονήσω ϊδρυται, λιμένα έχουσα.
Ενθε'νδ5 έςίν Ανακρέων, ό σελοποιός, έφ7 ου Τόΐοι, την πόλιν
or

εκλιποντες, εις Αβδηρα άπωκησαν, Θρακίαν πόλιν } ού γέρον
τες την τών Περσων νβριν' άφ ού καί τούτ’ είρηταϊ
Αΰότ,ρα., καλή Τηίων αποικία.

Πάλη/ δ7έπανκλθόν τινες αυτών χρόνια νς-ερον' εϊρηται δε και
περί Απελλίκωντος, ότι Ττίϊος ην κάκεϊνος' γέγονε δε καί αυγ4
**
γραφεύς Εκαταϊος εκ της αυτής πόλεως. Ες-ι καί άλλος λιμκν
ό τζρόσοορρος από τριάκοντα ς-αδίων της πόλεως, Χερραιίδαι.
$* 3 ι .

ΕΓτα Χαλκιδεΐς, καί ό τϋς Χερρονήσου ίσΒμός ττ,ς Τηίων
καί Ερυθραιών εντός μεν ούν του ισθμού οίκοΰσιν ούτοί' επ’
αύτω δε τώ ίσΒμώ Τηϊοι και Κλσζομένιοι' τό μεν γάρ νότιον
του ισθμού πλενρόν έχουσι Τήϊοι, τούς Χάλχιδέας· τό δε πρόσβορρον Κλαξομένιοι, χαθό συνάπτουσι τή Ερυθραία. Κεϊται
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δ3 Απόκρημνος *ο*. τόπος ε’πί τρ αρχή τον ισθμόν, εντός μεν 644.
άπολαμβάνων την έρν^ραιαν, έκτος δε την των Κλαζομενών.
Ϋπέρκειται δε των Χαλκείων άλσος χαΒιεροψένον Αϊεξάνδρω,
τώ Φιλίππου' καί άγων υπό τον κοινού των ίώνων, Αλεξάνδρεια,
καταχχέλλεται σνντελούριενος ενταύθα. Η δ* υπέρβασις τον
Ισθμόν, τον από τον Αϊεζανδρείου καί των Χαλκιδέων μέχρι
του Απόκρημνου πενζτ'κοντά είσι ς-άδιοϊ ό δε περίπλους «λείους,
ή χίλιοι. Κατά μέσον δέ που τον περίπλουν αί ΕρυΒραί, πόλις
Ιωνικό, λιμένα εχονσα, καί νησίδας προκειμένας τε'τταρας,
ίππους καλουμένας.
3a.
Πριν δ* έλ&είν επί τάς Ερυ3μάς, πρώτον μεν Εραι πολίχνιόν
ές-ι Tjjfwv. ΕΓτα Κώρνκος όρος υψηλόν, καί λιμόν ΰπ’ αΰτώ
Κασΰς-ης, καί άλλος Ερυ3ράς λιρών καλούμενος, καί έφε£ός
πλείους Ιτεροι. Φασί δε τον παρα'πλονν τοΰ Κωρνκου πάντα
λ^ςτίριον νπάρ£αι των Κωρυκαίων καλονμένων, ευραμένων τρό
πον καινόν τής επιδουληζ τών πλοι£ομένων* κατεσπαρριένους γάρ
εν τοϊς λιμέσι τοΓς χα&ορμιζομένοις έμπόροις προσφοιτάν καί
ώτακουΓεΐν, τι φέροιεν, καί πού πλέοιεν* είτα συνελ^όντας
άναχθεισι τοίς άνθρωποι; έπιτό&εσθαι καί κα£αρπά£ειν· acp ου
δό πάντα τόν πολυπράχμονα, καί κατακούειν έπιχειροΰντα τών
λάθρα καί έν άπορρήτω διαλεχοριένων, Κωρνκαι ον καλονμεν,
καί έν παροιμία ψαμέν'
Τοΰ δ’ άρα ό Κωρνχαΐος ήκβοάζετο,

όταν δοκρ τις πράττεtv δι απορρήτων, ή λαλεϊν, μό λανδάνρ
οέ διά τον; κατασκοπονντα;, καί φίλοπενπονντας τά μ/ι προσ

ήκοντα.
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$. 33.
«

4*

644Μετά όε Κώρυκον Αλόννησός νησίον* εΓτα το Αρχεννον,
%
645. άκρα της Ερυθραίας, πλησια'ξουσα μάλιςα τώ ΧΓων ΠοσειΑω, ποιούντι πορθμόν όσον εξήκοντα ζωδίων. Μεταξύ όέ των
Ερυθρών και του Αποκρήρνου Μίρας έςΐν όρος υψηλόν, ευθηρον, πολύίενΑρον* ε?τα κώρη Κυβελία καί άκρα Μέλαινα
καλουρενη, ρύλων όχουσα λατόριον.

$. 34Εκ Α’ Ερυθρών ΣιΒυλλά ές·ιν, ενθους καί ραντική χυνή των
αρχαίων τες* κατ’ Αλέξανδρον ίέ άλλη ήν του αυτόν τρόπον
ραντική, χαλουρενη Αθηναις, εκ της αυτής πόλεως· καί καθ'
ήρας Ηρακλείδης, Βροφιλειος ιατρός, συσχολας·ής Απολλώνιου
του Μυός.

§. 35.
Η δε Χίος τόν ρέν περίπλουν ες·ί ραδίων εννακοσίων παρά
yijv φερορένω* πόλο» 5* έχει εύλίρενον καί ναυς·αθρον ναυσΐν
όγοοιηχοντα. Εν δε τώ περίπλω δεξιάν τήν νήσον εχοντι άπό
τής πόλεως, πρώτον ρέν έςτ τό Ποσείδιον, εΓτα Φάναι, λιρήν
βαθύς, καί νεώς Απόλλωνος, καί άλσος φοινίκων εΓτα Νό
τιον, υφορρο; αίχιαλός* εΓτα Ελαιοΰς, καί ουτος υφορρος αί^ιαλ.ός, όθεν εις την πόλιν εξήκοντα ραδίων ίσθρός* περίπλους δέ τριακοσΓων εξήκοντα, ον ε’πήλθορεν. ΕΓτα Μέλ.αινα
άκρα, καθ’ ήν τά Ψύρα νήσος άπό πεντήκοντα ςαδίων τής
άκρας, υψηλή, πόλη* όρώνυρον Ιχουσα· κύκλος δέ τής νήσου
τετταράκοντα ςτέ&οι* Ε ίθ’ ή λριουσία χώρα , τραχεία καί
άλίρευος, ς-αδίων όσον τριακοσΓων, οΓνον αρνςον φέρουσα των
Ελληνικών. ΕΓτα τό ΠελιναΓον όρος, ύψηλότατίν τών εν τρ
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ν»5σω. Εχει δ>$ νϋαος καί "λατόμων μαρμάρου Ι&ου. Αντρες 645.
δε Χίοι γεγόναριν ελλόγιμοι, Ιων τε ό τραγικός, και Θεόπομ
πος 6 ανγγραφάς, και Θεόκριτος ό σοφιςης' ούτοι δε και
άντεπολιτενσαντο άλληλοις. Αμφισ£ητοΰσι δε και ΧΓοι όμδρον,
μαρτύρων τούς Ομαηρίδας καλθυμένους Από τοΰ εκείνου γένους
προγειριζόμενοι, ών καί Πίνδαρος μεμνηται'
03ev mp xcu Opypitfctt
Ραπτών άτεων τά πέλλ* aOtSct.
Εκεκτηντο δε και ναυτικόν ποτέ Χΐοι, καί άν^ηπτοντο τής
κατα Βάλατταν άρχής και έλευΒερίας. Εκ Χίου δ>ες Λέσβον
νότο» τετρακόσιοι που ςάδιοι»
§. 36.
Εκ δε τού Απόκρημνου Χύτριόν ες-ι τόπος, έν ω πρότερον
ΐδρυντο Χλαζομεναί' εΐΒ’ η νυν πόλις, νησιά έχουσα προκεί•μενα οκτώ γεωργούμενα. Κλαζομένιος δ* ην άνηρ έπιφανης
Αναξαγόρας 6 φυσικός, Αναξιμένους δμιλητης τού Μιλησίου*
διδκουσαν δε τούτου Αρχέλαος ό φυσικός, καί Ευριπίδης έ
ποιητές. ΕΓ&’ ιερόν Απόλλωνος, και Βερμά ΰδατα’ καί ό. Σμυρναιων κόλπος, καί η πόλις.
$· 37.
Εξης <?έ άλλος κόλπος, εν ω η παλαιά Σμύρνα, από είκοσι 646.
ςαδίων τής νυν. Αυδών δε κατασπασάντων την Σμύρναν, περί
τετρακόσια έτη διετέλεσεν οικουμένη κωμηδόν' είχα άνήγειρεν
αυτήν Αντίγονος, καί μετά ταΰτα Λυσίμαχος, καί νύν έςι
καλίίςη πασών' μέρος μέν τι Ιχουσα επ’ δρει τετειχισμένον,
τό όέ πλέον έν τω πεόίω προς τω λιμένι, καί προς το» Μητρώο»,
καί προς τω γυμνασίω. Ες-ι δ' η ρυμοτομία διάφορος επ’ ευ
θειών εις δύναμή, καί αι οδοί λιθόςφωτοι, ςοαί τε μεχάλαι
β 3
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646. τετράγωνοι, επίπεδοί τ ε , κα> vnzp&ot. Ες·ι δε καί βιβλιοθήκη ,
καί τό Ομήρειον, ςω* τετράγωνος, εχουσα νεών Ομήρου καί
ζόανον’ αντιποιούνται' γαρ καί ουτοι διαψερόντως τού Ποιητού·
καί ίή καί νόμισμά τι χαλκούν παρ’ αύτοίς Ομήρειον λέγεται.
Ρεί δε πλησίον τον τείχους ο Μέλης ποταμός. Εζ·' δε πρός τρ
αλλρ κατασκευή τής πόλεως καί λιμήν κλεινό?· Ευ <?ελάττωμά
των αρχιτεκτόνων οΰ μικρόν, ότι τάς βίους ςορεννΰντες ,
ύπορρύσεις ούκ είωκαν αύταΐς, άλλ’ επιπολάζει τά σκύβαλα,
καί μάλις-α εν τοΐς όμβροι; έπαψιεμένων των αποσκευών. Εν
ταύθα Δολοβέλλας Τρεβωνιον έκπο/,ιορκήσας άνειλεν, ένα των
δολο^ονησάντων Καίααρα τον θεόν, καί τής πόλεως παρέλυσε
πολλά μέρη.

$. 38.
Μετά ίέ Σμύρναν αι Λεύκαι πολιχνών, ό άπές-ησεν Αριςόνικος μετά τήν Αττάλου τού Φιλομήτορος τελευτάν, δοκών
τού γένους είναι τού των βασιλέων, καί διανοούμενος εις
εαυτόν ποιείσθαι την αρχήν. Εντεύθεν μεν ουν εζέπεσεν ηττηθείς ναυμαχία περί τήν Κυμαιαν υπό Ε^εσίων εις δέ τήν
μεσόγαιαν ανιών, ήθροισε διά ταχέων πλήθος άπορων τε ανθρώ
πων και δουλών, επ’ ελευθερία κατακεκλημένων, ούς Ηλιοπολίτας έκάλεσε. Πρώτον μέν ουν παρεισέπεσεν εις Θυάτειρα,
ε?τ’ Απολλωνίία έσχεν, είτ άλλων έφίετο φρουρίων. Ού πολϋν
δέ διεχένετο χρόνον, άλλ’ ευθύς αι τε πόλεις έπεμψαν πλήθος,
καί Νικομήδης ό Βιθυνός επικούρησε, καί οι τών Καππαίόκων βασιλείς. Επειτα πρέσβεις Ρωμαίων πέντε ηκον, καί μετά
τούτα ς-ρατιά, καί ύπατος Πόπλιος Κρα'σσος, καί μετά ταύτα
Μάρκος Περπέρνας, ός καί κατέλυσε τον πόλεμον, ζωγρία
λαβών τόν Αρις-όνικον, καί άναπέμψας είς Ρώμην. Εκείνος
μέν οΰν έν τω δεσμωτηρίω κατές-ρεψε τόν βίον Περπέρναν
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δέ νόσος διέφθειρε· Κράσσος δε περί Λεύκας, επινεμένων 646.
τινών, δπεσεν εν μάχη· Μάνιος δε Ακυλλιος, έπελ3ών ύπατος
μετά δέκα πρεσβευτών, διέταξε την επαρχίαν εις το νύν ετι
σνμμένον τής πολιτείας όχημα. Μετά δέ Λεύκας Φώκαια έν 647*
κόλπω. Περί δε ταύτης εΐρήκαμεν έν τώ περί Μασσαλίας λόγιο.
Ε13* ol Spot των Ιώνων καί των Αίολέων. Είρηται δε καί περί
τούτων. Εν δε τγ μ&σογαία τής Ιωνικής παραλίας λοιπά έςι τά
περί τήν όδόν την εξ Εφέσου μέχρι Αντιόχειας καί τοϋ Μαιάν
δρου. Εςτ δέ και τά χωρία ταΰτα ΛυδοΓς καί Καρσίν έπίρκκτα
Χ*ί τοΓς Ελλησι.
§♦ 3ρ.
Πρώτη δ>έζΊν έξ Εφέσου Μαγνησία, πόλις Αίολίς, λ.εγο~
ρένη. δέ επί Μαιάνδρω* πλησίον γάρ αυτού ίδρυται* πολύ δε
πλησιαίτερον ό Λη^αίος εμ&ΰλων εις τον Μαίανδρον, τήν δ>
άρχήν εχων από Πακτυου, τού των Εφεσίων όρους. Ετερος δ'
εςί ΛηΒαίος ό έν Γορτΰνρ, καί ό περί Τράκην, έφ’ ω ό
Ασπληπιός ^εννη3ήναι λέγεται, καί ετι εν τοίς Εσπερίταις
Λιδυσε. Κείται δ* έν πεδίω, προς δρει καλόνμένω Θώρακι, η
■πόλις, έφ’ ω ς·«νρω5ήναί φασι Δαφίταν τον γραμματικόν,
λοιδορήσαντα τούς βασιλέας διά ς·ίχου·
Πο/ιρύρϊοι μώλωπες, άπορριντ,ματα γάζης
Λυσιμάχου , Λυόων άρχετε καί Φρυγόις.
Καί λόγιου δ* έκπεσείν αύτώ λέγεται, φυλάττεσδαι τον Θώρακα.
Φ» 4°·
Δοκοϋσι δ’ είναι Μά/νητες Δελφών απόγονοι, τών έποικησάντων τά Αίδνμα όρη έν Θετταλία, περί ών φησιν ΙΙσίοδος*
Η owj Διδύμους ΰροϋς ναϊουσα κολωνοΰς,
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Δωτίω b πε<3ϊω 7τολυ£ότρυθς άντ* Αμύροιο,
Ntpccro Βοι&άίος λίμνης ποία παρ^'νος ά-?^ίς·

ΕντανΒα δ ην και τό τής Δινδύμήνης ιερόν, μπρος Βεών*
ιεράσαοΒαι δ αντον την Θεμις-οχλίονς γυναίκα, οι δε θυγατέρα
παραδίδόασι. Νυν δ ούκ εςι τό ιερόν, διά τό τίιν «όλη/ εις
άλλον ρετωκισΒαι τόπον έν δε τ»5 νΰν πόλει τό τής Λενκοφρυήνης ιερόν ές-ιν Αρτέμιδος, δ τώ ριέν μεγέθα τον ναόν καί
τώ πληΒει των αναθημάτων λείπεται τον ή/ Εφέσω' τ>5 δ ενρυθμόχ καί τρ τέ/νρ τρ κερί την κατασκευήν τον σηκόν πολν
διαφέρει' και τώ μεγέθει [5*] νπεραιρει πάντας τούς εν Ασία
πλήν δυειν, τον εν Εφέσω και τον εν Διόί/ρωις. Τό παλαιόν
δε συνέβη τοΐς Μάγνησιν οπό Τρηρών άρδην άναιρεθηναι,
Κιμμερικοϋ έθνους, εύτυχίσαντος πολνν χρόνον* τώ δ εξής
Ιτει Μιλησίονς κατασχεΓν τόν τόπον. ΚαλλΓνος μεν ον# ως
ευτνχονντων έχι των Μαχνητων μέμνηται, καί χατορΒούντων
έν τώ προς Εφεσίονς πολεμώ* Αρχίλοχος δε ήδη φαίνεται
γνωρίζων την γενομίνην αντοΐς συμφοράν'
Κhum τά θασιων, ον τά Μαγνητών κακά'
εξ ον καί τό νεώτερον είναι τον Καλλινον τεκμαιρεσθαι πάρεςα . Αλλης δε τίνος έφόίον των Κιμμερίων μέμνηται πρεσβο
τέρας ό ΚαλλΓνος, ε’πάν φη,
Ννν ό" έττί Κιμμιρίων ς-ρατός έρχεται ο$ριμοιργων'
έν η την Σάρδεων άλωσιν δηλοΐ.
Jf

$■ 4»·
Ανδρες δ έγένοντο χυώριμοι Μοίχνητες, Ηχησιας τε ό
ρήτωρ, ος ηρξε μάλιςα τον Ασιανοί/ λεχορενον ζήλου, παραφθείρας τό καΒες-ηκός εΒος τό Αττικόν* καί Σιμών ό μελόποιος, καί αυτός παρα^Βειρας την των προτερων μελοποιών
αγωγήν, και την Σιμωδΰχν είσαγαγών' καΒαπερ έτι μάλλον
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Λυσιωίοι καί Μα^ωίοι'· καί Κλεόριαχος 6 πύκτης, 2ς εις 648.
έρωτα «μπεσών κίναιδον τίνος, καί παιοϊσκ^ς υπό [τώ] κιναίδω
τρεφομένης, άπεμιμήσατο τήν άγοητ,ν τών παρά τοΐς κιναίόοις
όιαλέκτων καί τής Ηθοποιίας. Ιίρξε <?έ Σωτα'όής ράν πρώτος
του κιναιίολοχείν, έπειτα Αλέξανδρος ό Αίτωλός* άλλ’ βυτοι
μίν εν ψιλώ λό^ω* μετά μέλους δε Λύσις, καί ετι πρότερος
τούτου ό Σίμος. Αναξήνορα δε, τον κιθαρωόόν, εξήρε μεν καί
τά θέατρα, άλλ’ έτι μάλιςα Αντώνιος, ov ys καί τεττάρων
πόλεων απέδειξε ξομολόγον, ς·ρατιώτας αυτω συς-ήσας. Καί ή
πατρίς ^ ίκανώς αυτόν >]υ|»]σε, πορφύραν ένδύσααα, ιερωμένον
τοΰ Σωσιπόλιόος Διός· καθα'περ καί ή γραπτή είκών εμφανίζει
ή εν τρ αγορά. Ες-ι δε καί χαλκή είκών & τώ θεοίτρω, επι
γραφήν έχουσα·
Ητοι ρίν τόί* καλόν άκονέρεν ές-tv άοιίον
Τοιοϋί’, βίος οί* ές4, 5 «οϊς ίναλί'/κιος αόίχίϊ.

Ού ς-οχασάμενος δ* ό έπιχρα'ψας, τό τελευταίον γράμμα τον
δευτέρου έπους παρέλιπε, τού πλάτους τής βάσεως μή συνεξαρκοϋντος* ώς*ε τής πόλεως αμαλίαν καταγινώσκειν παρέσχε
διά την αμφιβολίαν τήν παρά τήν χραφήν , είτε τήν όνομας-ιχην
δέχοντο πτώσιν τής έσχατης προσηχορίας , είτε τήν δοτικήν.
Πολλοί γάρ χωρίς τον Τ γράφουσι τάς δοτικάς, έκ&ίλλουσί
τε τό έθος, [ώς] φυσικήν αιτίαν οίικ εχον.
$· 42·
Μετά ίέ Μαγνησίαν ή επί Τ/^άλλεις ές-ίν όίός, εν άριςερά
μεν την Μεσσωγίδα έχουσιν, έν αυτή δε τή όδώ καί εν δεξιά
τό Μαιάνδρου πεόίον, Λυάων αμα καί Καρών νεμομένων καί
Ιώνων, Μιλησίων τε καί Μυουσίων, έτι όέ Αιολέων τών έν
Μαγνησία, 0 δ>αυτός τρόπος τής τοποθεσίας καί μέχρι
Νυστις καί Αντιόχειας, ϊίρυται δ* ή μεν τών Τραλλιανών πόλις
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648. έπΐ τραπέζιου τίνος, άκραν εχοντος Ipvpwjv* καί τα κύκλω
649* 'κανώς εύερκϋ- Συνοικεΐταχ Si καλώς, εί τις άλλ)} τών κατά
τ>τυ Ασίαν, υπό εύπορων άνθρώπων, και άει' τινες έξ αΰτκς
είσαι οι πρωτεύοντες κατά τ»ν επαρχίαν, ούς Ασιάρχας καλούmv* ων Πνθόόωρός τε r,v, άντ,ρ Νυσαεύς το ές άρχϊς, έκεΐσε
ίέ ρετα&βηκώς ύιά τκν επιφάνειαν, καί έν τρ πρός Πορπηίον
φιλία διαπρεπών μετ’ ©λαχων’ περιεβέβλητο ίέ και ουσίαν βασι
λικήν πλειόνων, » δίσχιλίων ταλάντων, «ν νπο Καίσαρος τον
3εον πραΒεισαν, δ>ά τκν προς ΠόρπτΓίον φιλίαν, έ|ων>]σάρενος,
βύχ κττω τοΓς παισΐ κατέλεπε. Τούτον S>ες·ί $νγάχηρ Πυ3οίωρις, τ, νύν βασιλεύουσα εν τώ Πόντω, περί τ,ς ειρύκαρεν.
Οντός [τε] δλ κο&’κράς κ'κρασε, και Μηνόδωρος, άν»ρ λόχιος
*αΐ άλλως σεμνός, καί βαρύς, Ιχων τλν ιερωσύντ^ν τον Διός
τον Λαρισσαίον· χατε^ασιάσ^η S’ νπο τών Δοριτίον τον
Ar,voSapSov φίλων, καί άνεΐλεν αυτόν εκείνος, ώς άφιςάντα
τό ναυτικόν, πις·εύσας τοις ενδειξαρένοις. Εχέυοντο δέ καί ρή
τορες επιφανείς, Διονυσοκλκς τε, και ρετά ταΰτα Δάρασος ό
Σκόρύρος. Κτίσρα δέ φασιν εΓναι τάς Τράλλεις Αρχείων και
τα/ων Θρακών, άφ’ ών τούνορα. Τνρανν>?$ίναι δ1*όλίχον σννέπεσε χρόνον τήν πόλιν υπό τών Κρατίππου παίδων κατά τά
Μώριδατικά.
$. 43.
Νύσα <5* ϊδρυται προς χρ Μεσσωχίδι, τό πλέον τώ δρει
προσανακεχλ.tpewj. Ες-t δ* ώσπερ δίπολις* διαιρεί χάρ αυτλν
χαράδρα τις, ποιούσα φάραχχα, ίς τό' μεν χέφυραν έπαειptlwjv εχει, συνάπτονσαν τάς όνο πόλεις· τό 5’ άρφιθεάτρω
κεκόσρηται, κρυπτλν εχοντι τ«ν ύπόρρυσιν τών χαραδρωδών
ίιδάτων. Τώ δέ ίλεάτρω δύο άκραι, ων τρ μεν ύπόκειται τό
χυρνάσιον τών νέων, tw δ5 άχορά καί τό χεροντικόν* πρός
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δέ νότον ΰποπέπτωκε τρ πόλει το πεδίου, χαθάπερ χαί ταίς 64g.
ΤραΤλεσιν.
$. 44Εν δέ τ>5 όδώ τρ μεταξύ των ΤραΤλεων /at τής Νΰσης,
χώμη των Νυσαέων ές-ιν ούχ άπωθεν τής πόλεως Αχάρακα,
έν $ το Πλουτώνιον, εχον /at άλσος πολυτελές , και νεών
Πλούτωνός τε /at Κδρης, /at το Χαρώνιον άντρον ύτιερχείμενον του άλσους Βανμας-όν τρ φύσει. Αέγουαι yap δή *καί* τους
νοσώδεις /at προσέχοντας ταίς των θεών γούτων θεραπείαις,
φοιτάν έκεΐσε, /at διαιτάσθαι έν τρ χώρη πλησίον του άντρου
παράτοΓς έρπειροις τών ιερέων, οι εγχοιμώνταίτε υπέρ αυτών,
καί διατάττουσιν έχ τών ονείρων τάς θεραπείας. Ουτοι δ* είσΐ
/at οί έ^/αλοΰντες την τών θεών tarpstav* άχουσί δέ πολ
λούς εις τό άντρον, /at ίδρύουσι μένοντας καθ’ ησυχίαν έ/εΓ,
καθάπερ έν φωλεω, σιτίων χωρίς επί πλείους ϊμέρας' 2ςι ο 65ο.
δτε καί ίδίοις ένυπνίοις οί νοσηλευόμενοι προσέχουσι, μυς·αγω~
χοΓς δ* όμως καί συμβοΰλοις έκείνοις χρώνταί, ώς αν Ιερεΰσι*
τοις δ’ άλλοις άδυτός έςτν ό το'πος καί ολέθριος. Πανήχυρις δ*
εν το?ς Αχαράκο*; σνντελεΓτα* κατ’ έτος· καί τότε μόλις*# όρον
ές·* καί άκονειν reft των νοσοόντων τού; Αανη^νρί^οντας· τότε
ίέ καί περί την μεσημβρίαν ύπολαοόντες ταίοον ο? εκ τον yv/xνασίον νέο* καί έφηβοί, γνμνοι Ιπαληλ*μμενοί, μετά σπονό^ς
άνακομίζονσιν εις τό άντραν άφε£:ίς £έ· μικρόν προελ^ών,
πίπτει, καί έκπνονς γίνεται.
§. 45.
Από όέ τριάκοντα ςαίιων της Ννσης, νπεροάσι Τμώλον τό
όρος καί την Μεσσω^ιοα, εττί τά προς τον νότον μέρη, καλείTat τόπος Λείμών, εις όν έξοδζύουσι πανηννρίούντες ΝυσαεΓς
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65α. τε καί οι κύκλω πανχες4 ού πδρρω $ε τούτου £6μι6ν tV*v
ίερον των αυτών θεών, δ yaot καθιτκειν j/εχρ: τών Αχαράκων.
Τούτον ίέ τον λεχώνα ονομάζει τον ΙΙοηττύν φαοιν, όταν ,
Λσ&> εν λειαώνι,
δεικνόντες Καϋμρίου καί Ασιου τίνος ήρώα, καί τόν Κάϋμρον
πλησίον άπορρέονζα.
$. 46·
ϊμοροΰσι δέ καί τρείς αδελφούς, Αθυμβρόν τεκαί Αθύμ&ρχδον καί "ίδρηλον, έλθοντας έκ Λακεδαίρονος, τρείς έπωνύρους
έαυτών κτίσαι πόλε»;* Χειπανδρήσαι δ* υμερον* έξ εκείνων δέ
συνοικισμένοι τν,ν Νόσον* καί νυν ΑΒνμΒρον άργγηίτρν νομίζουααι οΐ Νυσαείς.
§· 47·
Περάεινται δέ άξιόλοχοι xazotxtcu πέραν τον Μαια'νδρου,
Κοσκα/ία, καί ΟρΒωσία' εντός δέ Βρίουλα, Μάμαύρα, Αχαρακα, καί υπέρ τίς πόλεως έν τώ ορε« τά Αρορα, συμελλόν
των τό <Γγράμμα' δΒεν άριμος Μεσσωχίτης οίνος ό Αρομεύς.
$. 48.
Ανδρες δέ γεγόνασο ένδοξοι Νυσαείς, Απολλώνιος τε ό
Στωϊκός φιλόσοφος, τών Παναιτίου γνωρίμων άριμος, καί
Μενεκράτης, Αριμάρχου μαΒτ\~ής' καί Αριμόδ»)ρος , εκείνου
νιος, ου δοικουσαρεν ίρείς έσχατο'χ/ιρω νέοι παντελώς έν τέ
Νύω?· Καί Σώμρατος δέ ό αδελφός του Αριμοδέρου, καί άλλος
Αριμόδ»}μος, ανεψιός αύτοΰ, ό παιδεύσας Μάχνον τόν Πορπήϊον, αξιόλογοι γεγόνασt γραμματικοί" δ δ>ήμέτερος καί έρρητόρευε καί έν τρ Ρο'δω, καί έν τρ πατρίδι δυο σχολάς συνείχε,
πρωί μεν την ρητορικήν, δειλής δέ τκν γραμματικήν σχολάν*
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εν δε τ»5 Ρώμη, των Μάγνου παέόων έπ(Γ«τών, ήρχεΐτο τρ 65ο.
γραμματική σχολή.
Κ Ε Φ. Β.
$· ι *
Τ α όέ πέραν ήδη τον Μαιάνδρου, τά λειπόμενα τ>5ς περι
οδείας, πάντα ές-i Καραά, αύκ έΓτι τοίς Αυδοΐς έπιμεμιγμένων
ένταύθα των Καρών, άλλ’ ήδη χαΒ3 αυτούς όντωυ- πλ«ν ε? τι 651.
Μιλ>ίσιοε χαΐ Μυού«οι τής παραλίας άποτέτμηνται. Aρχη μεν
civ τής παραλίας ές-ΐν ή τών Ροδίων περαία προς Βάλάττης’
τέλος δε το Ποσεί&ον τών Μιλϊΐσέων* εν δε πρ μεσογαία τά
άκρα του Ταύρου μέχρι Μαιάνδρου. Αέγουσι γάρ άρχην είναι
του Ταύρου τά ΰπερχείμενα δρη τών Χελιδονίων καλούμενων
νήσων, αίπερ εν μεΒορίώ τίς Παμιρυλίας χαΐ τής Αυχίας πρό
κειται· εντεύθεν γάρ εξαίρετοι προς ύψος © Ταύρος. Το δ>
αληθές, χαΐ rijv Αυχίαν άπασαν όρεινη ράχις τού Ταύρου διείρ·
γει προς τά έκτος, καί το νότιον μέρος, άπό τών Κιδυραηκών
μέχρι της περαίας τών Ροδίων. ΚάνταΰΒα δ3 ές·ΐ συνεχής
ορεινή· πολύ μέντοι- ταπεηοτέρα, καί ούκ έτι τού Ταύρου νομ£εται* ουδέ τά μεν έκτος αυτού, τά δ3 εντός, διά τό σποράδας έΐναι τάς έξοχάς και τάς είσοχάς, επίσης κατά πλάτος καί
μήκος τής χώρας άπάσης , καί μηδέν εχεα> ομοιον διατειχίσματι. Εςτ δ3άπας μεν 6 περίπλους χαταχολπίζοντι ραδίων
τετρακισχίλίων εννακοσίων* αύτός δε ό τής περαίας τών Ροδίων
εγγύς χιλίων χαΐ πενχαχοσίων.
§· 2·
Αρχή δε τά Ααίδάλα, τής Ροδιάς χωρίον* πέρας δε τα
καλούρενον ορος Φοίνιξ, καί τούτο, της Ροδ/ας. Πρόκειται
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65ι. δ*Ελαιοΰσσα νήσος, διέχουσατής Ρόδου ςαδΐους εκατόν είκοσι.
Μεταξύ δέ, πρώτον μέν από Δαίδαλων πλέουσιν επί την δύσιν επ’
εύΒείας τή εκ Κιλικίας, και Παμφυλίας, καί Λυχίας παραλία,
κόλπος ες-ιν ευλίμενος, Γλαύκος καλούμενος* είτα τό λρτεμίσιον
άκρα καί Ιερόν έίτα τό Λητωον άλσος* υπέρ αυτού δέ καί τής 5αλάττης εν εξήκοντα ς-αδίοις Κάλυνδα πόλις* έίτα Καύνος, καί ποτα
μός πλησίον Κάλβις βαθύς, εχων είσαχωχήν* καί μεταξύ Πίσιλις.
$.

3.

Εχει δ’ ή πόλις νεώρια χαΐ λιμένα κλεινόν* ύπέρκειται δέ
τής πόλεως έν υψει φρούριον, Ιμβρο;. Της δέ χώρας εύδαίμονος οΰ'σης, η πόλις του Βέρους όμολοχεΐται παρά πα'ντων
είναι δυσάερος, καί του μετοπώρου, δια τε τά καύματα καί τήν
αφθονίαν τών ωραίων. Καί δή καί *τά* τοιαϋτα διηχημάτια 5ρυλλείται* ότι Στρατόνικος ό κι5αριςτις, ίδών έπιμελάνω; χλωρούς
τούς Καυνίους, τούτ’ είναι εφη τό του Ποιητού,
Οο} :τερ

yivri), το«ά& και άνίρών.

Μεμφομένων δέ, ώς σκώπτοιτο αυτών η πόλις ώς νοσερά, Εχω,
εφη, τούτην 5αρρήσαιμ’ άν λ-έχειν νοσεραν, όπου καί οί νεκροί
653. περιπατούσα! Απές-ησαν δέ ποτέ Καύνιοι τών Ροδίων* κρι5έυτες δ* επί τών Ρωμαίων άπεληφ5ησαν πάλιν* καί ές*ι λόχος
Μόλωνος κατά Καυνίων. Φασί δ5 αυτούς όμοχλώττους μεν είναι
τοίς Καρσίν, άφίχθαιδ1έκ Κρήτης, καί χρήσθαι νόμοις ίδίοις. .

$ 4·
Εξής δέ Φύσκος πολίχνη, λιμένα έ'χουσα, καί άλσος Λητώον· είχα Λώρυμα, παραλία τραχεία, και όρος υψηλότατου
τών τούτη* έπ’ άκρω δέ φρούριον ομώνυμον τώ όρει Φοίνιξ*
πρόκειται δ9 η Ελαιοΰσσα νήσος έν τέτρασι ς*αδίοις, κύκλον
έχουσα όσον όκτως-άδιον.
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655. Συρίας* κα3άπερ καί Απολλώνιος ό Μαλακός και Μόλων*
κσαν yap Αλαβανίείς , Μενεκλε'ους ρα2ηταί τού ρήτορος.
Επεδήμησε $ε πρότερον Απολλώνιος , οψέ ό7ίκεν ό Μόλων ,
και ίφη προς αυτόν εκείνος* Οψέ ρολών , αντί τού έλ^ών. Καί
Πείσανιίρος 5έ, ό τλ,ν Ηράκλειον γράφας ποιητής, Ρόίιος, καί
Σιμμίας ό γραμματικός, καί Αρι^οκλίς, ό καθ’ ίράς. Διονν*
σιος 5ε ό Θρά£, καί Απολλώνιος, ό τούς Αργοναύτας ποο^σας,
Αλεξανδρεϊς ρεν* εκαλούντο 5έ Ρόόιοι. Περί μεν Ρο'ίον άποχρώντως είρκ/ται.
$· ι4·
Πάλιν 5έ τής Kapur,ς παραλίάς τις ρετά τ/,ν Ρόίον, άπδ
Ελεονντος καί των Λωρύρων, καμπή τις επί τάς άρκτους
ές-ΐ, καί λοιπόν επ’ ευθείας ό πλ.ούς μέχρι τής Προποντίδας f
ώ; αν μεσημβρινήν τινα ποιων γραμμήν όσον πεντακισχιλίων
ς-αόιών, λ μικρόν άπολείπουσαν. Ενταύθα 5*ές'ιν ή λοιπή τ>?ς
Κσρίας , καί ίωνες, καί ΑΓολεις, καί Τροία, καί τά περί
656. Κύ£ικον καί Βυζάντιον. Μετά 5* ουν τά Λώρυρα το Κυνός
σϋρά ες*ι, καί Σύμη νήσος»
§. ι5 .
Είτα Κνόίος, 5ύο λιρενας εχρυσα, ών τόν έτερον κλεις*όν
τροπικόν, καί ναύςαθμον ναυσίν εϊκοσι« Πρόκειται 5έ νζσος
επτας*ά5ιός πως τλν περίμετρον, υψ^λΛ, θεατροειδήζ, συν>
απτομενη χώμασι προς την ήπειρον, καί ποιούσα όίπολιν τρόπον
τηά ττ,ν Κνίίον* πολύ yap ρέρος αύτίς οίκεΓτλν νήσον, σκεπάζουσαν άμψοτέρους τούς λ-ιρένας. Κατ' αΰτλν ό5ε’ς-ίν « Νίσνρος
πελαχίά. Αν5ρες 5* άϊιοϊ.ογοι Κνίίιοι, πρώτον μ'εν Εύ5ο£ος, ό
μαθηματικός, τών Πλάτανος εταίρων' έιτ1 Λγαθαρχίδης , ό
έκ τών περιπάτων, άνλρ συγγραψεύς· καθ’ κράς 5έ Θεόπορπος,
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6 Καίσαρος του θεόν φίλος, των μεγα δυναμένων, χαΐ «Ιος 656.
Αρτεμίδωρος. Εντεύθεν δε χαΐ Κτησιάς, ό ίατρεύσας μεν
Αρταξέρξην, συγγράψας δε χά Ασσυριαχά καί τά Περσικά.
ΕΓτα μετά Κνίδον Κέραμος και Βάργασα, πολίχνια υπέρ
θαλάττ>3ς.
$* 16.
Είθ’ Αλικαρνασσός, το βασιλείου των τη? Καρίας δυναςών,
Ζεφύρα καλούμενη πρότερον. Ενταύθα δ>ές-ΐν δ τε τοΰ Μαυσώλου τάφος, των επτά θεαμάτων [εν], εργον... δπερ Αρτεμίσια τώ
άνδρΐ χατεσχεύασε' χαΐ ή Σαλμαχίς χρήν/ι, διανεμημένη, ούκ
οΐδ* όπόθεν, ώς μάλαχίζουσα τους πιόντας απ’ αυτής. Εοικε
o’ ή τρυφή των ανθρώπων αίτιασθαι τους άερας, ή τά ΰίατα*
τρυφής δ* αίτια ου ταΰχα, άλλα πλούτος καί ή περί τάς δίαιτας
άχολασία. Εχει δ? άκρόπολιν ή Αλικαρνασσός* πρόκειται δ>
«υτ/ίς ή Αρχόννησος. Οίκις*αί δ3αυτής έγένοντο άλλοι τε και
Αν$ης μετά Tpoifjjvtoov. Αντρες δε γεγδνασιν έζ αυτής Ηρό
δοτός τε ό συγγραφευς, ον ΰς-ερον θούριου εκάλεσαν, διά τό
κοινωνήσαι τής εις θούριους αποικίας* καί Ηράκλειτος ό
ποετ,τής, δ Καλλίμαχου έταΓρος* καί καθ’ ήμάς Διονύσιος ό
σν^7ραρενς.
$· *7·

Επταισε <5εκαί αντίο ιόπόλις, βία ληφθεΐσα νπο Αλεξάνδρου.
Εχατόμνω γάρ τώ Καρών βασιλει ήσαν υιοί τρεις, Μαύσωλος,
καί Ιίριεΰς, καί Πι£ώίαρος, χαΐ θυγατέρες δύο, ών τγ πρεσ
βυτέρα Αρτεμίσια Μαύσωλος συνώκ»σεν ό πρεσούτατος τών
αδελφών' ό δε δεύτερος, Ιδριεύς, Αδα τήι ετέρα αδελφή. Εβασιλευσε δε Μαύσωλος* τελευτών δ3 άτεκνος, τ>5ν apyrrj κατελιπε
τ»5 γυναιχΐ, υφ ής αύτώ κατεσκενάσθη ό λεχθείς τάφος* φΘίσ«
Γ 3
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656. ί* άποθανούσης όιά πένθος τον άνίρός, Ιόριεύς ήρξε* καί

τούτον ή χυνή Αία διεδέξατο, νόσω τελευτήσαντα* εξέβαλε ίέ
τούτην Πιξώίαρος, ό λοιπός τών Εκατόμνου παίίων. Περσι657 σα$ ίέ μεταπέμπεται σατραπών επί κοινωνία τής αρχής* άπελθόντος ί έκ tow £ήν καί τούτου, κατείχεν ό σατράπης τήν
Αλικαρνασσόν. Επελθσντος δε Αλεξάνδρου, πολιορκίαν ύπέμεινεν , εχων Αίαν γυνά&,χ, ήτις θυ^άτηρ ην Πιξωίάρου εξ
Αφνη{δος Καππαόοκόσσης χυναικός. Η ίέ τον Εκατόμνου θυχάτηρ Αία, ήν ό Πιξώίαρος έξέβαλεν, Ικετεύει τον Αλέξανίρον, και πείθει κατάγειν αυτήν εις την ά^αιρεθεισαν βασι
λεών, υποσχόμενη επί τά άψες-ώτα συμπράξειν αύτώ* τούς
χάρ έχοντας οικείους ύπαρχειν αυτή* παρείίίου ίέ καί τά
Αλινία, εν οις ίίέτριβεν αυτή. Επαινέσας ίέ, καί βασίλισσαν
άναίειξας, άλούσης τής πόλεως πλήν τής άκρας (ίιττή ο* ήν),
εκείνη πολιορκεΓν είωκεν* εάλω ίέ όλίχω ΰς*ερον και ή άκρα,
προς όρχήν ήίη καί απέχθειαν τής πολιορκίας χενομένης.
$· ι8 .
Εξής δ3 έςίν άκρα Τερμέριον Μυνίίων, καθ’ ήν άντικειται
τής Κώας άκρα Σκανίαρία, ίιέχουσα τής ηπείρου ς-αίίονς
Τετταράκοντα* ές*ι ίέ καί χωρίον Τέρμερον υπέρ τής Κώας.
$· χ9 .
Η ίέ τών Κώων πόλις εκαλείτο τό παλαιόν Ας*υπάλαια,
καί ωκείτο έν άλλω τόπω όροίως επί θαλάττη* έπειτα ίιά
ς-άσιν μετώκησαν εις την νυν πόλιν περί τό Σκανίάριον, καί
μετωνο'μασαν Κών όρωνύρως τή νήσω. Η μέν ουν πόλις ού
ρεχάλη, κάλλις*α ίέ πασών συνωκισρένη, καί ίίέσθαι τοίς
καταπλέουσιν ήίίς-η. Τής ίέ νήσου τό μέγεθος όσον πεντακοσίων ς-αίίων καί πεντήκοντα* ευκαρπος ίέ πάσα, οίνω ίέ καί
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άρίς·«, καθάπερ Χίος καί Λέσβος. Εχει δε προς νότον μεν 65η.
αχραν τον Λακητηρα, άφ} ου εξήκοντα εις Νίσυρον προς Sc
τώ Λακητηρι χώρον Αλίσαρνα* από όυσεως δε τό Δρέκανον,
καί κώμην καλουμένην Στομαλίμνην τούτο μεν ουν οσον όίακοσίους απέχει τής πόλεως ςαδίους" ό δε Λακητηρ προσλαμ
βάνει πέντε καί τριάκοντα τώ μηκει τού πλού. Εν ίέ τώ προαςείω
τό Ασκληπιείου ές*ι, οψόδρα· ένδοξον χαΐ πολλών αναθημάτων
με?*όν Ιερόν, εν οίς ές-ι καί ό Απελλού Αντίγονος. Ην δε καί ή
άνα&ιομένη Αφροδίτη, ή νύν άνάκειται τώ θεώ Καίσαρι έν
Ρώμ>5, τού ΣεΒζςοϋ άναΒέντος τώ πατρί τον «ρχηχέτιν τού
γένους αυτού* φασί δε τοΐς Κώοις αντί της γραφής εκατόν τά
λαντων άφεοεν χενέσθαι τού προς*«χθέντος φόρου» Φασί δ
Ιπποκράτην μάλις-α έκ τών άνακειμένων ενταύθα θεραπειών
χυμνάσασθαι τά περί τάς δίαιτας. Ουτός τε
ές*ι τών ένίο£ων Κώος άν«ρ, καί Σιμός ό ιατρός, Φιλίας τε, ποιητής
άμα καί κριτικός* καί καθ’ «μάς Νικίας, ό καί τυραννησας 658.
Κωων* καί Αρίδων, ό άκροασάμενος τού περιπατητικού, καί
κληρονομιάς εκείνον εντεύθεν δ* «ν καί Θεόμνης-ος, ό ψάλτης
εν όνόματι, δς καί άντεπολιτεύσατο τώ Νικία.
§.

20.

Εν δε τή παραλία της «πείρου κατά την Μυνόίάν, Ας-υπά7μχ ές-ιν άκρα, καί Ζε^ύριον* είτ’ εΰθΰ; « Μύνβος,
εχουσα, καί μετά τούτην Βαο^υλια, καί αΰτη πόλις. Εν 5έ
τώ μεταξύ Καρύανόά λιμόν, καί νήσος ομώνυμος* ταύτην
ωκουν Καρυανίείς. Εντεύθεν ο’ «ν καί Σκύλοι, ό παλαιός
συγγραφείς. Πλησίον δ" ές*ί τών Βαρ-/υλίων τό τ«ς Αρτέμιίος
ιερόν τ«ς Κινίύάίος , οπερ πεπις*ευκασι περιύεσθαι* «ν δέ
ποτέ καί χωρίου Κινόύη. Εκ δε τών Βαρχυλίων άνήρ ελλόγιμος
r 4
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658. ην ό Επικούρειος Πρώταρχος, ό Δηρητρίου καθη^σαρενος,
τού Λάκωνος προ^ορευθέντος,
§. 21*
Ε?τ’ ίασός επί «δσω κεΓται προοκειρένρ ·η5
^Χει ^
λιρενα, καί το πλείς·ον tow βίου τοις ενθάδε εκ τ>5ς θαλάττης*
εύοψα yap, χώραν τ’ έχει παράλυπρΟν* χαι δη χαί διηγήματα
τοκχϋτα πλαττουσιν εις αυτήν. Κιθαρωδοί yap έπιδεικνυρενου,
τέως ρέν άκροάσθαι πάντας* ώς δ5 ό κώδων ό κατά την όψοπωλιαν ε’ψόρησε, καταλιπόντας άπελθείν επί τό οψον, ττλ«ν ενός
δύσκώρου* τον ουν κιθαρωδόν προσιόντα ειπείν, ότι, & &ν~
θρωπε, πολλών cot χάριν οίδα της πρός έρέ τιμής καί ριλορουσίας* οί μεν γάρ άλλοι άρα τώ τοδ κώδωνος άκοδσαι, άπιόντες
οιχονται.— 0 δέ, Τί "λέγεις; έϊρη, ήδη γάρ 6 κώδων εψόρηκενς
«πόντος δέ, Ναι, Ευ σοι ειη! ερη, καί άνας-άς άπήλθε καί
αυτός. Εντεύθεν δ* ην ό διαλεκτικός Διόδωρος, 0 Κρόνος προσayoρευθείς, κατ’ άρχάς μεν ψευδώς* Απολλώνιος yap εκαλείτο
ό Κρόνος, ό επις-ατόσας εκείνου* ρεηίνε^οιαν δ* επ’ αυτόν διά
την άδο£ά*ν του κατ’ αλήθειαν Κρόνου.
φ. 22.
Μετά δ5 ίαοόν τό των Μιλησίων Ποσείδιόν ές·ιν. Εν δέ τη
μεαογαία. καί τρεΓς εισι πόλεις a£to^oyot, Μύλασα , Στρατονίκεια , Αλαβανδα* α: δέ άλλοι περιπόλιοι τούτων , η των
παραλίων, ών είσαι Αμνζών, Ηράκλεια , Εύρωρος , Χαλκητωρ. Τούτων ρέν ουν έλάττων λόyoς.
φ. 2 3.
Τά δέ Μύλασα ϊδρυται εν πεδι'ω σψόδρα εύδαίρονι. Ϋπερκειται δέ κατά κορυρήν όρος αΰτοό, λατόριον λευκοί λίθου
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κάλλιςων έχον τούτο μεν οβελός ές-ιν ον ρικρον τήν λιθίαν 658.
προς τάς- οικονομίας aySovov καί έ^/ύθεν έχου , καί μχ)ΐζ·α
προς τάς των ιερών , καί των «λλων δηροσίων έργων κατα- 65g·
σκευάς· τονγάρτοι ςοάίς τε καί ναοΓς, εί τις άλλη , κεκόσρηται πα^κάλως. Θαυράζειν δ’ ές·1 των ύποβαλόντων ούτως άλό^ως το χτίσμα όρθίω και ύπερδεξίω κρηρνώ* καί δϊι καί των
•ηγεμόνων τις ειπείν λέγεται, θαυράσας το πράγμα’ Τούτην
*}άρ δφη* την πόλαν ο κτίσας, εί μη έψοδεΐτο, άρ’ οΰδ’ησχύνετο;
Εχουσι 5* οί Μυλασεΐς ίερά δύο τον Διάς, τον τε Ωσο^ώ
καλουρένον, καί Λαβρανδήυοΰ* το μεν εν τή πόλει* τά 5ε
Λα'βρανδα κώρη ές·1ν εν τώ ορει κατά την εξ Αλαβάνδων εις
τά Μύλασα, άπωθεν τής πόλεως* ένταΰΒα Διο'ς ές*ι νεώς
αρχαίος και ξδανον Διός Στρατών* τιμάται V* υπό τών κύκλω
καί υπό τών Μνλασέων* οδός τε Ζςρωται σχεδόν τι εξήκοντα
ςαδίων μέχρι της πόλεως, ίε(οά καλουρένη , δι* ης πομποςολεΐται τά Ιερά* ίερώνται δ5 οι έπιφανε^ατοι τών πολτών άεΐ
διά βίον. Ταντα ρεν ουν ίδια της πόλεως. Τρίτον V ές-ΐν ιερόν
τον Καρών Διός, κοινόν άπα'ντων Καρών , ου μέτεςτ και
Λνδοις καί Μυσοΐς, ώς άδελφοίς. Ις*ορεΓται δέ κώμη υπάρξαι
τό παλαιόν, πατρΐς δε καί βασιλέων τών Καρών τών περί τόν
Εκάτορνον* πλησιάζει δέ ράλις·α τγ κατά Φύσκον Γαλάτη? ή
πόλις, και τοντ’ ές*ιν οώτης έπίνειον.
$· *4·
Αξιολδ^ονς δ’ έσχεν ρίνδρας καθ’ ημάς τά Μύλασα, ρήτορας
τε άμα καί δημαγωγούς τής πόλεως, Εύθύδηρόν τε καί
Υβρέαν. Ο μεν ουν Εΰθύδήρος, έκ προγόνων παραλαβών ουσίαν
τε μεγάλην καί δόξαν, προσθεΐς και τών δεινότατα, ούκ ε’ν
τή πατρίδι ρόνον μέγας ην, όλλά καί ε’ν τ>3 Ασία τής πρώτης
ήξιοΰζο τιμής· Υβρέα δ’ ό πατήρ, ώς αυτός διηχείτο έν τή σχολρ,
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65g. καί παρά τών πολιτών ωρολόγιο, κρίονον κατέλιπε ξυΐογοροΰντα, καί ημιονηγόν διοκούμενος δ3υπό τούτων όλίχον χρόνον,
καί Διοτρέφους τον Αντιοχε'ως άκροασάρενος, έπανκλ^ε, καί
τώ άχορανορίω παρέ&ωκεν εαυτόν ενταύθα <ίέ κυλινόή&είς καί
χρηματισαμενος μικρά, ώρρησεν επί τό πολιτεύεσαι καίτοΐς
άγοραίοις συνακολ&υδειν. Ταχύ οέ αυξήσιν εσχε, καί έθαυράσδ*!,
cri ρεν Εύθυόκαου ^ώντος , άλλ-ά τελευτήσαντος ράλις*«> κύ
ριος χενόρενος τίς πόλεως. Ζών ^ ε'πεκράτει πολύ εκείνος ,
ίύνατός ών άρα καί χρήσιμος τ»ΐ πόλει, ώστ% εί και τι τυραν
νικόν προτκν , τοΰτ’ άπελύετο τώ παρακολουδούντι χρησίρω.
Επαινούσι χοΰν τούτο του Ύ6ρέου , οπερ &·,ρ>ιχορών επί τε
λευτάς είπεν Εύ3ύ<3/ιιχε , κακόν ε? τίς πόλεως άναχκαιον* ούτε
χάρ ρετά σοΰ δννάμεϊα £ρν, ούτ’ άνευ σου. Αΰ|>·,3είς ούν
66ο. επί πολύ, καί ίό|ας καί πολίτες άγ&Βος είναι καί ρ>?τωρ,
επταισεν έν τ» προς Λαχνόν άντιπολιτεία. Οι μεν γάρ άλλοι
ρε35όπλων έπιόντι καί Παρ&ικίίς συρραχία;, ήδη των Παρ3υαίων τκν Ασίαν έχόντων, ε?|αν, άτε άοπλοι καί ειρηνικοί'
Ζήνων δ3 6 Λαοίικεύς καί Υ6ρέας ούκ εΓ|αν, αργότεροι ρήτο
ρες, άλλα άπές-ησαν τάς εαυτών πόλεις* ό δ3Υβρε'ας καί προσπαρώςυνε φωνρ τινι ρειράκιον εϋερε3ις-ον καί άνοιάς πλήρες.
Εκείνου γάρ άνειπόντος εαυτόν Παρδικόν αύτοκράτορα* ούκοΰν,
ε^/j, κάχώ λ^χω εραυτόν Καρικόν αύτοκράτορα. Εκ τούτου
δε επί την πόλιν ώρρησε , τάγματα εχων ή&ι συντεταγμένα
Ρωμαίων, τών έν τρ Ασία* αύτόν μεν ούν ού κατέλαβε,
7ταραχωρκσαντα εις Ρο'ό'ον* τκν οικίαν αυτού ίιελυρ^νατο ,
πολυτελείς εχουσαν κατασκευάς, καί διήρπασεν ώς ί* αντως
καί tvjv πόλιν όλην έκάκωσεν. Εκλιπόντος <5*εκείνου τ?ν Ασίαν,
επανήλθε, καί άνελα&ν εαυτόν τε καί τήν πόλο». Περί μεν
ούν Μυλάσων ταΰτα.
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§. a 5.
Στρατόνίκεια δ3 έ?1 κατοικία Μακεδάνων' έκοαμήΒη δε καί 66ο.
αΰτ>ι κατασκευαι? πολυτελεσιν υπό τών βασιλεών. Κ π 5* εν τρ
χώρα τών Στρατονικέων δύο ιερά, εν μεν Ααγίνοις το τής
έκάτης έπιψανές-ατον, πανηγύρεις μεχούας συνάγον κατ’ ενιαυ
τόν* έγγνς δε τής πόλεως τό του Χρυσαορέω? Δto? κοινόν
απάντων Καρών, εις δ συνίασι θύσοντέ? τε, καί βουλευσόμενοι περί τών κοινών* καλείται σε τό σύςτιμα αυτών Χρυσαόρειον, αυνεςτηκος εκ κωμών οί όέ πλείτας παρεχόμενοι
κώριας, προέχουσι -η? ψύφω, καθάπερ Κεραμιήται' καί Στρατουικεί? δε του συ?*>5ριατο? μετόχουσιν, ουκ όντες του Καρικοΰ χένου?, άλλ’ ότι κώμα? εχουσι τον Χρυσαορικου συςτίματος. Κάνταύθα δ3άντ,ρ ά|ιολοχος γεγέντ^αι ρήτωρ Μόνιππο?
κατά τού? πατέρα? κμών, Κατόκα? επικαλούμενο?, δν μαϊχςα
επαινεί τών κατά τλν Ασιαν ρητόρων. ών «κροα'σατο Κικέρων,
ώς ψησιν έν τινι γραψγ αυτό?, συχκρίνων Ξενοκλει και τοΓ?
κατ’ εκείνον άκμάξονσιν. Ες~ι δε και άλλη Χτρατονίκεια, ή προ?
τώ Ταύρω καλουμένη, πολίχνιον προσκείμενον τώ δρει.
φ. a6.
λλαβανία όέ και αυτή μεν ύπόκειται λο'ροι? δυσϊ συχκειμένοις οδτω?, ως*’ oif/tv παρέχεσαι καναλιού χατεςραμμένου.
Καί δή και ό Μαλακό? Απολλώνιο?, σκώπτων *cyjv πόλιν ει? τε
ταδτα, καί εις τό τών σκορπιών πληθο?, ε®»} αυτήν είναι σκορ
πιών κανθήλιον κατες-ραμμένον μεςτι 8* εςΐ καϊ αυτή καί ή
τών Μυλασέων πόλις τών θηρίων τούτων, και ή μεταξύ πάσα ορεινή. Τρυγητών δ3 έςΊν ανθρώπων καί καπυρις·ών, Ιχουσα 66ι.
ψαλτρια? πολλά'?. Ανδρες δ3 έγένοντο λόχου άξιοι δύο ρήτορες
άδείψοί Αλαδαν&Γ?, Μενεκλής τε, ού εμνήσθημεν μικρόν
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661. επάνω, καί Ιεροκλής, και οι μετοαώσανχες εις tijv Ρόίον, ο τε
Απολλώνιος καί ο Μόλων.
ψ

»

$· 27·

Πολλών ίέ λό^ων είρ/ιμενων περί Καρών, ό μάλισΒ’ 6μο·
λογούμενός ές-tv ουτος, οτι οι Κάρες υπό Μίνω Ιτάττοντο,
τότε Λέλε/ες καλούριενοι, χαί τάς νήσους ώκουν* είτ* «πειρώται γενόμενοι , πολλον τζς παραλίας καί της μεβογαίας κατεβχον, τούς προκατέχοντας άφελόριενοι· καί ούτοι S’ foav ot
πλείους Α&.εγες καί Πελασγοί* πάλιν όέ τούτους άφείλοντο
Ιμερος οί Ελλιπές, ίωνές τε, καί *οί* Δωριείς* Του ίέ περί τά
ς*ρατιωτικά ζήλου τά τε όχανα ποιούνται τεχμήρια, καί τά έπί05αα, καί τούς λόγους* άπαντα yap λύεται Καρικά* Ανακρέων
ριεν ye φησί,
Διά ίεντε Καθιοεργε'ος όχάνοιο
Χεϊοα n$s[uvi>t’

ό S’ Αλκαίος ,
Aoyov τβ σείων Καριχόν.

§. 28.
Τοϋ Ποοττου S’ είρτριότος ουτωσί,
Νάστης αν Καρών τ,γτ,αχτο βαρβαροφώνων}

ούκ εχει λόyov, πώς, τοσαυτα είοως έ$νη βάρβαρα, μόνους είρτροε βαρβαροψώνους τούς Κάρας, Βαρβάρους δ1 ούίένας; Ουτ’ ούν Θουκυόίί^ς όρθώς* ου$ε yάp ΤάγεσΒαί φησι
βαρβάρους, Six τό pujie Ελλ^νάς πω αντίπαλον είς εν όνομα
άποχεχρίσΒατ τό τε yap, Μ ^ίέ Ελληνας πω, ψεϋίος αυτός
ό Ποιητής άπελε)»χει·
Ανόρ'ος, τοϋ κλέος εύρΰ χα£' Ελλάία και ριε'σον Αργος’

καί πάλιν*
Εΐτ’ ζΒίλεις τραγανοί άν’ Ελλάία και μέσον Αργος·
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μη "λεγομένων χε Βαρβάρων, πώς όμελλεν ευ λεχθήσεσθαι τό 661.
βαρβαροφώνων ; Ούτε όή ουτος ευ, οΰτ’ Απολλόδωρος, δ
γραμματικός, ότι τώκοινώ όνόμαχι ιδίως καί λοίδόρως έχρώντο
ο! Ελληνες κοιτά των Καρών, καί μάλις-α οί Ιωνες, μισοΰντες
αυτονς διά τήν όχθραν καί τάς συνεχείς ς-ρατείας. Εχρήν χάρ
οδτω βάρδους όνομάξειν' ήμείς δε ζητούμε» , διά τί βαρβαροφώνους καλεί, βαρβάρους δ>ουδ3 άηαζ; Οτι, φηοι, τό
πληθυντικόν εις τό μέτρον ουκ εμπίπτει, διά τουτ’ ουκ εΐρηκε
βαρβάρους. Αλλ* αυτή μεν ή πτώσις ουκ Ιμπίπτει* ή δ’ ορθή
ου διαφέρει τής Δάρδανοι*
Τρώες καί Λΰκιοι καί Δάρδανοι.
662.
Τοιοίτον δέ καί τό*
Οιοι Τρώϊοι ϊττΛοι.
Οΰδε' χε, ότι τραχυτοίτη ή χλώττοι των Καρών ου γάρ έςιν
αλλά καί πλεΐτα Ελληνικά ονόματα έχει καταμεμιγμένα, ώς
φη« Φίλιππος, ό τά Καρικά χράψας, Οϊμαι δε τό χε βάρβα
ρον κατ’ άρχάς εκπεφωνήσθαι ούτως κατ’ ονοματοποιίαν επί
τών δΐισεκφόρως , καί σκληρώς, καί τραχέως λαλούντων* ώς
τό βαχταρίξειν, καί τραυλίζει» , καί ψελλ£ειν· ευφυές-ατοι γάρ
έσμέν τάς φωνοίς ταις όμοίαις φωνοιΐς κατονομάζει» διά τό
ομογενές* t) δη και πλεονά£ουσιν ε’νταΰθα αι όνοματοποιίαι,
οΤον τό κελαρύζει», και κλαγγή, καί ψόφος, καί βοή, καί
κρότος· ών τά πλεΐς-α ήδη και κυρίως έκφέρεται. Πάντων δή
τών παχυς-ομούντων ουτω βαρβάρων λεγομένων, έφάνη τά
τών αλλοεθνών ςόματα τοιαΰτα* λέχω δέ τά τών μη Ελλήνων.
Εκεώους ουν ιδίως έκάλεσαν βαρβάρους , εν άρχαίς μεν κοιτά
τό λοίδορον , ώς άν παχυς-όμους, η τραχυς-όμους· ε?τα κατεχρησάμεθα ώς έθνικώ κοινώ όνόματι, άντιδιαιροΰντες προς
τους Ελληνας. Καί χάρ δή τρ πολλή συνηθεία καί επιπλοκή
τών βαρβάρων ουκ ότι έφαίνετο κατά παχυς·ομίαν καί άφυίαν
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66a. τινά twy φννητιηρίων οργάνων τούτο συμβάϊνον , άλλα κατά
τάς των διαλεχτών ιδιότητας. Αλλο δέ τις εν τη ήμετίρα δια·
λέκτω άνεφάνη χαχος-ομία, καί οιον βαρβαρος-ομία, ει τις
έλλϊΐν£ων ρ? χατορ$οίη , άλλ’ ©5τω Xeyot τά ονόματα, ώς οί
βάρβαροι, οί εισαγόμενοι εις τον ελληνισμόν, ουκ ίσχύοντες
άρτιςομεΐν, ώς ουδ* ημείς εν ταΐς εκείνων διάλεκτοις. Τούτο
δε μάλιςτα συνέβη τοΐς Καρφί. Των γάρ άλλων ούτ* εμπλεκό
μενων πω αφόδρα χοΐς Ιί/λησιν, ούτ’ έπιχειρούντων ελλονικώς ζην, ij μαντόναν την ήμετέραν διάλεκτον, πλάν εϊ τινες
σπάνιοι καί κατά τύχ*)ν έττεμίχΒησαν, και κατ' άνδρα ολίγοι
των Ελλήνων τισίν ουτοι *όε* κα3·’ ύλην έπλ&νή3ησαν την
Ελλάδα, μισ$ον ς-ρατεύοντες. II ώ] ούν το βαρβαρόφωνον επ’
εκείνων πυκνεν ην, άπό της εις τον Ελλάδα αυτών ς-ρατείας'
καί μετά ταΰτα έπεπόλασε πολύ μάλλον, άο’ ον τάς τε νήσους
μετά των Ελλήνων άχησαν, κάκζΐ^ευ εις την Ασίαν εκπεσοντες, ουδ ενταύθα χωρίς Ελλήνων οίκεϊν ήδύναντο, έπιδιαβάν663. των τών ΐώνων καί των Δωριε'ων. Από δε τής αυτής αιτίας
καί τό Βαρβαρίξειν λέγεται* καί yap τούτο ε’πί τών κακώς έλλονι£όντων είώ3αμεν λεγειν, ουκ επί τών Καρις-i λάλούντων.
Ούτως ούν καί τό βαεδαροφωνεΓν καί τούς βαρ&χρορώνους
δεχτέον, τους κακώς ελλοονί^οντας* άπό δε τοΰ Καρίζεοι καί
τό Βαρβαρίζειν μετήνεγχαν εις τάς περί ελληνισμόν τέχνας,
καί τό σολοιχίζειν, ειτ’ άπό Σόλ.ων, ειτ’ άλλως τον ονόματος
τούτου πεπλασμένου.
§· 29 .
Φ»5σί δε Αρτεμίδωρος, άπό Φύσκου τδς Ροόίών Περαίας
ίοΰσιν εις Εφεσον μέχρι μέν Λαγίνων οκτακόσιους είναι και
πεντήκοντα ς-αόίόυς* εντεύθεν δ3 εις Αλάβανδα πεντήκοντα
άλλους καί Αακοσίους* είς 5έ Τράλλεις εκατόν εξήκοντα ά?λ’
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εις Τραλλεις έςι διαδάντι τον Μαίανδρον κατά μεστ,ν πον 663.
την οόον, όπον τής Καρΐας οι όροι. Γινονται δ’ οί πάντες
από Φνσκον επί τον Μαίανδρον κατά την εις Εφεσον οδόν,
χίλιοι εκατόν όγδοήκοντα. Πάλιν άπό τον Μαίανδρον [τό] τής
Ιωνίας εφεξής μήκος έπιόντι κατά την αύττ,ν οδόν, από μεν τον
ποταμού εις Τραλλεις, όγδοήκοντα' εΐτ’ εις Μαγνησίαν, uaviv
τετταράχοντα* εις Εφεσον δ εκατόν είκοσιν εις δε Σμύρναν ,
τριακόσιοι είκοσιν’ εις δε Φώκαιαν καί τούς όρους τής Ιωνίας
έλαττονς των διακοσίων* ώς·ε το επ’ ευθείας μήκος τής Ιωνίας
εΐη αν κατ’ αυτόν... ή μικρώ πλέον των οκτακόσιων. Επεϊ δε
κοινή τις οδός τέτριπται απασι τοις επί τάς «νατολα; όδοιπο~
ροΰσιν εξ Εφεσον, καί ταύτην έπεισιν. Επί μεν τα Κάρουρα,
τής Καρίας όριον προς τήν Φρνχίαν, διά Μαγνησίας καί Τράλ.λεων, Νύσης, Αντιόχειας , όίός επτακοσίων και τετταρα'κοντα
ςαδίων. ΕντεΰΒ'εν δε ή Φρνχία διά Λαοδιχείας, καί Απαμείας,
και Μητροπόλεως, καί Χελιίονίων. Επί μεν ούν την άρχήν τής
παρωρείον, τούς Ολμους, ς-άδιοι περί εννακοσίους καί είκοσιν
εκ των Καρούρων· επί ίέ τό πρός τή Αυχαονία πέρας τής
παρωρείου τό ΤυριαΓον όιά Φι'/.ομηϊίου μεκρώ πλειονς των
πεντακοσιων. Ε?3·’ ή Αυχαονία μέχρι Κοροπασσον όιά Λαοόικεί'ας τής Κατακεκανριενη? οκτακόσιοι τετταρακοντά· έκ ίέ
Κοροπασσον τής Αυκαονίας εις Ταρσάουρα, πολίχνιον τής
Καππαδοκίας, επί των όρων αύτής ιορναε'νον, εκατόν είκοσιν’
εντεύθεν δ εις Μά£ακα, τήν μητρόπολιν τών Καππα<?·ίκο>ν, <λά
Σοανίον καί Σαόακο'ρων εξακόσιοι όγδοήκοντα’ εντεύθεν δ επί
τον Εύφρα'την μέχρι Τοαισών, χωρίου τής Σωφηνής,διά Ηρφών
πολίχνης χίλιοι τετρακόσιοι τετταράκοντα. Τά δ έπ’ ευθείας
τούτοις μέχρι τής Ινδικής, τά αύτά κείται καί παρά τώ Αρτεμιδώρω, άπερ καί παρά τω Ερατοσθένει. Λέχει δε και Πολύ
βιος, περί των εκεί μαλις·α δειν πιςεύειν έχείνω. Αρχεται δ
jj
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. άπό Σαμοσάτων τής Κορριχ^νής, ή προς τή διαβάσει χαί τω
Ζεΰγματι κεϊται* εις δε Σαμόααχα. άπό των ορών τής Καππαδοχίας τών περί Τόρσαν ύπερθέντι τον Ταύρον ςαδίοος είρτμιε
τετραχοσίονς και πεντήχοντα.
Κ Ε Φ . Γ.

φ. ι.
Μ ε τ ά δε η ν Ροδίων Περαίαν, ης δριον τά Δαιδαλα,
εφεξής πλε'ονσι προς άνίσχοντa ήλαον , ή Λνχία κείται μέχρι
Παμψυλέας" £&’ ή Παρφνλώ μέχρι Κίλάων των τραχέων*
ε2θ’ ή τούτων μέχρι των άλλων Κιλιχων τών περί τον Ισσαόν κόλπον ταύτα δ* ές·ι ftepvj μεν τής Χερρονήσον ,
τον ισθμόν ίψαμεν ττ,ν από Ισσού οδόν μέχρι Αμισόν, $ι
Σινώπης^ ώς τινες. Η εκτός δέ τού Ταύρον εν ςενρ παραλία
τη άπό Α υχίας μέχρι τών περί Σόλονς τόπων , τήν νύν Ποριπηϊούπολιν. Επειτα ήδ/j εις πεδία άναπέπταται ή κατά τόν
Ισσικόν κόλ.πον παραλία άπό Σόλων και Ταρσού άρζαμένη·
Toutjjv ούν έπελθούσιν ό πας περί τής χερρονήσον λόχος ές-αι
περιωδενμενος' εΓτα ρταβήσόρθα επί τάλλα ρερη τής Ασίας,
τα έκτος τού Ταύρον. Τελενταΐα δ* έκθήσορν τά περί τήν
Ααβνψ.
φ. 2 .

Μετάτοή/υν Δαιδαλα, τάτών Ροδιών, ορος έςΊ τής Λνκίας
όρύννρν αντοΐς Δαιδαλα, άφ’ ον λ>αριβανει τήν αρχήν ό
παράπλονς όίπας ό Λνκιακός, ςαδίων χιλιών επτακοσιών εί
κοσι, τραχύς μεν καί χαλεπός , άλλ* ενλίρνος σφόδρα , καί
νπό ανθρώπων σννοαούρνος σωφρόνων* έπεΐή χε τής χώρας
φύσις
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5.
Η δε των Ροδίων πόλις κείται {χεν επί τού εωθινού άκρω- 652.
τηρι'ου* λιμέσι δε, καί όδοις, καί τείχεσι, καί τ>5 άλλη κατα
σκευή τοσούτον διαφέρει τών άλλων, ως·’ οΰκ εχομεν ειπεΓν
έτερον, άλλ’ ουδέ πάρισον, μή τί γε κρείττω ταΰτης τής πόλεως. θαυμαςή δε και 57 ευνομία και ή έπιμε'λεια προς τε την
άλλην πολιτείαν, καί τά- ναυτικά, ά^’ ής έθαλαττοκράτησε
πόλύν χρόνον, καί τά λρςτίρια καθεΐλε, καί Ρωμαίοις εγενετο
φίλη, καί τών βασιλέων τβΐς ^ιλορωριαίοις τε καί ^ιλέλλησιν*
άφ’ ών αυτόνομός τε διετέλεσε, καί πολλοΓς άναθήμασιν
έκοσμήθη* ά κεϊται τά μεν πλείς*α εν τώ Διόνυσό» καί τώ
χυμνασιω, άλλα δ* έν άλλοις τόποις. Αρις-α δέ, ό τε τού ήλιου
κολοσσός, ον φ>;σΊν ό ποιήσας τό ιαμ&ϊον, ότι
Ετττάκίς ίεκα
Χάρτης irtotst πηχίων ο Αχνίιος.

ΚεΓται δε νύν υπό σεισμού πεσών, πεοικλασΘείς άπό τών γονά
των* ούκ άνέςτισαν δ’ αυτόν, κατά τι λόχιον. Τούτό τε δή τών
αναθημάτων κράτις·ον (τών χούν επτά θεαμάτων όμολοχεϊται),
καί αί τού Πρωτογενούς γραφαΐ, ο τε Ιάλυσος καί ό Σάτυρος
παρε^ώς ςτίλω* επί δέ τώ ς-ύλω πέρδις έ^ειρίκει* πρός δν
ούτως έκεχρνεσαν, ώςέοικεν, οι άνθρωποι, νεως*ί άνακειμε'νου
τού πίνακος, ως·’ εκείνον έ9αύμα£ον, ό δέ Σάτυρος παρεωράτο,
καίτοι σκόδρα κατορθωμένος* έΙεπληττον δ* !τι μάλλον οί
περδικοτρόφοι, κομί£οντες τούς τιθασσούς, καί τιθέντες καταντικρύ* έφθέ^χοντο ^άρ πρός την γραφήν οί πέρδικες, και ώχλαγώγουν. Ορών δε-6 Πρωτογενής τό ερχον πάρεργου γεγονός,
έδεήθη τών τού τεμένους προε^ώτων έπιτρέψαι, παρελθόντα
έ£αλε?ψαι τόν ορνιν, καί έποι'ησε. Δημοκηδείς δ’ εισίν οι ί*όδιοι,
και'περ ού δημοκρατούμενοι, συνέχειν δ’ όμως βουλόμενοι τό
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65·2. των πενότων πλάδος. Ιιταρκείταί τεδή ο δήμος, καί οι εύποροι
655. τους ενδεείς ύπολαμδάνονσιν ί$ει τm πατρίω’ λειτονργίαι τέ
τινές είσιν όψωνιαζόμβναι, ώσθ* άμα τόν χε πίνητα εχειν την
διατροφήν, καί τόν πο'λιν των χρειών μή κα$νς·ερέϊν , και μάλις-α προς χάς ναυς·ολίας. Των <ϊέ ναυςτ&μων τινά καί κρυπτά
τ,ν, και απόρρητα τοΓς πολλοίς’ τω δε κατοπτεύσανε, ή παρελ·
Βόντι είσω, θάνατος ώρις·ο ή ζημία. Κάνταΰθα δε, ώσπερ
εν Μασσαλία και Κυζίκω, τά περί τούς αρχιτέκτονας και τάς
οργανοποιίας καί θησαυρούς οπλών τε και των άλλων ε’σποΰδαςαι διαφερόντως' καί εςι γε τών παρ’ άλλως μάλλον.
$.

6.

Δωριείς ί ' είσίν, ώσπερ καί Αλικαρνασσείς, και Κνίδιοι,
καί Κώοι. Οί γάρ Δωριείς, οί τά Μέγαρα κτίσαντες μετά την
Κέδρον τελευτήν, οί μέν έμειναν αυτόθι, οι δε συν Αλθαιμενει τώ Κργείορ της εις Κρήτην αποικίας έκοινώνησαν, οι δ1
εις την Ρόδον και τάς λεχθείσας άρτίως πόλεις έμερίσ$ηααν.
Ταΰτα δε νεώτερα τών uy’ Ομήρου λεγομένων έςί. Κνίδος
μέν γάρ καί Αλικαρνασσός οϋδ' ην πω· Ρόίος δ ήν καί Κώς,
άλλ’ ω/.είτο vy* Ηράκλειών. Τληπόλεμος μέν ούν άνίρωδείς,
Αντίχχ πχτρ'ος «οϊο φίλον μίτρωα κατΐκτα,
Ηίη γηόίσκοντχ, Λικόμνιον...............
A lp * is vjja; εΓτιζε, ττολνν ό3 όφε /«ον άγζίρχς

Βό οεό'ων.
Είτά φ^σιν
Εΐ; Ρόοον Σςίν άλώμινο;, άλφι* πάνγω».
Tpr/J)x 0'β w.rfiev «αταρυλαίόν.

Καί τάς πόλεις ονομάζει τάς τότε,
Λίνδον, ΐηλνσσόν τ« καί αρ-μνόιντα. Κάμειοον,

τής Ροδίων πόλεως ούπω συνωκισμέν>3ς. Ούόαμού δε ενταύθα
Δωριέας
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Δωριέας όνομάέ^ άλλ’, εί apse, Αίολέας έμφαίνει καί Βοιωτούς, 653.
εΐπερ έκει ή κατοικία τού Ηρακλέους και τού Λικυμνίου* ει
ό5, ώσπερ m i άλλοι φασίν, έ£ Αρχους καί Τφυνθος άπϋρεν
6 Τληπόλεμος, ούί3 ούτω Δωρική γίνεται ή έκεΐθεν αποικία*
προ γάρ τής ήρακλειίών καθόίου χεχένηται. Καί των Κώων όέ,
ΦίίΑππές τε χαί Αντιιός
Θίσσαλου υϋ ίύω ifyaxtatiao άναχτος,

καί ovtot το Αιολικόν μάλλον, ij το Δωρικόν ^ένος έμφαινοντες.
§ ·. 7·

Εκαλείτο ή Ρο'ίος πρότερον Οφιούσσα, καί 2ται$ία, ε?τα
Τελχινίς, από των οίκησάντων Τελχινων τήν νήσον* ούς οί ριέν
βάσκανους φασί καί ^όητας, θείω καταρραίνοντας τό τής 654·
ςνγος ύδωρ, ζώων τε καί φυτών ολέθρου χα'ριν* οι δε τέχναις ίιαφέροντας, τουναντίον, υπό των άντιτέχνων βασκανδήναι,
καί τής όύσφημίας τυχεΓν τούτες* έλθεΓν ό3 έκ Κρήτης εις
Κύπρον πρώτον, εΐτ’ εις Ρο'ίον πρώτους ^ έργάσασ^αι σί
δηρόν τε καί χαλκόν* καί όή καί την άρπην τώ Κρόνω όήμιουρχήσαι. Είρηται μέν ουν καί πρότερον περί αυτών* αλλά
ποιεί τό πολύμυθον, άναλαμ&ίνειν πάλιν, άναπληρούντας,
ει τι παρελίποριεν.
$. 8.
Μετά δε τούς ΤελχΓνας οί Ηλιάόαι μυθεύοντοι κατασχεΓν
την νήσον, ών ενός Κερκάφου καί Κυόίππης χενέσθαι ποΰδας,
τούς τάς πόλεις κτίσαντας, έπωνύρους αυτών,
Λίνίον, Ιηλυοόν τβ και άργινίεντα Κάμιιρον.

Ενιοι δε τον Τληπόλεμον κτίσαι φασί, θέσθαι δε τα ονόματα
όμωνύμως τών Δαναού θυγατέρων τισίν.
Γ
3
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$· 9*

654-

Η δε νϋν πόλις εκτίσ3η κατά τά Πελοποννησιακά υπό του
αύτού άρχαέκτονος, ώς φασιν,
και' ® Πειραιεύς' ού
συμμένει δ’ 6 Πειραιώς, κακω&εις υπό τε Λακεδαιμονίων ποότερον τών τά σκέλη κα^ελόντων, καί υπό Σύλλα, τού Ρωμαίων
rr/εμόνος.
§. ΙΟ .

ίς-οροΰσι δε καί ταΰτα περί τών Ροόίων, ότι ού μόνον,
άψ ου χρόνον συνώκισαν την νυν πόλιν, εύτύχουν κατά
^άλατταν,άλλά χαί προ τής Ολυμπιακής Βίσεως συχνοίς ετεσιν
επλεον πόρρω τής οικείας επί σωτήρια τών ανθρώπων· άψ* ου
καί μέχρι ΐέηρόκς έπλευσαν, κάκεί μεν την Ρόίην έκτισαν,
ην ϋζ*ερον Μασσαλιώται κατεσχον έν όί τοις Οπικοις την
Παρθενόπην εν ίέ Δαυνίοις μετά Κώων Σαλπίας. Τιυές όέ
μετά την έκ Τροίας άφοόον τάς Γυμνησίας νήσους ύπ’ αυτών
χησΒϋνβα λε/ουσιν* ών τήν μείζω φησί Τιμαιος μεχίτην είναι
μετά τάς επτά, Σαρδώ, Σικελίαν, Κύπρον, Κρήτην, Εύβοιαν,
Κύρνον, Λέσβον· ού τάληθή ϊέγων' πολύ yap αλλαι μείζονς.
Φασΐ 5έ τούς /υμνήτας υπό Φοινίκων βαλεαριόάς 1έγεσ$αι, [καί]
3ίά τούτο τάς Γυμνησίας Βαλεαρί&χς λεχθήναι. Τινές ίέ τών
*
Poitwy καί περί 2ύβαριν ωκησαν κατά tijv Χώνην. Εοικε 5έ καί
ό ΤΙοιηττ,ς μαρτυράν tijv έκ παλαιού παρούσαν τοΓς Ροίώις
είιibaaovtav, ευθύς άπό τίς πρώτης κτίσεως τών τριών πόλεων
Τοιχθά οέ ώκηθεν καταρνλαίον, ηίέ
Εκ Δκος, οστε $εοΪ7ΐ καί άνθρωποισιν άνάσσει*
Καί σ?ιν $εσπέσιον πλοϊ/τον κατεχενε Κρονιών.
*/

655. Oi ^ εις ρν5ον άντ^/αγον τό έπος, και χρυσόν υσθηναι
οασιν έν τ/5 νησω, κατά την της Α3ηνάς χένεσιν έκ της κεφαλές
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του Διος, ώς είρ*ικε Πίνδαρος. Η δέ νκσος κύκλον έχει ραδίων 655.
έυνακοσίων είκοσιν.
§. 11.
£ς·ι δέ πρώτ>3 μεν Λίνδος onto τής πόλεως πλίουσιν,έν
δεξιά έχουσι τ»ιν νκσον, πόλις επί όρους Ιδρυμένη, πολύ-προς
μεσημβρίαν άνατεινουσα, ναι προς Αλεξάνδρειαν μα/.ιςα·
Ιερόν δέ ές*ΐν Α3>ινάς Λινδίας αυτόθι επιφανές, τών Δαναΐδων
Ίδρυμα. Πρότερον ριέν ούν κα£’ αυτούς ε’πολιτεύοντο οί Λίνδιοι, καθα'περ καί Καμειρεις καί Ιαλύσιοι· μετά ταΰτα δέ συνϋλ3ον άπαντες εις τλν Ρόδον. Εντεύθεν δ3 έςίν είς τών επτά
σοφών, Κλεόβουλος.
$. 13.
Μετά δε Λίνδον Iξία χωρίον, καί Μνασύριον* ε?Β’ ό Ατα£υρις, όρος τών ενταύθα όψηλότατον, ιερόν Διος Αταβυρίον
εΓτα Κάμειρος* ειτ’ ίαλυσός κώμ>], καί υπέρ αύττ/Vάχρόπολίς
ές-ιν, Οχύρωμα καλουμε'ν»)· ει£’ ί τών Ροδίων πόλις έν όχδοήκοντά που ς-αδίοις. Μεταξύ δ3έςΊ το Θοάντιον, αχνό τις,
χίς μαλις-α πρόκεινται αί Σπορα'δες αί περί τλν Χαλκίαν, ων
εμνήσΒημεν πρότερον.
$. ι3.
Ανδρες δ1εγένοντο μνήμης άξιοι πολλοί, ςρανήϊάτοιχ τε και
ό&ληταί, ών είσί καί οί Παναιτίου τού φιλοσόφου πρόγονοι'
τών δέ πολιτικών καί τών περί λόγους καί φιλοσοφίαν ό τε
Παναίτιος αυτός, καί Στρατό*},rji, καί Ανδρόνικος ό ε’κ τών
περιπάτων, καί Λεωνίδας ό ς-ωϊκός· ίτι δε πρότερον Πραξιφάνης, καί Εϋδ^μος, καί Ιερώνυμος. Ποσειδώνιος δ’ ε’πολιτεύσατο μεν έν Ρόδω καί έσοψίςευσεν' ην δ* Απαμεύς έκ τ»;
Γ a
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φυύις παραπλήσια καί τοΐς Παμφΰλοις ες-ΐ , καί τοΐς Τρα- 664»
χζιώταις Κίλιίιν. Αλλ’ εκείνοι μεν όρμητηριοις έχρήσαντο τοΐς
τόποις προς τά λ^ς-ήρια, αυτοί πειρατευοντες , ή τοΐς πειραταις λαφυροπώλια καί ναύς-αθρα παρέχοντες* έν Σίόΐρ χουν,
πόλει της Παρφυλίας, τά ναυπήχια συνίςνχο τοΐς Κίλι|ιν* υπό
κήρυκά χε έπώλουν εκεί τους άλόντας, ελευθέρους όρολοχοΰντες.
Λυκιοι ^ ουτω πολιτικώς καί σωφρόνως ζώντες διετίλεσαν,
ώστ’, εκείνων όιά τάς ευτυχίας θαλαττοκρατησάντων ρέχρι τής
ίταλίας , όμως ΰπ’ ούίενός έ£ήρθησαν αισχρού κέρδους, άλλ’
’έμειναν εν τη πατρίω διοικήσει του Λυκιακοΰ συςτίμαχος,
$. 3.

Εισί £έ τρεις καί είκοσι πόλεις αί τής ψήφου μετέχουσαι’
συνέρχονται όε έξ έκάςτ,ς πόλεως εις κοινόν συνέδριου, ήν άν
ίοκιρα'σωσι πόλιν έλόρενοι. Των όέ πόλεων at μέγιςαι ρέν
τριών ψήρων ές-iv έκάςτ) κυρία· at όέ μέσοι δυεΐν' αί ό* άλλοι
μιας’ άνάλογον ίέ καί τάς εισφοράς εισφέρουαι, και τάς 665.
άλλας λειτουργίας* Ε | ίε τάς μεγίςας έφη ό Αρτερίίωρος,
Ξάνθον, Πάταρα, Πίναρα, Ολυμπον, Μόρα, Τλών, κατά την
ΰπέρθεσιν την εις Κίβυραν κειρένην. Εν όέ τω συνεδρία πρώτον
μεν Λυκιάρχης αίρείται, εΓτ’ άλλαι άρχαι αί του συςτ,ματος'
δικαςήριά τεάποίείκνυταικοινρ* καί περί πολέμου δε, καί ειρή
νη? , καί συμμχχίας έοουλεύοντο πρότερον νΰν ό5 οΰκ είκός,
άλλ/ έπι τοΐς Ρωμαίοις ταΰτ’ ανάγκη κεΐσθαι , πλήν εί εκείνων
έπιτρεψάντων, ή υπέρ αυτών εκείνων είη χρήσιρον* ομοίως
δε καί δεκαςαί καί άρχοντες άνάλοχον ταΐς ψή^οις έ | έκάς*ης
προχειρίζονται πόλεως. Οΰτω <5*ευνομουμένοις αΰτοις συνέβη
παρά Ρωραίοις ελεύθεροι? ίιατελέσαι, τά πάτρια νίμουσι,
τους δε ληςάς έπιδέΐν άρδην ήψανισμένους , πρότερον μεν υπό
Σερουϊλιου τού Ισαυρικοϋ , καθ’ δν χρόνον καί τά Ισαυρα
3
Δ
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665. εκείνο; καθείλεν ΰςερον δε Πομπηίον τον Μάχνον > πλείω
των χιλίων καί τριακοσίων σκαφών έμπριίσαντος, τάς ίέ κατ
οικίας ε/κοψαντος, των & περιχενομένων ανθρώπων εν ταίς
μάχαες , τούς μέν καταχαχόντος εις Σόλους, #ν εκείνος Πομπ7!ϊούπο)χν ώνόμασε, τούς
εις Αύμην λεεπανίρ^σασαν , #ν
νννί Ρωμαίων αποικία νέμεται. Οί ποη]ταί ίέ , μάλις-α οί
τραγικό! , συγχέοντες τά έθν/j, καθάπερ τούς Τρώας, καί
τούς Μνσούς , καί τούς Λνίούς , Φρύχας προσαχορευουσεν,
οΰτω καί τούς Λνκίονς Κάρας.
$· 4·
Μετά <5ε τά Δαε'<$αλα , το των Λνκίων όρος , πλησίον
εςί Τελμισσός, πολίχνη Λνκίων, καί Τελμισσΐς άκρα, λιμένα
εχουσα. Ελαοε ίέ τό χωρίον τούτο παρά Ρωμαίων Ευμενές έν
τω Αντεοχεκώ πολεμώ* καταλυθείσης ίέ τδς βασιλείας, άπελαβον πάλεν οί Λύκεοε.
§. 5.
Είθ’ εξής 6 Αντίκραχος, όρθεον όρος, ύφ’ ώ Καρμνλ^σσός,
χωρίον έν φάραγγι ωκιημένον , καί μετά τούτον b Κραγος,
εχων άκρας οκτώ καί πόλιν ομώνυμον. Περί ταντα μυΒεΰεται
τά όρη τά περί τής Χίμαιρας' ίς-ι S’ ούκ άπωθεν καί η Χί
μαιρα φάραγξ τις , άπό τον αεχεαλού άνατείνονσα. Ϋπόκεεταε
& τω Κράχω Πίναρα εν μεσοχαεα, τών μεγίς-ων οΰσα πόλεων
έν τρ Λνκεα. Ενταύθα ίέ Πάνίαρος τιμάται, τνχόν ίσως
ομώνυμος τώ Τρωϊκώ* ώς καί,
Παν^αρίου κούβί, γΧωριίις άτ,ίών'
καί γάρ τούτον εκ Λνκίας ψασίν.
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$. 6 .
ED* 6 Ξάνθος ποταμός, δν Κρ&ην έκάλουν οΐ πρότερον* 665.
άναπλενσαντι δ* ύπηρετικοΐς δέκα ςαδίονς, το Λητώόν ές·ιν'
υπέρ δε του Ιερόν προελθόντι εξήκοντα, ή πόλις ή των Ξαν- 666.
θίων ές-ί, μεχίς·η των έν Λνκία. Μετά δέ τον Ξάνθον Πάταρα,
καί αυτή μεφάλη πόλις, λιμένα έχουσα καί ιερόν Απόλλωνος,
κτίσμα Πατάρου. ΠτολεμαΓος δ* ό Φιλάδελφος επισκευάσας,
Αρσινόη έκάλεσε την έν Λυκία* έπεκράτησε δε το έξ άρχης
όνομα.
§* 7·

ΕΓτα Μύρα έν είκοσι ς-αδίοις ύπέρ τής θαλάττης έπι με
τεώρου λόφου. ΕΓθ’ η εκβολή του Λιμύρου ποταμού, καί
άνιόντι πεξ>3 ^αίιους είκοσι τά Λίμυρα πολίχνη. Μεταξύ δ* έν
τώ λεχδέντι παράπλω νησιά πολλά καί "λιμένες, ών καί Μεχί^η,
νήσος καί πόλις ομώνυμος, η [καί] Κισθήνη. Εν δέ τή μέσο*
χαία χωρία Φελλός, καί Αντίφελλος, καί ή Χίμαιρα, ής εμννίσθημεν επάνω.
$· 8·
Ε?θ’ Ιερά άκρα, καί αί Χελιδόνιαι, τρεΓς νήσοι τραχεΐαι,
πάρισοι τό μέγεθος, όσον πέντε ς·«δίοις άλλήλων διέχουσαι*
τής δέ χκς άφες·άσιν έξας·άδιον· μία δ* αυτών καί πρόσορμον
εχει. Εντεύθεν νομίξουσιν οί πολλοί την άρχήν λαμ&ίνειν τον
Ταύρον, διά τε τήν άκραν υψηλήν ούσαν, καί καθήκουσαν άπό
τών Πισιδίκών ορών των ύπερκειμένων τής Παμφυλίας, καί
διά τάς προκειμένας νήσους, έχούσας επιφανές τι σημείον έν
τή θαλάττη, κρασπέδου δίκην. Τό δ* άληθές, άπό της Ροδίων
Περαίας επί τά προς Πισιδίαν μέρη συνεχής ές·» ή ορεινή·
Δ 2
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666. καλείται #έ καί αυτή Ταύρος. Δοκοΰσι δε καί at Χελιόόνιαι
κατά Κάνω£όν πως πι'πτειν* το δε δίαρμα "λέγεται τετρακιοχιλίων ραδίων. Από δε τής Ιεράς άχρας έπι τήν όλβιον, λείπονται raitot τριακόσιοι εξήκοντα επτά* εν τούτοις ό* Ις·ι» δ τε
Κράρβουσα και ό Ολυμπος, πόλις μεγάλη, και όρος όρώνυρον, δ και Φοινικοΰς καλείται* εΓτα Κώρυκος απαλός.
§· 9*

ΕΓτα Φαβηλίς, τρεις εχουσα λιμένας, πόλις αξιόλογος, καί
"λίμνη. Υπέρχειται 5* αυτής τά Σόλυρα όρος, καί Τερρησσός,
Πισιόααά πόλις, επιχαμένη τοίς τενοίς,
ών νπερ6ασίς ες*ιν
άνοΐξαι |3ουλόρενος τά ς*ενά. Περί Φασηλίό'α δ ές-i τά κατά
θάλατταν ς·ενά, δι ών Αλέξανδρος παρήγαγε την ς-ραχιάν,
Ες-ι δ όρος Κλίραξ καλούρενον* έπίκειχαι δε τώ Παρ^υλίω
πελάζει, ς-ενήν άπολείπον πάροδον έπι τώ αι^ιαλώ, τοίς ρέν
νηνεμίαις yupvovpoajv, ώς·ε είναι βοίσιμον τοίς όδεύουσι* πληρρύροντος δέ τοΰ πέλαγους, υπό των κυράτων καλυπτορενην
επί πολύ* ήρέν ουν διά τοΰ όρους ύπερδασις περίοδον έχει
καί προσοίνττις εςτί, τώ δ αιχιαλώ χρώνται κατά τάς εύδίας.
0 δε Αλέξανδρος εις χειρέριον ερπεσών καιρόν, καί το πλέον
επιτρόπων τρ τύχ»3, πριν άνείναι τό κόρα, ώρρ^αε, καί ολιςν
667. τήν ημέραν εν υόασι ^ενέο^αι τήν πορείαν συνέβη, μέχρι όρφαλοό βαπτι£ορενων. Ες*ι ρέν ουν καί αυτή η πόλις Λυκιακή,
έπϊ τών όρων ίδρυρενη των πρός Παρφυλίαν* τοΰ δέ κοινού
ιών Αυκίων ου μετέχει , καθ’ αυτήν δε συνέςιηχεν»

§. ίο .
0 με» ουν Ποιητής ετέρους τών ΛυκΓων ποιεί τούς Σολύ-
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μους’ υπό yip τοΰ των Λυκιών βασάέως πεμ^θεΐς 6 Βελλε- 667»
ρογόντης επί δεύτερον τούτον άθλου,
XMjtotm μζχήα&το χνίαλίμρκην.
Ο! δε τους Λυκίους πρότερον Σολύμους καλείσθαι φασκοντες,
νςερον δε Τερμιλας, από των εκ Κρήτης συ/κατελθόντων τω
Σαρπηδόνι, μετά <?έ τούτα Λυκιους, άπό Λύκου του Πανίιονος, δν έκπεσόντα τής οικείας έδέξατο Σαρπηδών ίπί μίρει
τής αρχής, ούχ όμολο/ούμευα λέ^ουσιν Ομιίρω* βελτιους δ* οι
φάσχοντες, λέ^εσθαι Σολϋμους υπό του Ποιητοΰ, τους νυν
Μιλύας προσα^ορευομενους, περί ών είρήκομεν,
Κ Ε Φ . Δ.
$. u
Μ ετά ΦασηΚίδα δ* έςΊν ή Ολ$/α, τής Παμφυλιας αργή,
μίγα ξρυμα, και μετά τούτην 6 Καταρράκτης "λεγόμενος , ά<ρ
ύψ>3λτ?ς πε'τρας καταρραττωυ ποταμός πολύς καί χειμαρρώδης,
ώστε πόρρωθεν άκούεσθαι τον ψό^ον. ΕΓτα πόλις Αττάλεια,
επώνυμος τοϋ κτίσαντος Φιλαόέλρου , καί οίκι'σαυτος εις Κώρυκον πολίχνιον άλλ^ν κατοικίαν, όμορον, καί μικρόν περίβολον
περιθεντος. Φασΐ δ1 εν τώ μεταξύ Φασηλίδος καί Αττάλειας
ίεικνυσθαι Θκ'βην τε καί Αυρνησσόν, έκπεσόντων εκ του
Θνίβνις πείιου των Τρυιΐκών Κιλόιων είς τ«ν Παμφυλίαν έ»
μέρους, ώς είρηκε Καλλισθένης.
§· 2*
Ε£θ’ ό Κέδρος ποταμός , δν «ναπλευσαντι ςαδΐους εξή
κοντα Πέργη πόλις· καί πλησίον ε’πΐ μετεώρου τόπου τό τίς
Περ^αίας λρτέμιδσς ιερόν, εν ω παν/ί/υρις κατ’ ?τος συντεΔ 3
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667. λείται. EQ·’ υπέρ τής Βοδχττης όσον τετταράκοντα ςαδίοις
πόλις ες-iv υψηλή.. . τοΐς εκ Πέρχης εποπτος. είτα λίμνη
εύμεχέίλης Καπρία* καί μετά ταύτα ό Εύρυμέόων ιτοταμδς ,
ον άναπλεύσαντι εξήκοντα ς·α$ίους Ασπενδος πόλις, εύαν3ρούσα ίκανώς , Αμγείνν χτίσμα* ύπέρκειται δε τούτης Πε&ηλισσός* ε?τ’ άλλος ποταμός, καί νησιά προκειμενα πολλοί* είτα
Σίδή, Κυμαίων άποικος* έχει 3* Αθήνας ιερόν. Πλησίον 3*
ές*ί καί ή Κιουρατών παραλαα των μικρών* εΠύ’ ό Μέλος
ποταμός , καί υ^ορμος* είτα Πτολεμαίς πόλις· καί μετά ταύ$*
οί όροι τής Παμφυλίας* καί τό Κορακήσιον, αρχή της τρα
χείας Κιλικίας. Ο 3έ παράπλους άπας ό Παμφύλιος ςάδιοί
είσιν εξακόσιοι τετταράκοντα.
$. 3 .

668.

Φησι δε Ηρό3οτος, τους Παμφύλους των μετά Αμφιλόχου
καί Κάλχαντος είναι λαών, μιχα'3ων τινών έκ Τροίας συνακολου3ησάντων* τούς μεν δή πολλούς ενθάδε καταμείναι,
τινάς 3ε σκεδασ^ήναι πολλαχοΰ της χής. Καλλίνος δε τόν μέν
Κάλχαντα έν Κλαρω τελευτήσαι τόν |3ίον φησί* τούς δε λαούς
μετά Μόψου τόν Ταύρον ύπερΒέντας, τούς μεν εν Παμφυλία
μεϊναι, τούς 3 έν Κιλικία μερισθηναι καί Σνρί£, μέχρι καί
Φοινίκης.
Κ Ε Φ . Ε.
9

$· ϊ .
Τ η 2 3έ Κιλικίας , τής εξω τού Ταύρου , ή μεν λέχεται
Τροφεία, ή δε ίίεδιάς* Τραχεία μέν, ης ή παραλία ς*ενή ές*ι,
καί ού3έν, η σπανίως ^ει τί χωρίον επίπεδον* καί ετι ης
ύπέρκειται ό Ταύρος, οικουμένης κακώς, μέχρι καί τών προσ-
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όόρρων πλευρών τών περί ίσαυρα, ναι τούς όμοναόέας μέχρι 668.
τής Πίσσας' καλείται ό* ή αυτή καί Τραχειώτις, καί οί ε'νοικούντες Τραχειώται. Πενιάς ό3« άπό Σόλων καί Ταρσού μέχρι
Ισσού, xai ίτι ών υπερκεινται κατά τό πρόσόορρον τού Ταύρον
πλευρόν Καππα'όοκες* αυτ»} yep ή χώρα τό πλέον πεόίων
ευπορεί καί χώρας άχα^ς. Επεί όέ τούτων τά μέν fatv έντός
τον Ταύρου, τά ό5 εκτός* περί μεν των έντός εϋρτατ περί
όέ των έκτος λέχωμεν , άπό των Τραχειωτών άρξοίμενοι.
$· 2.
Πρώτον τοίνυν ές*< των Κιλίκων φρουρίου τό Κορακήσιον,
ίδρυμένον έπΐ πέτρας άπορρώγος , ω έχρήσατο Διόόοτος , ό
Τρύφων προσαγορευτείς, δρμ»ιτηρίω , καΐύ* δν καιρόν άπέςκισε
τήν Συρίαν των βασιΜων , καί όιεπολέμει προς εκείνους, τοτέ
μεν κατορθών, τοτέ όέ πταίων. Τούτον μεν ούν Αντίοχος ό
Δψητρίου κατακλείδας είς τι χωρίον, «να'/κασε όιερyάσeσ^αt
τό σώμα. Τοίς όέ Κίλι&ν άρχή τού τά πειρατικά συνίς*ασ$αι
Τρύφων αίτιος κατέςτ}, και it τών /βασιλέων ούόε'νεια , τών
τότε εκ όιαόοχής έπις*ατούντων τής Συρίας άρια καί τής Κιλι
κίας* τώ yap εκείνου νεωτερισμό» συνενεωτέρισαν καί οί άλλοι*
όιχοΓατούντές τε άόελφοί προς άλλήλους, υποχείριον εποίουν
τήν χώραν τοίς έπιτιθεμενοις. Η όέ τών άνόραπόόων i|ayo»yij
προυκαλεετο μαλις·α είς τάς κακουρχίας, έπιχερδες-άτιη γενομεν/ι*
xai yap ήλίσκοντο ραόίως* καί τό ε’μπορείον ούκ άπωθεν παντελώς
«ν p^ya καί πολυχρήματον, ή Δήλος, όύναμένη μυριάδας άν
όραπόόων αυθημερόν καί όέ£ασ$αι, καί άπόπε'μψαι* ώστε καί
παροιμίαν yεvε'σSat διά τούτο· Ε μπορε, κατάπλευσον,
έ|ελού , πάντα πέπραται. Αίτιον ό3 ότι πλούσιοι yeνόμενοι Ρωμαίοι μετά τήν Καρχ^όόνος καί Κορίν^ου κατασκαφήν, οίκετίαις έχρώντο πολλαίς· όρώντες όέ τήν εΰπέτειαν 66g.
Δ 4
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669. οί tyccu τούτην, έξηνθησαν άθρόως , αυτοί καί ληϊζόμενοι*
καί σωματεμπορούντες. Συνηρχουν δ* εις ταύτα καί or της
Κύπρου καί οί της Αίγυπτου βασιλείς, εχθροί τοίς Σύροις
δντες· ούδ7or Ρόδιοι δέ φίλοι ησαν αύτοίς , ώστ* ούδέν έβο>}··
θουν άμα δέ xai οί ληςαί προσποιούμενοι σωματεμπορείν,
άληκτον την κακουρχιαν εΓχον. Αλλ* ουδέ Ρωμαίοι πω τοσούτον
εφρόντιξον τών ε|ω τού Ταύρου , άλλ’ επεμψαν μεν καί Σκιπίωνα τον Αίμιλιανον, έπισκεψόμ:νον τά έθνη καί τάς πόλεις, και
πάλιν άλλους τινάς* έχνωσαν δέ κακία τών αρχόντων συμδαινον τούτο , εί καί τήν κατά χένος διαδοχήν την από Σελεύκου
του Νικάτορος, αυτοί κεκυρωκότες , φούντο άφαιρείσθαι·
Τούτο δέ συμβάν της μεν χώρας εποίησε κοριούς ΓΓαρθυαιους,
or τά πέραν τού Εύφράτου κατέσχον* τό τελευταίου δε καί
Αρμενίους , οί καί την εκτός τού Ταύρου προσέλαβον μέχρι
καί Φοινίκης’ και τούς βασιλέας κατέλυσαν εις δύναμιν, καί
το γένος αυτών σόμπαν , την δέ θάλατταν τοίς Κίλι|ι παρέδωκαν. Είτ* αύξηθέντας ηναχκάσθησαν καταλύειν Ρωμαίοι
πολεμώ καί μετά ς-ρατίάς , ούς αύξομένους ούκ έκώλυσαν·
Ολιγωρίαν μέν ονν αυτών χαλεπόν καταγνώναΓ προς έτέροις
δέ οντες τοίς εχχυτέρω , καί κατά χείρα μάλλον , ούχ οιοι τε
ησαν τά άπωτέρω σκοπείν. Τούτα μέν ουν έδο£εν ημιν εν
παρεκβασει διά βραχέων είπειν.
$. 3.
Μετά δέ τό Κορακησιον Σύεδρα πόλις, είθ* Αμαζια επί
βουνού κατοικία τις, υφορμον εχουσα, δπου κατάγεται η
ναυπηχησιμος ύλη. Κέδρος δ’ εΥίν η πλείς-η· καί δοκεί τούτα
τά μέρη πλεονεκτείν τη τοιαύτη ξυλεία· καί διά τούτ* Αντώνιος
τά χωρία ταύτα τη Κλεοπάτρα προσένειμεν, επιτήδεια όντα
προς τάς τών ς-όλων κατασκευάς. ΕΓτα Λαέρτης, φρούριον επί
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λόφου μας-οειίούς , ύφορμον ήχον' είτα Σελινούς ποχαμός’ CGq.
εΐχα Κράγος , πέτρα περίκρημνος προς θαλάτtjj* είχα Χαραδρονς ίρνμα, καί αύτο ύφορμον εχον. Τπέρκειται δ’ δρος
Ανίρικλος, και παρα'πλους τραχύς, Πλατανις*ός καλούμενος* ε?τ’
Ανεμούριον άκρο, καθ’ «ν ή ήπειρος έγγυτοαω της Κύπριας
εςίν επί Κρομμύου άκραν, εν διάρματι ς-αδίων τριακοσιών
πενηίχοντα. Εις μεν ούν το Ανεμούριον άπδ των όρων τ«ς
Παμφνλώς ό Κιλικιος πάράπλους 5*αόιών ενίν οχτακοσιών
είκοσι* λοιπός ^ ε’ς*ΐ μέχρι Σόλων όσον πεντακοσι'ων παράπλους
Γαζιών. έν τούτα» ό* ές*ί Νά^ιόος πόλις πρώτον μετά το 67°·
Ανεμούριον* ε?τ’ . Αρσινόη , πρόσορμον εχουσα* είτα τόπος
Μελανιά , καί Κάένδερις πόλις , λιμένα εχουσα. Τινές δε
τούτην αρχήν τίθενται τής Κιλικίας , ού τό Κορακνίσιον , ών
ές*ι και ό Αρτεμ/ίωρος* και φησίν. από μεν τον Πηλουσιακού
Γόματος είναι τρισχιλίους έννακοσίους ς*αίίους εις Ορθωσίαν*
έπΐ όε τον 0ρόντ«ν ποταμόν χίλια εκατόν τριάκοντα* έπΐ δε
τάς πύλας έξός πεντακόσια είκοσιπέντε* επί δέ τούς όρους τών
Κιλάων χίλια όιακόσια έ&κοντα.
$· 4·
Ε ίθ’ όλμοι, όπου πρότερον ώκουν οί νυν Σελευκείς* κτισθείσ^ς δ* έπΐ τώ Καλνκάόνω της Σελεύκειας, εκεί μετωκισθησαυ. Ευθύς γάρ εςιν ή τού Καλυκάώ/ου ενβο\ή κάμψαντι
ήίόνα, ποιούσαν άκραν, ή καλείται Σαρκίων. Πλησίον ό* ε’ς·*
τού Καλνκα'όνου καί τό Ζεφύριον, καί αυτή άκρα. Εχει όέ ό
ποταμός άναπλονν είς τί»ν Σελεύκειαν πόλον εύ συνοιχ,ουμένην,
και πολύ άφες*ώσαν τού Κιλικίου καί Παμφυλίου τρόπου.
Ενταύθα ε^ένοντο καθ’ «μάς ανδρες άζιδ).ογοι τών έκ τού
περίπατον φιλοσόφων, Αθηναίος τε καί Ξέναρχος, ών ό μέν
Αθηναίος καί ε’πολιτεύσατο , και ε’όνιματ'ώχ^σε χρόνον τινά έν
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670. τή πατρίδι* εΓτ5 έρπεσών εις την Μουρήνα φιλίαν, έκείνω

συνεάλω φεύγων , φ<»ρα2είσης τής /ατά Καίσαρος τού Σε€α?θΰ
συς-αθεισης έπιδουλής* αναίτιος δε φανείς, άφει3η υπό Καί
σαρος. Ως δ1 έπανιόντα εις Ρώρην ήσπα'£οντό, καί έπυνθα'νοντο οι πρώτοι έντυγχάνοντες, το τον Εύριπίδου iff)'
ΰχω, νεκρών κευ£ρώνα χαά σχότον πΛας
Λίπών.
Ολίγον δ’ έπι&οϋς χρόνον, εν στΑιπτώσει τής οικίας, έν 5
ωκει, διεφθάρη, νύκτωρ γενομένη. Ξέναρχος δε, ου ήκροασαρε2α ήρεϊς , έν οίκω μεν ού πολύ διέτριψεν* εν Αλεξάνδρειά
ιίε και Α^ήνροι, καί το τελευταίου έν Ρώρη, τον παιδευτικόν
βίον επόμενος, χρησάμενος δε νχά τή Αρείου φιλία, καί μετά
ταΰτα τή τού Καίσαρος τοϋ Σεβάσου, δίετελεσε ρεχρι 7>ίρως
εν τιρή ά^όρενος* μιχρόν δέ πρό τής τελευτάς παρωθείς τήν
όψιν , χατε'ς-ρεψε νόσω τον βίον.
$. 5·
Μετά δε τον Καλύχαδνον ή Ποικίλη λεγομενη πέτρα, κλίρακα έχουσα λατορητήν, επί Σελεύκειαν αγουοαν. Ε?τ’ Ανερούριον άκρα, ομώνυμος τη προτερα, καί Κραρδουσα νήσος,
και Κώρυκος άκρα, υπέρ »ς έν είκοσι ς·αδίοις ές*ί τό Κωρύκιον άντρον , έν ω ή άρίςτι κρόκος φύεται. Εζ“ΐ δέ κοιλάς
67 *· ρε^άλη κυκλοτερής , έχουσα περικειρένην όφρύν πετρώδη
πανταχόθεν, ίκανώς υψηλήν* καταβαντι δ* εις αυτήν ανώμαλόν
ες-ιν έδαφος, καί τό πολύ πετρώδες , ρεςών δέ τής θαμνώδους
ύλης αειθαλούς τε καί ημέρου’ παρέσπαρται δε ’καί* τά εδάφη
τά φέροντα τήν κρόκον. Ε$-ι δέ καί άντρον αυτόθι, έχον πη^ήν
ρεφάλην, ποταρέν έξιείσαν καθαρού τε καί διαφανούς ύδατος,
ευθύς καταπίπτοντα ύπό φήν* ένεχθείς δ’ αφανής, έςεισιν εις
την θάλατταν* καλ.ούσι δέ Πικρόν ύδωρ.

RIBA. ΙΔ. ( κ ι λ ι κ ί α ).
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6.

ED’ ή έλαιοϋσσα νήσος μετά Κώρυκον, προσχειμένη τή 671
ήπείρω, ί}ν συνώχισεν Αρχέλαος, καί κατεσκευάσατο βασιλειον, λαβώντήν Τραχειώτιν Κιλικίαν o)jjv, rriJjy Σελεύκειας*
κα3’ $ν τρόπον καί Αμύντας πρότερον είχε, καί έτι πρότερον
Κλεοπάτρα. Ευφυούς yap δντος του τόπου προς τά λϊ^ρια,
καί κατά χήν καί κατά θάλατταν (κατά χήν μεν , διά τό
μέγεθος των όρων , χαί των υποκειμένων έ$νών, πεδία καί
yεώμyta έχόντων μεχάλα, καί εύκατατρόχας*α* κατά &άλατταν δέ, &ά τήν ευπορών τής τε ναυπηχησίμου ύλης, καί των
λιμένων, καί ερυμάτων, χαί ύποδεκτηρίων)·, έόόκει προς άπαν
τό τοιουτον /3ασιλεύεσθαι μάλλον τούς τόπους, ή υπό τοΐς Ρωμαιοις ήχεμόσιν είναι, τοΓς επί τάς κρίσεις πεμπομένοις* οι
μήτ’ άεί παρειναι έμελλον, μήτε με3·’ όπλων. Ουτω μεν Αρχέ
λαος έλαβε πρός τή Καππαδοκία τήν Τρ«9(««ν Κιλικίαν. Εισί
δ’ Spot τούτες μεταξύ Σόλων τε καί Ελαιούσσης ό Λάμος
ποταμός, καί κώμη ομώνυμος.
§♦ 7*

Κατά δέ τάς ακρώρειας του Ταύρου τό Ζηνικέτου πειρατ>5ριόν ές-ιν ό Ολυμπος, όρος τε καί φρούριον ομώνυμον,
άφ’ ου κατοπτεύεται πάσα Λυκία, καί Παμφυλία, καί Πισιδία* άλόντος δέ του όρους υπό τοϋ Ισαυρικοΰ, ένέπρησεν εαυτόν
πανοίκιον. Τούτου δ* ήν και ό Κώρυκος, καί η Φασηλις, καί
πολλά των Παμφύλων χωρία* πάντα δ* είλεν ό Ισαυρικός.
§. 8.

Μετάδέ ΛάμονΣόλοι, πόλις άξιόλοχος, τής άλλης Κιλικίας
αρχή, τής περί τόν Ισσόν, Αχαιών καί Ροδίων χτίσμα τών έκ
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671· Λίνδον. Εις τούτην λειπανίρήσασαν Πομπηϊος Μάγνοζ κατώκισε
τούς περιγενομενονς τών πειρατών, οΰς (ιχλις·χ εγνω σωτη
ρίας καί πρόνοιας τίνος άςιους* καί μετωνόμασε Πομπηϊούπολιν.
Γεγόναοι δ3 «νδρες ενΒένδε τών όνομα^ών, Χρύσιππός τε ό
ς*'«>ϊκός φιλόσοφος, πατρόζ ων Ταρσέως έκεΕ&εν μετοικήσαντος*
καί Φιλήμων, ό κωμικός ποιητής, καί Αρατος, ό τά Φαινό
μενα σν)7ραψας ε’ν επεσι.
$· 9*
ΕΓτα Ζεφύριον ομώνυμον τώ προς Χαλυκα'όνω. ΕΓτ’ A yχιαλη μικρόν υπέρ τής 3·αλάττης, χτίσμα Σαρίαναπάλου,

672. φησίν Αρις-όβουλος* ενταύθα ί* είναι μνήμα τού Σαρίαναπβίλου,
καί τύπον λ& ινον, συμβαλλοντα τούς τής & |ίά ς χειρός ία κ τύλονς, ώς άν άποκροτούντα· ένιοι ίέ καί έπιγραψην είναι φασιν
Ασσυριοις γράμμασί τοιάνδε' ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ , 0 ΑΝΑΚ.ΤΝ—
ΔΑΡΛΞΕίΙ ΠΑΪΣ, ΑΓΧ1ΑΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑΡΣΟΝ ΕΔΕΙΜΕΝ ΗΜΕΡΗ
Μ1Η· ΕΣΘ ΙΕ,

Π ΙΝ Ε , ΠΑΙΖΕ* ΛΣ ΤΑΑΛΑ TOTTOV ΟΤΚ

ΑΞΙΑ* τού άποχροττ,ματος ( ι ) . Μέμνηται δε καί Χοιρίλος
τούτου* καί

δη καί περιφέρεται τά επη τα υχί ,

Ταυτ1 ?χω, οσσ7 ίραγον χ » εξύβρισα, x*t μετ’ έρωτος
ΤερτηΓ επαθον* τά ίέ πολλά και ολβεα κείνα λέλειπται*
( 1) Εν ταίς προ τ ίς ημετέρ*£ έκίόσεσιν αμέσως μετά το , ά π ο ·
κ ρ ο τή μ α τ ο ς, γέρονται οί εξνς ςτχοι*
α
»
»
»
»
»

Εν είίώς, οτε θνητός είρυς, σον θυμόν άεξε
Τερπόμενος θαλίησι' θανόντε τοι ου τις ονησις·
Καί yap εγώ σποδός είμι, Νίνου μεγάλης βχσΑεύσζς*
Ταυτ’ εχω, οσσ’ ί^αγονκαί εξύβρισα, καί μετ* έρωτος
Τερ7τν7 έπαθον* τά ίε πολλά και ολβια κείνα λίλειπται.
Η<?ε σοψκ β tot οto παραίνΐσις άνθρώποισιν » ’

ονς, άτε μη γρα^έντας υπο του Στράβωνος, πλην Sotty τών τελευταίων
τών μετ’ ολίγα επαχθή σομένων, άποκεχώρικα του κειμένου.
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$. ίο.
ίπέρχειται δέ τά Κύϊνδα τής Αγχιάλης, ερυμα, ώ έχοή- 672.
σαντύ ποτέ οI Μαχεδόνες χαζοφυλαχιω* ήρε δέ τά χρήματα
Ευμενής , άπος*άς Αντιγόνου. Ετι δ* ΰπερθε τούτου τε καί
των Σδλων ορεινή ές*<ν, έν γ Ολβή πόλις, Διός ιερόν εχουσα,
Αϊαντος ίδρυμα του Τεύχρου* καί ό· ιερεΰς δυνάς-ης εγίνετο τής
Τραχειώτιδος' εΐτ* έπέθεντο τή χώρα τύραννοι πολλοί, καί
συνίςτι τα λης*ήρια. Μετά δε την τούτων κατάλυσιν, εφ’ ήμών
ήδη, τήν τού Τεύκρου δυνας-είαν ταύτην έκάλουν, τήν δ* αΰτήν
καί ίερωσύνην* καί οι πλειςοί γε των ίερασαμένων ώνομάζοντο
Τεΰχροι, ή ΑΓαντες. Ελουσα δέ Αβά χατ* επιγαμίαν εις τον
οδιον τούτων, ή Ζηνο^άνους θυ^άτηρ, ένός των τυράννων,
αυτή χατέσχε τήν αρχήν, προλαβόντος του πατρός έν επιτρό
που σχήματι’ ύπερον δε καί Αντώνιος καί Κλεοπάτρα κατεχαρισαντο εκείνη , θεραπειάις έκλιπαρηθέντες* έπειθ’ ή μ'εν κατελύθη, τοΓς 5* από τοΰ γένους διίμεινεν ή άμχή. Μετά δε την
Αγχια)#!ν αί τοΰ Κύδνου έκβολαί χατά το Ρήγμα χαλούμενον.
Ες*ι δε λιμνάζων τόπος, εχων καί παλαιά νεώρια, εις ον
εμπίπτει ό Κύδύος, ό διαρρέων μέσψ τήν Ταρσόν, τάς άρχάς
έχων άπό τοΰ υπερκειμένου τής πο'λεως Ταύρου* καί ές-ιν
επίνειου ή λίμνη τής Ταρσού*
$ .1 1 .
Μέχρι μένδή δεύρο ή παραλία πάοα, από τής Ροδίων Πε- 675.
ραίας άρξαμένη , προς ίσημερκάς άνατολάς άπό των ομωνύμων
εκτείνεται δύσεων* εΓτ’ επί τήν χειμερινήν ανατολήν έπιςρίγει
μέχρις Ισσοΰ, κάντεΰδεν ήδη καμπήν λαμβάνει προς νότον μέχρι
Φοινίκης·' τό δέ λοιπόν πρός δύσιν μέχρι ς ηλών τελευτά. Τό
μεν ουν αληθές, ό ισθμός τής περιωδευμένης Χερρονήσου οντός
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673. έςν> ό άπό Ταρσόν καί τής εκβολή; τον Κύδύου μέχρι Αμισον'
το γάρ έΧβχιςον έξ Αμισού διάβημα επί τούς Κολικών ορούς
τούτ’ ες*ιν· εντεύθεν δε εκατόν είκοσι» είσα» εις Ταρσόν ς*«διοι'
κάκεΐθεν ού πλείους πέντε επί τήν εκβολήν τού Κύδ^ου. Καί
μήν έπέ ye ίσσόν καί τήν κατ’ αύτήν θάλατταν ούτ* άλλ*)
οδός συντομωτέρα ε’ς*ίν ^έ| Α μισον τής δΙά Ταρσού* ούτ* £κ
Ταρσόν επί Ισσόν εχχυτέρω ές-iv, ή επί Κύδΐ/ον. Ως*ε δήλον,
ότι ταΐς μεν άληθείαις ούτος άν εα) ό ισθμός* λέyεται δ*
όμως ό μέχρι τού Ισσικού κόλπου, παρακλεπτόντων διά τό
σημειώδες. Διά δέ τούτ’ αυτό καί τήν έκ τής Ροδιάς γραμμήν
μέχρι τον Κύ&ου χαττηγάγομεν, τήν αυτήν άποφαινόμενοι τ>5
μέχρι Ισσού, ούδένπαρά τούτο ποιούμενοι* καί τόν Ταύρον
φαμέν διήκειν επ’ ευθείας τήδε τή χραμμρ μέχρι τής ινδικής.
φ. 12.
Η δέ Ταρσός κεΐται μεν εν πεδίω, κτι'σμα $ ές-ί των μετά
Τριπτολάμου πλανι^θέντων Αρχείων κατά £ήττ;σιν Ιούς* διαρρεΐ
δ*αυτήν μέσ>ιν ό Κύδ/ος παρ’ αυτό τό γυμνάσιο» τών νέων. Ατε
δέ τής πκ;χής ού πολύ άπωθεν ούσ>ις, καί τού ρε&ρου διά
φάραχχος βαθείας ιόντος, ε?τ’ εύθύς εις τήν πόλιν έκπίπτοντος,
ψυχρόν τε καί ταχύ τό ρεύμα' ές*ιν, όθεν καί τοΓς παχυνευρούσι καί ροϊξομένοις κτήνεσικαί άνθρώποις επικουρεί.

Τοσαύτη δέ τοΐς ένθα'δε άνθρώποις σπουδή πρός τε φιλο
σοφίαν , καί τήν άλλϊΐν έχκύκλιον άπασαν παιδείαν χέχονεν,
ώσθ’ ύπερβέβληνται κοιί Αθήνας, καί Αλεξάνδρειαν, καί ε’ί
τινα άλλον τόπον δυνατόν ειπειν, εν ω σχολαί καί διατριβαί
τών φιλοσόφων καί τών λοχίων χεχόνασι. Διαφέρει δέ τοσούτον , ότι ενταύθα μεν οι φιλομαθούντες επιχώριοι πάντες
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χίαι, ξένοι δ’ ούκ έπιδνιροΰσι ραδίως* οΰδ* αύτοί ουτοι ρένουσιν 6j3.
' αυτόθι, άλλά καί τελειούνται έκάημήσαντες, καί τελειω3·έντες
ίενκεύοιιβιν ίδέως, κατέρχονται S’ oXtyot, Ταίς S’ άλλαις πόλεσιν, 5; άρτιώς ε?πον, πλέν Αλεςανδρείας, συμβαίνει τάναντία’ ψοιτώσι γάρ εις αύτάς πολλοί, καί διατρί£ουσιν αυτόθι
ασμενot* ιών δ* έπιχωράων ού πολλούς, ουτ’ άν ?|ω φοι- Γ>;,{·
τώντα; ίδοις κατά φίλοράθειαν, ουτ’ αΰτο&ι περί τοΰτο
σπουδάζοντας. λλε£αυδρεδσι δ’ άρφότερα συμβαίνει’ καί yao
δέχονται πολλούς των |ένωί, καί εκπέρπουσι των ίδιών ούκ
όλί/ους. Καί είσί σχολαί παρ’ αύτοίς παντοδαπαί των άλλων
περί λόχου; τεχνών' καί τάλλα δ’ εύανδρεΓ καί πλεΓ^ον δύναται, τον τ«ς ρητροπόλεω; έπέχουσα λόχον.
$· »4·
Ανδρες δ* ές αύτης χεχόνασι, τών ρέν ς*ωϊκών Αντίπατρός
τε καί Αρχέδ^ρος καί Νές-ωρ' £τι δ’ Α3>]νόδωροι δύο, ών ό
ρέν, Κορδυλίων έπικαλούρενος, συνεβίωσε Μάρκω Κάτωνι,
καί έτελευτα παρ’ έκείνω* δ δέ του 2άνδωνος, δν καί Κανανίτην
φασίν άπδ κώρ»)ς τίνος, Καίσαρος καΒ^χκσατο , καί τιμής
έτυχε ρεχάλ^ς* κατιών τε εις τέν πατρίδα ή'δ>) γηραιός , κατέ
λυσε xrpt κα9ες·ώσαν πολιτείαν, κακώς ψερομενην ύπό τε άλλων
καί Βοηθού, κακοί μεν πολτοί, κακοί δέ πολίτου, δ>!ροκοπίαις ίσχυσαντος τδ πλέον. Επίρεδ* αύτδν καί Αντώνιος,
κατ’ άρχάς άποδε|αίρενος τδ χραφέν εις την έν Φιλίπποις
vutvjv έπος' καί έτι ραλλ,ον κ ευχέρεια η επιπολα£ουσα παρά
τοϊς Ταρσεΰσιν, ώστ’ άπαυτοσχεδιά£ειν παραγρήμα προς t>jv
δεδορένην ύπόθεσιν καί δέ καί χυρνασιαρχίαν ύποσχόρενος
Ταρσεϋσι, τούτον άντί γυμνασιάρχου κατές-^σε, καί τάάναλώρατα επίς·ευσεν αύτω. Εφωρά£ν) δέ νοσφισάμενος τα τε άλλα
καί. τουλαιον· έλεχχόρενος δ* ύπδ τών κατ>}χόρων επί του
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. Αντωνίου, ηαρτ4τεΐτο την όργην, σύν αλλοις καί ταντα λίγων,
on, « Ωσπερ Ομηρος έζύμνησεν Αχιλλε'α, καί λγαμέμνονα,
» καί Οόυσσε'α, όντως εγώ σε’ ου όίκαιος ουν ειρι, εις τοιαύτας
» φεσ&αι όϊαβολας ini σου* » Παραλαβών ουν ό κατκίχορος τον
λόχον* β Αλλ’ Ομηρος μεν (έ<ρη ) ελαιον Αχαρέρνονος ούκ εκλε» ψεν , άλλ’ ούίέ Αχιλλεως· σύ δέ' ώστε ίώσεις ioc/jv ». Διαχρουσάμενος δ3 ουν 3-εραπειαις τισί τκν όρχ«ν, ού£έν ι?ττον <3εε—
τελεσεν.αχων καί φερων tfcv πόλιν μέχρι τ>5ς κατας-ροφίς τού
Αντωνίου. Τοιαύτ^ν δε την πόλο/·καταλογών ό Α3ηνόδωρος,
τέως μεν επεχειρει λόγω μετάγεα/χάκεάιον καί τους συς-ασιωτος·
ώς ^ ούκ άπείχοντο ύβρεως ού&ριας, ε’χρ>$σατο τρ δοθεία*)
ύπο τού Καίσαρος εξουσία, καί έξεδαλεν αυτούς, καταχνούς
ανγην. Οί ίέ πρώτου ρέν κατετοιχοχραφησαν αυτού τοιαϋτα*
Epy* νέων, βούλα» οέ μέσων, πορόαι is γερόντων.
Επεί ί 5εκείνος, έν παιίιας ρέρει δεςάμενος , έκε?.ευσε παρεπι*
χρα'ψαι,
— βροντά» is γερόντων,_

χαταφρονήσας *δε*τιςτού επιεικούς, εύλυτον τό κοιλι&ον εχων,
προσέρρανε πολύ tjj 3ύρα καί τώ τοίχω, νυκτωρ παριών τλν οι
κίαν, Ο ίέ τίς Γίίσεως κατηχορών εν εκκλησία, αΤ»ν νόσον τίς
» πόλεως (eyn)
w καχεξίαν πολλαχό9·εν σκοπεΓν έξεςι, καί
» δή καί έκ των ίιαχωρ^ρατων.» Ουτοι μεν στώΐκοί ανορες. Ακα
δημαϊκός δέ Νές-ωρ ό καδ’ κράς, ό Μαρκέλλου καδι^σαμενος,
τού Οκταουίας παιδός , τ«ς Καίσαρος αδελφής. Καί ουτος
δε προέςτι τής πολιτείας, διαδεξάμενος τον Αθηνόδωρον, χμ
διετέλεσε τιμώμενος ηαρά. τε τοΐς ηγεμόσι, καί εν τρ πόλει.
$. ι5 .
Τών δ* άλλων φιλοσόφων,
Ονς χεν έν yvot>jv, κα» τοδνομα μυ3 »σαίμ»ν,

ΪΙλουτιάδης τε έγενετο , καί Διογένης τών περιπολιξόντων, κ«
σχολάς
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σχολάς Λατρεμένων εύφυώς* ό ύέ Διογένης καί ποιήματα 6η5.
ώσπερ άπεφοί£α£ε, τεθείσης ΰποθέσεως, τραγικά ώς έπί
το πολύ. Γραμματικοί ίέ , ών και συγγράμματα ές-tv, Αρτεμί<?ωρο'ς τε καί Διο'ύωρος· ποιητής Λέ τραχωΛ'ας άρις-ος των
ίής ΠλειάΛος καταριθμούμενων , Διονυσίίης. Μάλις*α
ή
Ρώμη όύναται Λόάσκειν τό πλήθος των έκ τήσ& τής πόλεως
φιλολόγων. Ταρσέων yap καί Αλεςανίρέων ες*ί μεςτί· Τοιαύτη
μεν η Ταρσός.
§. ι6 .
Μετά ίέ τον Κύ&ον ο Πύραμος έκ τής ΚαταονίαΓ ρέων,
ουπερ καί πρότερον έμνησθημεν. Φησί δ* Αρτεμίίωρος , εν
τεύθεν εις Σόλους εύθυπλοία ς*αΛους είναι πεντακοσίους.
Πλησίον ίέ καί Μαλλός, έφ* ύψους κείμενη, κτίσμα Αμφιλο'χου καί Μόψον, τού Απόλλωνος καί Μαντούς, περί ών πολλά
μυθολογείται· καί ύη καί ημείς έμνήσθημεν αυτών έν τοίς περί
Κάλχαντος λοχοις, καί τής εριίος, ήν ήρισαν περί τής μαντι
κής δ τε Κάλχας καί ό Μόψος* ταύτην yap την Ιριν μεταφέρουσιν ενιοι, καθάπερ καί Σοφοκλής, .εις τήν Κιλικίαν,
ζαλ,έσας εκείνος αυτήν Παμφυλίαν τραχικώς, καθάπερ καί
τήν Λυκίαν, Καρίαν, καί τήν Τροίαν καί Λυύίαν, Φρυγίαν*
καί τόν θάνατον ίέ τού Κάλχαντος ενταύθα παραΛίόασιν
άλλοι τε, καί Σοφοκλής. Ού μόνον Λέ τήν περί της μαντικής
έριν μεμυθεΰκασιν, άλλα καί της αρχής. Τον χάρ Μόψον φασί
καί τον Αμφίλοχον έκ Τροίας έλθοντας κτίσαι Μάλλον είτ’ 676·
Αμφίλοχον εις Αργος άπελθείν* Λισαρες-ησαντα ίέ τοίς εκεί,
πάλιν άνας-ρέψαι &ύρο· άποκλειόμενον δε τής κοινωνίας, συμ&*λείν εις μονομαχίαν προς τόν Μο'ψον* πεσόντας Μ άμφοτέ»
ρους, ταφήναι μή έν έπο'ψει άλλήλοις* καί νΰν οί τάφοι &ίκνυνται περί Μάχαρσα τού Πυράμου πλησίον. Εντεύθεν
3
Ε
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6. ί» Κράτης ό γραμμχπκός, ου φασι χενεσθαι ραθητήν Παναίτιον.
$· * 7 ·

Ιπερχειται δε τής παραλίας χαύνης Αληίον πεδίου, δι ου
Φιλώτας δνΰγαγεν Λλεξάνδρω την ίππον, εκείνου χήν φάλαγγα
άγχγόνχος εκ των Σόλων διά τής παραλίας καί της Μαλλώτιδος
επί τε Ισσόν καί τάς Δαρείου δυνάμεις. Φασί it καί έναχίσαι
τω Αρφιλόχω τόν Αλέξανδρον, διά τήν εξ Αργους συχ/ένειαν.
Ησίοδος δ5 εν Σόλας υπό Απόλλωνός άναιρεθήναι τόν Αρχί
λοχόν φησιν’ οι δε περί τό Αλή'ίον πεδίον οί δ' εν Συρία, άπό
τού Αληίου άπιόντα διά την όροι.
φ. ι8 .
Μετά δέ Μάλλον Αιχαίαι πολιχνιον, υ^ορρον έχον είτ'
Αρανίδες πύλαι, ύφορμον εχουσαι, εις άς τελευτά τό Αρανόν
όρος άπό τού Ταύρου καθήκον, ο της Κιλικίας ύπέρκειται κατά
τό προς εω μέρος, άεί μεν υπό πλειόνων δύνας·ευόμενον τυ
ράννων, έχόντων έρύρατα* καθ’ήράς δέ χαχέςτη κύριος πάντων
άνήρ άξιόλοχος, καί βασιλεύς υπό Ρωραιων ώνοράσθη διά τάς
άνδραχαθίας, Ταρκονδίροτος, καί την διαδοχήν τοίς ρετ’αυτόν
παρέδωκε.
$· * 9 ·

Μετά δέ Αίγαίας Ισσός πολιχνιον, ΰφορμον έχων, καί ποταρός Ιΐά/αρος. Ενταύθα ό άχών συνέπεσεν Αλεξάνδρω καί
Δαρείω' καί ό κόλπος είρηται ΐσσαός* έν αύτώ δέ πόλις Ρώσος,
καί Μυρίανδρος ετέρα πόλις, καί Αλεξάνδρεια, καί Νικόπολις,
καί Μόψου ες·ία· καί at Πύλαι λεχόρεναι, όριον Κιλίκων τε
καί Σύρων. Εν δέ τη Κιλικία ες-ί καί τό τής Σαρπηδονίας
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Αρτίμιδος ιερόν καί ριαντείον* τούς δε χρησμούς ενΒεοι προ- 6η6.
Βεσπΐξοναιν.
$. 20.
Μετά δε την Κιλικίαν πρώτη πόλις ες-l των Σύρων Σελεύ*
κεια η έν Πιερία, καί πλησ/ον Ορόντης έκδι'δωσι ποταμός.
Εγι δ’ άπό Σελεύκειας εις Σόλους επ’ ευθείας πλούς όΐίγον
άπολείπων τών χιλιών ς-αδιών.
21.

'

Τών δ* εν Τροία Κιλικων, ών Ομηρος μέμνηται, πολύ
δίεςτότων άπό τών δ£ω τον Ταύρον Κιλικων, οι μεν άποφαινουσιν άρχηγέτας τούς έν τρ Τροία τούτων, καί δεικνύουσι
τινας τόπους καντόνια, ώσπερ εν τη ίίαμψυϊία Θηβην καί
Λυρνησσόν. Οί δ* εμπαλιν, καί Αλήϊόν τι πεδίου κάκεΓ δεικνύουσι. Περιωδευμένων δέ καί τών ί£ω τού Ταύρου μερών
τής προειρημένης Χερρονήσου, προσθετέου ές-ι καί ταύτα.
22

.

0 yap Απολλόδωρος εν τοΓς περί νεών ετι καί ταύτα 677.
λέχει* τούς yap έκ τής Ασίας επικούρους τών Τρώων άπαντας
χατηριΒριεΐαΒαί (ρήσοι υπό του Ποιητού τής χερσονήσου κατοί
κους όντας, ής ό ς-ενώτατος ισθμός ές-ι το μεταξύ τον κατά
Σινώπην μυχόν xai Ισσού· αί δ* έκτος πλευραί, ψησί, τρ{χω
νοειδούς ούσης, είσι μεν άνισοι* παρήκουσι δέ ή ριέν από Κιλι
κίας επί Χελιδονίας, ή δ* ένθένδε επί τό ς·όμα τού Εύ|είνου,
ή δ’ επί Σινώπην πάλιν ένθένδε. Τό μεν ούν μόνους τούς εν τρ
χερροννήσω, διά τών αύτών έλέχχοιτ’ άν ψεύδος δν, δι’ ών
ηλέγξαμεν πρότερον, μη μόνους τούς εντός Αίνος. Οί yap
περί Φαρνακίαν τόποι, έν οίς τούς Αλιξώνας Ζψαμεν, ώσπερ
Ε 2
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εςω τού Αλυός είσιν, ουτω καί εξω τού ισθμοί, είπερ καί
τών ςτειιών τών μεταξύ Σινώπης και ίσσοΰ· καί οΰ τούτων ye
μόνων, αλλά και τών κατ’αλήθειαν ς*£νών τών μεταξύ Αμισού
-ε καί Ισσού* ούδέ ya& εκείνος όρθώς άφώρΐΓ«ι τόν ισθμόν,
καί τά κατ’ αυτόν ς*ενά, εκείνα αντί τούτων τιθείς. Πάντων δ1
εντβέςαχον τό, τόν χεόρόννησον rptyuvoειδό φόσαντα, τρείς
άποφόνασθαι τάς εςω πλευράς. 0 γάρ τάς εςω λέyωv πλευ
ράς εοικεν υπεξαιρούμενο) τόν κατά τά ς*ενά, ώς καί τούτην
οίισαν πλευράν, ούκ ε£ω δέ, ούδ’ επί θαλάττρ. Ει μέν τοίνυν
τα ς-ενά ταΰτα ούτως «ν avvrr/pivu, ώς-ε μικρόν άπολείπειν
τού συναπτέ» *ε'π’* άλλ«λ.αις τ«ν τε επί Ισσόν καί την επί Σινώταιν πίπτουσαν πλευράν, ένεχώρει άν τριγωνοειδή λ^εσθαι
τόν χερρονν^σον* νίν δέ yε, τρισχιλίους ς*αδίους άπολειπόντων
μεταξύ τών ύπ’ αυτοί λεyoμέvωv ς-*νών, άμαθία τό λέχειν τριγωνοείδες τό τοιουτον τετράπλευρου, ουδέ χωροχραφικο'ν. Ο 0's
καί γωρογραψίαν έξεδωκεν έν κωμικώ μέτρια, Γ«ς περίοδόν ε’πιypαψας. Μένοι σ’ άν « αντί; άμαθία, κάν εις τούλαχις*ον καταyay// οιάςτ,μά τις τόν ισθμόν, όσον είρήκασιν οί πλ·είς*ον ψευσάμενοι, τό όμιβυ τοί παντός, όσον ειρηκε καί Αρτεμίδωρος,
χιλίους καί πΓντακοσίους ς·αδίους* ουδέ yiep τούτο auvayojynjv
πω τρι/ωνοειδοίς ποιεί σχήματος. Αλί’ ουδέ τάς πλευράς
όρθώς δνήρηται τάς εςω, τόν άπό Ισσού μέχρι Χελιδονίων είπών* λοιπό yap έςτν όλα-, έπ’ ευθείας ό Λυκιακό παραλίά ταύτρ,
καί ό τών Ροδίων Περαία μέχρι Φύσκου* εντεύθεν δέ καμπόν
λαβ’ούσα ό ήπειρος άρχεται τόν δεύτερον καί δυσμικόν ποιείν
πλευράν, άχρι Προποντίδος καί Βυζαντίου.
$. 23.
Φκσαντος δέ τού Εφορου , ότι τόν χεόρόνν«σον κατοικεί
ταύτ«ν έκκαιδεκα yev«, τρία μέν ίλλ/,νικά, τά δέ λοιπά βαρ-
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(SzpA, χωρίς τών puyecAuv, επί 3α),άττη μεν Κίλικες καί O7S.
A wmi, καί Ώάμφνίοι, χχι ΒιΒυνοί, χαί Παφλαχόνες , και
Μαριανδυνοί, καί Τρώες, καί Κάρες· Πισίνα δέ καί Μυσοί,
καί Χάλυβες, καί Φρύχες, καί Μιλύαι εν τη μεσογχιχ' διαιτών
ταύτα 6 Απολλόδωρος, επτακαιδεκατόν φησιν είναι τό των Γα
λατών, 8 νεώτερόν ες-ι τον Εφορον. Των δ* είρηριένων τά μεν
έλληνικά μτ/τιω κατά τά Τρωϊκά κατωκίσ^αι, τά δέ βχρβχρχ
πολλήν εγεεν σύχχυσιν διά τον χρόνον* καταλε'χεσ3·αι δ* υπό
τον Πολτού τό τε τών Τρώων, καί τών νύν όνομχζομένων *
Παφλαχόνων, καί Μυσών, καί Καρών, καί Φρυγών , καί
Αυκίων, Μηονάς τε αντί Λυδών, καί άλλους ayνώτας, οίον
Αλι?ώνας καί Καυκωνας* εκτός δέ του καταλόχου Κητείους τε
καί Σολύρους, καί Κιλικας τούς εκ Θη'βης πεδίον, καί Λέχεγχς' Παρφύλους 8ε καί Βώυνούς, καί Μαριανδύνούς , καί
Πισίδας , καί Χάλυβας, καί ΜΛύας, καί Καππάδοκας μη'?
ώνοράσ£αι* τούς μεν, διά το ρηδέπω τούς τόπους κατωκηκεναι
τούτους* τούς δέ, διά τό έτέροις γένεσι περιεχεσ&αι, ώς Ιδριείς
μεν καί Τερρίλαι Καρσί, Δολίονες δέ καί Βεβρυκες Φρυ£ί.
§. »4·
Φαίνεται δ5 ούτε του Εφόρου τήν άπόφασιν διαιτών ίκανώς,
τα' τε του Πολτοί ταράττων καί καταψευδόρενος. έφορου τε yap
τούτο πρώτον άπαιτεΓν εχρήν, τί δη τούς Χάλυβας τ&ησιν εντός
τής χερρονήσου, τοσούτον άφες*ώτας καί Σινώπης καί λ μισόν
προς £ω ,· Οι yap λέοντες τόν ίσ3ρόν της χερροννησου ταύτης
την άπό Ισσού γρχμμην επί τόν Εύξεινον,ώς άν ρεσηρβρινήν τινα
τιθίχσι ταύτην, [ήν] οί μεν είναι νομίζουσι τήν ε’πί Σινώπης, οι
δέ τήν επ’ Αμισόν- ε’πί δέ τών Χαλύβων ούδείς* λο|ή yap ε’ς-ι
τελέως. 0 yap
δία Χαλύβων ρεσηρβρινός διά τής μιχρά;
Λρμενίχς χράφοιτ’ άν καί τού Εύφράτου, τήν Καππαδοκίαν δλην
Ε 3
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6; 8. εντός βπολαμ&ή/ων, και την Κομμα*/ηνήν, καί τόν Αμανόν, καί
τον Ισσικόν κόλπον. Εί δ9ουν καί την λοξήν γραμμήν όριζαν τόν
ισθμόν συ/χωρήσαιμεν, τά πλεΐς-α γε τούτων, καί μάλις-α ή
Καππαδοκία, εντός άπολαμβάνοιτ* άν, καί ό νύν ιδίως λεγόμενος
Πόντος, τίς Καππαδοκίας μέρος ων τά προς τω Εύξείνω* ως·’ εί
τούς Χάλυβας της χερρονησου θετέον μέρος, πολύ μάλλον τούς
Καταονας, καί Καππα'δοκας άμγοτέρους, καί Λυκάονας δε,
ούς καί αυτός παρήκε. Διά τι δ9 έν τοις μεσογαίοις έταξε
τούς Χάλυβας , ούς ό Ποιητές Αλιξώνας έκάλεσεν , ώσπερ
679. καί ημείς άπεδείξαμεν; Αμεα/ον γάρ ην διελειν, καί τούς μεν
επί τρ θαλάττρ φάναι, τούς δέ έν τρ μεσογαία: όπερ καί επί
της Καππαδοκίας ποιητεον καί τής Κιλικίας. Ο δέ τήν μεν
ούδ9 ώνόμασε* τούς Κίλικας δέ τούς επί τρ θαλ>άίτρ μόνον
ειρηκεν. Οί ούν επ’ Αντιπάτρω τω Δερβήτρ , καί οι Ομοναδεΐς , καί άλλοι πλείους, οι συνάπτοντες τοΓς Πισίδαις ,
Οί ουκ ίσασι θάλασσαν
Λνϊοες , ουδέ
αΧεασι μεμιγμένον ειό'αρ ίόουσι,
τίνα λάβωσι τάξιν$ Αλλ9 ουδέ Λυδούς, ουδέ Μρ'ονας ειρηκεν, είτε δύο, είθ9 οί αυτοί είσι, καί είτε καθ’ εαυτούς,
ε?τ9 έν ετέρω yevei περιεχομένονς* οϋτω yap επίσημον έθνος
ούτ9 άποκρύψαι δυνατόν, ούθ9 ό μή ?.ey<av περί αύτοϋ μηδέν ,
ούκ άν δοξειε παραλιπείν τι των κυριωτάτων.
§. 2 5 . '

Τίνες δ’ είσίν οί μιγάδες; ού γάρ <χν έχοιμεν είπείν παρά
τούςλεχθέντας τόπους, η ώνομάσθαι ύπ9 αύτοϋ, ή παραλεhifpSou άλλους, ούς άποδώσομεν τοις μιγάσιν, ούδε' ye αυτών
τίνος τούτων, ων η είπεν, η παρέλ.ιπε. Καί 7άρ ει κατεμίχθησαν, άλλ9ή επικράτεια πεποιηκεν η Ελληνας, η βαρβά
ρους' τρίτον δε γένος οΰδέν ίσμεν τό μικτόν.
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φ. a6.
Πώς δέ χρία γένη τών έλλήνων ές-ί τά τί?ν χερρόν>)σον 679*
οίκοϋντα; ει γάρ, ότι τό παλαιόν οί αυτοί ίσον ίωνες καί
Αθηναίοι, λε^έσθωσαν καί οί Δωριείς καί οί Λίολείς οί
αυτοί, ώστε δύω &νη γίνοιζ' αν* εί δέ διαιρετέον κατά τά
ΰς-ερα [τά] e3wj, κα^άπερ καί τάς διαλέκτους, τέτταρα άν
ε?»ϊ ISv>j, καΒάπερ καί 4 αί * διάλεκτοι. Οίκουσι δέ τήν
χερρόνησον τούτην , καί μάλιςα κατά τον του Εφόρου Αό
ριστόν, ούκ Ιωνες μόνον, άλλά καί A£>jvatoi, κο&α'περ ή»
τοίς κα^* έκας·α δεδόλωται. Τοιαΰτα ρέν Α; προς τον Εφορον
Αάπορε» «£ιον. Απολλόδωρο; δέ τούτων ρέν έφρόντισεν ουδόν*
τοΐς δέ έκκαίδεκα έΒνεσι προστ&ησιν επτακαιδέκατον τό των
Γαλατών, άλλως μεν χρήσιμον λεχΒήναι, προς δετόν δίαιταν
των υπό του Εφόρου λεγομένων, h παραλειπορένων, ού δέον*
ε?ρ»;κε δε τά?ν αίτιον αυτός, ότι ταυτα νεώτερα τής εκείνον ήλικώς.
$· α 7·

Μεταβάς δ* ε’πί τον IToivyrvjv, τούτο μεν όρθώς λέγει, Λόχε
πολλή σύγχνσις γεγένηζαι των βαρβάρων έίτνών άπό των Τρωι
κών ές τά νΰν διά τάς ρεταπτώσεις* καί yap προσγέγονέ τινα,
και έλλέλοιπε, καί διέσπας·«ί > καί συνήκται εις έν. Ούκ ευ
δέ τήν αιτίαν διττήν άποφαίνει, Α’ ήν μέμνηζαί χινων ό Ποιητής*
ή τώ ρήπω τότ’ οίκεΐσΒαι υπό του έθνους τούτου, ή τώ έν 68ο.
ετέρω yivsi περιέχεσ-αι. Τήν ycc/> Καππαδοκίαν ούκ ειρηχεν ,
ουδέ τήν Καταονίαν, ούδ* Λυτήν Αυκαονίαν, δι’ ουδέτερον
τούτων* ού γάρ εχορεν τοιαύτην ίς-ορι'αν επ’ αύτών οϋδερών.
Γελοϊόν τε τό τούς* Καππάδοκας καί Λυκα'ονας διά τί μεν
Ομηρος παρέλιπε, φροντίσαι καί κπόλογήσασΒαι· δια τί δ*
Εφορος παρήλιε, παρελΒείν καί αυτόν, καί ταυτα παραΒέΕ 4
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68ο. μενον προς αΰτό τούτο την απόφαση/ τάνδρός, προ? to έ£ετάσαι
καί όιαιτήσαΓ καί, διότι ptev Μήονας αντί Λυόών Ομηρος
είπε, διδά|αι* otc δ* ούτε Λυδούς, ούτε Μήονας ειρηκεν Εφο
ρος, f*>j έπισημήνασ$αι.
§. 28.
Φήσας δέ άγνώτων τινών μεμνησ3αι τον Ποινήν, Καύκωνας
μεν όρθώς λέχει, καί Σολύμους, καί Κητείους, καί Λελεχας ,
καί Κίλ.ικας τούς έκ Θήβης πεδίου* τούς δ3 Α)^ξώνας αύτός
πλάττει, μάλλον S’ οί πρώτοι τούς Αλι£ώνας άχνοήσαντες,
Τινες είσί, καί μεταχράφοντες πλεοναχώς, καί πλάττοντες τήν
του αργύρου χενέθλην καί άλλα πολλά μέταλ,λα, έκλελειμμένα
άπαντα. Προς τούτην δε την φιλοτιμίαν κάκείνας συνήχαχον
τάς ίς·ορίας, ας ό Σκήψιος τίθησι παρά Καλλισδένους λαβών καί
άλλων τινών, ού καθαρευόντων τής περί τών Αλιζώνων ψευδοδοςίας* ώ; ό μεν Ταντάλου πλούτος καί τών Πελοπιδών άπό
τών περί Φρυγίαν καί Σίπυλον μετάλλων έχένετο· ό & Κάδμου
[εκ τών] περί Θράκην καί τό Παλαιόν όρος* ό δέ Πριάμου
εκ τών εν Αςτίροις περί Αβυδον χρυσέίων, δνκαι νύν ετι μικρά
λείπεται* πολλή δ’ ή εκβολή καί τά όρύχματα, σημεία τής πάλ.αι
μεταλλείας* ό δέ Μίδου εκ τών περί τό Βέρμιον όρος* ό δε
Γύγου καί Αλυάττου καί Κροίσου άπό τών έν Λυδία, [καί] τής
μεταξύ Αταρνέως τε καί Ηερχάμου πολίχνης έρημης, έκμεμεταλλ.ευμένα έχούσης τά χωρία.
>
Μ

$· 29,
>

Ετι καί τούτα μεμψαιτο άν τις τού Απολλοδώρου, ότι τών
νεωτέρων καινοτομούντων πολλά παρά τάς όμηρικάς αποφά
σεις , ειωθώς ταύτ’ έλέχχειν επί πλέον, ενταύθα ούκ ώλιχώ-,
ρηκε μόνον, αλλά καί, τάναντία, εις εν συνάγει τά μη ωσαύτως
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λεγάμενα. Ο μεν yap Ξάνθος ό Αυδός μετά τά Τρωϊκα φηοιν 68ο.
ελθειν τούς Φρύγας έκ τής Ευρώπης καί των άριςερών τού
Πόντον' άγαγεΐν δ* αυτούς Σχαμάνόριον at Βερεκύντων και
Ασκανίας. Επάίγει δέ τούτοις ό Απολλόδωρος, ότι τής Ασκανίας τούτης μνημονεύει καί όμηρος, 3ς ό Ξάνθος*
Φέρχνς i i Φρίγας ?yf κα« Ασχάνιος
TijV i | kwArtbit*

Αλλ’ et ούτως εχει, ή μεν μετανά^ασις ύπερον άν ε?η των 681.
Τρωικών γεγοννΐα' εν δέ τοΓς ΤρωΤκοΓς το λ^όρενον υπό τού
Ποιητού επικουρικόν ηκεν εκ τής περαιας εκ τών Βερεκύντων
και τής Ασκανι'ας. Τινες ούν [οι] Φρύγες ησαν,
Οΐ ρα τότ’ ΐς·ρατόωντο παρ’ ζχ$α.ς Zayyapioto ,

ότε ό Πριαρος,
επίκουρος ίων ρετβ τοϊαιν έλεχ5 »ιν,

^ησ/; Πώς δέ εκ ρέν Βερεκύντων ρετεπέρπετο Φρύ/ας ό
Πριαρος, προς ους ούδέν ην αύτώ συρδόλαιον, τούς δ* ομό
ρους, καί οίς αυτός πρότερον ε'πεκούρησε, παρέλιπεν,· Ουτω
δέ κερ'ι τών Φρυγών εΐπών, επιφέρει καί τά περί τών Μυσών
ούχ’ όμολογούρενα τούτοις· λέχεσθαι yap φηοι καί τής Μυσιας
κώρην Ασκανίαν περί λίμνην ομώνυμον, εξ #ς και τόν Α®κανιον ποταρόν ρείν, ού μνημονεύει καί Ευποριών*
Μυσοϊο παρ’ ΰίασιν Ασκανϊοιο*

καί ό Αίτωλός Αλέξανδρος*
Οι καί επ’ Αακανίω ίώρατ’ ίχουσι ρόω,
Αίμν>ΐ( Ααχαvirjj επί χείλεσιν* ?νθα Δολίων
Υιός Σιληνοΰ νάοαα,το καί Μιλίης.

Καλοϋσι δέ, φη«, Δολιονίδα καί Μυσιαν την περί Κύξικον
ΐο'ντι εις Μιλητούπολιν. Εΐ ουν ούτως έχει τούτα, καί έκραρτυρεΓτα« υπό τών δεικνυρένων νυν, καί υπό τών ποιητών, τι
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681. έκώλυε τον Ομηρον τούτης ρερνήσθαι τής Ασκανίας, αλλά μη
τής ύπο Ξάνθον Xeyo^eevajs; Είρηται δέ καί πρότερον περί
τούτων εν τώ περί Μυσών καί Φρνχών λόγω’ &?e έχέτω πέρας.
κ ε φ

. ς.

$. t.
ΑοίΠΟΝ ίέ την προ; νότον παρακειρένην τή χεορονήσω
τούτη περιοίεύσαι νήσον την Κύπρον. Εΐρηται δ , ότι ή περιεγομένη θάλαττα υπό τής Αίχύπτου καί Φοινίκης καί Συρίας,
καί της λοιπής παραλίας ρέχρι τής Ροόίών, σύνθετός πώς ές*ιν
εκ τε τον Αιγυπτίου πελάχους, καί τον Παρρυλίον, καί τον
κατά τον Ιασικον κόλπον· Εν σέ ταύτη ες·ίν 39 Κύπρος νήσος,
τά ρεν προσάρκτια ρέρη συνάπτοντα εχουσα τή Τραχεία Κιλι
κία, καθ’ ά δη καί προσεχες-άτη τή ήπείρω ές*ί* τά ό5εωα τώ
Ισσικώ κόλπο», τά εσπερία τώ Παρρυλίω κλυ£όρενα πελά
ζει, τά £έ νότια τώ Αίχυπτίω. Τούτο ρεν ουν σύρρουν ες·<ν
άπό τής εσπέρας τώ Λιβυκώ καί τώ Καρπαθίω πελάχει* άπό
δε τών νοτίων καί των έώων μερών ή τε Αίγυπτός ές*ι, καί ή
έφεσής παραλία ρέχρι Σελεύκειας τε καί Ισσού* πρός άρκτον
δ* ή τε Κύπρος καί τό Παρφύλιον πέλαχος. Τούτο οέ άπό ρέν
τών αρχτων περιέχεται τοίςτε άκροις τής Τραχείας Κιλικίας,
καί τής Παρφνλίας, καί Λυκίας ρέχρι τής Ροόίας* άπό δε τής
δύσεως, τή Ροίίων νήσω* άπό δε τής ανατολής, τή Κύπρω τή
68α. κατά Πα'φον καί τόν Ακάραντα* άπό ίέ τής μεσημβρίας σύρρουν ές-ί τώ Αίχυπτίω πελαχει.
φ. 2.

s

Ert ie ό μεν κύκλος τίς Κύπρου ςσδίων rptσχιλιων καί
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τετρακοσίων είκοσι κατακολπί£οντι* ρήκος δε άπδ των Κλειδών G8a.
επί τον Ακάραντα πεζή ςαδίων χιλίων τετρακοσίων, όδεΰοντι
άπδ ανατολής ini δύση. Είσί δε αί μεν Κλείδες νησιά δύο
προσκείμενα τη Κύπρω κατά τά εωθινά μέρη τής νήσου, τά
δέχοντα τον Πυράρου ςαδίους έπτακοσίους' 6 δ9 Αχάμας εςίν
άκρα δύο ραγούς έχουαα και ΰλην πολλήν, κείμενος μεν επί
τύν έσπερίων τής νήσου μερών, άνατείυων δε προς άρκτους ,
έγγυτάτω μεν προς ΣεΙαοΰντα τής Τραχείας Κιλικίας ένδιάρματι ραδίων χιλίων* προς Σίδην δε τής Παρφυλίας χιλίων
και έξακοσίων προς δε Χελιδονίας χιλίων έννακοσίων. Ες-ι δε
ετερόρηκες το όλον της νήσου σχήμα, καί που καί ισθμούς
ποιεί κατά τάς τδ πλάτος διοριζούσας πλευράς. Εχει δε και
τα καθ’ έκας-α, ώς εν βραχέα» είπεΓν, ούτως, άρξαμένοις από
το5 προσεχε^άτου σημείου τή ήπείρω.
$.

3.

Εφαρεν δή που κατά τδ Ανερούριον, άκραν της Τραχείας
Κιλικίας, άντικείσθαι τδ των Κυπρίων άκρωτήριον, την Κρορρύου άκραν, εν τριακοσίοις καί πεντήκοντα ς-αδίοις* εντεύθεν
δ ήδη έν δεξιά τήν νήσον ίχουσιν, έν άρις*ερ? δε τήν ήπειρον,
πρδς άρκτον έ πλους ίςι καί προς εω καί προς τάς Κλείδας
εύθυπλοία ς-αδίων επτακοσίων. Εν δε τώ μεταξύ Λάπαθδς τε
έςί πόλις, υφορρον έχουσα καί νεώρια, Λακώνων κτίσρα καί
Πραξα'νδρου* καθ’ ήν ή Νά/ιδος* εΓτ’ Αφροδίσιον, καθ’ δ ςενη
ή νήσος* εις γάρ Σαλαρίνα υπέρδασις ς·αδί<αν εδδομήκοντα'
εΓτ’ Αχαιών άκτή, δπου Τεΰκρος προσωρρισθη πρώτον, κτισας
Σαλαρίνα την εν Κύπρω, εκβληθείς, ώς φασιν, υπό. του
πατρός Τελαρώνος* εΤτα Καρπασία πόλις, λιρένα έχουσα* κεΓται
δέ κατά τήν άκραν τήν 2αρπηδόνα* εκ δέ τής Καρπασίας υπέρ-

?<>
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682. βασ/ς
ισθμού τριάκοντα ς*αδιών πρός τάς νήσους τάς
ΚαρπασΓας, καί to νότιον πέλαγος* ε?τ* άκρα καί όρος* η δ5
ακρώρεια καλείται Ολυμπος, εχουσα Αφροδίτης Ακραίας ναόν,
άδυτου χυναιξί καί αόρατον. Πρόκεινται δε πλησίον αι Κλείδες,
καί άλλαι δέ πλείους* ειθ’ αί ΚαρπασΓαι νήσοι, καί μετά ταύτας η Σαλαμίς, δθεν ην Αρις-ος ό συχχραφεύς. ΕΓτ’ Αρσινόη
πόλις καί λιμην* εΓτ^ άλλος λιμην Λεύκολλα* εΐτ9 άκρα Πηδά
λιου , ης ύπέρκειται λόφος τραχύς, υψηλός, τραπεζοειδής,
ιερός Αφροδίτης, είς δν άπό Κλειδών ςιβίΑοι εξακόσιοι oyδοηκοντα. ΕΓτα κολπώδης καί τραχύς παράπλονς ό πλείων είς
Κιτιον έχει δέ λιμένα κλεινόν εντεύθέν ές·ι Ζήνων τε ό της
683. ζωικής αίρέσεως άρχηχέτης, καί Απολλώνιος ιατρός* εντεύθεν
είς Βηρυτόν ς-άδιοι χίλιοι πεντακόσιοι. ΕΓτ’ Αμαχους πόλις*
καί μεταξύ πολίχνη, Παλαιά καλούμενη, καί δρος μα^οειδές
Ολυμπος* είτα Κουρίας χερρονησώδης , είς ην άπό Θρόνων
Γάδιοι επτακόσιοι. ΕΓτα πόλις Κούριον, δρμον έχουσα, Αρχείων
κτισμα. Ηδη ουν τ.άρζςι σκόπεΓν την ραθυμίαν του ποιησαντος
τό έλεχείον τούτο, ού η άρχη,
Ιραι τώ Φοίδω, πολλον ίιά κύμα Stojfrat,
Ιί)^ομεν at ταχιναι τόξα φυγεΐν eXayoe,

είθ’ ίΐδύλος ές-ίν, εεθ? ορίσουν φησί μεν yap όρμηθηναι τάς
έλάφους Κωρυκίης άπό δειράδος· ε’κ δέ Κιλίσσης ηϊόνος είς
άκτάς διανηξασθαι Κουριάδας, καί έπιφθέχχεται, ore
Muptov άνδράσι 5 αυμα vosZv πάρα, πώ$ άνόδιυτον
Χενμα it ’ ειαρινών είράμομεν Ζέφυρων.

Από yap Κωρύκου περίπλους μεν ες^ιν είς Κουριάδα άκτην*
ούτε ζεφύρω δέ, ούτε έν δεξιά εχοντι την νήσον, εν άρις-ερα
δέ· δίαρμα δ* ούδέν. Αρχή δ* ούν του δ^σμικοΰ περίπλου τό
Κούριον, τού βλέποντος πρό; Ρόδον καί ευθύς ές·^ άκρα,
άφ* ης ριπτουσι τούς άψαμένονς τού βωμού τού Απόλλωνος*
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εΐτχ Τρίτα, και Βοόσουρα, καί Παλαίπαφος, οσον εν δέκα 685.
ςαδίοις υπέρ τής $αλάττης Ιδρυμένη, ΰφορμον Ζχουσα, καί
ιερόν άργάΐον τής Πανίας Αφροδίτης* ειτ’ άκρα Ζεγυρία ,
πρόσορμον εχονσα, καί άλλη Αρσινόη, ομοίως ηρόσορμον
έλουσα* καί ιερόν άλσος* μικρόν δ>άπό τής 5αλάττγ,ς ή Ιεροκλ
ής. ΕΓ3·' ή Πάγος, χτίσμα Αγαπήνορος, λιμένα έ’χουσα,
καί ιερά εν κατεσκευασμένα’ διέγει δε πεζή ςαδίους εξήκοντα
τής Παλαιτταφου* καί πανηγυρίζουοι διά τής οδού ταύτης- κατ’
έτος ίπί ττ,ν Παλαίπαφον άνδρες όμοΰ γυναιξΐν, εκ των άλλων
πο'λεων σνυιόντες. Φασί δ* εις Αλεξάνδρειαν εκ Πάφον τινές
είναι ςαδίους τρισχΰ,ίους έξακοσίους. Εΐ&’ ό Α <άμας έςί μετά
Πάγον’ εΐτα προς εω μετά του Ακάμαντα πλους εις Αρσινόην
πάλιν, καί τό τον Διός άλσος. ΕΓτά 2 όλοι πόλις, λιμένα εχονσα,
καί ποταμόν, καί ιερόν Αφροδίτης καί ίσιδος’ χτίσμα δ* έςί
Φαλήρου καί Ακύμαντος, Αθηναίων’ οί δ1 ευοικονντες Σόλιοι
καλούνται* εντεύθεν ην Στασάνωρ των Αλεξάνδρου εταίρων,
άνήρ ηγεμονίας ήξιωμένος. Ϋπέρκειται δ* εν μεσογαία Αιμενία
πόλις* ε?3·’ η Κρομμύου άκρα.
$. 4.

Τι δε δει των ποιητών Βαυμάζειν, καί μοΰ,ιςα των τοιοντων , οΓς η πάσα περί τήν γράσιν έςί σπουδή , τά του
Ααμάςου συγκρίνοντας, δστις τής νήσου τό μήκος άπό των 684.
άρκτων προς μεσημβρίαν άζοόίίωσιν, άπό Ιερο/.ηπίας , ώς
φησιν y εις Κλείδας; Ούίέ ό Ερατοσθένης ευ* αίηώμενος γάρ
τούτον, ούκ άπ>άρκτων φησίν εΐνζι την ϊεροκηπίαν , άλλ7άπό
νότου* ού$ε yip άπό νότου, άλλ7 άπό όυσεως , εϊζεο έν t>5
δΰσμιχη πλευρά χειται, έν η καί η Πάφος, καί ό Ακάρας*
Δ?άκε?ται ρεν ούτως η Κύπρος τη θέσε?.
t
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Κατ’ άρεταν δ3ούοεμιάς των νιξσων λείπεται* χαί γάρ είοινός
ες-c καί ευέλαιος* σίτοι τε αντάρκει χραται* μέταλλα τε χαλκοί
έςα> άφθονα τά έν Ταμασώ, εν οις το χαλκανθές χίνεται
καί ό cos tow χαλκοί, προ; τάς ίατρικάς δυνάμεις χρύσιμα.
Φασί Ερατοσθένης, το παλαίδν όλομανούντων τών πεδίων ,
ώστε κατέχεσθαι ίρυμοίς, καί μ» χεωρχείσθαι, μ»κρά μεν
έπωφελείν προς τούτο τά μέταλλα, δα/δροτομούντων προς τάν
καίσιν τον χαλκοί καί τοί αργύρου' προσχενέσθαι £έ καί τ»ν
ναυπαχίαν των ςτύλων, #3V) πλεόμενες άίεώς τάς θαλάττας,
καί μετά δυνάμεων' ώς 3* ούκ έξενικών, επίτρέψαι τοίς βουλομένοις καί &>ναμενοις έκκο’πτειν, καί έχειν ι&όκτητον καί άτελή
njv διακαθαρθείσαν χάν.
$. 6.
Πρότερον μεν ουν κατά πόλεις έτνρανυοίντο ο! Κύπριοι* άφ’
ον δ3 οι Πτολεμαϊκοί βασιλείς κύριοι τϋς Αίχύπτου κατέςτίσαν,
εις εκείνους καί jj Κύπρος περιέςτς, σνμπραττόντων πολλά
καί των Ρωμαίων. Επεί
ό τελευταίος άρξας Πτολεμαίος,
άίελφός τοί Κλεοπάτρας πατρδς , τδς καθ’ ίμάς βασίλισσας,
έίο|ε πλαμμελας τε είναι, καί άχάρι^ος εις τούς εύερ^έτας,
εκείνος μεν κοτελύθα, Ρωμαίοι δε κατέσχον ταν νάσον , καί
χέ/Όνε rparoycxii επαρχία καθ’ avnjv. Μάλιςα 3* αίτιος τοί
ολέθρου κατέςη τώ βασιλεί Πόπλιος Κλαύύιος Πούλχερ* έμπεσών γάρ εις τά λρςτίρια, τών Κιλίκων άκμαζοντων τότε ,
λύτρον αίτούμενος, έπές-ειλε τώ βασιλεί, Κείμενος πέμψαι,
&αί ρύσασθαι αυτόν* ό ^ έπεμψε μεν, μικρόν ίέ τελέως, ώς-ε
καί τούς λρς-άς αίίεσθάναι λα£είν, άλλά άναπέμψαι πάλιν,
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Toy δ* ανεν λύτρων άπολύσαι. Σωθείς $* εκείνος, άπεμνημό- 684·
νευσεν άμγοτίροις η ν χάρατ κοκ γενόμενος δήμαρχος, ϊσχυσε
τοσοΰτον, ώστε έπέμφ^η Μάρκος Κοιτών, άφαιρησόμενος
τ«ν Κύπρον τον κατεχοντα. Εκεδ/ος μεν ουν έφ»3>3 διαχειρισάμενος βώτόν, Κατων δε έπελθών παρέλαβε την Κύπρον, καί 685.
τήν βασάιχτ,ν ουσίαν ίιέ£ετο, κοκ τά χρήματα εις το δημόσιον
ζαμιεΐον των Ρωμαίων εχόμισεν. Ε | εκείνον δ>έγένετο επαρχία
ή νήσος, καθάπερ κοκ νυν ές-i, ζ-ρανηγοή’ oXtyov δε χρόνον
τον μεταξύ, Αντώνιος Κλεοπάτρα καί τη άδελψϊι βώτής Αρσινόρ
παρέίωκε* κοοταλυθεντος βέ εκείνον, σνγκατεϊύ^ησαν καί αί
διατάξεις αντου πάσαι.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Π ΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ.
Εν τφ π^εχαιίεχάτω βιξλίω λέγει περί τίς ίν&χϋς, Λριχνϋς και
Περσέίος·

Κ Ε Φ . Α·
§. I.
Τ α περιλειπόρενα της Ασίας ές-ί τά εκτός τον Ταύρου, πλήν 685.
Κιλικίας καί Παρφνλίας καί Λνκι'ας* τά ί* από της ίνίικης
μίχρι Νείλου μεταξύ τον Ταύρον και τ»ς ε£ω θαλάττης της
νότιόν κείμενα. Μετά ίέ την A αίαν η Λιβύη ες-ί, περί ί?ς ερονμεν ύπερον ννν δ3 άπο της ϊνίικής άρκτέον πρώτη yap &κειται προς ταις άνατολαΓς ρε^ιςτ}.
§» 2.
Δει 5s εν^νωρόνως άκούειν περί αυτής* καί yap άπωτάτω
«7*» κ.αΐ ον πολλοί των ηρετε'ρων κατώπτενσαν αυτήν* οί όέ
καί ίόοντες, μέρη τινά εΓόόν* τά ίέ πλείω λε^ονσιν ε£ ακοής*
καί & εΐδον δε, εν παρόδω ς-ρατιωτικρ καί ίρορω κατέρανον.
Διόπερ ονίέ τά αυτά περί των αυτών έξα^έλλονσι* καί ταντα
σν^ρα'ψαντες, ώς άν πεφροντισρένως έίητασρε'να, τινες ί '
αντών καί συς·ρατεύσαντες άλληλοις καί συνεπιίηρήσαντες,
κα^άπερ οί Αλέξανδρο) σν^κατας’ρεψάρενοι την Ασίαν* άλλ
3
Ζ
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685. έκας*ος ίχάςω χάνοατία "λέγει πολλάκις. Οπου 5έ περί τών
όραΒένχων ούτω Ααφέρονται, χίδεινομίζεαι περί τών εξ άκοτ,ς ;
$. 3.
Και μχν oil? οί πολλοΐς χρόνοις υς-ερον συγγράψαντές τι
■περί τούτων, ούδ3 οχ νυν πλέοντες έκεισε , άποψαινονχαί u
ακριβές. Απολλόδωρος γοϋν, ό τά Παρθικά ποοίσας, μεμννι686. μένος καί τών τόν Βακτριανή άποςτίσάντων Ελλήνων παρά
τών Συρχακών βασιλέων, τών άπό Σέλευκου του Νχκα'τορος,
μεν αυτούς ανξηΒεντας , έπ&έα%αι καί τρ Ινδική·
ουδέν «5ε προσανακαλύπτεχ τών πρότερον εγνωσμένων , άλλά
και εναντιολογεί, πλείω τής Ινδικής εκείνους, ?! Μακεδόνας,
κατας-ρέψασθαι λίγων. Εύκρατίδκν γοΰν πόλεις χιλι'ας up’ ε'αυτώ
έχειν* εκείνους δέ αυτά τά μετάξι/ έ^νη του χε Υδζσπου καί
τοΰ Τπάνιος τον αριθμόν εννέα, πόλεις τε σχεϊν πεντακισχιλιας,
ών μηδεραν είναι Κώτής Μεροπίδος έλάττω* ταύτ«ν 5ε πάσαν
τήν χώραν κατας-ρεψάμενον Αλέξανδρον παραδοΰναι Πώρω.

$. 4·
Και οί νυν δέ πλέοντες εξ Διχυπτου εμπορικοί τώ Νείλο»
καί τώ Αραβίω κόλπο» μέχρι τής Ινδικής, σπάνιοι μεν περιπεπλεύκασι μέχρι τοΰ Γάχχου* καί ουτοι δ’ ιδιώται, καί ούδέν
προ; ίς-ορίαν χρήσιμοι τών τόπων. ΚάκεΠλεν δέ άρ’ ενός
τόπου, και παρ’ ενός βασάέως, Πανδίονος, και άλλου Πώρου,
ίκεν ώς Καίσαρα τον Σε&χς-ον δώρα καί πρεσβεία, καί ό κατακαύσας εαυτόν Αθήνκ,σι σορις·ής Ινδός" κα^άπερ καί ό Κ,άλανος Αλεξάνδρω τήν τοιαντ/,ν Beta/ έπιδειξάμενος.
§. 5.
Ει τοινυν ταΰτ’ άγεις τις τήν ποό τής Αλέξανδρον ς-ρατείας
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ΐπιβλε'ποι μνήμην} πολύ αν ευροι τούτων τυγλότερα. Αξιζαν· 686.
ίρον μεν ουν πις-ενειν τόϊς τοιούτοις είκός , τετυφωμένον ταΐς
τοσαύταις εύτυχίαις* φησί γοΰν Νέαρχος, φιλονεικήσαι αυτόν
διά τής Γείρωσίας άγαγεΐν την ςρατιάν, πεπυσμένον, διότι
καί Σεμίραμις ές·ράτενθεν επί ίνίούς , καί Κύρος, άλλ’ ή
μεν άνέ^ρεψε, φεύ/ουσα ρετά είκοσιν ανθρώπων, ίκείνος ίέ
με$* επτά* ώς σερνόν το , εκείνων τοσαυτα παθόντων, αυτόν
to ςρατόπεδον διασώσαι μετά νίκης διά των αυτών έ9υών «
καί τόπων. Εκείνος μεν δη έπίτευσεν»

§. 6.
Ηρίν δε τίς &ν δίκαια γένοιτο πίς·ίς περί των ίνόικών έκ τής
τοιοώτης βραχείας του Κυρου, η τής Σεμιράμιδος ; Συναπο(ρχίνεται δέ πως καί Μεγασ$ένης τώ λό^ω τούτω, κελευων
άπ<Γείν ταίς άρχαίαις περί ίνίών ιςορίαις' ούτε yap παρ'
ίνόών Ιξω ςαΐήναί ποτέ ςτρατιάν , ούτ ε’πελ^είν έξωθεν καί
κρατήσαε, πλην τής ρε$’ Ηρακλε'ους καί Διονύσου, καί τής
νυν μετά Μακεόονων. Kattot Σε'σως-ριν ρέν τον Αί/υπτιον καί
Τεαρκωνα τον Αιθίοπα εως Ευρώπης προελθείν. Ναβοκοίρό- 687.
σορον δε, τον παρά Χαλδαίοις εΰόοκιρήσαντα Ηρακλέους ράλλον, καί £ως Στηλών εΤα'σαι* μέχρι μεν δη δεύρο και Τεαρ
κωνα άφίκε'σ^αί* εκείνον δε εκ τής Ιβηρίας εις τήν Θράκην
καί τον Πόντον άγαγεΐν την ς-ρατιάν. Ιδάνθυρσον δέ τον ΣκύΘην
έπιδραμεΐν τής Ασίας μέχρι Αίγυπτου* τής δέ ίυόίκής μηδέν»
τούτων άψασ3·αί. Κβΰ Σεμίραμιν δ1άποθανείν πρό τής ε'π<χειρήσεως. Πε'ρσας δέ μια$ο<ρόρους μέν εκ τής Ινίίκής ρεταπέρψασ5αι Χδραχας* εκεί ίέ ρή ς-ρατεϋααι, άλλ’ εγγύς έΧ^εΐν
μόνον , ήνίκα Κΰρος ήλαυνεν επί Μασσα^ε'τας.
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$♦ 7·

.

Και τά περί Ηρακλε'βυς δε και Διονύσου McyaffSsvjjs μεν
μετ’ ολγών πις·ά Ηγείται' τών δ* άλλων οί πλείους, ών ες-ι
και Ερατοσθένης , απις-α και μυθώδη , καθάπερ καί τά παρά
τοΓ; Ελλ^σιν. 0 ρέν yap εν ταίς Βακχαις ταίς Εΰριπιίου Διό
νυσος τοιαΰτα νεανιεύεται*
Λιπών ίέ Δυίών τάς πολυχρνσονς γύας,
Φονγών τε Περσών 51 ίλιο&ήτονς πλάκας,
Βάκτριά re τεί;ρ3, την τε ίύσχεψον χ3ονα
Μήίων έπελ^ών , Αραβίαν ενία/ρονα }
Ασίαν τε πάσαν.
Παδά ΣοφοκλεΓ ίέ τις £$-c Την Νύσσαν χαΒνμνών, ώς τω
Δίοννσω κα^ιερωμένον οροζ*
0$εν χατεϊίον την
Βροτοΐσι κλεινήν Νύσσαν , ίν ο βούχερως
Ιακχος αντω ftalav ηίίς-ην viasc,
Οπόν τις ορνις ονχι xljcyyavst— ,
καί τά έξης. *Καί μηροίραφής ίέ λέγεται*. Καί ο Ποιητης περί
Λυκούργον του Ηίωνον <ρησΙν όντως*
Ος ποτέ ααινορένοιο Διωννσοιο τοΜνας
Σενε χατ’ η'/άθεον Ννσίιον.
Τοιαΰτα ρέν τά περί Διονύσου. Περί ύε Ηρακλεους οί μεν επί
τάναντία ρόνον ρεχρι τών εσπεριών κεράτων ιςορουαιν, οί δ1
έψ εχάτερα.
<τ

§.

8.

Εκ δε τών τοιούτων Νυσαίους δή τινα; έθνος προσωνόρασαν, καί πόλιν παρ’ αύτοϊς Νύσαν, Διονύσου κτίσρα, καί
ορος τό υπέρ τ?ς πόλεως Μηρόν, αίτιασάρενοι καί τον αυτόθι
κισσόν, καί αρπελον, ούίέ ταύοιυ τελεσίκαρπον άπορρεί
ό βότρυς, πριν περκασαι <5ιά τους ορβρους τούς a&jv. Διονύ-
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σου δ απογόνους τους Ο ξυδρά χα ς, α πό τή ς αμπέλου τής πα ρ’ 6 8 7.
αυτοΐς χα ΐ τω ν πολυτελών εξόδων, βακχικώς τα 'ς τε έκς*ρατειάς
ποιούμενων των βασιλέων» χαί τά ς άλλας εξόδους μ ε τά τ υ μ - 688.
πανισμού χαΐ εύανΒοΰς ς·°λής* οπερ επιπολάζει χαΐ παρά τοΓς
άλλοις ΙνίοΓς. -Αορνον δέ τινα π έτρ α ν , ής τά ς ρίζας ό Ινδός
ύπορρει πλησίον τω ν n>jy<»v, Αλεξάνδρου κατά μίαν π ρ ο β ο λ ή ν
Βρόντος, σεμνύνοντες έχα σ α ν , τόν Ηρακλέα τρ ις μεν π ρ ο σ 6αλειν ·η5 π έτρ α τ α ύ τ γ , τρ ις δ1 άποχρουσΒήναο Τ ω ν ί έ κοινω νησάντων αυτοί τη ς ς-ραχείχς άπογόνους είναι τους Σ ίβ α ς,
σύμβολα του γένους σώζοντας , τό τε δοράς ά μπ έχεσΒ a t ,
χαΒάπερ τόν Η ρακλέα, και τό σκυτάλη γορεΐν, καί έπικεκαΰσ3α ι βουσί καί ήμιόνοις ρόπαλον. Βεοαιούνται δε τόν μϋΒου
τούτον καί έκ τών περί τόν Καύκασον καί τόν Π ρομηθέα· καί
yap τούτα μετενηνόχασιν έκ τού Πόντου ίεύρο από μοίρας
προφ χσεω ς, ϊδόντες σπηλαίου έν τοΐς ΪΙαροπαμισάδαις ιερόν*
τούτο yap ένεδειξαντο Π ρομηθέω ς δεσμω τηρίου, χαΐ δεύρο
α φ η μ ένο υ τόν Ηρακλέα επί χτ,ν ίλευΒέρωσεν τού Π ρ ο μ η θ ε ίς ,
καί τούτον είναι τόν Κ αύκασ ον, δν Ελληνες Π ρομη^έω ς δε
σμωτηρίου άπέφηναν.

$* 9·
Ο τ ι δ 1 έ ς ΐ π ιά σ μ α τα ταύτα τώ ν κολακευόντων Α λέξανδρον,
πρώτον μεν έκ τού μη όμoλoysίv άλλήλοις τους συγγραφέας
όήλον, αλλά τούς μέν λέyεtv, τούς δε μ η δ άπλώς μεμνησΒ αι.
Ού y ap εϊκος, τ ά ένδοξα οδτω καί τύφου πλήρη μη πεπύσ&αι*
η π επ ύσ θ α ι μ έ ν , μή a | t a όέ μνήμης ύπολα & ΐν, καί ταύτα
τούς πις*οτα'τους αυτών. Ε πειτα έκ τού μηόέ τούς μ ε τ α ξ ύ , όι’
ών έχρήν τήν ές Ινίο ύ ς άφιξιν γενέσΒ χι τοΐς περί τόν Διόνυσον
καί τόν Η ρακλεα, μηόεν εχειν τεχμήριου ίεικνύναι τής έκεινων
όίού $ίά τής σφετέρχς γης* Κ α ί ή τού Ηρακλέονς όέ <τολή ή
Ζ

3
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683. τοιαύτη πολύ νεωτέρα τής Τρωικές μνήμες έ ςί, πλάσμα τών
τ»ν Ηράκλειον ποιησώηων, είτε Π,είσανδρος ήν, εΐτ τύλος τις'
τά δ αρχαία ζόανα ούχ ουτω ίιεσκεύαζ-αι.

§. το.
Ως εν τοΓς τοιούτοες ούν άποίέχεσθαι δεϊ παν το εγγύτατα
πίς-εως. Εποιν,σάμεθα δ ημείς καί εν τοΓς πρώτοις λόγοις τοΓς
περί γεωγραφίας δίαιταν, >) δυνατόν $ν, περί τούτων* χαί νΰν
έχεό/οις τε έξ ετοίμου γριηαόμ&α, χαΐ ετερα προο$ήσομεν,
όσων αν δεϊν δόξρ προς την σαφήνειαν. Μαλ(ζ"« δ έχ τ>5ς διαίτης
εδόχει τής τότε πιςόταχα είναι τά υπό τοΰ Ερατοσθένονς εν
τώ τρίτω τών Γεωγραφιχών έχτεθέντα χεψαλ.αιωόώς περί τής
τότε νομιζομενης Ινδικές, ϊ,νίχα Αλέξανδρος έπήλ$ε' χαί ήν ό
Ινίός όριον τούτης τε χαί τής λριανής, ί}ν έψεζής προς Trj
689. εσπέρα χειμένην Πέρσαι χατεϊχον' υς-ερον γάρ δη χαί τής
Apua/ής πολλών εσχον οί Woi λαβόντες παρά τών Μαχεδάνων*
Ε γ « δε τοιαϋτα, & "λέγει ό Ερατοσθένης.
$. I I .

Tin» Iviowjv περιώρικεν, «πο μεν τών άρχτων, τοΰ Ταύρου
τά έσχατα, από τής λριανής μήχρι τής έώας θαλ,άττης, άπερ
οί επιχώριοι χατά μέρος Παροπάμισόν τε χαί Ημωδόν , χαί
Ιμαον, χαί άλλα όνομάζουσι, Μακείόνες δε Καύκασον από δε
τής εσπέρας ό Ινίό; ποταμός· τό δε νότιον χαί τό προσεώον.
πλευράν, πολύ μείζω τών ετέρων όντα, προπέπτωχεν εις το
Ατλαντικόν πε/αγος , χαί γίνεται ρομβοειδές το τής χώρας
σχήμα, τών μειξόνων πλευρών εχατέρου πλεονεχτοΰντος παρά
τό άπεναντίον πλευράν τριαχιλίοις ςαδίοις, όσον ές-ί τό χοινόν
άχρον τής τε εωθινής παραλίας χαί τής μεσημβρινής, έ'ζω προπεπτωχος έξ ίσης έφ’ έχάχερον παρά την a)hjv ηίόνα. Τ ί; μεν
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βυν εσπερών πλευράς από των Καυκάσιων όρων επί t>jv νότιον 6%.
θάλατταν ς-α'δίοι ράλις*α "λέγονται μύρια τρισχίλιοι παρά τον
Ινίόν ποταμον μέχρι των εκβολών αυτού· ώς-’ «πεναντί'ον ή
εωθινή, προσλαβούσα τούς τής άκρας τρισχιλιονς, ‘έςαι μυρίων
χαΐ έξακισχιλίων ς·αίίων. Τούτο μεν ουν πλάτος τής χώρας τό τ’
ελαχις-ον καί τό μίγιςον. Μήκος δε τό από τής εσπέρας επί τήν
έω· τούτον δετό μεν μέχρι Πάλιδόθρων έχοι τις άν βεβαιότερης εί
παν καπαμεμέτρηται γάρ σχοένοις,καί ϊςιν οδός βασιλική ραδίων
δίσμνρίην τα δ3επέχεινας"οχασμώλαμβάνεται διά τών ανάπλων
των έχ Βάλάττης διά τον fayyov ποταμού μέχρι ΠάλιβόΒρων'
εΪΥΐ δ3άν ςαδίων εξαχισχιλίων. Ες·*ι δε το παν, $ βραχύτατον,
μυρίων έξακισχιλίων, ώς εκ τε τής Αναγραφής των ς^ ρ ω ν
τής πεπις-ευμένης μάλιςα λαδεΐν %ρατοσΒένης ψησί, καί ό
Με^'ασθέντις οδτω σνναποφαι'νεται* Πάτροκλος δε χιλιοις Ιλαττόν
φησε. Τούτο» δή πάλιν τω διας^ματι προστεθέν το τής άκρας
διάβημα τό προπιπτον ε’πί πλέον προς τάς άνατολάς, ο!
τρισχίλιοι ςάδιοι ποιήσουσι τό μεγιςον μήκος· ετι ίέ τούτο τό
από των εκβολών τού Ινίού ποταμον παρά τήν εξής ήϊόνα,
μέχρι τής λεχθεισ/ϊς άκρας, καί των ανατολικών αυτής τέρμι
νων' οικούσι S3 ενταύθα οι Κ-ωνιακοΐ καλούμενοι.
$. 12.
Εκ δε τούτων πάρεςτν όράν, όσον διαψίρουσιν αι των άλλων
αποφάσεις, Κτ^σιον μεν ούκ έλαττω τής άλλης Ασίας τήν
ίνδικήν λέγοντος, Ονησικρίτου δε τρίτον μέρος τής οικουμένης ,
Νέαρχον δε ρηνών όίόν τεττάρων τήν δι οώτον τού πεδίου,
Μεχασθένον"; δε καί Αηιμάχου μετριασάντων μάλλον' υπέρ γάρ 6gο.
διαμυρίόυς τιθέασι ς-α^ους, τό από τής νοτίου Βάλάττης επί
τον Καύκασον. Δτμραχος δ’ υπέρ τούς τρισρυρίους κατ’ ένϊους
τόπους. Πρός ους ε’ν τοϊς πρώτοις λό^οις είρηται. Νύν δέ το~
ζ 4
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6<}θ. σοντον ειπεΐν ικανόν, ότι καί τούτα συνηγορεί τοΐς αιτονρένοις
σνχχνώρυν, εάν τι περί τών Ινίικών λέοντες μη όϊίοχνρίζωνται.

§· ι3 .
Απααα ό’ ές·ί κατάόρντος ποταμοΐς η Ινίαί?, τοΐς ρέν εις
όύο τούς ρεχίς-ους συρρηγνυμένοις > τόν τε ίνόόν καί τόν
Γα'^γ»ιν* τοΐς ίέ κατ’ ιόια ς-όματα έκδιδοΰσιν εις τήν θάλατταν. Απόντες ό* από τον Καύκασον ττιν άρχ^ν εχουσι, καί
φέρονται μεν επί τ«ν μεσημβρίαν τό πρώτον , ε?θ* οί ρέν ρένονσιν επί τκ,ς αντκς φοράς, καί μάλιςα οί εις τόν ίνίόν συμβάλλοντες’ οί ^ έπις-ρέφονται προς έω, καθάπερ *καί* ό ΓάχyvjS ποταρός* Οντος ρέν ονν καταβάς εκ τ?ς ορεινής , έπειδχν
άψκ,ται τών πεδίων, έπις-ρέψας προς εω, καί ρνείς παρά τά
Παλίοοθρα, μ&γίςην πόλιν, πρόεισιν επί τήν ταύτρ θάλατταν,
καί ρώα» εκβολήν ποιείται, μίτγιςος ών τών κατά τήν ίνίικήν
ποταμών. Ο δε Ινδός δυσί ς·όμασιν εις την μεσημβρινήν εκπίπτει
θάλατταν, έρπεριλαμβάνων τήν Πατταλκ,νήν χαλουμένην χώραν,
παραπλήσιου τώ κατ’ Αί/νπτον Δέλτα. Εκ ίέ τής άναθυμιάσεως των τοσούτων ποταμών καί εκ τών ετησίων, ώς Ερατο
σθένης ψηαί, βρέχεται τοΓς θερινοΐς δμβροις η Ινόίκή , καί
"λιμνάζει τά πεδία' εν μεν ονν τοντοις τοΐς δμβροις λινόν σπειρεται και κέχχρος* προς τοντοις ουσάρον, δρυζα, βόσμορον'
τοΐς δε χειρερα/οίς καιροΐς πνροί, κριθαί, όσπρια, καί άλλοι
καρποί εδώδιμοι, ών ημείς άπειροι. Σχεδόν δέ τι τοΐς έν Αι
θιοπία καί κατ’ Αίγυπτον τά αυτά φύεται καί έν τη Ινδική'
καί τών εν τοΐς ποταμοΐς, πλήν ίππον ποταμού, τά άλλα
φέρουσι καί οί Ινώκοί* Ον^οικριτος όέ καί τονς ίππους χίνεσδαι
φ»]σι. Τών ό’ ανθρώπων οί ρέν μεσημβρινοί τοΐς Αιθίοψιν
είσίν όροιοι κατά τήν χροιάν’ κατά όέ τήν όψη» καί τήν τρίχω-
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<jtv τοΓς άλλοις* οΰίέ γάρ οΰλοτριχοϋσι διά την υγρότητα τοΰ 69
βέρος· οί δε βόρειοι, τοΓς Αίγυπτίοις·
$. ι4·
Τ»ν δε Ταπροδάνην πελαγίαν είναι φασι νήσον, άπέχουσαν
των νοτιωτάτων τής Ινδικής των κατά τούς Κ,ωνιακοΰς προς με
σημβρίαν ήμερων επτά πλούν, μήκος μεν ώς όκταχισχιλίων ςα·
δίων επί τήν Αιθιοπίαν' έχειν δε και ελέφαντας. Τοιαΰται μεν
at τοΰ Ερατοσθένους αποφάσεις. ΠροστεΒεΓσαι δε και at των
άλλων, εΓ πού τι προσακριβοΰσιν, ειίοποιησουσι την γραφήν. 6g
§. *5.

ΟΙον περί τής Ταπροδάνης Ονησίκριτός φησι, μέγεθος μεν
εΐναι πεντακισχιλίων ς·αδίων, ού διορίσας μήκος, ουδέ πλάτος’
διέχειν δε τής ηπείρου πλούν ήμερων είκοσι* άλλά κακοπλοείν
τά; ναύς, φαύλως μεν ίςιοπεποιημένας , κατεσκευασμένας δε
αμφοτέρωθεν έγκοάιων μητρών χωρίς* είναι δε και άλλας
νήσους αυτής μεταξύ καί τής Ινδικής’ νοτιωτάτην δ’ εκείνην.
Κήτη δ άμφίδια περί αΰτην γίνεσθαι, τά μεν βουσί, τά δ'
ϊπποις, τά δ άλλοις χερσαίοις έοικότα.
$. ι6 .
Νέαρχος δε περί τής εκ των ποταμών επιχοης παραδείγματα
φέρει τά τοιαύτα, ότι και το Ερμου, καί Καυς*ρου πεδίον , καί
Μαιάνδρου, καί Κβίχου παραπλήσιας εΐρηται, διά το την έπι«
φορουμενην τοΓς πεδίοις χούν ανζειν αυτά, μάλλον δε γεννάν ,
εκ των ορών καταφερομένην, όση ευχεως και μαλακά,’ καταφέρειν
δε τούς ποταμούς, ώς-e τούτων ώς άν γεννήματα ύπάρχειν τά
πεδία’ και ευ λε^εσδαι, ότι τούτων έςά τά. πεδία. Τούτο δε ταύτόν
έςι τω υπό τοΰ Ηροδότου λ.εχθέντι επί τοΰ Νείλου , καί τής

go
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ΰη αυτώ γής, δη εκείνου δώρόν έ$ν διά τοϋτο & όρθώς
κ«ί ομώνυμον rij Αι/ΰτπω ,ψ/ισι λ$χ$χναι τον ΝεΣλον ό
Νέαρχος.
§·

»7·

Αρις-ό&ουλος δε μόνα xai ΖεσΒαι xai νίψεο^αι τά ορτη καί
τάς υπώρειας γησί* τά πεδία δε καί όμβρων ομοίως άπ>?λλάχθαι καί νιφετών έπικλύ£εσθαι δε μόνον κατά τάς άνοβάσεις
των ποταμών· νίφεσδαι f/έν ουν τά Spy} κατά χειμώνα* του δε
εαρος άρχομένου καί τούς ομήρους ένάρχεσθαι, καί αεί καί
ρα)λον λαμβοίνετν επιίοσατ τοΐς S* ί τησώας καί άίταλεώιτως
νυκτωρ καί μεθ’ ημέραν έκχεΓσθαι *καί* λάβρους εως επιτολής
Αρκτούρου* εκ τε δη των χιόνων καί τών νετών πλ^ρουμένους
ποτώΓεεν τά πεσία* Κατανω7θ;ζναι οέ τούτα καί ύφ* εαυτοί,
καί υπό των άλλων φησίν, ώρμην.ότων μεν εις την ίνδιχην άπό
ΤΙαροπαμισαδών , μετά δυσμάς Πληϊάίων, καί Λατριψάντων
κατά την ορεινήν , & τε τη Ασπασιών, καί τη Ασσακανου γη
τον χειμώνα' του δ9 εαρος άρχομένον κατα&δηκότων εις τά
πεδία, καί πολιν Τά&λα ευμεγέθη, εντεύθεν ^ επί Ϋόάσπην
καί τκν Πώρου χώραν· του ρκέν ούν χειμώνος υίώρ ούκ ίίείν,
αλλά χιόνας μόνον εν δε τοις Τα£ίλοις πρώτον ύσθίνα*· καί
έπειοίο ναταβασιν επί τον Υόασπην > καί νικησασι Πώρον >
οοός κν επί τον Υπανιν προς εω , κάκειθεν επί τον ΐόοσπην
πάλιν, ΰεσθαι συνεχώς, καί μαλις*α τοΐς ετησίαις* έπιτειλαντος οέ άρκτούρον, χενέσθαι παύλαν’ Λατρίψαντας ίέ περί τλν
ναυπηγίαν επί τώ Υόασπρ, καί πλεΓν άρζαμενους προ δύσεως
πληϊάοος ου πολλαΓς ημέραις , καί το φθινόπωρου παν , καί
692. τόν χειμώνα, καί το επών £αρ καί θέρος εν τώ κατάπλω πραγ(ζατευθέντας, έλθείν εις την Πατταληνίτν περί κυνός επιτολήν
δέκα ρ,έν δη του κατάπλου ^νεσθαι ρ}νας, ουδαμοϋ δ9υετών

Β Ι Β Λ . ΙΕ. ( ι ν δ ι κ ή ).

9*

«ΙοΒίοΒαι, ούί' οτε επήχμασαν βί έττ,σίαι' των δε ποταμών Cgi.
πλχρουμένων τά πείό* χλύξεσΒαι' tijv Si Βάλατταν άπλουν
είναι των ανέμων άντιπνεόντων, άπογαίας Si ρ^ίεριάς πνοής
έκδεξαμέντις.
§. ι8.
Τούτο μεν ούν αυτό καί ό Νέαρχος "λέγει* περί Si των Βε·
ρινών όμβρων ούχ ομολογεί' άλλα φησιν ύεσΒαι τά πεβία
Βέρους, χειμώνας δ3 άνομβρα είναι. Αέγουσι S’ αργότεροι καί
τάς άναβασεις τών ποταμών. 0 μέν γε Νέαρχος τοϋ Αν.εσΐνου
πλαισίου ςρατοπεδεύοντάς φτ,σιν άναχ/ασΒήναι μεταλαοεΓν τό
πον άλλον υπερδέξιον χατά τ/,ν άνάβασεν >γενέσΒαι Si τούτο
χατά Βερινάς τροπάς. Ο S’ λρίζ'όβουλος καί μέτρα τής άναβάοεως έχτίΒεται τετταράχοντα πτ,χεις , ων τους μεν εϊχοαιν
υπέρ το προϋπάρχον βάΒος πληρούν μέχρι χείλους το ρεϊΒρον,
τούς S’ εΐχοσιν υπέρχυσιν είναι εις τά πεβία. Ομολογούαι Si
xat βιότι συμβαίνει νησίξειν τάς πόλεις , επάνω χωμάτων
ιδρυμένας, χαΒάπερ καί εν Αίγύπτω καί ΑΐΒιοπία' μετά Si
άρχτοϋρον παύεσΒαι τήν πλημμύραν, ύποβαίνοντος τοϋ υίατοςέτι δ3ήμίψυχτον σπείρεσΒαι τήν γήν, υπό τού τυχόντος ορυ
κτού χαραχΒεϊσαν, χαΐ όμως φύεσΒαι τον χαρπόν τελιιον καί
καλόν. Ύήν β>όρυξαν φν,σ'ιν ό Αρις-όβουλος εςάναι εν ύβατι
χλιιςώ' πρασιάς S’ είναι τάς έχούσας αυτήν' ύψος β'ε τού φυ
τού τετράπκχυ, πολΰςαχΰ τε καί πολύκαρπον ΒερίζεαΒαι Si
περί δύσηι πλϊμάδος, καί πτίσσεσΒαι ώς τάς ξειάς" φύεσΒαι
Si καί εν τή Βακτριανή, καί Βαβυλωνία, καί Σουσίδι' καί ή
κάτω Si Συρία φύει. ΜέγίΚλος Si ττ,ν όρυξαν σπείρεσΒαι μεν
προ τών όμβρων φησίν’ άρδείας δε καί φυτείας [pi?] δείσΒαι
υπό τών κλειδών ποτιζομέντ>ν υβάτων. Περί Si. τού βοαμόρου
φησΐν Οννισίχριτος , ότι σϊτός irt μικρότερος τοϋ πυρού* γεν-
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692. νότοι S’ εν ταίς ρεσοποταρίαις. Φρύγεται S, δπάν άλοηθή,
προορννντων, μη άποίσεα άπνρον εκ τή* άλω, tow ρή έζοίγεβθαι σπέρμα.
$· '9*
Τήν S ομοιότητα τής χώρας τούτης πρός τε τήν ΑΓ/νπτον
καί τήν Αιθιοπίαν, καί πάλιν τήν εναντιότητα παραθείς ό
Αρις-όβονλος, διότι τώ Νείλω μεν εκ των νοτίων όμβρων έςίν
693. ή πλήρωσις, τοίς Ινδίκοίς ποταροϊς δε από των αρκτικών,
£ητεί, πώς οι μεταζυ τόποι ον κατορβ’ροννται* ούτε γάρ ή
Θηβαις ρεχρι Σνήνης, καί τών ε ^ ς Μερόης, οντε τής Ινδι
κής τά από τής Πατταληνής ρεχρι τον Υδάσπον* τήν S’ νπέρ
ταντα τα μέρη χώραν, εν >j καί ομβρο·. χαΐ νιψεζοΐ, παραπλή
σιας lipj χεωρχεισθαι τή άλλη τή ΐΊω τής Ινδικής χώρα* ποτί£εσθαι yap εκ τών όρβρων καί τών χιόνων. Εΐκός S' οίς είρηκεν οντος, καί ενσεις*ον είναι τήν γην, χαννονρίνην νπό τής
πολλής υγρασίας, xai εχρήγματα λαρβάνονσαν, ώς*ε καί ρείθρα
ποταμών άλλάττεσθαι. Περφθείς γοΰν επί τινα χρείαν, ίδείν
fn-iv έρηρωθείσαν χώραν πλειόνων, ή χιλίων πόλεων σύν
κώραις, έκλιπόντος τον Ινδόν τό οίκεΐον ρειθρον, έκτραπορένον δ5εις *τό* ετερον εν άρις-ερά κοιλότερον πολύ, καί οίον
καταρράςαντος, ώς τήν άπολει^θείσαν ε’ν δεξιά χώραν ρηκε'τι
ποτίξεσθαι, ταίς νπερχυσεσι ρετεωροτεραν ονσαν, ον τον ρείθρον τον καινόν ρόνον, αλλά καί τών νπερχύσεων.
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Ταίς δέ τών ποταρών πληρώσεσι, καί τώ τούς άποχαίονς
ρή πνειν, όμολ.ογεΐ καί τό λεχθέν νπό τον Ονη'τικρίτον. Τεναχώδή yap
είναι τήν παραλίαν, καί μαλ&ςα κατά τά
ς-όρατα τών ποταρών, διά τε τήν χονν καί τάς πλημμυρίδας,
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καί τήν τών πελαχίων άνεμων επικράτειαν. Μεγασ^ένης δε τήν 6g5.
ευδαιμονίαν της Ινδικής έπισημαίνεται, τώ ίάαρπον είναι και
δίφορου' καθάπερ και Ερατοσθένης έφη, τον ρέν ειπών σπόρον
χειρερινόν, τόν ίέ θερινόν , καί όμβρον ομοίως' ουδεν yap έτος
εύρίσκεσθαί φ/ισι προς άρφοτέρους καιρούς άνομβρου' ώστε
ευετηρίαν εκ τούτου σνμβαίνειυ, απόρου ρ^ίε'ποτε τής χής
ουσης* τούς τε ξύλινους καρπούς χεννάσθαι πολλούς, καί τάς
ρίζας των φυτών, καί ράλις·α τών μεγάλων καλάρων , γλυ
κείας καί φύσει καί έψήσει, γλιαινομένου του ύπατος τοίς
ήλίοις, τού τ’ έκπίπτοντος έκ Διός, καί τού ποταμίου. Τρό
πον δέ τινχ λέγειυ βούλεται , ότι ή παρά τοΓς άλλοις λεχορέν>] πέψις καί καρπών καί χυρών παρ’ έκείνοις εψ^σίς εςν
καί κατεργάζεται τοσούτον είς εύς-ορίαν, δσον και ή διά πυράς*
ίιό καί τούς κλάίους φ^σίν εύκαρπείς εΓναι τών δένδρων, εξ
ών οι τροχοί· έκ £έ τής αύτής αιτίας ένίοις και έπανθειν έρ<ον.
Εκ τούτου ίέ Νέαρχός ψηαι τάς εύητρίους ύφαίνεσθαι σινδόνας’ τούς ίέ Μακείόνας αντί κναφάλων αύτοίς χρήσθαι, καί
τοίς αάγμασι σάγης. Τοιαύτα όε καί τά Σηρικά, έκ τινων φλοιών
ξαινομένης βΰσσου. Είρ>5κε $έ καί περί τών καλάμων, ότι 694·
ποιοΰσι ρέλι, μελισσών μη ούσών* καί Τενόρον είναι καρπο
φόρου' έκ δε τού καρπού ρεθύειν.
$. 21.
Πολλά χάρ $ή4 καί4 δένδρα παράδοξα ή Ινίική τρέφει, ών έςτ
και τά νεύοντας έχον τούς κλάίους, τά άέ φύλλα άσπίδος ούκ
έλάττω. όνησίκριτος ίέ και περιεργότερον τά έν τή Μουσικανού
δι&ξιώυ, « φησι νοτιώτατα είναι τής ίν&κής, διηγείται μεγάλα
δένδρα είναι τινα, ών τούς κλάδους αύξνιθέντας επί πήχεις καί
δώδεκα, έπειτα τήν λοιπήν αύ'&σιν κατωφερή λαμβάνειν , ώς
άν κατακαρπτορένους, έως άν άψωνται τής γης' έπειτα κατά
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694. γής όιαόοθέντας ριξσΰσθαι ομοίως ταΓς χατώρυξιν, εΐτ* άνα«
δο$έντας ς-ελεχούσθαι' εξ ου πάλιν ομοίως τρ αυξήσει κατα*
χαμφ^έντας, άλλην χατώρυγα ποιεή» , εΓτ’ άλλην καί ούτως
εφεξής , ώς·’ άφ’ ενός δενίρου σκιάδων γίνεσαι ρακρόν, πολυςτίλω σκηνρ όροιον Λέγει δί χαϊ μεγέθη δένδρων, ώστε
πεντε άνθρωποι; δύσπερίληπτα είναι τα ς·ε)άχη. Κατά δε τόν
Ακεσινην xai τήν συμβολήν τήν προς ΐάρωτιν καί Αρις·όβουλος
είρηκε περί των χαταχαμπτομένους εχόντων τούς κλάδους, xai
περί τού μεγέθους* ώσθ’ ένΐ δένδρω μεσημβρίζειν αχιαζομί*
νους ιππέας πεντήχοντα' ούτος δε τετρακοσίους. Λέ^ει δε 6
Αρις·ό6ουλο; , χαϊ άλλ.ο δένδρον, μεγάλους λοξούς όχον, ώς
ο χύαμος , δεκαδακτυλους το ρίκος, πλήρεις ρέλχτο;* τούς
δέ φαγόντας ού ραδιώς σώ^εσθαι. Απαιιτας «λ5 ύπερδέβλ.ηνται περί τού μεγέθους τών δένδρων οι φησαντες , έωράσθαι
πέραν τον Ύαρώτιδος δένδρον ποιούν οχιάν ταίς μεσημδρίαις
πενταςάδιον. Καί τών έριοφο'ρων [δέ] δένδρων φησίν οντος
το άνθος έχειν πυρήνα' έξαιρεΞένιος δ'ε τούτου, ξαινεσθαι το
λ.οιπόν ομοίως ταϊς ερεαις.
§· 22·
Εν δε τη Μουσικανοΰ xai σίτον αυτοφυή λέγει πυρώ παραπλησιον* xai άρπελον, ώς·’ οινοφορέΐν, τών άλλων άοινον λεγόντων την Ινδικήν* ώστε ρητ’ αυλόν efi/αι, κατά τόν Ανάχαρσιν,
ρητ’ άλλο τών ρουσικών οργάνων μηδέν , πλήν κνρβαλων καί
τυμπάνων, καί κροτάλων, ά τούς θαυρατοποιούς κεκττίσθαι.
Καί πολυφάρρακον δε xai πολύρριζον τών τε σωτήριον, καί
τών εναντιών, ώσπερ xai πολυχρώρατον, καί οντος εΓρηκε,, καί
άλλοι ye. Προστιθησι δ* οντος, ότι καί νόρος είη τόν άνενροντα τι τών ολέθριων, εάν μη προαανεύργ xai το άκος αυτού,
θανατούσθαι* άνευρόντα δέ, τιρής τυγγάνειν παρά τοίς |3ασι-
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g5
λεΰσιν. έχειν ίε καί χιννάμωμον, καί νάρδον, καί τά άλλα 6g5.
αρώματα την νότιον γην ττ,ν Ιν&κπν ομοίως, ώσπερ τ/,ν Αρα
βίαν χαί ττιν Αιθιοπίαν, δχουσάν τε εμφερες έκείναις κατά
τούς ίλίους· διαφέρειν δε τώ πλεονασμώ των ύδάχων, ώστ’
έναμον τον άέρα είναε, καί τροφιμώτερον παρά τούτο, καί
γόνιμον μάλλον, ως i* αυτως καί rfcv yi;v, καί το ΰίωρ· 3 $}
καί μεόζω τά τε χερσαία των ζώων , καί τά καθ' υίατος τά εν
ίνόοες των παρ’ άλλοες ευρίσκεσθαε. Καί τον Νείλον δ* είναι
γόνιμον μάλλον ετέρων, καί μεγαλοφυή γεννάν καί τάλλα, καί
τά άμφίδια' τάς τε γυναίκας έ'σθ’ δτε καί τετράδνμα τίκτειν
τά; Αιγύπτιας. λριςοτίλνις δέ τενα καί πεντάδυμα ίςορέΐ τετοκέναε, καί αυτός πολύγονου χολών τόν Νείλον καί τρόφιμον, διά
την εκ τών ίλίων μετρίαν ίψ^σεν, αυτό καταλεεπόντων τό τρό
φιμον , τό ιίε περιττόν έκθυμιώντων.
$. a3.
Από ie τίς αυτίς αιτίας καί τοΰτο συμδαίνειν είκός , οπερ
φησίν-ούτος, δτε τώ ιόμίσεε πυρί έψεΓταε τό του Νείλου υόωρ,
ή τά άλλα, όσω ii ye, φ»ισί, τό. μέν του Νελου ΰόωρ ευ
θείας έπεισε πολλκν χώραν χαί ς-ενήν, καί μετα&ίλλεε πολλά
κλίματα καί πολλούς άέρας· τά ^ Ινδικά ρεύματα ες πεόία
άναχεΓτα: μείζω καί πλατύτερα, ένδιατρίδοντα πολΰν χρόνον
τοΓς αύτοΓς κλεμασε, τοσώδε εκείνα τούτου τροφιμυώτερχ' διότι
και τά κήτη μείζω τε, καί πλείω* καί εκ τών νεφών is εφθον
ήδη χείσθαε τό δίωρ.
$· »4·
Τοΰτο i ο: μέν περί Αρις-όδονλον ούκ άν συ^ωροΓεν, οε
φασκοντες μί? δεσθαι τά πεόία. όνησικρίτω όέ δοχει *:όδ·:* τό
υίωρ afaov ε?να* τών ev τοΓς {ώοι; βιωμάτων, χαί φέρει
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6y5. σημεΓον το καί τάς χρόας των πινόντων βοσκημάτων ξενικών
άλλάττεσθαι προς το επιχώριον. Τοΰτο μεν οΰν εν. οΰκέτι δε καί
£τό] του μελανας είναι καί οΰλότριχας τους Αιθίοπας, έν ψιλοΓς
τοΓς υίασι την αιτίαν τιθέναι, μεμφεσθαι δε τον Θεοίέκτην εις
αυτόν τον ήλιον άναφέροντα το αίτιον ( δς φησιν ούτως ,
Οίς άγχαίρμν·» ήλιος &j>οελατών ,
Σκοτεινόν άνθος ΐξίχρωσι λιγνΰος
Εις σώρατ’ άνίρων , και ewtfpe^tv χόμας
Μορψχϊς άνχνξήτοιοι συντήξας πνρος),
Ζχοι αν ταα "λόχον. Φησί γάρ μήτε έγγυτέρω τοΓς Αίθιοιψεν είναι
τον ήλιον, η τοΓς άλλοις, αλλά μάλλον κατά κάθετον είναι,
καί διά τοΰτο επααιεσθαι πλέον· ώστ’ οΰκ ευ λέγεσΒαι άγχιτέρμονα αΰτοίς τον ήλιον , ίσον πάντων Αόχοντα* μήτε τό
6q6. θάλπος είναι τοΰ τοιούτου πάθους αίτιον’ μηδέ. γάρ τοΓς έν
γας-pi, ών οΰχ «πτεται ήλιος. Βελτιους 3έ οι τόν ήλιον αίτιώμενοι, καί την έξ οώτοΰ έπικαυσιν, κατ’ άπδληψιν σφοίράν τής
έπιπολής ικμάδος' καθ’ δ καί τους ίνίούς μη ούλοτριχεΓν ψαμεν, μηδ1ούτω πεπλησμενως έπικεκαΰσθαι τήνχρόαν, δτι ΰχροΰ
κοινωνοΰσιν άέρος. Εν ίέ τή γας-pi ήδη κατά σπερματικήν διάθεσιν τοιαΰτα yu/εται, οία τά γεννώντας και γάρ πάθη ouy?ενικά οΰτω λύεται, καί άλλοι ομοιότητες. Καί τό πάντων δ*
ίσον άπεχειν τόν ήλιον προς αίσθησιν λέγεται, ου προς λόγον4
καί προς αίσθησιν, οΰχ ώς ετυχεν, άλλ’ ώς φαμεν σημείου
λόγον εχειν τήν yiv πρός τήν τοΰ ήλιου σφαίραν* επεί πρός ^ε
τήν τοιαύτην αίσθησιν, καθ’ ήν θάλπους άντιλαμ&νδμεθα,
έγγύΒεν μεν μάλλον, πόρρωθεν ίέ ηττον, οΰκ ίσον ουτω δ>
άγχιτέρμων ό ήλιος λέγεται τοΓς Αίθίοψιν, οΰχ ώς όνησικρίτω
δίδονται.
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$. 25.
Καί τούτο δέ τών 6μδλογουμένων έςι, καί των σω£ο'ντων 696.
τόν προς τόν Αίγυπτον δμοεότητα καί τόν Αιθιοπίαν, δτι ,
τών πεδίων όσα μή έπυίλυςα, άκαρπα έςι διά την άνυδρίαν.
Νέαρχος δε τό ζητούμενου πρότερον επί τού Νείλου, πόΒεν η
πλήρωσις αυτού, διδάσχειν ίφη τους Ινδικούς ποταμούς, δτι
εκ των θερινών όμβρων συμβαίνει. Αλέξανδρον δ* έν μέν τώ
Υδασπρ κροκοδείλους ιδο'ντα, έν δε τώ Ακςσίνρ κυάμους Αι
γυπτίους, ευρηκέναι δόξαι τάς τού Νείλου πηγάζ, mi παρασκευάζεσΖαι ςόλον εις την Αίγυπτον, ώς τώ ποταμώ τούτο»
μέχρις έκείσε πλευσόμενον* μικρόν δ’ ύπερον γνώναι, δτι οΰ
δυνατοί, δ ήΧπισε'
Με'σσω γάρ μεγάλοι ποταμοί και Λινά ρϊε$ρα,
Ωκεανό; μεν πρώτα,

εις δν έκδιδδασιν οι Ινδικοί πάντες ποταμοί* έπειτα δ Αριαν)),
και ό Περσικός κο'λπος, καί δ Αράβιος, και αυτό δ Αραβία,
και δ Τρω/λοδυτεκη. Τά μεν ουν περί των άνεμων καί των
όμβρων τοιαύτα "λέγεται, και .τής πληρώσεως τών ποταμών ,
και τής επικλύσεως τών πεδίων.
§ . 26.

Δεί δε και τά καθ’ έκαςα περί τών ποταμών είπεΐν , δσα
προς την γεωγραφίαν χρήσιμα , καί δσων ις*ορίαν παρειλόφαμεν. Αλλως τε γάρ οί ποταμοί, φυσικοί τιυες όροι καί μεγεθών
καί σχημάτων τής χώρας δντες, έπιτηδειίτητα πολλόυ παρέχουσι προς ολην τόν νΰν ύπόθεσιν. 0 δε Νείλος καί οί κατά
τόν Ινδικόν πλεονέκτημα' τι έχουσι παρά τούς άλλους, διά τδ
τόν χώραν άοίχητον είναι χωρίς αυτών, πλωτόν άμα καί γεωρ- 697.
γήσιμον οΰσαν, καί μήτε έ<ροδεύεσθαι δυναμένην άλλως, μήτ’
3
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οixuoSou τό παράπαν. Τούς μέν ούν εις τον ίνόόν καταφερομένους ίς-οροΰμεν τούς άξιους μνήμης, κα.1 χάς χώρας, St
ών ή φορά' των S’ άλλων εςίν άγνοια πλείων, ί) ^νώσις.
Αλε|ανόρος γάρ 6 μάλις’α ταύτα άνακαλύψας, κατ’ άρχάς μεν,
τρίχα οί Δαρείον αολοφονκσαντες ώρμτ,σαν επί ζην χης Βακτρια
νής αποζΌ®», εγνω προΰργιαίζαζον 0ν διώκειν καί-οαταλύειν
εκείνους. Ηχε μέν ουν χτ,ς ίνδαεης πλησίον St’ Αριανών* άγεις
S’ αυτήν εν $εξιά, ύπερέξη τόν Παροπαμισόν εις τα προσάρχζια
μέρη καί ζην Βακτριανή* κατας-ρεψαμενος Sk χάχεΐ πάντα,
οαα ήν υπό Πέρσαις, χαι ίζι πλείω, τότ* ήδη χαι τής ίν&κ>}ς
ώρέχΒη, φόντων μεν περί αντής πολλών, ού σαφώς δε.
Ανες-ρεψε S’ ουν ύπερΒεις τα αυτά ορη κατ’ αλλας όίούς έπιτομωτέρας, έν άρις-ερά εχων τλν Ivdbusv, είτ’ ε’πε'ς-ρεψεν ανδις
επ’ αΰτ>ίν, καί τούς ορούς τούς έσπερίους αύττίς, καί τον Κώγην ποταμόν καί τόν Χοα'σπτιν, δς εις τόν Κώφην εμβάλλει
ποταμόν *χαί* χαζά Πληγήριον πάλαι, ρνεις παρά Γώρυ$χ άλ
λην πάλαν, καί άιεξιών τήν τε Βχνάοβηνήν καί t»sv TavSapixcv.
Επννθάνεζο $ε οιχήσιμον είναι μόιλιςα χαι εϋχαρπον τίιν ορεινήν
χαΐ προσάρχτιον την Sk νότιον την μεν avuSpov, την Sk ποτάμάκλ.υς-ον χαι τελεως εχπυρον, Βηρίοις τε μάλλον, ή άνΒρώποις
σύμμετρον, ίϊρμησεν ούν τήν έπαινουμένην χαταχτάσΒαι πράτερον, άμα καί τούς ποταμούς ευπερατοζέρους νομίσας τών
π»^ών πλησίον, ούς άναγχαΐον ήν StaSxtmv, έπεκαρσίόυς όντας
καί τέμυοντας, ήν έπηει γην. Αμα Si χαι ήχουσεν, εις εν
πλείους σννιόντας ρείν, χαι χοϋτ’ αεί καί μάλλον σνμβαίνον ,
δσω πλείόν εις τό πράσΒεν προίοιεν, ως·’ είναι $υσπερατοτέραν ,
καί τούτα έν πλοίων απορία. Δεδίώς ούν τούτο, $ιέβη τόν
Κωφήν, χαι χατες-ρέψεζο την ορεινήν, όση ετέτραπτο προς εω.
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Ην δέ μετά τον Κώρην ό ίνδός, εί3·’ ό Ύδάσπης, εΓ3·’ ο
Ακεσίνης, καί ό Ύάρωτις, υς-ατος δ5 ό Ϋπανις. Περαιτέρω
χάρ προελθείν έκωλύθη, τοντο μεν μαντείοις τισΐ πρόσέχων,
τούτο δ3 ύπό τής τροχιάς άπηχορευκυίας ήδη προς τους πόνους
άναγχασ^είς' μέλι?* δ' έκ των ύδατων έκαρνον συνεχώς ύόρενοι. Ταΰτ’ ουν έγένετο γνώριμα ήρίν των εωθινών της ίνδικής
μερών, όσα εντός του Τπανιος, καί εί τινα προσις·όρησαν ©ί
μετ’ εκείνον περαιτέρω του Υπάνιος προελ&όντες ρέχρι του
recyyou καί Παλιβο'^ρων. Μετά ρέν ουν τον Κώρην ο ίνδός ρεί*
τά δε μεταξύ τούτοιν τοίν δυείυ ποταροίν έχουσιν ΑΓ«κηνοι'τε,
καί Μασιανοί, και Νυσαίοι, καί Ασπάσιοι- εί$’ ΛΑσσακανοΰ,
•f
όπου Μάσσαχα πόλις, τό βασιλείου τής χώρας. HAj δέ προς
τω Ινδώ πάλιν «λλν? πόλις Πευκολα?τις , προς $ Ζεύγματος
γεγονότος έπεραιωσε τήν ςραζιάν.
§. 28.
Μεταξύ δε του Ινδού καί του Υδάσπον Τάξιλά ές*ι, πόλις
ρεχάλη καί εύνορωτάτη, χαι ή περαειρένη χώρα συχνή, καί
σφοδρά ευδαίμων, ήδη συνάπτουσα χαί τοίς ηεδίοις. Εδεξαντό
τε όή φιλαν^ρώπως τον Αλέξανδρον οί άνθρωποι, καί ό βα
σιλεύς αυτών Ταξίλης, ότυχόν τε πλειόνων, ή αυτοί παρέσχον*
ώστε φ3ονείν τούς Μακεδόνας και λέχειν, ώς ούκ είχεν, ώς
εοικευ, Αλέξανδρος., ούς ευεργετήσει, πριν ή διέ£η τον Ινδόν.
Φασι δέ τινες είναι την χώραν τούτην Αίχύπτου μείζονα.
Υπέρ δέ τούτης εν τοίς όρεσιν η του Α&σάρου χώρα , nap*
ω δύο δράκοντας άπηχ/ελλον οι παρ’ αυτού τρεφεσΒαι, τον
ρεν όχδοήκοντα πηχών, τόν δέ τετταράκοντα προς τοίς εκατόν,
ιός είρηκεν Ονησίκοιτος' ον ούκ Αλεξάνδοου «άλλον , η τών
Η 2
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6<j8* τταραίο'£ων άρχεκυβερνιέτϊΐν προσείποι τις αν. ΪΙώηες μεν yip
οι περί Αλέξανδρον το 3ανμαςίν αντί τάλη3ονς αποδέ
χονται μάλλον* νπερ&λέσ3αι δε δοκεϊ τους τοσοντονς έκεΓνος
τ>5 τερατολογία. Aeyet δ* ονν τινα καί 7κ3ανά , καί μνήμες
άξια, ώσζε καί άνιςοΰντα μν παρελ^εΓν αυχα\ Περί δ* ονν
χών δρακοντών καί άλλοι λέ/ονσα/* οτι εν τοϊς όμωδοις δρεσι
^ηρεύουσι y καί τρέγουσεν εν σπηλαίοι;.
$· 29*
Μεταξν δέ τον Ϋδάσπον καί τον Ακεσίνον >} τε τον Πώρον
ες-Ι, πολλή καί ά^αθή, σχεδόν τι καί τριακοσίων πόλεων, καί ιδ
προς τοΐς Ημωίοϊς όρεσιν ύλη, εξ ής Αλε«^αν<?ρος κχτήγαγε τώ
Υόάσπρ, κόψας ελάτην τε πολλ,ήνκαί πεύκην καί xcipsv, καί άλλα
παντοΓα sre^sjfyj ναυπηγήσιμα, εξ ών ς-όλον κατεσκευάσατο επί
τώ Ύόασπη προς ταίς έκτισμέυαις ύπ’ αυτού πόλεσιν έφ’ έκάτερα
του ποταμού, οπού τον Πώρον ενικά δίαβάς* ών τήν μεν Βουκε©αλίαν ώνόμασεν, άπό τού πεσόντος ίππου κατά τίτν μάχην τήν
προς τόν Πώρον εκαλείτο ίέ Βουκεφάλας άπό τού πλάτους τού
μετώπου* πολέμιας $* ην άχαρος, καί άεί τούτω έκεχρητο
6g9* *«τά τους ά^ώνας* τήν ίέ Νίκαιαν άπό της νίκης εκάλεσεν.
Εν ίέ τή λεχΒείση υλ>!, καί τό τών κερκοπιθηκων Αη^ούνται
πλήθος ύπερβαλλον καί τό μέγεθος ομοίως* ώς*ε τούς Μακείονας ποτέ, ίίόντας εν τισιν άκρολοφίαις ψιλαίς έρωτας έν τάξει
κατά μετωπον πολλούς (καί yap άν^ρωπονούς-ατόν ές*ι τό
ξώον, ούχ ηττον τών ελεφάντων), ς-ρατοπέδου λαβεΓν φαντα
σίαν, καί όρμήσαι μέν επ’ αυτούς, ο>ς πολεμίους* μαθο'ντας
£έ παρά Ταίίλου, συνόντος τότε τώ ]3ασιλεΓ, την άληθειαν,
παυσασ&αι. Η όε 3ήρα τού £ώου όιττη' μιμητικόν <?έ, καί επί
τά ίένίρα άναφευκτικόν* οί ούν 3ηρευοντες, έπάν ιόωσιν επί
Τενόρων ίίουμε'νον, εν οψει Μέντες τρυβλίον ΰίωρ έχον, τούς
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εαυτών οφθαλμούς ίνολείψουαιν έξ αύτού* εΐτ, αυτί τοΰί ύίατος 699·
ιξού τρυβλίον Βέντες, άπι'ασι καί λοχώσι πόρρωΒεν’ έπάν δε
καταπτόησαν to Βτ,ρίον ρ/γρίσηταε του ι|ού, καταμΰσαντος 8*
εποίλείφθρ τά βλέφαρα., έπιόντες ζο>γροΰσα>. Εις μέν ούν τρόπος
ούτος. Αλλος δε' ϋποόύσάμενοι θυλάκους, ώς άναζυρίδας ,
άπίασιν, άλλους καταλιπόντες ίασείς, τά εντός κεχρισμένους
ί|ώ' ένδύντας δέ εις αυτούς ραόίως αίρούσι.
§. 3ο.
Καί txjvΚ«Θαιαν δέ τινες [καί] την Σωπε&ους, τών νομαρχών
τη»ος κατά τηνδε τκ,ν μεσοποταμίαν τιθέασίν* άλλοι δέ καί τού
Ακεσίνου πέραν καί του Ταρώτιδος , όμορου όϊ του Πώρου ,
του έτερον, δς ην ανεψιός του ύπ’ Αλεξάνδρου άλόντος* χα
λούσε δέ Γανδαρίδα την υπό τούτω χώραν. Εν δέ τή ΚαΒαία
καινότατου ις-ορείται τό περί του κάλλους, ότι τιμάται διαφερόντως, ώς ίππων καί κυνών βασιλέα τε yap τον κάλλίΓου
άίρεϊσΒαι φησίν 0νχ]σικριτος· yεvόμεvόv τε παιδίον μετά δίμηνον
χρίνεσΒω. δημοσία, πότερον έχει τ>?ν έννομον μορφήν καί του
£ρν αξίαν, η ου* χριΒέντα δ3ύπό τοϋ άποδειχθέντος άρχοντας
£ρν, w 3·ανατουσ3·αι· βάπτεσθαί τε πολλοις εύανθες*άτοις
χρώμασι τούς πώyωvaς αύτού τούτου χάριν , καλλωπι£ομένους· τούτο δέ καί άλλους ποιεϊν ε’πιμελώς συχνούς τών Ινδών
(καί γάρ δη φέρειν την χώραν χρόας Βαυμαςά;) καί Spt|i, καί
εσΒησι' τούς δ* ανθρώπους τά άλλα μέν εύτελεΓς είναι, φιλοκόσμους δε'. ίδιον δε τών Καθαιών καί τούτο ίς*ορεΐται, τό
αίρείσδαι νυμφίον καί νύμφην άλλήλους· καί τό συχκατακαίέσ^αι τε^νεώσι τοίς άνδράσι τάς χυναϊκας κατά τοιαύτ^ν
αιτίαν, ότι, έρώσαι' ποτέ τών νέων, άφις-αίντο τών άνδρών ,
η φαρμαχεύοιεν αυτούς* νόμον ούν ΒέσΒαι τούτον, ώς παυ» 7°°*
σομένης τη; φαρμακεία;. Ού πώανώς μέν ουν ό νόμος, ονδ*ί
Η 3
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oo. αίτια "λέγεται. Φασ» S’ έν τρ Σωπε&ους χώρα ορυκτών «λών
όρος εΐναι, άρκεϊν δυνάμενον ολη τρ ίνδ^κρ* και χρυσεία δέ
και άργυρεΐα ον πολν «πω3εν έν άλλοες ορεσιν ίς^ορειται καλά,
ώς ε’δήλωσε Γόργος 6 μεταλλευτκς. Οί Ινδοί ρεταλλείας και
χωνείας άπειρως εχοντες, ονδ5, ών εύπορονσιν, ϊσασιν, άλλ*
άπλονΓερον μεταχειρίζονται το πράγμα.
$· 3 ι.
Εν δέ τη ΣωπείΒους καί τάζ των κννών άρετάς διγ^οννταί
Βαυμαςάς’ λαβεΐν γοΰν τον Αλέξανδρον παρά τον Σωπε&ους
κύνας πεντήκοντα καί εκατόν’ διαπείρας δέ χάριν λέοντι προσαψέντα δύο, κρατουμένων αυτών, δύο άλλους έπα^είνατ τότε δ’
«δ/j κα5ες"ώτων βες αντίπαλα, τον μέν ΣωπείΒη κελευσαι των
κννών ένα άποσπάν τον σκέλους ταά λαβόμενον, εάν δε μη υπ
άκουη ^ άποτερεϊν* τον Αλέξανδρον δε κατ' άρχάς μεν ον σν/χωρεϊν άποτεμει, , ρειδόρενον τον κννο'ς· είπδντος δ’, σκ τέτταρας
άντιδώσω σοί, σν^χωρίοαε, καί τον κννα περειδεΓν άποτμηΒέντα τδ σκέλος βραδεία τορρ, πριν άνάναι τδ o/jy/xa.
$. 3 a .

Η ριεν ουν ρέχρι τον Ϋδάσπον δδδς το πλέον ην έπί μεσημ
βρίαν’ ή δ’ έν3ένδε προς έω μαύ.ον μέχρι τον Τπανιος* άπασα
δέ τζς υπώρειας ραλλον, η των πεδίων έχορέν*}. Ο δ> ουν
Αλέξανδρος άπδ τον Τπάνιος άνας-ρέψας επί τδν Τδαστηον καί
τδ vavraS-pov, σννεκρότει τδν ς-όλον εΓτ* έπλεε τώ Υδάσπρ.
Παντες δ* οί λεχ&έντες ποταμοί συρβάλλουσεν εις ένα τδν Ινδόν,
ύς-ατος δ’ δ Υπανες* πεντεκαίδεκα δέ τους συμπαντάς <ρασι σνρ*
ρεεν τονς γε άξιολόγους’ πληρωΒείς δ* εκ πολτών (ώς-ε καί
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Ιγ3 εκατόν ς-αδίους, ώ; οι μη μετρίόζοντές γασιν, ευρυνεσθαι ηοο.
κατά τινας τόπους' ώς δ3 οί ρετριώτεροι, πεντίκοντα τό πλείςον, ίλάγιςον δε έπτά· καί πολλά έθνη καί πόλεις είναι πίριξ),
έπειτα δυσί ς·όμασιν εις xrjv νοτίου έκδίδωσι θάλατταν, καί
την Παττάληνήν προσαγορευομένην ποια νήσον» Tavvqv S’ έσχε
τίν διάνοιαν Αλέξανδρος, άγεις τά προς εω μέρη, πρώτον μεν
διά το κωλυθίναι διαβηναι τον Υπανιν έπειτα καί ψευδή χαταμα$ών τ$ πείρα τον προκατέχοντα λόγον, ώς έκπυρα εϊη και
Ζηρίοις {/άλλον οικήσιμα τά εν τοΓς πεδίοις, η άνθρωπειω γίνει’
διόπερ ωρμησεν επί ταντα, άγεις εκείνα, ώςε καί έγνώσ^η
τούτα άντ* εκείνων επί πλέον.
$ *33.

ή μεν ουν μεταξύ τού Ϋπάνιος καί τού Ϋδάσπου λέγεται
εννέα εχειν βύνη· πόλεις όέ εις πεντακισχιλιας , οΰκ έλάττους 701·
Κώ τής Μεροπίδος· δοχεΐ δε προς υπερβολήν είρίσθαι τό πλί
θος* η δε μεταξύ του Ινίοΰ και τού Ϋδάσπου, ειρηται σχεδόν
τι ύγ ών οίκειται των άξιων μνήμης. Κάτω δ' εξής είσιν οι τε
Σίβαι λεγόμενοι, περί δ>ν και πρότερον εμνήσΒημεν, καί
Μαλλοϊ, και όξυδράκαι, μεγάλα έΒνη· Μαλλ.οί μεν, παρ’ οίς
άποθανείν εκινδύνευσεν Αλέξανδρος, τρωΒεΙς εν άλώσει πο
λίχνης τινός* Οξυδράκαι δε, ονς τού Διονύσου συγγενείς έγαμεν
ρερυθεΰσθαι. Προς αυτή δ3 ήδη τρ Πατταληνρ την τε τού

Μουοοιανοΰ λέγουσι, καί την Σάβου, τά Σινδονάλια, καί έτι
την Πορτικανού, και άλλων, ων έκράτησεν απάντων Αλέξαν
δρος, την τού Ινίοΰ παροαούντων ποτάμιον, ύςάτης δε τίς
Πατταλϊΐνίς, ίν ό Ινίος ποιεί, σχιστείς εις δύο προχοάς.
Χριςόδουλος μεν ουν εις χιλίους ροδίους διεχειν όΐλλήλων γησίυ
αυτός* Νέαρχος δ3 οκτακόσιους προς&ησοτ όνησίχριτος δε
την πλευράν εχάς-ην της άπολαμβανομένης νήσου, τριγώνου τό
ιι 4
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7<>ι. σχήμα, δίσχιλιων’ τού δε ποταμού το πλάτος, καθ’ δ σχίζεται
εις τά ς-όματα, όσον δίακοσίων καλέ? όέ την νήσον Δέλτα,
καί ψησΐν ϊσην είναι τώ κατ’ Αίγυπτον Δέλτα, ούκ αληθές
τούτο λέ/ων. To yap κατ’ Αίγυπτον Δέλτα χιλίιαν καί τριαχοσίων ς-αδίων εχειν λέγεται την βάσιν, τάς δε πλευράς έκατέραν ίλάττω τής βάσεως. Εν δε τή Πατταληνρ πόλις ές'ιν αξιόλο
γος τά Πόπολα, άψ’ ής καί ή νήσος καλείται.
$. 34.
Φτΐσί S’ Ονησάριτος, την πλείςτρ παράλιαν τί}ν τούτη πολύ
τό τεναγώδες εχειν, καί pahca κατά τά ςόματα των ποταμών,
διά τε την χούν, καί τάς πλημμυρίδας, ναι τό μη πνεΐν άποya/ους, άλλ’ ύπό τών πελάγιων άνεμων κατέχεσΒαι τούς
τόπους τό πλέον. Αέγει δε καί περί τής Μουσιχανοΰ χώ
ρας επί πλέον έγκωμιάζων αυτήν, ών τινα καί άλλοις ΙνίοΓς
κοινά ις-όρηιαι, ώς τό μακρόβιου, ώςε καί τριάκοντα έτη τοΐς
εκατόν προολαμβάνειν (καί γάρ τούς Σήρας έτι τούτων μαχροβιωτέρους τενές φασί), καί τό λιτόβίον καί τό υγιεινόν, καίπερ τής χώρας αφθονίαν απάντων εχούσης. Ιίίον δε τό συσ
σίτιά τα/α Λακωνικά αύτοϊς είναι δημοσία σιτουμένων, οψα
δ έκ θέρος εχόντων’ καί τό χρυσία μη χρτ,οθαι, μηδ αργύρια,
μετάλλων όντων* καί τό άντί ίούλων τοΐς εν ακμή χρήσΒαι
νέοις, ώς Κρήτες μεν τοΐς Αφαμιώταις, λάκωνες δε τοΐς Efλωοι* μή άκριβόύν δε τάς έπιςήμας πλήν ιατρικής’ επί τα/ων
γάρ κακουργίαν είναι την επί πλέον άσχησιν, οΐον επί τών
702. πολεμικών, και τών όμοιων’ δίκην δε μη είναι, π)ήν φόνου
και ύβρεως’ ούκ επ’ αύτώ γάρ τό μη παθείν ταΰτα’ τά ό5 έν
τοΐς συρβολαίοις επ’ αύτώ εχάςτα’ &?ε άνέγεσΒαι δει, εάν τις
παραβή την πίςιν’ αλλά καί προσέχειν, δτω πις’ευτέον, και μή
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δοιών πληρούν τήν πόλο». Ταϋτα μεν οΙ ρετ’ Αλεξάνδρου ς-ρα- 702.
τεύσαντες λ^ουσιν.
$. 35.
Εκδε'δοται Si τις καί Κρατεροΰ -προς την μητέρα ΑρίΓοπα'τραν έπις*ολή, πολλά τε άλλα παράδοξα ψράζουσα, καί ούχ
ομολογούσα ούδενί, xal δη καί το ρέχρι τον Γά^ον προελθεΓν
τον Αλέξανδρον' αυτός τέ φησιν ίδεΓν τον ποταμόν, καί κήτη
τά έν αΰτώ, καί μεγέθους, καί πλάτους, καί βα'^ους πόρρω
mViw? ραλλον, η εγγύς. Oti fxev yap μέγιςος των ρνηρογινομένων κατά τάς τρεις ηπείρους, καί μετ’ αυτόν ό Ινδός,
τρίτος δέ καί τέταρτος ό ίς-ρος, καί ό Νείλος, ίκαυώς συρφωνεήαι* τά καθ’ έκαςα δ άλλοι άλλως περί αυτοί λ^ουσιν, οι
ρεν τριάκοντα ςαδίων τούλάχι^ον πλάτος* οί δέ ^καί* τριών*
Με/ασΒένης δε, όταν η μέτριος, καί εις εκατόν εΰρύνεσθαι,
βά5ος δέ είκοσι όρ/υιών τουλάχι^ον.
$. 36.
Επί δέ τη συρβολή τούτου τε καί του άλλου ποταμού τά
Παλίβοθρα ιδρύσ^αι, ςαδίων όγδοδχοντα τό μήκος, πλάτος
δε πεντεκαίδεχα , έν παραύ.ηϊογράμμω σχήματι, ξύλινου πε
ρίβολον έχουσαν κατατετρηρένον, ώστε διά των οπών τοξεύειν·
προκείσΒαι δε καί τάφρον φυλακής τε χάριν καί υποδοχής των
εκ τής πόλεως άπορροιών. To S’ έθνος, έν ω ή πόλις αυτή,
καλεΐσθαι Πρασίους , διαφορώτατον τών πάντων* τον δε βασι
λεύοντα έπώνυρου δει τής πόλεως είναι Παλίδοθρον καλούρενον προς τω ίδίω τω έκ ^^ενετής όνόμχτι, καθάπερ τον Σανδρόχοττον, προς δν ηκεν ό Με^αο^ενης περφ^είς. Τοιοίτον
δέ καί τό παρά τοΓς ΠαρΒναίοις* Αρσάκαι γάρ καλούνται πάντες* ιδία δε ό μεν Ορώδης, ό δέ Φραάτης, ό δ’ άλλ.ο τι.
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702.

λρίςΎι δ* όμολοχείται πάσα ί τού ΐπάυιος πέραν* ούκ όκρι·
6ούται δέ, όλλά διά την άγνοιαν xai τον έκτοπισμόν "λέγεται
•κώη επί το μεΐξον, vj το τερατωδέΓ®ρον* οΐχ τα τών χρυσωρύ
χων μυρμήκων, xai άλλων Κτηρίων τε καί ανθρώπων ιδιόμορφων,
χαί δυνάμεαί τισιν εξαλλαγμένων* ώς τούς Σάρας μακροδώυς
ψασι , πέρα χαΐ διακοσίων ετών παρατείνοντας. Αέγουσι δε
xai άριςοχρατεχήν ταα σύνταξιν πολιτείας αυτόθι έχ πεντακισχιλίων βουλευτών συνες-ώσαν, ων εχαςον παρέχεσθαι τώ
7ο5. κοινώ ελέφαντα. Και τίγρεις δ1έν τοΓς Πρασιοις φησίν ό Μεχασθένης χίνεσθαι μεγίς-ους, σχεδόν δέ τι καί διπλάσιους
λεόντων δυνατούς δέ, ώστε των ίμερων τινά, άγόμενον ύπό
τεττάρων, τώ όπισθίω σκέλει δραξάμενον ίμιόνου , βιάσασθαι
χαΐ Ιλκύσαι προς εαυτόν. Κερκοπιθάκους δέ μειζους των μεγίς-ων κυνώυ, λευκούς , πλήν τού προσώπου* τοϋτο δ’ είναι
μέλαν παρ’ άλλοις δ>άνα'παλιν τάς δέ κέρκους ρέζους δυεΐν
πήχεων' Υ,μερωτάτους δέ καί ου κακοήθεις περί επιθέσεις καί
κλοπάς. Λίθους δ’ όρύττεσθαι λιβανόχρους , γλυκύτερους
σύκων, r, μέλιτος. Αλλαχού δέ διπάχεις i f εις ύμενοπτέρους,
ώσπερ at νυχτερίδες* καί τούτους δέ νύκτωρ πέτεσθαι, ς:«λαγμούς άψιέντας ούρων, τούς δέ ιδρώτων, διασηποντας τον
χρώτα τοΰ μη ψυλαξαριενου. Και σκόρπιους είναι πτηνού ς ,
υπερβάλλοντας μεχέθεσι. Φύεσθαι δέ καί ίδενον. Είναι δέ xai
κύνας όλκιμους , ού πρότερον μεθιέντας τό δηχθέν , πριν εις
τούς ρώθωνας ύδωρ καταχυθηναι* ε’νίοις δ* ύπό προθυμίας εν
τώ δάχματι διας-ρέψεσ^αι τούς οφθαλμούς, τοις δέ καί ε’κπίπτειν κατασχεθήναι δέ και λέοντα ύπό κυνός, και ταύρον
τόν δέ ταύρον καί άποθανειν, κρατούμενον τού ρύ^χους, πρό
τερον vj αφεθάναι.

ΒΙΒΑ. ΙΕ. ( ιν δ ικ ή ).

χοη

$. 38.
Εν δε τϊ5 ορεινή Σιλίαν ποταμόν είναι t ώ μηδέν έπιπλεΓ. ηοϋ.
Δημόκριτον μεν ουν [ούκ] άπιςεΐν, άτε πολλών χης Ασίας
πεπλαν/]μένον λριςοτίΚης δε άπιςεϊ* καίπερ καί αέρων όντων
λεπτών, οίς ονδεν εποχείται πτηνον έτι δε των άναφερομένων
άτμων ε’πισπας-ικοιτινές είσι προς εαυτούς, καί οΐον ροφηταοί
τον ύπερπετοίίς , ώς το ίλεκτρον τον άχυρου, καί« σιδηρΐτις
τοΰ σεβρού* τάχα ίέ καί καθ’ ύίατος τοιαϋταί τινες εΓεν άν
δννάμεις. Ταΰτα μεν ούν φυσιολογίας έχεταί τίνος, καί τής
περί των όχουμένων πραγματείας■ώστε εν έκείνοις έπισκεπτέον.
Νυνί δ>ετι και ταύτα προσλ^πτέον, καί όσα άλλα τής γεωγρα
φίας έγγυτέρω.
$ 39Φ»3σί δη τό των Ινόών πλίθος εις επτά μέρη όιρρίσθαι, καί
πρώτους μεν τούς φιλοσόφους είναι κατά τιμήν, ελαχίτους οι
κατ’ αριθμόν* χρχ,σΘαι ό5αύτοίς ιδία μεν έκάς-ω τούς εναγίζοντας’
κοινρ ίέ τούς βασιλέας κατά τίν ρεχάλ.ην λεχομέν/)ν σύνοίον,
καθ’ ίν τον νέου έτους απόντες οι φιλόσοφοι τω βασιλεί συν*
ελθόντες επί θύρας y δ τι αν έκας-ος αύτών συντάξρ των
χρησίμων, h τηρήση προς εύετ^ρίαν καρπών τε καί £ώων, καί
περί πολιτείας, προφέρει τούτο εις τό μέσον ος ί* αν τρις
έψευσμένος άλω, νόμος ες·ι σιγάν διά βίου* τον ίέ κατορθώσαντα άφορον καί άτελί κρίνουσι.
7°4·~
§. 4°·
Δεύτερον <?έ μέρος είναι τό των γεωργών , οΐ πλεΓς*οί τέ
είσι καί έπιεαές-ατοι, άςρατεια καί άσεία τού εργάζεσ$αι ,
πόλει μή προσιόντες , μηί* άλλρ χρεία, pyji* όχλίσει κοινί*
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7ο4· πολλεάας γοΰν εν τώ αυτώ χρόνω καί το'πω, tots μεν παρατετάχθαι συμβαίνει καί ίιακινύύνεύειν προς τούς πολέμους* οί
ί ' άροΰσιν καί σκάπτουσtv άκινύύνως , προριάχονς εχοντες
εκείνους. Εςπ w χώρα βασιλική πάσα* μισθού δ* αυτήν επί
τετάρταις εργάζονται των καρπών.
$· 4«·

Τρίτον το των ποιμένων καί θηρευτών , οΐς μόνοις £ξ$?ι
θηρεύειν, καί θρεμματοτροφεΐν, ώνιάτε παρέχει καί μιαρού
ζεύγη’ αντί δε τού xijv χήν έλευθερούν θηρίων καί των σπερμολόχων όρνεων μετροϋνται παρά τον βασιλε'ως σίτον, πλάνητα
καί σκήτην νεμόμενοι βίον. ίππον ίέ καί ελέφαντα τρίφειν
ούκ εξεςτν ιδιώτη’ βασιλικόν δ3 εκάτερον νενόμιςαι το κτήρα,
καί εισίν αυτών ε’πιμεληταί.
φ. 4 2 ·

Θήρα σε των θηρίων τούτων τοιάδε. Χωρίον ψιλόν όσον
τεττάρων, 5? πεντε ς-αίίων, τάψρω περεχαράζαντες βαρεία,
γεψυρονσι την είσοδον ςενωτάνρ γεψύρκ’ είτ’ είσαφιάσι Ηλείας
τάς ήμερωτάτας τρεις, ή τέτταρας* αυτοί ί ’ εν καλυβίοις κρυ
πτοί ύποκάθηνται λοχώντες* ήμίρας μεν ούν ού προσίασιν ot
άγριοι’ νύχτωρ δ3εψ' ενα ποιούνται την είσοδον’ είσιόντων δε,
κλείουσι την είσοίον λάθρα* είτα των ήμερων αθλητών του;
άλκιμωτάτους είσάχοντες, διαμάχονται προς αυτούς, άρια καί
λιμω καταπονούντες* ήδη δε χαμνόντων οί εύθαρσεςΌΤΟί των
ίνιόχων λάθρα καταβαίνοντες , ύποίύνουσ» εκαςος τρ γας·ρί
του οικείου οχήματος’ όρμώμενος δ1 ένθενίε, ύποσύνεί τώ
άγρίω, καί σύμποδα δεσμΰ’ γενομένον δε τούτου, κελεύουσι
τοις τιθασσοΓς τύπτε» τούς συμπο&σθεντας, εως αν πέσωσιν
εις τήν γην’ πεσοντων δ5 ώμοβοίνοις ίμασι προσλαμβάνονται
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τους αυχένας αυτών προς τους των τιθασσών* ΐνα δε μη σειομενοι τούς άναβαίνειν έπ’ αυτούς έπιχειροϋντας άποσείοιντο,
τοΐς τραχήλοις αυτών εμβάλλονται κύκλω τομάς, καί κατ’
αύτάς τούς Ιμάντας περιτιθέασιν, ωσθ’ ύπ’ άλγηδόνων εικειν
τοίς δεσμοίς, καί ησυχα'£ειν· Των δ* άλόντων άπολέξαντες τούς
πρεσβυτέρους, ίι νεότερους της χρείας, τούς λοιπούς άπα'γουσαι εις τούς ς·ο&μούς· δήσαντες δε τούς μεν πόδας προς
άλλήλους, τούς δε αυχένας προς κίονα εν πεπηφότα, δαμαζουσι λιμω* έπειτα χλόρ καλιού καί πόας άναλαμβάνουσι* 7®5.
μετά δε τούτα πειθαρχεΓν διδάσχουσι, τούς μεν διά ϊόγου ,
τούς δε μελισμώ τινι καί τυμπανισμό» κηλ.ούντες* σπάνιοι δ* οι
δυστιθάσσευτοι. Φύσει yap διακεινται πραως καί ήμέρως, ώς·’
εγγύς είναι λογιχώ ζώω* τινές γάρ καί επαίνους τούς ηνιόχους έν
τοΐς άγώσι πεσόντας άνεΐόμενοι σώζουσιν εκ τής ράχης* τούς δε
καί ύποδύντας μεταξύ των προσθίων ποδώυ ύπερμαχόμενοι
διέσωσαν* των δέ χορτοφόρων καί διδασκάλων εί τινα παρά
θυμόν άπίκτεααν, ούτως έπιποθούσιν, ώσθ’ ύπ* ανίας άπέχεσθαι τροφής* έςι δ>δτε καί άποκαρτερείν.
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$. 43.
Βιβα£ονται δέ καί τίκτουσιν, ώς ίπποι, τού εαρος μαλις*α*
καιρός δ’ ές·ί τω μεν άρρενι, επειδάν οις-ρω κατέχηται καί
άγριαένη' τότε δη καί λίπους τι διά τής αναπνοής άνίησιν, ήν
έχει παρά τούς κροτα'φους* ταΓς δέ θηλείαις, όταν ό αύτος ούτος πόρος άνει^ώς τυγγάνρ. Κύουσι δέ τούς μεν πλείς*ους
όκτωκαίδεκα μήνας, έλαχίς-ους δ* έκκαίδεκα* τρέφει δ5η μήτηρ
εξ έτη* £ώσι δ*, όσον μακροβιώτατοι άνθρωποι, οί πολλοί* τινές
δέ καί επί διακόσια διατείνουσιν έτη. Πολύνοσοι δέ καί δυσίατοι.
Ακος δέ προς οφθαλμίαν μεν βόειον γα)α προσκλυζόμενον*
τοΐς πΚεΐςοις δέ των νοσημα'των ό μέλας οίνος πινόμενος. Τραύ-
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5. μασι δε ποτόν μεν βούτυρον' εξάγει γάρ τά σιδηρνζ' τά δ*Sh.fi
σαρξιν ύείαις πυριώσα. Ονησίκριτος δε καί εως τριαχοσΐων
ετών ζγν φησι' σπάνιον δε καί εως πενταχοσιων* κρατικούς δ
είναι περί τά διακόσια έτη’ χυίσκεσ&αι δέ δεκαετίαν. Μει£ους
δέ τών Λιβύκών καί έρρωμενεςέρους έκεϊνός τε ειρϊίκε, καί
άλλοι* ταΐς ουν προδοσχίσαι επάλξεις καθαιρειν καί δένδρα,
άνασπχν πρόρριζα, διανίζ-αμένους εις τούς οπισθίους ποδας.
Νέαρχος δε καί ποδάγρας εν ταΐς Βήραις τίΒεσΒαι κατά τινας
συνδρόμους φΥΐσί’ συνελαύνεσΒαι δ ύπό τών τιΒασσών τούς
άγριους εις ταύτας, χρεητόνων οντων, καί ήνιοχονμε'νων. Ού
τως δ ευτιΒασσεύτους είναι, ώ$·ε καί λώαξειν επί σκοπόν
μανΒάνειν, καί δπλ.οις χρήσΒαι, νειν τε καλλις·α· μέγις-όν τε
νομίζεσΒαι χτήμα ελεφάντων άρμα’ άγεσΒαι δ ύπό ζνγον άχαλχνους' γυναίκα δ ευδοχιμείν, ει λά§οι παρά έραςοΰ δώρον
ελέφαντα. Ούτος ό λόγος ούχ ομολογεί τώ φήσαντι μόνον
βασιλέων κτήμα είναι ίππον καί ελέφαντα.
$. 44·

Τών δέ μνρμήχων τών χρυσωρύχων δέρματα Ιδέΐν φνισιν
ούτος παρδαλεαι; όμοια. Μεχασ5έν»ις δε περί τών μυρμηκων
. οντω φϊΐσίν, ότι εν Δέρδαις, SBvet μεχαλω τών προσεώων καί
ορεινών Ινδών, όροπέδιον etVj τρισχιλίων πως τον κύκλον ρά
διών* υποκειμένων δε τούτω χρυσωρυχείων, οί μεταλλεύοντες
εΐεν μύρμαριες, Βτ,ρίων όλωπέκων ούκ έλαττους, τάχος υπερ
φυές εχοντες, καί ζώντες άπό Βήρας. Ορύττουσι δε χειμώνι
rfjv γήν' σωρεύονσι τε προς τοϊς ς-ομίοις, χαΒάπερ οί άσπάλακες* ψήγμα δ εςδ χρυσού μιχράς έψήσεως δεόμενου. Τον5?
νποζυγίοις μετίασεν οί πλησιόχωροι λάΒρα' φανερώς γάρ δια
μάχονται , και διώκουσι φεύγοντας' χατάλαδόντες δε διοχρώνται
χαι αυτούς, καί τά υποζύγια. Πρός δε τό λαΒεΐν, χρέα Βτήρεια

Β1ΒΛ. IE.

Ill
προτιθέασι κατά μέρη' περισπωμένων
άναιροΰνται το ψή- ηοΰ.
γμα, xal τον τυχόντος τοΓς έρπόροι; άργόν διατίθενται, χωνεύε(V ούκ είδότες.
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έπεί δ3έν τώ περί τών ψευτών λόχω καί περί των θηρίων
έρνήοθηρεν, ών τε ΜεγασΒένη; είπε χαΐ άλλοι, προσθετέου
χαΐ ταϋτα. 0 μεν yap Νέαρχος το τών έρπετών Βαυμχζει
πλήθος καί την κακίαν* άναφευχειν yap ε’κ-τών πεδίων είς τάς
κατοικίας, τάς διαλανθανούσας έν ταΓς έπικλύσεσι, καί πληρούν
τούς οίκους* διά δή τούτο και ύψηλάς ποιεΓσθαι τάς κλίνας ,
ίς-ι δ3δτε καί έ|οικ£εσθαι πλεονασάντων* εί δε μή το πολύ
τού πλήθους υπό τών ύδάτων διεφθείοετο, κάν ερψωΒηναι
τ»ν χώραν. Καί την σρικρότητα δ3 αυτών εΓναι χαλεπήν, καί
τήν υπερβολήν του μεγέΒους' τήν μεν, διά τό διιαφύλακτον*
τήν δέ, δι* ίσχύν, όπου καί έκκαιόεκαπήχεις έχι'&ας όράσθαι*
επωδούς δέ περιφοιταν ίάσθαι πεπιςτευρένους, καί εΓναι σχε
δόν τι μόνην τούτην ιατρικήν ρηδέ yap νόσους εΓναι πολλάς
διά την λιτότητα τής δίαίτηζ καί τήν άοινιαν* εί δέ γένοιντο ,
ίάσθαι τούς σοφις*άς. Αρις-όδουλος δέ τών θρυλλουρένων ρεχε-^
θών οΰδέν ίδείν φησιν* έχιδναν δε μόνον εννέα πηχών καί σπιθαρής. Καί ήρεΓς δ*έν Αίχύπτω κορισθείσαν έκείθεν τηλικαύτην
πως ϊδομεν. Εχεις δέ πολλούς φησι πολύ έλοίττους καί άσπιδας, σκόρπιους δε ρεχα7ους. Ούδέν δέ τούτων ούτως όχλεΓν,
ώς τά λεπτά όφείδία, ού μείζω σπιθαριαίων* εύρίσκεσθαι yap
έν σκηναϊς, εν σκεύεσιν, έν θρtyxots έχκεκρυρρένα* τούς δέ
πϊηγέντας αιμορροεΐν έκ παντός πόρου μετά έπωδύνίας* έπειτα
«ποθνήσκειν, εί ρή βοηθήσει τις εύθύς· την δέ βοήθειαν ραδίαν
εΓναι, διά την αρετήν τών Ινδικών ριζών χαΐ φαρρακων. Κρο- 7°7*
κοδείλους τε ούτε πολλούς ? ούτε βλαπτικούς ανθρώπων, έν τώ
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707· Ινδώ φησαι εύρίσκεσθαι· mu τά άλλα δέ ζώα τά 7τλεΓ<τ« τά
αΰτά, άπερ εν τώ Νείλω, γεννάσΒαι, πλην ίππου ποτάμιον.
Ονησάριτος δέ φησι καί τούτον γεννάσΒαι. Τών δ’ εκ θαλάττης
ψησίν ΑρίΓόβουλος εις μέν τον Νείλον ανάτρεχε» μηδέν, έξω
θρίσσης καί χες-ρέως καί δελφίνος, διά τούς κροκοδείλους, ε’ν
δε τώ Ινδώ πλήθος* τών δέ καρίδων τάς μέν μικράς μέχρι
ορούς άναθεΐν, τάς δε μεχάλας μέχρι τών συμδολών τού τε
Ινδού καί τού Ακεσώου. Περί μεν ούν τών θηρίων τοσαύτα
λέγεται' έπανιο'ντες δ’ επί τον Μεχασθένη, λέχωμεν τα εξής,
ών άπελίπομεν.
$. 46·
Μετά χάρ τούς θηρευτάς καί τούς ποιμένας τέταρτόν φησαι
είναι μέρος τούς εργαζομένους τάς τέχνας, καί τούς καπηλι
κούς, καί οίς άπό τού σώματος η εργασία’ ών οί μεν ψόρον
τελούσι, καί λειτουργίας παρέχονται τακτός' τοΐς δ>όπλοποιοΓς
καί ναυπηχοίς μισΒοΐ και τρογαί παρά βασιλέας έκκεινται’
μόνα γάρ εργάζονται. Παρέχει δέ τά μέν δπλα τοΓς ςρατιώταις
6 ς'ρατοφύλαξ, τάς δέ ναύς μισθού τοΓς πλεουσιν ό ναύαρχος,
καί τοΓς έμπόροις.
§. 47Πέμπτδν εΓί τδ τών πολεμικών, οίς τον άλλον χρδνον εν
σχολή καί πδτοις ό βίος ες*», εκ τού βασιλικού διαιταμένοις,
ώστε τάς εξόδους, δταν Αχρεία, ταχέως ποιείσθαι, πλήν
τών σωμάτων μηδέν άλλο κομίζοντας παρ’ εαυτών.
$· 48.
Εκτοι δ* είσίν οί έφοροι. Τούτοις δ* έποπτεύαν δε'δοται τά
πραττόμενα, και άναγγΟλειν λάθρα τώ βασιλεΓ, αυνεργονς
ποιούμενοι;
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ποιουμένοις Τάς εταίρας, τοΓς μα έν τή πολει τάς tv tjj πό- 7°7·
λει, τοΓς δε εν ς-ρατοπέδϊρ τάς «ύτόθι* χα$ίς·ανται & ©ί
άρις-οι χαί π<Γ&«τοι.
$· 49·

Εβδομοι δ* ο! σύμβουλο: και σύνεδροι τον βασιλίως , ίζ
ών τά αρχεία, καί δικαζτίρια, καί « άούαησις των ίλών.
Ούκ ?ς·ι 5* ούτε γαμΰν έξ άλλον ^ένονς, ούτ’ έργασίαν μετάλαμβάνεα άλλ^ν ε’£ άλλη; , ©ύδέ πλειονς μεταχειρίζεσ^αι τον
αύτόν, πλην εί των φιλοσόφων τες είη* εάσθαι yap τούτον it’
αρετήν.
§. 5ο.

Τών δ* αρχόντων οί μέν είσαι άγορανόμοι, οί δ* άς-υνόμοι,
οι δ* έιτι των ς-ρατιωτών' ών οί μεν ποταμούς έξεργάζύνται,
καί άναμετρούσι τήν γήν, ώς εν Αί^πτω, καί τάς κλεις-άς
διώρυχας , άφ’ ών εις τάς δχετείας ταμιεύεται το ύδωρ, επί
σκοπονσιν, δπως έ | ίσης πάσα ί των ύδάτων παρείη χρυσές.
Ot δ5αυτοί καί των θηρευτών επιμελούνται, καί τιμής καί κόλα- 708.
σεώς είσι κύριοι τοΓς έπαίίοις* καί φορολθ7θύσι δε, καί τάς
τέχνας τάς περί τήν χδν έπιβλέποναιν, υλοτόμων, τεκτόνων,
χαλκέων, μεταλλεντών όδοποιούσι δε , καί κατά δέκα ςάδια
ςή)ην τιΒέασι, τάς εκτροπάς καί τά διαβήματα Απούσαν.
φ. 5 ι·

Οί δ* άςυνάμοι εις ε£ πεντάδας διήρηνται· και οί μέν τά
δημιουργία σκοπούσα, οί δέ £ενοδοχούσιν* καί yap xaraycoya; νέμουαι , καί τοΓς βίοις παρακολου&ούσι , παρε'δρους
δο'ντες· καί προπέμπουσιν 5? αυτούς, η τά χρήματα των άπο3ανόντων* νοσούντων τε επιμελούνται, καί άπο^ανόντας £ά3
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ηό8. πτουσι. Τρίτοι δ* είσίν, ο$ τάς γενέσεις και θανάτου? έ|ετά£ουσι, πότε και πώς , των τε φόρων χάριν , καί όπως μή
αφανείς εΐεν at κρείττους καί χείρους γοναΐ, καί θάνατοι.
Τέταρτοι οι περί -τάς καπηλείας καί μετα6ολας· οίς μέτρων
μέλει καί των ωραίων, όπως από συσσήμου πωλοιτο. Οΰκ
ές-ι 8ε πλείω τον αυτόν μετα&ίλλεσθαι, πλήν εί διττούς υποτελοίη φόρους. Πέμπτοι S’ οι προες·ώτες των δήμιουρχουμένων,
καί πωλουντες ταΰτα από συσσήμου , χωρίς μεν τά καινά ,
χωρίς δε τά παλαιά* τώ μιχνύντι δε ζημία' Εκτοι <?έ καί δς*ατοι οι τάς όεκάτας έκλέχοντες των πωλουμένων* θάνατος ίέ τώ
κλέψαντι τό τέλος. Ιίώ μέν έκας·οι ταΰτα, κοινή S’ ε’πιμελουνται τών τε ϊοίων καί τών πολιτικών, καί της των δημοσίων
επισκευής, τιριών τε , καί αγοράς , καί λιμένων, καί ιερών*
$. 52.
Μετά δε τούς άς-υνόμους τρίτη £ΓΪ συναρχία ή περί τά
ς-ρατιωτικά, καί αΰτη ταΐς πεντάσιν έ£αχή δωρισμένη* ών την
μεν μετά του ναυάρχου τάττουσι, την δε μετά τοΰ επί τών
βοϊκών £ευχών, όι’ ών οργοαια κομίζεται, καί τροφή αΰτοΓς
τε καί κτήνεσι, καί τά άλλα χρήσιρια τή Γρ«τιά. Ούτοι δε
καί τους διακόνους παρέχουσι, τυμπανιςάς, κωδωνοψόρους,
ετι δέ καί ιπποκόμους , καί μηχανοποιούς , καί τους τού
των υπηρέτας· έκπέμπουσί τε προς κώδωνα τούς χορτολό
χους, τιμή καί κολάσει τό τάχος κατασκευασμένοι καί τήν
ασφάλειαν. Τρίτοι όε εισιν οί τών πε£ών επιμελούμενοι. Τέ*
ταρτοι δ’ οι τών ίππων. Πέμπτοι S’ αρμάτων. Εκτοι <?έ
ελεφάντων. Βασιλικοί τε ς-αθμοί καί ΐπποις καί θηρίοις* |3ασιyog. λικόν δε και όπλοφυλάκιον* παραίίίίωσι χάρ ό ς-ρατιώτης τήν
τε σκευήν εις τό όπλοφυλάκιον, καί τόν ίππον εις τόν ίππώνα,
καί τό θηρίου ομοίως. Χρώνται δ’ άχαλινώτοις. Τά ί* άρματα
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έν ταϊς ©ίοίς βόες έλκουσιν οι & ίπποι από φορ&άς θίγονται jog.
τον μή παρεμπίπρασθαι τα σκέλ>], μνηδέ τό πρόθυμον αυτών
νπο τοίς άρμασιν άμΟΰνεαθου. Δυο δ* εισΐν έπΐ τώ Αρματι
•παραβάτου, προς χνιόχω' ό δε του ελέψαντος ηνίοχος τέταρτος,
τρεις & οι απ’ αυτοί τοξεύοντες»
$. 53.

Ευτελείς όέ κατά την δίαιταν Ινδοί πάντες , μα>1ον δ?
εν ταϊς ςρατείαχς· ουί’ όχλω περιττά χαίρουσι* διόπερ εύκοομοναι. Πλείστη δ' εκεχειρία περί τάς κλοπάς' γινόμενος
γοΰυ έν τώ Σανδροκόηον ς-ρατοπέδω φηοιν ό Μεγασθένης ,
τετταράχοντα μυριάδων πλήθους Ιδρυμένου , μη,δεμίαν ημέραν
ιδεΐν άνηνεγμένα χλεμματχ πλειόνων ,
διακοσίων δραχμών
αξία, άγράφοις και ταϋτα νόμοις χρωμένοις' ουδέ γάρ γράμ
ματα είδέναι αντους, άλλ* άπο μνήμης έκαςα ίιοικεισθαι' Εν
πράττεα δ* όμως διά την απλότητα καί τλν ευτέλειαν· οίνον τε
γάρ ου τ.ίνειν, άλλ’ έν θυσίαις fiovov* πίνειν δ* άπ όρύζης
άντί κρίθινου ουντιθέντας· Και αιτία δε τδ πλέον δρυζαν είναι
ροερηττ,ν. Και έν τοίς νόμοις δε και έν τοίς αυμβοϊαίοις την
άπϊότητα είέγχεσθαι εκ του μη πο\υδίκους είναι* οΰτε γάρ
υποθήκης > °υτε παρακαταθήκης είναι δίχας" ουδέ μαρτύρων,
ούόέ σφραγίδων αύτοΐς δεϊν, αλλά πΐΓ^υειν παραβαλλόμενους*
καί τά οίκοι ίέ τό πλέον άψρουρεΐν. Ύαΰτα μεν δη σωιρρονικά.
Ταλλ’ δ>ούκ αν τις άποίέξαιτο· τό μόνους διαιτάσθαι άεί,και
τδ μη μίαν είναι πάσιν ώραν κοινήν ίείπνου τε καί άρίςωυ >
αλλ’ όπως έκάςω ψΟ.ον. Προς γάρ τδν κοινωνικόν καί τδν πο
λιτικόν βίον έκείνως κρείττον.
§. 54·
Γυμνασίων δε μχ&ιςα τρίψιν δοκιμάζουσι καί άλλως , και
Θ 2

ιι6

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

709. διά βκυταλίδων έ&νίνων λείων έ£ομαλί£ονται τά σώματα. Λιταί
δε καί αί ταραί, καί μικρά χώματα. Υπεναντίως δε τ9> aXh)
λιτότατε κοσμούνται* χρυσοροροΰσι γάρ, καί διαλίθω κοσμώ
χρώνται, σαιδόνας τε ρορούσιν εΰανθείς, καί σκιάδια αύτοΐς
έπεται* το γάρ κάλλος τιμώντες , άσκούσιν οοα καλλώπιζε» τ»ν
δψιν. Αλιείαν τε ομοίως καί άρετ«ν άποδέχονταΓ διόπερ ουδέ
τη ίλικια των γερόντων προνομίαν διδόασιν, άνμήχαΐτώ ρρονεΓν
πλεονεκτώσι. Πολλάς δέ χαμούιην ώνϊΐτάς παρά των γονέων ,
λαμ&ίνουσί τε άντιδιδόυτες ξεΰγος βοών* ών τάς μεν εύπειθεάχς χάρη/, τάς δ* άλλος ήδονηί καί πολυτεκνίας* εί δέ ρι
7ΐο. σωρρονεΓν άναχκάσαιεν, πορνεύειν ε£ες·<· Θύει δέ οΰδείς ές*ερανωμένος, ουδέ θυμιά, ουδέ σπένδει , ουδέ σράττουσι τό
ίερείον, άλλά πνιχουσιν* «να μ» λελωβίϊμένον , άλλ’ ολόκληρον
διδώται τώ θεώ. Ψευδομαρτυρίας δ* ό άλοΰς ακρωτηριάζεται*
δ τε πηρώσας ού τά αυτά μόνον άντιπάσχει, αλλά καί
χειροκοπειται* εάν δε καί τεχνίτου χεΓρα, η όρθαλμόν άρεληται, θανατούται. Δούλοις δέ ουτος μέν ρησι μηδένα ίνδων
χρκσθαι. Ονησάριτος δέ των εν τη Μουσικανοϋ τούτ’ ίδιον
άποραίνει, καί ώς κατόρθωμά χε* καθάπερ καί άλλα πολλά
λεχει τίς χώρας τούτης κατορθώματα, ώς ευνομωτάτης.
$. 55.

Τω βασιλει δ* ή μεν τού σώματος θεραπεία διά χυνααών
ες*ίν, ώνητών καί αυτών παρά των πατέρων* έ|ω δέ των
θυρών οί σωματορύλακες καί τό λοιπόν ς-ρατιωταόν. Μεδυοντα
δέ κτεή/ασα γυνή βασιλέα, χέρας έχει συνεΓναι τώ εκείνον
Λαδε|αμένω· διαδέχονται δ’ οί παιδες. Ούδ' υπνοΓ μεθ’ ήμερον
ό βασιλεύς* καί νύχτωρ δέ καθ’ ώραν άναχκά?εται τήν κοίτην
άλλάττειν διά τάς επίβουλος. Των τε μή κατά πόλεμον εξόδων
μία μέν έςτν ή επί τάς κρίσεις, εν αις διημερεύει διακόνων
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ούίέν #ττον, καν ώρα γένητχι τί}ς του σώματος θεραπείας· 7
χύτη & ές-'ιν ή διά τών σκυταλι&ον τριψις* <2μα ya4o *καΐ* διαχούει καί τριετία τεττάρων περις*«ντων τριβέων. Ετερα ^ ε’ς-ίν
» επί τάς θυσίας Γξοίος. Ύρίτη
επί 3>5ραν βαχχιν^ τις,
κύκλω γυνϋχκών περιχεχυμένων , εζωθευ δε τών δορυψόρων
παρεσχοίνις-αι δ ή οδός' τώ δε παρέλθόντι εντός μέχρι γυναικών θάνατος' προηγούνται δε τυμποα/ις-αι και κωίωνο^οροι.
Κυ«)χετεΓ δ* £ν μεν τοΓς περιψράγμασιν άπό βήματος τοξεύων'
παρες-άσι δ>ένοπλοι δύο, η τρεις γυναίκες· έν δετάίς άψράχτοις
θήραες απ’ ελέψχντος' at δε γυναίκες αί μεν i f αρμάτων, at
δ i f Ιππων, αί δε καί επ’ ελεφάντων, ώς καί συς·ρατεύουαα, Ασκημένοι παντ'ι δπλω.
$. 56.
Εχει μεν ούν και ταΰτα πολλών άήθειαν προς τά παρ’ ήμίν·
hi μεντοι μάλλον τά τοιάδε. Φ>3σΐ γάρ τους τον Καύκασον
οικοΰντας εν τώ φανερώ γυναιζί μίσγεσθαι, καί σαρχοφαγεΐν
τά των συγγενών σώματα· πετροχυλαςάς δ είναι χερχοπιθήκους , οι λίγους κατακυλιουσι χρημνοδχτοϋντες επί τούς διώ
κοντας· τά τε παρ' ήμίν ήμερα ζώα , τά πλείτα παρ εκείνοις
άγρια εΓναι. Ιππους τε \ίγει μονοχέρωτας έλαφοκροίνους* καλαμους δε, μήκος μεν τριάχοντα οργυιών τους όρθιους, τούς δε
χαμαιχλινεΐς πεντήκοντα· πάχος δε, ώστε την διάμετρον τοΐς η
μέν εΓναι τριπηχνν, τοΓς δε διπλάσιάν.
$■ 57·
Υπερεκπίπτων δ επί το μυθώδες, πεντασπιθάμους ανθρώ
πους λέγει καί τρισπιθάμους, ών τινάς άμύχτηρας, «ναπνοάς
έχοντας μόνον δύο υπέρ του ςόματος' προς δε τούς τρισπιθάμονς πόλεμον είναι ταίς γεράνοις (δν και Ομηρον δηλοΰν)
Θ 3
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j i t χαΐ τοΓς πίρδίξιtv, ©ύ; χηνομεγ&εις είναι' τούτους δ ίχλέγεα
αυτών τά ώά καί φθείρεtv* έχει γάρ ώοτοκείν τάς γερανούς*
διόηερ μχδχμοΰ μχτ’ ώά ενρισχεσΒαι γερανών, p5t’ ούν νεύτ-·
τια* πλεις-αχχζ δ* έκπίπτεη» γερανόν, γβδχήν ξχουσαν axfia άπο
των έκεϊΒεν πλυμάτων· Ομοια ίέ καί τά περί *ών Ενωτοκοιψ

%

των, καί των άγριων ανθρώπων, καί άλλων τερατωδών. Τούς
ρεν ούν άγριους μϊι χομισΒηναι παρά Σοτνδρό*οττον άποκαρτερείν yap· έχειν $έ τάς μεν πτέρνας προ'σθεν, τούς ίέ ταρσούς
ίπισΒεν καί τούς δακτύλους. Ας-ο'μους δέ τινας ά/Brjvai, άν«*
Βρώπους ίμερους· οίκείν ίέ περί τάς τη^άς του Γά/^ον* τρέφεσ^αι δ* άτμοίς οπτών χρεών, καί καρπών καί άνβέων όσμαίς,
άντί των ς-ομάτων έχοντας τάς άναπνοάς· χαλεπαινειν ίέ τοίς
δύσώδεσι, καί διά τούτο περνγένεοΒαι μόλις, καί ράλις*α έν
ςραχοπέδω. Περί δε των άλλων διτηγεϊσΒαι τούς φιλοσο'φους
Ωκυποδας τε ίς-ορούντος, ίππων μά)λον άπιόντας· Ενωτοκοιτας
δε ποδήρη τά ώτα έχοντας, ώς έγχχΒεύδειν' ισχυρούς δ5, ως·*
άνασπάν δένδρα, καί ρίττειν νευραν* ΜονΟμριάτους δέ άλλους,
ώτα μεν έχοντας κυνός, έν μέσω δέ τώ μετώπω τον οφθαλ
μόν , ορΒοχαίτας, λασίους τά ςτ?3 )?. Τούς δε άμύκτηρας είναι
παμφ^ους, ώμοφά^ους, όλιχοχρονιους, προ γήρως Βιηίσκοντας· τού σε ς-όματος τό άνω προχειλότερον είναι πολύ. Περί
ίέ τών χιλιετών Ϋπερβορέων τά αυτά λεyει Σιμωνίδη καί
Πινδάρω, καί άλλοις μυδσλόχοις* Μύ3 ος δέ καί τό υπό Τιμ^ένους λεχ3 εν, δτι χαλκός ΰοιτο ς-αλο^μοίς χαλκοΓς, καί
συροιτο. Εχ/υτερω δέ πίςεώς φησιν ό ΜεγασΒενης, δτι οι
ποταμοί χαταγέροιεν ψήγμα χρυσού, καί άπ αυτού φόρος
άπάγοιιο τώ βασΛεζ' τούτο yap καί έν Ιδηρίχ συμβαίνει·

§.
Περί

58·

τών φιλοσόφων λέρων, τούς μεν όρεη/ούς αυτών
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φησΐν ύμνητάς είναι τού Διονύσου, $εανΰ\ηας τεκμήρια, τήν 7 11.
άγριον άμπελον, παρά μόνοις αύτοΐς φυομένην, καί κιττόν,
και &ίφνην, και μυρρίίσjv, καί πύ|ον, καί άλλα των άειθαλών,
ών μηδέν efvat πέραν τού Εύκρατου, πλήν έν πάροδείσοις
σπάνια, καί μετά πολλές επιμέλειας σωζόμενα. Διονυσιακόν
δ'ε καί το σινδονοφορείν, καί τό μιτρούσθαι, και μυροΰσθαι, 712»
καί βαπτεσθαι άνθινα, καί τούς βασιλέας κωδωνοφορείσθαι
καί τυμπανι£εσθαι κατά τάς έ|όδους. Τους δέ πεδίασίους τον
Ηρακλέα τιμάν. Ταΰτα μεν ούν μυθώόή, καί υπό πολλών
έλεχχόμενα, καί μάλις-α περί τής άμπελοι/ καί τού οίνου* πέραν
/άρ τού Εύκρατου καί τής Αρμενίας εςί πολλή* καί ή Μεσοπο
ταμία όλη καί ή Μηδια έ|ής μέχρι καί Περσίδος καί Καρμα- .
νώς* τούτων δέ τών εθνών έκχςου πολύ μέρος εύάμπελον καί
είοη/ον λύεται.

$. 5g.
ν
Αλλην δέ διαίρεσιν ποιείται *περί* τών φιλοσόφων, δύο χένη
φα'σκων, ών τούς μεν Βραγμάνας καλεΐ, τούς δέ Γαρμάνας.
Τούς μέν ούν Βραχμάνας εύδοκιμείν [μάλλον]· μάλλον yap καί
όμολογεϊν έν τοΓς δόγμασιν ήδη S εύθύς καί κυομένους έχειν
έπιμελητάς λοχίους άντρας· ους προσιο'ντας, λόχω μέν επαδειν
δοκειν καί τήν μητέρα καί τον κυόμενον εις εύτεκνιαν, τό δ*
αληθές, σωφρονικας τινας παραινέσεις καί ύποθήκας διδόναι*
τάς δ1 ήδις-α άκροωμένας, μοΟ,ιςα εύτέκνους είναι νομί£εσθαι.
Μετά δέ τήν γένεαιν άλλους καί άλλους διαδίχεσθαι τήν έπιμέλειαν, άεί τής μείζονος ηλικίας χαριες·έρων τυχχανούσης
διδασκάλων. Διατρί&ιν δέ τούς φιλοσόφους έν άλσει προ τής
πόλεως, υπό περιβολω συμμέτρω, λιτώς £ώντας εν ςιβχαι καί
δοραίς, άπεχομένους εμψύχων καί άφροάσίων, άκροωμένους
λόχων σπουδαίων, μεταδίδοντας καί τοίς έθέλουσι’ τόν δ5άκροώ-
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712. μενον ούτε λαλησαιθέμις, ούτε χρέμψασθαι, άλλ* ουδέ πτυσαι*
%έκβαλλεσθαι τής συνουσίας τήν ημέραν εκείνην, ώς άκολαΓαίνοντα. Ετη δ’ επτά καί τριάκοντα ούτως £ήσαντα άναχωρειν
εις τήν εαυτοί κτήσιν έκας*ον, καί £ήν άδεώς καί άνειμένωςμάλλον, σννδονοψοροΰντα, καί χρυσόφοροίντα μετρίως εν τοίς
χερσί καί τοίς ώσί, ηροσψερόμενον σάρκας των μη προς την
χρείαν συνεργών ζώων, δριμέων και άρτυτών άπεχόμενον*
γαμεχν δ* ότι πλείς·ας εις πολυτεκνίαν· εκ πολλών χάρ καί τά
σπουδαία πλείω χίνεσθαι αν* άδούλοις ουσί τε τήν εκ τέκνων
υπηρεσίαν, έγγυτάτω ουσαν, πλείω δείν παρασκευά£εσβαι. ΤαΓς
δέ χυναι£ί ταίς χαμεταίς μή συμφιλοσοφειν τούς Βραχμάνας* εί
μέν μοχθηροί γένοαηο, ινα μη τι των ού θεμιτών έκφέροιεν
βς τούς βέβηλους* εί δέ σπουδαίοι, μή καταλείποιεν αύτούς.
Ούδένα χάρ ηδονής καί πόνου καταφρονοόντα, ώς δ* ούτως
ζωής καί θανάτου, εθέλειν υψ* έτέρω είναι* τοιοίτον δ* είναι
7»3. τον σπουδαίου καί τήν σπουδαίαν. Πλεί$*ους δ* αύτοίς είναι
λόχους περί τοί θανάτου* νομίξειν γάρ δη τον μεν ενθάδε
βίον ώς άν ακμήν κυομένων είναι* τον δέ θάνατον γένεση εις
τον όντως βίον, τον εύδαίμονα, τοίς ψάοσοφησασι' διό τη
ασκήσει πλείςτι χρήσθαι προς τό έτοιμοθάνατον* άχαθόν δέ,
ή κακόν μηδέν είναι των συμβαινόντων άνθρώποις* ού χάρ άν
τοίς αύτοίς τούς μεν άχθεσθαι, τούς δέ χαιρειν, ένυπνιώδεις
υπολήψεις έχοντας* καί τούς αύτούς τοίς αύτοίς τοτέ μέν αχΘεσθαι, τοτέ δ’αυ χαιρειν μεταβαλλόμενους. Τά δέ περί φύσιν,
τά μέν εύήθειαν έμψαίνειν φησιν' έν ίργοις γάρ αύτούς κρείττους, ήλόχοις είναι, διά μύθων τά πολλά πις*ουμένους* περί
πολλών δέ τοίς Ελλησιν όμοδο£είν. Οτι χάρ χεννητος ό κόσμος
καί φθαρτός, λέχειν κάκεινους, καί οτι σφαιροειδής* ο τε διοικών αυτόν καί ποιων θεός δι’ όλου διαπεφοίτηκεν αυτοί* άρχαί
δέ των μέν συμπάντων έτεροι, της δέ κοσμοποαας τό ύδωρ*
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προς δέ τοΐς τέτταρσι ς·οιχείοις πέμπτη τις ές-t φύσις, εξ $ς ό 7*3.
ουρανός καί τά ας·ρα* γη δ* έν μέσω ιίρυται τοϋ παντός. Καί
περί σπέρματος δε καί ψυχίς όμοια λέγεται, καί άλλα πλείω.
Παραπλέκουσι δε καί μύθους, ώσπερ και Πλάτων, περί τε
αφθαρσίας ψυχής, καί των καδ* αδου κρίσεων, καί άλλα τοιαΰτα.
Περί μέν των βραχμάνων τούτα λ^ετ.
φ. 6ο.
Τους ίέ Γαρμάνας, τούς μεν εντιμωτάτους Ϋλο&'ους φησίν
βνομά£εσθαι, ζώντας εν ταΓς ΰλαις άπό φύλλων καί καρπών
αγρίων, εσθϋτας δ* εχειν από φλοιών &νίρείων, αφροδισίων
χωρίς και οίνου' τοΐς δέ βασίλεΰσι συνείναι, δι7αγγέλων πυνθανομενοις περί των αιτίων , καί δι εκείνων θεραπεύουσι καί
λιτανεύουσι το θειον. Μετά δε τούς Ϋλοβίους δευτερεύειν
κατά τιμήν τούς ιατρικούς, *και* ώς περί τον άνθρωπον φιλο
σόφους , λιτούς μεν, μη άγραύλους δέ, όρύζη καί όλφι'τοις
τρεφόμενους, & παρέχειν αύτοΐς πάντα τον αίτ^θέντα, *καί*
ΰποδεξάμενον ξενία· δύνασθαι δέ καί πδλυγόνους ποιείν, καί
άρρενογόνους, καί θηλυ^όνους δια φαρμακευτικής" τήν δέ ια
τρείου δια αιτίων τό πλέον , ' ού <5ίά φαρμάκων επιτελεΐσθαι*
των φαρμάκων δέ μάλις-α εύδοκιμειν τά επίχρις*» καί τά κατα
πλάσματα, τάλλα δέ κακουρ/γίας πολύ μετέχειν. ΑσκεΓν δε καί
τούτους κάκεινους καρτερίαν τήν τε έν πόνοις καί τ>ιν εν
ταΐς επίμονούς, ώστ’ έφ’ ενός σχήματος ακίνητον διατελέσαι
την ημέραν ύλην* άλλους δ είναι τούς μεν μαντικούς καί
επωδούς , καί τών περί τούς κατοιχομένους λό^ων , καί νομί
μων εμπείρους, έπαιτοϋντας κατά κώμος καί πόλεις* τούς
δέ, χαριεςίρους μεν τούτων καί άς-ειοτέρους, οΰδ αύτούς δέ 7*4*
άπεχομένους τών καθ’ άόου θρυλλουμενων, όσα ίβκεΓ προ;
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7*4* ευσέβειαν καί όσιότητα [τείνειν]* συμφάο'τοφΰν δ* ένιοις καί
γυναίκας , άπεχομένας καί αύτάς αφροδίσιων.
§. β ι:
Αρις*όβουλος 3έ των έν Τα£ιλΛς σοιρις-ών ιδάν δύο φησϊ,
Βραχμάνας άμφοτέρους , τόν μεν πρεσβυτέραν έξυρημένον,
τον δε νεώτερον κομήτην , άμφοτέροις δ1 άκολουδεΐν μαθητάς.
Τον μεν ουν άλλον χρόνον κατ’ αγοράν δίατρίβεαι, τιμωμένους
αντί συμβούλων, εξουσίαν έχοντας, δ τι άν βούλωνται των
ωνίων, φέρεσ$αι δωρεάν' οτω άν προσίωσι, καταχεΓν αυτών
τού σησαμίνου λίπους, ώστε καί κατά των δμμάτων ρεΐν*
τού τε μελιτος πολλού προκειμένου καί τοΰ σησάμου μάζας
ποιούμενους, τρέφεσαι δωρεάν· παρερχομένους δε καί πρός
tw Αλεξάνδρου τράπεζαν παραςάντας δειπνεΐν, [καί] καρτε
ρίαν διδάσκεεν, παραχωρούντας εις τινα τόπον πλησίον όπου
τόν μέν πρεσβυτέραν, πεσόντα ύπτιον, άνέχεσ3·«ι των ήλιων
καί των όμβρων' ήδη γάρ ύειν, άρχομένου τοΰ εαρος* τον δ?
εςάναι μονοσκελη , ξύλου επηρμένον άμφοτέραις ταΓς χερσίν ,
όσον τρίπηχυ’ κάμνοντος δε τοΰ σκέλους, επί Πάτερου μετάφέρειν τήν βάσιν, καί όιατελείν ούτως τήν ημέραν ολην. Φανήναι εγκρατές·ερον μακρώ τόν νεώτερον' συνακολουθησαντα
yap μικρά τώ βασιλει, ταχύ άνας-ρεψαι πάλιν επ’ οίκου, μετ*
ιόντος τε, αυτόν κελεύσαι ήκειν, εΓ του βούλοιτο τυγχάνειν*
τόν ίέ συναπάραι μέχρι τε'λους, καί μεταμριάσασθαι, καί
μεταΒέσΒαι τήν δίαιταν, συνάντα τώ βασιλει* ε’πιτιμώμενον ό*
υπό τινων λεχειν , ώς έκπληοώσειε τά τετταράκοντα έτη τής
άσκησεως, ά υπέσχετο. Αλέξανίρον ίέ τοΓς παισίν αυτόν
δούναι δωρεάν.
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§· 6a.
Τών δ? εν Τα£ίλοις νομίμων καινά xai άήΒη λέγει, τό χε 7*4*
τούς μη δυναμενους έχδιδόναι χάς παιδας lit 6 πενίας, προάγαν
εις αγοράν εν άκμη χης ώρας, κόχλω χε χαΐ χυμπάνοις> οίσπερ
xai το πολεμικόν σημαινουσιν, δχλου προσκληΒέντος' τώ δε
προαελ^οντι τά οπίσθια πρώτον άνασύρεσΒαι μέχρι τών ώμων,
είχα τά πρόσΒεν’ όρέαασαν δε xai συμπεισΒεΐσαν, i f ’ οίς eat
δοχη y συνοικεΐν. Καί τό γυψΐ ρίπτεσΒαι τον τετελεντηκότα.
Το δε πλείονς ίχειν γυναίκας, κο»νόν xai άλλων. Πα4οά χιοι δ*
άχονεΐν φησΐ καί συγχατακαιομένας χάς γυναίκας τοΓς άνδρβίαα/ άσμένος' χάς δε μη υπομενούαας, άδοζεεν. Είρη^αι [οέ]
xai άλλοις ταΰχα.
§. 63.
Ovjjotxptto; ίε φησιν αυτός πεμψΒήναι ^άλεξόμενος τοις γι5.
αογις-αχς τούτοες· άκούεεν γάρ τον Αλέξανδρον, ώς γυμνοί
διαχέλοίεν , xai χαρχερίας έπιμελοΐνχο οί ανΒρωπot, εν xituj
χε άγοινχο πλείςγ, παρ’άλλους δε μη βαδίξοιεν χληΒένχες ,
αλλά κελεΰοιεν έκείνους ψοιχάν παρ’ αύτους, εΐ του μεχασγεϊν
&έλο(εν τών πραχχομένωνf η λ,εγομενων ύπ’. αυτών. Τοιοΰτων
δη οντων, επειδή οϋχε αύτώ πρέπειν εδόκει παρ’ εκείνους οοιχαν,
ούτε εκείνους βιάξεσΒαι παρά τά πάτρια ποιεΐν τι άκοντας,
Λυτός εφη πεμψΒήναι. Καΐαλα&Γν δ'ε άνδρας πεντεχαίδεχα άπό
ςαδίων είκοσι της πόλεως, άλλον εν άλλω σχήμα.χι ες-ώτα, ή
χαΒήμενον, η κείμενον γυμνόν, ακίνητον εως εσπέρας , εϊτ’
απερχόμενον εις xr,v πόλιν' χαλεπώτατον δ’ είναι τό τον ήλιον
υπομεΐναι, οΰτω Βερμόν, ώστε τών άλλων μηδ-ίνα υπομενειν
γυμνόις επι$ηναι χοΐς ποσΐ χης γης ραδίως κατά μεσημβρίαν.

ia4

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
$. 64.

5.

Διαλεχτήν» & ένΐ τούτων Καλάνω, δν καί συνακολούθη
σα: τώ βασιλεΐ μέχρι Περσίδος, καί άποθανειν τώ πατρίωνόμω,
τεθεντα επί πυρχαϋώτ τότε δ επί λί&ων τυχεΓν κείμενον. Προβ
ιών ουν, καί προσα/ορευσας, είπείνέφη, διότι πεμφθείη παρά
τού βασιλέως, άκροασόμενος της σοφίας αυτών, καί άπαγγελών προς αυτόν εί ουν μηίεις είη φθόνος, έτοιμος είη μετάσχείν της άκροάσεως. Ιίόντα ό* εκείνον χλαμύδα καί καυσιαν
φοροϋντα και κρηπίδα, κατα^'ελάσαντα, Τό παλαιόν , φάναι,
πώη ην αλφίτων καί Νεύρων πλήρη , κα^άπερ νύν κόνεως*
καί κρίνοι δίρρεον, αί μεν ΰδατος, γάλακτος δ' άλλοι, καί
ομοίως μέλιτος, αί ί* οίνου, τινες δ ελαίου' υπό πλησμονής
δ οί άνθρωποι καί τρυφής εις ύβριν έξέπεσον. Ζευς δέ, μισήσας
την κατάςασον, ήφάνιαε πάντα καί διά πόνου τόν βίον απέ
δειξε’ σωφροαυ^ς δε καί τής άλλης αρετής παρελθούσης εις
μέσον, πάλιν ευπορία των αγαθών ύπήρξεν’ έγγυς δ έςίν ήδη
νυν'ι κόρου και ύβρεως τό πράγμα, κινδυνεύει τε άφανισμός
των οντων γενέσΒαι. Ταΰτα είπόντα κελεύειν, εί βοΰλοιτο
άκροάσααΟαι, καταθέμενον τήν σκευήν, γυμνόν επί τών αυτών
λ£λων κείμενον, μετέχειν τών λόγων. Απορουμενου 5έ αυτού,
Μάνίανιν, όσπερ ην πρεσοντατος καί σοφώίατος αυτών , τω
μεν έπιπλήξαι ώς ύβρις-ή , καί ταΰτα ύβρεως κατηγορήσαντι’
αυτόν δε προσκαλέσασ^αι, καί είπαν’ ώ; τόν μεν βασιλέα
έπααιοίη , διότι άρχην τοσαύτην διοικών, έπιΒυμοίη σοφίας’
μόνον γάρ ϊδοι αυτόν έν όπλοις φιλοσοφούντα* ώφελιμώτατον
δ είη τών απάντων·, εί οι τοιοΰτοι φρονοϊεν, οίς πάρεςι δύναμις τούς μεν εκουσίους πεί$ειν σωφρονείν, τούς δ ακουσίους
7ΐ6. άναγκάξειν’ αυτώ δε συγγνώμη είη, εί δι Ιρμηνέων τριών
διολεγόμενος, πλήν φωνής μηίεν πλέον συνιέντων, ή οί πολλοί,
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μτδ'εν ισχΰσει τής ώφελείας έπι'δειξιν ποεήσαα$αι' όποιον γάρ, ηιβ.
ώ; άν εΐ διά βορβόρου xaSapov άξιοι τις ύδωρ ρεΐν.
S· 65.
Τά χοήν λεχθέντα εις τοΰτ έγη συντείνειν, ως εο) λόχος
αρις"ος, ος ήίονην και λύπην ψυχής άφαιρήσεται’ xai ore λύπη
καί πόνος διαγέρει' τό phi γάρ πολέμιον, τό δε φίλον αυτόΓς*
τά όέ σώματα άσχούσι προς πόνον, ϊν* αί γνώμαι ρωνύοαηο,
άφ* ών καί ς-άσεις παύοιεν , καί σύμβουλοι πάσιν άγαΒών
παρέιεν, καί κοινή χαΐ ιδία· xai δη xai Ύαξίλ/ι νΰν αυμβουλενσαιεν, δέγεσ$αι τον Αλέξανδρον' χρείττω μεν γάρ αυτοί
δεξάμενον, ευ πείσεαϋαι, γείρω δε, ευ δίο&όσειν. Ταΰτ’ είπόντα
έξιρέσ^αι, εί καί εν τοΓς Ελλησι λόχοι τοιοΰτοι λεχοιντο. Είπόντος δ , δη xai Πυθαγόρας τοιαύτα λίγοι, κελεύοι τε
εμψύχων άπέχεσ$αι, xai Σωκράτης, xai Διογένης, ου xai
αυτός άχροάσαιτο, άποχρίνασΒαι, δη ταλλα μεν νομίξοι <ρρονίμως αύτοΐς δύχρϊν' εν άμαρτάνειν, νόμον προ τής φύσεως
τιθέμενους' ου γάρ άν αίσχύνεσθαι γυμνούς, ώσπερ αυτόν, διάγειν, άπό λιτών ζώντας' xai γάρ οικίαν άρίςην είναι, >5τις άν
επισκευής ε’λαχίς-ης δέηται. έφη δ αυτούς καί των περί φύσιν
πολλά έξετάσαι, xai προσημααιών όμβρων, αύχμών, νόσων
άπιόντας δ εις την πόλιν, .κατά τάς αγοράς σχεδάννυοΖαι'
ότω δ οαι χομίζοντι σϋχα, ή βότρυς περιχΰχωοι, λαμβάνεαι
δωρεάν παρίχοντος' ει δ ίλαιον ειη, καταχεΓσ3·αι αυτών καί
άλείφεσθαι· άπασαν δε πλούσιον οικίαν άνεΐσθαι αύτοΓς μέχρι
γυναικωνίτιδος' είσιόντας δε δείπνου κοινωνεΓν και λόχων.
Αίσχις·ον δ αύτοΐς νομίζεσ$αι νόσον σωματικήν' τον δ ύπονοήσανταντα καθ’ αυτού τούτο, έξάγειν εαυτόν διά πυρός, vfr
σαντα πυράν' ΰπαλειψάμενον δέ, xai καθίσαντα επί την πυράν,
ίιφάψαι κελεύειν* ακίνητον δε χαίεσ^αι.

ia 6

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
φ. 66.

716.

Νέαρχος δέ περί των ooj>tr<3v οΰτω λέχει* τούς μεν Βραχ»<
ρ>άνα; πολιτεύεσθαι, καί παρακολουθείν τοις βζσάεϋαι συμ
βούλους* τον; S άλλους σκοπεΓν τά περί την φύσα*· τούτων S
tb n καί Κάλανον* σνμγάοσοφεϊν δ* αύτοίς καί χυναϊκας* τάς
δέ δίαιτας άποίντων οχληράς' Περί δέ των κατά τούς άλλους
νορμών τοιαύτα άποφαά/εται’ τούς ριέν νόμονς άγράψους εΓναε,
τούς οεν κοινούς, τούς δ’ ίδιους, άηθειαν έχοντας προς τούς
7*7- των άλλων οιον το τάς παρθένους άΘλον παρά τισι προκεΓσδαι
τώ πυχμην νικήσαντι, ώστ’ άπροικους συνεΓναι* παρ’ άλλοις
δέ, κοιτά συχχενειαν xotvij τούς καρπούς έρχασαμενους, έποΐν
συχκομίσωσιν , αιρεσθαι φορτίου εκατόν εις διατροφήν τού
έτους* τον δ* άλλον έμπιπράναι του εχειν εισαΰΘις εργάζεοϋαε,
καί μη αργόν εΐναι. Οπλισριδν S εΐναι τόζον καί όϊ'Γούς τριπηχεις, ή σαύνιον, καί πέλ.την, καί μάχαιραν πλατείαν τρίπηχυν*
αντί δέ χαλινών φιμοϊς χρήσθαι, κεριών puκρόν διαφέρουσιν
ήλοις δέ τά χείλη διαπεπάρθαι.
$· 6 7:
Τήν δέ φιλοτεχνίαν των ϊνδών εμφχνίζνν, σπόχχους φησίν
ίδοντας παρά τοις Μακεδοσι, μιμήσασθαι, τρίχας κοιί σχοινιά
λεπτά καί άρπεδόνας διαρράψαντας ει’ς έρια, καί μετά το
πιλήσαι , τά μεν έξελκύσαντας , τά δε βάψαντας χροιαίς*
ςλεχχιδοποιούς τε καί ληκυθοποιούς ταχύ χενε'σθαι πολλούς*
επι^ολάς δέ γράγεαι εν σινδοσι λίαν κεκροτηριέναις , των άλλων
χράμμασιν αυτούς μη χρήσ&αι φαριενων* χαλκώ δέ χρησμοί
χυτώ, τώ δ5 έλατώ μή* την δ* αιτίαν ούκ είπε, καίτοι την
άτοπόκν είπών τήν παρακολουθούσαν, δτι θραύεται κεράριου
δίκην τά σκεύη πεσόντα. Των δέ περί τής Ινδικής λεχομενων
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καί τούτ’ ίςίν ότι, αντί τον προσκυνειν, προσεύχεσαι τοίς 717·
βασιλεύσι καί πάσι τοίς εν έξονσία καί υπέροχη νόμος. Φέρει
is και λιθίαν ή χώρα πολυτελή κρυς*άλλων και ανθράκων
παντοίων, καθάπερ των μαργαριτών.

$.

68 .

Τής δ* «νομολογίας τών συγγραφέων ες*ω παράδειγμα καί δ
περί τον Καλανου λόχος* ότι μέν χάρ συνήλθεν Αλεξάνδρω,
καί άπέθανεν έκών παρ’ αύτώ διά πυρός , ©μολοχούσι* τον δέ
τρόπον ού τον αυτόν φάση», ουδέ κατά τάς αύτάς αιτίας. Αλλ*
οί μεν όντως ειρήκασι* συνακολουθήσαι χάρ αυτόν, ώς έχκωμιας*ήν τοΰ βααιλέως εξω τών τής Ινδικής ορών, παρά τό κοι
νόν έθος τών έχει φιλοσόφων εκείνους γάρ συνεΓναι τοΓς αυτόθι
βααιλεϋαιν, νφηγουμένους τά περί τους θεούς, ώς τούς μάγους
τοίς Περσαις. Εν Πασαρχάδαις δε νοσήσαντα, τότε πρώτον
αύτώ νόσου γενομένης, έξαγαγεΐν εαυτόν, άγοντα έτος εόδομηκος-όν καί τρίτον, μη προσεχοντα τοίς τοΰ βασιλέως δεήσεσι*
γενομένης δε πυράς, και τεθείσης επ’ αύτής χρυσής κλίνης,
κατακλιθέντα εις αυτήν , εχκαλυψάμενον έμπρησθήναι. Οί δέ
ξύλινον οίκον χενε'σθαι, φυλλάδος δ’ ε’μπλησθέντος, και επί
τής τεχης πυράς γενομένης έγκλεισΒέντα , ώσπερ έκέλευσε,
μετά την πομπήν, μεθ’ ης είχε... ριψαντα εαυτόν, ώς άν δοκόν
συνεμπρησθήναι τώ οίκω. Μεχασθένης δ* εν μεν τοΐς φιλοσό- ηι8.
φοις ούκ είναι δόχμα φησιν εαυτούς εξάγέιν* τούς δε ποιούντας
τούτο, νεανικούς κρίνεσθαι, τούς μεν σκληρούς τή φύσει φερομενους επί πληχήν, η κρημνόν , τούς δ>«πόνους επί βυθόν,
τούς δέ πολνπόνους άπαγχομένους, τούς δε πυρώδεις εις πυρ
ωθούμενους* οίος ην καί ό Κάλανος , άκόλας*ος άνθρωπος,
**ί ταίς Αλεξάνδρου τραπέζαις δεδουλωμένος. Τούτον μεν ουν
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71δ. ψεγεσΒατ τον δε Μάνδαναι έπαινεΐσΒαι, δς, των τού Αλεξάν
δρου αγγέλων καλούντων προς τον Αιος υιόν, πειΒορένω τε
δώρα ίσεσΒαι ύπισχνουρένων, άπειΒοΰντι δε κόλασιν, μήτε
εκείνον ©αό] Διός υιόν, ον γε άρχειν pjjis πολλο^ού μέρους
τής γής’ μήτε αύτώ δεΐν των nap* εκείνου δωρεών, ώ οΰίείς
κόρος* μήτε δέ απειλής είναι φόβον, ω Jwvtt ρέν άρκούσα είη
τροφός ί Iviooj, άποΒανόντι δε, άπάλλάξαηο τής σαρχος υπό
γήρως τετρυχωρένης , ρετας-άς εις βελτίω καί χαΒαρώτερον
βίον' ώς* έπαοιέσαι τον Αλέξανδρον xai αυγχωρήσαι.

S* 69·
Αέγεται δε και τούτα παρά των συγγραφέων’ δτι σέβονται
μεν τόν ομΘριον Αία οι Ινδοί, χαΐ τον Γάγγην ποταμόν, xai
τούς εγχωρίους δαίμονας’ δταν δε βασιλεύς λούρ τ«ν τρίχα,
μεγάλων εορτήν αγουσι, xai μεγάλα δώρα πέμπουσι, τόν εαυ
τού πλούτον εχας-ος έπιίειχνυρενος κατά άμιλλαν. Των τε
μνρμήχων τινάς χαΐ πτερωτούς λέγουσι τών χρυσωρύχων*ψήγ
ματά τε χρυσού καταφέρειν τούς ποταμούς, κα3άπερ τούς
Ιβ^ρικούς. Εν δε ταΓς κατά τάς έορτάς πορπαίς, πολλοί μεν
ελέφαντες πέμπονται χρυσώ χεχοσμημένοι χαΐ άργύρω, πολλά
<?έ τέΒριππα καί βοϊκά ζεύγη' εϊΒ* ή ς·ρατιά κεκοσρηρένη* καί
χρυσώματα δε τών μεγάλων λεβ)ίτων καί χρατήρων όογυιαίων
xai τού Ινίικού χαλκού τράπεζαί τε, καί θρόνοι, καί έκπώματα, καί λουτήρες, λίθοκόλλ»)τα τά πλείς-α σμαράγδοις
xai βηρύλλως xai άνΒραξαι ΙνίίκοΓς* καί ε’σ3νις όέ ποαάλχι
χρυσόπας-ος* καί Βηρία, άρχοι, xai παρδαλές, xai λέοντες
τ&ασσοί* καί τών ποικίλων ορνέων καί εύφθόχχων πλήθος.
Ο βέ Κλείταρχός φησιν άμαξας τετρακύκλους, δένδρα χομιζούσας τών ρεγάλοφύλλων, εξ ών άπ»5ρτηται χένη τιΒασσευορένων ορνέων, ων ευφωνότατον μεν είρηκε τόν ώρίωνα·
λαμπρότατου
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λαμπρότατον δε κατά trjv όψιν, καί πθείςτιv εχοντα ποικιλίαν, 718.
τον καθούμενον κατρέα* τήν yip Ιδίαν ταώ μάθίζ’α εγγίζειν,
t>jv ίέ λοιππν εικονογραφίαν παρ’ εκείνου ληπτεον.
S· 7°·
Φιλοσόφους τε τοίς Βραχμάσιν άντιδιχιροΰντχι ΠΙράμνας,
έρι?ιχούς τινας καί ελεγκτικούς* τούς δε Βραχμίνας φυσιολο- 719·
γιον και αγρονομίαν άσκεΐν , γελωμένους ύπ’ εκείνων ώς αλα
ζόνας καί άνοστους. Τούτων ίέ τούς μεν όρεινούς καλεισ$'άι,
τούς δε γυμνήτας, τούς ίέ πολιτικούς καί προσγωρίους· καί
τούς μεν ορεινούς δοραϊς έθάφων χρήσΒαι, π>5ρας ί 5ίχειν ριζών
καί φαρμάκων μεςάς, προσποιουμένονς ιατρικήν μετά γοητείας
καί έπω^ών, καί περίοπτων. Τούς ίέ γυμνήτας κατά τοϋνομχ
γυμνούς διαξΐ,ν , ύπαιΒρίους τό πλέον, καρτερίαν ασκοΰντας,
$ν εφαμεν πρότερον μέχρις επτά καί τριάκοντα [ετών]· καί γυ
ναίκας ίε συνεΓναι, μη μνγνυμένας αύτοίς* τούτους δε ΒαυμάζεσΒαι διαφερόντως,
$· 7*·
Τούς $έ πολιτικούς στνδονίτας κατά πόλιν ζην , ή κατ’ '
αβρούς, ένημμένους νεβρίδας, ί) δορκάδων δοράς: ίίς δ’ είπείν,
Ινίούς έσ3)?τι λευκρ χρϋοθαι, καί σινίόσι λευκαΓς καί καρπάσοις (ύπεναντίως τοϊς είποΰσιν ευανΒέςατα αυτούς άμπέχεσθαι
φορέματα), κομάν δε και πωγωνοτροφεάι πάντας, άναπλεκομένους <5ε μιτροϋσΒαι τάς κόμας.
§· 72·
Αρτεμίδωρος δε τον Γαγγιτν φ»]σΐν εκ των ύμωδών ορών
καταφερόμενον προς νότον, έπειδάν κατά την Γάγγην γίνηχαι
πόλιν, επιςρίφειν προς I» μόχρι Παλι£όθρων, καί τίς εις ττ,ν
3
I
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7»9· Βαλατταν εκβολής* τών δέ συρρεο'ντων εις αυτόν, Οίδάνην ννά
καλέί* τρέ<ρεα/ δε καί κροκοδείλους χαί δάψΐνας. Λέγει δε καί
άλλ.α τινά, συγχεχυμένως δε καί άργώς, ών ού ypovur&v.
Προσ3είη o’ αν τις τοΰτοις καί τα παρά του Δαμασκηνού
Νικολάου.
$. 73·
Φησί yap ουτος εν Αντιόχεια τή επί Αάψν/ι παρατυχέΐν
τοΐς Ινδών πρέσοεσιν, άψιγμένοις παρά Καίσαρα τον Σεβας-όν*
οΰς εκ μεν τής επιβολής πλείους δηλουσ5α<· οωΒήναι δε τρεΓς
μόνους, ους ίδεΐν φησί’ τους δ? άλλους υπό μήκους τών οδών
διαφθαρήναε τό πλέον* τήν δ7 έπις-ολήν έλληνί£ειν εν διψΒέρα
γεγραμμένην, δηλοϋσαν, ότε Πώρος ε?η ό j/ρα'ψας* έζακοαίων
δε αρχών βασιλέων, όμως περί πολλου ποιοΐτο φίλος είναι
Καίσαρι, καί έτοιμος ε?η δίοδόν τε παρέχειν, όπη βούλεται ,
γ.αι συμπράττει·/ , όσα καλώς έχει. Ταΰτα μέν εφη Xfysiv την
έπις-ολήν. Τά δέ κομισθέντα δώρα προσενεγχείν οκτώ οίκέτας
γυμνούς, έν περιζώμααι, καταπεπασμένους αρώματα/' είναι δε
τά δώρα τόν τε Ερμάν, άπό τών ώμων άφηρημένον έκ νηπίου
τους βραχίονας, ον καί ημείς είδομεν* καί έχίδνας μεγάλος ,
καί οφεν πηχών δέκα, καί χελώνην ποτάμιον τρίπηχυν* πέρ
δικα τε μειξω χυπός. Συνήν δέ, ώς φησι, καί ό Α3ήνρσι κατα7^0. καύσας εαυτόν· ποιείν δέ τούτο τούς μέν επί κακοπραγία
ζητοΰντας απαλλαγήν τών παρόντων* τους δ’ έπ’ ευπραγία,
καθάπερ τούτον. Απαντα γάρ κατά γνώμην πράζαντα μέχρι
νϋν, άπιεναι δεϊν, μή τι τών άδουλήτων χρονίζοντι συμπέσοϊ
καί δή καί χελώντα άλασθαι γυμνόν έπαληλαμμένον έν περιζώματι επί τήν πυράν' έπιγεγράγΒαι δέ τώ ταφώ’ ζαρμανος
ΧΗΓΑΝ ΙΝΔΟΣ ΑΠ0 ΒΑΡΓΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ- ΙΝΔΩΝ
ΗΘΗ ΕΑΥΤΟΝ ΑΙΙΑΘΑΝΑΤΙΣΑΣ ΚΕΪΤΑΙ.
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Κ Ε Φ. Β.
§. ι.
Μ ετά δε τήν ivdbojv ές-ιν ή Κριανη, μερίς πρώτη της υπό γοο.
Πόρσαις, της μετά τον ίνίόν ποταμον , καί τών άνω σατρα
πειών, τών έκτος τού Ταύρον τά μεν νότια χαΐ τά αρκτικά μέρη
τή αυτή θαλάττπ xai τοΐς αύτοΓς δρεσιν άψοριζόμενη, οίσπερ
χαΐ η Ινδική , χαΐ τώ αύτώ ποταμώ τώ Ινόω , μέσον ίχουσα
αυτόν έαυτής τε χαΐ της Ινδικής' εντεύθεν δέ προς τήν έσπερον
εκτεινόμενη , μέχρι τής άτ.ό Κασπίών πυλών είς Καρμονίαν
γραφόμενης γραμμής , ώστε είναι τετράπλευρου το σχήμα. Το
μεν ούν νότιον πλευρόν άπό τών ε’κοολών άσχετοι τού Ινδού
χαΐ τής Παττοδηνής, τελευτά δέ προς Καρμανίαν χαΐ τού
Περσικού κόλπου τό ς·όμα, άχραν εχον εχχειμένην ίκανώς προς
νότον* εΐτα εις τόν κόλπον ).αμξχνει καμπήν ώς επί τήν Περσίδα. Οϊκούσι δε Αρβίες πρώτον , ομώνυμοι ποταμώ Αρβει,
τώ όρίζοντι αυτούς από τών έζής ίΐριτών, οσον χιλιών ς-αδιων
έχοντες παραλίαν, &ς φησι Νέαρχος. Ινίών δ>έ?ΐ μερίς χαΐ
ούτη. ΕΓτ’ ίΐρΐται έθνος αυτόνομον' τούτων S’ 6 παρα'πλους.
χιλιών οχτακοσιών* ό δε τών έζής Ιχθυοφά^ων , έπτακισχίλιοι
τετρακόσιοι* ό δε τών Καρμονίων, τρισχιλιοι επτακόσιοι μέχρι
Περσικός, ώσθ* οί σύριπαντες μύριοι ίισχίλιοι εννακόσιοι.
§. 2.
Αλιτενίις δ1 έςΊν ή τών ίχθυοφάγων καί άδενδρος ή πλειςτ?,
πλκν φοινίκων, καί άχάνΒης τίνος, καί μυρίκης' χαΐ ΰδάτων
δε και τροφής ημέρου σπάνις* τοΓς ^ ιχθύσι χρώνται, καί
«ύτοι, καί τά θρέμματα’ και τοΓς όμζρίοις ΰδασι χαΐ όρυκτοις*
la
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γιο. καί τά χρέα. 5ε τών Βρεμμάτωυ ίχ%ων προσ&ίλλει. Οικήσεις
δε ποιούνται τοΐς ός-εοις τών κ>ιτών χρεόμενο* καί κό^χοις
οςρέων το πλέον, 5οκοΓς μεν ταϊς πλευράς καί ύπερείσμασι,
Βυρώμασι δε ταϊς σιαγόοιν οι σπόνδυλοι 5* αύτοΓς είσίν όλμοι,
εν οις πτίσσονσι τους ΙχΒύας εν ήλίω κατοπτήσαντες· εΐτ* αρ
γοί. τοποιοΰνται σίτου μοίρα χαχαμιζαντες* καί yap μύλοι αύτοΓς
εισι, σιδήρου μη σντος, Καί τούτο μεν ήττον Βχυμας-όν' καί
yap άλλοθεν ivt/χασθαι δυνατόν. Αλλά πώς επικόπτονσιν άπο*
τρίβεντα,· λΠνΟίς μέντοι φασίν, οίς καί τά βέλη καί τά άκοντίσμοττα [τά] πεπυραχτωμέυα άποξύνουσι. Τούς 5 ιχθύος,τούς
μεν εν κλιβαυοις κατοπτώσι, τούς 5ε πλειςονς ώμοφαγούσι’
περιβάλλονται δε διχτύοις φλοιού φονναίνου.
§· 3.
Ιπέρκειται 5έ τούτων ή Γείρωσια, τής ρεν ίνίικής Jjrrov
έμπυρος, τής 5* άλλης Ασίας ράλλον, καί τοΓς χαρποΐς καί
τοΓς ύδασιν ενδεής, πλήν 5έροιις , ου πολύ άρείνων τής των
fySuoyoyoav* άρωρατορδρος δε, νάρδου μάλιςα καί σμύρνας,
ώστε τήν Αλεζόαδρου ς-ρατιάν όδεύουσαν άντ'ι ορόφου καί
ς-ρωμάτων τούτοις χρήαΒαι, ευωδιαζομένην άμα καί υγιεινότε
ρου τον αέρα εχουσαν παρά τούτο* γενέσΒαι δ3 αύτοΓς Βέρους
τήν έκ τής ίυ&κής άφοίον επίτηδες συνέβη* το'τε yip όμβρους
εχεα τήν Γεβρωσίαν, καί τούς ποταρούς πληρούσ^αι, καί τά
υδρείο*χειρώνος 5 έπιλείπειν· πίπτειυ δε τούς όμβρους έν τοΓς
άνω μέρεσι τοΓς προσαρκτίοις, καί έ ^ ς των ορών* πληρουμένων
δε των ποταμών, καί τά πείία τά πλησιά£οντα τή Βάλάττη
ποτίζεσΒαι, καί υδρείων εύπορεΐν’ ΓΓροέπερψε δ3εις τήν ίρχ,μον
ρεταλλ-εντάς των ύφείων ό βασιλεύς, καί τούς ναύςαΒμα
«ύτώ καί τώ ^Λω κατασκευάσοντας.
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$. 4Tριχ>5 γάρ διελών τάς δυνάμεις, xij μεν αυτός ώρμτ,σε διά ηαχ.
ttjs Γ εδρωσίας, άφις-άμενος τής θαλάττης το πλεΐίτον πεντακο
σίους ς-αδίους, Ίν' άμα xai τω ναυτικώ την παραλίαν επιτήδειον
παρχσχευάζοί' πολλοίκις δε xai συναπτών τή Βάλάττγ , χαίπερ
άπορους καί τραχείας έχούσρ τάς άχτάς' την δε προέπεμψε

μετά Κρατεροΰ διά τής μεσογαίας, άμα χειροΰμενόν τε ττ,ν
Κριαντ,ν, xai προϊόντα έπί τούς αυτούς τόπους, εψ’ ούς Αλέ
ξανδρος τήν πορείαν είχε· το δε ναυτικόν Νεάρχω xai Ονησιχρίτω, τώ άρχιχυβερνήτγ, παραδούς, έκέλενσεν οικείας ςάσεως επΛαμβανομένους επακολονΘεΐν, καί άνχιπαραπλεΓν αυτοί
τή πορεία.

§· |5·
Καί δη xai φησίν ό Νέαρχος, ήδη τον βασάέως τελονντος
ττ,ν οδόν, αυτός μετοπώρου χατά πλεια'δος επιτολήν εσπερίαν
αρξασθαε τον πλον, μήπω μεν των πνευμάτων οικείων δντων,
των δε βαρβάρων έπιχειρούντων αύτοΐς xai έξελαννόντων χ&ταSaiρήσοι γάρ, «πελθόντος τον βασιλέοις, καί ίλευΒεριάσαι.
Κοατερός δ* άπό του Υδασπον άρξάμένος δι Αραχωτών τ,ει
xai Αραγγών εις Καρμανίαν. Πολλά δ* έταλαιπώρει ό Αλέξαν
δρος καθ’ δλην ττ,ν οδόν διά λνπράς ίων' πδρρωΒεν δ>ομοίως ηαα.

έπεχορηγεετο μικρά xai σπάνια, ώστε "λιμώττειν τό ς-ράτευμα.·
καί τά υποζύγια [δ*] έπέλιπε, καί τ« σκεύη κατελείπετο εν ταΐς
όδοίς xai τοϊς ς-ρατοπέδοις· άπό δε τών φοινίκων ην η σωτηρία,
τον τε καρποί καί τοϋ έχκεφάλου. Φησί δε φίλονεικήσαι τόν
Αλέξανδρον, χαίπερ είδότα τάς άπορίας, προς τήν κατέχονσαν
δο'ξαν· ώς Σεμίραμις μεν, εξ Ινδών γ-άγουσα, σωθείη μετά
άνδρών ώς είκοσι, Κίρος δέ επτά' εί δύναιτο αντος τοσοίτον
I 3
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7*2. ς-ράτευμα διασώσαχ διά τής ahτής χώρας, νικών καί τούτα.

$. 6.
Προς δε τή απορία χαλεπόν «ν καί τό καύμα, καί το βα&ος
τής ψάμμον, καί ή $ερμότης, εςι δ* όπου και $ϊνες υψηλοί,
ώστε προς τώ δυσχερως άναψέρειν τά σκέλη , καΒάπερ έκ
βν^ον , καί αναβάσεις εΓναι καί καταβάσεις' ανάγκη δ>ήν καί
ςαΒμούς ποιείσ9αι μάκρους διά τά υδρεία, Αακοσίων και τετρακοσίων ς-αίίων, ες*ι ί* δτε καί έξακοσίων , νυκτοποροΰντας
τδ πλέον. Πόόρω 3έ των υδρείο» ές-ρατοπεδεύοντο έν τριάκοντα
ς-αδίοις πολλάκις, του fuj εμγορέΐσθαι κατά το δίψος' πολλοί yip
εμπίπτοντες συν όπλ.οις επινον, [καί] ησαν υποβρύχιοι, φυσώμενοι δ* επέπλεον έκπεπνευκότες , καί τά υδρεία βραχέα δντα
διέφ$ειρον' οί δ? εν τώ ήλίω κατά μέστρ την οδόν άπηγορζυκο'τες υπό δίψους· έπειτα τρομώδεις μετά παλμού χειρών και
σκελών ίΒνησκον παραπλτ,σίως, ώς αν υπό ρίγους καί φρίκης
εχόμενοι. Συνείχανε δέ τισι και έκτραπομένοις την οδόν κχταδρα3-εϊν, χρατονμένοις υπό ύπνου καί κόπου' υς-ερήσχντες δ1
οι μέν άπώλοντο πλάνη τών οδών, και υπό απορίας απάντων,
καί καυαατος* οι δ* έσώΒτ,σαν πολλά τοδαιπωρήσανχες. Πολλά
δε χατέχ).υσε καί τών σωμάτων και τών χρηζηρίων έπιπεσών
χειμάόρους νύχτωρ' καί τής βασιλικής δε κατασκευής έςηλείψΟη
πολλή. Καί τών χο&οδηγών δε κατ’ άγνοιαν πολύ εις τ/,ν με~
σόγαιαν εκτρχπομένων, ώστε μηκέτι όρο» την Κάλανταν, *δ*
συνείς ό βασιλεύς, έζαυτής ώρμησε, ζητήσων την ήίόνα' και
επειδή ευρε , καί όρύξας ειδεν ύδωρ πότιμον, μεταπέμπεταΛ τό
ς-ρατόπεδον, καί λοιπόν μέχρι ήμερό» επτά πλησίον ηει τής
ήϊόνος, ευπορών υδρείας* επειτ’ αΰΒις εις την μεσόγαιαν άνεχώρησε.

ΒΙΒΛ. ΙΕ. ( αριανη ).
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$♦ 7·
Ην δέ τι δμοιον τή δάφνρ φντόν, ον τό γευοάμενον τών 7^2
υποζυγίων άπέΒντ,σκε μετά επιληψίας χαΐ άφροΰ' άχανΒα δε
τους καρπούς επί τής γτ,ς ες‘ρωμένη , χο&άπερ οί σικυοι,
πλήρτ,ς ήν δποΰ' τούτου δε ρανίδες, εις οφθαλμόν εμπεσοΰοαι, ηα3
παν άπετύφλουν ζώου' οϊ τε ωμοί φοίνικες ίπνιγον πολλούς.
Ην δε κίνδυνος καί από τών δφεων’ ίν γάρ τοΓς Βισϊν έπεφύχει
βοτάνη" ταύττι δ* ύποδεδυχότες έλοτν^ανον τούς δε πίνηγέντας
ώπέκτεινον. Εν δε τοις ίΙρΑαις τά τοξεύματα χρίεσ$αι Savcujiμοις φαρμάχοις ίφασαν, ξύλινα δντα χαΐ πεπυρακτωμένα’ τρω·
$έντα δε Πτολεμαίον κινδύνευειν* εν ύπνω δε παραςά-ντα τινά
τώ Αλεζάνδρω, δεΐζαι ρίζαν αυτόπρεμνον, ίν κελεΰσαι τρί
ποντα έπιτ&έναι τώ τρωδέντι' έχ δε του ύπνον γενομενον,
μεμνημένον τής δψεως, ευρεϊν ζτ\τοΰντα ττ,ν ρίζαν πολλών πεφυχυΐχν, και χρήσασΖαι καί αυτόν καί τους άλλον;* ίδόντας
δε τούς βαρβάρους εύρηριένον τό άλέξψα , υπηκόους γενέσ^αι
τώ βαοιλεϊ. Εΐχός δέ τινα μηνύσαι τών ειοοτων* τό δε μυθώδες
προσετέ&η κολακεία; χάριν. Ελ^ών δ* ας τό {Βασίλειον τών
Γεί^ωσίων έξηκος·αιος από Ωριτών, διαναπαύσας τά πλτ,^ν)
μικρόν, άπήρεν εις τΐτ,ν Καρμανίαν.

$. 8.
Τό μεν δή νότιον τής Αριαντ,ς πλευρόν τοιαύττ,ν τινά ίγει
τής παραλίας διά$εαιν, καί τής ύπερχειμενης πλησίον γτ,ς τής
τών Γ εδρωοίων χαΐ Ωριτών. Πολλά δ’ έςΐ χαΐ εις ττ,ν μεσόγαιαν άνέχουοα καί τ, Γ εδρωσία, μέχρι τού σννάψαι Δράγγαις τε καί λραχωτοΐς , και Παροπαμισάδαις , περί ών Ερα
τοσθένη; ούτως είρηκεν' ού γάρ εχομεν τι λl·/εtv βΟ.τιον περί
αυτών. όρίζεσδαι γάρ φτ,οι ττ,ν Λριανήν εκ μεν τών προς ίω

Μ
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7 *3 .

τώ Ινδώ, προς νότον δέ τή μεχάλη θαλάττ»), προς άρκτον
Si τώ Παροπαμισώ, καί ζοΐς έζτ,ς ορεαι μέχρι Κασπιων
πυλών, τά Si προς έσπερον τοΐς αΰτοΐς όροις, οίς ή μέν Παρθνηνη πρός Mr,δίαν, ή δέ Καρμανέα προς την Παραιτακηνήν
καί Περσίδα διώρις-αι* πλάτος δέ τής χώρος, τό τον Ινδοϋ
μήκος, τό οπό τον ΓΙαροπαμισοϋ μέχρι τών εκβολών , μύριοι
και δϊσχίλιοι ς-άδιοι* οί δέ τριτχιλιους φασι. μήκος δέ από
Κασπιων πυλών, ώς εν τοίς Ασιατικοί; ς-αΘ/Λοίς άναχέχραπται,
διττόν. Μέχρι μεν Αλε£ανόρειας τής εν Αρι'οις άπό Κασπιων
πυλών διά τής Πα;.θυαίας μια καί ή αύτη οδός* είθ’ ή μέν
επ’ ευθείας διά τής Βακτριανής καί τής υπερβασεως τον όρους
είς Ορτόσπβνα, καί τήν εκ Βάκτρων τρίοδον, ήτις έςίν έν τοΓς
Παροπαμισάδοις' ή δ* «τρέπεται μικρόν άπό τής Αριας πρός
νότον εις Προφθασίαν τής Δραχχιανής* είτα πάλιν ή λοιπή
%
%
μέχρι τών όρων τής Ινδικής , καί του Ινδόν* ώστε μαζροτέρα
ές-ίν αυτή ή διά τών Δραχμών καί Αραχωτών, ραδίων μυριών
724 πεντακισχιλίων τριακοσιών ή πάσα. Ε ί δή τις άφέλοι τους χιλίους τριαχοσίους, έχοι άν τό λοιπόν τό έπ’ ευθείας μήκος
τής χώρας, μυριών καί τετρακισχιλίων ου πολύ χάρ έλαττον τής παραλίας, καν παραύξωσί τινες αυτό, πρός τοΓς μυ«
ριοις τήν Καρμονίαν έξακισχιλίους τιθέντες* ή χάρ συν τοΐς
κόλποις ψανοΰνχαι τιθέντες , ή συν τή εντός του Περσικού
κόλ.που παραλία τή Κ αρμονική. Επεκτείνεται δέ τοΰνομα τής
Αριανής μέχρι μέρους τινός καί Περσών καί Μήδων, καί ότι
τών πρός άρκτον Βακτρίων καί Σοχδΐανών* εισΐ χάρ πως καί
όμόχλωττοι παρά μικρόν.

$· 9·
Η δέ τάξις τών εθνών τοιαυτη. Παρά μέν τόν Ινδόν οί
Παροπαμισάδαι, ών ΰπέρκειται ό Πβροπαμισός όρος’ είτ’
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Α σω τοί προς νότον εΓτ’ εφεξής προς νότον Γεδρωστ,νοί συν τ* 4 ·
τοΓς άλλοις τοΓς τήν παραλίαν εχονσιν* άπασι δέ παρά τά
πίάτη των χωρίων παράκειται 6 Ινδός. Τούτων δ7 έκ μέρους
των παρά τόν Ινδόν εχουσι τινα Ινδοί, πρότερον οντα Περσών*
ά άφείλετο μεν ο Αλέξανδρος τών Aριανών, καί κατοικίας
ίδιάς συνεςτίσατο* Ιδωκε δε Σέλευκος ό Νικάτωρ 2 ανδροκόττω, συν$έμενος έπιγαpuav, καί αντιλαβών ελέφαντας πεν·
τακοσίους. ΤοΓς Παροπαμισάίαις δέ παράκεινται προς τήν
εσπέραν Αριοι, τοΓς δέ ΑραχωτοΓς Δράγγαι, καί τοΐς Γείρωσίοις* οι δ7 Αριοι τοΓς Δράγγαις άρια καί πρός άρκτον παράκεινται, καί πρός εσπέραν, έχκνκλούμενοι μικρά πως* ή δέ
Βακτριανή τρ τε Αρια πρός άρις*ερόν παράκειται, καί τοΓς
Παροπαμισάδαις, δι’ ώνπερ Αλέξανδρος υπερέβαλε τόν Καύ
κασον, έλαύνων έπί τών Βάκτρων· πρός εσπέραν δέ εφεξής είσί
τοΓς ΑρΓοις Παρ$ναΓοι, καί τά περί τάς Κασπιονς πύλας*
πρός νότον δέ τούτοις ή έρημος τής Καρριανιάς· εΓά’ ή λοιπή
Καρμανιά καί Γεδρωσία.

$. ίο .
Τνο(η <? αν τις τά περί τήν λεχ^εΓσαν ορεινήν ετι μάλλον,
προσις·ορήσας τήν οδόν , ί έχρήσατο διώκων τούς περί Βήσσον
ώς επί Βάκτρων Αλέξανδρος έκ τής Παρ5υηνής. Είς γάρ τήν
Αριανήν ήκεν εΓτ7 εις Δράμας, όπου Φιλώταν άνείλε τόν
Παρριενίωνος υιόν, φωράσας έπιβονλήν επεμψε δέ καί εις Εκβζτανα τούς καί τόν -πατέρα αύτον άνελούντας, ώς κοινωνόν
τής επιβουλής* φασί δ5 αύτούς έπί δρομαίων καμήλων οδόν
ημερών τριάκοντα, η καί τετταράκοντα, ένίεκαταίους διανύσαι,
καί τελεντήσαι τήν πράξιν. Οί δε Δράγγαι, περσίξοντες τάλλα
κατά τον βίον, οίνον σπανίίξουσι· γίνεται δε παρ’ αύτοΓς καττίτερος. ΕΓτ’ ε’κ Δραγγών επί τε τούς Εύερχέτας ήκεν, ούς ό
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7 ^4·

Κύρος ούτως ώνομασε, και τούς Αραχωτούς* εΓτα Αά τώυ
7 ^5 · ΙΙαροπαρσαίών υπό πλειάόος Αίσιν·*. £<γ* ό’ όρεινί; καί κεχιο·
νοβολητο τότε, ώζ*ε χαλεπώς ώοευετο* πυκναί ρε'ντοι κώμοι
δεχόμενοι , πάντων εύποροι, πλκν ελαίου, παρεμυΦούντο τάς
ίυοκολόχς· Κίχόν τε εν άριςερά τάς ακρώρειας. Ες·* ίέ τά
ρ^σημόρινά μεν τού όρους τού Παροπαμισού, ΙνΑκά τε καί
Αριανά* τά όέ προσάρκτια καί τά προς εσπέραν Βακτρια, *τοίς
Βακτριοις βαρ&ίροις*· Διαχειμα'σας ό* αυτόθι, ύπερόε&ον
εχων τίτν Iνοούν, καί πόλχν κτίσας, νπερηκρισεν εις ζην Βακ
τριανή Αά ψιλών ©Αδν, πλάν τερμιν^ου θαμνώδους δ)*γης,
άποροόμενος καί τροφής, ώςε ταίς των κτενών σαρ|ί χρίσθαι,
καί ταυταις ώμαίς Αά w άξυλίαν* προς όέ τ>^ ώμοσιτίαν
πεπτικεν ην αυτοΓς τό σίλφιον, πολύ πεφυκός. ΓΙεντεκαιίεκαταίος όε άπό της κτισ5είσης πόλεως καί των χειμαΑών κκεν
εις Δάραψα, πόλιν τκς Βακτριανής·

φ. ι ι ·
ταύτα ίέ που τά μέρη της όμορον τη ΙνΑκίί καί την
Χωαρηνην είναι συμβαίνει* ίςι δε των υπό τοΓς ΠαρΒυαίοις
αυζτι προσεχεςτάτη τη ΙνΑκ>τ Αέχει δε της Αρίανης Α* Αραχωιών καί της ϊεχΒείσης ορεινής ς*αδίους μυρίους έννακισχιλιούς.
Τούτην όέ την χώραν Αε£ιών Κρατερός, κατας-ρεηόμενος &μα
τούς άπειΒοΰνζας, ηει συμμίζαι την τατ/ιςιην σπεύδων τώ βασιλεί. Καί όη περί τούς αυτούς χρόνους σχεδόν τι συνέόραμον
εις την Καρμανίαν αί πε£αί δυνάμεις άμψότεραι. Καί μικρόν
νς-ερον οί περί Νέαρχον εισέπλεον εις τόν Περσικόν κόλπον,
πολλά: ταλαιπωρησαντες Αα τε την άλλην ταλαιπωρίαν, καί
τά μεγέθη των κητών*
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φ. 12.
Εικός μεν ουν πρός υπερβολήν ήίολεσχηκέναι πολλά τούς η*5.
πλευσαντας, όρος δ1 ουν ειρήκασι παραίηλούντες apt καί το
παρατάν αύτοίς πάθος, διότι προσδοκία ράλλον , ή κίνίυνος
υπήρχε τοΓς άληθέσι. To £< ράλις·« ταράτrov , φυσερών
f*eye3 >j, ρούν άπεργαξομένων ρέμαν άθρο'ον , και άχλύν έκ
των άναφυσηράτων, ώστε τά προ ποίών ράρη ρή όράσθαι*
έπεί ^ οί καθημερινές τον πλοΰ, ίε&ότων ταίτα. τών ανθρώ
πων, την ^ αιτίαν ούχ όρώντων, έρήνυσαν, ότι θηρ/a είη ,
τάχα ί* άπαλλάττοιτο, σάλπιμμος άκούσαντα καί κρο'του , έκ
τούτου Νέαρχος ταις ναυσΐν έπήμε μεν το ρόδιον καθ’ άπερ
έκώλυον, καί άμα ταίς σάλπιγζιν ίιρόβει' τά δε θηρία έ’όύνεν,
είτ’ άνεφαίνετο κατά πρύρναν , ώστε ναυμαχίας αγωνίαν παρειχεν' άλλ’ αύτίκα άφίς·ατο.

>3.
Λέμουσι μεν ουν και οί νυν πλέοντες εις Ινδούς ρμέθη
θηρίων καί επιφάνειας , άλλ’ ούτε άθρο'ων, ούτ’ επιφερορενων
πολλάκις , άλλ’ άποσοβηθέντα τή κραυμή καί τή σάλπιμμι άπαλλάττεσΘαι. Φασί αυτά ρέν ρή πλησιά£ειν τή μή, τά ό’ ός-ά 7 ?·^*
ίιαλυθέντων ψιλωθέντα έκκυραίνεσθαι ραίίως , καί χορημεϊν
τήν λεχθείσαν ύλην τοίς Ιχθυοφάμοις περί τάς καλυ£οποιίας·
Μέμεθος δε των κητών φησΐν ό Νέαρχος τριών καί είκοσιν
όργυιών. Πις·ευθέν τι δε ίκανώς ύπό τών έν τώ ς-όλω φησΐν ό
Νέαρχος έ|ελέμ|αι ψεύίος ον- ώς είη τις έν τώ πόρω νήσος ,
ή άψανιζοι τούς προσορρισθέντας* κέρκουρον μάρ τινα πλέοντα,
επειδή κατά τήν νήσον ταύτην έμεμόνει, ρηκέτι όραθήναι*
περφθεντας &' τινας επί την ζήτησιν , έκ£ήναι μεν ρή θαρρεΐν
είς τήν νήσον έκπλέοντας· άνακαλείν <ϊέ κραυγή τούς άνθρώ-
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. που;* ρ>]δενός δ* ύπακούοντος, επάνελθε». Απάντων δ5αιτιωρένων την νήσον, αυτός εφη πλεύσαι, καί προσορμιστείς έκβήναι ρετά μέρους των συρπλευσάντων , καί περιελθείν τ«ν
νήσον" ώς δ* οΰδεν εΰρισκον ίχνος των ζητουρένων, άποχνόντα
επάνελθε», καί διδάξαι τούς ανθρώπους, ώς ή μεν νήσος
ψευδή την αιτίαν έχοι, ( καί y«o αυτώ καί τοίς συνεκβασ» ό
αυτός Ιπάρξαι αν φθόρος), άλλος δέ τις τρόπος τώ κερκουρω
άφανισρού συρ&αη, μυρίων οντων δυνατών.

$· ι4·
Η ίέ Καρμαν& τελευταία ρεν ές·ι τϋς από του ίνδού έκβολϋς* τό μέντοι πρώτον αυτής άκρον έκκειται προς νότον είς
trjv μεγύΟτ,ν θάλατταν· πόδισαν δέ τό ς-δ/ΧΛ τον Περσικού
κόλπου προς τι» από τός εΰδαίρονος Αραβίας άχραν, εν άπόψει ούσαν, κάμπτεται προς τον Περσικόν κόλπον, έως αν
συναψρ τύ Περσίδι* πολλά δε καί εν τό μεσογαία ές·ιν έχτεαιο·
μένη μεταξύ τής Γεδοωσίας χαΐ τής Περσίδος, παραλλαττουσα
πλε'ον τάς Γεδρωσίας προς τήν άρχτον. ΔηλοΓ δ3ή ευκαρπία·
καί yap πάαφορος χαΐ ρεχαλόδενδρος , πλάν ελαίας, καί ποταμοΐς κατάρρυτος. Η δέ Γεδρωσία διαφέρει μχχρόν τής τών
των Ιχθύ οχοίρων· ώστ’ ακαρπία κατέχει πολλάκις· διό ^υλάττουσι τόν ενιαύσιον καρπόν είς έτη πλείω ταμιευόμενοι. Ονησικριτος δέ λ^ει ποταμόν εν τή Καρρανία καταφέροντα ψηχρατα
χρυσού* καί ορυκτού δέ είναι ρεταλλον, καί αργύρου', και χαλ
κού, καί ρίλτου* ορη τε είναι δύο, τό ρέν αρσενικού, τό δέ
¥

άλός. Εχει ίέ τα/α καί έρημον σννάπτουσαν βΑ) τη ΠαρΒυαία
καί τη Παραίτακηνη. Γεώργια S’ εχει παραπλ*ίσια τοίς ΠερσικοΓς, τα τε άλλα, καί άμπελον τούτης ί* η Καρμονία λεγομένη παρ’ ηαh y καί Απηχυν έχει πολλάκις τον βότρνν y
πυχνόρρωγά τε οντα καί με^αλορρω/α, ην είκός εκεί ενερν*-

Β1ΒΛ. ΙΕ. ( περς Ι ς).
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ςέραν είναι. Χοώνται δ3 όνοις οι πολλοί χαΐ προς πόλεμον, J2
οιχάνει τών ίππων όνον τε θΰουσι τώ Αρει, ονπερ χαΐ σέβον
ται 3εών μόνον, χαί είσΐ πολεμιςαί. Γαμεϊ δ ονίεις, πριν αν,
πολέμιον κεφαλήν άποτεμών, άνενέγχρ ini τον βχοιλέα· ό όέ
το χρανιόν μεν επί τών βασιλείων άνατί$ησι, την δε γλώσσαν
λεπτοτορ$σας και χαταμιξας αλεύρια, γευσάμενος αυτός, δίδωσι
τώ άνενέγχαντι χαί τοΐς οίχείοις χατασιτήσασΖαι' ενδοξότατος
δ έςιν, ω πλείς-αι κεφαλαϊ άνηνέχΘ^σαν. Νέαρχος δε τά πλειςα
&η xal την διαλεχτόν τών Καρμανιτών Περσικά τε χαΐ Μηδικά
ΰρηχε. Τό δε ςόματοΰΠερσικόν κόλπον [ον] μεϊζον διάρματος
Ημερησίου.
Μ

Κ Ε Φ. Γ.
ι.
Μ

δε Καρμονίαν ή Περσίς εςι, foTln μεν εν τρ παρα
λία τοΰ άπ αυτής όνομαζομαου κόλπον· πολν δε ,μείζων εν
τρ μεσογαία , χαΐ μαλιςα επί μήκος τό από τοΰ νότου χαΐ
τής Καρμονίας επί τάς άρκτους χαΐ τά περί Mrjotav ε^ντη.
Ίριττή δ* έςΐ χαΐ τρ φύσει, χαΐ τρ τών αέρων χράσει. Η μέν
yap παράλια χαυματηρά τε χαΐ αμμώδης, χαΐ σπανιςη χαρποίς εςΐ, πλίιν φοινίκων, όσον εν τετραχισχίλίοις χαΐ τετραχοσίοις, η τριαχοσίοις , εξεταζομένη ςαδίοις’ χαταςρέφουαα
εις ποταμόν μέγιςον τών ταύτρ , χαλ.ούμενον Ορόατιν. Η ό*
υπέρ τούτης εςΐ πάμφορος χαΐ πεδινή, χαΐ θρεμμάτων άρίςη
τροφός , ποταμοϊς τε χαΐ λίμναις πλη^ύει. Τρίτη δ3 εςΐν δ
προς βορρχν χειμέριος χαΐ ορεινή’ προς δε ταϊς εσχατιάς
εΐσιν οι χαμηλοδοσχοί. Μήκος μεν ονν εςΐ κατ’ Eporoa^ivrj
τό έπΐ τάς άρκτους χαΐ τάς Κασπίους πάλας περί όχταχισχιλίονς , κατά τινας προπιπτούσας άκρχς. Λοιπή δ’ έςΐν επί
ετ ά
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737· Κασπίους πύλα; ού πλείων *ή* των δισχιλίων. Πλάτος δέ το'
εν τή μζαογαία το άπό Σούσων εις Περσέπολιν ς-α'&οι τετρακισχίλιοι διακόσιοι* κάντεύθεν επί τούς τής Καρμανίας ορούς
άλλοι χίλιοι εξακόσιοι. Φύλα δέ οίκεί την χώρια til τε Πατεισχορείς λε^όριενοι, καί οί Αχαιμενίδβu, καί οί Mayor ούτοι
μεν ούν σεμνού τα/ός είσι βίου ξηλωταί. Κύρτιοι δε χαΐ Μάρδοι
λα,ς-ριχοέ άλλοι δέ γεωργοιοί.
φ. 2.

Σχείόν δε η χαΐ ή Σουσίς μέρος yeyewjrat τής Περσίδος,
μεταξύ αυτής χειμένη καί τής Βαβυλωνίας , έχουσα πόλιν άξιολοχωτάτην τά Σούσα. Οί γάρ Πέρσαι κρατήσαντες Μήδων χαΐ
ό Κύρος , όρωντες τήν μέν οΐχείχν γην επ’ έσχάτοις που ταττομένην, τήν δέ Σουσίδα ένδοτέρω χαΐ πλ^σιαιτέραν τή Βαβυ
λωνία χαΐ τοϊς άλλοις έκνισα, ενταύθα εθεντο τό τής ήχεμονίας βασΟ.ειον' άμα χαΐ τό όμορον τής χώρας άποδεξά728. μενοι , χαΐ τό αξίωμα τής πόλεως, καί τρίτον τό μηδέποτε
καθ’ έαυτήν τον Σουσίδα πραγμάτων μεγάλων έπήβολον γεγο·
νέναι, άλλ’ άεί ύφ’ ετέροις υπάρξω., καί εν μέρει τετάχθαι
συςττ,ματος μείζονος , πλήν εί άρα τό παλαιόν τό κατά τούς
ήρωας. Λέγεται γάρ δη χτίσμα Τιθωνού τού Μέρονος πατρός, κύκλον έχουσα εκατόν καί είκοσι ς-αδιων, παραμήκης
τά σχήματι* r, δ’ άκρόπολις εκαλείτο Μερόνειον. Λέγονται δε
xai Κίσσιοι οί Σούσιοι* Φ^σί δέ καί Αισχύλος την μητέρα
Μέμνονος Κισσό». Ταφήναι δέ λέγεται Μερών περί Παλιόν
τής Συρίας παρά Βαδάν ποταμόν, ώς είρφοε Σιμωνίδης εν
Μέμνονι διθυράμβω των Δηλιακών. Τό δέ τείχος ώκοδόμ^το
τής πόλεως, καί ιερά, καί βασίλεια παραπλ^σίως, ώσπερ τά
των Βαβυλωνίων εξ οπτής πλίνθου καί άσφαλτον, καθάπερ
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ειρήχασί ταιες. Πολύκλειτος δε Αακοσίων γησ'ι τον κύκλον, καί η
όαείχιςον.
§. 3.
Κοσμκσαντες δετά έν Σούσοις βασίλεια μάλις-α τών άλλων,
ούδέν ήττον xai τά εν Περσεπόλει, xai χά εν Πασαργάδαις
εξεχίμησαν' xai ή γε γάζα, xai οί θησαυροί, xai χά μνήματα,
ενταύθα ην τοΐς Πέρσαις, ώς εν τόποις έρυμνοτέροις, xai άμα
προγονιχοΐς. Ην δε xai άλλα βασϋ.εια τά εν Γάβαις, εν τοίς
ανωτέρω που μίρεσι τής Περσίδος, xai χά εν τή παραλία, τά
κατά τήν Ταόκην λεγομένην. Ταϋτα μεν τά χαχά τήν των Περετών
αρχήν’ οί δ? ΰςερον άλλοις xai άλλοις έχρήσαντο, ώς είκός,
«ύχελες-εροες χισΐν, άχε xai τής Περσίδος Ελαττωμένης υπό των
Μακεόδνων, xai έτι μάλλον ύπδ των Παρνυαίων. Καί γάρ εί
βασιλεύονται μέχρι νυν, ίδιον βασιλέα εχοντες οί Ώέρσαι, τή
γε δυνάμει πλεΐς-ον άπολείπονται, καί τώ Παρνυαίων προσέχουσι βασΐλέι.
§. 4·
Τά μεν ουν Σοϋσα έν μεσογαίοις κείται επί τώ Χοάσπ/ι
ποταμώ, περαιτέρω ή κατά το ζεύγμα' η δε χώρα μέχρι τής
Ζάλάττης χαΒήχεί' xai έ'ς-ιν αυτής ή παραλία μέχρι των εκβολών
σχεδόν τι του Ύιγριος , άπό τών δρων τής Περσιχής παραλίας,
ςαδιων ώ; τρισγιλίων. ΡεΓ δε διά τής χώρας δ Χοάσπης είς
τήν αυτήν τελευτών παραλίαν, άπό τών Ονςίων τάς άρχάς
ίχων. Παρεμπίπτει γάρ τις ορεινή τραχεία καί απότομος μεταζυ
τών Σουσιων xai τής Περσίδος , ςενάέχουσα δυσπάροδα, xai
ανθρώπους λρς-άς4 οι μισθούς έπράττοντο xai αυτούς τούς
βασιλέας, κατά τκν έκ Σούσων είς Πέροας εισβολήν. Φησί δε
Πολύκλειτος είς λίμνην τινά συμβάλλειν τόν τε Χοασπτ,ν καί
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728. τόν Εύλαιον, καί ett τον Ttyptv, είτ*έχέ&εν ές τήν θαλβηαν
εχδιδόναι' προς δε τη "λίμνη xai εμπορείου είναι, τών ποτα729· ρ«3ν °" δεχόμενων τά έκ τής ^αλάττης> ουδέ χαταπεμπόντων
διά τούς καταρράκτας έπήηίες γενομένους, πε£ρ έμπορευομένων όκτακοσίους yap είναι ς*«&ους εις Σούσα λέ^οιισιν*
Αλλοι #έ φασι τούς όιά Σούσων ποταμούς ας εν ρεύμα τό τού
Τί^οιος συμπίπτει*, νατά τάς μεταξύ διώρυγας τού Εύφράτου’
Οίά όέ τούτο κατά τάς εκέολάς δνομάζεσΖοα Πασίτιγριν.
§. 5.
Νέαρχος £έ τον παράπλουν τής Σουσίίος τεναγώδη φήσας,
πέρας αώτου λέγει τον Ευφράτην ποταμόν* προς δε τώ ςδματι
κώμην οίΛίϊσ^αι την ύποόεχομένην τά ex τής λρχδίας οορτία’
αυνοίπτεα γάρ εφεξής την τών Αράδων παραλίαν τώ ςόματι
τού Εΰφράτου ναι τού Πασιτίγριος" τό δε μεταξύ παν έπέχειν
λίμνην, τήν ϋποδεχομέντ,ν τον Τίγριν. Αναπλενσαντι δε τώ
Πασαίγρει ςαδίους πεντήκοντα xai έχατδν, την σχεδίαν είναι
την άγουσαν επί Σούσων έχ τής Περσίδος, άπέχουσαν Σούσων
ςαδίους έξήχοντα’ τόν δε Πασίτιγριν άπο τού όροάτιδος διέχειν
περί δισχάίους ςαδίους' διά δε τής λίμνης επί τό ςόμα τού
Ttypiog τόν άνάπλουν είναι ςαδίων έξακοσίων πλησίον δε τού
ςόματος κώμην οάείσ3αι *τήν* Σουσιανήν, διέχουσαν τών Σού
σων ςαδίους πενταχοσίους’ άπο δε τού ς·όματος τού Εύφρατον
μέχρι Βαδυλ,ώνος τον άνάπλουν είναι διά γης οικουμένης καλούς
ςαδίων πλαο'νων, η τρισχιλίων. Ονησίκριτος ό“έ πάντας φησίν
έχβαλλειν εις την λίμνην, τόν τε Ευφράτην, χαΐ τον Tiypiv*
έχπεσόντα δε πάλιν τόν Ευφράτην εκ τής λίμνης ίίίω ςόματι
προς την ΒαΟατταν συνάπτεα/.

BIB A. IE* (nEp.m).
$· 6
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£f( δέ καί άλλα πλείω ς·ενά διεκ&ίλλοντι τα έν τοί; Οΰ£ίοί; 759·
κατ’ αυτήν τήν Περσιδα, &καί αυτά βία διήλθεν Αλέξανδρο;,
κατά τε τά; Περσικά; πύλας, καί κατ’ άλλου; τόπον; όίε£ιών
τήν χώραν, καί κατοπτεΰσαι σπευδων τά κυριώτατα μέρη, καί
τα χα£οφυλάκια , ά τοσουτοι; χρόνοι; έ£επεπλί{ρωτο , οί;
έδασμολόχησαν Πέρσαι τήν Ασίαν* ποταμούς δέ διέβη πλείου;
τον; διαρρεοντα; τήν χώραν, καί καταφερομένου; εί; τον Περ
σικόν κόλπον. Μετά yap τόν Χοάσπηυ 6 Κοπράτας έ;·ί , καί
ό Πασίτιχρις, δ; εκ τή; Οϋ£ια; καί αυτό; ρεί* Ι γ< δέ καί
Κόρο; ποταμό;, δία τη; xotXvjs καλουμένη; Περσίδο; ρέων
περί Πασαρχάδα;, ου μετέβαλε τοΰνομα 6 βασιλεύς, αντί
kypaSdrow ριετονομάσα; Κόρον. Προ; αυτ>5 δε τρ Περσεπόλει τόν λρά£ην διε'βη* ήν δέ ή Περσέπολι; Αχούσα βασίλεια
έκπρεπη, καί μάλις*α xij πολυτελεία τών κειμένων. Ρεί δ*ό Αρά
λης εκ τών Παραιτακών* συμβάλλει S’ εί; αυτόν ό Μήδο;, έκ
Μηδία; όρμηθεί;. Φέρονται δέ δι’ αυλώνο; παμφόρου συνάπτοντο; τ>5 Καρμονία καί τοί; εωθινοί; μέρεσι της χώρα;,
καθάπερ καί αυτή ή Περσέπολι;. Ενέπρησε δέ ό Αλέξανδρο; 73ο.
τά έν Περσεπόλει βασίλεια, τιμωρών τοί; Ελλησιν, ότι κάκείνων ιερά καί πόλει; οί Πέρσαι στνρί καί σιδήρω διεπόρθησαν.
§· 7*

Είτ’ εί; Πασαρχάδα; ήκε* καί τούτο <5* ήν βασιλείου άρχαίον. Ενταύθα δέ καί τόν Κύρου τάφον είδεν έν παραπίσω,
πΰρχον ου piyav , τώ δάσει τών δένδρων έναποκεκρυμμένον,
κάτωθεν μεν ς-ερεόν, άνω δέ ;*έ^ν έχοντα καί σηκόν,
τελέω; εχοντα την είσοδον* δι’ η; παρελθείν είσω φησίν Apir03
Κ
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. έουλος, κελενσαντος τού βασάεως, καί χοσμτ.σαι τον τάψον'
ίδεΐν δε yJxvriV τε χρυσήν, xai τράπεζαν *βυν εκπώρααι, καί
πύελον χρυσήν, xai εσΒήτα πολλών, χόσμον τε λώοκδλλϊΐτον*
κατά μεν ουν την πρώτην imSnptca ταντ* ίδεΐν νςτρον δε συ»
)ηΒήνχι, xai το μεν άλλα εχχομισΒηναχ, τήν δέ κλινών Βραυ~
σΒηναι μόνον xai την πύελον , μετοΒέντων τον νεκρόν, ft’ον
οίλον γενέσΒαι, διότι προνορεντών Spyον ην , ούχί τον Σατοάπον , καταλκπο'ντων, ά μη δυνατόν $ν ραδίως έχχομίσαι*
συμδήναι δε ταντα, καίπερ φυλακϋς περιχεψενης μάγων,
σίτισαν λαρβανοντων xah' ήμερον προβατον, Αά ρηνδς ό* ίππον.
Αλλ* ό εχτοτοσμός ττ,Ζ Αλ.ε|άνίρον ς-ρατιας εις Βάκτρα, καί
Ινίονς, πολλά τε άλλα νεωτεριαΒήναι παρεσχεύααε, καί $}
καί τον-* εν τών νεωτεριαΒέντων υπήρζεν. Οΰτω μεν ούν Aptς-όβονλ.ος είρηκε* καί το επίγραμμα δε άπομντ,μονεύει τοντο ,
Ω ΑΝΘΡΩΠΕ , ΕΓΩ ΚΥΡΟΣ Ε1ΜΙ , 0 ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΟΪΣ
ΠΕΡΣΔΙΣ ΚΤΗΣΛΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ*

MU

ΟΥΝ ΦΘΟΝΗΣΗΣ ΜΟΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ. Owjffaptto; δε TOV

μεν πύργον δεχάςεγον είρηκε* xai εν μεν τη άνωτάτω ςίγη χΰσϋαι
τον Κνρον* επίγραμμα δ είναι Ελλ^ικον, Περσικοίς χεχαραγμένον γράμμασατ ΕΝΘΑ Δ* ΕΓΩ ΚΕΙΜΑΙ ΚΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΊΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ*

xai άλλο περσικόν προς τον αντον νονν.
§. 8.

Me/xwjtai ^ όνησ&ρπος xai το int τώ Δοφείον τάφω
γράμμα to 'i r ΦΙΛΟΣ ΗΝ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ* 1ΠΠΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΞΟ·
ΤΗΣ ΑΡ1ΣΤΟΣ ΕΓΕΝΟΜΗΝ* ΚΥΝΗΓΟΝ ΕΚΡΑΤΟΥΝ* ΠΑΝΤΑ

ΗΔΥΝΑΜΗΝ* Αριςος δ9 δ Σούαμίνιος πολύ μεν εςι
νεώτερος τούτων )syst δε δίςεγον τον πύργον xai μέγοα· εν
δε Τη Πεοσών διαδογη ιδρύσΒαι* φυϊάττεσΖαι δε τον τάφον9
ΙΙΟΙΕΪΝ

Β1 ΒΛ. ΙΕ* (ΠΕΡ212).
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όπίχραρρα δε το λεχ^εν Ιίλλήνικον, καί άλλο Περσικόν πρός ^3ο.
toy αυτόν νοίν.
$♦ 9*
Τούς δε ϊίασαργάδχς ετίμησε Κύρος, ίτι τήν ύςάζτ,ν μάχην
αιίχτ,σεν Αςυάγην ένταύΒα toy Μή5ον, καί τΥ,ν αρχήν τής
Ασώς μεφεγχεν εις εαυτόν, καί πόλιν έκτισε, και βασίλειον
κατεσκευασε τής νόαις μνημείου' πάντα. δε τά έν τϊ, Περσί5ι
χρήρατα εΐεσκευα'σατο εις τά Σοίσα, καί αυτά Βησαυρων καί ^δι.
κατασκευής ρε$*α'* ούίέ τοί^’ ήχείτο βασ0.ειον, αλλά τήν
Βαβυλώνα, καί ΑενοεΓτο ταύτην προσκατασκευά£ειν κάνταΰ3α
δ* δεειντο θησαυροί. Φασΐ ίέ, χωρίς των εν Βαβυλώνι, καί
τών έν τώ ς-ρατοπε'όω των παρά ταίτα *ρή* )ηφΒέντων, αυτά
τάεν Σούσοις,καί τα έν Περαίδι τέτταρας μυριάδας ταλάντων
ε£ετασ5ήναι* τινές 5έ καί πόντε λέχουσιν* άλλοι 5έ πάντα πάντοΒεν συναχθήναι παραίείώκασιν είς έκβάτανα όκτωκαι5εκα
μυριάδας ταλάντων’ τά δε Δαρειω (ρυγάντι εκ τής Μ^ίίας
συνεκκορισΒόντα τάλαντα όκτακισχίλια δοίρπασαν oi 5o>.oyoνήσαντες αυτόν.
§. ΙΟ.
Τήν χοίν Βαβυλώνα προέκρινεν ό Αλόίανίρος, όρων καί τώ
ρεχέ^ει πολύ ύπερβαλλουσαν, καί τοίς άλλοις. Εύίαιρο» 5
ούσα ή Σουσίς, εκπυρον τον αέρα έχει καί καυρατηρόν, καί
ράλις·α τόν περί την πόλιν, ώς <ρησιν εκείνος* τάς χοίν σαύρας
καί τούς ί^εις Βέρους, άχμάζοντος τοί ήλιου κατά μεσημβρίαν,
μή (ρΒάυειν διαβηναι τάς όίούς τάς εν τρ πόλει, άλλ* εν ρεσαις περιφλέχεσ^αι* οπερ τής Περσίίος μηδαμού συρβαίνειν,
κα/περ νοτιωτέρας ουσης* λουτρά 5έ ψυχρά προτεθέντα, ε’κΒερμαίνεσΒαι παραχρήρα, τάς 5έ κρι$άς^5ιασπαρείσας είς τον
Κ 2
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1. κλιον, άλλεοΒαι, χαΒάπερ εν τοΓς ίπνοίς τάς χάχρυς' διδ
καί ταΐς ς-εχαις επί ούο πκχας *τκν* γτ,ν έπιτίΒεσΒαι, υπό δε
τον βάρους άναγχάζεσΒαι τενονς μεν, μάκρους δε ποιεϊσΒαι
τούς οίκους, άπορουμενους μεν μακρών δοκών, δεομένους δε
μεγάλων οίκων διά τό πνίγος. Ιίιον οε τι πάσχειν την φοαιχίνην δοκόν', ςερεάν γάρ ούσαν, Γ.άλαιουμενην, ούκ εις το κάτω
την ένσοσιν λαμβάνει», άλλ’ ας τό άνω μέρος χυρτοϋσΒαι τώ
βάρει, καί βελτιον άνέχειν την οροφήν. Αίτιον $έ τών καυμά
των Ir/szcuy τό ΰπερχεΐσΒμ προς άρκτον όρη ύψκλά τά προεκδεχόμενα άπαντας τούς βορείους ανέμους' υτΐερπετΰς γάρ πνέοντες από τών άκρωτκρίων μετέωροι, των πεδίων ού προσά
πτονται, άλλά παρελαυνουσιν εις τά νοτιώτερα τής Σουσίδος·
αΰτη δε νηνεμίας κατέχεται, καί μά)ες·α τότε, ηνάα έτησίαχ
την άλλην γήν καταψυχουσιν έχχσχομένην ύπό τών καυμάτων.

$· ” ·
Πολύσιτος ^ ayav εΥ*ν, ώς·ε έκατοντάχουν οι’ ομαλοί καί
y.ptBnv καί πυρόν εκτρέφει»' όςι δ* οτε καί όιακοσιοντάχουν*
διόπερ ουδέ πυκνάς τάς αύλακας τέμνουσι' πυχνούμεναι γάρ,
κωλύουσα» αί ρίζα.ι ττ,ν β)άςτ,ν. Tijv ά' άμπελον, ού φυομένην
πρότερον, Μαχεδόνες χατεφΰτευοαν κάκεί, καί έν Βα6υλώνι· ού
ταφρεύοντες, άλλά παττάλους σεσι^ρωμένοιις εξ άκρων π»τ7V2. τοντες, είτ’ έξαιροΰντες, αντί δ’ αύτών τά κλήματα χαθιέντες
ευΒέως. Η μεν $? μεσόχαια [τοιαύτη* ί δε παράλια τεναγώ
δης έςι καί αλίμενος]. Καί φηάιν ό Νέαρχος, μηίέ καθοδηγώ»
επιχωρίων τυγχάνειν, ηνίχα τώ ς*όλω παρέπλει προς την Βαβυ
λωνίαν έκ τής Ινδικής’ ότι προσόρμους ούκ έχεα, ουδ* άνΒρώπων εύποραν οΐός τ’ κν, τών ηγησομένων κατ’ εμπειρίαν.

ΒΙΒΛ. ΙΕ. ( π ερςις ).

*49

§* *2*
Γειτνια δε rrj Σουσίδι τής Βαδυλωνιάς ή Σίχαχηνη μεν πρό- *32.
τερον, Δπολλωνιάτις δέ δς-ερον τιροσαγορευΒεΐαα. Απδ τών
άρκτων δ* ύπέρκειντat cepfotv πρός δω ΕλυμαΓοί τε καί
Παραιτακχινοί, λρς-ρικοί άνδρες, καί όρεινί? τραχεία πεποιδο'τες*
μάλλον δ* οι Παραιτακηνοί τοΐς Απολλωνιάταις έηίκεινται, <δς*ε
καί χείρον εκείνους διατιθεασιν. 0< δέ ΕλυμαΓοί κάκείνοις και
τοΓς Σουσίοις, τούτοις δέ καί οι Ουξιοι προσπολεμοΰσιν* κττο*
δε νυν, ώς είκδς, διά τ«ν των Παρ3υαίων ίσχύν, iy’ οίς είσίν
απόντες οί ταυτρ. Ευ μεν ουν πραττδντων εκείνων, εΰ πράττουσιν άπαντες, καί ©ί υπήκοοι αυτών ς-ασιαζόντων δε, οπερ
συμβαίνει πολλα'κις (καί δ/j καί if* $μ&ν), άλλot’άλλως συμ
βαίνει, καί οΰ τα «ΰτά πάσι* τοί; μέν χάρ συν>?νεχκεν ί τ«ραχύ,
τοίς δε παρά γνώμην άκήνχησεν. Η μεν δί) χώρα ί τε Περσίς,
καί « Σουσιανί} τοιαύτη. 4Η δέ παραλία τεναγώδης ες-ί καί
αλίμενος*.
§. χ3.
*Διά τούτο yoiv* τά [σ’] e'3vj τά Περσικά, καί τούτοις καί
Μήδοις τά αυτά, καί άλλοις πλείοσι, περί ών είρτ,κασι μεν
πλείους, τά δε καίρια καί κμίν λεκτέον. Περσαι τοίνυν άγα)>ματα μέν καί (Βωμούς ούχ ιδρύονται* 3ύουσι δε εν ύψ^λώ
τύπω , τον ουρανόν ηγούμενοι Δία* τιμώσι δε καί Ηλιον , δν
καλοΰσι Μ&ρ>!ν καί Σελήνην, καί A f ροδίτηνf και πυρ, καί
yjjv , καί άνεμους , καί ύδωρ* 5ύουσι δ* εν καθαρώ τόπω,
κατευξαμενοι καί Γ.αρχς~ησάμενοι το ίερείον εςεμμίνον' μελά·
σαντος δέ τοϋ μα^ου τά κρέα, τού ύψ^/ουμίνου την ιερουργίαν,
άπίασι διελδμενοι, τοΓς 3·εοΓς ούδέν άπονείμαντες μέρος· τ>5ς
yao ψυχκς fait του ίερείου δείσθαι τον - εδν, άλλου δέ
Κ 3
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73a. ούδενός· όμως δε τον έπίπλον τι μικρόν τιθέασιν, ώς λε^οιισί
ταιες , «τι to mp.
$. ι4·
Διαφερόντως δε τώ πυρί και τώ ύδατι θύονσι, τώ μέν πυρί
προστιθέντες ξηρά |ύλα τον λεπους χωρίς, πιμελην έπιτιθέντες άνωθεν' €ff νψάτχονσιν όλαιον καταχέαντες, ού φυσώντες,
αλλά ριπί£οντες· τούς όέ φιισήσαντας, ί> νεκρόν επί mp Μέν
τας , r, βόλ&τον,θανατούσι. Τώ δε ύδατι, επί λίμνην, ή ποταμόν,
733. ή κρήνην έλθοντες, βόθρον όρύξαντες εις τούτον σφαχιά£ονται,
φυλαττσμενοι μη τι τον πλησίον ύδατος αίμαχδείη, ώς μιανούντες*
εϊτ επί μυρρίνην, η δάφνην διαθέντες τά χρέα,'ράδδοις λεπ
τοί; ε’φάπτονται οί μάγοι/και έπάδουση», άποσπένδοντες έλαιον
όμού γάλακ-ι καί μελιτι κεχραμένον, ούκ εις mp, ού/. εις νδφρ,
άλλ’ είς τούδαφος* τάς θ’ έπωδάς ποιούνται πολύν χρόνον ρά&δων μνριχάων λεπτών δέσμην κατέχοντες.
φ. ι5 .
Εν δέ τή Καππαδοκία (πολύ χάρ ές·ι τό των μάγων φίλον,
οι καί Πύραιθοι καλούνται* πολλά δέ καί τών Περσικών θεών
ίέρά), ούδέ μαχαιρα θύονσι, άλλα κορμώ τινί, ώς άν ύπέρω
τύπτοντες. Ες·ι δε καί Πυραιθεια, σηκοί τινες άξιόϊογοι' εν δε
τούτοι; μέσοι; βωμός, εν ώ πολλή τε σποδός, και mp άσδεςων
φυλάττουσιν οί μάγοι' καθ' ήμερον δε είσιόντες, επαδοιισιν ώραν
σχεδόν τι πρό τού πυρός, τήν δέσμην τών ραδδων εχοντες,
τιάρας περικείμενοι πιλωτάς, καθεικυίας εκατέρωθεν, μέχρι
τον κάλυπτε» τά χείλη, τάς παραγναθίδας. Τούτα δ* έν
τοίς τής Αναίτιδος καί τον Ωμανού ίεροΓς νενόμις-cu' τούτων
δέ καί οηχοκ gist* καί ςοανον τού Ωμανού πομπεύω Τούτα
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μεν ουν ημείς έωράκαμεν* εκείνα δ’ εν ταΐς παλαιαις ίς-ορίαις 753.
λέχεται, καί τά εφεξής.
§. ι6.
Εις χάρ ποταμόν ούτ’ οΰρούσιν, ούτε νίπτονται Οέρσαι,
οΰδε λούονται, ουοε νεκρόν έκβάλλουσιν, ουδ5άλλα τών δοχούν*
των εΓναι μυσαρών. ότω δ* άν 3υσωσι 3εώ, πρώτω τώ πυρΐ
εύχονται.
§·

*7·

Βασιλεύονται δ* υπό τών άπό χένονς· ό δ* «πεινών, άπβτμη3εΐς κεφαλήν καί βραχίονα, ριπτεται. Γαμονσι δε πολλάς,
καί άμα παλλακάς τρέφουσι πλειους, πολυτεκνίας χάριν. Τιθέασι δέ καΐ οί βασιλείς ά3λα πολυτεκνίας κατ’ έτος* τά δέ
τρεφόμενα μέχρι τεττα'ρων ετών ούκ άχεται τοΓς χονεΰσιν εις
οψιν. Οί δέ χαμοί κατά τάς άρχάς τής εαρινής ισημερίας έπιτελουνται* παρέρχεται σ’επί τόν 3άλαμον προσοχών μήλον, J?
χαμηλόν μυελόν, άλλο θ'’ ούδέν τόν ήμερα» εκείνην.
$. ι8 .
Από δέ πέντε ετών έως τετάρτου καΐ είκοσι παιδεύονται
τοξεύειν , καΐ άκοντι'ζειν , καΐ ίππά£εσ3αι, και άλη3εύειν ,
διδασκάλοις τε λόχων τοίς σωφρονε^άτοις χρώνται, οί καΐ τό
μυθώδες προς τό συμφέρον άνάχοντες παραπλέκουσι, καΐ μέ
λους χωρίς , καΐ μετ’ ωδής, έρχα 3εών τε καΐ άνδρών τών
άρίς-ων παραδιδίντες. Συνάχουσι δ* εις ένα τόπον ψόφω χαλκόν
πρό όρ3ρου, διεχείροντες ώς έπΐ έξοπλισιαν, ή 3ήραν* τάξαντες δ5άνά πεντήκβντα ήχεμόνα τών βασιλέοις τινά παιδων αΰτοις, η Σατράπου, τρέχοντι κελεύουσιν έπεσ3αι,χωρίον άφο- 7~-ίρΐσαντες τριάκοντα, η τετταράκοντα ράδιών. Απαιτοΰσι δέ καΐ
κ 4
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734* λόχον εκάς-ον μαθ>5ματος, άμα και μεγαλοφωνών, καί πνεύμα,
καί πλευράν άσκονντες· καί προς καύμα δέ, καί προς ψύχος,
καί ομήρους, καί χείμαρρων διαβάσεις , ώστ7άβροχα φνλάττειν καί όπλα καί έσθκτα* καί ποιμαινειν δε, καί άχραυλείν,
καί καρποίς άγρίοις χρκσθαι, τερμίνθω, δρυοβα)άνοις, άχράδι.
Καλούνται δ7 ούτοι Κάρδακες , από κλοπείας τρεφόμενοι*
Κάρδα γάρ το άνδρώδες καί πολεμικόν λεχεται. Η δέ καθ7
ίμερον δίαιτα άρτος μετά τδ γυμνάσιου, καί μάζα, καί κάρ
δαμον, καί αλών χόνδρος , καί κρέα οπτά, ί? έφ£ά εζ δδατος*
ποιόν δ7ύδωρ. Θ^ρευουσι δέ σαύνια άφ7 ίππων βάλλοντες καί
τορεύματα, καί σφενδονούντες. Δειλής δέ φυτουρχάν» καί pt£oτομέα/ άσκοϋσι, καί όπλοποιείν, καί λίνα καί άρκυς φιλοτεχνείν.
Ούχ απτονται δέ τών 3ηρενμάτων οι παίδες , άλλα χομίζειν
οικαδε ε$ος. Τίθεται δ7 υπό του βχσάέως ά$λα δρόμου, καί
τών εν τοίς πεντά&λοις· Κοσμούνται δ7 οί παίδες χρυσώ, τό
πυρωπόν τιθέμενων έν τιμί* &ό ουδέ νεκρώ προσφε'ρουσι, καθάπερ ουδέ τό πυρ κατά τιμίν. Στρατεύονται δέ καί άρχουσιν άπό
εϊκοσα ετών εως πεντηκοντα , πε£οί τε και ιππείς, αγοράς δέ
ουχ απτονται· ούτε yap πωλουσιν , ούτ7ώνούνται.
$· *90τλί£οντ«£ <?έ γέρρω ρομΒαειδεΐ’ παρά Si τάς φαρέτρας,
σαγάρας έγουαι καί κοπόίας· περί Si τρ χεψαλρ πΟ^μα πυρ
γωτόν ΒώραζS3ές-ίν αντοϊς φολιδωτός. Εσδίις Si, τοΐς χγεμόοι
μεν άναξυρίς τριπϊτ, , χιτών Si χ=ίρι&»τός <?ιπλοΰς εως ^όνατος,
[ου] ό υπενδύτης ρέυ λευκός, άνθινος S’ ό επάνω' ιμάτιον Si
θέρους μεν πορφυροΰν, ν ίάνΒο/ον, χειμώνας S’ άνθινόν* τιάραι
παραιϋ.ήσιαι ταίς τών μάγων, υπό$τιμα κοίλον ίίπλοΰν· τοίς
<5ε πολλοΓς χιτών εώς μιαο/.ντ,μίου ίιπλους' ράκος όε σινίονίον
πεοί τρ κεφαλρ* έχει S' έ/.αςος τόξου καί ayeviov/jv. Δίίπνοϋσι
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Si «ολυτελώς Πέρσαι, τιΒύτες και ολομελή , καί πολλά, και 7^4*
ποικίλα* κόσρος τε λαμπρός ς-ρωμνής, έκπωμάτων τε καί των
άλλων , ώς·ε χρυσω χαΐ άργύρω παντα λάμπεσΒαι*
§. 20.
Εν οίνω τά μέγις’α βουλευοvtat, καί βεβαιότερα των έν
νήψει τ&ενται. Των κατά τάς όίούς συναντώντων, τούς μέν
γνωρίμους καί ισοτίμους φιλοϋσι προσιόντας, τοις ίέ ταπεινότέροις παρα£ά)1ουσι την γνάΒον, καί ίέχονται ταυτ>ί to φί
λεμα* οί ί 5έτ< ταπεινότεροι προσκυνοΰσι μόνον. Θάπτουαι Si
χηρΰ περιπλάσαντες τά σώματα’ τούς ίέ μάγους ου Βάπτου- η35.
otv, άλλ’ οίωνοβρότους έώσΐ’ τούτοις £έ, καί μητράσι συν
έρχεσΒαι πάτριον νενόμις-at. Τοιαΰτα μεν τά &η· Eft ^
ίσως xat ταϋτα τών έΒίμων, « φησι Πολύκριτος.
φ. 21.
Εν yap Σούσοις εκάςτρ τών βασιλέων έπ'ι τής άχρας iSia
πεποιήοΒαι οίκησαι, καί Βησαυρούς, καί παραΒίαεις , δν
επράττοντο φόρων , υπομνήματα τής οικονομίας' πράττεσΒαι
S’ εκ μάν τής παραλίας αργύρων, έκ <?έ τής μεσογαίας, ά φέρει
έκα'Γή χώρα, ώστε καί φάρμακα, καί τρίχα, [καί] ερέαν, ή τι
τοιοΰ3’έτερον, καί Βρέμματα ομοίως. Τον <ϊέ ίιατάςαντα τούς
φόρους ΔαρεΓον είναι τόν μακρόχειρα, κάλλι^ον άνΒρώπων ,
πλήν τού μήκους τών βραχιόνων καΐ τών πήχεων* άκιαΒαι
yap καΐ τών γονάτων. Τόν Si πλεϊςον χρυσόν καΐ άργυρον έν
κατασκευαις είναι, νομίσμαζι Si ού πολλώ* πρός τε τάς ίωρεάς
εκείνα κεχαρισμένα νομίζειν μάλλον, καί πρός κειμηλίων άπόθεσιν τό <5ε νόμισμα το προς τάς χρείας άρχουν ικανόν είναι,
κόπτεεν <$έ πά).ιν τό τοις άυχλώμασι σύμμετρον.
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φ. 22.

735.

Τά μεν οδν ε$η σωγρονοοζ τά πλεΐω. Διά δε toy πλούτο»
εις τρυφήν ε|επεσον οι βασιλείς , ώστε impον μεν εξ Ασσον
τίς Αίολίίος μετρέσαν , οίνον δ>έκ Συρίας toy Χαλνβώνιον,
ΰδωρ δε εκ τού Εύλαίον πάντων ελα^ρότατον , ως·’ εν Atrix/j
χοτύλρ δραχμή άφολχότερον είναι.
φ. >3.

Συνέβη δε τοΐς Πέρααις ένδοξοτάτοις γενίσ$αα τών βαρ
βάρων τ.αρά τοΤς Ελλησιν, ότι των μεν άλλων ουδένες των τής
Ασώς άρξώηων Ελλιίνων ηρξαν , ονό* ρδεισαν ούτ’ εκείνοι
τούτονς, ούθ’ οι Ελληνες τούς βαρβάρους' &1’ ini μικρόν
μόνον at τής πόρρω3εν άκοτ,ς. Ομηρί^^οΰν ούτε την τών
Σύρω», ούτε τί?ν τών Μ>$»ν άρχ^ν οίόεν* ονόέ yap άν,
Θλ&χς Αίγυΐΐζίας όνομάζων, χαΐ τον έχει, χαΐ τον εν Φοινίχη πλούτον, τον έν Βαβνλώνι, χαΐ Νι'νω, χαΐ Εχβατάνοις
παρεσιώπησε. Πρώτοι όε Πέρσαι Ελλήνων επήρ|αν, Λνίοΐ
όέ εηνρξαν μεν, άλλ’ ούτε τϋς Ασίας όλης , αλλά μέρους
ταός μαροΰ , τού εντός Αλνος μόνον* χαΐ τούτον επ’ όλΐχον
χρόνον τον κατά Κροίσον καί Αλνάττ^ν» Κρατη^εντες δ>υπό
ΙΙερσών, α ναι τι* τν}ς* δόξης τ» αντοίς , άφρρέΒτησαν τού3’
νπ’ εκείνων. Πέρσαι δ1, άφ’ ου χατελυσαν τά Μ»ι?ων, εν3ύς
χαΐ Λνδών έχράτησαν , χαΐ τούς κατά τπν Ασίαν Ελληνας
ίιπηκόονς εσχον ύπερον όέ διέθεσαν εις την Ελλα'όα’ καί
736. νπη3εντες πολλοΓς άγώσα καί πολλάκις, όμως όίετέλεσαν τόν
Ασίαν μέχρι τών επί 3αλάττ>ι τόπων κατέχοντες, εως λπό
Μακεσονων κατεπολεμ)$3>ισαν.
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0 μεν ούν εις την ir/εμονίαν κατα^ήσας αυτούς Κύρος ήν* 736·
διαδεξάμενος δε τοίχον Καρεβυσης [<4] νιος , ύπδ των μάγων
χατελύθη. Τούτους S’ άνελόντες οι έπτά Πέρσαι, Δαρείω τω
ϊς-α'σπου παρέδοσαν τί;ν αρχήν* ε&’ οι άπο τούτου διαδεχό
μενοι κατέληξαν εις Αρσην* δν «ποχτείνας Βαχώος, ό ευνούχος,
χατέΓησε ΔαρεΓον, ούκ οντα τον γένους των βασιλέων. Τούτον
δε καταλύσας Αλέξανδρος, αύτός ίρξε δώδεκα *ί) ένδεκα* έτη*
είτ’ εις πλείονς τούς διαδεζαμζνονς, καί τούς έπιχόνους τούτων,
μερισΒεΐσα η f/γεμονία τής Ασίας διελύθη. Συνέμεινε δ>όσον
πεντήχοντα έπί τοίς διακοσιοις έτη. Ννν δ’ ήδή xoS’ αυτούς
συνες*ώτες οι Πέρσαι, βασιλέας έχονσιν υπηκόους έτέροις
βασιλενσι, πρότε;ο. piy Μακεδόσι, ννν δέ Παρθναίδις.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙ ΚΩΝ
Β1ΒΛ10Ν ΕΚΚΑ1ΔΕΚΑΤΟΝ.
To buuufhunov τηρϋχει τ»ν Ασσυρία» y?v, cv ί Βαβυλων χαι Νίνος,
πόλης μί'/ιςαι, χαΐ τχιν Αίιαβηνην χαΐ Μεσοποταμίαν, Συρίαν
πάσαν, Φοινίχ»», Παλαε?ίν»ν, Αραβαν πάσαν, χα» 5σα τής ivitxij
rp Αραβία συνάστε», χαΐ τ«ν £αραχ»νΰν, ήν Σχυνήτεν χαλεϊ, χα'(
πάσαν τν,ν παρακειμένων τη re τ,μετϊρχ θαλάσσρ χαΐ τρ ipv3pfi.

ΚΕΦ Α.
φ. ι.
Τ Η 5ε Περσί& καί τρ Σουσεανρ συνα'πτουσεν οί Ασσυρεοε· χα- y36
λούσε 5s οΰτω τήν Βαβυλωνίαν, καί πολλών τής κύκλω γης,
« έν μέρα χαί ή Αχούρια εςίν, έν %περ ή.Νίνος, καί » Απολλωνιάτες, και Ελυμαίοι, καί Παραετάκαε, καί ή περί χο Ζάγριον
όρος ΧαλωνΓτες, καί τά περί τήν Νίνον πείία, Δοϊομηνή τε,
*« Καλαχρνή, καί Χα£ν;νή, χαί λ&αβήνή, y.ai τά της Μεσο
ποταμίας έ3νη, τά περί Γορβυαίους, καί τούς περί Νε'σε&ν
Μύ^δονας μέχρι τον Ζεύγματος του κατά τον Eiiypocojv, καί
πς πέραν του Εΰφράτου πολλής, ήν Αραβες κατέχουσι, καί
οί ιδίως υπό των νυν "λεγόμενοι Σύροι, μέχρι Κιλίκων καί
Φοινίκων καί Ιουδαίων καί Λεβύων, καί τής Βάλάχχης τής 7^7
κατά τό Αί/ύπτεον πείρος, καί τον ϊσσικόν κόλπον.
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.

ΔοκεΓ Sk το των Σύρων όνομα Staaavat , από μεν τϋς Βαβυ
λωνίας μέχρι τού ίσσαού κόλπον, από St τούτον μέχρι τον
Εύ|είύου τοπαλαιόν. Ot χούν Καππάίοκες αργότεροι, οΐ τε
προς τό> Ταύρω καί ot προς τώ Πόντο», μέχρι νυν Λενκόmipot καλ.ούντat, ώς άν όντων τινών Σύρων καί Μελανών
ούτοι δ* ttocu ot έκτος τον Ταύρον* λέχω Si Ταύρον μέχρι τού
Αμανού όιατεινων τούνομα. Ot ό* ίς-ορούντες την Σύρων αρχήν,
όταν ^ωσι, Μηόους μα/ υπό Περσών καταλυθηναι, Σύρου;
Sk ύπό Μήόων, ούκ άλλους τοιάς τους Σύρους λέχονσιν, αλλά
τους έν Βαβυλώνι καί Νι'νω κατεσκευασμένους τό βασιλείου’
ών ό μεν Ν&ος ην ό την Ntvov έν τρ Ατονρία κτίσας* ή όε
τούτος χυνή, ήπερ καί όιεόέξατο τον άνίρα, Σεμίραμις' %ς ές-ί
χτίσμα ή Βαβυλών. Ουτοι όε έκράτησαν τη; Ασίας’ καί της
Σεμιράμζίος, χωρίς των έν Βαβυλώνι έργων, πολλά καί
άλλα κατά πάσαν χήν σχείον όείκννται, όοη τής ήπειρον τού
της ές-ί, τά τε χώματα, & Sk καλούσι Σεμιράμιβος, καί τείχη,
καί έρνράτων καταοκεναί καί συριγγών των έν αίιτοΐ; , καί
ύ^οείων, καί κλιμάκων, καί όιωρυχων έν ποταμοί; καί λιμναις,
καί όοών, καί χεφυρών. Απέλιπον όέ τοί; με3·’ εαυτούς τήν
αρχήν μέχρι τίς Σαρόαναπάλου καί Αρβάκου* μετέςτη S’ εις
Μηίους υς-ερον.
$. 3 .

0 μεν ούν Νίνος πόλις η^ανίσθη παραχρημα μετά τήν
των Σύρων κατάλυση». Πολύ <3ε μείζων ην της Βαβυλώνος, έν
πε&ω κείμενη της Ατονρέας* ή ό5Αχούρια τοΓς περί Αρβηλα
τόποις όμορός ές-ί, μεταξύ έχουσα τόν Λύκον -ποταμόν. Τά
μεν ουν Αρβηλα της Βαβυλωνίας υπάρχει, ά κατ’ αυτόν έςτν
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έν δε xf, κεραία τού Λύκου τά τκς Ατουριας πεδία χή Νινω 737·
τ.ερίχειχαι. Ενδε χή Αχούρια εςί Γαυχάριλα χώμη, iv %συνέβη
νιχηΒήναι καί άποβαλεΓν χήν αργήν Δαρεΐον. Εςχ μεν ούν τόπος
οΰκ επίσημος ουχος’ χαί χουνομα μεθερμηυευθέν έςχ Καμηλού
οίκος* ώνάμασε δ>ούτω Δαρειος ό Ϋς-άσπου, χτήμα δούς εις
διαχρορ,ν τ»} χαμι5λω χή συμπεπονηχυία μαλες-α κατά χην οδόν,
την διά χής ερήμου Σχυθίας, μεχά των φορτίων, εν οίς ήν χαί ή
διατροφή τώ βασύ.εϊ. ΟΙ μενχοι Μαχεδόνες, τούτο μεν όρώνχες χώρον ευτελές, τά δε Αρβηλα κατοικίαν άξιοϊ-ογον, χτίσμα,
ώς φασιν, Αρβήλου του Α^μονέως, περί ΑρβήΚχ χην μάχην
χαί νίκην χαχεφήμισαν, χαί χοΐς σνγγραφευοιν ούτω παρέδωχαν·
§. 4Μετά δε Αρβηϊα καί τό Νικατδριον δρος (δ προσωνόμασεν
Αλέξανδρος νιχήσας την περί Αρβηλα μάχην) δ Κάπρος έςί
ποταμός, εν ίσω διαηήματι, δσω χαί ο Λύκος· ή δε χώρα
Αρταχηνή λέγεται. Περί ΑρβηΚα δε εςι χαί Δημητριας πόλις, ηΖ8.
ή τε τού Να'^θα πηγή, καί τά πυρά, χαί το χής Ανοιας ιερόν,
χαί Σαδράχαι, τδ Δαρείου τού Ϋς-«®που βασίλειον , χαί 6
Κυπαρισσών, χαί ή χοΰ Κάπρου διάοασις, σννάπχουσα ήδη
Σελεύκεια χαί Βαβυλώνι.
§. 5.
ή δε Βάμυλών χαί αΰχη μέν εςιν εν πεδίον τον δε κύκλον
έχει τού τείχους τριακοσίων δγδοήχονχα πέντε ραδίων πάχος
δε χοΰ τείχους ποδών δύο χαί τριάκοντα' ύψος δο τών μέν
μέσοπυργιών πήχεις πενχήχονχα, τών δε πύργων εξήκοντα' ή δέ
πάροδος τοίς επί τού τείχους, ως-ε τέθριππα ενανχιοδρομεΐν άλλιίλοις ρχδίως· διόπερ τών επτά θεαμάτων λέγεται χαί τούτο ,
<*ϊ ό κρζμαςος κήπος, εχων εν χεχραγώνω σγήματι εκάςην
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738· πλευράν τεττάρων πλέθρων* συνέχεται δε ψαλιδωρασι καραρο>τοίς, ent πεττών ίδρυμένοις κυβοειδών άλλοις επ’ άλλοις* or
δέ πεττοί κοίλοι πλ^ρει?
ώς*ε δέέασθαι φυτά δένδρων των
μεγίςΊύν, έζ οπτής πλίνθου καί ασφάλτου κατεσκευασρένοι,
καί αυτοί, καί at ψαλίδες, καί τά καραρώρατα. Η δ* άνωτάτω
ς*έχ»ι προσβάσεις κλιρακωτάς έχει, παρακειρενους δ* αύταίς
καί κοχλίας, Λ* ων τό ύδωρ awjyov είς τον κήπον άπό τοΰ
Εύφράτου συνεχώς οί προς τούτο τεταχρενοι. 0 χάρ ποταρός
δίά μέσης ρ« της πόλεως ς*«&«ίος το πλάτος* επί δέ τώ ποταρώ ό κήπος. Eft δέ καί ό τοΰ Βήλου τάφος αυτόθι, νυν
ρέν κατεσκαρρενος, Ξέρ^ης δ* αυτόν κατέσπασεν, ώς φασιν* ήν
δέ πυραρίς τετράγωνος έ£ οπτής πλίνθου, καί αυτή ς-αδιαώ
το ύψος, ς*αόιαία δε και εκάς-κ; τών πλευρών* ήν Αλέξανδρος
έβούλετο άνασκευάσαι* πολύ δ5 ην ερχον καί πολλοΰ χρόνου
(αυτή yap ή χοϋς είς άνακάθαρσα/ ρυρίοις άνδράσι δυείν ρηνών εργον ήν), ώς·’ ούκ εφθη τό έχχειρηθέν έπιτελέσαι* παρα·
χρήρα χάρ ή νόσος καί ή τελευτή συνέπεσε τώ βασιλεΐ. Τών ό’
ΰς-ερον ουρείς έφρόντισεν* αλλά καί τά λοιπά ώλ^'ωρήθη, καί
κατήρειψαν τής πόλεως, τά ρέν οί Πέρσαι, τά δ* ό χρόνος,
καί ή τών Μακεδόνων ολιγωρία περί τά τοιαΰτα* καί ράλις*α
επειδή τήν Σελεύκειαν επί τώ Τίγρει, πλησίον τής Βαβυλώνος
έν τριακοσίοις που ς-αδίοις, έτειχισε Σέλευκος, ό Νίκάτωρ. Καί
yάp εκείνος καί οί ρετ’ αυτόν άπαντες περί τούτην έσπούδασαν
τήν πόλο/, καί τό βασιλείου ενταύθα ρετήνεγκαν καί δή καί
νύν ή ρέν γέ^ονε Βαβυλώνος μείξήν, ή δ5 έρημος η πολλή,
ώς·’ επ’ αυτής μη «ν όκνήσαί «να είπε», δπερ έφη τις τών
χωρικών επί τών Μεχαλοπολιτών τών έν Αρκαδία·
£ρνρία ρεγάλΐ} ’στ» ή Μεγάλο πόλιβ,

39· Διά δέ τήν τής ύλης σπάνιν έκ φοινικίνων ξύλων αί οικοδομά
συντελοΰνται, καί δοκοίς καί ς*ύλ.οις* περί δέ τούς ςπ/λους
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ς·ρέφοντες εκ Τκς χαλάρις σχοινιά περιτιΒέασιν, eV έπαλεί- 7%
βοντες χρώριασι καταγράφουσΐ' τάς 5έ Βύρας άσφαλτω* υψηλοί
ίε καί ανται, καί οι ofxot καμαρωτοί πάπες διά την άξυλι'αν.
ψιλύ yap » χώρα καί Βαμνώδτ,ς ή πολλί), πλ^ν φοίνικος·
ουτος δε πλει~ς·ος έν τή Βαβυλωνία, πολύς ίε καί εν Σούσοις,
καί εν τ>5 παραλία Περσίίι, καί έν τρ Καρρανία. Κεράμω δ1
ού χρωνται* ούίε yap κατομδροϋνται. ΠαρακΜσια δε καί τά
έν Σονσοις καί έν τή Σιτακ^νρ.
§· 6.
Αιρώριςο δ>εν τρ Βαβυλωνία κατοικία τοΓς έπιχωριοις ^ιλο*
σό^οις, τοΓς Χαλίαίοις προσαγορευομένοις, οί περί άς-ρovopuav
είσί το πλε'ον προσποιούνται ίέ τινες καί yove^w^oyeiv, ούς
ον καταδέχονται οί ετεροί. Ες·ι όε καί φϋλόν τι των Χαλ
οαιών, καί χώρα της Βαβυλωνίας ύπ’ εκείνων οΐκουριε'ν>},
πλ>;σιά£ουσα καί τοίς Αραψι, καί τή κατά Πέρσας "λεγομένρ
Βώάχτρ. Ες·< & καί των Χαλοαιών των άςρονομικών yew]
πλείώ. Καί yap 0ρχ/;νοι' τινες πpoσayopεΰovτaι, καί Βορσιππηνοί, καί άλλοι πλει'ους , ώς άν κατά αιρέσεις , ά)λα καί
άλλα νέριοντες περί των αυτών δόγματα. Μέμνηνται δε καί τών
άνδρών ένιών οί Μαθηματικοί, καθάπερ Κιόήνα τε καί Ναβουριανοί, καί Σουίίνου· καί Σέλευκος ό άπό τής Σελ.ευκείας Χαλόαίός ές·ι, καί άλλοι πλειονς άζιο'λοχοι άνίρες.
$· 7·

Τά ίέ Βόρσιππα ιερά πόλις έον λρτέμιδος καί Απόλλωνος,
λινο^εϊόν μέχα. Πλν?θύουσι ίέ έν αύτ>5 νυκτερίδες μείζονς
πολύ τών έν άλλοις τόποις* άλίσκονται εις βρώαιν, καί ταρι
χεύονται.
3
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Περιέχεται S’ ή γωρα τών Βαβυλωνίων, άπό μεν τής ήούς,
ί>Γ.ό τε Σουσίων χαΐ Ελυμαίων χολ Παραιτακηνών «το ίέ της
μεσημβρίας, Οπό τού Περσικού κόλπου καί τών Χαλίαιων μέχρις Αράβων τών Μεσηνών* άπό ίέ της εσπέρας, υπό τε Αρά*
6ων τών Σκηνιτών μέχρι τής Αόιαβηνής καί τής Γορίύαίας·
άπό ίέ τών άρκτων, υπό τε Αρμένιων καί Μήίων μέχρι του
Ζάχρου καί τών περί αυτό εθνών.
$· 9'

Διαρρείται ί 5Οπό πλειόνων μέν ποταμών ή χώρα, μεγίςω»
ίέ του τε Εύφράτου καί τοϋ Τίχριος* μετά χάρ τους ίνίικούς
ούτοι λέχονται ίέυτερεύειν κατά τά νότια μέρη τής Ασίας οι
ποταμοί* έχουσι ί 5 ανάπλους, ό μέν επί τήν Ωπιν καί την νυν
Σελεύκειαν (ή ίέ ίίπις, κώμη, εμπορείον τών κύκλω τόπων),
ό ί* επί Βαβυλώνα, πλειόνων ή τρισχιλιων ς·«ίίων. Οι μέν ουν
74ο. Πέρσαι τούς ανάπλους έπίτηίες κωλύειν εθελοντές, φόβω τών
έξωθεν ερίω ν, καταρράκτας χειροποίητους κατεσκευάκεισαν*
ό ίέ Αλέξαναρος επιών, όσους οίός τε ην, άνεσκευάσε, καί
μάλις-α τούς επί τήν Ωπιν. Επεμελήθη ίέ καί τών ίιωρύχων*
πλημμυρεΐ χάρ ό Εύκρατης κατά τήν αρχήν τοϋ θέρους, άπό
τού έαρος άρξάαενος, ήνίκα τήκονται αί χιόνες αί άπό τής
Αρμενίας, ως*’ άνάχκη λιμνά£εσθαι καί κατακλυ£εσθαι τάς
άρουρας, εί μή ίιοχετευοι τις ταφρείαις χαΐ ίιώρυξί τό έκπιπτον του ρού καί έπιπολά£ον ΰίωρ, καθάπερ καί έν Αιχυπτω
τό τοϋ Νείλου* εντεύθεν μέν ούν αί ίιώρυχες χεχένηνται. Χρεία
ίέ ε’ς*«ν υπουργίας μεχάληί" βαθεία χάρ ή χή, καί μαλακή,
καί εύένίοτος, ώς*£ καί εκσυρεται ραίίως υπό τών ρευμάτων,
καί γυμνοί τά πείία, πληροί ίέ τάς ίιώρυχας, καί τά ςόμοια
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αυτών εμφράχτει ραδίως ή χούς* ούτω δέ συρβαίνει πάλιν, την 74°*
ύπέρχυσιν των ύδάτων εις τά προς τγ θαλάπρ πεδία έκπιπτουσαν, λι'ρνας άποτελείν καί Ιλη, καί καλαρώνας, έ£ ών
καλάρινα πλέκεται παντοϊά σκεύ>3, τά ρέν ύχροϋ δεκτικά, τ>5
άσιράλτω περια).ειφόντων, τοίς δ>άλλοις ψιλώς χρωρένων* καί
ίς-ια δέ ποιούντο* καλάρινα, ψιάθοις, ί) ριψί παραπλήσιο.
§· *ο.
Τό ρέν ούν παντάπασι κώλυε» τ«ν τοιαύτην πλϊίρρύραν,
ούχ οιόν τε ίσως* το δέ τκν όύνατήν προσφέρειν βοήθειαν,
ηγεμόνων άχαθών έςν>. Η δέ βοήθεια αυτή, την μεν πολλών
παρέκχυσιν έμφράξει κωλύειν, τ»ν δέ πλ>?ρωσιν , ήν ή χούς
εργάζεται, τουναντίον, άνακαδάρσει των διοψύχων, καί εξανοι£ει των ςομάτων. Η ρέν ουν άνακάΘαρσις ροδιά* » δέ Ζμφραξις
πολυχειρίας δείται* ευένδοτος γάρ ουσα δ yi καί ραλακδ, ττ,ν
έπι^ορ»]θεΓσαν ούχ ύπορένει χούν, άλλ’ είκουσα συνεφέλκεται
νάζείνφ, καί ποιεΐ <5^σέ^χως-ον τό ς*°ρα· Καί yap καί τάχους
δει προς τό ταχέως κλεισθδναι τάς διώρυγας, καί pw παν έκπεσείν έ | αυτών τό ύδωρ. Ξ»?ρανθεΓσαι γάρ τού θέρους, £>jραίνουσι καί τόν ποταμόν* ταπεινωθείς δέ, τάς έποχετείας ου
δυναται παρέχεσθαι κατά καιρόν, ών δείται πλείς*ον τού θέρους
έμπυρος ουσα « χώρα καί-καυρατηρά* διαφέρει δ* ούδεν η Ζψ
πλάθει των ύδάτων κατακλύ?εσθαι τους καρπούς, », τ>3 λειψυ
δρία, τώ δίψει διαφθείρεσθαι* άμα δε καί τούς ανάπλους,
πολύ τό χρήσιμον έχοντας, άεί λυραινορένονς *χάρ* ύπ* άρφοτέρων τών λεχθέντων παθών, ούχ οίο'ν τε έπανορθοΰν, ει ρ«
ταχύ ρέν έξανοιχοιτο τά ς-όριατών διωρύχων, ταχύ δέ κλείοιντο, καί αί διώρυγες άεί ρετριάζοιεν, ώς·ε μήτε πλεονάζειν έν
αύταίς τό ύδωρ, pjft’ έλλ.είπειν.
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Φησι δ’ Αριςό6ου1ος τον Αλέξανδρον αυτόν, άναπλέοντα,
καί κυβερνώντα τό σκάρος, έπισκοπειν καί άνακα^αίοειν τάς
διώρυχας μετά τού πλήθους των συνακολου$ησάντων· ώς δ*
αύτως καί τά ςόμια εμψραίττειν, τά δ’ άνοίχειν' κατανοήσαντα
δέ μίαν την ράλις-α συντείνουσαν επί τά έλη, καί τάς.λίρνας
τάς προ τής Αραβίας, $υσμεταχείρις·ον Ιχονσαν τό ς·όρα, καί
ρη ραδίως έρφράττεσθαι δυναμίνΎρ διά τό ευένδοτον και ρα*
λακόχειον , άλλο άνοΐςαι καινόν ς-όρ* άπό ς-αδίων τριάκοντα
ύπόπετρον λαδόντα χωρίον, κάκεΐ ρεταχαχεΐν τό ρε&ρον τούτα
δέ ποιεί/, προνοούντα άρια καΐ τού ρή τήν Αραβίαν ουσείσοολον τελεως υπό τών λιρνών, η καΐ των ελών άποτελεσθήναι,
νηηΐζουσσν ήδη διά τό πλήθος τού ΰδατος* διανοείσθαι yap
δή κατακτάχώαι τήν χώραν ταύτην, καΐ ς-°λους καΐ όρρητήριχ f.9n κατεσκευάσ^αι, καΐ πλοία, τά ρέν εν Φοινίκη τε καί
Κύπρω ναυπηχησάρενον διαλυτά τε καί γομψωτά, ά κορισ3·έντα εις Θάψακον, ς-αδίοις [χιλίοις] έπτα[κοσίοις], εΓτα τώ
ποταρώ κατακορισΒήναι ρεχρι Βαδυλώνος· τά δ* εν τη Βαβυ
λωνία συρπηξάρενον τών έν τοΐς άλσεσι καί τοίς παραδείσοις
κυπαρίττων* σπάνις χάρ ύλης ενταύθα* έν δέ Κοσσαιοις, καί
άλλοις τισί, μέτρια τις εςτν ευπορία· Σκηψαο^αι ρέν ουν αιτίαν
τού πολέρου φησίν, επειδή ρόνοι τών απάντων ον πρίσδεύσαα/το οι Αραβες ως αυτόν τό δ* άλη3·ές όρεγόμενον πάντων
είναι κύριον καί έπεί δύο 3εούς έπυν^άνετο τιρασθαι μόνους
υπ αυτών, τον τε Δια καί τόν Διόνυσον, τους τά κυριώτατα
πρός τό ζην παρέχοντας, τρίτον ύπολαδεΐν εαυτόν τιρήσεσδαι,
κρατήσαντα, καΐ έπιτρέψαντα τήν πάτριον αυτονορίαν έχειν,
ην είχον πρότερον. Ταύτά τε δή πραχρατεύεσθαι περί τάς
διώρυχας τόν Αλέξανδρον , καί τούς τάκους σκευωρείσδαι
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τους τών βασιλέων καί δυναςών' τούς yap πλείς·ους έν %αΓς 74r*
λίρναις είναι.
$· 12»
Ερατοσθένης ίέ, τών λιμνών ρνησθείς τών προς τή Αραβία,
^ησί τό ύίωρ , άπορούρενον διεξόδων , άνοΓίαι πόρονς ύπό
7«ς* xat it* εκείνων ύπβφέρεσ^αι ρέχρι Κοιλοσύρων* άνα£λίβεσ$αι ίέ εις τούς περί Ρινοκόλονρα καί τό Κάσιον όρος τό*
πους, καί ποιείν τάς εκεί λι'ρνας καί τά βάραθρα' ούκ όΐδχ
δ1, εί πιθανώς ειρηκεν. At yap τού Εύκρατου παρεκχύσεις, αί
ποιούσαι τάς πρός τη Αραβία λίρνας καί τά I).», πλησίον είσί
τίς κατά Πέρσας 3αλβίττης· ό δε διείργων ίσΒμός, ούτε πολύ;
ες·ιν, ούτε πετρώί^ς, ώς*ε ταύτη μάλλον είκός ην βια'σασ^αι
τό ύβωρ εις τήν 3·άλατταν, εΕύ’ ύπό χήν, είτ έπιπολής, η 74α·
πλείονς τών έ|ακισχιλίων ςαδίων διανύειν, ανυδρον καί Ιηράν
ούτω* καί ταύτα ορών εν ρέβω κειμένων, τού τε Λιβα'νου καί
Τού Αντιλιβάνον καί τού Κασίου. Οί μεν δή τοιαύτα λέχουσι.
$· ι3 .
Πολύκλειτος $έ φησι ρή πληρρνρεΐν τον Ευφράτην 34«
Τ'άρ πεδίων φέρεσ3αι μεγάλων, τά δ* όρη τά μεν διβχιλιονς
άψεςάναι ς-αδίους, τά δε Κοσσάία μόλις χιλίονς, ου πάνν
ύψηλά, ουδέ νορόμένα σφοδρόΐς, ούί* «3·ρόαν επιφέροντα Τδ
χιόνι την τήξιν είναι χάρ καί τά ύψη τών ορών έν τοΐς υπέρ
Εκβατα'νων μέρεσι τοις προσβορείοις* εν δε τοίς πρός νότον
σχιξόρενα καί πλατννόρενα πολύ ταπεινούσίύαι, άρα δέ και το
πολύ τού νδαζος εν.δέχεσΒαι τον Ttyptv* Τό μεν ουν νς·ατον
ρηθέν φανερώς άτοπον’ είς yap τά αύτά κατέρχεται πεδία* και
ούτως τά πληρρνρεΐν λεχίύέντα ύψη τών ορών άνωραλίαν Ιχει*
πη ρέν εξηρρένα ραλλον, τά βόρεια’ πή δέ πλατννόρενα, τά
Λ 3
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74** μεσημβρινά* η δε χιών ου τοίς υψεσι κρίνεται μόνον, άλλά καί
τοίς κλίμασι* τό τε αυτό όρος τά βόρεια μέρη νίφεχαι μάλλον,
η τά νότια■καί την γιόνα συμμένουσαν έχει μάλλον εκείνα, η
τούτα. Ο μεν ούν Τίχρις έκ των νοτιωτάτων μερών της Αρμε
νίας, & πλησίον ές·ί της Βαβυλωνίας, δεχόμενος τό έκ των
χιόνων ύδωρ ου πολύ ον, άτε εκ τής νοτίου πλευράς ,ηττ ον άν
πλιιμμύροΓ 6 δε Ευφράτης το εξ άμφοτερών δέχεται των μερών,
καί ουκ εξ ενός όρους, άλλά πολλών (ώς έδήλουν εν τή περί·

ηγησει της Αρμενίας), προς-ιθείς τό μήκος του ποταμού, όσον
μεν τό έν τή μεγάλρ Αρμενία διέξεισι καί τή μικρά· ίσον δε
τό εκ της μοίρας Αρμενίας καί τής Καππαδοκώς δίά τού
Ταύρου διεκδαλών έως Θαψάκου φέρεται, την κάτω Συρίαν καί
την Μεσοποταμίαν άφοριζών όσον δε τό λοιπόν μέχρι Βαδυλώνος και της εκβολής, όμοΰ τρισμυρίων καί έξακισχάίων ςα·
δίων. Τά μεν ούν περί τάς διώρυχας τοιαύτα.
§. ι4Η δε χώρα φέρει κριθάς μεν, οσας ούκ άλλη* καί yip τριακοσιάχρα λέγουσο Τά δε άλλα έκ τού φοινικος παρέχεται· καί
yap άρτος, καί οίνος, καί όξος, καί μέλι, καί άλφιτα, τά τε
πλεκτά παντοΓα έκ τούτοι#· τοίς δέ πυρήσιν άντ, ανθράκων ο;
χαλκείς χρώνται* βρέχόμενοι δε τοΐς σιτισμένοι; εις τροφήν
είσι βουσι καί προβατοις. Φασί δ’ είναι καί Περσικήν ωδήν, έν
ή τάς ώφελείας τού φοίνικος τριακοσίας καί εξήκοντα διαριΒμουντοί. Ελαίω δέ χρώνται τώ σησαμίνω τό πλέον* οι δ>άλλοι
743. τόποι σπανίζονται τούτου τού φυτού.

§. *5.
Τίγνεται δ* εν τη Βαβυλωνία καί άσφαλτος πολλή, περί ης
Ερατοσθένης μεν ούτως εϊρηκεν' οτι ή μεν υγρά, ήν καλούσι
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νάφΒαν, γίγνεται έν
Σουσι'όί, r> δε ξηρά, δυναμίν/ι π^τ- 743.
τεσΒαι, έν τρ Βαβνλωνια' ταύτ»ις S’ ές-iv ν> τ.Υ,γν τον Εύφράτον πλησίον* πλ»)μμύροντος δε τούτον κατά τάς των χιόνων
τ>ί|εις, καί αντί? παρόντα*, καί νπέρχνοιν εις τον ποταμόν
λαμβάνει' ενταύθα δε αυνΐςανται βώλοι μεχάλαι προς τάς οι
κοδομάς έπιτκδειαι, τάς διά τί5ς οπτ£ς πλίνθον. Αλλοι δέ καί
τλν ν^ράν έν τ>7 Βαβυλωνία γίνεοΒαί φαοι. Περί μέν όνν πδς ,
|»ΐράς είρ^ται πο'σον το χρήσιμον τό έκ των οίκοδομιών μάλΐΓ«* φαοί $ καί πλοία πλέκετθαι, έριπλατθέντα δ* άαφάλτω
πνκνονσθαι. Τί;ν δ* νχράν, ίν νά^θαν καλονσι, παράδο|ον
Ιχειν συμβαίνει τί;ν φύσιν* προταχθείς χάρ ό νά^>θας πνρί
πλησίον, άναρπά£ει τό πΰρ, καν έπιχρίσας αυτώ σώμα προσαχάχρς, φλεχετατ σοέσαι δ' νδαΐΐ οΰχ οίόν τε (έκκαίεται χάρ
μάλλον, πλκν εί πάνν πολλώ), αλλά πηλώ καί δξει, καί g*uπτηρία *καί ί£ώ* πνιχεν κατασβέννυται. Πείρας δέ χάριν φασίν
Δλέςανδρον εν λουτρώ περιχεαι παιδί τον νάφΒα, καί προσαχαχεΐν λύχνον $>λεχόμενον δέ τον παΐδα, έ^χύς έλθεΓν τον άπολέσδαι, πλήν πολλώ σφοδρά καταντλονντες τώ υδατι, έ£ίσχνσαν
καί διέσωσαν οί περιεςώτες. Ποσειδώνιος δε φησι τον έν τ$
Βαβυλωνία νάφθα τάς πκ^άς, τάς μέν εΓναι λευκόν, τάς δε
μελανός' τούτων δέ τάς μεν είναι θείου υγρού, λέχω δή τάς
τον λευκού' ταύτας δ* εΓναι τάς έπισπώσας τάς φλόχας' τάς
δέ τον μελανός, άσφαλτον ύχράς, ώ άντ* έλα/ον τούς λύχνονς
καίουσι.
$· «β·
Πάλαι μεν ουν » Βαβυλών ην μητρο'πολις της Ασσυρίας,
νυν δέ Σελεύκεια, η επί τώ ΤΓχρει λεχομένη, Πλησίον δ* ές·ί
κώμη, Κτησιφών Ιεγομένη, μεχάλη· τούτην δ* έποιονντο χειμάδιον οι των Παρανοίων βασιλείς, φειδόμενοι των Σελενκέων,
Λ 4
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743. ϊνα p j χστας·αΒμεχιοοηο υπό τού Σκυθαού φύλου καί ςρχτιωτικού* δυνάμει ουν Παρθική πόλις αντί κώρης ές-ί> καί to
μέγ&οζ τοσούτον γε πλίθος δεχόμενη, καί την κατασκευήν
ύπ’ εκείνων αυτών κατεσκευασρένη, καί τα ώνια, καί τάς τέχνας πρόσφορους εκείνοις πεπορισρένη. Είώθασι yap ενταύθα
του χειρώνος όιαχειν οί βασιλείς <?ta το ευα'ερον* θέρους όέ, έν
Εκβατώ/οις καί τή Ύρχοαάχ διά τήν έπικροίτειαν της παλαιας
ίό|ης. Ωσπερ όέ Βαβυλωνίαν την χώραν καλοΰριεν, ουτω καί
τούς όαδρας τούς έκεΐθεν Βαβυλωνίους καλονμεν, ούκ από τής
"44· πόλεως, άλλ’.άπό τής χώρας* από όέ τής Σελεύκειας ηττον,
καν έκεΐθεν ώσι, καθάπερ Διοχένη τον Στωϊκόν φιλόσοφον.
$· *7·
>

,

Εζ·{ οέ κα« Αρτέμττα, πδλίς αξιόλογος, Λεχούσα πεντακο·
σίους της Σελεύκειας ς-αΛους, ττρός εω το πλέον, καθάπερ
καί η Σπαχτρι$. Καί yap αυτή, πολλ>5 τε καί άγο&η, μέση
Βαβυλώνος τέτακταί καί της ΣουσέΛς, ώς-ε τοΓς έκ Βαβυλώνος εις Σουσα βζΛζουσι Λα της Σίτακηνης η όίδς άπασα*
προς εω δ* ές-ί καί τοίς εκ Σούσων εις την μεσόχαίαν της
Περσίίος Λα της Ου£ώς, καί τοίς έκ της ΠερσέΛς εις τά μέσα
της Καρμανίας. Την μεν ουν Καρμανίαν έχκυκλουται προς
άρκτον η Περσίς, πολλή ουσα* τούτη Λ συνάπτεί η Παραιτακηνη καί η Κοσσαία μέχρι Κασπίων πυλών, ορεινά καί )^ζ-ρικά
Ι2νη· τη Λ ΣουσέΛ η Ελυμαίτίς, καί αύτη τραχεία η πολλή,
καί λης-ρίκη· τη Λ ΕλυμαίτιΛ τά περί τον Ζάχρον καί η ΜηΛα·

§. ι8·
ΚοσσαΓοί μεν ουν είσί τοζδταί τδ πλέον, καθάπερ καί οί
συνεχείς ορεινοί, προνομεύοντες άεέ* χώραν γάρ εχονσιν ολικήν
τε καί λυπράν, 6ς-’ έκ των άλλοτριων άνάχκη ζην άνάχκη Λ
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καί ίσχύειν* άπαντες γάρ είσι μάχιμος τοίς γοΰν Ελυμαίοις 744·
συνεμάχουν μύριοι καί τρισχίλιοι, πολεμοΰσι πρό; τε Βαβυ
λωνίους καί Σουσίους. Οι δέ Παραιτακηνοί μάλλον μεν των
Κοσσαίων επιμελούνται χής· δμως δε χαΐ αυτοί λρςτηρίων ούκ
άπέχονται. Ελυμαίοι δε χαΐ μείζω τούτων κέκτηνται χώραν καί
ποαιλωτέραν. Οση μεν ούν άχαθή, γεωργούς έχει τους ένοικούντας* η δ* ορεινή ςφατιώτας τρέφει, τοξότας τους πλείζ·ους* πολλή δε ούσα, πολύ καί τό ς·ρ«π«τικόν παρέχεται,
ώς-ε καί ό βασιλεύς αυτών, δύναμιν κεκτηριένος μεχάλην, ούκ .
ά|ιοί τώ τών Παρθυαίων |3ασιλεΓ παραπλησίως τοίς άλλοι;
υπήκοος είναι* ομοίως δέ καί προς τούς Μακεδόνας ύπερον,
τούς τής Συρίας άρχοντας, διέκειτο. Αντίοχον μέν ουν τον
Μέχαν, τό τού Βήλου συλάν ιερόν έπιχειρήσαντα, άνεΐλον έπιθέμενοι καθ’ αυτούς οί πλησίον βάρβαροι. Εκ δέ τών έκείνω
συμβάντων παιδευτείς ό Παρθυαίος, χρόνοι; ύπερον, άκούων
τά ιερά πλούσια παρ’ αύτοΐς, ορών ό* άπειθούντας, εμβάλλει
μετά δυνάμεώς μεχάλης· καί τό τε τής Αθήνας ίερόν ειλε, καί
τό τής Αρτέμιδος, τά Ζάρα, καί ήρε ταλάντων μορίων γάζαν’
ήρέθη δέ καί προς τώ Ηδυφώντι ποταμώ Σελεύκεια, μεχάλη
πόλις· Σολόκη δ* εκαλείτο πρότερον. Τρείς δ’ είσίν είς τήν χώραν
ευφυείς είσβολαί* εκ μεν τής Μηδίας καί τών περί τον Ζάγρον
τόπων, διά τής Μασσαβατικής, έκ δε τής Σουσίδος, διά τής
Γαβιανής ( ε’παρχί-ι δ* είσίν αυται τής Ελυμαίας ή τε Γαβιανή 745καϊ ή Μασσαβατική)' τρίτη δ’ ές*ίν ή έκ τής Περσίδος. Ες·ι δε
καί Κυρβιανή επαρχία τής Ελυμαίδος. Ομοροι δ>είσι τούτοι;
Σαχαπηνοίτε καί Σιλακηνοί, δυναςεΐαι μικροί. Τοσαυτα μέν ουν
καί τοιαυτα έθνη προς Ιω, τά ύπερκείμενα τής Βαβυλωνίας..
Προς άρκτον δέ τήν Μηδίαν έφαμεν και τήν Αρμενίαν* άπό
δέ δύσεώς εΥιν ή Αδιαβηνή καί ή Μεσοποταμία.
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$· *9·

Τ>5; μεν ουν Αδ ιά β α ς r, πλείςτ} πεδιχς έ ς ι, καί αΰτί? τής
Βαβυλωνίας μέρος ονσα, εχουσα δ> όμως άρχοντα ίδιον' ες·ιν
οττη καί τη Αρμενία προσχωρούσα» ΟΣ γάρ Μκ,δοι xai οί Αρμέ
νιοι, τρίτοι δ'ε Βαβυλώνιοι, τά μεγιςα τών εθνών των ταύτη
διετελουν όντας εξ αρχής σννες·ώτες, ως·’ άλλήλοις έπιτίθεσθχι
κατά καιρούς τούς οικείους εκας*οι, καί πάλιν διαλύεσθαι* καί
τούτο μέχρι καί τη; τών Παρθυαίων επικράτειας δΐίμεινε. Τών
μεν οΰν Μήδων καί τών Βαβυλωνών έπάρχουσι Παρθυαίοι*
τών <$* Αρμενίαν ον<? άπαξ' άλλ’ έφοδοι μέν γεγάνασι πολλάκις, άνά κράτος δ* οΰχ έάλωσαν, άλλ’ ό ye Τιχράνη; καί έρραμένας άντεπεκράτησεν, ώς έν τοϊς Αρρενιακοΐς είρηται. Η
μεν ουν AoiacSVjvvj τοιαύτη. Καλούνται δ>οί Αδια&ηνο'ι καί
Σακκόποδες. Περί δε τής Μεσοποταμίας έροΰμεν εφεξής, καί
τών προς μεσημβρίαν εθνών, έπιόντες επί μαιρον πρότερον τά
λεγάμενα περί τών εθών τών παρά τοι§ Ασσυρίοις.

§.

20

.

Τάλλα ρεν οΰν εοικε τοις Περσικοί;· ίδιον δε, τό χαθες-άναι
τρεις άνδρας σώφρονος ετ/άςτης άρχοντας φυλ«; , οι τά; ε’πιγάμους χάρος προσάχοντες εί; το πλήθος, άποκ»ιρύττουσι τοι;
νυμφίοις αεί τάς εντιμότερος πρώτος. Οντω μέν αί συζυχίαι
τελούνται. Οσάκις δ* άν ριχθώσιν άλλ«λοι;, επιθυριάσαντες
εξοαίς-ανται έχάτερος χάρις* όρθρου δέ λούονται, πριν αγγείου
ταιος «ψασθαΓ παραπλ^σιώς χάρ, ώσπερ άπό νεκρού το λουτρον έν 0 ε ι εςίν, ουτω καί άπό συνουσίας. Πάσαις δε ταϊς
Βαβυλωνίαις 0 ο ς , κατά τι λόχιον, £ένω ρίχυυσθαι, πρός τι
Αφροδίσιον άφιζομέναις μετά πο/λής θεραπείας και όχλου*
θώρι^χι δ’ ίς-επται εκάς-η* ό δέ πρασιών, καταθείς επί τά

ΒΙΒΛ. ΐς . ( α σσυρία ).

17 1

ylvaxα, όσον καλώς Ιχει άγριον, σνχχίνεται, άπωδεν τον 745·
τεμένους άπαχαχών* το S’ άρχύριον Ιερόν τής Αφροδίτης κομί
ζεται. Αρχεία δ5ίς-ί τρία, το τώ» άφειμένων r,Sti ττ,ς ς*ρατείας,
καί το των ενδοξότατων, καί τό τών γερόντων, χωρίς τον into
τον βασάέως χαθις-αμένου. Τούτον S’ ες-ί καί τό τάς παρ- 746·
Γένους έκδιδόναι, καί τό τάς περί ττ,ς μοιχείας διχάζειν Si/ας'
άλλον St τό τάς τής κλοπές, τρίτου τό περί τών βίαιων. Τούς
S’ άρρώςους εις τάς τριόδους έκτιθέντες, πυνθάνονται τών t
παριόντων, εΐ τις τι Ιχοι λεχειν τού πα'θονς άκος* ούδείς τέ
εςαι οΰτω κακός τών παριόντων, δς ούκ έντνχών, ει τι φρονεί
σωτήριον, υποτίθεται. Εοθτ,ς S’ αύτοϊς εςι χιτών λινούς ποδή
ρης, καί ε’πενδύτης ερεονς, ίματιον λευκόν κόρη μακρά, υπό
δημα έμβαδι όμοιον. Φοροΰσι Sk και σφραγίδα, καί σκήπτρον
ον λιτόν, άλλ’ επίσημον έχον επάνω μήλον, η ρόδον, ή κρίνον,
ή τι τοιοντον* αλείβονται 5* έκ τον σησάμον θρηνούσι δε τούς
άποθανόντας, ώς οι Αιγύπτιοι, καί πολλοί τών άλλων’ θάπτουσι
S’ εν ρελιτι, κηρώ περιπλάσαντες. Τρεις δ* είαί φρατριαι τών
απόρων σίτον* ελειοι δ* είσίν ούτοι καί ίχθνοφάχοι, διαιτώμενοι
παραπλησίως τοΐς κατά την Γεδρωσίαν.
φ· 2Ι·
[ή ] Μεσοποταμία δ* άπό τον συμ&£η/.ότος ωνόμαςαι' εζοηταιδ*, ότι κείται μεταξύ τον Εύφράτου καί τον Τίχριος, καί ότι
ό μεν Τίγρις τό εωθινόν αύτής ρόνον κλύ£ει πλενρόν, τό δέ
εσπέριον καί νότιον ό Ευφράτης* προς άρκτον δέ 6 Ταύρος, ό
τούς Αρμενίους διορίξων άπό τής Μεσοποταμίας. Τό μέν ουν
μόγιςον, ο άψίςαντat, διάβημα απ’ άλληλων, τό πρός τοΓς
όρεσίν ε’ςν τούτο ό’ άν ειη τό αυτό, όπερ είρηκεν Ερατοσθέ
νης, τό άπό Θαψάκου, καθ’ δ ην τό ζεύγμα τού Εύφράτον τό
παλαιόν επί την τον Τίχριος διάδασιν, καΘ’ήν διε'όη Αλέξανδρος
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746· αυτόν, &<τχιλιών τετρακοσίων' to S’ έλάχις-ον μικρω πλέον των
Stay.οσίων κατά Σελεύκειαν που καί Βαβυλώνα. Διαόρεΐ S’ ό
Τίχρις τόν Θωνΐτα» καλούμενων λίμνην κατά πλάτος μέσ/jv
περαιωθεις ^ επί θάτερον χείλος κατά χής δύεται μετά πολλοϋ
ψο'^ου καί άναγυαημάτων επί πολύ S’ ενεχθεΐς άγονης,
άνισχει πάλιν ου πολύ άπωθεν τις Γορόυαίας’ ούτω δε ο<ροδρώς Λεκβαλλει τήν λίμνην, ώς ψηαα Ερατοσθένης , ώς-ε,
«λμυράν αυτήν ουσαν, καί άνιχθυν, χλυκείαν κατά tout’ εΐναι
το μέρος καί ροώοη, καί ιχθύων πλήρη.
§. 22.
Επί μήκος δε συχνόν προπεπτωκεν ή συναγωγή τής Μεσο
ποταμίας , καί πλοίω πως εοικε* ποιεί <5έ τό πλεις-ον τής περί*
©ερείας ό Εύκρατης* καί εςτ το μεν άπό τής Θαψάκου μέχρι
Βαβυλώνος, ώς εΐρηκεν Ερατοσθένης, τετρακισχίλιοι καί οκτα
κόσιοι ς-aSior τό άπό του κατά Κομμαχκνήν £εύχματος,
747· ^πεΡ εςτν άρχή τής Μεσοποταμίας, ούκ έλαττον των ίισχιλιών
Γαίίων εως επί Θα'ψακον.
φ. 23.

£ r t δ* i) μεν παρώρειος ευδαίμων ίκανώς· εχουσι ό* αυτη£
τά μεν πρός τώ Ευφράτη καί τώ Ζεύγμαχι>τώ τε νυν τώ κατά
tvjvKoptxcxj^vijv, καί τώ πάλαι τώ κατά την Θάψακον, οι τε
Μύχ£ονες κατονο/χασθεντες υπό τών Μακείόνων· έν οίς έςΊν η
Νίσι&ς, ην καί αυτήν Αντιόχειαν την έν τη Μυχίονία προσηχόρευσαν, υπό τώ Μασίω δρει κειριένην* καί Τι^ρανόκερτα*
και τά περί Κάρρας καί Νικη^όριον χωρία, καί Χορόιρα£α,
καί Σιννακα, έν η Κράσσος όιεφ^άρη, όολω λήγεις υπό
Σουρηνα, του τών Παρ$υαίων ςραττ^Μ.

Β ί Β Λ . Ι ξ · ( α ς ς ϊ ρ ι α ).
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$- »4·
Προς ίέ τώ Τίγρει τά τών Γορδυαίων χωρία, οΰς οί πάλαι η/^η.
Καρδούχους ίλεγον, και αι πόλεις, ών Σάρισά τε καί Σάταλκα,
και IIίνακα, κρατικόν έρυμα, τρεις άχρας εχουσα, έκά$·ην
ιδίω τείχει τετειχισμέντ,ν, ώς-ε οίον τριπολιν είναι. Αλλ’ δμως
καί ό Αρμένιος εϊχεν υπήκοον, καί οί Ρωριαίοι βία παρέλαβόν,
ζαίπερ έδοξαν οι Γορόitatoi διαφερόντω; αρχιτεκτονικοί τενες ,
είναι, καί πολιορκητικών οργάνων έμπειροι· ίιόπερ αυ.τοΐς εις
ταϋτα 6 Τιγράνης εχρήτο. Εγενετο δε καί η λοιπή Μεσοπο
ταμία Οπό Ρωμαίοις. Πομπηιος δ3αυτής τά πολλά τώ Τιγράνρ
τ.ροσένειμεν, οσα ην αξιόλογα" έςι γάρ ενδοτος ή χωρά χαί
εύερνής, ώςε χαί τά άεό&αλή τρε'φειν, χαί άρωμα, τό άμωμον’
χαί λεοντόδοτός ές-ι" φέρει δε χαί τον νάψίϊαν, και την γαγγϊτιν
λίίλον, ήν φεύγει τά ερπετά.
25.

Λέγεται δε Γόρδυς ό Τριπτολεμου την Γορίυηνην οικησαι*
vrspov δε χαί Ερετριεΐς, οί άναρττασΒέντες νπό Περσών. Περί
μεν ούν Τριπτολεμου όηλώσομεν έν τοΐς Συριαχοϊς αΰτίχα.
$. 2 6 .

Τά δε προς μεσημβρίαν κεκλιμένα τής Μεσοποταμίας, καί
άηωτέρω τών ορών, άννδρα χαί λυπρά όντα, Ιχουσιν οι 2κηνϊται Αράδες, λτ,ςριχοί τινες χαί ποιμενικοί, με$ις·άμενοι ραδίως εις άλλους τόπους, όταν έπιλείπωσιν αί νομαί χαί άί
λεηλασιοα. Τοΐς ουν παρωρείοις υπό τε τούτων κακοΰσ^αι. συμ
βαίνει, καί υπό τών Αρμενίων ΰπέρκεινται δε καί χαταδνναΓευουσι διά τήν ισχΰν* τέλος δ3υπ’ εκείνοις εισΐ το πλέον, h
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74"· τοίς Παρ^υαίοις* εν πλευραίς γάρ είσι κάκείνοι, ττ,ν τε Μ^ίών
εχοντες καί zip Βαβυλωνών·
$· a 7.
Μετα|ύ ίέ τοΰ Εύκρατου καί του Τίγριας ρΰ vm άλλος
ποταρό; , Βασίλειος καλοΰρενος* καί περί τλν Ανθερουσών
748. άλλος Αβορράς* &ά ίέ τών Σκηνιτών, υπό το/ων Μαλίων νυνί
λε^ορένων, καί τϋς εκείνων έρ>ιρώς, ·η όόος τοις εκ τ«ς Συρίας
εις Σελεύκειαν και Βαβυλώνα ερπορευορενοις ές·ίν· ή ρέν ουν
ίια'βασις τοΰ Εύφρατου κατά τλν Αν^ερουσών ες*ίν αύτοΓς,
τόπον τκς Μεσοποταρίας* υζερκειται ίέ τοΰ ποταροΰ, σχοίνονς
ν
ί
τέτταρας οιέχουσα, η Βαμβύκη, ην καί Εδεσσαν, καί Ιερών
πόλιν καλ.ούσιν, έν $ τιμώσι την Συρίαν 5εόν την Aταpyατιv.
Διαβαντων γάρ , η όόος εςι διά της έρημου μέχρι Σκηνών,
α£ιολοχου πόλεως 5 επί τούς της Βαβυλωνίας ορούς, έπι τοΜ£
διώρυχος ιδρυμένης. Έςι δ9 από της δίαβάσεως μέχρι Σκηνών
ημερών πέντε καί ehtoatv οδός. Καμηλίται δ* εισί κατα^ο^άς
έχοντες* τοτέ μεν υδρείων εύπορουντες , λακκαιων το πλέον,
τότε ^ έπακτοΓς χρώμενοι τοΐς υδασι· Παρέχουσι αύτοίς οί
Σκηνίται τ^ν τε ειρηνην καί την μετριότητα της τών τελών πρα|εως , ης χάριν, φεύ^οντες την παραπόταμό», διά της έρημον
παραβάλλονται, καταλιπόντες έν δεξιά τον ποταμόν ημερών
σχεδόν τι τριών οίόν. Οί yap παροικοΰντες εκατέρωθεν τον
ποταμόν Φύλαρχοι , χώραν ούκ εύπορον έχοντες, ηττον δε
άπορον νεμόμενοι, δυναςείαν έκας-ος ιδίαν περιβεβλημένος, ιόιον
καί τελώνιον έχει, καί τούτο ού μετρtoν. Χαλεπόν yap έν τοΓς
τοσούτοις, καί τούτοις αύθαίεσι, κοινόν άφορισΒηναι μέτρον
τό τώ έμπόρω λυσιτελές. Διεχουσι ίέ της Σελεύκειας αί Σκηναί
σχοίνους όκτωκαίίεκα.

B IB Α. ΐ ς . (ΣΥΡΙΑ).
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§. 2 8 .

Οριον δ3 i?i τής Παρ^υαίων αρχής ο Εύφρα'της καί ή ηφ.
κεραία' τά δ3εντός έχουσι Ρωμαίοι, καί των Αράδων οί φύλαρ
χοι μέχρι Βαβυλωνίας , οί μεν μάλλον εκείνοις, οί δε τοΓς
Ρωμαίοις τ.ροσε'χοντες , οΐσπερ καί πλησιόχωροι είσιν* ήττον
μεν Σκηνίται οί Νομάδες, οί τώ ποταμώ πλησίον, μάλλον δ3
οί άπω&εν, καί προς τη ενδαίμονι Αραβία. Οί δε ΠαρΒυαΐοι ·
καί πρότερον μεν ε’φρόντιζον τής προς Ρωμαίους φιλίας, τόν
βέ άρΙαντα πολέμου Κράσσον ήμύναντο* καί αυτοί άρχοντες
τής μάχης τών ίσων ετυχον, ήνίκα επεμψαν επί την Ασίαν
Πάκορον. Αντώνιος βέ, συμβούλω τώ Αρμενίω χρώμενος,
προύίόθη, καί κακώς έπολέμησεν* ό β* εκείνον διχδεξαμενος
Φραάτης, τοσοΰτον εσπούβασε περί την φιλίαν τήν προς Καίσαρα τόν Σεδαςδν, ώς-ε καί τά τρόπαια έπεμψεν, ά κατά
Ρωμαίων άνές*ησαν ΠαρθυαίοΓ καί καλεσας εις σύλλοχον Τίτιον,
τόν ε’πίΓατοΰντα τότε τής Συρίας, τε'τταοας παίοας χνησίους
ενεχείρισεν όμηοα αυτώ, Σερασπαόανην, καί Ρωβα'σπην, καί
Φραάτην, καί Βονώνην, καί χυναίκας τούτων βύο, καί υίείς
τέτταρας, βεόίώς τάς ς-άσεις καί τους επιτιθεμένους αύτώ*
ήίει χάρ μηίένα ίσχύσοντα καθ’ εαυτόν, άν μη τινα προσλάβη 749*
του Αρσακίου γένους, δια ζδ είναι σφοδρά φιλαρσάκας τούς
Παρθυαίους* έκποίών ουν ε’ποίησε τούς παίίας, άφελεσ^αι
ζητών τήν ελπίόα ταύτην τούς κακουρχούντας. Τών μεν ούν
παίδων όσοι περίεισιν ε’ν Ρώμη, δημοσία βασιλικώς τημελοΰνται* καί οί λοιποί <?έ βασιλείς πρεσβευόμενοι, καί εις συλλόγους
άφικνούμενοι βιατετελεκασιν.
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Κ Ε Φ . Β.
§. t.

749·

Η ΔΕ

Συρία προς Spy.τον μεν άφώριςαι τρ Κιλικία καί τώ
Αμανώ' από Βαλαττης & επί τό ζεύγμα τον Εύκρατου ςάδιοί
datv από τον Ισσιχον κόλπον μέχρι τον Ζεν/ριατος τον κατά
Κομμαγψκν, οι τό λεχθέν πλενρόν άγορίζοντες, ονχ ελάττονς
τών χιλών καί τετραχοσίων· πρός εω ίέ τώ Εύιρρα'τ>3 καί τοΓς
εντός τον Ευψρβχου Σκτ,νίταις Αραψι* προς δε νότον τη ευδαίμονι Αραβία καί τη Αίγΰπιω' προς δύσου ίέ τώ Αί^νπτιακώ
πελάζει μέχρι Ισσόν.
$· »♦

Μερ>ι S’ αυτής τίΒεμεν, από τίς Κιλικίας άρζάμενοι xat
τον Αμανοϋ, τ^ν τε Kopiptayijwjv, xat τί;ν Σελενκίόα καλομpt£MJv τής Συρίας· επειτα rijv κοίλων Συρίαν' τελευταίου -δ3 εν
μεν τη παραλία} ττ,ν Φοινίχα,ν, εν όε τ>5μεσογαίατην Ιουδαίον.
Evtot ίέ τίϊν Συρίαν ολχ,ν εις τε Κοιλοσυρονς xat Φοίνικας
. ίίελόντες, τοντοις άυαμεμίχΒαί §>ασι τέτταρα ε3ν>}, Ιονίαίονς,
Ιδουμαίους, Γαζαίους, Αζωτίους, γεωργικούς μεν>ώς τούς
Συρονς καί Κοιλοσνρονς, εμπορικούς δε, ώς τούς Φοίνικας"
χαχόλον μεν οντω.
§. 3.
Kaff έκας-α δε f) Κομμαγηνη μικρά τις εςίν* ‘έχει δ1έρυμνήν
πόλιν Σαμόσατά, εν y τό βασιλειον υπήρχε' νυν δ1 επαρχία
γέγονε' χώρα δ'ε περίκειται σψόδρα ευδαίμων, ολίγη δέ. Εν
ταύθα δε νύν ες-ι τό Ζεύγμα τον Εύφράτον κατά τοντο δε
Σελεύκεια

ΒΙΒΛ. Ι ξ . ( ς υ ρ ια ).

j j i j

Σελεύκεια ιδρυται, φρούριον τής Μεσοποταμίας, προσωρι- 749·
σμένον υπό Πομ-πηίου rft Κομμαγηνή' έν ω tijv Σελήνην ε’πικληθείσαν Κλεοπάτραν Tiypoii/ης άνεΐλε, καθειρξας χρόνον τινα,
«νίκα τής Συρίας ε’ξίπεσεν.

$· 4Η ίέ Σελευκις άρίς*>) μέν έςι των λεχθεισών μερίδων, καλει
ταχ δέ Τετραπολις, καί £ςι, κατά τάς έζεχούαας έν αυτή πό
λεις, επεί πλείους yi είσι* μέ/ιςαι δε τέτταρες, Αντιόχεια ή
επί AecfVYj, καί Σελεύκεια ή έν Πιερία, καί Απάμεια *δέ* καί
Ααοδίχεια· αϊπερ χαι ελέγοντο άλληλων άόελφαΐ διά την ομό
νοιαν, Σελεύκου τού Νικατορος χτίσματα. Η μεν ουν μεγίςτη,
τού πατρός αυτού επώνυμος , υι δ' έρυμνοτα'τη αυτού* αί δ>
«λλαι, {) μεν Απάμεια τής γυναιχός αυτού Απάμας, ή δε
Λαοδίχεια τής μητρο'ς. Οικείας δε τή τετραπόλει, καί εις σ«- j5o.
τραπείας δνρρητο τέτταρας ή Σελευκις, ως φησι Ποσειίώνιος,
m
εις όσας καί υι Κοίλη Συρία, εις μίαν δ>ή Μεσοποταμία. Ej*t
δ υι μέν Αντιόχεια, χαί αυτή τετρα'πολις, έχ τεττάρων συνεςώσα μερών* τετείχιςαι δέ χαι χοινώ τείχει, xal ίδίω καθ’
εκατόν τό χτίσμα’ το μέν ουν πρώτον αυτών ό Νικατωρ συνώχισε , μεταγάγων έχ της Αντιγονιας τους οίκήτορας, ήν πλη
σίον έτείχισεν Αντίγονος ό Φιλίππου μιχρώ πρότερον* το δέ
δεύτερον τού πλήθους των οίχητόρων έςι χτίσμα* το δέ τρίτον
Σέλευκου τού Καλλινίκου* τό δέ τέταρτον Αντιόχου του Επι
φανούς.
$. 5.
Και δη καί ρητροπολίς έςιν αυτή της Συρίας, καί τό (Βασί
λειον ενταύθα ϊδρυτο τοις άρχουσι τής χώρας’ ού πολύ τε λείπεται καί δυνάμει καί μεγ&ει Σελεύκειας τής επί τώ Τί^ρει,
3
Μ
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5ο. καί Αλε|'ανδρείας της προς Αιχύπτω. Συνωκισε δ* ό Νικάτωρ
ενταύθα καί τούς απογόνους Τριπτολερου , περί ού ρικρω
πρόσθεν έρνησθηρεν* διοπερ Αντιοχείς ώς ηρώα τιρώσι, καί
ά^ουσιν εορτήν εν τω Κασίω δρει τω περί Σελεύκειαν. Φασί $*
αυτόν ύπ>Αρχείων περφθέντα επί την Ιούς £ητησιν, εν Τύρω
πρώτον αφανούς χενηθείσης, πλανάσθαι κατά την Κιλικίαν
ενταύθα δέ των σύν αύτω τινάς Αρχείων κτίσαι την Ταροον
άπελθόντας παρ’ αυτοί* τούς $* άλλους συνακολουθη'σαντας
εις την έ£ης παραλίαν, άπο/νόντας της £ητησεως, εν τη ποταρία
του Ορόντου καταρεϊναι σύν αύτω’ τον ρεν ούν υιόν του Τριπτολερου Γο'ρδυν, εχοντά τίνος των σύν τω πατρί λαών, εις την
Γορδυαίαν άποικήσαι* τώνδ* άλλων τούς απογόνους συνοίκους
χενεσθαι τοίς Αντιοχεύσιν.
$. 6 .

Τπερκειται δέ τετταράκοντα ς*αδίους ή Δάφνη, κατοικία
ρετρών peya δέ καί συνηρεφές άλσος, διαρρεόρενον πη^αίοις
υδασιν* εν ρεσω δέ άσυλον τέρενος, καί νεώς Απόλλωνος καί
Αρτεριδος. Ενταύθα δε πανη^υρι^ειν έθος τοίς Αντιοχεύσι
καί τοις άςτ^είτοσι* κύκλος δέ του άλσους ό^δοηκοντα ς*άδιοι.
-

$·

7·

Ρει δέ της πόλεως πλησίον Ορόντης ποταρός’ ούτος δ5εκ
της Κοίλες Συρίας τάς άρχάς έχων, είθ’ υπό χην ένεχθείς,
άναδίδωσι πάλχν τό ρευρα, καί διά της Απαρέων εις την
Αντιόχειαν προελθών, πλησιάσας τη πόλει, προς την θάλατταν
καταφέρεται την κατά Σελεύκειαν τό δ7 δνορα του χεφυρώσαντος αυτόν Ορόντου ρετέλαβε, καλούμενος πρότερον Τυφών.
Μυθεύουσι δ* ενταύθα που τά περί την κεραύνωσιν τού Τυοωνος, καί τούς Αρίρους, περί ών είπορεν καί πρότερον φασί

ΒΙΒΛ. Ις\ ( ς υ ρ ια ).
ι ^9
δέ τυπτόμενου τοΓς κεραυνοις (εΐναι δέ δράκοντα) φεύγειν, η5ι.
χατάδυσιν ζτ,τονντα' τοΓς μεν ουν όλκοΓς έντερειν τήν γτ,ν, καί
ποιήσαι τό ρεΓ&ρον τού ποταμού, χαταδύντα δ3εις γτ,ν, άναρρήξαι την πηγήν έκ δέ τούτου γενέσ^αι τούνορα τώ ποταρώ.
Προς δίκην μεν ουν θάλαττα υπόχειται τγ Αντιόχεια κατά Σε
λεύκειαν, προς ή και τάς έκβολάς ό Ορόντης ποιείται, όίεχούση
των μεν εκβολών ζ-αδίους τετταράχοντα, τής δ3Αντιόχειας εκα
τόν είκοσιν. Ανάπλους δ3 εκ θαλάττης ε’ς-ΐν εις τήν Αντιόχειαν
αυθημερόν. Προς εω δ3ό Ευφράτης έςΐ και ή Βαρ&ύκη καί ή
Βέροια καί ή Ηράκλειά τγ Αντιόχεια, πολιχνια τυραννούμενά
ποτέ ΰπδ Διονυσίου τοΰ Ηρακλέωνος. Διέχει i* ιό ήράκλεια ς*«"
σίους είκοσι τοΰ τής Αθήνας ίεροϋ τής Κυρρης-ίδος.
§· 8.
Ειτα ή Κυρρη^ική ρέχρι τής Αντιοχίδος. Από δε των άρκτων
ες·ΐ τό τε Αμανόν πλούσιον, καί κ Κομμαγτ,νή. Συνάπτει is
τούτοις ιό Κυρρης·ική (κεχρί ίεύρο παρατεινουσα. Ενταύθα δ3 ,
ές-ί πόλις Γίνόαρος, ακρόπολης τής Κυρρης·ι*ή?, καί λης·ήριον
ευφυές, καί Ηράκλειόν τι καλούριενον ιερόν πλησίον* περί ους
τόπους υπό Ουεντιδίου Πάκορος διεφ^άρ-η, ό πρεσοότατος των
τού Παρ3υαίου παίδων, έπιςρατεΰσας τή Συρία. Τή δέ Γινδάρω συνάπτουσιν αί Πάχραι τής Αντιοχιόος, χωρίου έρυμνόν,
κατά ττ,ν ύπέρ^εσιν τού λμανοϋ ττ,ν έκ των Αμαυίδων πυλών
εις ττ,ν Συρίαν κείμενον. Υποπίπτει μεν ουν ταίς Πάχραις τό
των Αντιοχέων πεόιον, it’ ου ρεί ό Αρκευθος ποταμός, καί ό
Ορόντης, καί ό Λαβότας. Εν τόυτω ie τώ πεόίω ές-ί καί ό
Μελεάχρου γάραζ, καί ό Οίνοπάρας ποταμός' εφ ώ τον Βάλαν ΑλέΙανόρον ράχη νικήσας ό Φιλορήτωρ Πτολεραιος έτελεύτησεν έκ τραύματος, ΐπέρκειται i* αυτών λόφος Τραπε
ζών από τής όροιότητος καθούμενος, έφ’ ω Οΰεντίίίος πρός
Μ 2
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j 5 i. Φαρναπάτην, τον Παρ5υαίων ςροπτηγον, εσχε τον άχώνα. Προς

S cOjxττη δέ τούτων ές"ΐν η Σελεύκεια, καί η ΙΙιερία· όρος συν
εχές τω Αμανώ\καί η Ρωσός, μεταξύ Ισσού και Σελεύκειας
ιδρυμένη. Εκαλείτο δ* η Σελεύκεια πρότεοον Υδατος ποταμοί*
ερυμα δέ ές·ιν άαόλοχον καί κρείττον βία; η πόλις, διόπερ
καί ελεύθερον αυτήν έκρινε ΓΙομπκιο;, απόκλεισα; Τιχρανην.
Προς νότον δ5ες-ί τοίς μέν Αντιοχεύσιν Απάμεια, εν μέσογαία
κείμενη· τοΓς δε Σελευκεύσι το Κάσιον δρος καί τδ Αντικασιον
ετι δέ πρότερον, μετά την Σελεύκειαν, αί έκ£ολαί τού Ορόντου*
εΓτα τδ Νομφαίον, σπηλαιόν τι ιερόν* είτα τό Κάσιον* εφεξής
δέ Ποσει'διον πολίχνη, καί Ηράκλεια.
§· 9*

ΕΓτα Λαοδικεια, επί τη 3αλάττη κάλλι^α έκτισμένη, καί
εύλίμενος πόλις, χώραν τε έχουσα πολύ οίνον πρός τη «λλρ
752. ευκαρπία. ΤοΓς μεν ουν Αλεξανδρεύσιν αυτή παρέχει τό πλείΓον
τού οίνον, τδ ύπερκειμενον της πόλεο>ς δρος παν κατάμπελον
έχουσα μέχρι σχεδόν τι των κορυφών*' αί δέ κορυφαί της μέν
Λαοδικείας πολύ άπωΒ’έν εισιν , κρέμα απ’ αύτης καί κατ’
ολίχον άνακλνίνόμεναι* της Απαμειας δ>ύπερκύπτουσιν έπ* δρδιον
ύψος άνατεταμέναι. Ελύπησε δ* ού μετρίως Δολο&λλας κατα
φυγών εις αύτην, καί έμπολιορκη3*είς υπό Κατσιου μέχρι
θανάτου, συνδιαφ^ειρας έαυτώ καί της πολεως πολλά μέρη.
§.

ΙΟ .

Η %3 Απάμεια υμ πόλιν εχει,χο πλέον ενερκ«· λόφος yap
Ι γ » έν πείίω κοιλω τετειχισμενος καλώς, ον ποιεί χεόρον»}*»£οντα ό Ορόνττης’ καί λίμν>3 περικείμενη ur/cOy, εις <0.η πλα
τέα , λειμώνας τε βουβότονς υμχ ίππο^ότονς διαγεομίνη ,
νπεοβκλλοντα; τό μέγεθος* ύ τε 0/3 πόλις όντως ασφαλώς
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κείταΓ και δη καί Χερρόνησος εχληΒη διά τό συρβε&ριός, καί 7&*«
γύρας ευπορεί παρπόλλης ευδαίμονος , δι ης 6 Οράνττ,ς ρεί*
καί περιπολία συχνά εν ταυτη. Ενταύθα δε καί ο Νικα'το>ρ
Σίλευζο; τούς πεντακοσίους ελέφαντας έτρεφε , καί το πλέον
της Γρατιας, καί οί ύπερον βασιλείς. Εκαλείτο ίέ *καί* Πέλλα
ποτέ υπό των πρώτοι Μακείόνων, διά το τους πλείςους των
Μαχΐδόνων ενταύθα οί/.ησαι των ς-ρατευορένων την δ'ε Πέλλαν,
ώσπερ μητρόπολιν γεγονέναι των Μακεόόνων, τκν Φιλίππου καί *
Αλεξάνδρου πατρίδα. Ενταύθα δε καί το λο^ιρίριον τό <rpaτιωτικόν, καί τό ίπποτρόφιον* 2>5λειαι ρέν ίπποι βασιλικοί
πλείους των τρισρυρίων, οχεία δε τούτων τριακόσια* ενταύθα
όε καί πο>λοόααναι, καί όπλοραχοι, καί όσοι τ.αιδευταί των
πολεμικών, έρισ£οίοτούντο. Δν,λοί δε την δύναμιν τούτην 3 τε
του Τρύφωνος έπικλχϊ£έντος Διοίο'του παραυ&σις, καί έπίθεσις τκ βασιλεία ^ών 2ύρων, έντευβεν δρμηθεντος. έ^ε/ένν^το
piv yap έν ΚοσιανοΓς, φρουρίω τινί τκς Απαρέων yi** τρα
φείς ^ εν τ>5 Απαρεία , καί συΓ*3είς τω βασιλεί καί τοίς
περί αυτόν, έπει^ί? νεωτερίξ’ειν ωρμησεν>έκ της πόλεως ταύχης
εσχε τας άοορμάς καί των περιοικίίων, Λαρίσσχις τε καί των
Κοσιανών , καί M£yapa>v, καί Απολλωνίας, καί άλλο>ν τοιούτων, αϊ συνετέλονν εις την Απαρειαν απασαι. Εκείνος τε δη
βασιλεύς τησδε της χώρας άνεδείχ$η , καί άντέσχε πολύν
χρόνον Βασσος τε Καικίλιος ρετά ίυεΓν ταγμάτcov άποΓκσας
riv Απάμειαν διεχαρτέρησε τοσουτον χρόνον πολιορκούρενος
υπό δυεΐν ς-ρατοπέδων ρεχαλων Ρωμαϊκών, ώς-’ ού πρότερον
εις τκν εξουσίαν ίκε, πριν έκών ένεχείρισεν εαυτόν, έφ* οί;
έόε&ούλητο* καί yap την ςρατίάν άπέτρεφεν Λ χώρα, καί συρ- 7^3*
ραχών ευπορεί των πλησίον φυλάρχων, έχόντων εύερκχ} χωρία*
ών ές“ί *καί η Λνσιάς, υπέρ τ^ς λίρν^ς κειρένχ? τίς προς
Απορεία, καί Αρέθουσα jg Σαρψικεράρου καί Ιαρολίχου, τού
Μ 3
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753. εκείνου παιίός, φυλάρχων του Εμεσηνών έθνους* ου πόρόω
ί ’ουί’Ηλιούπολις, και Χαλκίς η υπό Πτολεμαιω τώ Μενναιου,
τω τον Μαρσύαν κατέχοντι καί την των Ιτουραίων ορεινήν*
Των 5έ συμμαχούντων τώ Βάσσω ην καί Λλχαιόαμος, ό των
Ραμβαίων βασιλεύς των εντός τού Εύκρατου Νομάδων* ην όε
φίλος Ρωμαίων άίικεισθαι όέ νομίσας υπό των ίχεμόνων,
έκπεσών εις την Μεσοποταμίαν, έμισθοφόρει τότε τω Βάσσω.
Εντεύθεν 3* έςι Ποσειίώνιος ό Στωϊκός, άνηρ των καθ* ημάς
φιλοσόφων πολυμαθές*ατος.
§. ιι*
Ομορος 3* έςί τη Απαμέων, προς εω μέν η των Φυλάρχων
Αράβων καλουμένη Παραποταμία, καί η Χαλκιίικη, άπό τού
Μαρσυου καθηκουσα, καί πάσα η πρός νότον τοΓς Απαμεύσιν,
ανόδων Σκηνιτών τό πλ^έον παραπλήσιοι' ^ είσί τοίς έν τη
Μεσοποταμία νομάσιν* αεί ^ οί πλησιαίτεροι τοΓς Σύροις
ημερώτεροι, καί ηττον Αραβες, καί Σκηνίται, ηγεμονίας εχοντες συντεταχμενας μάλλον, καΘάπερ η Σαμψικεράμου ΑρέΘουσα,
καί η Γαμβάρου, καί η ©έμελλα, καί άλλαι τοιαύται.
ία.
Τοιαύτη μεν η μεσόχαια της Σελευκιίος. Ο ίέ παράπλους
έ λοιπός άπό της Λαο&κείας έζ"ί τοιούτος. Τη yap Λαο&κεία
πλησιάζει πολίχνια, τό τε Ποσειόιον, καί τό Ηράκλειον, καί
τά Γάβαλ*α· ε?τ* η<3η η των Αραόϊων παραλία Παλτός, καί
Βαλαναία, καί Κάρνος, τό έπινειον της Αράξου, λιμένιον
έχον· εΐτ7 Ενυίρα, καί Μάραθος, πόλις αρχαία Φοιν/κων
κατεσπασμένη (την όε χώραν Αράίιοι κατεκληρούχησαν), καί
τά Σίμυρα τό εφεξής χωρίον· Τούτοις <5* η Ορθωσία συνεχής
ές-ι, καί ό Ελεύθερος ό πλησίον ποταμός, όνπερ όριον ποιούν-
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νΰ το/ες rfii Σέλευκος προς τrjv Φοινίκων χαΐ ττ,ν Κοίλων 753.
Συρίαν.
$. ι3.
¥

Πρόκειται δ9η Αραδος ραχιώδους τίνος και αλίμενου παρα
λίας , μεταξύ του τε επινείου αυτής μάλιςα, καί της Μαραθου,
Λεχούσα τής γης ςαδίους είκοσιν. Εςι δε πέτρα περί/ΐυςος,
όσον επτά τον κύκλον ροδίων, .πλήρης κατοικίας· τοσαύτ« δ1
ευανδρία κέχρηταί μέχρι και νυν, ώςε πολυορόγους οικουσι
τάς οικίας. Εκτισαν δ* αυτήν φυγάδες, ώς φασιν, εκ Σιδόνος.
Ύην δ> υδρείου, την μεν έκ των όμβριων και λακκαιών ύδάτων
εχουοι, την δ* εκ της περαίας* εν δε τοϊς πολέμοις εκ του πό- 754ρου μικρόν προ της πόλεως θηρεύονται, πτφην έχοντος άφθονου
ΰδατος* εις ήν περικαταςρέφεται κλίβανος, καθεθείς από τού
υδρευόμενου σκάφους, μολυβούς, ευρύςομος , εις πυθμεναουνηγμένος ς-ενόν, έχοντα τρήμα μέτριον· τω δε πυθμένι περιέ·
σ^ιχκται σωλήν σκύτινος (εΓτε άσκωμα δεϊλν/ειν^ είτε άλλο τι),
ό δεχόμενος τό άναθλιβο'μενον έκ τής πηχής διά του κλίβανον
ύΛωρ· Τό μεν ούν πρώτον άναθλιβέν τό τής $α)άττης έζ*ι'
περψείναντες δε την του καθαρού καί ποτίμου υδατος ρύσιν,
υπολαμβάνουσιν εις άτγγεία παρασκευασμένα, οσον άν δέη, καί
πορθμεύουσιν εις την πόλιν.
§· 14·
Τό παλαιόν μέν ούν οι ΑράΛοι καθ’ αυτούς εβασιλεύοντο
παραπλησίως, ώσπερ και των άλλων εκάς~η πόλεων των Φοι
νικικών έπειτα τά μεν οι Πέρσαι, τά ^ οι Μακείόνες, τά ίέ
νυν Ρωμαίοι μετέΒηκαυ εις την παρούσαν τά£ιν. Οι δ* ουν
Αράδιοι μετά των άλλων Φοινίκων ύπήκουον των Συριακών
βασιλέων, άτε φίλων έπειτα, ςασιασάντων αδελφών δυεΤν, τού
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754. τε Καλλινίκου Σελεύκου, καί Αντιόχου του Ιέρακος προooyoρευθέντος, προσθέρενοι τω Καλλινίκω, ποιούνται συμβάσεις,
ως·’ έςεΓναι δέχεσθαι τούς κατα^εύ^οντας εκ της βασιλείας
παρ’ αυτούς, και μ*) έκδιίέναι άκοντας· pi} ρεντοι ρηδ* έκπλείν εάν άνευ του επίτρεψα* βασιλέα. Συνέβη δε έκ τούτου
αύτοΓς μεγοΰχε πλεονεκτηρατα* οι yap καταΦεύ/οντες επ’ αυτούς
ούχ οί τυχο'ντες wav, άλλ* οί τα peyiraπεπΐΓ£νρ&°* καί περί
των μεγις-ων δεδιοτες· έηιξενούρενοι δ* αύτοΓς, εύερχέτας
φούντο, καί σωτηρας τούς ύποδε£αρενους# άπερνηρδνευόν τε
τίΐν χάοιν, καί ραλις-α επανελθ^ντες εις την οίκείαν* ώς-’ εκ
τούτου χώραν τε έκτη'σαντο της περαίας πολλήν, ης την πλείςην
έχουσι καί νυν, καί τάλλα εύθηνουν. Προσέθεσαν δέ τη ευ
τυχώ* ταύτη, καί πρόνοιαν καί φιλοπονίαν προς την θαλαττουρχίαν· δρώντές τε τούς χειτονεύοντας Κίλικας τά πειρατήρια συνις-αρένους, ούδ* άπας έκοινώνησαν αύτοΓς της τοιαύτης
επιτηδεύσεως.
f

15.

Μετά δέ Ορθωσιαν ες-t καί τον Ελεύθερον Τρίπολις, άπο
τού συρ&βηκδτος την έπίκλησιν είλη^υια* τριών yap εΥι πο'λεων
χτίσμα, Τύρου, Σιδο'νος, Αράδου* τη δέ Τριπολει συνεχές εςι
το τού Θεού πρόσωπον, εις δ τελευτά ό Αιοανος τδ δρος* ρε·
τα£ύ δε Τριηρης , χωρών τι.
*

16.

Δύο δέ τούτ* ές*ίν δρη τά ποιούντα την Κοίλην καλουρένην
Συρίαν, ώς άν παράλληλα, δ τε Λίβανος καί 6 Αντί)ίβχνος,
755· ρικρδν υπερθεν της θαλάττης άρχόρενα άρφω· ό ρέν Λίβανος
της κατά Τρίπολη/, κατά τδ τού Θεού πρδσωπον ραλις-α* δ
δ5 Αντιλ*ίδανος της κατά Σιδύνα* τελευτώσι δ* έ)γύς των Αρα-
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βίων όρων υπέρ τ>5ς Δαμασκ/)νής , καί τών Τραχώνων εκεΐ λε- 755
χοριένων, εις άλλα op»j χεώλοφα καί καλλίκαρπα. Λπολείπουσι
δε μεταξύ πεδι'ον κοιλον* πλάτος μίν το επί τγ Βολχτττ, διακοσιων Γ«ίίων, μήκος ίέ τό από τής θαλατηις ές την μεαόγαιαν όμοϋ τι ίιπλα'σιον. Διαρρείrat ίέ ποταμοίς άρίουσι
χώραν ενδαιμονοί χε καί πάμφορον, μ ε ^ ω ίέ τώ ίορόάνρ.
Εχει δε χαι λίμνην, η φέρει τήν άρωμαιΐτιν σχΓνον, καί χαλα
ρ όν ώς ^ αυτως και Ιλη* καλείται ^ ή λίμνη Γεννησαρΐτις*
φέρει ίέ καί βάλσαμον. Τών βέ ποταμών 6 μεν Χρυσορρόας ,

άρξάμενος από τής Δαμασκηνών πόλεως καί χώρας, εις τάς
όχετεώις αναλίσκεται σχεόον τι* πολλήν χάρ έπάρίει καί βαθεΐαν
σφοδρά’ τον, $έ Λύκον καί τον Ιορόανην άναπλέουσι φορτίοις,
Αρα'ίιοι ίέ μα"λις·α.

$· *7·
Τών £έ πεδίων τό μεν πρώτον, τό από τής θαλάττης,
Μάκρας καλείται, και Μακρα πείίον* έν τουτω όε Ποσειόώνιος
ίς-ορεΓ τον ίράκοντα πεπτωκότα όραΒήναι νεκρόν, μήκος μέν

σχεδόν τι *καί* πλεθριαιον, πάχος S’, ώσθ’ ιππέας εκατέρωθεν
παρας-άντας άλλήλους μή καθοραν, χάσμα δε, ώς·’ έφιππον
όέ£ασ3αι* τής δέ φολι'ίος λεπίόα έκας-ην ύπεραίρουσαν θυρεοί.
φ. ι 8 .
Μ εταθετόν Μάκραν ές·ίν ό Μαρσυας, έχων τινά καί ορεινά,
εν οις ή Χαλκίς, ώσπερ άκρόπολις τού Μαρσυου* αρχή S’
αΰτοϋ Ααοδΐχεια ή προς Λιβάνω. Τ α μεν οΰν ορεινά έχουσι
πα'ντα ΙτουραΓοίτε καί Αραξες, κακοΰρχοι παντες* οι ό’ έν τοΓς
πείίοις, χεωρχοί* χαρούμενοι S’ υπ’ εκείνων άλλοτε άλλης /3&yj—
$είας δέονται. όρμητηρίοις S’ έρυμνοίς χρώνταί" καθάπερ οί
τον Λίβανον εχοντες, άνω μεν έν τώ ορει 2ιννάν, καί Βορραμα,
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755. καί άλλα τινά τοιαύτα εχονσι τείχη, κάτω δέ Βότρυν, καί
Γίχαρτον, καί τά επί της θολάττης σπήλαια, καί το επί τώ
Θεοί προσώπω φρούριο» έπιτεθέν, ά κατέσπασε Πομπηϊος,
άφ* ών τ>ίν τε βύβλον καχέτρεχον καί την έφεσης ταύτη Βηρντον, αι μεταξύ κείνται Σιδόνος, καί τον Θεόν προσώπου* Η
μέν ουν Βύβλος, τό τον Κινύρου βασίλειο», ιερά ές·ε τον
Αδώνιδος· ην τυραννουμένην ηλευθέρωσε Πομπηϊος, πελεκισας
εκείνον κεΓται δ* έψ7ύψους τίνος μικρόν άπωθεν της θαλάττης.
$· *9·
Είτα μετά ταύτην Αδωνις ποταμός, καί όρος Κλίμα£, καί
Παλ-ζίουβλος* είθ* 6 Λύκος ποταμός καί Βηρυτός* αυτή δέ κατ7 56. εσπάσθη μέν υπό Τρύ^ωνος, άνελη'^θη δέ νυν νπό PwpwaW,

δεξαμενή δύο τάγματα, & ϊδρυσευ Αχριππας ενταύθα, προσθείς
καί τον Μαρσύον πολλην, μέχρι καί των τον Ορόντον πη/'ών,
at πλησίον τον τε Λίβανον, καί τον Παράδεισον, καί τού Atχυπτίον τείχους περί την Απαμέων χην εισι. Ταντα μεν ονν τά
επί θαλάττη.

§· 20.
Τπέρδέ τού Μαρσύον ές*ίν ό καλούμενος Αυλών βασιλικός,
καί η Δαμασκηνή χώρα, διαφερόντως επαινούμενη* ες*ι δέ καί
η Δαμασκός πο7ις αξιόλογος, σχεδόν τι καί έπιφανες-άτη των
τούτη κατά τά Περσικά. Ϋπέρκεινται δ7αυτής δύο λεχόμενοι
Τράχωνες , επί τά προς Αράβων μέρη καί Ιτονραιων άναμί£, όρη δύσοατα, έν οις καί σπήλαια βαθυΓομα* ών έν καί
τετρακισχιλιονς ανθρώπους δέξασθαι δννάμενον έν καταδρομαΓς, αί τοις Δαμασκηνοις γίνονται πρλλαχόθεν. Τό μέντοι
πλέον τούς άπό της εύδαιμονος Αραβίας εμπόρους λεηλατούσιν
οι- βάρβαροι*ηττον δέ συμβαίνει, καταλνθέντων νυνί των περί
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Ζηνέδωρον Ιτ,ςών δίά την έκ των Ρωμαίων ευνομίαν, καχ διά
την έκ των Γρατιωτών ασφάλειαν των έν τη Συρ& τρεφορένων*
§. 9 1 .

Απασα μεν ουν ϋι υπέρ τ>5ς Σελευκυίος ώς επί την Αίγυπτον
ν.αί ττ,ν Αραβίαν άνίσγουσα χώρα Κοίλη Συρία καλείται* ίόίως
5* κ τώ Λιβανω καί τω Αυτιλιβαυω άφωρισμέΐη}. Τϋ5 $έ λοι
πής, Υ) μεν από Ορθωσίας ρέχρι Πηλουσίου παραλία, Φοινίκη
καλείται, ςενη τις καί αλιτενης' η & υπέρ τούτης μεσόγαια
μέχρι των Αράβων, -η μεταξύ Τάξης καί Αντιλιβανου, ίουοαία
λέγεται.
$· aa.
Επεί ουν την ιδίως λεγομένων Κοιλην Συρίαν έπεληλύθαρεν,
επί την Φοινίκων ρέτιρεν. Ταύτης δε τά μεν άπό Ορθωσιας
μέχρι Βηρυτού, λόρου τετυχηκε· Μετά δε Βηρυτόν έςι Σιδων
όσον έν τετρακοσιοις ςαδίοις' μεταξύ δε 6 Ταρύρας ποταμός,
καί τό του Ασκληπιού άλσος, καί Λεόντων πόλις· Μετά δε
Σιδόνα, μεγίςτι των Φοινίκων καί άρχαιοτάτη πόλις Τυρός
εςίν, ένάριλλος αίιτ>5 κατά τε ρέ/ε3*ος , καί κατά την επι
φάνειαν, καί την αρχαιότητα έκ πολλών ρόδων παραίείορένην.
Οί ρέν ουν ποιν^ται την Σιδονα τώρυλληκασι ράλλον Ορηρος
ίέ ούοε ρέρνητα* της Τύρου· Αί ίέ εις την Λιβύην καί την
Ιβηρι'αν αποικίαι, ρέχρι καί £|ω ςν{λών, την Τυρόν πλέον
έ£υρνουσιν. Αρφότεραι
ουν ένδοξοι καί λαρπραί καί πάλαι
καί νυν οποτέραν δ>αν τις εΓπ>3 ρητρόπολιν Φοινίκων , έρις
έν άρφοτέραις ές-ιν.Η ρέν ουν Σιίών επί ευφυει λιρένι της *
ηπείρου την ιδρυσιν έχει·
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Τυρό; ο* εςίν όλη ντ4αος σχεδόν τι, συνωκισρ^νη παραπλη7^7- σίως ώσπερ η Αραίος* συνήπτα* δέ χώρατι προ; την ηπ$ιοον,
ό κατεσκεύασε πολιορκών Αλέξανδρος' δύο δ7 έχει λ.ιριε'νας,
τον μεν κλεινόν, τον δ* άνειαένον, ον Αιγύπτιον καλούσιν.
Ενταύθα δε φασι ζοΐυςεγους τάς οικίας, καί των έν Ρώρυ?
μα/ϊον' διό καί, σεισμών χενομένων, άπολιπεΓν μιζρόν τον
άρδην άφανισΞηναι τήν πόλιν. ίΐτύχησε δε καί ύπ’ Αλέξαν
δρου πολιορκώ ληφΘείσα* αλλά των τοιούτων συμφορών χατέςιη
κρείττων , καί άνέλα&ν Ιαυτην τη τε ναυτιλία, κα&’ ην απάν
των των αεί κρείττους εισι κοινή Φοίνικες, καί τοΓς πορφυρείοις.
πολύ yap έςητας-αι πασών η Τυριά καλλίς-η πορφύρα* καί η
£ηρα πλησίον, καί τάλλα εύπορα τά προς βαφην επιτήδεια*
Καί δυσδιάχωχον ριέν ποιεί την πόλιν η πολυπλη&ία των βα
φείων πλούσιον δε διά την τοιαύτην εύανδρίαν. Ούχ ύπδ των
βασιλέων δ5 έκρίΒτ,σαν αυτόνομοι μόνον, αλλά καί ύπδ Των
Ρωμαίων, μικρά άναλώσαντες, βεδαιωσάντων την εκείνων yvcoμην. Τιμάται δέ καθ* υπερβολήν Ηρακλής W αυτών. Της δέ
περί τάς ναυς-ολίας δυνάμεως, το πλη3ος καί το psyeSo; των
άποικίδων έςΊ πόλεων τεκμηριον* ούτοι ρέν ούν τοιουτοι.
$· ^4*
Σιδόνιοι δε πολύτεχνοι τινες παοαδέδονται καί καλλίτεχνοι,
χαΒάπερ καί ό Ποιητής δηλοί· προς δέ, καί φιλόσοφοι περί τε
αγρονομίαν καί άρώριητικην, άπδ της ϊογίςΊΖτ,ς άρξαμενοι
καί της νυκτιπλοίας* εμπορικόν yap καί ναυκληραόν έκατερον
κα^άπερ καί των AiyvTrwW εύρημα γεωμετρίαν φασί >από της
χωρομετρίας, ην δ Νείλος απεργάζεται, συγχέκν τούς ορούς
κατά τάς αναβάσεις. Τούτο ριεν ούν παρ* Αίχυπτίων ηκειν εις
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τούς Ελληνας πεπις*εύκασιν· αγρονομίαν δε καί άριθριητικέν p j .
παρά Φοινίκων νυνί δε πάστ,ς καί τές ά)λν?ς φιλοσοφίας ευπο
ρίαν πολύ πλ$ι'ζ-»ν λα£είν ες-ιν έκ τούτων τών πόλεων. Εί <5έ
&ί Ποσειίωνίω πις-εύσαι, καί τό περί τών ατόμων δόγμα
παλαιοΰ ες-ιν άνίρός Σιίονίου, Μώχου, προ τών Τρωικών χρόνων χεχονότος. Τά ριέν ούν παλαιά έάσθω· καθ’ έμάς <$ε εκ
Σιίόνος μεν ένδοξοι φιλόσοφοι γεγόνασι, Βοηθός τε, ω σννεφιλοσοφήσαμεν τ,μεΐς τά Αριςτοτέλεια, καί Διόδοτος, αδελφός
αυτού’ εκ Τύρου δε Αντίπατρος , χαί μικρόν προ τιμών Απολ
λώνιος, ό τον Πίνακα έκθείς τών από Ζήνωνος φιλοσόφων χαί
τών βιβλ,ίων. Διέχει δε τίς Σιίόνος ν Τύρος ού πλειους τών
διαχοσίων ραδίων. Εν δε τώ μεταξύ πολίχνιον, όρνίθων πόλις η58.
λεγομένη' εΐτα προς Τύρω ποταριός εξεισι. Μετά δε ή ν Τύρον

r, Παλαίτνρος έν τριάκοντα ^α&οις.
$. 25.
V

Ε?θ’ ή Πτολεμαίς έςν, μεχάλ/) πόλις, κ,ν Ακ^ν ώνόμαζον
πρότερον έ έχρώντο όρμΥ,νηρίω προς τχν Αίγυπτον οί Πέρσαι.
Μεταξύ <5έ τίς Ακης καί Τύρον δινώό/ις αίχιαλός ες*ιν, ό φέρων
ττ,ν ύαλΓτιν άμμον ενταύθα ριέν ούν φασί pi? χείσθαι* κομισθείσαν όέ εις Σιδόνα η?ν χωνείαν όεχεσθαι* τινές δε καί τοΐς
Σιίονίοις είναι *τί;ν* ύαλΐτιν ψάμμον έπιττ,δείαν εις χύσιν* οί δε
πάσαν πανταχυύ χείσθαι φασίν. Ηκουσα δ? εν τγ Αλεξάν
δρειά παρά τών ύαλονργών, είναι τινα καί κατ’ Αίγυπτον
ύαλίτιν γ?,ν, τ,ς χοιρίς ούχ οΤόν τε τάς πολυχρόους καί πολυ
τελείς κατασκευάς άποτελεσθέναι’ καθάπερ καί άλλοις άλλων
μιγμάτων δεϊν. Και έν Ρώμ>? δε πολλά παρευρίσκεσθαί φασι,
Χαί προς τάς γρόας καί πρός τΫ,ν ραςώνν,ν τές κατασκευές,
καθάπερ ε’πί τών κρυς·αλλοφανών* όπου ye καί τρυβλιον χαλκού
πρίασθαι καί έκπωμάτιόν ές-ιν.
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Ις-ορείται δε παράδοξον πάθος των πάνυ απονιών κατά
τον αιγιαΧόν τοίχον, τον μεταξύ της τε Τύρου και τής Πτολεμαίδος. Καθ' δν yap χοίρον οι Πτολεμαείς μάχην συνήψαν
προς Σαρπηδόνα τον ς*ρατηγόν εν τω τόπω τούτω, τροπής
χενομένης λζμπράς , επέκλυσεν έκ τον πελάχους κύμα τούς
φεύγοντας δμοιον πλημμυρίδα και τούς μεν εις το πέλαγος
άφήρπασε και διέφΒειρεν' οΐ δ* έν τοϊς κοίλοις τόποις έμειναν
νεκροί* διαδεξαμένη δε ή άμπωτις πάλιν άνεκάλυψε, καί εδειξε
τά πώματα των κειμένων άναμχξ εν νεκροΓς ιχθύ σι. Τοιαυτα
δε καί περί τδ Κάσιον συμβαίνει το προς Αιχύπτω· σπασμώ
τινι οξεΓκαι παλμω περιπιπτούσης τ>5ς χης, καί εις εκάτερον
μεταβαλλόμενης άπα£ ώς-e τδ μεν μετεωρισθέν αυτής μέρος
έπάχειν τήν θάλατταν, τδ δε συνι£ησαν δέςασθαι* τραπομένης
δε την άργαίαν πάλιν έδραν απόλαβεΓν τον τόπον ποτέ μέν ονν
καί έ£αλλάξεώς τίνος χενομένης, ποτέ 0s5 ον# τάχα καί περίόδοις τισίν ένδεδεμε'νων των τοιούτων παθών, άδηλοις ημίν,
καθάπερ τούτο καί επί των κατά τόν Νείλον αναβάσεων λέγε
ται , διαφόρων yr/νομένων, άδηλον δε την τά|ϊν εχονσών·
$· 27·
Μετά δε την Ακην, Στρατώνας πύργος πρόσορμον έχο>ν.
Μετα£υ δέ δ τε Κάρμηλος τδ όρος, καί πολιχνίων ονόματα,
πλέον δ5ούδέν, Συκάμινων πόλις, Βουκόλων [πόλις], καί ΚΡκοδειλων πόλις, καί άλλα τοιαυτα* ε?τα δρυμός μέγας τις.
$. a 8.
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Ε?τα Ιόππη, καθ’ ην η άπδ της Αίγυπτου παραλία σημειωδως επί την άρκτον κάμπτεται, πρότερον επί την έω
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τεταμένη. ΕνταϋΒ'α δε μυΒεύουσί τινες την Ανδρομέδαν εκ- 7%
τεθηναι τω κ>ίτίί* εν δψει yap ες-ιν ίκανώς τό χωρίον, ώς->
άφοράσθαί φασιν άπ αυτού τά Ιεροσόλυμα^ την τών Ιουδαίων
μητρόπολιν καί δ/ι καί έπινείω τούτω κεχρηνται καταδαντες
μέχρι θαλαττης οί Ιουδαίοι* τά δ>επίνεια τών λης*ών, Τχ,ςηηρια
δηλονότι ές-u Τούτων δε και δ Κάρμηλος ύττηρξε, mu 6 δρυ
μός* καί δη καί εύάνδρησεν ουτος δ τόπος>ως·’ εκ της πλησίον
κώμης Ιαμνείας, καί τών κατοικιών τών κύκλω, τέτταρας μυ
ριάδας όπλίζεσθαι. Εισί δ} εντεύθεν εις το Κάσιον το προς
Πηλουσίω μικρώ πλείους η χΛιοι ςάδιοϊ τριακόσιοι δ’ άλλοι
προς αυτό το Πηλούσιον,
§· 29·
Εν δε τω μεταξύ και η Γαδαρίς έςβιν, ην και αυτήν έξιδιάσαντο οί Ιουδαίοι· ειτ7Ασωτος, καί Κοκάλων. Από δέ Ιαμνείας
εις Αζωτδν και Ασκάλωνα είσίν όσον διακόσιοι ςάδιοι. Κρομμύοις τ ά/αθη εςιν η χώρα τών Ασκαλωνιτών πόλισμα δέ
μικρόν. Εντεύθεν ην Αντιοχος ό φιλόσοφος, μικρόν προ ημών
γεγονώς. Εκ δέ τών Γαδαρων Φιλόδημός τε ό Επικούρειος
*γεγονώς*, καί Μελέα^ρος, καί Μενιππος ό σπουδο^ελοιος,
και Θεόδωρος ό καθ’ ημάς ρητωρ.
$. 3ο.
Είθ’ ό τών Γα£αίων λιμην πλησίον ύπέρκειται δέ και η
πόλις εν επτά ς-αδίοις, ένδοξός ποτέ ρενομένη, κατεσπασμένη
δ’ υπό Αλεξάνδρου, και μένουσα έρημος. Εντεύθεν δ* υπέρδασις λέγεται χίλιων διακοσιων έςηκοντα ς-αδίων εις Αιλαναν
πόλιν, επί τω μυχω τού Αραδίου κόλπου κειμένην διττός δ>
eViv* όμέν είσέχων [εις] τό προς τη Αραβία καί τη Γά£η μέρος,
δν Αίλανίτην ποοσα^ορεύουσιν από της εν αύτω πόλεως· ό δ’
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75ο· εις τδ προς Αεχύπτω κατά τήν Ηρώων πδλιν, εις δν έκ ΓΓηλουσΓου η ύπερθεσις έπετορωτέρα* δι έρηρων δε καί αμμωδών
χωρίων αί ύπερ&έσεις επί καρηλων πολύ δε καί τδ των ερπε
τών έν αύταίς- πλίθος.
§. 3ι·
Μετά δε Γά£αν ΡαφΓα, έν ft [η] ράχη συνέβη Πτολεραιω τε
τώ τετάρτω, καί Αντεδχω τώ ρε^άλω. ΕΓτα Ρινοκδλουρα,
άπο των εισωκισρένων, [κεκολουσρένων] τάς ρίνας, ουτω καλουρένη· τών χάρ Αίθιδπων τες ε'πελθών επί την Αίχυπτον,
άντε τον άναιρεά τούς κακούργους, άποτέρνων τάς ρίνας, εν
ταύθα κατώκιξεν, ώς ούκ άν ετε τολρησοντας κατελθεΓν, &ά
τήν αισχύνην της οψ-ως.
32Καί αύτη ρεν ούν η άπδ Γά£ης λυπρά πάσα καί άρρώίης* ετε ίέ ράλλον η έφε|ης τοιαύτη, η ύπερκειρένην έχονσα
7^ο- την Σερβωνίσα λίρνην παράλληλον προς τί? θαλάττη , ρικράν
άοίον άπολείπουσαν ρετα£ύ, ρέχρε τού Εκρηχρατος καλουρένου, ρηκος δσον διαζοσίων ς·«&ων, πλάτος δε τδ ρέχις-ον
πεντηκσντα* τδ δ5 Εκρηχρα συχκέχως-αι. ΕΓτα συνεχής άλλη
τοσαύτη ί έπί τδ Κάσιον, κάκειθεν έπί τδ Πηλούσιον.
§. 33.
Ες-ε δέ τδ Κάσεον θενώδης τες λδφος άκρωτηοιά?ων, άνυδρος, δπου τδ Πορπηίου τού Μάχνου σώρα κεΓται, καί Διδς
ές-rv ίερδν KactW πλησίον δε εσψαγη 6 Μαγνός δολοφο
νηθείς υπδ τών Αίχυπτιων- ΕΓθ’ η έπί Πηλούσιον όδός, έν η
τά Γέρρα, καί δ Χαβρίον ϊεγάμενος γάραζ, καί τά πρδς τώ
Πηλούοιω βοίρο&ρα, ά ποιεε παρεκχεδρενος δ Νείλος, φύσει
κοίλων
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κοίλων καί ελω3ών όντων των τόπων. Τοιαύτη μεν ή Φοινίκη. 76®·
Φησί (? Αρτεμίίωρος εις το Πηλούσιον, ex μέν Ορθωσιας είναι *
ς*α3ιους τρισχιλίους ε|ακοσι'ους πεντήκοντα κατακολπίξοντι· εκ
3έ Μελαινών,ή Μελανιάς, τής Κιλικίας τήςπρός Κελέν3εριν,
επί μεν τά μεθίρια της Κιλικίας, και τής Συρίας, χιλιους καί
έννακοσίους είκοσι* εντεύθεν 3ε έπί τόν Ορο'ντην πεντακοσίους
είκοσι* eft’ επί Ορθωσών, χιλιους εκατόν τριάκοντα.

$■ 34.
Τής 3* Ιουδαίος τά μεν έσπέρια άκρα τά προς τώ Κασίω
κατέχουσιν ί3ουμαΐόί τε καί η λίμνη. Ναβαταίοι 3* εισίν οί
Ϊ3ουμαΓοι* κατά ς*άσιν 3* εκπεσόντες έκειθεν, προσεχώρησαν
τοις Ιου3αίοις, και των νομίμων των αυτών έκείνοις έκοινώνησαν. Προς θαλάττή" 3ε ή Σερβωνίς τά πολλά κατέχει, καί ή
συνεχής μέχρι Ιεροσολύμων* καί χάρ ταϋτα προς θαλάττη ες*ιν*
άπό γάρ του επίνειου της Ιόππης ειρηται, ότι ές*ίν εν οψει.
Ταϋτα μεν προσα'ρκτια* τά πολλά 3* ως εκαςα. εισίν υπό φύλων
οΐκούμενα μικτών, έκ τε Αΐχυπτιων εθνών καί Αραβιών καί
Φοινίκων* τοιούτοι yap οί την Γαλιλαίαν έχοντες, καί τόν Ιερικοϋντα καί την Φιλα3έλφειαν καί Σαμάρειαν, ήν Ηρώ3/]ς Σεβας*ήν ε’πωνόμασεν. Ουτω 3> όντων μιχα'3ων , ή κρατούσα
μάλις-α φήμη τών περί τό ιερόν τά εν τοις Ιεροσολύμοις
πις-ευομένων,'Αιγυπτίους άποφαινει τούς προχονους τών νυν
Ιου3αίων λεγομένων.
$. 35.
Μωσής χάρ τις τών Αιγυπτίων Ιερέων έχων τι μέρος τής
[Κάτω] καλούμενης χώρας, άπήρεν έκεισε ε’νθέν3ε 3ύσχεράνας
τά καΘες*ώτα, καί συνεύραν αύτώ πολλοί τιμώντες τό βείον. Εφη.
yap έκεΓνος καί έ3ι3ασκεν, ώς οΰκ όρθώς φρονοΓεν Αίχύπτιοι
3
Ν
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760. 3ηρίοις είκά£οντες και βοσκημασι το Βειον, ούδ3 οί Λί5νες
ούκ εν δέ ονδ* οι Ελληνες, άν2ρωπομόρ^ονς τνποίντες· εΓη
561 ♦ γάρ άν τούτο μόνον 3*εός το περιέχον ημάς άπαντας και yijv
καί Γαλατίαν, δ καλούμεν ούρανόν,-καί κόσμον, καί την τών
όντων φύσα/. Τούτον δη τις άν εικόνα πλα'ττειν !&αόρησειε νούν
εχων όμοίαν τινί τών παρ* ημΓνς άλλ’ εάν δει πάσαν ξοανοποιιαν, τέμενος [δ*] άφορίσαντας καί σηκόν άξιόλοχον, τιμάν
είονς χωρίς· Ε^κοιμάσδαι δέ καί αύτούς ύπέρ έαντών, καί νπέο
τών άλλων άλλους, τούς εύονειρονς' καί προσδοκάν δεϊν αγαθόν
παρά τον 3εον καί δώρον άεί τι, καί σημειον, τούς σωρρόνως
£ώντας καί μετά δικαιοσύνης , τούς δ* άλλως μη προσδοκώ/·
§· 36.
Εκείνος μεν ούν τοιαντα λε^ων επεισεν είγνώμονας άνδρας
ούκ όλφονς, καί άτ^γαγεν επί τον τόπον τούτον, όπον νύν ές-ί
τό εν τοΓς Ιεροσολύμοις κτισμα. Κατέσχε δέ ραδιώς , ούκ επί
γονον δν το χωράν, ούδ* υπέρ ον άν τις εσπονδασμένως
μαχέσαιτο* Ι^ι χάρ πετρώδες , αύτό μεν εννδρον, την δέ κύκλω
χώραν έχον λνπράν καί άννδρον, την δ1εντός εξήκοντα γ «διων, καί νπόπετρον. Αμα δ* αντί τών όπλων τά ιερά προύβαλλετο καί τό 3εΓον, ίδρυσα/ τούτον £ητειν αξιών, καί παραδώσειν ύπισχνούμενος τοιουτον σεβασμόν, καί τοιαύτην ίεροποιίαν, ητις ούτε δαπάναις όχλησει τούς χρωμενονς, ούτε
Βεο^ορίαις, ούτε άλλαις πραγμχτείαις άτόποις. Οντος μέν ονν,
εύδοκιμησας τούτοις, σννες^σατο αρχήν ού την τνχούσαν,
απάντων προσχωρησάντων ραδιως τών κύκλω διά την ομιλίαν
καί τά προτεινόμενα.
$· 37/
Οί <?£iw&lsr/xrvos χρονον; μέν τινα; έν τοίς αύτοίς άέμεαον
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Αχαιοπραχοΰντες, xai Βεοσεθεις ώς αληθώς όντες* έπειτ’ ε’φις-α- 761·
μενών επί την Ιερωσυνην, το μεν πρώτον δεισιδχιμόνων, έπειτα
τυραννιχών ανθρώπων, at μεν τ9ίς δεισιδαιμονίας οά τών βρωματων αποσχίσεις, ώνπερ xai νΰν έθος έςιν αΰτοϊς άπέχεσθαι,
xai περιτομαΐ, xai εχτομαΐ, xai εϊ τινα τοιαϋζα ενομίσΒη' έκ,
δε τών τυραννίδων τά ϊητήρια. ΟΙ μεν yap, άφις*<έριενοι τr,v
χώραν έχάχουν, xai αυτήν xai την γειτνιώσαν’ οι ίέ, αυμπράχτοντες τοΓς αρχουσι χαΒήρπαζον τά άλλότρια, xai της Συρίας
χατες’ρέγοντο xai τ?,ς Φοινίκης πολλήν. Ην δ>όμως ευπρέ
πεια τις περί την άκρόπολιν αυτών, ούχ ώς τνραννεΐον βδε).υτ·
τομένων, άλλ’ ώς ιερόν σεμνυνόντων xai οεδομένων.
$. 38.
Πέφυκε yap ουτω , καί κοινού έςι τοΰτο xai τοΓς E>.).vjat
xai τοΓς βαρ&ίροις. Πολιτικοί yap όντες από προς-άγματος
χοννοΰ ζώσιν’ άλλως γάρ ούχ οΐόν τε τούς πολλούς έν τι xai
τούτο ποιείν ήρμοσμένως άλλήλοις, οπερ ην το πολιτεύεσθαι,
xai άλλως πως νεμεεν βίον κοινόν. Τό δε πρός-αγμα διττόν* fj
γάρ παρά θεών, ή παρά ανθρώπων. Καί οϊ γε αρχαίοι τό 762.
παρά τών θεών επρέσβευον μάλλον και εσίμνυνον’ xai διά
τοΰτο xai ό γρηςηριαξόμενος ην τότε πολύς, και τρέχων, είς
μεν Δωδώνην, όπως
\

Ex δονος v'pixipoio Διοί βο-Ahv ίκακούαρ,

συμδούϊω τώ Διΐ χρώμενος' εις δε Δελφούς,
Τον «χτιθί’ντ* τταΐία μοςείκαν paSstv,
El pixsV tW

> » Με

«*»
Μχος ο ο πα*ς

Ες-είχε, τους τεχονχας εκρχ&ϊν θείων f
Προς ίώ ρα Φοίβου.

Και ο Μή/ως παοά τοΓς Kpyjs/v
Εννεωρος βασίλευε Διος ρεγάλου όαρίτίε'
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762. $ι εννέα ετών, ώ; φησι Ιΐλατων, άναδαένων επί τό άντρου
τοΰ Διό;, καί παρ’ εκείνου τά προστάγματα, λαυδάνων , καί
5ίακορ£ων εις τού; ανθρώπους. Τά S’ ouorn εποι'ει καί
Λυκούργος ό ξηλωττις αυτού* πυκνά yap, ώς εοικευ, «που
ρών, έπυνθάνετο παρά χτξς Πύθιά; , « προσκ'κει παραγγύλεα
τοΓ; Λακεδαιρονίοις.
§· % ·
Ταύτα γάρ όπως ποτέ αλιείας έχει, παρά γε tot; άνθρω
ποι; έπεπίδ^ντο καί ένενο'ρι-ο* καί όίά τούτο καί οί μάντεις
έτιμώντο, ώστε καί βασιλείας άξιοΰσθαι, ώς τά παρά τών
θεών κρίν έκφέροντε; παραγγέλματα καί έπανορθώρατα, καί
£ώντες καί άποθανόντες* καθάπερ καί ό Τειρεσία;*
Τώ καί τε^χειώτι νόον πόρε Πιρσεφόνεια,
Οιω n im ia S a t' to t ό'ε σχιαι άΐασονσι*

Τοιοΰτοςίέ [καί] ό Αμψιάραος, καί ό Τροφώνιος, καί ό όρφεύς,
καί ό Μουσαίο; , καί ό παρά τοΐ; Γέται; θεός, τό μεν παλαιόν
Ζάμολξις} Πυθαγόρειός τις, καθ’ -ημάς $ε 6 τώ Βοιρεδις-α
θεσπί£ων, Δεκαίνεος* παρά δε το?ς ΒοσπορανοΓς Αχαΐκαρο;·
παρά δε τοΓ; Ινδοί; οί γνμνοσοψις-αί· παρά δε τοί; Πέρσαι;
οί μάγοι καί νεκυοραντεις , καί ότι οί λεχόρενοι λεκανομάντεις
χαι ύδροράντεις* παρά δε τοί; Ασσυρίοι; οί Χαλδαίοι· παρά
δέ τοί; Ρωραιοις οί Τυρρ^νικοί οίωνοσκόποι. Τοιούτο; δέ τις riv
καί ό Μωσ>5; , καί οί διαδεξάμενοι εκείνον, τά; μεν άρχάς
λάοόντες ού φαύλα;, έκτραπόμενοι δ’ επί τό χείρον.
§. 4».
»ι ^

^

»

ΗΟη οτ>ν φανερώς τυρΜνουμενης της Iονδαίας, πρώτος
ovjy ίερέως άνεϊείξεν Ιαυτον βχσΰ.έα Αλέξανδρος· τούτου δ!
^σαν υίοί Τρκανός τε και ΑρίΓ^βουλος· δ<αφερορώ/ων δέ περί
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της άρχίίς > έπηλθε Πομπιί'ιος καί κατέλυσεν αυτούς, καί τά 76*·
έρύματα αυτών κατέσπασε, καί αυτά έν πρώτοις τά Ιεροσόλυμα
βία καταλαβών f,v yap πετρώδες καί ενερκές ερυμα , εντός
μεν εΰνδρον , εκτός δέ παντελώς διψηρόν ταύρον λατομητήν 763.
έχον, βάθος μεν εξήκοντα ποδών , πλάτος δέ πεντνίκοντα καί
διακοσιων εκ δέ τού λίθον τον λατομηθέντος επεπύρχωτο τό
τείχος τού ίερον. Κατελά&το δ*, ως ©ασι, νηρησαζ tr,v τής
νηΓ««ς ημέραν, «νίκα άπει'χοντο οί Ιουδαίοι παντός tfpyou,
πληρώσας τλν τα'φρον, καί επιβολών τάς δια&ίθρας* κατασπα*
σαι δ1 ούν έκελενσε τά τείχη πα'ντα, καί άνειλεν εις δύναμιν τά
ΪΥΐςτ,ριχ καί τά χα£οφνλα'κια τών τυρα'ννων. Ην δέ δύο μέν
τά ταϊς εισοολαίς επικείμενα τον Ιερικονντος, Θρ»ί£ τε καί
Ταύρος, άλλα δέ Αλείάνδριο'ν τε καί Ϋρκάνιον, καί Μαχαιρονς, καίΛνσίας, κοιτά περί τήν Φιλαδέλφειαν, καί η περί
Γαλιλαίον Σκνθόπολις.
*

Ιερικούς δ* εςι πείών κύκλω περιεχο'μενον όρειν>5 τ μ , καί
που καί 5εατροει<5ως προς αυτό κεκλιμένη* ενταύθα ^ έςΊν ό
Φοινίκων , μεμι^μένην εχων καί άλλην ίλην ήμερον καί ευκαρπον, πλεόντων ίέ τω φοινίκι> επί μίκος ς·αίίων εκατόν,
διάρρνχος άπας καί μες-ός κατοικιών £ςι
αυτοί καί βασι
λείου, καί ό του βαλσάμου Παράδεισος* 2ς·ι 5έ τό φυτόν 5αμνώ^ες, κυτίσω έοικός καί τερμίνθω, αρωματικόν* ον τόν φλοιόν
επισχίσαντες , υπολαμβάνουσιν oyy*ioi; τόν οπόν, γΚσχρω
^άλακτι παραπλησιον* άναληφ5εις ό* εις ν.ογγάρια λαμβάνει
πη£ιν. Λύει ίέ κεφαλαλγίας $αυμαςώς, καί ύποχύσεις άρχομένας, καί αμβλυωπίας· τίμιος ονν ές·ί [καί ίιά τούτο], καί όιοτι
ενταύθα μόνον ^εννάται. Καί ό Φοινίκων δε τοιούτος, £χων τόν
καρυωτόν φοίνικα ενταύθα μόνον, π/ίην τού Βαβυλωνίου, καί τού
Ν 3
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763. επέκεινα προς την έω. Μεχάλη ουν άπ αυτών η πρόσοδος·
Καί τώ £υλοβαλσάρω δε ώς άρώρατι χρώνται.
§. 42·
Η δέ Σερβωνίς λιρνη, πολλή ρέν έςν καί yap χιλιων caδιωυ ειμήχασί τινες τον κύκλον τγ ρέντοι παραλία παρεκτέταται
μχχρω ttvt πλέον των διακοσιών ραδίων ρηκος έπιλαρδάνουσα,
άχχι&ώης , βαρύτατου εχουσα ύδωρ, ώς-ε ρλ δειν κολύρβου,
αλλά τον έρβαντα καί ρέχρις ορφαλου προβαντα , ευ3ύς
Ιξαίρεσ^ατ ρεςτ? δ ες*ίν άσφαλτον αυτή* τούτο δέ άναφυσάται
κατά καιρούς άτακτους έκ ρέσου του βάθους ρετά πορφολύχων , ώς άν ξέοντος υδατος" κυρτουρένη δ* η επιφάνεια, λοφου
φαντασίαν παρέχει* συναναφέρεται δέ καί άσβολος πολλή,
καπυώύης ρέν, προς δέ την οψιν άδηλος* ύφ* ης κατιούται
καί χαλκός καί άργυρος καί παν το Γ*λπνόν ρέχρι καί χρυσοί*
άπο δέ τού κατιούσθαι τά σκεύϊ} χνωρίξουσιν οι περιοικούυτες
άρχορένην την άναοολην της άσφαλτον , καί παρασκευάζονται
προς την ρεταλλεών αυτής, ποιησάρενοι σχεδίας καλαρι'νας.
764. Εςπ δ η άσφαλτος χης βώλος , ύχραινορένη ρέν υπό θερμού
καί άναφυσωρένη καί διαχεορένη* πάλιν δέ ρεταβάλλουσα εις
πά^ον ισχυρόν υπό του ψυχρού υδατος , οιόν έςι τό της λιρνης
ύδωρ, ώστε τορης καί κοπής δεισδαι* εϊτ* έπιπολά£ουσα διά
την φύσιν τού υδατος, χο& ην ΙΓφαρεν ρηδέ κολύ.α&υ δεισ^αι, ρηδέ βαπτ£εσ&αι τον έροάντα, άλλ’ εςαίρεσθατ προσπλεύσαντες δε ταις σχεδίαις, κόπτουσι καί φέρονται τις
άσφαλτον δσον εκας*ος δυνατοί.
I

$. 43·
Τό μ& ουν ονμ&ζΐνον τοιοΰτον. Γόητας ίέ όντας, σκ^τττίσ3αι ttr^iV επωίάς ό Ποσειίώνιος τούς ανθρώπους, xac ουρά
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καί άλλα δυσώδη νγρά *ά* περικαταχέαντας, καί εκπιέσαντας, 7^4·
πίττειν τόν άσφαλτον, είτα τέμνε»· εί μή τις ές·έν έπιτ>)ίειότ/ις
των θύμων τοιαύτη, καθάπερ καί έν ταις κύς·εσι των λιθιώντο>ν, καί έκ των παιίικών ούρων ί χρυσοκόλλα συνίταται. Εν
μέσκ βέ τί λίμν» τό πάθος συμβαίί/ειν εύλογον, ότι καί ή πκ,χό
τού πυρές και τίς ασφάλτου κατά μέσ^ν ές*ί, καί το πλίθος·
άτακτος $ε ί άναφύσ>3σις, οτι καί κ τού πυρές κίν^σις ούκ έχει
τά|ιν κμ» φανερόν , ώσπερ και άλλων πνευμάτων πολλών. .
Τοιαύτα όέ καί τά έν Απολλωνία τί Ηπειρώτιόι.

$· 44·
Τού εμπυρον τκν χώραν είναι καί άλλα τεκμίρια φέρουσι
πολλά* καί φάρ πέτρας τινάς έπικεκαυμένας ίεικνύουσι τραχείας
περί Μοασάία, καί σήραγγας πολλαχού, καί χίν τεφρώ&Γ ς*«?όνας τε πίσσας έκ λισσάίων λειβομένας, ίυσώ&ις πόρρωθεν,
[καί] ποταμούς ξέοντας, κατοικίας οε άνατετραμμένας σποράέήν ώστε πιςΐύεεν τοΐς θρυλλουμένοις ύπέ τών εγχωρίων,
ώς άρα ώκούντό ποτέ τρισκαίίεκα πόλεις ενταύθα , ών τίς
μ>3τροπόλεως, Σολομών, σώξοιτο κύκλος έ£>}κοντά που ς*αέιων
ύπέ όέ σεισμών, καί όναφυσνιμάτων πυρές, καί θερμών ύίάτων
άσφαλτωίών τε καί θειωίών, ή λιμν>] προπέσοι, καί [αί] πέτραί
πυρίληπτοι χένοιντο* αΐ τε πόλεις, αί μεν καταποθείεν , άς 5*
έκλίποιεν οί βυνάμενοι φυχεΓν. Ερατοσθένης ίέ φνςσε τόναντια*
λιμναξούσηςτίς χώρας, έκρήχμασιν άνακαλ.υφΘίναι τίν πλείς*»)ν,
καθοίπερ τκν Θετταλιαν.

$. 45.
Ες*ι όέ καί έν τρ Γα&χριίι υδώρ μοχθηρόν λιμναϊον, ού τά
^ευσάμενα κτίν»5 τρίχας καί όπλάς καί κέρατα αποβάλλει. Εν
έε ταις καλουμέναις Ταριχέαις , » λίμνη μέν ταριχείας ιχθύων

Ν 4
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764. άδειας παρέχει, φύει δε δένδρα χαρποφόρα, ριλεαις έμφερη*
χρώνται ό* Αιγύπτιοι τρ άσφαλτω προς τάς ταριχείας τών
νεκρών·
$» ίο .

Πομπηιος μεν ούν, περικόψας τινά των ε’Ιι&ασθέντων οπό
765· των ίου$ζίων κατά βίαν, άπέδειζεν [Ϋρκαι**] την ίερωσύνην* των ό* άπό γένους τις ύπερον, Ηρώδης, άνηρ επιχώ
ριος , παραόύς εις την ίερωσύνην, τοσοΰτον διηνεγκε των προ
αυτοί, και μαλις*α τη προς Ρωμαίους ομιλία και πολιτεία,
ώστε καί βασιλεύς έχρημάζισε, δόνζος το μεν πρώτον Αντωνίου
την εξουσίαν, υς-ερον δε και Καίσαρος του Σεβάσου* τών δ’
υιών τους μεν αυτός άνείλεν , ώς επι6ουλεύσαντας αυτώ* τούς δε
τελευτών διαδόχους άπελιπε, μερίδας αυτόις άποδούς· Καισαρ
δε και τούς υιούς ετίρησε του Ηρώ£ου , και την αδελφήν Σα·
λώρην, και την τούτης θυγατέρα Βερενίκην. Ού ρέντοι ευτύχη
σαν οί παχδες, άλλ’ εν αίχίαις έγένοντο* καί 6 μεν φυγή διετελεί παρά τοϊς Αλλο'ορι£ι Γαλαταις λαβών οϊκησιν* οι δε
θεραπεία πολλή ευροντο κάθοδον, τετραρχίας άποίειχθείσης
εκατέρω.
Κ Ε Φ . Γ.

§. ι·
ΥπΕΡΚΕΙΤΑί δε της Ιουδαίας και της Κοίλης Συρίας,
μέχρι Βαβυλωνίας και της τού Εύφράτου ποτάμιας, προς νότον
Αραβία πάσα, χωρίς τών εν τη Μεσοποταμία Σκηνιτών· Περί
ρεν ούν της Μεσοποταμίας καί τών νεμομένων αυτήν εθνών
είρηται. Τά <3επέραν τού Εύφράτου, τά μεν προς ταίς έκβολαίς
αύτοϋ νέρονται Βαβυλώνιοι καί το τών Χαλόαιων έθνος* είρηται
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δε χαΐ περί τούτων. Τ« δ εξής τής Μεσοποταμίας μέχρι Κοίλες j65.
Συρίας, to μα/ πλησίαζαν τώ ποταμώ καί η5 Μεσοποταμία,
Σκηνίται καχέχουσιν Αράδες, δϊ/νας-είας άποτετμημενοι μνκράς
έν λυπροΐς χωρίοις διά τάς άνυδρίας' γεωργούντες μα/ ή ούδεν,
υ) μιαρά, νομάς δε όχοντες παντοδαπών θρεμμάτων, χαΐ μαλις-α
■/.αμύλων' υπέρ δε τούτων έρημός ές·ι πολλή’ τά δε τούτων ετι
νοτιώτερα ίχουσιν οι τήν Εύδαίμονα χάλουμένψ Αραβίαν οΐχούντες. Ταύττις δε to μεν προσάρχτιον πλευράν » λεγβεΐσα εςΊν έρη
μος’ to δ>εωον ό Περσικός κόλπος, to δε εσπέριον b k ρόδιος,
to δε νότιον ή μεγάλη 3αλαττα ή έξω των χόλκων άμφοΐν, ήν
άπασαν Ερυ3ράν χαλούσα/.
§♦ 2.

£>

0 μεν ουν Περσικός κόλπος λέγεται καί ή κατά Πέρσας
θάλαττα. Φηαΐ δε περί αυτής Ερατοσθένης ούτως’ οχι το
μεν ς’όμα ψησΐν είναι ς-ενόν ούτως,, ώστ’ εξ Αρμόξου, τού
τής Καρμανίας ακρωτηρίου , τής Αραβίας άψορατχι to εν
Μάχαις’ άπό δε τού ςόματος ή έν δεξιά παραλία, περιφερής
ουσα, κατ’ άρχάς μεν άπό τής Καρμανίας προς εω μικρόν,
είχα προς άρκτον νεύει , χαΐ μετά ταΰτα προς τήν εσπέραν
μέχρι Τερηδόνας και τής εκβολής τού Εύφρόχου' περιέχει δε
τήν τε Καρμανίων παράλιαν, χαΐ τήν Περσών χαΐ Σουσίων,
χαΐ Βαβυλωνίων άπό μύρους, όσον μνρΐων ουσαν ςαδίων’ περί “]66<
toy χαΐ ημείς ειρήχαμεν’ τό δ εντεύθεν εξής επί τό ς·όμα πάλιν
άλλοι τοσούτοι, χαθαηερ χαΐ Ανδροσθένη λέγειν ψησΐ τον Θάσιον, tov χαΐ Νεάρχω συμπλεύσαντα, [καί] χαθ7αυτόν' ώστε
δήλον εκ τούτων είναι, διότι μικρόν άπολείπεται τω μεγέθει
τής κατά τον Εϋξεινον θάλάτχης «δη] ή 3άλαττα' λέγειν δί
φησιν εκείνον περιπεπλευκότα ς-όλω τόν κόλπον, ότι άπό Τερηδόνος εξής, έν δεξιά όγοντι τήν ήπειρον, ό παράπλους εχει
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66. προκειρένην νήσον ίκαρον, καί ιερόν Απόλλοινος άγιον έν αυτή,
καί μαντείαν Ταυροπόλου.
§. 3.

Παραπλεύσαντι 5έ τής Αραβίας εις δίσχιλίους καί τετρακοσίους ςαδίους, εν βαθει κόλπω κεΐται πόλις Γέρρα Χαλδαίων φυλάδων εκ Βαβυλώνας, οίκουντων τήν άλρυρίδα, καί
έχόντων άλίνας τάς οικίας· έπει δέ λεπίδες των αλών, άφιςάμεναι κατά τήν επίκαυσιν τήν εκ τών ήλιων, συνεχείς άποπίπτουσι, καταρροή*οντες ΰδασι πυκνά τούς τοίχους συνέχουσι*
διέχει δέ τής θαλάττιις διακοσίους ς-αδίους ή πόλις* πεξέμποροι
«Γ εισίν οι Γερραίοι τό πλέον των Αραβιών φορτίων καί άρω
ραίων. Αρις-σβουλος δέ, τουναντίον, φ»ισί τούς Γερραίους τά
πολλά σχεδίαις εις τήν Βαβυλωνίαν έρπορεύεσθαι, έκεΐθεν 5ε
τώ Εϋφράτρ τά φορτία άναπλεΓν εις Θάψακον, εΓτα πε£ή κοριξεσΒαι τ.άνττ,.

$· 4.
Πλευσαντι 5" επί πλέον άλλοι νήσοι, Τυρός καί Αραδός
είσιυ, ιερά εχουσαι τοΐς Φοινικίοις όμοια' καί φασί γε οι εν
αύταίς οϊχοΰντες τάς ομώνυμους των Φοινίκων νήσους καί πό).εις
άποάους εαυτών είναι. Διέχουσι δέ αί νήσοι αΰται Τερ^δόνος
μεν δεχήρερον πλοϋν , τής δέ κατά τό ς·°ρα άκρας τής εν
Μάκαις ήρερήσιον.
φ. 5.
Από δε τής Καρμονίας ειρήχασι, και Νέαρχος , καί Ορθα^όρας , νήσον ίίγυρον κεΐσθαι προς νότον πελα^ίαν έν δισχιλίοις ς-αδίοις* έν ή τάφος Ερυθρά δείκνυται, χώρα peya,
ά^ρίοις φοινιξι κατα'φυτον τούτον δέ βοσιλεύσαι τών τόπων,
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καί άη αύτοΰ τκν θάλατταν επώνυμου καταλιπεΓν* A?λώσαι δε 7^ ·
ταντα φ»ισιν αΰτοίς Μιθρωπάςτιν τον Apjjfvou τοΰ Φρυγίας
σατράπου, φυ^όντα μ» Δαρεϊον, Αατρίψαντα ό5ε’ν τή νήαω,
συμμίζαντα δε αΰτοίς καταχθεΐσιν εις τον Περσικόν κόλπον,
καί ^χούντα καθοίον Α’ αυτών εις τ>?ν οικείαν.

$. 6.
Καθ’* ολην δε τκν τής Ερυθρά; παραλίαν κατά βυθού φύ
εται δένδρα όμοια δαφνρ καί ελαία, ταΐς μέν άμπώτεσιν όλα
ύπερφανή γιγνόμενχ, ταΐς Α πλ^μμυρίσιν εσθ* ότε όλα καλυ
πτόμενα* καί ταΰτα τής υπερκειμένιις yfc άδένδρου ούσης, ώς·ε
ε’πιτείνεσδαι τό παράδοξον. Περί μεν ουν τής κατά Πέρσας θα- 7'*7·
λάττης, ήν έώαν πλευράν εφαμεν είναι τής εΰίαίμονος Αρα
βίας, τοιαύτα είρηκεν Ερατοσθένης.
$· 7·
Φησί ^ ο Νέαρχος τον Μώρωπα^ν έντυχεΓν αύτοΓς μετά
Μα£ηνου· τον ίέ Μα£>$νην έπάρχειν νήσου τίνος των έν τω
Περσικω κόλπω· καλεισθαι δε την νήσον Οάρακτα· εις ταύτην
δε τον Μιθρωπάςτ,ν καταφυ;/σντα , ξενίας τυχείν κατά την εξ
ίΐγύρου ^ενορένην άφοίον* καί δη καί συνελ$είν τω Μα£ην>;
συς·α3ησέρενον τοΓς εν τω ς“όλω Μακε&σι, τον ίέ Μα£ηνην
καί χαΒτ,γεμόνα τον πλού γενέσ$αι. Λέγει δε καί έν άοχη του
Περσικού παράπλου νήσον , έν η μαργαρίνης πολύ; καί πολύτίρητός ές-ιν* έν άλλαις δε ψήφοι των ίιαυ^ών καί λαρπρών έν
δε ταΐς προ τού Εύφράτου νησοις δένδρα φύεσθαι λι&ίνου
πνέοντα, ών τά; ρι'ζας κλωαένων, οπον ρείν πα^ούρων τε καί
έχίνων ρε^έ^η, οπερ κοινονέν πάση τη εςω Ξαλάττη* τούς ρ.εν
/άρ εΓναι μείζους καυσιών, τούς ίέ καί Λκοτύλους* έποκείλαν
ίέ κήτος ίίεϊν πεντηκοντα πηχών.

ao4

2ΤΡΑΒΩΝ02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
Κ Ε Φ . Δ.
§·

Α-ΡΧΗ βε τής Αραβίας από τϊ,ς Βαβυΐωνίας εςΊν τ>Meatvjj·
πρόκειται όέ rauT7j; τή ftev » ερνμος των Αράβων, η? ό£ τά
έλη τάκατάΧαλδαχους, ά ποιεί παρεκχεόμενος 6 Ευφράτης, τη
δέ η κατά Πέρσας 3άλαττα. Δυσάερος [δ7] ουσα και δρχχλώδης ,
καί επορορος άρα καί καυρατηρά , καλλχκαρπδς ές^χν ορως*
η δ7άμπελος εκ Ιλεσι φύεται, καλαρίναχς ριψίν επιβαλλορένης
7ης 3 δση δέςαχι7άν το φυτόν* ώστε φορητην γίνεσβαι πολλά)ας,
εχτα κοντοί; άπω^εϊσ^αχ πάλιν ?ίς την οικεχακ έδραν*
$. 2.
Επάνεχρ* δέ επί τάς Ερατοσθένους αποφάσεις, άς έξης περί
τις Αραβίας έκτ&εταχ* Φησί δέ περί της προσαρκτχου καί
έρηρης, ητχς ες*ι μεταξύ της τε εύδαχρονος Αραβίας, καί της
Κοχλοσύρων καί Ιουδαίων, ρέχρχ του ρυχου του Αραβίου χΛπου* διότι από Ηρώων πόλεως, ητχς ές*ίν έν τώπρός τον Νείλον
ρυχω του Αρχβίου κόλπου, προς ρέν την Ναβαταίαν πέτραν
είς Βαβυλώνα 7 πεντακισχίλιοχ εξακόσιοι, πάσα μεν προς άνατολάς θερινά; , διά δε των παρακεχρένων Αρσβίων έ9νών, Ναβαταχων τε καί Χαυλοταίων καί Α/ραχων υπέρ δέ τούτων η
Εύδαχρων ir&* επί ρυρίους καί δισχχλίους έκκεχρένη ράδιους
προς νότον, ρέχρχ του Ατλαντικού πείρους· Εχουσχ δ7 αυτήν
ο: ρέν πρώτοι, ρετά τούς Σύρου; καί τούς Ιουδαίους, άνδρωποι
γεωργό·. Μετά δέ τούτου; δχαρρός εςι γη καίλυπρά, φοίνικα;
έχουσα ολίγους, καί άκανθον καί ρυρίκην, καί ορυκτά υδατα,
καθάπεο και η Γεδρωσία* Σκηνίται δ? εχουσν αυτήν Αραβες
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χχμηλοβοσκοί. Τά δ5 έσχατα προς νότον και άνταίροντα τρ η68.
Αιθιοπία βρέχεται θερινοΐς δμδροις mi δισπορείται παραπλ>5*
σίως τή Ινδικρ* ποταμούς δ έχει καταναλισκομένους εές πεδία
mi λίμνας· ευκαρπία δ* έςΊν ή τε αλ),η, mi μελιτουργία δαψιλλς, βοσκημάτων τε αφθονία, πλέν ίππων καί ημιόνων καί
Σιών· όρνεά τε παντοία, πλ«ν χτηνών και άλεκτοριδων. Κατοικεί
δε τα μέγιςα τέτταρα έ$νη την έσχατον λεχθεΐσαν χώραν* Μιναίοι μέν έν τώ προς την Ερυθρόν μέρα' πόλις [δ5] αυτών ή
μεγίςη Κάρνα’ έχόμενοι δε τούτων ΣαβαΓοι* μητρόποϊις δ*
αυτών Μαρια'βα· τρίτοι δέ Κατταβανεΐς, καθη'κοντες προς τά
ς-ενά καί tjjv διάδασεν τοΰ Αραβίου κόλπου· τό δέ βασιλείου
αυτών Τάμνα καλείται* προς έω δέ μάλιςα Χατραμωτίται·
πόλον δ* έχουσι Καβάτανον.
$. 3 .

Μοναρχούνται δε πάσαι καί είσιν εύδαιμβνες, κατεσκευασμέναι καλώς ίεροις 'τε και βασιλείοις* αι τε οίκίαι ταίς Αίχυπτίαις ε’οίκασι κατά τλν τών ξύλων ένδεσιν χώραν δ* έπέχουσιν
οι τέτταρες νόμοι μειξω τού κατ’ Αίχνππτον Δέλτα. Διαδέχεται
δε τ>3ν βασιλείαν ου παΐς παρά πατρός, άλλ’ ος άν πρώτος
γεννη$ρ τινι τών επιφανών παΓς, μετά την κατάςασιν τού βα·
σιλέως· άμα γάρ τώ κατας*ϋναί τινα εις την αρχήν, αναγρά
φονται τάς έχκύους γυναίκας τών επιφανών άνδρών, και έφις*άσι φύλακας* ^τις [δ’] άν πρώτη τίκη, τον αυτής υιόν νόμος
έςΊν άναλ*ιφδέντα τρέφεσθαι βασιλικώς , ώς διαδεξόμενον.
$· 4*
Φέρει δέ λιβανωτόν μέν ί Κατταβανία, σμύρναν δέ wΧατ
τραμωτίτις* καί τούτα δε καί τώ άλλα αρώματα μεταβάλλονται
τοις έμπόροις. Ερχονται δέ προς αντοΰς εξ Αιλανών μέν είς

2οβ
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7CS. Μιναιαν εν εβδομτ,χοντα γ,μίραις. Ες-t δ>-η Αίλανα πόλις εν
3ατέρω ρυχώ τον Αραβίου κόλπου τώ κατά Τάζαν, τώ Αίλα«
νίτρ καλουρένω , χαΒάπερ είρήχαμεν. Γαβαΐοι δ* εις τήν Χατοαρωτίτιν εν τετταράκοντα ήμερχις άφικνοΰνται. Τοϋ 5* Αρα &ου κόλπου, to μεν παρά τκν Αραβίαν πλευράν άρχορένοις
από τοΰ Αίλανίτου ρυχοΰ, χοΒάπερ οί περί Αλέξανδρον ανέ
γραψαν καί Αναξνχράν/ι, ρυριων και τετρακισχιλίων ς·αώίων
ej-w* etprrtai δε επί πλέον. Τό δε κατά tijv Τρω^λοδΰτικί^,
όπερ εΥίν έν δεξιά άποπλέουσιν από Ηρώων πόλεως, ρεχρι μεν
Πτολεααΐόος ,χαΐνός τών ελεφάντων 3τρας, έννακισχιλιοι πρός
μεσημβρίαν ς-άδιοι, και ρτκοόν επί τκν έω* εντεύθεν δέ ρέχρι
τών ς-ενών, ώς τετρακισχίλιοι καί πεντακόσιοι, πρός tijv έω
769 «άλλον. Ποιεί δέ άκρα τά ς-ενά πρός tr/V ΑίΒιοπίαν , Αεφή
καλουρενϊ;, καί πολίχνιον ομώνυμον αυτή' κάτοικοΰσι δέ Ιχ3υοsoyot. Καί φασίν ενταΰΒα ς τ ^ ν εΓναι Σεσώς*ρ*ος τοΰ Αιγυ
πτίου , ρκνΰουσαν ίεροίς γράμμααι τκν διάβασα αυτοΰ. Φαί
νεται yap τ«ν Α&ιοπίδα χαΐ ττ,ν Τρ&^λοδΰτικ/,ν πρώτος κ«ας-ρεψάρενος ουτος, εΓτα διαβάς εις τήν Αραβίαν, κάντεΰΘεν τκν
Ασίαν έπελθών τκν συρπασαν* διό καί πολλαχοΰ Σεσώςγιος χα'ρακες προσα^’ορεύονται, καί άφιδρΰρατά ές*ιν Αιγυπτίων 3εών
ιερών. Τά δέ κατά Δειρκν ς-ενά συνάγεται εις ςαδίους εξή
κοντα· οΰ ρλν ταΰτά ye καλείται νυνί ς-ενά* αλλά προσπλευσασιν όπωτέρω, καδ* δ τά μεν δίαρμά έςι τό μεταξύ τών άπειρων
διακοσίων που ς-αδίων εξ δέιώσοι συνεχείς άλλ^λαις, τό δίαρμα
έκπλκροΰσαι, ς-ενους τελέως διάπλους άπολείπουσι, δι’ ών
σχεδώις τά φορτία κορέου σι δεΰρο κάκείσε* χαΐ Ίάγουσι ταϋτα
ς*ενά. Μετά δέ τάς νήσους ό έξκς πλους ές-ίν έγχοίπίξουΰι
καρά -rijv σρυρνοφόρου, επί τήν ρεστιρβρίαν άρα καί τκν έο)
ρεχρι πρός ττ,ν τό κιννα'ρωρον φέρουσαν, οσον πεντακισχιλίων
ς-αδίων* πέραν δέ ταυτης οΰδένα άφίχδαίφασι ρέ/ρι νυν. Πόλεις
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ά3έν μεν τη παραλία μη πολλάς είναι, κατά Si τλν μεσόγαιαν 7%·
πολλά» οικουμένας καλώς. Τά μεν Sh τον Ερατοσθένους περί
τής Αραβίας τοιαυτα. Προσθετέον £έ καί τά παρά τών άλλων.
$. 5.
Φησϊ S3 Αρτεμίίωρος το άντικείμενον εκ τής Αραβας άκρωτήριον τή Αειρή καλείσθαι Ακιλαν* τους Si κερί την Δειρήν
κολοβούς είναι τάς βαλάνους. Από Si ήρώων πόλεως πλέουσι
κατά την Τρ&^λοίΰτικήν, πόλιν είναι Φιλωτέραν άπό τκς
άίελφής τοΰ δευτέρου Πτολεραιου προσα^ορευθεΓσαν, Σατυρου
χτίσμα του πεμφθέντος επί την $ιερεύνηαιν τής τών Λεβάντων
θήρας καί τής Τρο^λοίυτικής' είχα άλλην πόλη/ Αρσινόην
είχα θερμών ΰόατων έκβολάς πικρών καί αλμυρών, κατά πέτρας
τίνος υψηλής εκίιίόντων εις τήν θάλατταν’ καί πλησίον όρος
ε’ςΰν ένπείίω μιλτώόες* είτα Μυός όρμον, δν καί Αφροδίτης όρ
μον καλείσθαι, λιμένα μέ'/αν, τον είσπλουν εχοντα σκολιόν* προκεισθαι Si νήσους τρεις, ίύο μέν έλαίαις κατασκίους, μιαν ί 1
ήττον, κατάσκιον, μελεαγρίδων μεςτίν* είθ’ εξής τον Ακάθαρτον
κόλπον, καί αυτόν κατά τήν Θηβαίάα κείμενον, καθάπερ τόν
Μυός όρμον, όντως <?έ άκάδαρτον* καί yap ύφάλοις χοιράσι
καί ραχίαις έκτετράχυνται, καί πνοιαις κατα^ι^ούσαις το πλέον.
Ενταύθα Si ίίρΰσθαι Βερενίκην πάλιν εν βάθει τοΰ κόλπου.
77°·
$. 6.

Μετά Si τον κόλπον ή Οψιώάης καλούμενη νήσος άπό τού
ουμβεβηκότος , ήν «λευθέρωσε τών ερπετών 6 βασιλεύς , άμα
και $ιζ τάς φθοράς τών προσορμισμένων ανθρώπων τάς ε’κ
τών θηρίων , καί &ά τά τοπάζια. Λίθος $έ έςι ίίαφανής χρυσοειίέ; άπος·ΐλ§ων φέγγος, δν μεθ’ ημέραν μεν ού ράόιον
ίίεΐν ες-ε· περιαυ^εΓται yap* νύκτωρ ^ όρώσιν οί συλλέyovτες·
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7ο. περαβώάψαντες ίέ άγγάσν στ,μεΐου χάρη,
ημέραν άναρύχτουστ xui f,v σύςτημα ανθρώπων άπο$ε$ειγμένων εις ττ,ν
fvhadsv της ItStiaq ταϋττ,ς xat την συναγωγήν , σπαρχούμενον
οπό τών ζχς Αίγυπτου βχσύέων.
§. η.
Μετά δέ τήν νήσον τούτην πολλά έςτν Iχ$υοψάγων γένη
καί Νομάδων ειδ* ©τίς Σωτειρας λιρκν, ον έκ κινδύνων μεγά
λων τννες σωθέντες των rr/εμόνων από του συ/ι&δηκότος ούτως
ίκάλεσαν. Μετά δέ ταύτα έξαλλους πολλί τίς παραλίας καί
τού zi)jrov* τον yip παράπλουν ούκέτι συμβαίνει τραχύν είναι,
συνάπτειν δέ πως τρ Αραβία, και το πέλαγος ταπεινόν είναι
σχεδόν τι καί επί δύο οργυιάς9 ζοάζειν τε τίν επιφάνιαν, διαφαινορένου τού ρνίου xai τού ψύχους , δπερ πλεονάζει κατά
τον πορον όπου /ε καί δένδρα φύεται καθ* υδατος παρά τοις
ενταύθα· έχει δέ καί κυνών πλίθος τών θαλαττίων δ πο'ρος.
Είθ’ οι Ταύροι, δύο όρη, τύπον τινά πόρρωθεν δεικνύντα τοΓς
ζώοις δροιον ε?τ’ άλλο όρος Ιερόν όχρν τής 1σιδος, Σεσώ^ριος
άφίδρυρα* ειτα νίσος έλαια κατάφυτος έπικλυζομένη' ρεθ* ήν
V Πτολεραις προς τί θίρατών ελεφάντων, κτίσρα Ευώδους
του περφθέντος επί τίν θίραν υπό του Φιλαδέλφου , λάθρα
περιβαλορένου χερρονήσω τα/ί τάφρον καί περίβολον , εΓτ* έκθεραπεύσαντος τούς κωλύοντας, καί κατεσκευασρένου φίλους
αντί δυσρενών.
$. 8.
Εν δέ τώ μεταξύ εκδίδωσιν άπόσπασρα τού Αςαβόρα καλου*
ρένου ποταρού , δς έκ λίρν^ς τχν αρχήν εχο)ν , ρέρος ρέν τι
έκδίδωσι, τό δέ πλέον αυρδάλλει τώ Νείλω* ειτα νίαοι έ|
Λατομία* καλούρεναι* καί ρετά ταύτα τό Σαδαϊτικόν ςόμσ.
λεγόμενον'
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λε/όμενον* καί έν τί5μεσο^αία φρούριον το Σούχου ίδρυμα* είτα 77°·
λιμην καλούμενος Ελαία, καί η Στρατώνος νήσος* εΐτα λιμην
Σαβά, καί xuvyjyiov έλεφάντων, ομώνυμον αύτώ* 37ο° ev βάβει
τούτων χώρα Τηνεσ/ς λύεται· έχουσι δ αυτήν οι παρά Ψαμμιτίχου ψυγάδες Αιγυπτίων επονομάζονται δε Σεμορΐται, ώς αν
έπη)*υδες9βασιλεύονται υπδγυναικδς, ύφ* ην εςι καί η Μερόη, ηηι·
πλησίον τών τόπων τούτων ονσα, έν τω Νείλω νήσος, υπέρ ης
άλλη εςι νήσος ού πολύ άπωθεν έν τω ποταμώ, κατοικία των
αυτών τούτων φυγάδων. Από £ε Μερόη; επί τηνίε την θάλατταν εύ?ώνω όίό; ημερών πεντεκαίίεκα. ΙΙερί ίέ την Μερόην καί
η συμβολή τον τε Αςαδδρα καί τον ΑΓάπου, καί έτι τον Ας*#*
σόδα προς τον Νείλον.
$· 9·
Παροικοϋσι δε τούτους οι Ριζοφάγοι καί Ελειοι προααγορευόμενοι, ίιά το ε’κ τον παρακείμενου ριζοτομοϋντας έλους,
κόπτειν λίβοις, καί άναπλάσσειν μάζας, ήλιάσαντας δε σιτείσθαι.
Λεοντόδοτα δ έςι τά χωρία9ταίς ό* υπό κυνός επιτολήν ήμέραις υπό κωνώπων μεγάλων έξελαύνεται τά θηρία εκ των
τόπων. Εισί δε καί σπερματοψάγοι πλησίον, οι των σπερμάτων
επιλειπόντων υπό των άκροόρύων τρέφονται, σκευά£οντες παραπλησίως, ώσπερ οι ρι£οφά^οι τάς ρίζας. Μετά όέ την έλαίαν
αί Δημητρίου σκοπαί, καί βωμοί Κόνωνος· Εν όέ τη μεσογαίχ
•καλάμων Ινδικών φύεται πλη&ος* καλείται δε η χώρα Κορακίον
ην ίέ τις εν βάθει Ενίέρα, γνμνητών ανθρώπων κατοικία,
τό£οις χρωμένων καλαμίνοις και πεπυρακτωμένοις όϊς-οΓς· άπό
δένδρων δε τοζενουσι τά θηρία τό πλέον, ΙζΊ δ δτε και άπό
χης* πολύ δ έςΊ παρ’ αύτοίς πλήθος των αγρίων βοών άπό
δε της τούτων καί τών άλλων θηρίων κρεωγαγίας ζώσιν* έπάν
όέ μηίέν θηοεύσωσι, τά |ηρά ίέρματα επ’ ανθρακιάς οπτών3
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771· Χ£ί> άρκούνται τη τοιαύτη τροφή. Εθος ^ ές·ίν αύτοΓς άχώνα
τοξείας ποοτιθέναι τοις άνηβοις παισί. Μετά δε τούς Κόνωνος
Μέλινος λιμην* υπέοκειται δ* αυτόν <ρρούριον καί
κυνηχια πλειω* ειτα ό Αντιφίλου λιμην* καί οί υπέρ τούτου
βω μούς ο

Κρεω^άχοι, κολοβοί τάς βαλάνους , καί αί χυναικες Ιουόαΐκώς εκτεταμένα*.
§· ιο·
Ετι ^ υπέρ τούτων ώς προς μεσημβρίαν οί Κυναμολχοί,
υπό $έ των εντοπίων Α/ριοι καλούμενοι , κατάκομοι [καί] καταπώχωνες, κύνας έκτρέ^οντες εύμεχέθεις, οίς θηρεύουσι τούς
έπερχομένους έκ της πλησιοχώρου βίας Ινίικούς, είθ’ υπό θηρίων εξελαυνομένΌυς* ε?τε σπάνε* νομής0η ό* όφοίος αυτών άπό
θερινών τροπών μέχρι μέσον χειμώνος· Τώ ^ Αντιφίλου λιμένι
εξής ες-ι λιμην καλούμενος Κολοβών άλσος· καί Βερενίκη πόλις
η κατά Σοβάς , καί Σαβαί πόλις ευμεγέθης* είτα το του
νους άλσος. Ϋπέρκειται όε πόλις Δαραβά, καί κυνηχιον ελε
φάντων , τό Προς τώ φρέατι καλούμενου* κατοικούσε Ελε772· φαντοφάχοι, την Stfpav ποιούμενοι τοιαύτην άπό των δένδρων
ίδόντες άχίλην ίιά του δρυμοϋ φερομένην , τη μεν ούκ έπιτι·
θενται* τους ^ άποπλανηθέντας έκ τών όπισθεν λάθρα προσιόντες νευροκοπούσι* τινές ίέ καί τοζεύμασιν άναιρούσιν αυτούς,
χολή βεβαμριένοις όρεων όϊςωΓς* η όΐε τοζει'α διά τριών άνδρών
συντέλεπμ , τών μέν κατεχόντων τό το£ον, καί ποοβεβηκότων
τοις ποσί, τού ό* έλκοντος την νευράν. Αλλοι ίέ , σημειωσάμενοι
τά ίένίρα, οίς είώθασι προσαναπαύεσθαι, προσιόντες έκ θατέρου μέρους το ς*ελεχος ύποκόπτουσιν έπάν ούν ποοσιόν τό
θηριον άποκλίνη προς αυτό , πεσόντος τού δένδρου πίπτει καί
αυτό* άναςχναι δε μη ίυναμένου άιά τό τά σκέλη όιηνεκές
ίτοΰν εχειν καί άκαμπές , καταπηίησαντες άπό τών ίένό|οων
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άναχεμυουαιν αυτό' τους δεκυνγ,γούς οί Νομάδες λκαΒάρτους γ]ι.
καλούσιν.
§. I I .
Ϋπέρκειται δε τούτων ΖΒνος ου μέγα ΣτρουΒοφάγων, παρ’
οϊς δρνεις είσΐ μέγεΒος Άάφων έχοντες, πέτεσΒαι μεν ού δυνά·
μενοι, Βέοντες ο'ε όξέως, -καΒάπερ οί ς*ρουΘοκα'μηλοι· Βιηρεύουσι
δ αυτούς, οί μεν τόξοις, οι δε, ταίς $οραΐς τών ςρουθών σκεπασΒέντες, τήν μεν δεξιάν καλύπτουσι τώ τραχηλιμαίω μέρει,
και κινούσιν ούτως, ώσπερ τά ζώα κινείται τοΐ; τραχηλοες ,
■rf δε άρις-ερά σπέρμα προχε'ουσιν από πηρας παρηρτημένης,
xal τούτω δελεάσαντες τά ζώα εις φάραγγας συνωΒοϋσιν' ένταύθα S’ έφεςώτες ξυλοκόποι κατακόπτουσι. Καί άμπέχονται δε
καί υπος-ρώννυνται τά δέρμα,τα ταϋτα. ΙΙολεμοΰσι δε τούτοις οί
2ίλλοι καλούμενοι ΑιΒίοπες , κέρασα όρύγων όπλοις χρώμενοι.
§ · 12·

Πλησιόχωροι δέ τούτοις είσΐ μελανώτεροι τε τών άλλων, καί
βραχύτεροι, καί βραχυ&ώτατοι [οί Ακριδοφάγοι]' τά γάρ τετταράκοντα έτη σπανίως υπερτιθέασιν, άποθηριονμενης αυτών
τής σαρκός* ξώσι δ3 από άκριτων, άς οί έαρινοί λίδες και
ζέφυροι, πνέοντες μεγάλοι, συνελαύνουσα εις τους τόπους τού
τους* εν τάχς χαράδραις δε έμ&ίλλοντες ύλην καπνώ&ι, καί
υφάψαντες μικρόν, υπερπετασΒεισών, εΤτα σκοτουμένων καί
πιπτουσών, συγκόψαντες αυτάς μεΒ’ άλμυριόος μάζας ποι
ούνται καί χρώνται. Τούτων S’ έρημος ϋπέρκειται, νομάς δα
ψιλείς Αχούσα' εκλειφθεΐσα δ υπό πλά,Βους σκορπιών, καί γ]3.
ψάλαγγίων τών τετραγνάΒων κού.ουμένων, έπιπολα'σαντός ποτέ
καί άπεργασαμένου τοις άνΒρώποις φυγτ,ν παντελή.
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Μετά δε Ευμενούς λιμένα μέχρι Αειρης, καί των κατά τάς
νκ'σους ς*ενών, Ιχθυοφάχοι καί Κρεωφά^οι κατοικούσε καί
Κολο&οί, μέχρι τίς μεσογαίας. Εισί δε καί θϋραι πλείονς ελε
φάντων , καί πόλεις άσημοι, καί ντισάι προ τίς παραλίας*
Νομάδες S’ οί πλείους, όλίχοι & οί χεωρχούντες. Παρά «σι
δε τούτων φύεται ςύραζ ούκ όλιχος. Συνάχουσι δε ταΐς άμπώ*
τεσιν οι Ιχθυοφάχοι τούς ιχθύς* έπιρρίψαντες δε ταΓς πέτραις
κατοπτώσι προς τον «λιον* ειτ’ έξοπτ«σαντες , τάς άκάνβας μεν
σωρεύουσι, την δε σάρκα πατήσαντες, μάζας ποιούνται* πάλιν
ίέ τούτος ίλιάζοντες σιτούνται* χειμώνος δ' άδύνατκσαντες
αυνάγεαι τούς ιχθύς, τάς σεσωρευμένας άκάνθας κόψαντες,
μάζας άναπλάττονται, καί χρώνται* τάς ίέ νεαράς έκμνξώσι.
Ενιοι όέ τάς κόχχας έχούσας τί?ν σάρχα σηεύουσι, κατα&ζλλοντες εις χαράύρια καί συς-άδας θαλάττης* ειτ* ίχθύίια παραρριπτούντες τροφλν αύταϊς χρώνται έν τρ τών ιχθύων σπάνει*
ες*ι 0ν αύτοις καί ιχθυοτροφεία παντοΓα, άφ* ων ταμιεύονται*
Ενιοι <5έτών τλν άνυύρον παραλίαν οίκούντων } διά πέντε Ημε
ρών επί τά υδρεία άναβαίνουσι πανοικί μετά παιανισμού*
ριφέντες ίε πρανείς πίνουσι βοών ίόοιν, εως έκτνμπανώσεως
τϋς χας-ρός* ειτα άπιασιν επί θάλατταν πάλιν. Οίκούσι εν
σπΐ3λαίοις, « μάνοραις ς*εχας*αΐς, από ίοκών μέν καί ς-ρωτήρων
τών κηταών ός-εων και άκανθων, φυλλάίος ί* ε).αΐνης.
§. ι4·
Οί <$ε Χελωνοφά/οι τοις οςγ&οις αυτών σκεπάζονται με/αλοις ούσιν , ώστε καί πλεΓσ3αι εν αύτοΓς* ενιοι <5ε, του φύκους
απο&έλημευου πολλου καί SS/ας υψ^λας καί λοφώίεις ποιουντος , ύπορύττοντες ταύτας νποαοΰσΐ" τούς ίέ νεκρούς ριπτουσι
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τροφήν τοΓς ίχθύσιν 5 άναλαμδανομένους Σιτγο των πλημμνρι- 77^·
ίων. Των ίέ νόσων τινές τρεΓς έψεζϋς κεΓνται, η μέν Χελωνών,
η ίέ Φωκών, η & Ιεράκων Ιέγομέντι' πάσα $* η παρούσα
φοινικάς τε εχει, καί ελαιώνας , καί ίαφνώνας, ονχ η εντός
των Γενών μόνον , άλ)ά: καί της εκτός πολλή* Εςι ίε τις καί
Φίλιππου νήσος, καθ’ ην ύπέρκειται τό IIv&ayy&ov καλού
μενου τών έλεφάντο>ν κυνηγών ε?τ* Αρσινόη πόλις καί λιμόν*
καί μετά ταντα η Δειρη· καί τούτων ύπέρκειται θόρα τών
ελεφάντων Από ίέ της Δειρης η εφεξής eriv άρωματοφόρος*
πρώτη μέν η την σμύρναν φέρονσα, καί αντη μέν Ιχθυοφά/ων
καί Κρεω^α^ων φύει ίέ και περσέαν καί σνκαμινον Αιγύπτιον*
ύπερκειται <5^ η Λίχα θηρα τών ελεφάντων πολλαχου & είσί
συΓάίες τών όμοιων νόάτων, ών άνα£ηρανθεισών, οί ελέφαντες
ταις προδοσκίσι καί τοΓς όίουσι φρεωρυχούσι, καί άνευρι'σκουσιν
ύίωρ* Εν ίέ τη παραλία τούτη μέχρι τον Πυθολάον άκοωτη- 774·
ρίου όύο λίμναι είσίν ενμεχέ^εις* η μέν αλμυροί ΰόατος , ην
καλοίσι θάλατταν, η ίέ χλνκέος, $ τρέφει καί ϊππονς ποτάμιονς
καί κροκοδείλους* περί ίέ τά χείλη πάπυρον όρώνται yap καί
Γδεις περί τόν τόπον ηδη $'ε καί οι πλησίον της άκρας τον
Πυθολάον τά σώματα ολόκληροι' είσι. Μετά ίέ τούτους η Λιδανωτοφορος· ενταύθα άκρα ir< > καί ιερόν αι^ειρώνα εχον. Εν
δε τη μεσογαίά ποτάμιά της Ισιδος λεyoμέvη, καί άλλη τις
Νείλος, άμφω σμύρναν καί λίδανον παραπεφυκότα εχονσαι.
Εγι δε καί δε£αμενη τις τοΓς εκ τών όρων ΰδασι πληρονμε'νη,
καί ριετά ταντα Λέοντος σκοπη , καί Πυθα/χέλου λιμην η σ’
έξης εχει καί ψενδοκασσίαν. Συνεχώς δ* είσί ποταμίαι τε
πλείους, εχονσαι λίδανον παραπεφυκότα , καί ποταμοί μέχρι
Κινναμωμοφόρου* ό δ* όρι£ων ταύτην ποταμός φέρει και φλουν
πάμπολνν ειτ’ άλλο; ποταμός , καί Δαφνονς λιμην καί ποταμία Απόλλο>νος καλούμενη , εχονσα προς τώ λιδάνω και
Ξ 3

a i4

ΣΤΡΆΒΩΝΌΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

774· σμύρναν καί κο/νάμωμον τούτο δέ πλέον άκμάξει *μάλλον* περί
τούς έν βάΒει τόπους* εΓσ* ό Κλέφας το όρος, έκκειμενον εις
θάλατταν , καί διώρυ? , καί ε'φεςης Ψυχμού λιμην μέχας , καί
ίδρυμα το Κυνοκέφαλο» καλούμενου* καί τελευταίου άκρωτηριον της παραλίας τούτης το Νότου κέοας. Κάμψαντι δέ
τούτο , ώς επί μεσημβρίαν, ούκέτι, φησίν, εχομεν λιμένων άνα·
χραφάς, ούδέ τόπων , διά τό μηχέτι εΓναι γνώριμα [τά] έν τη
έξης παραλία,
$· ι5 .
Είσί [δέ] ζαί ς-ηλαε καί βωμοί Γϊυθολάου , καί Λίχα,
καί 1Ίυ£αχχέλου, καί Λέοντος , καί Χαριμότρου, κατά την
γνώριμον παραλίαν την άπο Δειρης μέχρι Νότου κέρως* τό
δε διάβημα ού γνώριμον. Πλη$ύει δ έλέφασιν η χώρα , καί
λέουσι τοϊς καλουμένοις μύρμηξίν* άπες-ραμμένα δ έχουσι τά
αιδοία καί χρυσοειδη την χρόαν, ψιλότεροι δέ των κατά την
Αρα&αν* φέρει δέ καί παρδαλεις άλκίμους , καί ρινοκέρωτας·
ούτοι δέ μικρόν άπολ,είπονται των ελεφάντων οι ρινοκέρωτες,
[ούχ], ώσπερ Αρτεμίδωρός φησιν, επί σειράν τω μηκει* καιπερ
έωρακέναι φησας έν Αλεξάνδρειά αλλά σχεδόν τι όσον τω
υψει, άπο ys του ύφ> ημών όρος^έντος· ουδέ πύξω τό χρώμα
έμφερές , άλλ’ έλέφαντι μάλλον* μέγεθος δ έςά ταύρον μορφή
δ έγγντάχω συάχρου, καί μάλις-α κατά την προτομήν, πλην
της ρινός , δτι έςΊ κεράς σιμόν ς-ερεώτερον ός-ε'ου παντός·
χρηται δ οπλω, καθάπερ καί τοΓς όδούσιν ό σύαγρος* έχει δέ
καί τύλος δύο, ώς άν σπείρας δρακόντων, άπο της ράχεως
μέχρι της γαύρος περικείμενος, την μέν προς τω λόφω, την
δέ πρός τη όσφύϊ. Εκ μέν δη τού ύφ' ημών όραθέντος ταύτα
φαμέν ημείς· εκείνος δέ προσδιασαφεί, διότι καί έλεφαντόμαχον ιδίως ές-ί τό ζώον περί της νομής, ύποδύνον τη προτομή,
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καί άνακείρον του γαςίρα, oat p? προλχφΒή τ>5 προ6οσκύίι και ηη5.
τοίς οδοϋσι·
§. ι 6.
Γίνονται & ευ τούτοις τοίς τύποις καί αί χαμτιλοπαρδαλεις,
ου&εν όμοιου έχουσαι παρίάλεΓ to yap ποικιλβν τής χρύας
νε£ρίσι μά)1ον Zone, ρα$δωτοίς σπίλοις ν.ατεςιγμέυαις· τελέως
ίε τα όπίσ$ια ταπεινότερα ιών εμπρόσθιων ές·ίν, ώστε ίοκείν
ovyxa&faSai τώ ούραίω μέρα , to ύψος βοός εχοντι, τά,ίε
εμπρόσθια σκέλη των καρηλείων ού λείπεται* τράχηλος ί* εις
δψο; έξρρμήιος όρθός, τήν κορυφήν & πολύ ύπερπετες-έραν
έχει τής καρήλου* διά δε τήν «συμμετρίαν ταύτην ουδέ τάχος
οΓραι τοσούτον είναι περί to ζώου, δαον είρηκεν Αρπμίδωρος,
ανυπέρβλητον φήσας* άλλ’ ούίέ θηρίου ίςΊν, αλλά βόσκηρα
μάλλον οΰδεμίαν γάρ άχριότητα εμφαίνει· Tiyvovtat δε, φησί,
και σφίγγες και κυνοκέφαλοι, και κήποι, λέοντος μεν προσώπου
εχοντες , το δε λοιπού σώρα πάνθεο; , μέγεθος δε δορχάδος·
καΐ ταύροι εισίν άγριοι και σαρκοφάγοι, μεγέθει πολύ τούς
παρ’ ήμΐυ υπερ&6ληρένοι καί τάχει, πυρροι τίίν χρόαν. Κροκούττας ^ ές-ί μίγμα λύκου καί κυνός, ώς φησιν ούτος· Α «ί1ό
Σκήψιος λέχει Μητρό&Βρος εν τώ Περί συνήθεια; βιδλίω, μύθοις
έοικε, καί ού φροντι^έον αυτών. Καί δρακόντων <? εΓρηκε μεγέθ>j τριάκοντα πηχών ό Αρτερίίωρος, ελέφαντας και ταύρους
χειρουρένων, μέτριασας ταυηρχε* ΟΙ γάρ Ινίικοι ρυδωόές-εροι,
καί οι AiSuxol· οΤς χε καί πόα έπιπεφυκέναι λέγεται.
$· Ι7·
Nojxocitxo; fzey ουν ό βιος των Τρωγλοδυτών , τυραννουνται
οέ καθ’ &ας”α* κοινοί δε καί γυναίκες καί τέκνα, ττ/^ν τοίς
τνραννοις· τώ 5ε ττ;ν τυράννου φβείραντι ττρόβχτον ί ζημία εςί'
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775. ςιβιξονται δ5επιμελώς, [ως] α! γυναχχες' περικεατται δε τοίς τραχ>5λοις χθγχία άντί βασκανίων. Πολεμουσι δέ περί της νομής,
κατ’ άρχά; μέν διωθούμενοι τοίς χερσΐν, εΐτα λι'θ<οις* δταν δέ
τραύμα γένηται, χαι τοςεύμασι καί ραχαιρίσι· διαλύουσι δ7αί
γυναίκες εις μέσους προϊουσαι, χαι δεήσεις προσενέχκασαι.Τρο^ύ
δ9 εκ τε σαρκών χαι των δςέων χοπτομένων άναμιζ χαι εις τάς
δοράς ένειλουμένων, εΐτ όπτωμένων* χαι άλλως πολλαχώς
σκευαζόμενων ΰπο των μαγείρων, σύς καλουσιν ακαθάρτους*
77^· ώστε μη χρεοχραγειν μόνον, αλλά καί οςογχ/ειν y καί δέρματοοαγύν* χρώνταί δε κα« τώ αιματι καί τώ χάλακτι χαταμίξοαπες* Ποιόν δέ τοίς μεν πο/λοίς άζόβρεγμα παλιούρου > τοΓς
δε τυράννοις μελίκρατον , άκ άνθους Τίνος έκπ<ε£ομίνου του
μέλιτος. Ε7*δ7αύτοϊς χειμών μεν, ηννχα οί έτητιαι πνέουσι*
χαχομβροϋνται yap* θέρος δ7ο λοιπός χρόνος. Γυανκται δέ καί
δ-ρματο'ρόροι, χαι σχυτάληψόροι διατελουσtv* είσί δ7ον κολοοοι
μόνον, άλλά καί ιζεριτετμημένοι τινες, καθάπερ Αίχύπτιοι. Οί
δέ Μεχάβαροε Αίθίοπες τοίς ροπαλοις κα< τύλους προστιθέασι
σίδηρους· χρώνταί δέ καί λόχχαις καί άσπίσιν ώμο£υρσίναις.
Οί δέ λοιποί Αίθίοπες τό|οις καί λόχχαις· θάπτουσι δέ τινες
των Τρωγλοδυτών, ράοδοις παλιουρίναις δησαντες τον αυχένα
των νεκρών προς τά σκέλΐ)· έπειτα ευθύς ζαταλεύουσιν ιλαροί,
χελώντες άμα, έως άν τού σώματος tirv δψ«ν άποκρύψ.υσιν
εΓτ7έπίθέντες κεράς αίχειον, άπίασιν. Οδοιζορουσι δε νυκτωρ
εκ των άρρένων ^ρεμμοίτων κώδωνας έςάψαντες, ώστ7έξίςασθαι τά θτ,ρία τω ψό^ω* καί λαμπάσι δέ καί τό£οις επί τά
θ>;ρία χρώνταί, χαι δίαχρυπνούσι τών ποιμνίων χάριν, ωδί
τινι χρώμενοι προς τώ πυρί.
$· ι 8.
ΤαΟτ’ εΐηών περί τών Τρω^λοουτών καί τών ποοσχώρων

BIB A. IQ. ( αραβία ).
Αίθιόπων, έπάνεισιν επί τούς Αραβας* και πρώτους ίπεισι 77®·
τούς του Αράβιον κόλπον άφορι£οντας, καί άντικειμένους τοΓς
Τρωχλοδύταις, άρ£άμενος από του Ποσειδίου* Φησί δέ ένδοτέρω κείσθαι τούτο του Αίλανίτου μυχοί* συνεχή δε του Ποσειδίου Φοινικώνα είναι ευυδρον , τιμάσθαί τε κομιδί, δία τό
πάσαν την κύκλω καυματηράν τε καί άνυδρον καί άσκιον ύπάρχειν* ενταύθα δε καί την ευκαρπίαν τών φοινίκων είναι θαύ
μαζαν* προεοίκασι δέ του άλσους άνήρ καί χυνη, διά γένους
αποδεδειγμένοι, δερματοφόροι, τροφήν από τών φοινίκων εχοντες* κοιτάζονται δ5 επί δένδρων καλυβοποιησάμενοι διά τό
πλήθος τών θηρίων· Είθ’ έ|ης ές*ι νήσος Φωκών, από του πληθους τών θηρίων τούτων ώνομασμένη* Πλησίον δ5αυτής ακρω
τήριου, ο διατείνει πρός την Πέτραν την τών Ναβαταίων καλού
μενων Αράβων καί την Παλαιςάνην χώραν, εις ην ΜιναΓοι τε καί
Γερραίοι, καί πάντες οί πλησιόχωροι τά τών αρωμάτων φορτία
κομό^ουσιν. Ε?τ’ άλλη παραλία, πρότερον μέν Μαρανιτών κα
λούμενη (ών οί μέν ησαν γεωργοί, τινέ; δέ 2κηνίται) , νυν δέ
Γαρινδαιων , άνελόντων εκείνους δόλω· έπέθεντο γάρ αύτοΓς
πενταετηρικην τινα πανηχυριν έπιτελουσι* καί τούτους δέ διέφ- 777·
θειραν, καί τούς άλλους έπελθόντες άρδην διελυμηναντο. Είθ* ό
Αιλανίτης κόλπος, καί η Ναβαταία, πολύανδρος ούσα χώρα καί
ευβοτος* οικουσι δέ καί νήσους προκειμένας πλησίον, οι πρότε—
ρον μεν καθ’ ησυχίαν ησαν, υς-ερον δέ σχεδιαις έληίζοντο τούς
έκ της Αίχύπτου πλέοντας* δίκας δ’ετισαν, έπελθόντος ςΟλου,
καί έκπορθησαντος αυτούς. Ε£ης δ* ε^ί πεδίον ευδενδρόν τε
καί ευυδρον, βοσκημάτων παντοίων μες*ον , άλλων τε καί
ημιόνων αγρίων* καί καμηλών καί έλάφο^ν καί δορκάδων
πλήθος· λέοντές τε καί παρδάλεις καί λύκοι συχνοί. Πρό
κειται δέ νήσος καλουμένη Δια* ε?τα κόλπος όσον πεντακοσίων
ραδίων , όρεσι περικλειόμενος καί δ^σεισβόλω ς-όματι* περιοι-
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777· ^οϋσι δέ θηρευτικοί ανδρες των χερσαίων άγρευμ&των. ΕΓτ#
έρημοι τρεις νήσοι πλήρεις ελαίων, ού των παρ* $,:Ivf αλλά
των εντοπίων, άς καλούμεν Αέθιοπικας* ών το δχκρυον και
ιατρικής δυναμεώς έςτν. Εφεξής δ’ ές*ίν αίγιάλος λιθώδες* και
fieri τούτον τραχεία και όύσπαραπλευς·ος όσον χιλίων ς-αδίων
παραλία σπάνει λιμένων ναι άγχυροοολίων* όρος yap παρατείνει
τραχύ και υψηλόν ειθ* υπώρεια* σπηλαιώδεις μέχρι τ>5ς θαλαττης , τοΓ; έτησώις μόλις·* και ταΓς τότε έπομβριαις αδωίθητον
παρέχονται τον κίνδυνον. Εξης δ* ec* κόλπο; νήσους έχων
σπορα'δας· και συνεχείς θίνες ψάμμον μελαίνης τρείς ayαν
υψηλοί· καί fieri τούτους Χαρμόθας λιμην όσον ραδίων τον
κύκλον εκατόν, ς-ενόν και επικίνδυνον εχων τον εισπλουν
παντί σκάβει* ρεί δέ και ποταμός εις αυτόν* εν μέσω δέ
νήσος εύδενδρος καί γεωργήσιμός- Είτ* eVi παράλια τραχεία,
καί μετά τούτην κόλποι τινές , καί χώρα Νομάδων , από
καμηλών έχόντων τον βίον· καί yip πολεμούσα# απ’ αυτών,
καί όδεύουσι , καί τρέφονται τώ τε χαλακτι χρώμενοι και
ταίς σαρξί. Ρεί δέ ποζαμος δι’ αυτών ψήγμα χρυσού καταφέρων, ούκ ισασι
αυτό χατεργάξεσ^αι' καλούνται δέ Δέβαι,
οί μεν Νομάδες, οί δέ καί yewpyoi. Ου λέyω δέ των εθνών
τα ονόματα τα παλαιά, δια την αδοςιαν και άμα ατοπιαν της
εκφοράς αυτών. Εχόμενοι δ* είσίν ημερώτεροι τούτων ανδρες,
εύκρατοτέραν οίκούντες χην· καί yap εύυδρός ές*ι καί εύδενδρος·
77®· χρυσός τε όρυκτος γίνεται παρ’ αύτοίς ού ψηχματος, αλλά
βωλαρίων χρυσού, καβαρσεως ου πολλές δεομένων, μέγεθος δ*
έχόντων Οάχιςον μέν πυρηνος, μέσον δέ μεσπιλου, μέγιςΌν
δέ καρύου· τρησαντες δέ τούτα εναλλάξ διαφανεσι λίθοι; όρ
μους ποιούνται διείροντες λίνον περιτέθενται δέ περί τούς
τράχηλους καί καρπούς· πωλούσι δέ καί προς τούς αςη^είτονας
εύωνον τον χρυσόν, τριπλάσιον αντιδιδόντες τού χαλκού, δίπλα-
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«ον 5έ toil άργυρον $tee τε tr,v απειρίαν τίς εργασίας, xai ηη8.
ττ,ν σπάνιν τών άνηλαμβαυομένων, ων κ χρεία προς τούς βίους
άναχκαιοτέρα.
$· *9*
Συνάπτει δ} ·η τών Σαβαίων ευδαιμονεςάχΐ) μνγίςου έθνους,
παρ’ οΐς καί σμύρνα καί ),ικανός και κιννάμωμον* εν δε τρ
παραλία καί βάλσαμον , καί άλλ>? τις πόα σφόίρα εΰώόίς,
ταχύ 5* έ|ίτ/)λον ττ;ν όόμήν έχουσα* είσί 5έ καί φοίνικες εΰώίεις, καί κάλαμος* όφεις 5έ σπιθαμαΓοι, φοινικοί την χοόαν,
προσαλλόμενοι καί μέχρι λαχόνος, τό δίχμα εχοντες άνίκες·ον.
Διά 5έ τ>3ν αφθονίαν τών καρπών άρχοί καί ράθυμοι τοΓς βίοις
είσίν οι άνθρωποι’ κοιτάζονται δε επί τών ριζών τών 5έν5ρων,
έκτέμνοντες οί πολλοί καί ώΐμοτικοί* διαδεχόμενοι δ’ οι σύνεγγυς αεί τά φορτία, τοΓς μετ’ αυτούς παραδιδόασι μέχρι
Συρίας καί Μεσοποταμίας* χαρούμενοι δ* υπό τών ευωδιών,
αΓρουσι τον κάρον ασφάλτου θυμιάματι, καί τράγου πώχωνος.
ή 5έ πόλις τών 2αβαίων, τ, Μαριάδα, κεΓται μεν eV όρους
εύ5έν5ρου* βασιλέα 5* έχει κύριον τών κρίσεων καί τών άλλων*
έκ δε τών βασιλείων ού θέμις έζείνα», ί) καταλεύουσιν αύτόν
παραχρίμα ο! όχλοι κατά τι λόχιον* έν χλιόρ δ>ές*ί χυναικεία
χαϊ αυτός καί οι περί αυτόν· τά 5έ πλίθη, τά μέν γεωργεΐ,
τά 5 εμπορεύεται τά αρώματα, τά τε έπιχώρια καί τά άπό
τίς Αιθιοπίας , πλέοντες επ’ αύτά σιά τών ς*ενών δερματΐνοις
πλοίοις· τοσαντα ^ ές-ί τό πλίθος , ώστ’ αντί φρυχάνων, καί
τίς καυσίμου υλο^ς, χρίσθαι κινναμώμω καί κασσώτ καί τοΓς
άλλοις. Γίνεται έν τοΓς Ζαβαίοις καί τό λάριμνον, εύωίές-ατον θυμίαμα. Εκ 5ε τίς έμπορείας ούτοίτε καί Γερραιοι
πλουσιώτατοι πάντων είσίν, εχουσί τε παμπληθί κατασκευήν
χρυσωμάτων τε καί άργυρωμάτων, κλινών τε καί τριπόδων και
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778. κρατήρων , συν έκπώμασι και τη των οίκοον πολυτελεία* και
yap θυρώματα καί τούτοι καί opoyai έλίφαντος καί χρυσού
καί αργύρου λιθοκόλλητου τυγχάνει όιαπιποικιλμένα. Τούτα
μεν περί τούτων είρηκε* τάλλα 5έ τά μεν παραπλησιως τώ
Ερατοσθένει λεχει* τά 5έ καί παρά των άλλων ίς-ορικών παρατίθησιν.
§. 20.
779·

Ερυθρόν yap λεχειν τινάς την θάλατταν άπο τί}ς χροιάς
της ψ'ρααομένης κατ’ άνάκλασιν , είτε άπο του ήλιου κατά
κορυφνρ οντος, είτε άπο των ορών έρυθραινομένων έκ της
επααύσεως , άμφοτέρως yap εικάζει. Κτησίαν 5έ τον Κνι&ον
πη/ην ΐζ-ορειν έκίιόόύσαν εις την θάλατταν ερευθές καί μιλτώ5ες ΰίωρ. Ayaθapχί5iίv 5έ τον εκείνου πολίτην παρά τίνος Βο|ου, τό yέvoς Πέρσου, Ιςορ^σαι, Αότι Πέρσης τις Ερύβρας, ίππο^ορβίου τίνος υπό λεαίνης, οΓς-ρω κατασχόμενης, έίελαβέντος
μέχρι θαλάττης , κάκεΖθεν εις νήσον τινα ίιάραντος, σχεόϊαν
πη|αμενος , πρώτος περαιωθείη προς την νήσον ίόων ίέ καλώς
οικήσιμου , την μεν άχέλην ας την Περσικά άιιατγάγοι πάλιν
άποίκους 5* εκεί ς-ειλαι τε, καί τάς άλλος νήσους, καί την
παραλίαν, επώνυμου $ε ποιησειεν εαυτού το πέλαχος. Τούς όε
Περσέως υιόν άποφαέ/εσθαι τον Ερυθρόν, ηχησασθαί τε τών
τόπων. Αέγεται υπό τινων τά από τών ς-ενών τού Αραδίου
κόλπου μέχρι της κινναμωμοφόρου της έσχατης πεντακισχιλίων
Γοόίων, ούκ εύκρινώς , είτ* επί νότον, ειτ>επί τάς άνατολάς.
Λέγεται ίέ καί όιότι ό σμάραχίος καί ό βηρυλλος έν τοίς τού
χρυσίου μετάλλοις έχ/τνεται. Εισί 5έ [καί] άλες ευώδεις εν
Αραψιν, ώς $>ησι Ποσειόώνιος.
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§. 2 1.
Πρώτοι δ3 intip τής Συρίας Ναβαταίοι χαί Σχβαϊοι την 7'ί9·
εύίαίμονα Αραβίαν νέμονται, καί πολλή»; κατέτρεχον .αυτός,
πριν Ρωμαίων χενέσθαι* νύν κάκεινοι Ρωμαίοις είσίν υπήκοοι
χαί 2ύροι* Μτ}τρόπολις δε τών Ναβαταίων ές-«ν ή Πέτρα καλουμένη’ κειται γάρ έπΐ χωρίου τάλλα ομαλού καί επιπέδου, κύκλω
ίέ πέτρα φρουρουμένου, τα μεν έκτος άποχρήμνου χαί αποτόμου,
τά εντός π>}χάς άφθονους εχοντος εις τε υδρείαν χαί κηπείαν.
Εξω ίέ του περιβόλου χώρα έρημος ή πλείτη, καί μάλις-α xj
προς ίουίαία* ταύτρ ίέ καί έγγυτάτω έςί τριών η τεττάρων
όίός ήμερων εις ίεραούντα, εις ίέ τόν Φοινικώνα πέντε. Βασι
λεύεται μεν ουν υπό τίνος αεί τών έκ του βασιλικού γένους·
εχει ό βασιλεύς επίτροπον τών εταίρων τινά, καλούμενου
αδελφόν σφόίρα
ευνομείται. Γενόμενος χούν παρά τοΐς
Πετραίοις Αθηνόδωρος, άνήρ φιλόσοφος καί ήμίν εταίρος,
ίικίχεΓτο θαυμχζων εύρεϊν γάρ επιδημοΰντας εψη πολλούς
μεν Ρωμαίων, πολλούς δε καί τών άλλων ξένων τούς μεν
ουν ξένους όρον κρινομένους πολλάκις, καί προς άλλήλους
καί πρός τούς επιχωρίους* τών
επιχωρίων ουδένας άλλήλοις έχκαλούντας , άλλα ττ,ν πάσαν ειρήνην άγοντας πρός
εαυτούς.
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Πολλά <?έ καί ή τών Ρωμαίων επί τούς Αραβας ςρατεία, 780.
νεως-ί χεντ^είσα έφ’ κμών, ών ήγεμών ήν Αιλιος Γάλλος ,
Αόάσκει τών τής χώρας ιδιωμάτων. Τούτον δ3 έπεμψεν ό Σέ
βατος Καίσαρ ίιαπειρασόμενον τών έθνών , καί τών τόπων
τούτων τε καί τών Αίλοπικών, όρών τήν τε Τρω^λο&ιτικήν
tvjv προσεχή τή Δίχύπτω, χειτονεύουσαν τούτοις, καί τόν
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7&'ο. Αράβιον κόλπον ς·«νόν οντα τελεω; τον βιείοχοντα άπό τών
Τρωχλοόύτών, τούς Αραβας' ποοσοικειούσθαι $ι &ενοή2η
τούτους, ή κατας-ρέφεσθατ $ν ό5 £η χαί τό πολυχρημάτους
άκούεπ/ έκ παντός χρόνου, προς άργυρον χαί χρυσόν τά αρώ
ματα ώατιθεμενους , x« w πολυτελες-άτην λιθίαν , αναλί
σκοντας τών λαμβανομένων τοΓς εξω μηίεν* ή yap ψίλοις ήλπι£ε
πλούσιοι; χρήσασθαι, ή εχθρών χρατήσειν πλουσίων* έπήρε ό>
ο* αυτόν καί ιό παρά τών Ναβαταίων ελπίς, φίλων οντων καί
και συμπράςειν άπανθ* ύπισχνουμενων.
φ. 23.
Επί τούτοις μα ούν ες*ειλε τήν ς-ρατείαν ό Γάλλος. Ε|ηπάτησε o’ αυτόν ό Ναβαταίων επίτροπος ΣυλλαΓος* υποσχόμε
νος μα ή^ησεσθαι τήν όίον, καί χορηρήσειν άπαντα καί συμπράςειν' άπαντα o’ ες επιβουλής πράξας, καί ούτε παράπλουν
ασφαλή μηνύων, ούθ’ όίόν, ά)λά άνοίίαις κα ί κυκλοπορείαις
καί πάντοιν άπόροις χωρίοις, ί) ραχώας αλίμενοι; παραβάλλων,
ί; χοιράίων ύφαλων μες-αΐς, ή τεναχώίεσι' πλείΓον βέ at
πλημμυρίδες ελύπουν , εν τοιούτοις καί τούτα χωρίοις , καί αί
άμπώτεις. Πρώτον μεν δή τούθ’ αμάρτημα συνέβη, τό μακρά
κατασκευάσασθαι πλοία, μηίενός ©ντος, μηδ έσομενου κατά
θάλατταν πολέμου. Ουδέ yap κατά χήν σφόδρα πολεμις-αί
είσιν, άύλά κάπηλοι μάλλον οι Αραβες, καί εμπορικοί, μητι y-:
κατά θάλατταν· ό δ* ούκ έλαττον όχδοήκοντα έναυπη/ήσατο
δάροτα, καί τροίρεις καί φασήλους, κατά Κλεοπατρίδα την
πρός τη παλαιά διώρυχι τη άπό τού Νείλου. Γνούς δέ διεψευσμένος, έναυπηχήσατο σκευayωyά εκατόν καί τριάκοντα, οίς
επλευσεν εχων περί μυρίους πεζούς τών έκ τής Αί/ύπτου Ρω
μαίων, καί τών συμμάχων , ών ήσαν Ιουδαίοι μέν πεντακόσιοι,
Ναβαταΐοι δέ χίλιοι μετά τού Συλλαίου. Πολλά δέ παθών καί
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xakuna>pri$Hs, πεντεκαιδεκαταιος γ,κεν εις Λευκήν κώμην τής η&ο.
Ναόαταίων ^ής, έμηορεϊον μέγα, πολλά τών πλοίων άποβαλων, ών ενια καί αύτανδρα, υπό δυσπλ^οίας, πολεμίου δ3 ουδένός· τούτο δ3 άπειρ^άσατο ή τού Συλλαίου κακία τού πεζή
φήσαντος ανόθευτα είναι ς*ρατοπέδοις εις τγ,ν Λευκήν κώμην, 781·
είς ήν καί έξ ής οι καμηλέμποροι, τοσουτω πλήδει άνδρών καί
καμηλών όδεύβυσιν ασφαλώς καί ευπόρως είς Πέτραν [καί] εκ
Πέτρας, ώστε μή διαφέρειν μηδέν ς-ρατοπέόου.
$· 2 4·
Συνέδαινε δε τούτο, τού μεν βασιλέως τον 0 &δα μη πολύ
φροντίζοντος τών κοινών , καί μαλ»ς·α τών κατά πο'λεμον
(κοινόν δέ τούτο πάσιτοΐς Αράβων βασιλεύσι), άπαντα δέ επί
τ>5 τού επιτρόπου ποιουμένου έξουσίά του Συλλαίου* τούτου δ3
άπαντα δόλω cparnyouvrc; , καί ζητούντο;, ώς οΐμαι, κατοπτεύσαι μέν τϊτ,ν χώραν, καί συνεξελεΓν τινας αυτών πόλεις καί
έθνη μετά τών Ρωμαίων , αυτόν δε καταςάναι κύριον απάντων,
άφανισθέντων εκείνων υπό λιμού καί κόπου καί νόσων, καί
άλλων, όσα δόλω παρεσκεύασεν εκείνος· εις γοΰν τήν Λεύκάν
κώμην κατήρεν,
ς-οριακάκκη τε καί σκελοτυρδη πειραζομένης τής ς·ρατιας, έπιχωρίοις πάθεσι, τών μεν περί τό ς-όμα,
τών δέ περί τά σκέλη παράλυσή/ τινα δ^λούντων , ίκ τε τών
υδοείων καί τών βότανών- Ηνα/κάσθη yovv τό τε θέρο; καί
τον χειμώνα διατελέσαι αυτόθι, τους άσθενούντας άνακτώμενος. Εκ μεν ουν τής Λευκής κώμης εις Πέτραν, εντεύθεν δ3
είς Ρα/οκόλουρα τής πρός Αί/υπτω Φοινίκης τά φορτία κομί
ζεται, κάντεύθεν εις τους άλλους* νυνί δέ τό πλέον εις την
Αλεξάνδρειαν τώ Νείλω κατάγεται' τά δ>έκ τής Αραβίας και
τής Ινδικής εΐζ Μυός όρμον ε?θ3 ύπέρθεσις είς Κοπτόν τής
Θηδαίδος, καμήλοις, ή διώρνγι τού Νείλου, κάκειθεν είς Αλε-

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
; 8ι. ξάνδρειαν. Πάλιν έκ της Λευκής κώμης ό Γάλλος άνα£ευ£ας
την ς*ραζιάν , διά τοιούτων >fet χωρίων, ώστε καί ύδωρ καμήλοις κομίζει? , μοχΒηρια των ήχεμονων της οδού* διόπερ
πολλαίς ήμέραις ήκεν εις την Αρέτα ynv συγγενούς τώ Οβόδα.
Εδέςατο μεν ούν αυτόν Αρέτας φιλικώς, καί δώρα προσήνεχκεν.
Η δέ τού Συλλαίου προδοσία κάκείνην έποσ]σε την χώραν δυσπόρευτον* τριάκοντα χούν ίμερους δφλ^εν αυτήν, £ειάς καί
Φοίνικας όλβους παοέχουσαν, καί βούτυρον άντ7 ελαίου, διά
τάς άνοίώς· ή δ7 έ£ής , ήν έπήει, Νομάδων ήν, ίρημος τα
^o/}i ώς αληθώς, εκαλείτο δέ Αραρηνή* βασιλεύς δ*ήν Σάοος*
καί τούτην άνοδίαις διηλ3ε κατατριψας ημέρας πεντηκοντα,
μέχρι πόλεως Νεχράνων, καί χώρας ειρηνικές τε καί άχαρης·
Ο μεν ούν βασιλεύς εφυχεν, ή δέ πόλις έξ ε’φόδου κατελή?θη·
έκεΖ&εν ήμέραις ες ήκεν επί τον ποταμόν. Συναψάντων Α αιιτ03ί τών βαρβάρων εις μάχην, περί μυρίόυς αυτών Ιπεσον*
ySo. των δέ Ρωμαίων δύο* εχρώντο yap άπείρως τοϊς δπλοις, από
λεμοι τελέως όντες, τόζοις τε καί λόχχαις [καί] £ίφεσι καί
σφενδόναις· οι τΧζιςοι δ7 αυτών άμφις·όμοις πελέκεσιν ευθύς
δε καί τήν πόλη/ είλε καλόνμένην Ασκά, άπολειφθείσαν υπό τού
βασιλέας. Εντεύθεν εις ΑΒρουλλα πόλιν ήκε, καί κρατήρας αυ
τής άκονιτί, φρουράν εμβολών , καί παρασκευάσας εφόδια σίτου
καί φοινίκων, εις πόλη/ Μαρσυαβά προήλ^εν, έ&νους τού
Ραμανιτών, οι ηοαν υπό Ιλασάρω. Ε | μεν ούν ημέρας προσ
βολών επολιόοκεΐ’ λειψυδρίας δ7 ούσης > άπέστη* Δύο" μέν ούν
ήμερων οδόν άπέσχε της Αοωματοφόρου, καΒάπερ των αίχμαλώτων ακούεtv ήν. Ε£ δέ μηνών χρόνον έν ταις όδοίς κατέτριψε
φαύλως άχόμενος· έχνω δ’ άνας-ρέφων , όψέ την επιβουλήν
κατάμονων, καί κα57έτερος οδούς έπανελθών. Ενναταίος μέν
ούν εις Νέχρανα ήκεν, δπου ή μάχη συμοεβηκει# ένδεκαταΓος
δ7 έ/.ει3εν εις Επτά φρέατα καλούμενα άπό τού συμβεβηκότος’
εντευ^τ^ν
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ivievSev ήίη δί ειρηνικής ας Χβ'αλλα κώμην, καί πάλιν άλλην 78a*
Μαλόθαν π,οές ποταμώ κειμένων, άφικνειται* είτα St έρημης
ολίγα νδρΰα έχούσης όίός, μέχρι Εχρας κώμης* ές-ι <?έ τής
ό&ία, κεΐται ^ επί ^αλάττης. Τήν δε πάσαν όίόν έξηκος-αΐος
έξκνναε κατά τήν επάνοδον, άναλώσας εξ μήνας έν τρ εξ άρχής
όίω* έντεΰ^εν ί ’ έπεραίωσε Ττ?ν τροχιάν ένίεκοηταΓος εις Μυός
όρμον, εί&’ , ύπερ^είς ας Κοπτόν, μετά τών όνη^ήναι δυ·
ναμένων κατήρεν εις Αλεξάν^ρειαν* τούς ^ άλλους άπέβαλεν,
ούχ υπβ πολεμίων, άλλά νόσων καί κόπων καί λιμοί, καί
μοχ3ηρίας των οδών* ε’πεί κατά πόλεμον επτά γζ μόνον διαφ^αρήναι αννέδη, At άς αίτιας ούί’ επί πολύ προς τήν χνώσιν
τών τόπων ώνησεν ή ςραχεία αύτη* μικρά ^ όμως συνήρχησεν*
ό δ* αίτιος τούτων ό ΧυλλαΓος. Ετισε <?έ $ίκας έν Ρώμη ,
προσποιούμενος μέν φιλίαν, ελετ^χΘείς £έ προς ταύτρ τ>5πονηριά
καί άλλα κακουργών, καί άποτμηθείς τήν κεφαλήν.
Pf

125φ
Την μέν ουν άρωματοφόρον ίίαιροίσιν εις τέτταρας μερίδας,
ώσπερ ειρήκαμεν* τών αρωμάτων δε, λίοανον μεν mu σμύρναν
έκ δένδρων γίγνεσθαι φασι, κασσίαν ίέ έκ θάμνων τινές ίέ
τήν πλείω ε'ξ Ινίών είναι* τού ίέ λιδάνον βέλτις-ον τον προς τ>}
Περσιόί. Κατ’ άλλην ίέ διαίρεσην, σύμπασαν τήν Εύίαιμονα
πενταχή σχίσουσιν εις βασιλείας* ών ή μέν τούς μαχίμους έχει
καί προαχωνίΓάς άπάντων, ή ίέ τούς γεωργούς, παρ’ ων ό
σίτος εις τούς άλλους εισάγεται, ή $έ τούς βαναυσοτεχνοΰντας*
καί ή μεν σμυρνοφόρος, ή ίέ λι6ανωτοφόρος* αί ό’ αύταί καί
τήν κασσίαν καί τό χαηιάμωμον καί τήν νάρδον φέρουσι. Παρ’ 783·
άλληλων ό5ού μεταφοιτά τά επιτηδεύματα, άλλ’ εν τοίς πα**
τρίοις <3ιαμένουσιν δίας·οι. Οίνος 5’ έκ φοινίκων ό πλείων.
Αίελφοί τιμιώτεροι τών τέκνων* καί κατά πρεσβυχένειαν βασι3
Ο
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85- λεύουσιν οι έκ τοΰ χένους, καί άλλας άρχάς άρχουσι. Κοινή
κτήσις άπασι τοΐς συχχενέιη, κύριος δέ ο πρεσούτατος* ρέα δέ
και χυνή πάσιν, ό δέ φδάσας είσιών ρίχνυται, προδεΐς τής Θύρας
την ράβδον' εκάς-ω γάρ ραβδοψορΰν έΒος* νυκτερεύει δέ παρά
τώ πρεσβυτάζω· διό και πάντες άδελ^οι πάντων εισι. ρίχνυνται
δέ καί μητράσι. Μοιχώ δέ ζηρια Βάνατος* ροιχός δ’ εΥΐν ό έξ
άλλον γένους. Θυχάτϊΐρ δέ των βασιλέων τίνος Βαυρας-ή το
κάλλος, έχουσα αδελφούς πεντεκαιδεκα, έρώντας αυτής πάντας,
καί διά τοΰτ άδιαλει'πτως άλλον επ’ άλλω παριόντα ώς αυτήν,
κάρνουσα ήδή, παραδέόοται νοήρατι χρήσασθαι τοιούτω. Ποιησαμένη ράβδους όρθιας ταΐς εκείνων, δτ’ έξήει παρ’ αυτής τις,
άει τινα προύτίΒει τής Βύρας τήν όροιαν εκείνη, και ρικρέν
ύς-ερον άλλ^ν, ςοχαζορέντ,, δπως ρή έκείν>} τήν παραπλήσιαν
έχρ ό ρέλλων προσιέναι* και δή, πάντων κατ’άγοραν ποτέ δντων,
ένα προσιόντα τή Βύρα, καί ΐδο'ντα τήν ράβδον, έκ μεν τούτες
εικάσαι, διότι παρ’ αυτή τις ειη* έκ δέ τοΰ τούς αδελφούς πάντας έν τή άχορά καταλιπεΐν , ύπονοήσαι μοιχόν' δραρόντα δέ
πρός τον πατέρα καί έπαχαχόντα , εκείνον έ).εχχΒήναι καταψευσάρενον τής άδελ^ής.
a6.
Σώφρονες δ1 είσιν οι Ναβαταΐόι και κτητικοί, ώστε καί
δϊίροσία τώ μην ρειώσαντι τήν ουσίαν £ήρία κεϊται, τώ 'δ
αύξήσαντι τιραί. Ολιχόδουλοι δ’ δντες, υπό τών συχχενών
διακονοΰνται τό πλέον, ή ύπ’ άλλήλων, ή αύτοδιάκονοι, ώς-καί ρέχρι τών βασιλέων διατείνειν τό έΒος. Συσσίτια δέ ποιούν
ται κατά τρισκαιδεκα άνΒρώπους· ρουσουρχοϊ δέ δύο τώ συρποσιω έκάς*ω. Ο δέ βασιλεύς έν δχκω ρεχάλω πολλά συνεχή
ποιεί συρπόσια· πίνει δ ούδείς πλειω τών ένδεκα ποτυριών,
άλλω καί άλλω χρυσώ έκπώρατι. Οΰτω δ ό βασιλεύς ές·* δτ(-

ΒΙΒΛ. IQ- ( αραβία).

aa;

ροτικός, ώστε προς τώ αυτοδιαχόνω καί ποτ* άντιδιάχονον τοΐς η83·
αλλοις αυτόν ylvepSaC πολλάκις Si καί έν τω δήμω διδωσιν
άμυνας' ?σ$' οτε Si καί έξετάζεται τά περί τον βίον. Οικήσεις
Si διά λίθου πολυτελείς’ αί Si πόλεις άτειχίΓοι ίι* ειρήνην. Ευκαρπος ή πολλή, πλήν ελαίου· χρώνται Si σησαμίνω. Πρόβατα
λευκότριχα, βόες μεγβΰ.οι, ίππων άπορος ή χώρα* κβίρηλο» Si η8\.
την υπουργίαν άντ’ εκείνων παρέχονται. Αχιτώνες ί* έν περι£ώρασι, καί βλαυτίοις προίασι, και οί βασιλείς* έν πορφύρα δ*
ούτοι. Είσαγώγιμα S’ έςΊ τά μεν τελίως, τά ό* ού παντελώς,
άλλως τε καί (τά] επιχωριάζοντα,χαΒάπερ χρυσός χαί άργυρος
και τά πολλά τών άρωρατων χαλκός βέ καί σίόήρος, καί έτι
πορφυρά έαθης, ςνραξ, κρόκος τε καί χοςάρια, τόρευμα, γραφή,
πλα'σρια, ούκέπιχώρια. ίσα κοπριά Ηχούνται τά νεκρά σώματα'
χα&άπερ Ηράκλειτός φ>)σι, Νέκυες κοπριών έκβλνιτότεροτ όιό καί παρά τούς κοπρώνας κατορύττουσι καί τούς
βασιλείς. Ηλιον τιρώσιν, έπί του δώματος ίδρυοάριενοι βωμόν,
σπένδοντες εν αύτώ καθ’ ημέραν καί λιβανωτί£οντες.
$· a7.
Του Si IloujToi λέχοντος,
Κ'ώίοπάζ 5’ ίχόμην, και Σιοονΐους και Εριμθοΰς,
όίαποροΰσι ρεν καί περί τών Σιδονίων, είτε τινάς χρή λεχειν
τών έν τώ Περσικώ κόλπω κατοικούντων, ών άποικοι οί παρ’ «ρίν
Σιίόνιοι, καΒάπερ καί Τυρίους τινάς έχει ντ,σιώτας ίς-οροϋσι
χαί Αραδίους , 'ών άποικους τούς παρ' κρΓν φασίν, είτ* αύτούς
τούς Σιίονίους. Αλλά ράλλον περί τών Ερεμβών ή ζήτησις, είτε
τούς Τρω^λοίύτας ύπονο^τέον λέχεσ^αι, χαΒάπερ οί τήν έτυρολοχίαν βιαξόμενοι από του εις τήν έραν έμβαίνειν, οπερ ές-ίν
τήν χήν, είτε τούς Αραβας. 0 ρέν ούν Ζήνων ό ήμέτερός
μεταγράψει ούτως·
Καί Σιδονίύνς, Αρχ6άς τί.
Ο a

228

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

; 84· ΙΓι^ανώτερον δε Ποσειδώνιος γράφει, τώ παρά pupov άλϊάζαι,
Και Σιίονιους και Αρε ίχνους 7

ώς του Ποιητου τούς νυν Αραβας οδτω καλεσαυτος , καθάπερ
και υπό των άλλων ώνομά£οντο κατ* αυτόν* Φησί 5έ ταυτα
τρία έθνη συνεχή άλλήλοις ίόρυμενα , όμοχένειάν ννα έμψαίνειν προς άλληλα, καί &ά τό παρακειμενοις ονόμασε κεκλήσθαι, τους ftiv Αρμένιους, τούς 5έ Αρα&ς, τούς 5έ Αρεμ&ύς· ώσπερ 5έ πιθανώς ύπολαμβανειν ε’^ίν , εις τρώ 5ιηρήσθαι κατά τάς των κλιμάτων Αα^οράς αεί καί μάλλον
έ£αλλαττομενων, οδτω καί τοις όνόμασι χρήσασθαι πλει'οσιν
άνθ5 ενός. Ούί* οι Ερεμνούς ypayοντες πιθανοί* των yip
Αιδιόπων μάλλον ιόιον. Λέχει $i καί τούς Αρίμους ό Ποιητής·
οδς οησι Ποσειόωνιος ίεχεσθαι $&> , μη τόπον τινά της
Συρίαςy ή τής Κιλικίας, ή άλλης τίνος χής, αλλά την Συρία)/
^85. αυτήν· ΑραμαΧοι χάρ οί εν αυτή* τάχα 3* οί Ελληνες Αριμαιους
έκάλουν , ή Αριμους. At 5έ των ονομάτων μεταπτώσεις , καί
μάλις-α των βαρβαροίών, πολλοί* καδάπερ τον Δαριήκην ΔαρεΓον
έκάλεσαν, την όε Φάρ£ιρπ/ Παρδσατιν , Αταρ^άτιν 5έ την
Αθάραν Δερκετώ 5* αύτην Κτησιας καλεΓ. Τής 5έ των Αράβων
εύόαιμονώς καί Αλέξανδρον άν τις ποιήσαιτο μάρτυρα τον
διανοηθέντα, ώς φασι, καί βασιλειον αύτην ποιήσασθαι μετά
την έξ Ινδών έπάνοόον. Πάσαι μεν ούν αί επιχειρήσεις αύτου
κατελύθησαν τελ^ευτήσαντος παροχρήμα τον βίον* μια 5’ ούν
καί αδτη των επιχειρήσεων ήν, ει μεν έκόντες παραίέχοιντο
αυτόν ει 5ε μη, ώς πολεμήσοντος* καί δη όρων μήτε προτερον, μήθ’ ύπερου πέμψαντας ώς αυτόν πρέσβεις, παρεσκευά£ετο προς τον πόλεμον, ώσπερ ειρήκαμεν έν τοΓς έμπροσθεν*

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΤΑΚΑΙΛΕΚΑΤΟΝ.
Το ίπταχαιδ.'χατον n tp tt^ s i Atywrov άπασαν χαί Αιβνυν πάσχν·

ΚΕΦ. A.
§. t.
9
Ε π ε 'ι δε τήν Αραβίαν έφοδεύοντες xai τους κόλπου; συμπε- σ85.
ριελα^ομεν τους σφίγγοντας αυτήν, καί ποιοΰντας χερρόνήσον ,
τον Περσικόν καί τον Αράβίον τούτώ Si τινα συμπεριωδευ&χι
και τής Αίχυπτου, καί τής Αιθιοπίας τά των Τρωγλοδυτών,
καί των έξης μέχρι τών έσχατων τής Κινναμωμοφάρου4 τά λειπόμενα καί συνεχή τοίς &νεσι τούτοις, ταδτα δ’ ε’ς-ί τά περί
τον Νείλον, έκθετέον μετά δε ταΰτα τήν Λιβύην έπιμεν, ήπερ
ές*ί λοιπή τής συρπα'στ]; γεωγραφίας. Κάνταίθα δ’ έρατοσθέ
νους άποφάσεις προεκθετέον.
§· 2·
. Φπσΐ δή toil Αραβίου κόλπου προς την εσπέραν ενναχοσιους ςαδίους διέχειν τόν Νείλον , παραπλήσιου δντα κατά
Ο ϊ
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786. το ςόμα τώ γράμματι τώ ν' κειρένω άνάίιαλιν. Ρνείς γάρ,
ψησι, άπό Μερόκς επί τάς άρκτους ώς όίσχιλίονς καί έπτακοσίου; ς-αδίους , πάλιν άναςρέφει προς μεανιμβριαν καί τκν
χειμερινήν δύσιν ώς τρισχιλίους καί επτακοσίους ςΐΐ&ονς, και
οχείόν αντάρας τοΓς κατά Μερο'κν τόποις, καί εις τκν Λι6ύκν
πολύς προσπεσών, καί τκν έτερον έπις·ρορην ποικσάρενος, προς
τάς άρκτους φέρεται, πεντακισχιλ-ίους ρέν και τριακοσίόυς
ς-αόίους επί τον ρε^αν καταρράκτην, παρεπις·ρί9ων
προς τκν έω, χιλίους ίέ καί όιακοσίους τούς επί τον εΤάττω
τον κατά Συκνκν, πεντακισχιλίους <?έ άλλονς καί τριακοσίους
επί τκν ίλάλατταν. Ερ&ίλλουσι ^ εις αυτόν $υο ποταμοί ,
φερο'ρενοι ρέν εκ τινων λιρνών άπό τκς εω , περιλαρδάνοντες
όε νκσον ευμεγέθη τκν Μερόκν’ ών ό ρέν λς-αβόρας καλείται,
κατά τό προς εω πλευρόν ρέων, άτερος ό* Ας·άπονς· οί
Ας-αοόοαν καλονσι* τον ^ Ας-άπουν άλλον είναι, ρέοντα εκ
τινων λιρνών άπό μεσημβρίας, καί σχεδόν τό κατ’ εΰΘείαν σώρα
τού Νείλου τούτον ποιείν* τκν δ'ε πλήρωση/ αύτού τούς θερι
νούς ομβρους παρασκευάζει. Υπέρ δε τάς σνρδολάς τού
Νείλον, Γ^ίοις έπτακοσίοις, Μερόκν είναι πόλιν όρώνυρον τκ
νκσω* άλλκν <5* είναι ντ,σαν υπέρ τκς Μερόκς , κν έχουσιν οί
Αιγυπτίων ρυγάδες , οί άποπάντες άπό Ψαρριτίχου* καλούνται
δε Σψβρϊται, ώ; άν έπκλυίες* βασιλεύονται ίέύπό γυναα,ος,
έπαρχούσης καί των εν Μερόκ· Τά <5έ κατωτέρω εκατέρωθεν Μερόκς , παρά ρέν τον Νείλον πρός τκν Ερυθράν, Με^ά&ιροι,
καί Βλερρυες, Α&ιόπων ύπακούοντες, Αίγυπτίοις δ’ όροροι*
περί θάλατταν <$ε Τρω^λοίύται. όιες-άσι όέ εις ίέκα κ δώδεκα
■ημερών όσον οί κατά τκν Μερόην Τρω^λοίύται τού Νείλον.
Ε£ άριςερών δε τής ρύσεως τού Νείλου Νούβαι κατοικούσιν
εν τκ Λι6ύκ, μέγα εΒνος , άπό τκς Μερόκ; άρξάμενοι μέχρι
τών.αγκώνων , ούχ ύποταττόρενοι τοις Αίθίβψιν, άλλ’ ίόία
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κατά πλείους βασιλείας ^ειλημμένοι. Τής <? Αίγυπτον to 5 8 6 .
παρά την θάλαττάν ές-ιν άπό του Πηλουσιακοΰ ςόμαχος προς
το Κχνω&αιόν ζ*άόίοι χίλιοι τριακόσιοι Ερατοσθένης μεν ουν
οδτως.
$.

3.

Δει $ε έπί xttov εΐπειν* καί πρώτον τά περί τήν ΑΓ/νπτον,
όπως άπό τών γνωριμωτέρων επί τά έ£ής προίωμεν. Κοινά μεν.
γάρ τινα καΐ ταυτρ τρ χώρα, και τρ συνεχεί, καί υπέρ αυτήν τρ
τών Αΐ&όπων ό Νείλος παρασκευάζει, ποτίζων τε αΰτάς κατά
τάς αναβάσεις, καΐ τοΰτ’ οικήσιμου αυτών τό μέρος άπολείπων
μόνον τό καλυπτόμενου εν ταΐς πλημμυρίσι, τό ό’ ΰπερίέ|ιον,
καΐ μετεωρότερον τοϋ ρεύματος πάν, άοίκητον εκατέρωθεν διε|ίών καΐ έρημον ίιά τήν αυτήν άνυόρίαν. Αλλά τήν μέν Αιθιοπίαν 7^7
οΰτε πάσαν ίιέίεισιν ό Νείλος, ούτε μόνος , ουτ’ επ’ ευθείας,
ουτ’ οικουμένην καλώς· τήν<?έ Αίγυπτον, καΐ μόνος, καί πάσαν,
καΐ επ’ ευθείας άπό του μικροί καταρράκτου υπέρ Συήνης καΐ
Ελεφάντινης άρ|άμενος , οίπερ εΐσΐν opot τής Αίγυπτου, καΐ τής
Αιθιοπίας, έως τών επί θάλατταν εκβολών του Νείλου. Καΐ μήν
οϊ ye Αίθίοπες τό πλέον νομαίικώς £ώσι καΐ ώπόρως, ίιά τε
τήν λυπρότητα τής χώρας, καΐ τήν τών αέρων «συμμετρίαν, καΐ
τόν ay’ ημών έκτοπισμόν* τοΓς ^ Αίγυπτίοις άπαντα τάναντια
συμβέβηκε*·κ«ί yap πολιτικώς καΐ ήμέρως έ | αρχής £ώσι, καΐ
έν γνωρίμοις ιφυνται τόποις, ώς·ε καΐ αί ίιατάξεις αυτών
μνημονεύονται* καΐ επαινούνται ye, ίοκοϋντες ά£ίως χρήσασθαι τρ τής χώρας εύόαιμονία, μερίσαντές τε ευ καΐ ε’πιμελη&έντες. Βασιλέα yap άποίείξκντες, τριχή τό πλήθος ίιεΐλον*
καΐ τους μέν ς-ρατιώτας έκάλεσαν, τους ίέ yeoopyoi^, τούς ίέ
ιερέας* καΐ τούς μέν τών ιερών έπιμελητάς , τους άλλους
τών περί τόν άνθρωπον καΐ τους μέν έν τώ πολεμώ, τους
ο 4
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787. όσα εν ειρήνη , γτ,ν τε χαί τέχνας εργαζομένους* άφ* ώνπερ
και αί πρόσοδοι συνήγονζο τώ βχαάει. 01 $* ιερείς καί φιλο
σοφίαν «σκουν, και αγρονομίαν , όριλ«ταί τ$ των βασιλέων
«σαν. Η δε χώρα τ«ν μεν πρώτην διαίρεαιν εις νορούς ίσχε,
δέκα ρεν « Θτ,βαις, δέκα δ* « έν τώ Δέλτα, έκκαίδεκα δ* -η
μεταξύ' ως δέ ταες, τοσούτοι «σαν οι σύρπαντες νομοί, όσαι
αι εν τώ λαουρίνΞω αυλαί* αυται έλάττους τών τριάκοντα*
πάλιν δ5 οί νομοί τομάς άλλος εσχον εις yap τοπαρχών ο*
πλεϊς*οι δΰίρηντο, καί αυται o’ εις άλλος τομάς* εΚάγιςαι S*
αί άρουραι μερίδες. Εδέ«σε δέ τ«ς επ’ άκριτες και κατά
λεπτόν διαιρέσεως διά τάς συνεχείς τών όρων συγχύσεις, άς
ό Νείλος απεργάζεται κατά τάς αυξήσεις , άφαιρών καί
προστιθείς , καί έναλλάττων τά σχτ,ματα, καί τάλλα σημεία
άποκρύπτων, οίς διακρινεται τό τε άλλότριον και τό ίδιον*
ανάγκη δη άναρετρείσθαι πάλιν καί πάλιν* Εντεύθεν δέ καί
τ«ν γεωμετρίαν σνςήνχί φασιν, ώς τ«ν λοχις*«κ«ν καί άρι3ρ«τικ«ν παρά Φοινίκων διά τάς εμπορίας. Τριχρ δέ Αρρητο,
ώσπερ τό σόμπαν, καί τό εν έκάς*ω νορώ πλ«3ος , εις
τρία ίσα μερισΒείσης τής χώρας. Η δέ περί τον ποταμόν
πραγματεία διαφέρει τοσούτον, όσον τρ επιμεΐεία νικάν τ«ν
φύσιν. Φύσει χάρ πλείονα φέρει καρπόν , καί ποτισ-εΐσα ράλ788. λον* φύσει δε καί « μείζων άνάοασις τού ποταμού πλείω ποτί
ζει χ«ν* άλλ* « επιμέλεια πολλάκις καί τ«ς φύσεως εξίσχυσεν
έπιλιπούσ«ς, ώς*ε καί κατά τάς έλάττους αναβάσεις τοσαύτρν
ποτισ3«ναι χ«ν, οσ«ν εν ταίς μείζοσι, διά τε τών διωρύγων
και τών παραχωμάτων. Επί γούν τών προ Πετρωνίου χρόνων
« μεγίςη μ'εν «ν φορά καί άνάοασις, «νίκα επί τεσσαρεσκαίδεκα
σηίχεις άνέοαινεν ό Νεί).ος* «νίκα δ’ επ’ οκτώ, συνε'βαινε λιρός*
επ’ εκείνου δε άρξαντος τ«ς χώρας, καί δώδεκα ρόνον πλ«ρώσαντος πήχεις τού Νειλορετρίου, μεγίςη ην ή φορά’ καί
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&χχώ ποτέ μόνον πλκρώσαντος, λ/μοΰ ουδείς ήσ$ετο, Τοιαύτκ ?88.
μεν κ διάταξις. Τά δ έξης λέγωμεν vow’.

Από γάρ των Αί3ιοπικών τερμόνων ρεϊ επ' ευθείας προ;
άρκτους ό Νείλος, εως τοΰ καλόυμένου χωρίου Δέλτα* εΐτ
επί χορυψήν σχιζόμενος *6 Νείλος*, ώς φκοιυ ό Πλατών, ώς
αν τριγώνου κορυψτ,ν αποτελεί τον τόπον τούτον* πλευράς δε
τοΰ τριγώνου τα σχιζόμενα εφ* εκάτερα ρείθρα καθήκοντα
μέχρι της Βοδάττης , τό μέν εν δεξιά, της κατα^Ικλούσιον, τό
δ3έν άρις-ερα, τής κατά Κάνωβον, καί τό πλκ^ίονΗράκλειον
κροσαγορευόμενον* βάβιν δε try παραλίαν τκν μεταξύ τοΰ
Πκλουσίου και τοΰ Ηρακλείου* Γε'χονε 3έ κ νκσος.εκ τε τ>5ς
£αλάττκ; καί των ρευμάτων άμ<ροϊν τοΰ ποταμού* καί καλεΓται
Δέλ.τα ίιά τκν όμοιότκτα τοΰ σχκαατος* τό επί τκ κορυ^ρ
γωρίον όμωνύμως κέκλκται, ίιά τό άρχκν είναι τοΰ λεχύεντος
οχήματος* καί κ κώμκ ίέ κ επ’ αυτώ καλεΓταί Δέλτα. Δύο //έν
ουν ταΰτα τοΰ Νείλου φύματα, ών τό ρών Πκλουσίακόν καλεί
ται , τό <5ίε Κανω&κόν καί Πρακλειωτικόν* μεταξύ δε τούτων
άλλαι πεντε είσίν εκ£ολαι at χε ά£ιόλοχοι , λεπτότεραι όέ
πλειους* άπό γάρ των πρώτων μερών άπορρώχες πολλοί καθ’
όλην μερισ^εΐσαι try νήσον, πολλά καί ρείθρα καί νκ'σους
εποι'κσαν, ώσ$’ ολκν γενέσΒαι πλ.&ιτκν διωρύγων επί διώρυξι
τρ^εισών, αί κατά ραςώνην πλέονται τοσαύτκν, ώς*ε καί
ός-pcutva ενιοις είναι πορΒμεϊα. Try μεν ουν περίμετρον όσον
τρισχιλιων ς*«&ώυ ές*ίν κ σύρπασα νκσος* κατοικοΰσι (ϊ* αΰτκν,
καί τκν κάτω χώραν συν ταΐς άπαντικρΰ ποταραις τοΰ Δέλ.τα*
εν όέ ταΐς άνα£άσεσι τοΰ Νείλου καλύπτεται πάσα καί πελαγίζει, πλκν των οικήσεων αυται ό5 επί λό^ων αυτοφυών ,’ κ
χωμάτων ϊδρυνται, πόλεις τε ά|ιόλο^οι καί κώμοι, νησίζουσαι
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τχν πόρρωθεν όψ». Πλείονς S? i τετταροίχοντα ήρέρβς
τοΰ βέρους όϊαρειναν τό ύδωρ, έπειθ’ υπο'βασιν λαμβάνει κατ’
όλφον, καθάπερ καί τήν αίέησιν έσχεν* εν έδέοντα δέ ήρέραις
τελέως χνρνοΰται καί αναψύχεται το πεδίον* όσω δέ θάττον ή
άναψν|ις, τοσώδε θάττον ό άροτός καί © σπόρος*, θάττον
δέ, παρ’ οις τά μείξω θάλπη. Τόν αυτόν τρόπον καί τά επάνω
τοΰ Δέλτα ποτίζεται, πλήν ότι επ’ ευθείας όσον τετρακισχιλίοις ς-αδίοις, St ενός ρε&ρου τοΰ ποταροΰ φερορένου, πλήν
ει ρή πού τις έντρέχει νήσος, ών άξιολοχωτάτη η τόν Ηρακλειωτικόν νορόν περιέχουσα* ή ειπου τις έκτροπά διώρνχι επί
πλέον εις λι'ρνην ρεχάλην καί χώραν, ήν ποτίζεαι δύναται, καδάπερ επί τής τόν Αρσινοίτηννορόν ποιούσες, καί τήν Μοιοιδος
λίρνην, καί τών εις τήν Μαρεώτ» άναχεορένων. Σνλληδδην ό5
είπε» , ή ποταρια ρόνον εΥιν Αίχυπτος ή εκατέρωθεν έσχατη
τον Νείλον, σπάνιον εϊ που τριακοσίων ραδίων επέχονσα συνε
χώς πλάτος τό οίχτ,σιμον, άρ|αρένη από τών όρων τής Αι
θιοπίας, ρέχρι τής κορυφής τον Δέλτα. Εοαεν ονν κειρία
ψνχβρένη επί ρήκος, ύπε|αιρονρένων τών επί πλέον εκτροπών.
Ποιεί δέ τό σχήρα τούτο τής ποταρίας, ής >iyo> , καί τής
χώρας, τά όρη τά εκατέρωθεν άπό τών περί Συήνην τόπο»
καταχόρενα, ρέχρι τον Αιγυπτίου πελάχονς* έψδαον γάρ
ταντα παρατείνει,, χαί διεΥηκεν άπ’ άλλήλων, έπΐ τοσοντον καί
ό ποταρός συνάγεται τε καί διαχεΐται, και διασχηρατό^ει τήν
χώραν διαοόρως τήν οάήσιρον. Η δέ υπέρ τών ορών επί συ
χνόν άοάητός έςιν.
$. 5.

Οί μεν ονν αρχαίοι ς·οχασρώ τό π/iov , οι δ* ύπερον αντόπται χενηθέντες, ήσθοντο υπό όμβρων Κεραιών πληρονρενον
τον Νείλον, τής Αιθιοπίας τής άνω κλν£ορένης, καί ράλιςν*
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tv -rots έσχάtots ορεσι* παυσαμένων δε των όμβρων, παυόμενων η&$.
κατ’ ολίχον τήν πλημμυρίδα' τούτο ^ ί/πκρίίε μχλις-α δη),ον
τοίς πλέουαι τον Αράβων κόλπον μέχρι τίς Κινναμωμοψόρου,
καί τοΐς έκπεμπομένοις έπί την τών έλεγανrow Βήρχν, καί' εί
τινες άλλαι χρεΓαι παρώξυνον έκέϊσε άνδρας προχειρι^εσθαι
τονς τ«ς Αιχύπτου βασιλέας τούς Πτολεμαϊκούς. Ουτοι γάρ
if ράντισαν τών τοιούτων διαφερόντως ^ ό Φιλάίελφος έπικληθείς, φέλιςορών , καί διά την ασθένειαν τού σώματος
διαγωγάς αεί τιυας καί τέρψεις ζητών καινοτέρας. Οί πα).αι δε
βασιλείς ού πάνυ εφρόντισαν τών τοιούτων* καίπερ οικείοι σο
φάς γεγονότες και αυτοί, καί οί ιερείς , μεθ’ ώνην αΰτοίς ό 79°·
πλειων βίος* ώς-ε καί θαυμάζειν αξιονκαι διά τούτο, καί διότι
ϊέοως-ρις την Αιθιοπίαν έπηλύεν άπασαν μέχρι της Κινναμωμοφόρου , και υπομνήματα της ς-ρατειας αυτού καί νϋν ετι
ίεάνυται, ς-ηλαι καί έπιγραφαί. Καμβύαης τε την Αίγυπτον
καταοχών, προηλΘε και μέχρι της Μέρους μετά τών Αίχυπτιών*
καί
και τούνομα τ>3 τε ιοίσω καί τη πόλει τούτο παρ'
εκείνου τεθήναί ψασιν, εκεί της άδεϊφής άποθανούσης αυτώ
Μερόης’· οί δε γυνοΰκά φασι' την έπωνυμι'αν ουν έχαρισατο
αυτί τιμών τήν άνθρωπον. Θαυμας-όν ούν, πώς έκ τών τοι
ούτων αφορμών ου τελέως έναρχής ην η περί τών όμβρων
Ιςορία τοΐς τότε' και ταύτα τών ιερέων φίλοπραγμονίςερον
άναφερόντων εις τά ιερά γράμματα, και υποτιθεμένων οσα
μαθησιν περιττήν έπιφαίνει’ Εί χάρ άρα, τούτ’ έχρήν ζητεΓν,
όπερ καί νύν έτι ζητείται, τι' <$η ποτέ θέρους, χειμώνος ίέ
ού ; καί εν τοΓς νοτιωτάτοις, έν δε τη Θτ,βαιδι, καί τ>5 περί
Συήνην ου συμπίπτουσιν δμβροι; το δ* ότι έ| όμβρων αί αναβά
σεις μη ζητεΓν, μηδε τοιούτων δεισθαι μαρτύρων, οΐους Ποσει<5ώνιος είρηκε. Φησί γάρ Καλλισθένη λέγειν την έκ τών όμβρων
«ιτιάν τών θερινών, παρά Αρΐζ·οτε).ους λαβοντα* εκείνον δε

»36

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

79°· nitpa Θρασυάλχον τον Θασίον (των αρχαίων δε φυσικών εις
οντος)· εκείνον δε παρ' άλλον* τον όέ παρ’ Ομηρον, δΰπετία
c ασκοντος tov Νείλον*
Α*> <Γ ϊί{ Atyvoroto , Λΐπίτέος ποταμοϊο.
Δλλ* εω ταντα, πολλών εζοηκότων, ών αρχίσει δύο μηνύσαι
τον5 ποιήσαντας καθ’ ημάς τό Περί τον Νείλον βιδλίον, Ενδωρόν τε καί Αρίς-ωνα τον εκ των περιπάτων πλήν γάρ της
τάξεως, τά γε άλλα χαί τη ψράσει, χαί τρ επιχειρήσει ταυτα
ές*ι κείμενα παρ' άμψοτέροις. Εχω yovv, άπορούμενο; avttypa5>ων εις την άντιβολήν, έκ θατέρον θάτερον άντέβαλον* πότερος δ3ήν 6 τχΏ.ότρια νποβαλόμενος , έν Αμμωνος ενροι τις
αν* Ενίωρος δ* ήτιάτο τον Αρίςωνα' ή μεντοι ιρράσις Αρις-ώνειος μάλλον έςτν. Οι μεν ούν αρχαίοι το οίχούμενον αντό καί
ποτιζόμενον νπό τον Νείλον μόνον Αίχνπτον έκαλονν, από
των περί Σνήνην τόπων άρξάμενοι μέχρι της %ά)άχττ,ς' οί ο’
νς*ερον μέχρι νύν προσέλαβον, εκ μεν τών προς εω μερών [τά]
μεταξύ τον Αραβίον κόλπον καί τον Νείλον σχεδόν τι πάντα
(οί δ5 Αίθίοπες ον πάνν χρώνται τη Ερνθρα θαλάττρ)* εκ ίέ
79'- τώ» έσπερίων τά μέχρι τών Ανθίσεων, καί έν τή παραλία τα
άπδ τον Κανω&κον ς-όματος μέχρι Καταβαθμον καί τής Κνρηναίων επικράτειας. 0? τε yap από τον Πτολεμαίον βασύεϊς
ισχυσαν επί τοσοντον, οί γε καί τήν Κνρηναίαν αντήν κατεσχον καί διενείμαντο προς τήν Αίγυπτον, καί τήν Κύπρον*
Ρωμαίοι τε οί διαδεξάμενοι την εκείνων επαρχίαν, χρίναντες
την Αίχνπτον έν τοίς αντοίς όροις διε©ύλα£αν. Αύάσεις δ* οι
Αιγύπτιοι καλοϋσι τάς οίκονμένας χώρας, περιεχόμενα? κύκλω
μεγάλαις έρημίαις, ώς άν νήσους πελayίaς* πολύ ίέ τοντ* ές·ί
κατά τήν Λιβύην* τρεις ί* είσίν αί πρόσχωροι τη Αιγύπτω καί
νπ* αυτή τεταχμέναι. Τά μέν ούν καθ’ όλον καί άνωτάτω. περί
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τής Αίγυπτου, ταΰτα λ^ορεν τά καθ’ εκατχ δε, και τάς 79*·
άρετάς αυτής, νυν διέξιμεν.
$. 6.
Επεί ίέ το πλείς-ον του £pyov τούτου και τά κυριώτατον 3?
Αλεξάνδρειά εςι και τά περί αυτήν, εντεύθεν άρχτέον. £ς-«
τοίννν ή από Πηλουσίου παραλία προς τήι» εσπέραν πλέουσι,
ρίχρι ρέν του Κανω&κοΰ ς·όρ«τος, χιλίων που καί τριακοσίων
ςαδίων, S <5ή καί βάσεν του Δέλτα ?^αρεν· εντεύθεν δ>επί
Φάρον τήν νήσον άλλοι ςάδιοι πεντήκοντα προς τοίς εκατόν
Η ύε Φάρος νησίον ε’ς-ί παράρηκες, προαεγέςατον τ>5Σπείρω,
λιρένα προς αυτήν ποιούν άμφις-ομον. Ηϊών γάρ εςΊ κολπώά;ς,
άκρας εις το πέλαγος προβεβλημένη δύο* τούτων ίέ μεταξύ
ή νήσος ΐδρυται κλείουσα τον κόλπον παρα&'βλκ,ται yap αύτώ
κατά ρήκος* των δ>άκρων τής Φάρου τό μεν έώον μάλλον
έςι προσεχές τρ ήπείρω , καί τή κατ’ αυτήν άκρα* καλείται ^
ή Ακρα Λοχιάς, καί ποιεί τόν λιμένα άμφίς-ομον προς δε τή
ς-ενότητι τον μεταξύ πόρον καί πέτραι εισίν, at ρέν ύφαλοι,
at δε καί έ£έχουσαι, τραχύνουσαι πάσαν ώραν τό προσπίπτον
εκ του πελάγονς κλυίώνιον. Ες·ι δε καί αυτό τό τής νησίδος
άκρον πέτρα περίκλυς·ος , εχουσα πύργον θαυρας-ώς κατεσκευασρένον λευκού λίθου πολυόροφον, ομώνυμον τή νήσο»'
τούτον άνέθηκε Σώσματος Κνίδιος, φίλος των βασιλέων,
τής τών πλωϊ£ορένων σωτηρίας χάριν, ώς f η^ιν ή έπιχρα$ή («).
Αλιρένου yap ούσης καί ταπεινής τής εκατέρωθεν παραλίας ,
έχούσης ίε καί χαράδας καί βράχη τινά, έ$ει σημείου τινός
υψηλού καί λαμπρού τοΓς άπό τού πελά)*ους προσπλέουσιν, ώς*’
ευΓοχείν τής εισβολής του λιρένος. Καί τό έσπέριον δε ς-όμα 79α·
( ι ) Ε π ίγ ρ α μ μ α ' Σ ω ς τ ρ α τ ο ς Κ μ' μ ο ς Δ ε ξ ιφ α ν ο ϊ Σ Θ ε ω Ϊ ς
ΤΗΡΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΐΛΩίζΩΜΕΝΩΝ.
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9?· ούκ εύείσβολόν έςη* ού fiijy τοσαύτης γε ίειται προνοώς* ττοιει
3ε και τούτο άλλον λιμένα τον τον Εύνός·ου καλούμενοι πρόκει
ται & ούτος του ορυκτού καί κλέψου λιμένος' ο μάν yap ex του
λεχδέντος πύργου τον Φαοον τον εισπλέουν εχων, ό μέγας ές'ι
λιμη'ν ούτοιόέ συνεχείς εν βάθει έκεάω, τώ επταΓΛ&ω 'καλουμένώ χώματι διειργόμενοι άπ7 αυτού, παράκεινται* το θέ χώρα
έζ^ν από της ηπείρου χέφυρα επί την νήσον κατά τό έσπέοιον
αυτός μέρος εκτεταμένη, <ίύο άαπλους άπολείπουσα μόνον είς
τον Εύνός-ον λιμένα, και αυτούς χεχεφυρωμένους* ην ί 7 ού
γέφυρα μόνον επί την νήσον τό έρχον τούτο y αλλά και ύίραγώγιον, δτε γε ώκείτο· νυν δ7 ηρημωσεν αυτήν ό θεός Καίσαρ
έν τω προς Αλεξανδρέος πολέμω , τεταχμένην μετά των βασι
λέων' ολίγοι ί 7 οικοϋσι προς τώ πύρτγορ ναυτικοί άνό^οες. Ο
yovv μέγας λιμην προς τω κεκλείσθαι καλώς τώ τε χώματι καί
τη φύσει, άχχιβαθης τέ ές^ν, ώ^ε την μεχί^ην νουν επί κλίμακος όρμείν καί εις πλειους σχίζεται λιμένας. Οί μεν ούν
πρότεροι των Αί/υπτίων βασιλείς, άγαπώνζες οίς είχον, καί ού
πάνυ επείσακτων όεόμενοι, ίιαβ-βλημένοι προς άπαντας τούς
πλέοντας, καί μάλις-α τούς Ελληνας ( πορθηταί γάρ ησαν καί
επιθυμητοί της άλλοτριας κατά σπάνιν χης), επέ^ησαν φυλακήν
τω τοπω τούτω, κελεύσαντες άπείρχειν τούς προσιόντας* κατ
οικίαν ^ αύτοίς εοοσαν την προσαχορευομένην Ρακώτιν , η
νυν μεν της Αλεςανδρέων πόλεώς ές-ι μέρος τό ύπερκείμενον
τών νεωρίων τότε ίέ κώμη υπήρχε. Τά ίέ κύκλω της κώμης
Βουκόλοις παρέίοσαν , δυναμένοις καί αύτοΓς κωλύειν τούς
έςωθεν έπιόντας. Επελθών ίέ Αλέ|ανό|ρος, καί ίίών την ευκαι
ρίαν , έγνω τείχιζεtv επί τώ λιμένι την πόλιν. Της <? υς-ερον
έπηκολουθηκυίας ευδαιμονίας τη πόλει μνημονεύουσί τι σημείον
κατά την ύποχραφην τού κτίσματος συμβάν τών χάρ αρχιτε
κτόνων τη λευκή χη 5ιασημαινομένων την τού περιβόλου χραμ-
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μην, έπιλιπούσιις τ2ς γης, καί τοϋ βασιλεως έπιόντος,οίδιοι- 79*·
κτ,ταί τών αλφίτων ηχερός των παρεσκευασρένων τοΓς έργχταις
παοέσχον, δι’ ών καί αί όδοί κατετρ>?θ»]σαν εις πλείους* τοϋτ5
ούν οιωνιοθαι λέ^ονταί-ίτρος oyaSou yiyovo;.

$· 7*
ή δ* ευκαιρώ: πολύτροπος* άμιρί/Χυςόν τε yap ες-ι τό
χωρίον δύσι πε)να^εσι, τω ρεν άπό τών άρκτων τώ Αι^υπτίω
λε/ορένω, τώ ό° από μεσημβρίας τώ τ>?ς λίρνης τιξς Μαρείας, 79^.
>5και Μαρεώτις λέχεται* πληροί δέ τούτην πολλαΓς διώρυξιν ό
Νείλος άνωθεν τε καί εκ πλαγίων, Λ’ ών καί τά είσκοιχιζόμενχ
πολλώ πλειω τών άπο θαλάττης ές*ίν ώ?θ’ ό λιρην ό λιρναίο;
υπήρχε πλουοιώτερος τοΰ θαλαττίου* ταύτ>7 δε καί τά έκκομιζόμενχ εξ Αλεξάνδρειάς πλειω τών εισκοριξορένων ές*ί. Γνοίη
ό’ άν τις εν τε τη Αλεξάνδρειά καί τη Δικαιαρχία φενο'ρενος,
ορών τάς όλκα'δας, έν τε τώ κατάπλω καί έν ταΓς άναγωγοίς,
όσον βαρύτεροι τε και κουφότεροι δεύρο κάκειβε πλέοιεν. Προς
δέ τώ πλούτω τών κατα^ορένων έκατέρωσε εΐς τε τον κατά
θάλατταν λιρενα καί εις τόν λιρναΐον, καί το εύάερον άξιον
αημειώσεώς ές*ιν* δ καί αυτό συμβαίνει διά τό άαφίκλυς·ον,
καί τό εύκαιρον της άναβχσεως τού Νείλου. At μεν yap άλλαι
ποθείς αί επί λιμνών ιδρυμένοι βαρείς καί πνι^ώδει; εχουοι
τούς άερας εν τοΓς καύρασι τού βέρους* επί yap τοΓς χείλεσιν
at λιρναι τελρατουνται διά τήν έκ τών ήλίων άναθυρίασιν*
βορδορώδους ούν άναφερομένης τοσαύτης ικρα'δος, νοσώδη; ό
ά/jp Ιλκεται, καί λοιρικών κατάρχει παθών. Εν λλεξανδρείχ
δε, τοΰ θέρους άρχορένου, πληρούρενος ό Νείλος πληροί καί
την λίμνην, καί οΰδέν ice τελματώδες, το την αναφοράν ποιήσον μογβηρχν τότε δε καί οί ετήσιοι πνέουσιν έκ τών βορείων,
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tow τοσούτου πελο^ους. ώςε χάλλιςΌ τον θέρους Αλίξάνδρεις διάγουσιν.

§. 8.
Κςι δε γίχμυδοειδες το σχήμα τοϋ εδάφους τής πόλεως* ου
τά μεν επί μήκος πλευρά ες-ι τά άμφίκλνςα, όσον τριάκοντα
ς-αδίων εχοντα διάμετρον, τά δέ επί πλάτος οί ισθμοί, επτά «
οκτώ ςαδίων εχάζερος, σφιγγόμενος τή μέν υπό θαλάττ>3; , τκ
δ ΰπο τκς λίρντις. Απασα μεν ουν οίοϊς καχατεζμηται ίππηλατοιςκαΐ άρμχτηλάτοις* δυσί δέ πλατυτάταις ότι πλέον λ πλεδρον
άνζχεπταμένζις, at *iij* αΐχα καί πρός ορθός τέμνουση/ άλ
λος- Εχει δ* h πόλις τεμένη τε κοινά κάλλις·«» καί τά βασί
λεια, τέταρτον ij καί τρίτον του παντός περιβόλου μέρος.
Των yap βασιλέων εκαςος , ώσπερ τοΓς κοινοίς άναθήμασι
παοσεφιλοκάλει ταά κόσμον, ουτω και οΐκτ,σιν ιδία περιεδάλλετο
προς ταΐς ύπαρχούσχις, ώς-ε νυν, τό του Πο^τοΰ,
Ες ετέρων ετερ’ «ςτν*
άπαντα μεντοι σύναψη και άλλϋλοις καί τώ λιμένι, καί όσα
εξω αυτόν. Των ίέ βασιλείων μέρος εςι καί το Μουσείου,
794· εχον περίπατον καί εξέδραν , καί οίκον μέγσ», έν ω το συσ
σιτίου τών μεχεχόνχων τον Μουσείου φιλολό/ων άνίρών· Efi
δέ τκ σνυοδω ταύτ» καί χρήματα κοινά, καί ίερευς 6 επί τώ
Μουσείω τετογμένος, τότε μέν νπό τών βασιλέων, νυν δ*
υπό Καίσαρος. Μέρος δε τών βασιλείων ές*ί καί τό καλού
μενου Σίμα, δ περίβολος κν, εν ω αί τών βασιλέων τα^αί,
καί ί Αλέξανδρον* ερ2η yap τό σώμα άψελόμενος Πέρδάκαν
ό τον Aayov Πτολεμαίος, κατακομί£οντα έκ τ?ς βαβνλώνος,
καί έκτρεπομενον ταντ>3 κατά πλεονεξίαν καί έξιδιασμόν τής
Αί/υπτον* καί δο καί άπώλετο δια^3*αρείς νπό τών ς-ρατιωτών, έπελ^όντος του Πτολεμαίου καί κατακλείσαντος αυτόν
εν
9
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έν vfioto Ιρύμτ,' έκεΐνος μεν ουν άπέΒανε περιπαρεί; ταΐ; σα- 79^
ρίσσχις , επύύύόνχων επ’ αυτόν τών ?ρατιωτών. Συν αΰτώ
δε *καί* οί βχσάεΐς, Αριδαΐο'; τε καί χά παιδία χά Αλεξάν^οου
κα« ί jov« Ρωξάνη, «πήραν el; Μακεδονίαν. Το δε σώμα too
Αλεξάνδοου κορίσα; ό Μτσλεραιο; έκηδευσεν έν τ>5 Αλέξαν
δρέ^ όπου νύν έτι κεΐται, ©ύ ρλν έν τή aixfj πυέλω* ίιαλίνη
yip «5τ»ι, εκείνος δ* έν youor; κατέδηκεν. Εσύλησε δ αυτήν ό
Κο'κκης, καί Παρείσακτος επικλήσεις Πτολεραίος, έκ τής 2υ·
ρίας έπελ,σών, καί έκπεσών εΰσϋς, ώτ* άνόνητα αΰτώ χά
σύλα γενέο$αι.
§· 9 ι
Εζ·ί δε εν τώ ρεχάλω λιρένι, κατά μεν τόν είσπλουν έν δεξιά
ή νήσος καί ό πύργος ό Φάρος· κατά δε τ«ν etepav χείρα at τε
χοιράδες, καί ή Λοχιάς άκρα, έχουσα βασιλείου. Εισπλεύσαντι δ εν άριςερά, έςί συνεχή τοΓς εν τή Λοχιάδι τά ένδοτέρο) βασίλεια, πολλά; καί ποικίλας εχοντα διαίτας καί άλση*
τούτοι; δ ΰποκειται δ τε ορυκτός λιρήν καί κλεις-ος, Ιδιος των
βασιλέων, καί ή Αντίρροδος, νησίον προκείρενον του ορυκτού
λιρενος, βασιλείου άμα και λιρένιον έχον* έκάλεσαν δ ούτως,
ώ; άν τή Ρόδω ένάριλλον. Ϋπέρκειται δε τούτου το σέατρον*
είτα το Ποσείδιον, άχκών τις άπό του Εμπορείου καλουρένου
προπεπτωκως, εχων ίεοόν Ποσειδώνος* ω προσθεΐς χώρα Αν
τώνιο;, έτι ράλλον πρόνευαν εις μέσον τόν λιρένα, επί τώ άκρω
κατεσκεύασε δι'αιταν βασιλικήν, ήν Τιρώνιον προσηχο'ρευσε.
Τούτο δ έττραξε τό τελευταίον, ήν«α προλειφ^είς υπό τών
φίλων άπήρεν εις Αλεξάνδρειαν ρετά τήν έν Ακτίω κακοπρα-»
χίαν, Τιρώνιον αύτώ κρίνα; τόν λοιπόν βίον, δν διάξειν έρελ*
λεν έρηρος τών τοσούτων φίλων. ΕΓτα τό Καισάριου καί τό
3
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94· Εμπορείου, καί [αί] Αποβάσεις· καί μετάταύτα χά νεώρια μέχρι
τού έπταστα&'ου. Ταύτα μεν χά περί τον μέγαν λιμένα,
§.

795.

ΙΟ.

Ε|ής δ> Εύνό^ου λιμήν μεχά to έπτας·α'διον καί υπέρ
τούτοι/ ορυκτός, δν καί Κιβωτόν χαλούσα», έχων καί αυτός
νεώρια. Ενδοτέρω δε τούτου διώρυ£ πλωτή μέχρι τής λίμνες
τεταμένη της Μαρεώτιδος· Ι|ω μέν ουν τής δίώρυχος μικρόν ετι
λείπεται τής πόλεως· είθ’ η Νεκρόπολις *καί* τό προας*ειον,
έν ω κήποι τε πολλοί, καί ταφαί καί χαταχωχαι, προς τάς
ταριχειας των νεκρών έπιτη'δειαι. Εντός δέ τής διώρυχος τό τε
Σαράπιον καί άλλα τεμένη αρχαία, έκλελειμμένα πως δια την
τών νεών κατασκευήν των έν Ναιοπόλει* καί χειρ αμφιθέατρου
καί ταδιον, καί οί πεντετηρικοί άχώνες έχει συντελούνται* τά
δε παλαιά ώλιχώρηται. Συλλήβδην δ* είπε», η πόλις μες*ή έςιν
αναθημάτων καί ιερών κάλλις-ον δέ τό χυμυα'σιον, μειζονς ή
ς-αδιαίας εχον τάς ςτοάς· έν μέσω [δέ] τό τε δικαςήριον καί τά
άλση. Ε γ » δέ καί Ποίνειον, ύψος τι χειροποίητου, ς-ροβιλοειδές, έμφερές σχ5ω πετρώδει, διά κοχλίου τήν άνάβασιυ εχον
από δέ τής κορυφής ές-α» άπιδειν ολην την πόλιν υποκειριένην
αυτώ πανταχόθεν. Από δέ τής Νεκροπόλεως ή έπί τό μήκος
πλατεΓα διατείνει παρά τό χυμνάσιον μέχρι τής πύλης τής
r
Κανωβίκής* εΐ&’ Ιππόδρομος καλούμενός εΥι, καί αί παρα
κείμενοι άλλοι μέχρι τής διώρυχος τής Κανωβΐκής. Διά δέ
του Ιπποδρόμου διελ^όντι ή Νικόπολίς ές-ιν, Ιχουσα κατοικίαν
επί 2αλάττη πόλεως οΰκ έλάττω· τριάκοντα δέ εισιν άπό τής
Αλεξάνδρειάς ςτάδιοι. Τούτον δέ έτίμησεν ό Σεβας-ός ΚαΓσαρ
τον τόπον, ότι έντάύ^α ενίκα τη μάχη τους έπεξιόντας έπ’
t
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αυτόν μετά Ανίωνίου* καί λαβών ε| εφόδου την πίλο», )?vay- 79^*
κασέ τον μεν Αντώνιον εαυτόν διαχειρισασ^αι, τήν δε Κλεοπά
τραν (ώσαν ελ^εΓν εις τήν έξουσιαν* μικρόν δ* ύπερον κάκείνη
ί αυτήν ή» τή φρουρά διεχειρίσατο λάθρα δήχματι άσπίδος,
ή φαρμάκω ίπιχρις*ω* λέγεται yap. άμψοζέρως' και συνέβη
καταλυθήναι την των Λαβιδών αρχήν, πολλά συμμείνασαν έτη.
$. I I .
Πτολεμαίο; yap ό Aayoy διεδεξατο Αλέξανδρον, έκείνον
δε [ό] Φιλ-άδελφος , τούτον δέ ό Εύερχέτης, ε£θ’ ό Φιλοπάτωρ,
ό της Ayavοκλείας, ε?θ’ ό Επιφανή;, εΓθ* ό Φιλ.οριήτωρ,
παίς παρά πατρός άεΐ/διαδεχόμενος* τούτον δ7αδελφό; διεδέξατο ό δεύτερο; Εύερχέτης, δν και Φύσκωνα πρoσayopεύoυσι*
τούτον δ* ό Λάθουρος έπικληδεΐς Πτολεμαίος* τούτον δ* ό Αυ
λητής ό καθ’ ημάς, οσπερ ήν τής Κλεοπάτρας πατήρ. Απόντες 796·
μέν ουν οι μετά τον τρίτον Πτολεμαίον, υπό τρυφής διεφθαρ
μένοι, χείρον έπολιτεύσαντο* χειρίδα δ’ ό τέταρτος καί ό έβδο
μος καί ό ύπατος ό Αυλητής* 8ς χωρίς τής άλλης άσελ^είας
χοραύλην ήσκησε* και επ’ αύτώ έσεμνύνετο έπι τοσούτον,
ώς·* οΰκ ώκνει συντελείν αγώνας έν τοΓς βασιλείοις, είς ούς
παρ^ει διαμιλλησόμενος τοΐς avTayo)vir««i. Τούτον μέν ουν οί
Αλεξανδρείς έξέβαλον* τριών δ* αυτώ θυγατέρων οΰσών, ών
μ(α γντ,σία, ή πρεσουτάτη, ταύτην άνέδειξαν βασίλισσαν* υιοί
δ* αυτού δύο νήπιοι τής τότε χρείας έξέηιπτον τελέως. Τ>5δέ
κατας*αθειση μετεπέμψαντο άνδρα εκ τής Συρίας Κυβίοσάκτην
τινά, προσποιησάμενον τού χένους εΓναι των Συριακών βασι
λέων* τούτον μέν ουν όλίχων ημερών άπες*payyάλtσεv ή βασί
λισσα , οΰ φέρουσα τό βάναυσου αυτού και τό άνελεύθερον.
Π a
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796. Ηχε δ* άντ’ εκείνου προσποιεσμένος καί αυτές εΓναι Μιθριδότου «ιός του Εΰπάτορος Αρχέλαος* δς εν νιος ρέν Αρχέλαου
του προς Σέλλαν δϊαπολερέσαντος, καί ρετά τούτα τιρε-έντος
υπό Ρωραιών, πάππος όέ του βασιλεύσαντος Καππαίόκων
ύς-άτου καθ’ τιμάς, ιερευς ίέτών έν Πόντω Κορόνων. Γαβίνίω δε τότε συνίιέτριβεν, ώς συς-ρατεύσων επί Παρθυαίους*
λαθών δε τούτον κομίζεται διά τίνος εις τέν βασίλισσαν, χαί
άναίείχνυται βασιλεύς. Εν τούτω τον Αύλετεν άφιχόμενον εις
Ρώρεν, δεςόμενος Πορπεϊος Μάχνος, συνίςυσι τέ συχχλέτω,
και σΐαπράττεται κάθοδον ρέν τούτω, τών ίέ πρέσβεων τών
πλείς-ων (εκατόν όντων) όλεδρον, τών καταπρεσβευσάντων αυτού*
τούτων δ’ εν καί Διών έ Ακα&ιραϊκές, άρχιπρεσ&υτές χεχονώς. Καταχθείς ουν υπό Γαβίνιου Πτολεραιος, τον τε Αρχέ
λαον αναιρεί καί τέν θυχατέρα* χρόνον ό5 ου πολύν τε βα
σιλεία προσθείς, τελευτά νόσω, καταλιπών 0ύο ρέν υίεΓς, όύο
όε θυχατέρας, πρεσβυτάτεν ίέ Κλεοπάτραν. Οι ρέν ούν Αλε
θανόρεΓς απέδειξαν βασιλέας τόν τε πρεσβύτερον τών παι'ύων
καί τέν Κλεοπάτραν· οι δε συνόντες τώ παιόι κατας-ασιάσαντες
έξεβαλον τέν Κλεοπάτραν, καί άπέρε μετά τές άίελφές εις
τέν Συρίαν. Εν τούτω Πορπεϊος Μάχνος έκε φεύγων έκ Παλαιφαρσάλου πρές τό Π^λούσιον καί τό Κάσσιον όρος· τούτον
μεν ουν δολοφονούσα/ οι ρετά τού βασιλέας· έπελθών δε Καισαρ τόν τε ρειρακίσκον όιαφθείρει, και καθίςτίσι βασίλισσαν
τές Αίχύπτου τέν Κλεοπάτραν ρεταπερψάρενος εχ τές φυχές*
συρβασΛεύειν β’ απέδειξε τόν λοιπόν αδελφόν αύτέ, νέον παν797· τελώς όντα. Μετά ίέ τέν Καίσαρος τελευτέν καί τά έν Φιλίπποις, ίιαβάς Αντώνιος εις τέν Ασίαν, έξετίρησεν επί πλέον
τέν Κλεοπάτραν, ώςε χαί γυναίκα έκρινε, καί έτεκνοποοίσατο
4£ αυτές, τόν τε Ακτιακόν πόλερου συνέρατο έκεινρ καί συν-
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έφυχε’ καί μετά ταϋτα έπακολουθήσας δ Σεδχς-ος Καίσαρ 797*
άμφοτέρους κατέλυσε, καΐ τήν Αίχυπτον έπαυσε παροινουμένην.

φ. 12.
έπαρχία όέ νυν ες·ί, φόρους μεν τελούσα άξιολόχους, υπό
σωφρόνων δε άνίρών διοιχουμένη των πεμπομενων έπαρχων
αεί 0 μεν ουν πεμφθείς την του βασιλέως έχει τάξιν* ύπ’
αΰτώ δ* ές'ιν δ διχαιοδόνης, δ των πολλών κρίσεων κύριος*
άλλος δ3 ές-'ιν δ προσαγορευόμενος ίδιολό-γος, ός των άδεσπότων καί τών εις Καισαρα πίπτειν όφειλόντων έξμαςής έςτι*
παρέπονται όέ τούτοις απελεύθεροι Καίσαρος καί οικονόμοι,
μείζω καί ελαττω πεπις*ευμένοι πράγματα. Εςπ £έ καί ς*ρατιωτικοΰ τρία τάγματα, ών τό εν κατά τήν πόλιν ΐδρυται,
Τ«λλα ^ εν τρ χώρα* χωρίς 5έ τούτων εννέα μεν είσι σπείρα*
Ρωμαίων, τρεις μέν εν τή πόλει, τρείς <3° επί τών όρων τής
Αιθιοπίας έν 2υήνρ, φρουρά τοίς τόποις, τρεις όέ κατά τήν
άλλην χώραν. Είσί ίε καί ίππαρχιαι τρείς ομοίως Αατεταχμέναι
κατά τούς έπικαιρίους τόπους. Τών ό’ επιχωρίων αρχόντων
κατά πόλιν μεν, δ τε εξηγητής ές-ι, πορφύραν άμπεχόμενος,
και έχων πατρίους τιμάς, καί επιμέλειαν τών τ ί πόλει χρησί
μων, καί ο ύπομνηματοχρα'φος, χαι [ό] άρχιδιχας-ής' τέταρτος
δ'ε δ νυχτερινός ςρχτηγός. Ησαν μέν ούν καί επί τών βασιλέων
αύται αΐ άρχαί' κακώς $έ τών βασιλέων πολιτευόμενο», ήφανί£ετο καί η τής πόλεως ευκαιρία όιά τήν άνομίαν. Ο χούν
Πολύβιος, χεχονώς έν τή πόλει, βόέλύττεται τήν τότε κατάς-ασιν, καί φησί τρία γένη τήν πόλιν οίκείν, τό τε Αιγύπτιον
καί επιχώριον φίλον, οξύ καί πολιτικόν, καί τό μισθοφορικόν,
πολύ καί άνάγωγον’ εξ έθους γάρ παλαιόν ξένους έτρεφον
τούς τά όπλα έχοντας, άρχειν μάλλον, ή άρχεσθαι όεόιόαχΠ 3
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797- μένους διά tb> των βασιλέων ούδενειαν. Τρίτον S’ $ν γένος to
των Αλεςανόρέων , ουS’ αυτό εύκρινώς πολιτικόν διά τάς
αυτά; αιτίας' ν.ρεϊττον S’ εκείνων όμως' καί γάρ, εί μιγάδες,
Ελληνες όμως άνεχα&εν «σαν, χαΐ έμέμντ,ντο toy κοινού των
Ελένών έθους. Ηψανιαμένου δε χαΐ τούτου του πλίθους, ράλις*α υπό τού Ενερχέτου τού Ψύσκωνο; , κα3’ δν «κεν εις tfjv
798 Αλεξάνδρειαν ό Πολύαος ( χατατασεαζόμενος γάρ 6 Φύσκων
πλεονάκις τοίς ςρχτιώταις εγίει τά πλ«3η χαΐ διέψ$ειρε) ,
τοιούτων δ«, ^«σίν, όντων τών εν τ>} πόλει, λοιπόν δν τω
δντι τδ τού Ποικ,τού*
Aiywrovi* ΐιναι, «ίβλιχτ,ν όίον άργαλήιν « ,
§. ι3 .

Τοιαΰτα δ5«ν, εί μη χείρω, χαΐ τά των νςερον βασιλέων.
Ρωμαίοι S’ εις δυναμιν, ώς είπαν, επηνώρ^ωσαν τά πολλά*
τάν ρέν πο'λιν διατάξαντες, ώ; ειπον* κατά δε τίτ,ν χώραν ύποςρχτήγους τινάς χαΐ νομάργας χαΐ έΒνάρχας καλουρένους άποδείξαντες, πραγμάτων ού ρεχάλων έπιαατεΐν αξιωμένους. Τ«ς
δ* ευκαιρίας τ«ς κατά wv πόλιν τό μέγιςόν έςεν, ότι τό; Αίχύπτου πάστης μόνος έςίυ ό τόπος ουτος προς αμγω πεγυ/ώς
ευ, τά τε εκ 2·αλάττ«; διά τό εύλίρενον, καί τά εκ τκς χώ
ρας, ότι πάντα ευραρω; ό π.οταμος ,πορΒμεύει , συνάχει τε
εις τοιοΰτο χωρίου, όπερ peyij-ov εμπορείου της οικουμένης
έςί. Τ«ς μεν ουν πόλεως τούτος αν τις λίγοι τάς άρετάς· τής
Ar/ύπτου δε τάς προσόδους εν τινι λόγω Κικερων φράζει,
ψήσας κατ’ ενιαυτόν τώ τκς Κλεοπάτρα; πατρί τώ Αυ)^τή
προσγέρεσ$αι γάρον ταλάντων μυρίων καί δισχιδών πεντακοσίων. Οπου οΰν ό κάκις-α καί ρα^υρότατα τκν βασιλείαν διοι*
κών τοσαύτα προσωδεύετο, τί χρκ νορίσαι τά νύν, διά τοσαύ-
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r»ji «κρελεόχς οίκονομούμενα, και των ίνΑκων εμποριών χαί ηφ>
των ΤρωχλοΑ>τ«ών έπηυξημένων επί χοσουτονς Ιίρόχερον μεν
γε ον& είκοσι πλοία έέϊάρρει χόν Αρα&ον κόλπον Ααπεράν,
ώτ« ί&» Των ς·ενών ύπερκύπτειν* νυν δε και ς-okoi μεγάλοι
ςΌλονχαι μέχρι της ίνΑκής και των άκρων των Α&ιοπ<κών,
εξ ών ό πολυτιμότατος κορβέτα* φόρτος εις τήν Αιχυπτον,
κάντεί&εν παλιν εις τούς άλλους έκπέμπεται τόπους* ώς-e τά
Τ&ϊ} Απλασία αυνάγεσΒαι, τά μεν εισαγωγικά, τά δε έξαγοίγιχά' των & βαρυτίμων βαρέα και χά τέλη' και γάρ δή καί
μονοπώλίας έχει. Μόνη γάρ ή Αλεξάνδρεια χών χοιουχων, ώς
επι τό πολύ, καί ύποΑ>χείόν ες-ι, χαΐ χορηγεί τοΐς εκτός. Ετ*
δε μάλλον καχιδάν έςχ την ευφυΐαν τούτην περιοΑυοντι τήν
χώραν, χαι πρώτον τήν παραλίαν άρξαμένην άπό τοΰ Κατα
δότου' μέχρι δεύρο γάρ ες-ιν η Αιχυπτος* η δ? εξής εςχ
Κυρψαία, και οί περιοικοΰντες βάρδαροι Μαρμαρίδαι.

§. ι4·
Από μέν ουν Καταδώροϋ εις Παραιτόνων εύ3υπλόοΰν«,
ςαδίων εςΊν ενναχοσιων ό δρόμος' πόλ(ς δ>εςδ και λιμην μέγας
τεχχαράκονχά που ραδίων’ χαλοϋσι δ1 οί μεν Παραιχόνιον την 799*
πόλιν, οί δ>Αμμωνίαν. Μεταξύ δε η τε Αιγυπτίων κώμη και
ή Νησίσφυρα άκρα, και Ύννδάριοι σκόπελοι, νησίδια τέτταρα,
έχοντα λιμένα* ε?6’ έξης άκρα Δρέπανου' καί νήσος Αίνησίπαςα,
εχουσα λιμένα? και κώμη Απες, άφ ής είς μεν Παραιτόνιον
ς-άδιοι εκατόν, εις δε Αμμωνος οδός ήμερων πέντε, άπό δε
τοΰ Παραιτονίου χί).ιοί που καί τριακόσιοι ς-άδιοι. Μεταξύ δέ
πρώτον μεν άκρα λευχόγειος, Λευκή ακτή χαλουμένη' έπειτα
Φοινικοΰς λιμήν, και ΙΙνιχεύς κώμη' είχα νήσος Σιδονία,
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799· Τεμενά εχουσα* eft’ Αντίξοοι, μικρόν άηωτέρω τκς ίλαλάτοι;,
Απασα μέν ή χώρα αυτί) ούκ εϋοινος, πλ.εΐω δεχόμενου τού
κεράμου «λαλαχταν, ij oFvov, δν 5ij καλοϋσι Αιβυκόν* ω όή
καί τώ ζύ$ω το πολύ φΰλον χρτ,ται των ΑλεΙανίρέων* σχώ*
πτονται 3ε μαΐες-α. αί λντίζραι. Ε2σ* ό Δέρις λιμην > καλούν
μενοζ ούτως 3ιά τλ,ν πλησίον πέτραν μέλαιναν, βέρει έοικυϊαν*
όνομαξουαι 3ε xai Ζεφύριον τον πλίθον τόπον* εΓτ* άλλος
λιρότν Λευκαστής, καί άλλοι πλεΐους* εϊτα Κυνό; σίμα* ειτα
Ταπόσειρις ούκ έπΐ 2αλ.άττκ , ποατέγυρα 3εχομένΥΐ με^άλο^ν
καί άλλοι 5* ές-ΐ Ταπόσειρις επέκεινα τκς πόλεως ίκανώς* αυτής
οέ πλησίον έπΐ τ» Γαλάτη? πετρώδες χωριον, καί αύτό ίεχόμενον πολλούς τούς χωμάξοντας άπασαν ώραν έτους" είύ’ wΠλιν*
£όη, καί Νικίου κώμη* καί Χεόρο'νκ,σος φρούριον, πλησίον ήόη
τής Αλεξάνδρειας καί τής Νεκροπόλεως έν έβαομήκοντα ς·αίίοις.
Η δε Μαρεώ λιμν>ι, παρατείνουσα μέχρι καί δεύρο, πλάτος
μεν έχει πλειόνωυ ί; πεντήκοντα καί εκατόν ς-αδίών, μήκος ό*
έλαττόνων ή τριακοσιων. Εχει δ* οκτώ νήσους, καί τά κύκλω
πάντα ©ίκούμενα καλώς* εύοινια τέ έςκ περί τούς τόπους, ώς"ε
καί διαρκεΐίώαι πρός παλαιώσιν τον Μαρεώτκ,ν οίνον,

$. ι5.
Φύεται δ5έν τοΐς Αΐχυπτιακοις έλεσι καί ταΓς λΐμναις ή τε
βίβλος καί ό Αΐχύπτιος κύαμος , εξ ου το κιβώριον, σχεδόν
τι ισοϋψείς ράβδοι όσον δεκάποδες. Αλλ’ rj μεν βίβλος ψιλοί
εςίν επ άκρω έχουσα χαιτών. Ο δε κύαμο; κατά πολλά
μέρ»} φύλλα καί avSrj εκφέρει , καί καρπόν όμοιον τώ παρ’
ίμϊν κυάμω, μεχέ&ει μόνον καί χεύσει διαλλάττοντα. Οί ουν
κυαμώνες ήδειάν όψιν παρέχουσι καί τέρψιν τοΐς ένευωχεΐσίλαι
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|3ουλομενοις· εύωχοΰνται δ5έν σκα'φαις Βαλαμηχοίς, ένδύνοντες 8οο.
εις το πύκνωμα των κυάμων , καί σκιζόμενοι τοϊς φύλλοις*
ξςι γάρ σψόδρα μεγάλα, ώςε καί αντί ποτηρίων καί τρυβλίων
χρΐσ$χϊ έχει γάρ τινχ καί κοιλότητα επιτήδειον προ; τούτο*
καί δή καί ή Αλεξάνδρειά μες*ή τούτων ές*ί κατά τά έργαςήρια,
ώ; σκεύεσι χρώμένων* καί οί άχροί μίαν τινά των προσόδων
καί ταύτην εχουσι τήν άπό των ψύλλων. Ο μεν δη κύαμος
τοιοϋτος. Η δέ βίβλος ενταύθα μεν ον πολλή φύεται* οί» γάρ
ασκείται* εν δε τοίς κάτω μέρεσι του Δέλτα πολλή , ή μεν
χάρων , ή δέ βελτιων ή ιερατική. Κάνταΰ3α δέ τινες των τάς
προσόδου; έπεκτείνειν βουλομένων μενηνεγκαν την Ιουδαϊκήν
έντρέχειαν, ήν εκείνοι παρευρον επί τοί φοίνικος, xcd μάλις*α
του καρυωτου, καί του βαλσάμου* ου γάρ έώσι πολλαχού
φύεσ0αι, τή δέ σπάνει τιμήν επιτιθέντες , τήν πρόσοδον αύτοΓ;
«ν|ουσι, τήν δέ κοινήν χρείαν διαλυμαίνονται.

ι6.
Εν δεξιά δε τής Κανω&κής πύλης έξιδντι, ή διώρυξ εςιν
fi επί Κάνωδον συνάπτουσα τή Λίμνρ* ταύτρ δέ καί επί Σχε
δίαν ό πλους επί τον μέ/αν ποταμόν καί ε’πί τον Κάνωβον,
πρώτον δέ ε’πί τήν Ελευσίνα* ές*ι δ* αυτή κατοικία πλησίον τής
τε Α λεςανδρεία; καί τής Νικοπόλεως, επ’ αυτή τή Κανωβίκή
διώρυγι κείμενη , δίαιτα; έχουσα καί απόψεις τοίς καπυρίζειν
βουλομίνοις καί άνδράσι καί χυναι|ίν, αρχή τις Κανωδισμοΰ,
καί τή; εκεί λαμυρίας. Α πό δέ τής Ελευσίνας προελΒοϋσι
μικρόν έν δε£ια ές*ιν ή διώρυξ, άνάγουσα επί τήν Σχεδίαν"
διέχει δέ τετρα'σχοινον τής Αλεξάνδρειάς ή Σχεδία, κατοικία
πόλεως* εν η τό ναύς*αθμον των θαλαμηγών ηλοίων, ε’φ5 οις
ρί ηγεμόνες εις τήν άνω χώραν άναπλέουσιν* ε’νταΰθα δέ καί
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8οο. τό τελώνιο» τών άνωθεν xatayopivwv, καί άναγομένων' ο»
χάριν καί σχεδία ςξευχται επί τώ ποταμώ, άφ* ής χαί τοϋνομα
τώ τόπω. Μετά δέ την διώρυγα τήν επί Σχεδίαν άγουσαν, 6
έξης έπί τον Κάνωβον πλονς έςτ παράλληλος τή παραλία τγ
από Φάρο» μέχρι τον Κανωβικον ς*όματος* ςενη yap τις
ταινία μεταξύ δνξκει τον τε πελάχονς και τής διώρυγας , »
ή ες-αι ή τε (χαρά Ταπόσειρις μετά την Νικόπολιν, χαί το
Ζέφυρων, άκρα ναΐσκον έχουσα Αρσινόης Αφροδίτης. Το δ$
παλαιόν καί Θώνίν τοια πόλιν ενταύθα φασιν, επώνυμου τοΰ
βασιλέως τον ίεξαμένον Μενέλαόν τε χαί Ελένην £ενία. Περί
ονν των τής Ελένης φαρμάκων φηαίν όντως ό Ποιητής*
8οι.
Εσθλά, τά οί Πολυώχμνα πόρεν, θώνος παοάχοιτις.
§■ !?*
Κάνωβος 5* ες-ΐ πόλις εν είκοσι χαί εκατόν Γ«ίίοις άπό
Αλεξάνδρειας πεζή ίοΰσα , επώνυμος Κανώδου τοΰ Μενελάου
κν&ρνήτον, άποθανόντος αυτόθι, εχονσα το τον Σαράπιίο;
ιερόν πολλή άγιςεία τιμώμενον, καί θεραπείας έκφέρον , ώστε
καί τονς ελλο^ιμωτάτονς άνδρας πις·εύεα> , καί έyκoιμάσθαι
αντοίις υπέρ εαυτών, ή έτερονς. Συγγράφουσι δέ ταες καί τάς
θεραπείας, άλλοι δέ άρετάς τών έντανΘα λοχίων. Αντί πάντων
δ3έςίν ό τών πανηχνρις*ών όχλος, τών έκ τής Αλεξάνδρειάς
κατιόντων τρ διώρυγι* πάσα yap ήμερα καί πάσα νύξ πληδύει,
τών [μεν] έν τοίς πλοιαρίοις κατανλονμένων καί κατορχονμενων
άνέδην μετά τής έσχάτης ακολασίας, καί άνδρών καί χυναικών
τών «λ’ έν αντώ τώ Κανώβω καταγωγάς Ιχόντων έπικειμένας
τή διώρυγι, ενώνεις πρός τήν τοιαντην άνεσιν καί ενωχίαν.
ι 8.
Μετά δέ τον Κάνωβον ες-ι τό Ηράκλειον , ήρακλέονς έχον
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ίερον* (tret το Κανω&κον ςέμα., καί ή άρχ« τον Δέλτα. Τά Α 8οι.
εν ίε&α ττ,ς ΚανωΑκίίς Αώρνχος, ο Μενέλαος ere νομές, άπέ
τον άίελφον τον πρώτον Πτολεμαίον καλούμενος, ον, μα Δια,
άπέ τον ίίρωος, ώς im t φάση/, ων καί Αρτεμίαωρος. Μετά $έ
το Κανω&κέν ς·<$μα ές*ί to Βολ&'τινον* εΓτα το 2ε&ννντικέν,
χαί τέ Φατνικέν, τρίτον ύπαρχον τώ μεγ&ει παρά τά πρώτα
$ ο , οϊς ώριμοί το Δέλτα* καί χάρ ονέε πέρρω τίς κορνφίς
σχίζεται εις το εντός τον Δέλτα. Τώ #ε Φατνικώ σννάπτει το
MevAfatov* εΓτα τό Τανιταέν, καί τελενταΓον το Πηλονσιακόν.
Εγ<δε καί άλλα τούτων μετα|ν, ώς άν ψενίοΓοματα, άσυμύτερα. Εχει μέν ονν ΰσαγωγάς τά ρέματα , άλλ’ ονκ ενφνεες,
οΰέέ μεχαλοις πλοίοις, άλλ’ νπ^ρετεκοΓς , Αά το βραχέα είναι
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δοι. καί έλώ&ι. Μάλις-α μέυτοι τώ Κανω&κώ ς-όμαη έχρώντο, ώς
εμπορείω , τών χατ’ Αλεξάνδρειαν λιμένων όποχεχλεισμένων,
ώς προείπομεν. Μετά δέ τό Βολ&'τινβν ς-όμα επί πλέον έκκειται
ταπεινό καί αμμώδης αχρα’ καλείται δέ Αγνόν χέρας* έ& ή
Περσέως σκοπή’ xai τό Μασιών τείχος* πλευσαντες γάρ έπΐ
Ψαμμκίχον τριάκοντα ναυσι Μιλήσιοι κατά Κυαξάρη (ουτος
o’ ήν τών Μήδων), κατεσχον είς τό ζ’όμα τό Βολ&τινον* eft’
έκδάντες έτειχισαν τό λεχθέν χτίσμα* χρόνω 5* άναπλεύσαντες
εις τόν Σαϊτικόν νομόν, χαταναυααχήσαντες Ιναρον, ποΟιν
έκτισαν Ναυκρατα* ού πολύ τής Σχεδίας δπερ&εν. Μετά δέ τό
Boa. τών Μιλησίων τείχος επί τό Σεδεννυτικόν προϊόντι ζ’όμα,
λίμναι είσίν, ών ή έτέρα Βουτική καλείται άπό Βοντον πόλεως.
Καί ή Σεδεννυτική δέ πόλις, καί ή Σάϊς, ρττρόπολις τής κάτω
χώρας, έν η τιριώσι τήν Αθήναν’ έν δέ τώ ίερώ αυτής ή 5ήκη
κειται τού Ψαριρτιχον περί δέ τήν Βοϋτον καί Ερριόπολις έν
νήσω κείμενη. Εν δέ τή Βουτώ Λητούς εςι μαντεϊον.
$. ϊ 9·
Εν 5έ τρ μεσογοάα τη υπέρ τοΰ Σεδεννντοιοΰ καί Φατνικον
ς·όματος Ξόϊς ές-ί καί νίσος καί πόλις έν τώ Σεβεννντικώ
νομω. Ες-t ίέ καί Ερμου πόλις, καί Λύκον πόλις, καί Μένους,
οπού τόν Πανα τιμώσι, καί τών ζώων τράγον* ώς ίέ Πίνδαρός
φησιν, οι τράγοι ενταύθα γυνοαξι μίγνυνται*.
Μένώϊτα παρά zp^txvov θαλάσσας
Εσχατον, ΝβΛον χέρας, αηιβάτχι
Oil τράτ/ot γνναιξι ρασγονται·
Πλησίον 5έ Μένόητος καί Διός πόλις , καί αί περί αυτήν
λίμναι, καί Λεοντόπολις* εΓτ; άπωτέρω ί Βούσιρις πό)νΐς εν τώ
Βουσφιτ^ νομώ, καί Κυνός πόλις* Φησι $* Ερατοσθένης ,
κοινόν μεν είναι τοις βαρδαροις πάσιν έθος την ξενηλασίαν*
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τους δ3Αιγυπτίους έλέχχεσθαι διά των περί τον Βούσιριν με- 8υζ.
ρυθευμένων έν τώ Βουσιρίτρ νορω, διαβάλλειν την άςενύζν
βουλομένων τού τόπον τούτον τών νοερόν ού (3ασιλέως , μά
Δώ, ουδέ τυράννου γενομενου τίνος *τού* Βουσιριδος* προσεπιφημισθηναι δέ καί το,
Al·■/υnx6vS, « ν α ι ,

ό ο λ ιχ ή ν ό ίο ν

άργαλήιν v t,

προσλαμδάνοντος προς τούτο πάμπολυ καί τού άλιμένου,
ναι τον μηδέ τον όντα λιμένα άνεισθαι τον προς τ>5 Φάρω ,
φρουρεΐσθαι δ* υπό βουκόλων λ>7ς-ών, επιτιΘεμένων τοΓς προσορμιζομενοίς. Καρχηδονιους δε καταποντούν, ει τις τών ξένων
είς Σαρδώ παραπλεύσειεν, π επί ςτίλας- διά δέ ταύτ άπις*εΓ-.
σθαι τα πολλά τών εσπεριών. Καί τους Πέρσας δέ κακώς
■ηεϊσΒαι τοίς πρέσ&σι τάς οδούς κύκλω καί διά δύσκολων.
§. 20.

Συνάπτει δέ καί 0 Αθριδίτης νομός, καί ότι ό Προσωπίτης
νομός, έν ω Αφροδίτης πόλις* Τπέρ δέ τό Μενδήσιον ς-όμα
καί τό Τανιτικόν , λίμνη μεγάλη, καί ό Μενδησιός ές-ι νομός,
καί ό Λεοντοπολίτης, καί πόλις Αφροδίτης, καί ό Φαρβητίτης
νομός* ειτα τό Τανιτικόν ς-όμα, ό τινες Σαϊτικόν λε^ουσι* καί
ό Τανίτης νομός, καί πόλις έν αυτή μεγάλη Τάνις.
φ. 2 1.

Μεταξύ δέ τού Τανιτικού καί τού Πηλουσιακού λιμναι, καί
έλη μεγάλα καί συνεχή, κώμας πολλάς εχοντα* Καί αυτό δέ
τό Πηλούσιον κύκλω περικείμενα έχει Ιλη, & τινες βάραθρα
χαλούσε, καί τέλματα- ώκις*αι δ5 άπό θαλάττης εν πλειοσιν η
είκοσι ς-αδίοις* τόν δέ κύκλον έχει τοΰ τείχους ς-αδιους είκοσιν*
ώνόμας-αι δ* άπό τού πηλού καί τών τελμάτων. Ταύτη δέ καί 8ο5.
δυσείσ£ολός ές-tv η Αίχυπτος έκ τών εωθινών τόπων τών κατά
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$ο3. Φοινάην καί την Ιουδαίον· καί έ» τής Αρ«δίας δέ ττ5ς Ναβα·
ταίων, ήτις ές'ι προσεχής, δια τούτων επί την ΑΓχυπτον ή
οδός, ΰ δέ μεταξύ τού Νείλου καί τού Αραπιού κόλπου,
Αρχοία μεν ες*ι, καί επί ye των άκρων αυτή; ιδρυται τό
Πηλούσιον* βλλ’ έρημος άπασά ές*ι καί άδοτο; στρατοπέδω. 0
δέ μεταξύ ίσ&μος τού Πηλουβίου καί τού μυχόν τού καθ’
Ηρώων πόλιν, έννακοσίων μέν ές*ι ς·«διων, ώ; δέ Ποσειδώνιός
φησιν, έλαττόνων ή χιλίων καί πεντακοσίων προς δε τω άνυδρος είναι καί αμμώδες, ερπετών πλήθος έχει των άμμοδυτών.

§.

22

.

Από δέ Σχεδίας άναπλέουσιν επί Μέμφιν, έν δε£ιά μέν είσι
πάμπολλαι κώμοι μέχρι τής Μαρείας λίμνες , ών εςδ καί ή
Χαοριου κώμη λεχομένη' επί δε τώ ποταμώ έρμούπολίς ές*ιν*
είτα Γυναικών πόλις, καί νομός Γυνααοπολίτης* εφεξής δε
Μώμεμφις, καί Μωμεμφιτης νομός* μεταξύ δέ διώρυγες
πλείους εις ττ,ν Μαρεώτιν. Οί δέ Μωμεμφϊται τήν Αφροδίτην
τιμώσι, καί τρέφεται θήλεια (3ούς ιερά, καθα'περ εν Μεμφει
ό Απις, εν Ηλιου δέ πόλει ό Μνεΰϊς* ουτοι μεν ούν θεοί νομίζονται. Οί δέ παρά τοις άλλοις (παρά πολλοΐς χάρ δή έν
τε τώ Δέλτα καί έξω αυτού, τοΐς μεν άρρην, τοις δέ θήλεια
τρέφεται), ουτοι δέ θεοί μεν ού νομ£ονται, Ιεροί δέ.
φ. 23.
Υπέρ δέ Μωμέμφεώς είσι δύο νιτρίαι, πλεΐςΌν νίτρον Ιχουσαι , καί νομός νιτριώτης. Τιμάται δ’ ένταύθα ό Σάραπις, καί
παρά μόνοις τούτοις θύεται έν Αίχυπτω πρόδατον* πλησίον δέ
καί ενταύθα πόλις Μενέλαος* έν άριςεράί δε έν τώ Δέλτα, επί μέν
τώ ποταμώ Ναύκρατις* άπό δέ τού ποταμού δίσχοινον διψούσα
ή Σάϊς , καί μικρόν τούτης ύπερθε τό τού Οσίριδος &π/λον, ενω
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woQcu τόν Οσιριν φασιν. Αμιρισβητούσιδέ τούτου πολλοί, καί 8ο3.
ρλις·α οί τάς Φιλάς οΐκούντες τάς υπέρ 2υ»5νης καί τής ΕλεΜ
5^ντό*)ς. ΜνΘεύονσ* y«p
βΜτι # ϊσις κατά πολλούς τόπους
κατά yfis θει'η σορονς του 0 σΐ|ίιδος’ μία δε τούτων ίν έχουσα
τον όσιριν, αφανής πάσι* τούτο δε πράξειε λά&είν βουλομένη
τον Τυφώνα, μη έπελ&ών έκρίψειε το σώμα τής 3ήκης.
$· 24.
Από μεν δη Αλεξάνδρειάς έπί trjv τού Δέλτα κορυφήν αυτή
ή περιή^ησις. Φησί δ ό Αρτεμίδωρος σχοινων οκτώ καί είκοσι 8ο4
τον άνάπλουν, τούτο ό’ είναι ς*αδίων οκτακόσιων τετταράκοντα, λο^ι£όμενος τριακοντας-οδιον τήν σχοινον. ΗμΓν μέντοι
πλέουσιν, άλλοτ’ άλλω μετρώ χρώμενοι των σχοίνων άπεδίδοσαν τά διαζώματα, ώςε καί τετταρακοντας·αδίους , καί ετι
ρέζους, κατά τόπους όμολο^εισ£αι παρ’ αυτών. Καί διότι
παρά τοΓς Αίχυπτιοις «ς-αχόν ές-ι τό τής σχοίνου μέτρον, αυτός
Αρτεμίδωρος εν τοΓς εξής δήλοΓ. Από μεν γάρ Μέμφεως μέχρι
Θηβαϊδος την σχοίνον εχάς-ην ψησΐν είναι ςαδίων εκατόν εικοfftv άπό δέ τής Θη6αίδος μέχρι Συήνης εξήκοντα* άπό δε
Πηλουσιου προς την αυτήν άναπλέουσι κορυφήν , σχοινους μεν
πέντε καί είκοσι ψησι, ς-αδίους δε επτακοσίους πεντήκοντα, τώ
αΰτω μετρώ χρησάμενος. Πρώτον δ έκ τού Πηλουσίου προελ&ούσιν είναι διώρυγα την πληρούσαν τάς κατά τά έλη καλουμένας λίρας, αΐ δύο μέν εισιν, έν άρις*ερά δε κείνται τού
ρεγάλου ποταμού υπέρ τό Πηλούσιον έν τή Αραβία. Καί άλλας
δέ λίρας λέ^ει καί διώρυ/ας ε’ν τοΓς αΰτοίς μέρεαιν έξω τού
Δέλτα. Ες*ι δέ καί νομός Σε&ρωίτης παρά τήν έτέραν λίμνην'
ένα δε των δέκα των έν τώ Δέλτα διαρώμεΐται καί τούτον
εις δέ ταύτας τάς λίρας συμδζλλουσι καί άλλοι * δύο *
διώρυγες.
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8ι>4·

AWjj δ εςίν εν.διδοΰσα εις τήν Ερυθρόν, xai τον Αράδαν
κόλπον, και πόλο Αρσινόην, κν όνιοι Κλεοπατρίίία καλονη.
Διαρρεϊ δε *χαι* διά τών τιαρών χαλθυμένων λιμνών y at πρόιερόν μεν τ,σαν παραί, τμτ,Βείσης 5έ τίς διώρυγος τής λεχ3-είσκς ρετείαλοντο τή χρασει τον, ποταρον* καί ννν είσίν
ενοψοι, ρεςαί & καί τών λιμναίων ορνέων. έτρ#τη ίέ ή
ίιώρνς κατ’ άρχάς (Λεν υπό Σεσώςφιος πρό τών Τρωικών οί
δε, ίιπό τον Ψαρριτίχον παιίός , όρξαμένον μόνον, ε?τ’ εκλιπόντος τόν βίαν* νς-ερον δε υπό Δαρείον τον πρώτον δαζδεξαμένον τό εξής εργον. Καί οντος όε, δόξη ψενδεϊ πειστείς,
άγγιζε τό εργον περί συντέλειαν ήδη' έπείσ3η γάρ μετεωροτέραν
είναι την Ερυθρόν θαλατταν τής Αίγυπτου , χαι, εΐ ίίακοπεόι
πας δ μεταξύ ισθμός , έπικλνσθκσεσθαι τη θαλάττρ την Αί
γυπτον. Οί μένζοι Πτολεραϊκοί βασιλείς όίακόψαντες, κλεις-όν
εποιηοαν τον Ενριπον, ώστε, οτε βούλοιντο, εκπλείν ακωλότως εις τ«ν ε|ω θαλατταν, καί είσπλείν πάλιν. ΕΓρκται όε
καί περί τίς τών υδάτων έπιγανείας καί έν τοΓς πρώτοις νπο»
μνήμασι.
φ. 26 .

Πλησίον δε τής Αρσινόης καί ή τών Ηρώων ες'ι πόλις καί ή
Κλεοπατρίς εν τώ ρνχώ τον Αραδίου κόλπον τώ προς Αί/ν8ο5. πτον, καί Αρένες, καί κατοικίαι, διώρυγές τεπλείονς, καί λιρναι
πλι;σια£ονσαι τοντοις* ένταυΒα δ έςΐ χαι ό Φα^ρωριοπολίτ^ς
νονός, καί πόλις Φαγρωρά-ολις. Η ίέ άρχό τκς όιώρυ/ος
τκς έχδιδούσης εις τΫ,ν Ερυθρόν θαλατταυ άπδ ζύμης αρχεται
Φακκονσκς, η συνεχής έςι καί κ Φίλωνος κώμη' πλάτος ό*
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fytt πηχών εκατόν ή &ώρυί, βάθος & ίσον άρκείν μυριοψόρω 8ο5.
νη(· οντοι ό* οι τόποι πλ,ησιαζουσι τ>? κοpvfjj τον Δέλτα.
S· 27·
Αυτόν ίέ και κ Βουβας-ός πόλις, καί ό Βουβας-ίτ>ις νομός·
καί υπέρ αυτόν ό Ηλιοπολίτης νομός. Ενταύθα $* ές-iv it τον
Ηλιου πόλις, ε’πί χώματος άξιοϊόγου χειμένη, τό ιερόν εχουσα
του Ηλιου, καί τον βουν τον Μνεύϊν εν σηκώ τινί τρεφόμενου,
ος παρ’ αΰτοίς νενόμις-αι Βεός, ώσπερ καί εν Μέμφει ό Απις.
Πρόκεινται όέ τοϋί χώματος λιμναι, τέν άνάχυσιν εχ τής πλη
σίον όϊώρυ^ος έχουσαι. Νυνί μεν ουν ε’ς-ί πανέρημος it πόλις ,
τό ιερόν έχουσα τώ kl/υτηίω τρόπω κατεσκευασμένον άρχαίον,
ϊχον πολλά τεκμήρια τές Καμβύσου μανίας καί ιεροσυλίας, δς
τά μεν πυρί, τά ίέ σι&ίρω ίιελωβατο των ιερών, ακρωτη
ρίασών καί περικαίων, καΒάπερ καί τους οβελίσκους· ών όύο
καί εις Ρώμην έκομίσθησαν, οι μίϊ κεκακωμε'νοι τελέως· άλλοι
ό5έίσί κάκεί, καί έν Θέβαις, τί νυν Διοσπόλει, οι μέν*ες·ώτες
ακμήν πυρίβρωτοι, οί όέ καί κείμενοι,
a 8.
Τίς <5ε κατασκευές των ιερών ή διάΒεοις τοιαύτη. Κατά
tvjv εισβολήν την εις τό τέμενος λιθός-ρωτόν ες*ιν ίόαρος ,
πλάτος μεν όσον πλε3ριαίον, Jj καί έλαττον, μηχος $ε καί
τριπλάσιον, καί τετραπλάσιον ες-ιν όπου, καί μεχζον καλείται
όέ δρόμος τούτο, κα^άπερ Καλλίμαχος εϊρηκεν*
Ο ίρόμος ιερός ουτος Ανούίιίος.
Διά όέ τού μέκους παντός εξής ε^' έκάτερα τού πλάτους
σφίχχες ϊόρυνται λίθινοι, πηχεις είκοσιν, 5) μικρώ πλείους απ’
άλλήλων όιεχουσαι , ώσδ7 ένα μεν εκ δεξιών είναι ς-ίχον
τών σ^ιχχων , ένα ό* ε’£ ευωνυμων μετά όέ τάς σφίγγας
3
Ρ

258

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

6ο5. πρόπυλου μέγα , είτ’ αλίο προελθόντι πρόπυλου , εΓ-’
άλλο* ούκ Ιςχ δε διωριομένος άρ&μός, ούτε τώυ προπύλων,
ούτε τώυ οψΐγγών' άλλα S* ευ άλλοι; ίεροΐς, ώσπερ καί χά
μήκη καί χά πλάτη τώυ δρόμων. Μετά δε χά προπύλαια ό
νεώς, πρόυαου εχων μεγαν καί a|to7oyov. Του δε σηκόν σύμ
μετρου , ξόανου δ* ούίευ , h ονκ ανθρωπόμορφου, άλλα τώυ
άλό/ων ζώων τινός* τού 5ε πρόναου παρ’ έκάτερον πρόκειται
τά λεγάμενα πτερά* έςι 5έ τούτα ίίοϋψή τώ νεώ τείχη 5ύο,
8ο6. κατ’ άρχάς μεν άψεςώχα άπ’ άλλήλωυ μικρώ πλέον, ή τό
π)άτος ές-ί τής κρηπίδας τού υεώ* έπειτ’ εις το πρόσθευ προΐόυτι, κατ’ άπονευούσας γραμμάς μέχρι πηχών πευτήκοντα η
εξήκοντα* άυο^λυφάς ί* έχουσιυ οί τοίχοι ουτοι μεχάλων είόώλωυ, όμοιων τοις Τυρρηνικοις , καί τοις άρχαίοις σψόδρα τώυ
παρά τοις Ελλησι δημιουργημάτων. Ες*ί 5ε τις καί πολύς*υλος
οίκος, καθάπερ εν Μέμφει, βαρβχριχην εχων την κατασκευήν*
πληυ yap τού μεγάλους είναι, καί πο/λούς, καί πολυς*ιχους
τους ς-ύλους, οΰδέν έχει χαριεν , ούόε γραφικόν, αλλά μα
ταιοπονώ» εμφαίνει μάλλον.
§· 2C,·
Εν £έ τί Ηλιουπολει καί οίκους ειδομεν μεγ&ονς , εν οις
δίετριδον οι Ιερείς9μχΟχςα yap δη ταυτrtv κατοικίαν Ιερέων γε~
yovivcu <pa<Ji το παλαβόν, φιλοσόφων άντρων καί άς’ρονομικών*
έχλέλοιπε ίέ καί τούτο νυνί το GVpjpta, καί ί ασκ^σις. Εκεί
piv ουν ου&ίς ίμίν ISjg&mo της τοξευτής άσκώτεως προεςώς'
άλλ’ οί ίεροποιοί μόνον, καίεζηγνjtai το?ς ξένοις των περί τα
Σέρα. ΠαρτικολούΒΈΐ ίέ τις εξ Αλεξανίοείας άναπλέοντι εις ττ,ν
Αϊ/υπτον Αιλέω Γαλλωτω ήγεμόνι, Χαιρήμων τοννομα, προσποιουριενος τοιαυτην τινά έπιςτζμτιν γείώμενος δε τό πλέον,
ώς άϊαζών και ιδιώτης* εκεΓ δ7ουν έδείκνυντο οΊ τε των ιερέων
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oUotf καί Πλάτωνος καί Ενδόξου όιατριβαί. Σννανέβη γάρ 8ο6.
δ/ι τώ Πλάτωνι ό Εύίο£ος δεύρο , καί συνόίετριψαν τοΓς
ίερεύσιν έκεΓνοι ενταύθα τρισκαίίεκα έοι, ώς εΓρηταί TUt’ πε»
ρητούς γάρ όντας κατά τκν έπιρ5ρ»ΐν των ουράνιων, μυθικούς
δε καί δυαμεταδότους , τώ χρόνω καί ταΐς θεραπείαις εκλιπά
ρησαν, ώς*ε τινά των θεωρηράτων ις-ορ^σαι* τά πολλά <3ε άπεκρύψαντο οι βάρβαροι. Ούτοι ίέ [καί] τά έπιτρέχοντα τκς «ρέρας καί τός νυκτός μόρια τοΓς τριακοσίαις έξηκονταπέντε τ,μίρχις εις τήν έκπληρωσιν του ενιαυσίου χρόνου παρέίοσαν* άλλ’
«/νοείτο τέως ό ενιαυτός παρά τοΓς Ελλησιν, ώς καί άλλα πλειώ,
έως οι νεώτεροι άς-ρολό/οι παρέλαβον παράτών ρεΘερρηνευσάντων είς τό Ελλάνικόν τά των ιερέων υπομνήματα’ καί έτι νυν
παραλαρβάνουσι τά απ’ εκείνων, ομοίως και τά των Χαλίαίων.
3ο.
Εντεύθεν ίέ ό Νείλος ές*ιν ό υπέρ του Δέλτα τούτου όε
τά ρέν ίε£ιά καλούσι Λιβύην, άναπλεοντι, ώσπερ καί τά περί
την Μαρεώτιν· τά 5* έν άριςερα. Αραβίαν. Η ρέν ουν Ηλιοπο*
λίτις έν τρ Αραβία εςη' έν δε τρ Λιβύρ Κερκέσουρα πόλις
κατά τάς Εύίόξου κείμενη σκοπάς* ίείκνυται yap σκοπ>5 τις
προ της Ηλιου πόλεως, καθάπερ καί προ της Κνίσου, προς 807.
«ν έσημειοΰτο έκεΓνος των ουράνιων τινάς κινήσεις* ό βέ νορός
Λητοπολίτης ουτος. Αναπλευσαντι δ* ές'ι Βαβυλών, φρούριον
έρυρνόν, άπος-άντων ενταύθα Βαβυλωνίων τινών, εΓτα ίιαπραξαμενων ενταύθα κατοικίαν παρά των βασιλέων* νυνί δ* ές-1
ς-ρσχόπεδον ενός τών τριών ταγμάτων τών φρουρούντων τόν
Αίγυπτον* ράχις ί* ές-ΐν άπό τού ςρατοπέδου μέχρι Νείλου
καθ^κουσα, δι «ς άπό τού ποταρού τροχοί καί κοχλίαι τό
δίωρ άνάγουσιν , άνδρών εκατόν πεντκκοντα έργαζομένων,
Ρ a
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807. δέσμιων άφορώνται δ* ένδένίε ττϊλαυγώς αί Πυραριίες εν τ>5
κεραία εν Με^φει, καί είσί ηλίθιόν.
$. 3 ι.
Eyyti; ίε καί ή Μέρφις αυτί) , βασίλειον των Αιγυπτίων’
eft yap από του Δέλτα τρίσχοινον εις αυτήν* έχει όε ιερά τό
τε τοϋ Απιίος, ός ές& ό αυτός καί Οσιρις* όπου ό βοϋς ό
Απις έν σηκώ τινι τρέφεται, θεός,ώς ?φην, νομιζόμενος, διάλευκός τό ρέτωπον και άλλα τινά ρικρά τοΰ σώματος, τά ό*
άλλα ρέλας* οίς σημείοις αεί κρίνουσι τόν έπιτήίειον είς τήν
διαδοχήν, άπογενομένου τοϋ τήν τιμήν εχοντος. Eft ^ αυλή
προκειμένη τοΰ σηκού, έν γ καί άλλος σηκός τής ρητρός του
βοός* είς τανττ,ν δε τήν αυλήν έζαφιάσι τον Απιν καθ’ ώραν
τινά, καί ραλ/ra πρός έπι'&ι&ν τοΓς ξένοι;* όρώσι μεν yap καί
όίά θυρίόος έν τώ σηκώ, βούλονται ίέ καί έ|ω* άποσκιρτήσαντα έν αυτή μοίρα, άναλαρ&ίνουσι παλιν είς τήν οικείαν
f άσιν. Τό τε όή τοϋ Απιόος iftv ιερόν παρακείρενον τώ ΐϊφαιfe«p , καί αυτό τό Ηφαί^ειον , πολυτελώς κατεσκευασρένρν
ναού τε μεγ&ει xai τοΐς άλλοις. Πρόκειται ί* έν τώ ίρόρω
καί ρονολιθος κολοσσός* έθος
ές-ίν έν τώ δρόμω τοΰτω
ταύρων αγώνας συντελείσθαι πρός άλλήλους, οΰς έπίτηίες
τρέφουσι τινες , ώσπερ οί ίπποτρόφοι* συρβαλλουσι yap είς
ράχην αφέντες* ό δε κρέιττων νορισθείς άθλου τυ/χανει. Efi
5* έν Μέρφει καί Αφροδίτης ιερόν , θεάς Ελληνικός νομιζομένης* τοές 3έ Σελήνη; ιερόν είναι φασιν.
$. 3a.
E ft δε xai Σεράπειον έν άμμώδει τόπω σφόδρα, ώσθ’ υπ*
ανέμων θΐνας άμμων σωρευεσθαι, εφ’ ων αί σφίγγες, αί ρέν
καί ρέχρι τής κεφαλής έωρώντο υφ’ «ρών κατακεχωσρέναι, αί
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«ριφανείς* εξ ων είχάξειν παρήν tov κίνδυνον, ειτω βαδι- 807.
ζοντι προς τό Ιερόν λαίλαψ επιπεσοι. Πόλις δ* ές-ΐ μεγάλη τε
καί ευανδρος , δεύτερα μετά Αλεξάνδρειαν, μνγάδων άνδρών,
χο&άπερ καί τών εκεί συνωκισρενων. Πρόχειντα: δε και λιρυαι
τής πόλεως και των βασιλείων, ά νΰν μεν κατέσπας·αι καί ξςτν
έρημα· ϊδρυται δ έφ7 ύψους καθήκοντα ρίχρι τον κα'τω τ>5ς 8ο8.
πόλεως έδάφους* συνα'πτει δ άλσος αύτώ καί λίθινη.
$. 33.
Τεττ^οάκοντα δ’άπό τής πόλεως ςαδίους προέ&όντι, ορεινή
τις όφρύς εςτν, εφ’ $ πολλαί μεν Πυραμίδες είσΐ, τάφοι των βα
σιλέων, τρεις δ* ά?ιόλο)Όΐ· τάς δέ δύο τούτων καί εν τοΓς επτά
θεαρασι καταριθμούνται' εισί yap ς·αδιαΐαι τό ύψος, τετράγωνοι
τώ σχδραπ , τίς πλευράς έκάςτί; ρικρώ μεΐζον τό ύψος έχουσαι* ρικρώ δέ καί ί ετέρα τδς έτέρας ες*ΐ μείξων' έχει δ5εν δψέι
ρεσως πως τών πλευρών λ&ον έξαιρέσιμον' άρΒέντος δε, σύριγξ εζ"ΐ σκολιά ρέχρι τίς Βήχης. Αυτοί μεν ουν ly )^ άλλύλων
είσί τώ αύτώ έπιπεδώ* άποτέρω δ ές-lv, εν ύψει μείζονι τής
ορεινής, ή τρίτη πολύ έλάττων ταΐν δυεΓν, πολύ δέ μείξονος δα
πάνης κατεσκευασρεν/]* άπό yap ^ερελίων ρέχρι ρέσου σχεδόν
τι μελανός λίθου ες*ίν· εξ ου καί τάς Μνείας κατασκευά£ουσι κομίξοντες πόρρωθεν* άπό yap τών τϋς Αιθιοπίας ορών, καί τώ
οχληρός εΐναι καί δυαχατεργαςος, πολυτελή τχν πραγματείαν παρεσχε. AeyoTai δέ τϋς εταίρας τάφος γεγονώς υπό τών ερας-ών,
«ν Σαπφώ ρέν, « τών μελών ποιήτρια, καλεί Δωρίχαν, ερω
μένην τοϋ αδελφού αυτής Χαράξου γεγοννΐαν, οίνον χαχάγοντος
είς Ναύκρατιν Λέσδιον κατ’ ε’ρπορίαν* άλλοι δ* όνορα'£ουσι .
Ροδώπιν* ρυθεύουσι δ , ότι λουομένης αυτής εν τών ύποδ;ρα'των *αυτής* άρπάαας αετός παρά τ*5ς &εραπαίν«ς, κορίσειεν
είςΜέρφιν,καί τούβασιλεως δικαιοδοτούντος εν ύπαιθρο), yeveΡ 3
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. μένος κατά κορυφήν αυτού ρίψειε το υπο'δήμα εις τον κόλπον'
ό δέ καί τώ ρυθμω τού υποδήματος, καί τώ παράδοξοι κινη
θείς, περιπέμψειεν εις τήν χώραν κατά {ήτησιν τής φορούσες
ανθρώπου τούτο* έν τή πόλει δε ευρεθείσα,τών Ναυκρατιτών
άναχθεά?, καί χένοιτο χννή τον |3ασιλέ&>ς" τελεντήσασα δέ τον
λεχθέντος τύχοι τάφον.

$. 34.
Εν δέ τι των δραθεντων υφ’ ημών εν ταίς Πνραμισι παρα
δόξων ούκ άξιον παραλιπείν. έκ γάρ τής λατύπης σωροί τινες
προ τών Πυραμίδων κεόται* εν τοντοις δ* ευρισκεται ψήγματα
καί τνπω καί μτ/έθει φακοειδή* ένίοις δέ καί ώς άν πτισμα
οΓον ήμιλεπίς·ων έπ«τρέχει. Φασί δ’ άπολιθωθήναι λείψανα της
τών εργαζομένων τροφής· ονκ άπέοικε δε" καί χάρ οίκοι παρ’
ήμίν λόφος τις ες-ιν έν πεδίω παραμήκης* βντος δ* ές'ι μεςας
ψήφων φακοειδών λίθου πωρείας. Καί at θαλάττιαι δε καί αι
ποτάμια: ψήφο: σχεδόν τι την αυτήν απορίαν υποχράφονσο*
άλλ’ αυται μεν εν τή κινήσει τή διά τον ρεύματος ευρεσιλοχίαν
τινά έχονσιν, εκεί δ* άπορωτέρα ή σκέψις* είρηται δ’ έν άλλοις
. καί διότι περί τδ μέταλλιον τών λίθων, έξ ων αι Πυραμίδες
χεχόνασιν, έν όψει ταίς Πνραμίσιν δν πέραν έν τρ Αραβία,
Τρωικόν τι καλείται πετρώδες ίκανώς όρος, καί σπήλαια υπ’
αντώ, καί κώμη πλησίον και τοντοις καί τώ ποταμώ, Τροία
καλούμενη, κατοικία πάλαιά τών Μενελάω σν^κατακολουθησάντων αιχμαλώτων Τρώων , καταμεινάντων δ5 αυτόθι.
$. 35.

Μετά δέΜέμφιν Ακανθος, πόλις ομοίως έν τή Λιβύη, καί τδ
τον Οσίριδος ίερδν, καί τό τής Ακάνθης άλσος τής Θηβαϊκής,έξ
ής τδ κόμμι. Ειθ’ δ Αφροδιτοπολίτης νομδς , καί ή ομώνυμος
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ποΤις έν τγ Αραδίφ, έν η λευκή βούς ιερά τρέφεται. ΕΓΘ’ό Ηρα- 809»
χλεώοις νορός εν νήσω ρεχάλρ, καθ’ ήν ή &ώρυ| ές-ίν εν <?ε|ιά
εις την Λιβύην έπί τόν Apoivoiojv νορόν, ωςε καί δίς·ομον dναι
•wv διώρυγα., μεταξύ μέρους τίνος της νήσου παρερπίπτοντος.
Εγ<ί* ό νορός ουτος άήιολοχώτατος των απάντων κατά τε τήν
αρετήν , καί τήν κατασκευήν έλαιύρυτύς τε yap μόνος εςΐ
με/cd.oις καί τελειοις δίνδρεσt καί καλλικάρποις* εΐ όέ συχκοριζοι καλώς τις , καί ευεΤαιος* όλιχωροΰντες όε τούτου, πολύ ‘
ρέν ποιοΰσιν Ιλαιον, μοχΒτιρόν δε κατά τήν όίρήν. Η 5* άλλη
Αίγυπτος άνέλαιύς ες-£> πλήν των κατ’ Αλε&ίνίρειαν κήπων,
οι ρεχρι του έλαίαν χορηγεί» ικανοί είσιν, έλαιον ί ’ ούχ υπουρ
γούσα. Οίνον ήέ ούκ όλίχον εκφέρει, σίτον τε καί όσπρια, καί
τάλλα σπέρματα πάρπολλα. Θαυρας-ήν δέ καί τήν λίρνην Ιχει
τήν Μοίριδος καλουρένην πελαριαν τώ ρεχέθει καί τή χοόα
θαλαττοειόή* καί τούς αίχιαλούς όε ές-ιν όρον έοικύτας τοίς
θαλαττίοις· ώς ύπονοείν τά αυτά περί των κατά Αρρωνα τύπων
καί τούτων ( καί /άρ ούίέ πάρπολυ άφεςάσιν άλλήλων καί
τού Παραιτονίου), ρή, ώσπερ το ιερόν εκείνο είκάζειν ες'ι πρότερον ini τη Βα)αττη ιδρύομαι διά το πλήθος των τεκρηρίων,
καί ταύθ* ομοίως τά χωρία πρότερον επί τή θαλάτττι ύπήρχεν ή ίέ κάτω Αίχυπτος καί τά ρεχρι τής λίρνης τής Σερβωνάιδος πέλαγος ήν, σύρρουν τυχόν ίσως τή Ερυθρά τρ κατά.
Ηρώων πόλιν καί τόν Αιλανίτην μυχόν.
$. 36.
Είρηται όέ περί τούτων ίιά πλειόνων έν τώ πρώτω ύπορνή*
ρατι τής γεωγραφίας’ καί νυν 5*επί τοσούτον ύπορνκίΓέον, [τό]
τής φύσεω; άρα καί τό τής πρόνοιας όρχον είς εν συμφέροντος,
Τό μεν τής ρύσεως, ότι των πάντων είς εν συννευύντων τό τού
όλου μέσον, καί σφαιρουρενων περί τούτο, τό μεν πυκνό-
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τατον καί μεσαίτατόν έςω ή χή , το 3* ήττον towvtov *χχι*
εφεξής το ύδωρ* έκατερον δέ σφαίρα, ή μεν ς·ερεά, ή δε
κοίλη, εντός έχουσα την γην. To Si τής πρόνοιας, ότι βε&>ύληταε, καί αυτή ποοαλτρία τις ούσα, καί μυρίων έργων Sr,- '
μιουργός, εν τοίς πρώτοις ζώα γένναν, ως πολύ διαφίροντα
τών άλλων, καί τούτων τά χράτιςα, θεούς τε καί άνθρώπους,
ών ενεκεν καί τά άλλα συνέςτριε. Τοίς μεν ουν θεοίς απέδειξε
τον ουρανόν, τοίς δ* άνθρώποις τήν χήν, τά άκρα τών τοϋ
κόσμου μερών· άκρα «5ε τής σφαίρας τό μέσον καί τό έξωτάτω.
Αλλ’ επειδή τη γη περάιειται τό ύδωρ, ούκ ?ς·ι 5’ όνυδρον ζώον
ό άνθρωπος, αλλά χερσαίου καί εναέριον, καί πολλοΰ κοινωνικόν
φωτός, έποίησεν έξοχάς έν τρ γη πολλάς καί είσοχάς, ώστ

έν αίς μεν άπολαμδάνεσθαι τό σύμπαν, ή καί τό πλέον ύδωρ,
άποκρύπτον τήν ύπ’ αύτώ χήν· έν αίς δ* έξέχειν την γην, άποκρύπτουσαν ύφ’ έαυτή τό ύδωρ, πλήν όσον χρήσιμον τώ άνθρωπείω γίνει, καί τοίς περί αυτό ζώοις καί φυτοίς. Επεί S’
εν κινήσει συνεχεί τά σύμπαντα , καί μεταδολαίς μεχάλαις
( ού χάο οίόν τε άλλως τά τοιαδτα, καί τοσαΰτα, καί τηλικαϋτα , έν τώ κοσμώ διοικείσθαι) , ύποληπτέον μήτε την χήν
αεί συμμενειν ούτως, ως·’ άεί τηλικαύτην είναι, μηδέν προστιθείσαν έαυτή, μηδ’.άφαιροΰσαν, μήτε τό ύδωρ* μήτε την Ιδραν
εχειν την αυτήν έκάτερον , καί ταΰτα εις άλληλα φυσικωτάτης οίσης καί έχχυτάτω τής μεταπτώσεως· αλλά καί τής χής
πολλήν εις υόωρ μεταβαλλέιν , καί τών υδζ'των πολλά χέρσουσθαι τον αυτόν τρόπον, όνπερ καί έν τρ χή. Κατ’ αυτήν [τε]
τοσαΰται διαψοραί- ή μέν χάρ εύθρυπτος , ή δέ ς·ερεά καί
πετρώδης , καί «δηρίτις , καί ούτως επί τών άλλων. Ομοίως
δέ καί επί τής υγράς ουσίας' ή μεν γάρ άλμυρίς, ή δέ
γΐυχεϊα καί ποτιμος , ή δέ φαρμακώδης , καί σωτήριος καί
ολέθριος , καί ψυχρά καί θερμή. Τι ουν θαυμας-όν , ει τινα
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μέρη τής γης, & νυν οικείται, θαλάττη πρότερον κατείχετο, 8 ιο
τά δε νυν πελάτη πρότερον ώκείτο; Κο&άπερ καί πηγάς τάς
πρότερον έκλιπεΓν συνέβη, τάς δ’ άνεΐσ$αι, καί ποταμούς*καί
λίρας. Ουτω δέ καί όρη καί πεδία εις άλληλα ρεταπίπτειν
περί ών καί πρότερον εϊρήχαμεν πολλά, καί νΰν είρήσ^ω.
$· 37.
Η δ5 ουν Μοίριδος λιρη διά to μέγεθος καί το βά^ος
ικανή δς*ι, κατά *τε* τάς αναβάσεις τήν πλ-ηριρυριδα ψέρειν,
καί μη ύπερπολά£ειν εις τά οίχούμενα καί πεφυτευμένα' είτα
έντη άποβασει,το πλεονά£ον άποδοΰσα τή αύτ>5διώρυ^ι κατά
θάτερον τών ς-ομάτων, έχειν υποίειπόμενον to χρήσιμον προς 8ι ι
τάς έποχετείας, καί αυτή καί η διώρυξ. Ταΰτα μεν φυσικά*
έπίχειται δε τοΓς ςόμασιν άμ/ροτίροις τής διώρυ^ος κλείθρα,
οίς ταρευουσιν οί αρχιτέκτονες τό τε είσρέον ύδωρ καί to
έκρέον. Προ; δέ τούτοις ή του λαβυρίνθου κατασκευή πάρισον
ταΐς πυραμίσιν ές*ίν epyov, καί ό παρακείμενος τάφος τονκατασκευάσαντο; βασιλέας τον λαβύρινθον. Ες*ι δέ τά κατά τον πρώ. tov είσπλουν tov εις τήν διώρυχα παρελθόντι, όσον τριάκοντα
?! τετταράκοντα ς*«δίους, επίπεδόν tt τραπεξώδες χωρίου, έχον
κώμην τεκαί βασιλείου μέχα έκ πολλών βασιλείων, δσοι πρό
τερον ίσον νοριοί* τοσαυται χάρ είσιν αύλαί περίς*υλοι συνεχείς
κλλήλαις , έφ’ ένα ς-ιχον πάσαι καί ε’φ’ ενός τοίχου , ώς άν
τείχους μακροΰ προχειμένας εχοντος τάς αύλάς* αί δ* εις
αυτάς όίοί καταντικρύ του τείχους είσί* πρόκεινται δε τών
εισόδων κρυπτοί τινες μακραί καί πολλαί, δί άλλήλων εχουσαι
σκολιάς τάς οδούς, ώστε χωρίς ήγεμόνος μηδενί τών ξένων
είναι δυνατήν τήν εις έκάς-ην αυλήν πάροδόν τε καί έξοδον. Τό
δε Βαυμας-όν, ότι αί ς-έχαι τών οίκων έκάς*ου μονόλιθοι* καί
τών κρυπτών τά πλάτη μονολί$οις ωσαύτως ές·έχας*αι πλαξίν,
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8ζι. ύπερ&ιλλοόσαΐζ τό μέγεθος, |υλων ουδάριοϋ χαταμερκγγμένων,
ουS’ άλλ^ς 5λ>ις ουδεμιάς* άνα&ίντα τε επί το ςέτγος, ου μεγ&λ-ω ΰφει, are μονοςν/ω, ές-ιν ίδεat πεδίου λι&νον έκ τηλικουτών λ©ων* εντεύθεν £έ πάλιν εις τάς ανίας έκπίπτοντα,
εξής όρου κείμενος υπό μονοϊ&ων κιόνων υπηρεισμένας επτά
καί είκοσι* και οί τοίχοι δε ούκ έξ έλαττονων τώ μεγέ$ει "λίθων
συχκεινται. Επί τελεί όέττός οικοδοράας τούτης, πλέον η ρόδιον
έπεγούαης, ό τάφος ές*ί, πυραμίς τετράγωνος, έχάςτην τετράπλευράν πως έχουσα τχν πλευράν καί τό ύψος ίσον, ίσράν&ις
δ3 ονομα 6 χάψεις. ΠεποεόσΒαι δε φασι τάς αυλάς τοσαυτας,
ότι τους νοριούς εδος ην εκείσε συνέρχεσβαι πόντος άριςάδην
μετά των οικείων ιερέων καί ίερειών, θυσίας τε * καί 3εοίοσίας* καί όικαιοίοσίας περί των μεγίςων, χάριν* καηίχετο όε
τών νομών έχας-ος εις τίιν άποίειχθείσαν αύλκν αυτώ.
$. 38.
Παραπλευσαντι δε τούτα έφ’ εκατόν ςαδίους , πόλις εςίν
Αρσινόη, Κροκοδείλων δε πόλις εκαλείτο πρότερον* σψόδρα γάρ
έν τώ νομώ τούτω τιμώσι τον κροκόδειλον, καί ες-ιν ιερός παρ’
αυτδΐς, έν λΛενη καθ’ αυτόν τρεψόμενος, γειροήθης τοίς ίερεΰσι*
καλείται δε Σοΰχος* τρέφεται δέ σιτίοις , καί κρέασι, καί οινω,
προσφερο'ντων αεί των ξένων , τών επί την Βέαν άφανουαένων.
812. Ο yovv ίμέτερος ξένος, άντ,ρ τών εντίμων αυτόθι, μνςΌγωγών
τ,μάς, συνηλ3εν επί την λίμνην, κομμών άπό του ίείπνου
πλακουντάριόν τι καί κρέας οπτόν , καί προχοίίιόν τι μελικράτου* ευρομεν όε επί τώ χείλει κείμενον τό 2ηοίον* προσιόντες
ίέ οί ίερεΓς , οί μέν λέ^ησαν αυτόν τό ς·όμΛ> ό ίέ ένέΒηκε
τό πέμμα, καί πάλη/ τό κρέας, είτατό μελ&ρατον κατηρασε*
καδαλόμενος όε εις την λίμνην, ίι>ζ|εν εις τό πέραν. Επελ$οντος όε καί άλ^ου τών |ένων, κομίζοντος ομοίως άπχρ/τ,ν,
r
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λαβόντες περιήλ^ον δρόμω , και καταλαβόντες προσήνε^ικαν 8 ι
ομοίως τά προσενεχ^έντα.
§· ^9*
Μετά δέ τον Apotvofxvjv καί τον ήρακλεωτικόν νομόν Ηρακλεους πόλις, εν ή ό ίχνεύμων τιμάται ύπεναντίως τοΓς Αρσινοίταις. 01 μεν yap τούς κροκοδείλους τιμώσι, καί διά τούτο
ή τε διώρυξ αντων μες-ιί ές*ι των κροκοδείλων , καί ή τον
Μοιριδος λίμνη* σέβονται yap καί άπέχονται αυτών οί δέ τούς
ίχνευμονας, τούς όλεθριωτάτους τοίς κροκοδείλοις, κα^α'περ
καί ταίς άσπίσι* καί yap τάώά δίαα&είρουσιν αυτών, καί αυτά
τά 3ηρέα τώ πηλώ 3ωρακισ$έντες* κυλισ-ε'ντες yap έν αύτώ,
^ραίνονται προς τόν ήλιον* ειτα τάς ασπίδας μέν, η τής κεφα
λής ν τής ουράς λαβόμενοι, κατασπώσιν είς τόν ποταμόν καί
διαφΒΐιρουσι, τούς δε κροκοδείλους ένεδρεύσαντες, ηνίκ’ άν
χλιάξωνται κεχηνότες, ε’μπίπτουσιν είς τά χάσματα, καί διαφαφόντες τά σπλάγχνα καί τάς γαςέρας, έκδύνουσιν έκ νεκρών
των σωμάτωϊ.
φ· 4°·
Ε&ς δ* ές*ίν δ Κυνοπολίτης νομός, καί Κυνών πόλις, εν
η δ λνουβίς τιμάται, καί τοίς κυσί τιμή καί σίτισις τέτακταί
τις ίερά. Εν δε τή περαώι Οζνρυχχος πόλις, καί νομός ομώ
νυμος* τιμώσι δε τόν o|vpvyyov, καί ές-ιν αύτοίς ιερόν όξυρύφχου, καίτοι καί τών άλλων Αιγυπτίων κοινή τιμώντων τόν
oivpvyyov. Τινά μέν y«p τών £ώων άπαντες κοινή τιμώσιν
Aiywrtot, καδάπερ τών πε£ών μέν τρία, βουν, κύνα, αίλου
ρον τών δέ πτηνών δύο, ίέρακα καί ίβιν* τών δ3ένυδρων δύο,
λεπιδωτόν ΐχΒνν καί δζνρυγχον' άλλα δ* ές·ίν, ά τιμώσι κα3·’
εαυτούς εκας*οι, κα^άπερ 2αϊτ« πρόβατον καί ΘηβαϊταΓ
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8η . λατου δε των έν τω Νείλω τινά ιχ3υν Λατοπολίται* λύκον ίέ
Λυκοπολίται* κυνοκέφαλον ίέ ΕρριοπολΓται* κκ~ον δε Βαβυ
λώνιοι οι κατά Μέμφιν' εςι & ό κήπος το μεν προσωπον εοιν.ώς
Σατνρω, τάλλα δε κυνός καί άρκτου μεταξύ* γεννάται δ1 hi
Αιθιοπία* άετον ίέ Θηβαίοι* λέοντα <ϊέ Λεοντοπολίται, a?ya
8ι5. ίέ και τράγον Μενίήσιοι, μυγαλτ,ν δε Αθριβίται, άλλοι
άλλο τι* τάς ό* αίτιας ούχ ομοΐογουμένας λίγουσα/.
§. 4*·
Ε$?ς Α ες-ιν Ερροπολιτικί? γυϊ&ζν , τελώνιόν τι τών εκ τχ?;
Θχ;βαίΑ; κατατερορένων* εντεύθεν άρχί? τών έ&κοντα^αόιων
σχοινων, έως ^νκνης καί Ελεφάντινης* εΓτα η Θηβαικη φυλακή,
καί διώρυξ φέροιισα επί Τάνιν* εΓτα Λύκων πόλις, καί ΑφροΑτης, καί Πανών πόλις , λινονρ^ών και λ.ιθουρ^ών κατοικία
παλ.αιά.
§. 42·
Επειτα Πτολεραϊκη τιο^ις, ρε^ίς-η ~ών εν τρ Θηβαιόι, καί
ούκ έλάττων Μερφεως, έχουσα καί σύςτ)μα πολιτικόν έν τώ
Ελληνικώ τρέπω. Υπέρ δε ταύτης η ΑβυΑς , έν η το
νειον βασιλειον, θαυρας-ώς κατεσκενασαένον όλόλιΘον, τρ αυτή
κατασκευή > ^πεο τον λαβύρινθον εψαμεν, ου πολλαπλούν Α*
καί κρηνην έν |3άθει κειρένην, ώστε καταβαι'νειν εις αυτήν κατά
καρφθεισών ψαλιοων &ά ρονολίθων υπερβαλλο'ντων τώ μεγέΒει καί τ/5 κατασκευή. Ες·ι 5έ Αώρυ£ η άγουσα επί τον
τόπον από τού ρεγάλου ποταμού. Περί· Α την Αώρυ/α άκαν
θων τών Αί/υπτίων άλσος ές-ίν, ιερόν τού Απόλλωνος. Εοικε
δε υπάρζαι ποτέ η Αβυόος πόλας ρε^άλη, Αυτερεύουσα μετά
τάς Θη'βζς* νυνί Α ΙςΙ κατοικία ρακρά* εί Α, ώς φασιν, ό
Μερών υπό τών Αιγυπτίων Ισράνόης λέγεται > καί ό λ^βύ-

- ΒΙΒΛ. ΙΖ. ( α ιγυπ το *).
269
ρενδος Μεμνόνεεον ία εϊη , καί του αύτοϋ fpyov, ουπερ καί τά 8ι3.
έν Αβυίω, κοίτα έν Θήβαι;” καί yap έκεε Ιέγεταί τενα Μεμνόνεεα. Κατά όε τήν Αβυόόν ές-tv ή πρώτη Αύασες εκ των λεχθεισών τριών έν τγ Αιδύη, Λεχούσα όίόν ημερών επτά ενθένίε Λ’ ερημιάς, εΐίϋδρός τε κατοικία καί εύοενος , καί τοΓς
άλλοι; Ικανή' δεύτερα δ3 ν κατά τήν Μοίρείος "λίμνην* τρίτη δε
η κατά to μαντείου το εν Αμμωνι* και αυται δε χατοαίαι εεσίν
ανάλογοι.
$. 4'3·
Πολλά δ3 είρηκότες περί του Αμμωνος, τοσουτον ειπειν
βουλόμεθα* ότι τοΓς αρχαίοες μάλλον ηυ έν τιμή καί ή μαν
τική καθόλου , καί τά χρηςήρια· νυνί δ3 ολιγωρία κατέχει
πολλά, τών Ρωμαίων άρκουμένων τοΓς λ^βυλλ)?; γγρησμοϊς, καί
το?; Τυρρ^νεκοίς θεοπροπίοες, διά τε σπλάγχνων , καί ορνεθεία;, καί διοσημιών, Δεόπερ καί τό εν Αμμωνι σχεδόν τε
έκλελεεπταε χρηςϋριον, πρότερον δε έτετίμητο. Αηλονσι δε μάλν,ςα τούτο οί τάς Αλεξάνδρου πράξεις άναχράψαντες, προσ·
τεθέντες μέν πολύ και τό τής κολακεία; είόος, εμ^αίνοντες
όε τε καί πες*εως άςεον. 0 γοΰν Καλλισθένης ^>ησί τόν Αλε- 8ι4·
ξανδρον ιριλ.οδοξήσαι μάλ>ις*α άνελθεεν επί τό χρηςήριον ,
επειδή καί Περσέα ήκουσε πρότερον άναβήναε καί Ηρακλέα*
όρμησαντα ί* εκ Παραετονίου , καίπερ νότων έμπεσόντων,
βεασασθαε* πλανώμενον ^ άπό του κονεορτοΰ σωθηναε yovc*
μενών όμβρων, καί Λ/εΓν κοράκων ηγησαμένων τήν οδόν, ή'ίη
τούτων κολακευτεκώ; λεγομένων. Τοεαυτα & καί τά εξής* μόνω
yap &} τώ βασελεΓ τόν ιερέα έπετρέψαε παρελθεεν εες τόν
νεών μετά τής συνήθους ς·ολής, τούς ό* άλλους μετενδυναι την
εσθήτα, έ£ωθέν τε τ?,ς θεμες·εεας άκροάσασθαε πάντας πλίην
Αλεξάνδρου, τούτον ό5 ίνίοθεν είναι· ούχ ώσπερ έν Δελφοες
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. χαί βρχγγβαις τάς άποθεσπίσεις διά Ιόγων, αλλά νευρασι
καί συμβόλοις το πλέον, ώς καί παρ’ 0μ/,ρω,
Η, χαί χυavrtfftv irr’ όγρύσι v&at Κρονιών,
τού προρητου τον Δία ΰποχριναρένου* τοΰτο ρέντοι ρητώς
ειπεΐν τον άνθρωπον προς τόν βασιλέα , ότι εδι Διός υιός,
ilpocrrpayw&t δε τούτοις ό Καλλισθένης , ότι του Απόλλωνος
τό έν Βρα/χίόαις ραντεϊον έχλελοιπότος , έ | ότου τό ιερόν ΰπά
των BpayyiaSv σεσϋλητο επί Ξέρ£ου περσισάντων, έχλελοιπυίας
όε καί τής κρήνης, τότε H τε κρήνη άνάσχοι, καί μαντείο:
πολλά οί Mt/ησίων πρέσβεις κορισαιεν είς Μέρφιν περί τής
έκ Διός ^»έσεο>ς του ΑλεΙάνίρου, καί τής έσορένης περί
Δρβτλα νίκη; , καί τού Δαρείου θανάτου, καί τών έν Λακεβαίμονι νεωτερισμών. Περί όε τής εΰ^ενείας καί την Ερυθραίαν
Αθηναίόα j ησϊν άνειπεο" καί yap ταυτην όροιόν yεvέσθaι τή
παλ-αιά Σιβυλλη τη Ερυθραία. Τά ρέν όη τών auyypaycV;
τοιαΰτα.
§. 44.
Εν δε τη Αέυδω τιρώσι τον ΟσιραΛ εν δέ τω ίερώ τον
Οσιριδος ούκ έξεςτν, ούτε ώδόν, ούτε αύλητην, ούτε ψάλτην
άπάρχεσ2αι τω θεω, κα3άπερ τοίς άλλοις Βεοις ί$ος* Μετά
δέ τόν Αβυδον Διοσπολις η ρικρά* εΓτα Τεντυρα πόλις* εν
ταύθα δέ διαφερόντως παρά τούς άλλους Αιγυπτίους ο κρο
κόδειλος ητίρωται > καί έχθις·ος τών απάντων θεριών νενομις-αι. Οι μεν yap άλλοι, καίπεο είσότες την κακών του ζώου,
καί ώς όλέθριον τω άνθρωπέιω yevei, σέβονται όμως , καί
άπέχονται* ούτοι δέ πάντα τρο'πον άνιχυεύουσι, καί διαφθείρουσιν αυτούς· ένιοι δ* ώσπερ τούς Ψύλλους φασί τούς προς
τη Κυρηναώ φυσικήν τοα αντιπάθειαν εχειν προς τά ερπετά,
ούτως καί τούς Τεντυρίτας προς τούς κροκοδείλους , ώστε
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μηδέν υπ’ «υιών πάσχε»ν, άλλά χαΐ χολυμβάν άδεώς, καί 8ι 4*
όιαπεραν, μηδενας άλλου £αρροΰντο$. Είς τε την Ρώμην χο·
μισ^είσι τοϊς χροχοδείλοις, επιδείξεως χώρον, συνακολουθούν 8 «5.
οί Τεντυρίται* γενομέντ,ς τε δεξαμενής χαΐ πήγματ6ς τίνος
Ιπ'ερ μιας των πλευρών, ώστε τοίις θαρίοις έκέασι του υίατος
ήλιαςήριον είναι, έκεΓνοι >5σαν οί τοτέ μεν έξελχοντες δαιτύω
προς το ήλιαςήριον, ώς χαΐ υπό των θεατών όρο&ήναι, έμfotvοντες &μα εις το υ^ωρ* τοτέ δε πάλιν εις την δεξαμενήν
χατασπώντες. Τιμώσι δε Αφροδί'ταν* όπισθεν δε του νεώ τϋς
Αφροδίτης , ϊσιδός εςτν Ιερόν έΐτα Τυψώνεια καλούμενα, χαΐ
ή εις Κοπτόν διώρυξ, πόλιν κοινήν Αιγυπτίων τε χαΐ Αράδων.
$. 45.
ι

*

EmuSiv ες-ιν ίσΒμός εις την ΕρυΒράν κατά πόλιν Βερενίκτ,ν, αλίμενου μεν, τη δ ευκαιρία τού ισθμού χαταγωγάς
επιτηδείους Αχούσαν. Αέγεται δ16 Φιλαδελφος πρώτος ς-ρατοπεδω τεμεΐν την οδόν τούτην άνυδρον ουααν, χαΐ χαχασχευάααι
ςαΒμούς , ώσπερ τοϊς εμπορίοις όδεύμασι, χαΐ δια των καμή
λαν" τοΰτο δε πράξαι διά τό την Ερυθράν δύσπλουν είναι, χαΐ
μώ,ιςα τοϊς έχ του μυχού πλοϊ£ομένοις. Εφάνη δε τγ πείρα
πολύ τό χρήσιμον* καί νΰν 6 Ινδικός φόρτος άπας χαΐ 6 Αράδιος, χαΐ τοΰ Α&ιοπιχοΰ 6 τω Αραβίω χόλ,πω χχταχ,ομιζόμένος εις Κοπτόν φέρεται* χαΐ τοϋτ έςίν εμπορείου των τοιοΰτων φορτίων. Ούχ άποθεν δε τής Βερενίκης ές-ΐ Μυός όρμος
πόλις, Ιχουσα τό ναύς-αθμον των πλοϊ£ομενων* καί τής Κοπτοΰ
ου πολύ άφέςηηεν ή καλούμενη Απόλλωνος πόλις, ως-ε χαΐ αί
διορίζουσαι τόν ισθμόν δύο πόλεις εκατέρωθεν είσιν. Αλλά νΰν
ή Κοπτός χαΐ 6 Μυός όρμος ευδοκιμεί, χαΐ χρώνται τοίς
τόποις τούτοις. Πρότερον μεν ουν ενυχτοπόρουν πρός τά
&τρα βλέποντες οί καμηλεμποροι, χαΐ καθα'περ οί πλύντες
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8ι5. ώδ:υον, χομΐζοντες καί ύδωρ* νυνί δέ καί υδρεία κατεσκευάκασιν, όρύξαντες πολύ βάθος* και εκ των ουρανίων, καιπερ δντων
σπάνιων , όμως δεςαμενάς πεποίηνται* ή δ* οδός ές*ΐ" ε£ ί
επτά ίμερων. Επί δέ τώ ίσθμώ τούτω καί τά τής σμχράγόου
μέταλλά ές-ι, τών Αράοων όρυττόντων βχΒεις τινας υπονόμους,
καί άλλων λίθων πολυτελών.
§. 46
Μετά δέ την Απόλλωνος πόλη/ αί Θήδαι* καλείται δε νύν
Διός πόλις*
Λΐθ’έχχτόμιτνλοί «σι, όιηχόσιοι δ’ άν* ίκάςτιν
Ανερϊς έξοιχνεδσι σύν ΰητοισιν και οχεσ^ιν.
Ομηρος μέν ούτω* λέ^ει δέ καί τον πλούτον*
Ονί1όσα Θτ,$ας
Αιγύπτιας, οθι πίεϊςχ ίόμοις εν χττ,μζτα κιΐται.
SiG. Κ.αί άλλοι δέ τοιαύτα Ιέγουοι, μητρόπολη/ τιθέντες τής Αίγυ
πτου τούτην* καί νυν δ* ίχνη δείκνυται τού μεγέθους αυτής
επί ό/δοήκοντα ς-ασίους τό μήκος* ές*ι δ’ ιερά πλείω* καί
τούτων δέ τά πολλά; ήκρωτηρίασε Καμδύσης. Νυνί δέ κωμηδίν
συνοικείται, μέρος μέν τι εν τη Αραβία, εν ηπερή πόλις* μέ
ρος δέ τι καί έντή περαία, όπου τό Μεμνόνειον. Ενταύθα δε
δυεΐν κολοσσών δντων μονολίθων άλλήλων πλησίον, ό μέν
σώζεται, τού δ5 έτερον τά άνω μέρη τά άπό τής καθέδρας
πέπτωκε, σεισμού χενηθέντος , ώς-ψασι. Πεπίς·ευται δ*, δη
άπας καθ’ ημέραν έκάς*ην ψόφος, ώς άν πληγής ού μεγάλης,
άποτελεΐται, άπό τού μένοντος έν τώ θρόνω καί τη βάσει
μέρους. Κά^ώ δέ παρών επί τών τόπων μετά Γάλλον^Αιλίον,
καί τού πλήθους τών συνόντων αύτώ φίλων τε καί ς*ρατιωτών,
περί ώραν πρωτην ήκουσα τού ψόφου, είτε δέ άπό τής βάσέως,
είτε άπό τού κολοσσού, είτ’ επίτηδες τών κύκλω καί περί τήν
βάσιν
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βάασ/ ιδρυμένων τίνος ποιησαντος τον ψόφον, ούκ έχω διισχυ- 8ι6.
ρίσασθατ διά γάρ το άδιj).ov τής αίτιας παν ριαλλον επέρχεται
πις-εύειν, « το εκ τών λίθων ουτω τεταγμένων έκπέρπεσθαι
τον τ,χον. Ϋπερ δε τον Μερνονείου θήκαι βασιλέων εν σπτ,~
Wots λατορητα'ι περί τετταράκοντα, Βαυμαςώς κατεσκευασρέναι, θέας άξιοι" έν δε ταϊς Βήκαις επί τινων οβελίσκων άναγραφαί δηλούσαι τον πλούτον τών τότε βασιλέων , και την έπικράτειαν , ώς μέχρι ΣκυΒών, ναι Βακτρίων, καί Ινδών, καί
τής νυν Ιωνίας διατείνασαν , καί φόρων πλήθος , καί ς-ρατιάς
περί εκατόν μυριάδας. Λέγονται δε καί άς·ρον6μοι καί φιλό
σοφοι ράλις-α οί ενταύθα ιερείς’ τούτων δ1 ές-ί καί το τάς
ψέρας μλι κατά σελήνην άγειν, αλλά κατά ήλιον, τοΐς τριακονθηρέροις δώδεκα μησ'ηι επαγόντων πέντε «αέρας κατ’ ενιαυ
τόν εκατόν’ εις δε την έκπλοίρωσιν του όλου ενιαυτοί», έπιτρέχοντος μορίου τίνος τής ήμέρας , περίοδόν τινα συντιθέασιν
εξ όλων ήμερων, καί όλων ενιαυτών τοσούτων, όσα μόριο τά
έπαρέχοντα συνελθόντα ποιεί ήρέραν* Ανατιθέασι δε τώ Ερμρ
πάσαν ττ,ν τοιαύτην σοφίαν’ τώ δε Διί, ον μάλιςα τιρώσιν,
ώειδεςάτη καί γένους λαμπροτάτον παρθένος ίεράται, άς καλοϋσιν οί Ελληνες παλλάδας' αυτή δε καί παλλακεύει, και
σύνες-ιν οίς βούλεται, μέχρις άν η φυσική ^ένηται του σώρατος
κάΒαρσις· ριετά δέ τήν κάΒαρσιν δίδοται πρός άνδρα’ πριν δε
δοΒήναι, πένθος αυτής άγεται μετά τον τής παλλακείας
καιρόν.
$’ 47*
Μετά δέ Θήβας Ερρωνθίς πόλις , εν ρ ο τε Απόλλων τι- 817.
ραται καί ό Ζευς· τρέφεται δε καί ενταύθα βούς* Επειτα Κρο
κοδείλου πόλις, τιρώσα τό θηρίον είτα Αφροδίτης πόλις, καί
ρετά ταύτα Λατόπολις, τιμώσα Αθήναν καί τον Λάτον* είτα
3
2
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817· Ειλειθυώς πόλις καί ιερόν* έν δε τ>5 κεραία Iεράκων πόλις, τον
ίέρακα τιρώσα* εΓτ Απόλλωνος πόλις > καί αυτή πολεροΰσα
τοΓς κροκοδειλοις*
$. 48.
Η δέ Συηνη καί η Ελεφαντίνη , η ρέν επί των όρων τίς
Αιθιοπίας καί της Αή/υπτου πόλις* η δ* έν τω ΝεΓ/ω προκειρένη της Στάνης νήσος εν ηρις*αδιω , καί έν ταύτ>? πόλις
εχουσα ιερόν Κνούφιδος , καί Νειλορέτριον, καθάπερ Μέρφις.
Ε γ«δέ τό Νειλορέτριον συννόρω λίθω κατεσκευασρένον επί τη
όχθη το£ί Νείλου φρέαρ, έν ώ τάς αναβάσεις του Νείλου σηρειούνται, τάς μεγίςας τε καί έλαχίς-ας, καί τάς ρέσας* συναναβαινεί ?άρ καί συνταπεινουται τω ποταρω τό έν τω φρέατι
ύδωρ. Ε/σίν ούν έν τω τοίχω του φρέατος παρα/ραφαί, ρετρά
των τελείων καί των άλλων αναβάσεων έπισκοπούντες ουν ταυ·
τας, διασηραινουσι τοις άλλοις, όπως ειδειεν προ πολλοί
yap Γσασιν έκ των τοιουτων σωρειών καί ρετρών την έσομένην άνάβκσιν, καί προδηλουσι. Τούτο δέ καί τοΓς γεωργοΐς
χοησιρον, της των ύδάτων ταμιείας χάριν, καί παραχωμάτων,
καί διωρύγων, καί άλλων τοιουτων καί τοΓς η^ερόσι, των
προσόδων χάριν* αί χάρ μείξους αναβάσεις μείζονς και τάς
προσόδους ύπα^ορευουσιν. Εν δέ τη Συηνη καί τό φρέαρ
ές-ί, τό διασηραίνον τάς θερινά; τροπάς* διότι τω τροπικω
κύκλω υποκεινται ©ί τόποι ουτοι, καί ποιουσιν άσκίους τούς
γνώμονας κατά μεσημβρίαν9 άπό yap των ηρετέρων τόπων,
λ^ω δέ των Ελλαδικών, προίουσιν επί την μεσημβρίαν ενταύθα
πρώτον ό ήλιο; κατά κορυφήν ηρίν γίνεται, καί ποιεί τούς
χνώρονας ασκιού; κατά μεσημβρίαν· άνά//.η δέ, κατά κορυφήν
ηρίν χινορένου 7 καί εις τά φρέατα βάλλειν ρέχοι του υδατος
τάς αύγάς, κάν βαθύτατα η* κατά κάθετον yap ηρείς τε ές-Λ-
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a^5

μεν, καί τά ορύγματα των φρεάτων κατεσκενας-αι. Είσί δ* 8ij.
ενταΰΒα τρεις σπείραι Ρωμαίων ίδρυμεναι φρουράς χάροι.
§· 49*
Μικρόν 0° υπέρ της Ελεφάντινης ές·ίν ό μικρός καταρράκτης,
εφ ώ καί Βέαν τινά οί σκαφΐται τοις ήγεμόσιν επιδείκνυνταϊ
ό ρέν yap καταρράκτης ές-ί κατά μέσον τον ποταμόν, πετρώδης
τις όγρύς, επίπεδος μεν άνωθεν, ώστε δέχεσΒαι τον ποταρόν,
τελεντώσα δ>εις κρημνόν, καθ’ ον χαταρρήγνυται το ύδωρ'
εκατέρωθεν δε προς τη γη ρεϊΒρον, δ ράλ-ις-α καί άνάπλουν 8ι8.
εχει* άναπλενσαντες ονν χαύνη, καταρρέονσιν επί τον καταρ
ράκτην, και ωθούνται μετά τής σκάφης επί τον κρημνόν, και
σώζονται συν ανταις απαθείς. Τού δε καταρράκτου μικρόν
επάνω τάς Φιλάς είναι συμβαίνει, κοινήν κατοικίαν ΑίΒιόπων
τε καί Αιγυπτίων, κατεσκενασρένην , ώσπερ καί την Ελεφαντίνην, και το μέγεΒος ϊσην, ιερά έχονσαν Αιγύπτια, όπου καί
ορνεον τιμάται, $ καλούσι μεν ίέρακα, οϋδεν δε όμοιον όμοιγε
έφαινετο εχειν τοις παρ’ ήμϊν καί εν Αΐγύπτω ίέραζιν' άλλά καί
τώ μεγέθει μειζον ην, και τη ποικιλία πολύ έζηϊλχγμένον. Αίθιοπικόν δ>έφασαν είναι, κάκείθευ κομίζεσθαι, όταν έκλίπη,
καί πρότερον’ καί δη καί τότε έδείχΒη ήμίν προς ελλείψει δν
διά νόσον.
§. 5ο.
Ηλθορεν δ’ εις Φιλάς εκ Συήνης άπη'ιο7 δι’ όμαίοΰ σφοδρά
πεδίου ς·αδίους όμοΰ τι εκατόν παρ’ όλην δε τήν οδόν ι?ν ίδείν
εκατέρωθεν πολλαχον, ώσπερ έρμαια, πέτρον ήϊΐβατον ς-ρογγύλ.ον, λεϊον ίκανώς, eyyi/ς σφαιροειδούς, τού ριέλανος καί σκληρού
λίθον , έξ ον αί θνείαι yivovrai, επί πέτρω κείμενον μείζονι,
καί έπ εκείνο) πάλιν άλλον ϊςι δ>οτε αντοί καθ’ αυτούς εκείνο
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8ι8. οι πέτροι* r,v S’ 6 ρεν μέγιςος rw διάμετρον ποδών ούκ ελαττόνων υι δώδεκα, άπαντες ίέ μείξονς h r,μισείς τούτων. Ate—
&,μεν δε εις τήν νήσον επί πάκτωνος* ό ίέ πάκτων όίά σκνταλίίων τ.επττ/άς έςι σκαφών, ώστ’ εοαεναι δίαπλοκάω* ές-ώτες
ό5 εν υόατι, ή καί σανιόΐοις τισί προσχαΒδμενοι, ραίίως έπεραιώ2>}ρεν ον ίε&ότες* άώιδννα γάρ ες-cv, αν μτ, τις υηεργομον ποιήσρ τό πορΒμεϊον.
§» 5 ι.
Καθ’ δλϊΐν δε τήν Αίγυπτον τον φοίνικος ayεννους όντος, καί
έκφέροντος καρπόν ονκ ενζοωτον εν τοΐς περί τό Δέλτα τόποις,
καί περί τήν Αλεξανίρειαν, ό έν τ*5 θτβαίδι ψοίνιζ άρις-ος των
άλλων φύεται. Θαυμάξεtv ονν άξιον , πως ταντό κλίρα οικούντες τρ Ιονόαια, καί δμοροι οί περί τό Δέλτα καί τήν Αλεξάν
δρειαν, τοσούτον ίιαλλάττονσιν, εκείνες προς τω άλλω φοινίκι
καί τον καρνωτόν ^εννώσης, ον πολύ κρείττονα τον Βα£νλωνι'ου. Διττός ^ ε’ς·ίν ο τε έν τρ Θ^βαΐόί, καί ό έν Ιονδαία, 5
τε άλλος καί ό καρνωτός* σκληρότερος ό Θί}&«κός, αλλά τύ
ρεύσει είις-ομώτερος. Ες-ι δε ναι νήσος » ράλίΓα έκφέρονσα
τόν άρις-ον, μεγίςτιν τελούσα πρόσοδον τοΐς νγεμόσι' βασιλική
yap ήν , ι&ώτϊ! ^ ον ρετήν* καί ννν τών ίγεμόνων ές·ί.
§, 52.
Πολλά δ* Ηρόδοτός τε καί άλλοι φλυαρούσα/, ώσπερ ρέλος,
ή ρν3ρόν, b Ϋ,δνσμά τι τω λόyω τήν τερατεΐαν προσφέροίιτες*
8 ΐ9· οιον καί τό φάσκεα/ περί τάς νήσους τάς προς τρ Σνήνρ καί τ»
Ελεφαντ% (πλειονς ό5 εισί) τάς ζηγάς τού Νείλον εΓναι,
καί βάΒος άονσσον έχειν τόν πόρον κατά τούτον τόν τόπον.
Νήσους δ' ό Νείλος κατεσπαρρένας έχει παρπόλλας, τάς ρέν
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καλυπτόμενος ολας έν ταίς άναβάσεσι, τάς έκ μέρους’ έπο- 819
χετευετα» ίέ τοΐς κοχλίαις τά λίαν έξαλα.
$. 53.
Ην μέν οίν ή Αίχυπτος ειρηνική το πλέον ές άρχής όίά το
αυτάρκες της χώρας, καί τό δΐισεισβολον τοΐς έξωθεν’ από μέν
των άρκτων άλιμένω παραλία, καί πελάζει τώ Αΐ/υπτίω φρουρουμένη· άπό <5έτής έω καί τής εσπέρας έρήμοις δρεσι, τοΐς τε
Λι^υκοίς καί τοΓς Αραβίοις, ώσπερ i f «μεν’ λοιπά ίέ τά πρός
νότον, Τρογλοόΰται, Βλέμμυες, και Νοΰ&α, καί Μεχάβαρο* οι
ίιπέρ 2υήνης Αιθίοπες* είσΐ ουτοι Νομα'&ς, και ου πολλοί,
ούίε μάχιμοι, ίοκοΰντες ίε τοΐς πάλαι, διά τό ‘λ^ςγικώς
άφυλάκτοις έπιτό&εσθαι πολλάκις* οί ίέ πρός μεσημβρίαν καί
Μερόην άνήκοντες Αΐθιοπες, οΰ^ ουτοι πολλοί, ούτε έν συΓροφή, ατε ποταμίου μακράν και ς’ενήν καί σκολιάν οίκοΰντες,
οΐαν προείπομεν* οΰίέ παρεσκευασμένοι καλώς , ούτε πρός
πόλεμον, οΰτε πρός τόν άλλον βίον. Καί νΰν <ίέ ίιάκειται
παραπλησίως ή χώρα πάσα* σημείον δε’ τρισ'ι γοΰν σπείραις,
ουίε ταΰταις έντελέσιν, ίκανώς υπό των Ρωμαίων ή χώρα
φρουρείται. Τολμησασι ΰέ τοΓς Αΐθίοψιν έπιθέσθαι , κινίυνεϋσαι τή χώρα συνέπεσε τρ σφετε'ρα. Kai at λοιπαϊ δε δυ
νάμεις at εν Αιγύπτια , ούτε τοσαΰταί τινές είσιν, οΰτε
άθρόαις έχρήσαντο ουί’ απα| Ρωμαίοι* οΰτ* αυτοί yap είσιν
Αιγύπτιοι πολεμις-ai , καίπερ έυτες παμπληθείς , οΰτε τά
πέριξ έ&νη. Γαΐλος μέν χε Κορνήλ,ιος, ό πρώτος κατας-αθεΐς
έπαρχος της χώρας υπό Καίσαρος, την τε Ηρώων πόλιν άπος-άσαν έπελθών δι ολίγων ειλε* ς-άαιν τε yεvηθείσav έν τρ
Θηβαίόί όΐά τους φόρους έν βραχεί κατέλυσε. Πετρώνιός τε
υς-ερον, του Αλεξανίρέων πλήθους τοσοΰτων μυριάδων όρμχ,σαντος επ’ αυτόν μετά λίθων βολής, αύτοίς τοίς περί εαυτόν
2 3
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8rg. ς-ρατιώταις άντέσχε· καί δία^ίλεφας τινάς αύτών, τού; λοιπούς
έπαυσε. Γάλλος τε Αιλ,ιος μερει τής εν Αίχύπτω φρουράς εις
τήν Αραβίαν εκβολών, είρηται, τίνα τρόπον ε|ήλεχ£ε τούς
ανθρώπους άπολεμους όντας* d δε μή ό ΣυλλαΓος αυτόν πρεύδίδου, καν κατεςρέψατο τήν Εύδαίμονα πάσαν.
S· 54·

Επεί δέ Si οι Αίθίοπες, κατα^ρονήσαντες τω μέρος τι τής εν
820. Αίχύπτω Ανάμεως άπεσπάσθαι μετά Γάλλου Αιλίου, πολεμούντος προς τούς Αραβας , έπήλ£ον τη Θηβαίδι καί τή φρουρά
των τριών σπειρών των κατά Συήνην, καί έλόντες έχασαν t>jv
τε Συήνην καί τήν Ελεφαντίνην καί Φιλάς έ£ ε’φόδου, διά το
άφνίδιον, καί έΐηνδραποδισαντο, άνέσπασαν [δέ] καί τούς Καισαρος ανδριάντας· έπελδών *δέ* έλάττοσιν ή μυρίοις πε£οΓς Πετρώνιος ? ίππευσι δε όκτακοσίοις, προς άνδρας τρισμυρίους,
πρώτον μεν ήνάχκασεν άνα^υχειν αυτούς εις Ψέλχιν, πόλιν
Α&ιοπικήν, καί πρεσβεύεται τά τε λη^θέντα άπαιτών, καί τάς
αίτιας, δι* άς ήρ£αν πολέμου* λεχόντων σ’, ώς άδικοΓυτο υπό
τών νομαρχών,άλλ* ούκ £φη τούτους Ηγεμόνας εΐναι τής χώρας,
αλλά Καίσαρα* αίτησαμενο)ν δ* ίμερος τρεΓς εις βουλήν, καί
μηδέν, ών έχρήν, ποιούντων, προσβολών ίνάχκασε προελ^εΓν
εις μάχην* ταχύ δέ τροπήν έποίησε, συντεταγμένων τε κακώς καί
ώπλισμενων μεχάλους χάρ εΓχον θυρεούς, καί τούτους ώμοβοίνους , άμυντήρια δε πελέκεις, οί δέ κοντούς, οί δε και £όρη.
Τινές μέν ουν εις την πόλιν συνηλά£ησαν, οί δ1εις την ερημιάν
έφυχον· τινάς δέ νήσος πλησίον ύπεδέ^ατο έμβάντας εις τον πό
ρον* ού yap πολλοί ήσαν ενταύθα οί κροκόδειλοι διά τον ρούν·
Τούτων δ* ήσαν καί οί τής βασιλ/σσης rpengyoc τής Κανδάκης,
ή καθ’ ημάς ήρξε τών Αίθιόπων, ανδρική τις χυνή, πετρωμένη
τον έτερον τών οφθαλμών* τούτους τε δή £ωχρία λαμβάνει άπαν*
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τας >ε’πιπλεύσας σχεόίαις τε καί ναυσί, καί καταπίρπει παρα- 820.
χρήρα εις Αλεξάνδρειαν, έπελΘών τε τήν Ψέλχιν αίρει* προσαριίρουρενου δέ τοΓς εαλωκόσι τού πλήθους τών πεσόντων εν τη
ράχη , τούς σωθέντας όλιχους παντάπασι συνέβη χενε'σθαι.
Εκ όε Ψελχιος ηκεν εις Πρήρνιν, έρυρνήν πόλιν, δίελβών τούς
θίί/ας, εν οις ό Καρβύσου κατεχώσθη ς*ρατός , έρπεσόντος
άνεμου’ προσβαλών δε ε’ξ εφόδου τό φρούριον αίρει, καί μετά
τούτα ώρρησεν επί Ναπάτων* τούτο 5* ην τό βασίλειον τής
Κανδάκης, καί ην ενταύθα υιός αυτής* καί αύτη δ5 εν τινι
πλησίον ϊδρυτο χωρίω. Πρεσβευσαρένης όε περί φιλίας , καί
άποδούσης τούς ε’κ Συήνης αίχααλώτους καί τούς ανδριάντας ,
έπελθών λαρβάυει καί τα Νεότατα, φυχόντος τού παιδός, καί
κατασκάπτει* εξανόραποδισάρενος δ5 βνας-ρε'φει πάλιν εις τούπίσω ρετά των λαφύρων, δύσοδα κρίνας τά προσωτέρω* την
δε Πρήρνιν τειχισας βελτιον, φρουράν έρβαλών , καί τροφήν
δύεΐν ενιαυτών τετρακοσίοες άνδράοιν, «πήρεν είς Αλεξάνδρειαν*
καί των αίχραλώτων τούς ρεν ελαφυροπώλησε, χιλίους δέ 8a 1.
Καισαρι επερψε νεοις*ί εκ Καντάορων ήκοντι* τούς δέ καί νόσοι
διεχρήσαντο. Εν τούτω ρυριάα Κανδάκη πολλαΐς επί τήν φρου
ράν ε’πήλ.Θε. Πετρώνιος δ* έ|εβοή0ησε , καί φθάνει προεισελθών
εις τό φρούριον* καί πλειοσι παρασκευαΐς έξασφαλισάρενος
τόν τόπον, πρεσβευσαρένων , έκέλευσεν ώς Καίσαρα πρεσβεύεσθαι* ούκ είδέναι δέ φασκόντων, ος*ις ειη Καϊσαρ , καί
οπη {3αδις*εον ειη παρ’ αυτόν, εδωκε τούς παραπερψοντας* καί
ηκον είς Σάμον, ενταύθα τού Καίσαρος όντος, καί ρελλοντος
είς Συρίαν εντεύθεν προϊεναι, Τιβέριον είς Αρμενίαν ςΟΙοντος. Πάντων δε τυχόντων, ών ίδέοντο, άφήκεν αύτοΓς καί τούς
γάρους, ούς έπε'ς-ησε.

»8ο

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑ Φ ΙΚΩ Ν
Κ Ε Φ . Β.
§· *·

3* έίρηται περί τών Α&ιοπιχών εν τοΐς πρότερον,
ώτ-ε συμπεριω9ευμ&α άν εΐη τή Atyuntw χαί τά τούτων. Ως
3* είπε», καί τά αχρα τής οικουμένης τά παρακείμενα τη 9υαχράχω 3ιά χαΰμα ή ψύχος, ανάγκη άποτεύγματα εΐναι τής
ευχράτου καί ελαττώρατα* ταντα 3’ εκ τών βίων 3ήλα καί τής
προς τάς χρείας τάς άνδρωπικάς απορίας* χαχόβιοί τε 9η καί
γυμνήτες είσί τά πολλά καί Νοραίες* τά τε βοσκήματα αυτόΓς
ές-t μικρά, πρόβατα καί αί^ες καί βόες* καί κύνες μικροί, τα
χείς 3έ καί μάχιμοι. Τάχα 3έ καί τούς Πυ^ραίους άπό τής
τούτων μιχροψυίας επενότ,σαν καί άνέπλασαν* έωρακώς μεν γάρ
ού3είς εξηγείται τών πις*εως άξιων άν3ρών.
I T ο ΑΛΑ

§.

2.

Ζώσι 3* άπό κέ/χρου καί κριτής, ay' ών καί ποτόν αύτοΐς ές·£ν* [άντί] 9ε ελαίου, βούτυρον καί ς*έαρ* οΰ3* άχρό9ρυα
εγρυαι, πλήν φοινίκων ολίγων έν κήποις βασιλικοΐς· knot
β'ε χαί πόαν σιτοΰνται, καί κλώνας απαλούς, καί λωτόν , καί
κολάρου ρ#αν* κρέασι 3έ χρώνται, καί αιματι, καί γάϊαχτι,
καί τυρώ. Σέβονται 9>ως Βεους τους βασιλέας, κατακλείς-ους
όντας καί οίκουρους τό πλέον. Ες-ι 3έ το peyirov αύτοις βασίλνειον ή Μερόη, πόλις όρώνυρος τή νήσω* τήν 3έ νήσον θυφασι τό σχήμα* τό 3έ μέγεθος τάχα προς υπερβολήν
εϊρηται, ρήκος μεν όσον τρισχιλίων ς*«$ων , εύρος 3έ γιλίων.
Εχει οε συχνά καί op>j, καί 3α'στ) ρεγάλα· οίκοϋσι 3* οί μεν
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"Νομάδες, οί δε θηρευτικοί, οι δέ γεωργοί. Εςκ δε και χολ- 821
κωρυχεία, και σιδηρουργεία, καί χρνσεΓα, καί λίθων γέ/η
πολυτελών. ΓΓεριεχεταί δ από μεν της Αιβύης θισί μεγάϊοις,
από δε τής Αραβίας κρημνοΐς αυνεχέαιν’ άνωθεν δ1 εκ νότου
ταχς συμβολαϊς τών ποταμών, τοΰ τε Κ,ςαβόρα καί τον Αςάποδος.καί τοΰ Ας’ασόβα· προς άρκτον δε ή i f εξής ρΰσις τοΰ 822
Νείλον *καί* μέχρι Αίγυπτου, κατά τήν λεχθεισαν πρότερον
σκολιότητα τον ποταμού. Εν δε ταΐς πόλεσιν αί οικήσεις εκ φοεναάνων σχιζών δίαπλεκόμεναι καί τοίχων εκ πλίνθων. Ορυκτοί
δε άλες, καθαπερ έν τοΓς Αραψι. Πλεονάζει δε των φυτών, δ
τε φοίνι£ καί ή περσία, καί ό ε&νος, καί ή κερατία. Θήρα
δε καί ελεφάντων έςί, καί λεόντων, καί παρδάλεων' είσί δε
καί δράκοντες οί ελεφαντορα'χοι, καί άλλα θ>ιρία πλειω'καταφεν/ει yap από τών έμπυροτέρων καί αυχμηρότερων επί τά
υδρηλά καί ελώδη.
$. 3.

Ϋπέρκειται δε τής Μερόης ή *τε* Ψεβώα, λίμνη μεγάλη, νή
σον ξχουσα οικουμένην ίκανώς. Συμβαίνει δε τοΰ Νείλου τήν μεν
δυσμχκήν παραποταμίαυ εχόντων τών Αιβύων, τήν δε πέραν Αΐθιόπων, παρά μέρος αυτών τήν επικράτειαν είναι τών νήσων καί της
ποταμίας, έξελαυνομένων τών ετέρων καί παοαχωρούντων τοΓς
κρείττοσι γενομέ/οις. Χρώνται δε καί τόξοις Αίθι'οπες τετραπήγεαι ξυλχνοις, πεπυρακτοψένοις. Οπλίζοvat δε καί τάς γυναίκας,
ών at πλείους κεκρίκωνται το χείλος τον ςόματος χαλκώ κρίκω’
κωδιοψόροι δ1είσίν, ερέαν ούκ ίχοντες, τών προβάτων αίγοτριχούντων* οί δε γυμνητές είσιν, οι καί περιεζωνται μικρά κώδια,
ή τρίχινα πλέγματα ευΰοή. Θεόν δε νομίζουσι, τον μεν αθάνα
τον, τούτον δ’ εΐναι τον αίτιον τών πάντων’ τον δέ θνητόν, ανώ
νυμόν ταια, καί ον σαφ«* ώς δ επί τό πολύ τούς εΰεργέτας καί
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8a2. βασιλικού; θεούς yομ£ουσι, χαΐ τούτων τούς μεν βασιλέας κοι
νού; απάντων σωτκρα; χαΐ φύλακα;, τού; ό*ίόιώτας, ιδίως
τοΐς εν παθούσιν ύπ’αυτών. Τών δε προς τρ διακεκαυμένη τινέ;
καί άθεοι νομίζοvxat' οΰς γε καί τόν ήλιον φασιν έχθαιρειν, χαΐ
κακώς λέχειν, έπειόαν προσίδωσα άνισχοντα, ώ; καίοντα κα!
πολεμούντα αυτοί;, χαταγευγειν τε εις τά ίλη. Οι δ*εν Μερόρ
χαΐ Ηρα/)έα, χαΐ Πάνα, καί ίσιν σέβονται προς άλλω τινί
βαρβαρικώ θεώ. Τού; 5έ νεκρού; οί μεν εις τον ποταμόν έκριπτουσιν, οί δ1 οίκοι κατόχουσι περιχέαντε; ύαλον· τινέ; δε εν
χερχμίαις σοροΓ; κατορύττουσι κύκλω τών ιερών* όρκου τε τόν
υπέρ αυτών απαιτούσε > καί πάντων άχις*εύουσι μάλις*«· Βασι
λέα; τε χαΒις-άσι τού; κάλλει διαψέροντας, b αρετή κτηνοτρο
φίας , ί; ανδρείας, Jj πλούτον. Εν & τρ Μερόκ κυριωτάτκν
τά£ιν έπείχον οί ιερείς τό παλαιόν* οί χε καί τώ βασιλει προσέταττοί έσθ* ότε άποθνήσκειν πέμψαντες «χχελον, καί καθί823. ς-ασαν άντ’ αυτού έτερον* ύπερον δέ κατέλυσε τις τών βασιλέων
τό έθος, έπιών μεθ’ οπλών επί τό ιερόν , όπου ό χρυσού;
*
νεώ; εςί, καί τους ιερέας άηοσγάξας παντας. Ες·ί βέ καί τούτο
ε&ος Αι3ιοπικόν· δς yip άν τών βασιλέων πτ,ρωΒτί μέρος τι
του σώματος οπωσοΰν, τδ αυτό τ.άσγουσιν οι συνόντες αύτώ
μχ&Αςα, οί δ αυτοί και συναποΒνήσχουσιν* εκ δε τούτου φυ—
λαχη τού βασΟΙως έςΐ τΟέίςτ) παρ* αυτών* Περί μεν Ακοπων
άρ'/Jaet τούτα*
$. 4*
Τοΐ; δ* Αιγυπτιακοί; καί τούτα προσθετέου όσα ΐδιάζοντχ,
οιον ό Αΐ/ύπτιος λεχόμενο; κύαμος, έ£ ού τό κιβώριον, καί
ί βίβλο;* ενταύθα χάρ καί παρ’ Ινίοΐ; μόνον* ή όέ περσέα
ενταύθα μόνον, καί παρ’ Αιθίοψι, δένδρου μέγα, καρπόν έχον
χλυκύν χαΐ μέγαν’ χαΐ b συκάμινο; κ έκφέρουσα τόν λεχόμενον
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καρπόν συκόρορον* ανχιρ γάρ iotxev' άτιμον δ* ίςΐ κατά την 8a3.
χεϋσιν* γίνεται δέ χαι to κόρσιον, 8μοιον τώ πεπέρει τράγτ,μα,
ραρώ αυτοί ρεΓ£ον. Ιχθύες δ* έν τώ Νείλω πολλοί μεν καί
άλλοι, χαρακτήρα ίδιαν εχοντες καί επιχώριον, χνωριρώτατοι
δε ο τε οξύρυγχοζ, και ό λεπιδωτός, καΐλάτος, καί άλά£ης,
xat κορακίνος, καί χβζβος, και φαχρώριος , όν καί φάχρον
καλοΰσιν* ότι αίλουρος, κίΘαρος, θρίσσα, κες*ρεύς* θωρακίων,
δίλυχνος, φύσα, βονς, κοχλίαι ρεχάλοι, φωνήν όλολυ^όσιν
οποίαν φθεγγόμενοι· £ώα [δ*] επιχώρια, καί ό ίχνεύριων, καί
η άσπίς ή Αιγύπτια, ίδιον δέ τι εχουσα παρά τάς εν άλλοις*
διττή δ^ ές*ΐν, ή μεν σπιθαμιαία , ήπερ καί όξυθανατωτέρα,
ή δ* έχχύς όρχυιάς, ώς και Νίκανδρος ό τά Θηοιακά χράψας
είρηκε. Και τών όρνεων ίβίς, και ιέραξ ό Αιγύπτιος* ήμερος
γάρ παρά τούς άλλοθι, ώς καί ό αίλουρος , και ο νυκτικόραξ,
ιδιότροπος ενθάδε* παρ’ ήρΓυ μεν γάρ άετοΰ μέγεθος ισχει καί
φθέγγεται βαρύ* εν Αιγύπτια δε κολοιοΰ μέγεθος, καί φΘοχχήν
διάφορον ήρερώτατον δ* υι Ϊ6ις, πελαρ^ώδής μεν κατά σχηρα
καί ριε^εθος* διττή δέ την χρόαν* ή μέν πέλαργώδης, ή δέ όλη
μέλαινα. Μες*» δ* αυτών άπασα τρίοδος έν Αλεξάνδρειά, π»
μέν χρησιρως , π» δ’ οΰ χρησιρως* χοησίρως μέν, ότι πάν
θηρίον εχλέγει, και τά εν τοΐς κρεωπωλείοις καί τοις όψοπωλείοις άποκαθάρματα* δυσχρής*ως δέ , ότι παρφάχον , και
ακάθαρτον, καί δυσκόλως άπειρχόρενον άπό τών καθάριων
καί τών άλλοτρίων ρολυσροΰ παντός.
$· δ. ·
Αληθές δέ καί τό Ηροδότου* και ες*ιν Αιγυπτιακόν τό τόν
μέν πηλόν ταΓς χερσΐ φυράν, τό δέ ς*έαρ το εις τήν αρτοποιίαν
τοΐς ποσι. Καί οι κάκεις δέ Γδιόν τι άρτου χένος, ς*ατικόν 824.
κοιλίας* καί τό κίκι, καρπός τις σπειρόρενος έν άρούραις, έξ
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®24· ού έλαιο» άποΘλίίοεται , εις μα λύχνον τοί; onto τής χώρα;
οχετόν η πάσιν, εις άλειμμά δέ τοϊς πενες-έροι; καί έοχατικωτέροις, καί άνδοάσι και γυναιζί' καί τά κόκκινα δέ πλύ
ματα Αί/υπτιακά ές-ι, φυτού τίνος, όμοια τοί; βχοη/ίνοι; ij
φοινικίνοις. Το δέ £ύ5ο; ιδίως μέν σκευάζεται παρ’ εκείνοι;*
κοινόν δ* εςί πολλοί;* καί παρ’ έκα'ζ-οις δέ αί σκευασίαι διά
φοροι. Και τούτο δέ των ζτ)>ουμένων μόλις·* nap1αύτοΓ;, το
πάντα τρέφε» τά χεννώμενα παιδώ* καί το περιτεμνε», καί
τά 5ήλεα έκτέμνειν, δπερ και τοϊς Ιουδαίοι; νόμιμον* και ούτοι
δέ εισιν Αιγύπτιοι το ανέκαθεν, καθάπερ είρήκαμεν εν τω
περί εκείνων λό^ω. Φ>ισί δ* Αρίζ-οίουλος , μ»ιδέν ανατρέχει»
δψον εις τον Νείλον έκ τής Γαλάτη;; , πλτ,ν χεςρέως , καί
5ρίσση; , καί δελφίνο; , διά τούς κροκοδείλου;* τού; μα δελ
φίνο; διά το κρείττου; είναι* τού; δέ χεςρέας τω παραπέριπεσ3αι υπό των χοίρων παρά yvjv, κατά τοια οικείωσιν φυ
σικήν τών δέ χοίρων άπέχεσδαι του; κροκοδείλους, ς-ροχ^ύλων
δντων, καί φόντων άκανθος επί τή κεφαλρ, φερούσα; κινδύνου
τοΓ; Sjjptoi;. λναΒεϊν ριέν ούν έαρο; τού; χεςρέας γόνον έχον
τας’ μικρόν δέ προ δΰσεω; Πλειάδο; κατα6αίνειυ τεξομένου;
άΒρόους, στε καί ή άλωσι; αυτών γίνεται περιπιπτόντων τοΓ;
οράγμαπα άΒρόων τοιαώτην δέ τινα εϊκά^ειν ές·ί καί περί χτ,ς
ΒρίαοΥΐς αιτίαν. Τούτα καί περί Αιρπτου.
Κ Ε Φ . Γ.
§. ι.
Π ερί δέ Λι&ί>]ς εφεξής λέχωμεν, δπερ συμπάα^ς τής
γεωγραφίας λείπεται μέρος. EipyjTat μέν ούν καί πρότερον
πολλά περί αυτής* αλλά νύν όσα καίρια προσυπομν/]ζ-έο»,
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προσθε'ντας καί τά ρή λεχθε'ντα προ'τερον. Ot ρέν ουν προς 824.
τάς άπειρους τήν οικουμένην όιελόντες άνίσως Λεελον* εμφαίνει
γάρ το τρεχή το ας τρι'α Γσα· τοσοΰτον ^ άπολείπεταε του
τρίτον εΓναε μέρος τής οικουμένης η Λιβύη, ώς-ε καί συντεθείσα μετά τής Ευρώπης οΰκ άν έξισάζειν $6ξειε τή Ασία.
Τάχα <5έ καί της Ευρώπης ε’λάττων ες-ί' κατά όέ την ίύναρεν
καί πολλώ τενε* έρημος γοίρ ές-ιν ή πολλή της ρεσοχαίας καί
της παρωκεανίτείος* κατοεκεαες δε κατάς·εκτός ές-ε ρεκραες, καί
σποράσε και Νοραόεκαες ταΓς πλεί$*Λες* προς ίέ τή έρημία
και το θηρεοτρόρον έξελαυνεε καί έκ τής δυναμένης οεκείσθαε*
πολύ ίέ καί τής ίιακεκαυρενης όπελαρβάνεε ζώνης. Η ρόντοε 825.
καθ’ ημάς ευδαιμόνως οεκεΓταε πάσα παραλία ή μεταξύ Νείλου
καί Στηλών, καί ράλες-α ή υπό Καρχηίονε'οες χενορε'νη* άνυ·
όρεαε τε τενες κάνταΰθα παρερπίπτουσεν, οεαε αε περί τε τάς
Σύρτεες , καί τους Μαρραρίίας, καί τον Κατα&εθρόν. Ες*ε
ίέ ορθογωνίου τριγώνου τό σχήρα, ώς άν τες εν έπιπέδω
νοήσεεε, βα'σεν ρέν εχον τήν καθ’ ήράς παραλίαν, την από
τής Αεχυπτου καί Νείλου ρε'χρε Μαυρουσίας καί Στηλών*
πρός όρθάς <?έ ταΰτη πλευράν, ήν ό Νείλος ποεεε ρέχρε Αεθεοπίας , προσεκ&ελλόντων ήρών έως Ωκεανού* τήν S’ υπο
τείνουσαν τή ορθή , την παρωκεανίτεν άπασαν τήν μεταξύ
' Αίθεο'πων καί Μαυρουσίων. Τό ρέν ουν κατά τήν κορυφήν
του λεχθέντος σχήματος, ήδη πως ΰποπεπτον τή ώακεκαυρένη, λέχορεν εξ εεκασροΰ όεά τό άπρόσετον, ώστ’ ουίέ τό
μέγις-ον πλάτος τής χώρας έχοερεν άν λέχεεν* τό ρε'ντοε
τοσοΰτον εν τοες προσθεν λόχοες έφαμεν, ότι εξ Αλεξάν
δρειάς εες Μερόην τό βασίλεεον τών Αίθεόπων, προ; νότον
όρους τής διακεκαυμένης και τής οικουμένης άλλοε τρεσχίλεοε.
Tout’ ουν αυτό θετέον το μέ/ις-ον πλα'τος τής Λεβυης, ρυρίους
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825. 3ιαί τρισχιλίους η τετρακισχιλίους ροδίους' μ?κ.ος δε μικρώ
ελαττον, η &πλβίσιον. Τά καθ’ όλου μεν ταύτα περί Λιβύης.
Τά καθ’ έκας-α ίε λεκτέον, άρξαμίνοις από τών εσπερίων μερών
καί τών έπι^ανες-έρων.
$. 2.
Οίχοϋσι S3 ενταύθα Μαυρούσιοι μεν υπό τών Ελλήνων λε
γόμενοι , Λιβυκόν έθνος μεγα καί εΰδχιμον, Μαύροι ό5 υπό
τών Ρωμαίων καί τών επιχωρίων , άντίπορθμον τρ Ιοηρία.
Κατά τοΰτο δζ καί δ κατά τάς Στάλας τά? Ηρακλείους πορ
θμός ές-ε, περί ου πολλά είρητβι. Εξω δε προελθόντι του
κατά τάς Στηλ-ας πορθμού, τήν Λιβύην εν άρις-ερά εχοντι,
όρος ες-iv, όπερ οί μεν Ελληνες Ατλαντα καλούσιν, οί (3άρ*
βαροι δε Λύρα. Εντεύθεν δε «ρύπους εκκειταί τις υςατος
προς όυσιν τπς Μαυρουσίας αί Κώτεις λεγόμενοι· πλησίον δε
χαι πολίχνιον μικρόν υπέρ της θαλάττη;, όπερ Tcyyx καλοΰσιν οι βόρβοροι, Λνγγχ δε Αρτεμίίωρος προσηγόρευκε, Ερα
τοσθένης δε Λίξον κείται δ* άντίπορθμον τοΓς Γαίείροις εν
διάρματι ςαδίων οκτακόσιων , όσον έκάτερα όίέχει του κατά
τάς Στηλας πορθμού* προς νότον δε τη Λίξω καί ταίς Κώτεσι
8aG. παράκειται κόλ.πος, Εμπορικός καλούμενος, έχων Φοινικικά?
έμποριχάς κατοικίας. Ες-e μεν ουν πάσα i συνεχής τώ κόλπω
τούτω παραλία κολπώίη; , υπεξαιρούμενο) ίέ.τούς κόλπους και
τάς έξοχά; κατά τό σχήμα τό τριχωνοειίες , δ υπέγραψα ,
νοείσΒω μάλλον επί την μεσημβρίαν άμα καί την εω λαμβανουσα την αύξησα; η ήπειρος. Το όρος $ιά μέσης εκτειν6μ·~
νον της Μαυρουσίας, το άπδ τών Κώτεων μέχρι Σύρτεων,
οίζείζάι καί αυτό you άλλα παράλληλα αυτώ, κατ’ άρχάς μεν
υπό τών Μαυρουσιων· έν βάθει όε τη? χώρας υπό του μεγίςου
τών Λίβυκών εθνών, ot Γαιτουλοι λεχονται.
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$. 3.
ΠλεΓς-α δέ πλάσματα tjj Λι£υκή παραλία τή έκτος προσε- 8a6.
ψεύσαντο οι συγγραφείς, άρξάμενοι άπό τού Οφέλα περίπλου*
κερί ών εμνήσ^ημεν δή που καί πρότερον, καί νύν δέ λά^ομεν,
ffwyjvc^Plv «τούμενοι τής τερατολογίας, eccv που βιασθώμεν
εκπεσείν είς τι τοιοΰτον, φεύ^ουτες τό πάντα σιχρ παραπε'μπειν,
καί τρόπου τινά πάρουν τήν ίς*ορίαν. Φασί δ* ούν τον Εμπο
ρικόν κόλπον άντρον εχειν, εισω δεγόμενον τλν ^άλατταν εν
ταίς πλα)μμυρισι μέχρι καί επτά ς-αδίων* προκείμενον δέ τούτου
ταπεινόν καί ομαλόν χωρίου, ξχον Ηρακλε'ους βωμόν, δν ούκ
ε'πικλύ£εσθαί φασιν υπό τής πλ^μμυρίδος* εν μέν δή τι τών
πλασμάτων νομίζω τούτο. Εχχύς δέ τούτου τό έν τοΓς έ£ής
κόλποις κατοικίας λεχεσ£αι παλαιάς Τυριών, άς ερήμους είναι
νύν, ούκ ελαττόνων h τριακοσίων πόλεων* άς οι Φαρούσιοι καί
οί Niypirat ε|επόρ3»)σαν· διέχειν δέ τούτους τής Λι^χός φασιν
ήμερων τριάκοντα όδο'ν.
§.·4·
Τό μέντοι τκν Μαυρουσίαν εύδαίμονα είναι χώραν, πλ«ν
όλίχ»ις ερήμου , καί ποταμοίς τε καί λιμναις κεχορηχήσ$«ι,
παρά πάντων όμολοχείται. Μεχαλόδενδρός τε και πολύανδρος
υπερβαλλόντως ές·ί, καί πάμφορος* τάς χούν μονο|ύλους τρά
πεζας, ποικιλωτάτας καί μεγίς-ας, εκείνη τοίς Ρωμαίοις χορϊ)/εΓ.
Τούς όέ ποταμούς εχειν φασί καί κροκοδείλους , καί άλλα χέν»)
ξώων εμγερή τοίς εν τώ Νείλω* τινές δέ καί τάς τού Νείλου
•
πττχάς πλνϊΐσιά^ειν οίονται τοίς άκροις τής Μαυρουσίας. Εν
ποταμώ δέτινι χεννάσθαι βδέλλας έπταπκχεις, κατατετμημένα
εχούσας τά βράγχιά, δι’ ωυ άναπνε'ουσι. Καί τούτα δέ λεχουσι
περί τής χώρας, ότι άμπελο; φύεται δύσίν άνδράσι τό πάχος
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S‘26. όύσπερίλϊ)πτοί, βοχρυν π»)χι/αίον προσαποόιίονσα* βοτάνη τε
ύψ^λί] πάσα και λάχανον, άρον και ίρακόντιον* οί ίέ των
ς\κφυλίνων κουλοί καί ίππομαοάθου καί σκολύμων όωίεκα8*27· πίχεις , το ίέ πάχος παλαις-ών τεττάρων. Καί δρακόντων ίέ,
καί ελεφάντων, καί δορκάδων, καί βουβάλωνy καί των παρα
πλήσιων £ώων, λεόντων τε καί παρόαλεων, παντοίαπ>3 τροφές
ί χώρα έ^ι. Φέρει ίέ καί χαλάς αίλούροις Γσας καί όμοιας,
πλ^ν οτι τά ρύχχ»} προπέπτωκε μάλλον πιθήκων τε πάμπολν
πλίθος* περί ών καί Ποσειόώνιος εΓρηκεν, οτι πλέων έκ Γα*
δείρων εις τκν Ιταλίαν, προσενεχθεό) τ>5 Αιβύκ-ρ παραλία καί
ιίοι των θηρίων μες·όν τινα τούτων άληενη ίρνμόν, τών μέν
επί τοΓς ίένόρεσι, τών δ* επί χίς , έχόντων ένίων καί σκύ
μνους, καί έπεχόντων μας*όν χελάν ούν ορών βχρυμάςους,
ένίους <ϊε φαλακρούς, τούς όε, κηλττας , καί άλλα τοιαύτα έπιφαάοντας σίνη.
$ . 5·

Υπέρ χαύνης δ* ές-ίν επί τί έ£ω θαλάττρ ί τών
καλούμενων Αίθιόπων χώρα , κακώς οικουμένη το πλέον. Εν
ταύθα ίέ καί καμηλοπαρίάλεις φησίν Ϋψικράτης χεννάσθαι,
καί ελέφαντας, καί τούς καλουμένους Φίξεις* οί ταυροειδείς
μεν dot την μορψην, κατά δέ tijv δίαιταν καί το μέγεθος και
την αλκήν την προς μάχην έλέφασιν έοίκασι* δράκοντας τε
λέχει μεγάλους, οίς χε καί πόαν έπιπεφυκέναι* τούς δέ λέοντας
τοίς πώλοις τών ελεφάντων έπιτίθεσθαι* αίμάξζντας δε φεύχεα/, έπιουσών τών μητέρων τάς δ*, έπειδάν ίδωσιν ίμαχμενους, κτείνειν* έπανιόντας δε τούς λέοντας επί τά πτώματα,
νεκροφαγεϊν. Βόχον δέ, τον βασιλέα τών Μαυρουσίων , άναοάντα επί τούς Εσπερίονς Αιθίοπας , καταπέμψαι τ>5 χυναικί
οώρα,
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δώρα, καλάμους τοΐς ίν&κοΐς όμοιους , ών έκας*ον γόνυ χοί- 827.
νικάς χωρεΐν οκτώ* καί άσπαράχων δ ίμψερή μεγέ&ι.
$· 6·
Εις δε την εντός θάλατταν πλέονσιν άπό Αιγγός, πόλις
ές-ί Ζήλις , καί Τφα* εΐτα των Επτά αδελφών μνήματα, και
τό ΰπερκείμενον ορος> όνομα Αένλη, πολΰ^ηρον καί μεχαλόδενδρον. Τοΰ όέ κατά τάς ςή)ας πορθμού τό μεν μήκος λέγε
ται ς-αίιών εκατόν είκοσι, τό δ1 έλάχις-ον πλάτος κατά τον
Ελέφαντα εξήκοντα. Εισπλεΰσαντι δ1εξής πόλεις τε καί ποταμοί
πλείους μέχριΜολοχά^ ποταμοί, δς ορίζει τήν Μαυρουσίων καί
τήν Μασσαισυλιων γήν. Καλείται δε καί άκρα μεγάλη πλησίον
τον ποταμού* καί* Μετα^ώνιον , τόπος άνυδρος καί λνπρός ,
σχεδόν ’δέ τι καί τό όρος τό άπό των Κώτεων μέχρι δεΰρο πα
ρατείνει' μήκος δε άπό των Κώτεων επί τους όρους τους των
Μασσαισυλιων ς-άδιοι πεντακισχίλιοι* |ς*ι δε τό Μετα^ώνιον
κατά νέαν που Καρχηίόνα εν τ», περαία. Τιμοσθένης δ1οΰκ ευ
κατά Μασσαλίαν φησίν* εςι δ εκ Καρχηίόνος νέας δίαρμα εις 828.
Μετα^ώνιον ςτάδιοι τρισχίλιοι* παράπλους ίέ εις Μασσαλίαν
υπέρ' έξακισχιλιους.

ί· 7*
Ουτω δ ευδαίμονα χώραν οίκοΰντες τήν πλείς*ην οί Μαυρόΰσιοι, ίιατελοΰσιν όμως καί μέχρι δεΰρο τοΰ χρόνου νομα&κώς ξώντες οί πολλοί-Καλλωπίξονται όμο)ς κόμης εμπλοκή,
καί πώχωνι, καί χρυσοφορία, αμήξει τε όδόντων, καί όνυχισμώ1 σπάνιόν τε άν ίίοις άπτομένους άλληλων έν τοΐς περίπάτοις, του παραμένειν αΰτοΐς ο&ικτοντόν κόσμον τών τριχών.
Μάχονται ^ ίππόται τό πλέον άπό άκοντος , σχοινοχαλίνοις
χρώμενοι τοΐς ΐήποις καί χυμνοΐς* εχουσι δε και μαχαίρας· οί
3
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828. δε πεζοί τάς των ελεφάντων δοράς, ώς ασπίδας προβάλλονται*
τάς δε των λεόντων καί παρδάλεων καί άρκτων άρπέχονται, καί εγζοιμώνται. Σχεδόν δέ τι καί ουτοι, καί οι εφεξής
Μασσαίσνλοι, καί κοινώς Λιβυες, κατά τό πλέον όροιόσκευοι
είσι καί τάλλα έμφερΰς , ρικροϊς ϊπποις χρώρενοι, ό£έσι δέ
καί εύπειθέσιν, ώστ’ από ραβδίου οόακιξεσθαι* περιτραχήλια
δε |ύλινα, η τρίχα* , ay’ ών ό ρυτηο άπ>5ρτηται* Ινιοι δέ καί
χωρίς ολκής ίπονται, ώς κύνες* πέλ.τη ρικρά βυρσινη, πλατύλοχχα μιαρά' άζως-οι, πλ.ατύσηροι χιτώνες' έπιπόρπηρα , ώς
εφτ,ν, δορά καί προθωοάκιον. Φαρούσιοι δέ καί Νίχρητες, οι
υπέρ τούτων οίκοΰντες προς τοΓς Εσπερίοις Αίθίοψ:, καί τοΙεύουσι, καθάπερ οι Αίθίοπες* χρώνται δέ καί δρεποΐνη^όροις
appaau Μίσγονται δε* καί* τοΓς Μαυρουσίοις οί Φαρούσιοι Sta
τής. ερήμου σπανιώς, υπό ταίς κοιλίαις των ίππων ύπαρτώντες
τούς ασκούς του υδατος* ίςι S’ ότε καί είς Κιρταν άφικνοΰνται
διά τινων τόπων ελωδών καί "λιμνών. Τινάς δ* αυτών καί Τρωχλοδυτικώς οικεϊν φασίν, Ορύττοντας τήν γήν. Λέγεται δε καν*
ταΰθα τους θερινούς ομήρους επιπολάζειν, χειμώνος δε είναι
άνυδρίαν. Ενίους δε των ταύτ>7 βαρβαρών, καί ορεων, καί
ιχθύων δοραΓς, άρπεχόναις τε καί ς-ρώμασι χρήσΒαι. Τούς δε
Μαυρουσίους ενιοί ψααω Ινδούς εΓναι, τούς συχκατελθόντας
Ηρακλ^ί «δεύρο. Μικρόν μεν ουν προ ήρών οι περί Βόχον βα
σιλείς καί Βόκχον κατείχον αυτήν, φίλοι Ρωραίων όντες· έκλιπόντων δέ τούτων , Ιούβας παρέλαβε τήν αρχήν, δόντος -Λΰ
Σεβας-ού Καίσαρος καί τούτην αύτώ τήν αρχήν προς τή πα
τρώα*υιός σ’ήνίούβζτον πρός Καίσαρα τον θεόν πολερήσαντος
μετά Σζιπίωνος. Ιούβας ρεν ούν νεως*ί έτελεύτα τον βιον*
νίου θυχατρός καί Κλεοπάτρας.
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§·
λρτεμίδαρος 3* έρατοσθένεε μεν αντιλέγει, διότι Λε'£ον 8og.
τενά φησε πόλεν περί τά άκρα τϋς Μαυρουσίας τά εσπερία
άντε Λε^γός’ Φοινεκεκάς ίέπόλεες κατεσκευασράνας παρ^όλλας
?»άς, ών ούίέν £ς-«ν εδεΓν ίχνος* εν δέ τοίς Εσπερεοες Αίθε'οψε *τούς αέρας πλατείς φησας* ταΓς τε όρθριναες ώραες καί
ταΓς όεελεναΓς, παχεες καί άχλυώ&ες είναι τούς αέρας· πώς
γάρ έν αύχριώ&σε καί καυρεατηροΓς τόποες ταΰτ’ εΓναΙ; Αύτδς
ίε τούτων πολύ χεερω λέ^εε περί τούς αυτούς τόπους. Μετανάς*ας γάρ τενας ίς*ορεΓΛωτοφάγους, οί τον άνυίρον νέρεοεντο,
σετοΓντο δε λωτδν, πόαν τενά καί ρίζαν, άφ’ κ; ούίέν ίέοεντο
ποτοΰ. Παρήκεεν Εαυτούς ρεέχρε των υπέρ Κυρηνης τόπων τούς
δ’ εκεί καί ^αλακτοποτεεν, καί κρεωφα^εεν* καιπερ ταυτοκλενείς
όντας. Καί Γα&νεος ίέ ό τών Ρωρεαεων <xwyyp«ysvs ούκ άπέχεταε της τερατολογίας τής περί την Μαυρουσίαν προς yip τ>ί
Τε^ί Αντ&εου μνήμα ίς-ορεΓ, καί σκελετόν πηχών εξήκοντα,
δν Σερτώριον yupενώσαε, καί πάλεν έπ·6αλεεν χόν. Καί τά
περί τών ελεφάντων ρευθώ&τ φησί yip τάλλα μεν θηρία
φευyεεv το πυρ, τούς ^ ελέφαντας πολερεεν καί άρεύνεσθαε,
διότι την ύλην φθείρει προς <5ε τούς ανθρώπους διημάχεσΒιη
κατασκόπους προπέρεποντας* καί όταν είωσεν εκείνους J^ovyovτας], φε^εεν καί αυτούς, έπεεδάν ίέ τραύματα λα&οσεν, bee—
τηρεαν προτείί/εεν κλέους, ί} βοτάνην, η κόνεν.
$· 9·

Μετά ίε την τών Μαυρουσίων y>iv ί τών Μασααισυλιων
εςίν, άπο του Μολοχά^ ποταμού τίτν αρχήν λαμβανουσα,
τελευτώσα ίέ επί την άκραν, {7καλείται [Τρητον], οριον της τβ
Μασσαισυλό«ν, καί της Μασσνλιαιων χης· ςά$ιοι $* είσίν άπο
Τ a *·«·
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. τού Μετα^ωνίου μέχρι τον Τρίτον έ|ακισχιλιθι* οι δ3έλάττονς
ψασίν. Εχει ό* ή παραλία πόλεις τε πλείους και ποταμούς,
καί χώραν εί/fvrj* των δ3 έν όνόματι άρχει μνησΒηναχ. £ς*ι δε
πόλις Σιγά έν χιλίοις ς-αόίοις άπό των λεχίλέντων ορών, *χαι*
βασιλέων Σύ^ακος*. κατεσπας-αι όέ νυν τήν όέ χώραν μετά
Σύφακα κατέσχε Μασσανίσσης, εΓτα Μαίψας* είτα *καί* οί
εκείνον όιαόεςα'μενοι* xa£ry ημάς δε Ιούδας, ό πατήρ τον νεως-ί
τεΤευτήσαντος Ιούδα* κατέσπαΓ<« όέ καί Ζάμα το τούτον βα
σιλέων υπό Ρωμαίων. Μετά όέ τήν Σίχαν Θεών λιμήν έν έξαχοσίοις ς-αδιοις’ ειτ άλλοι άσημοι τόποι. Τά μεν ούν έν βχΒει
τής χώρας όρεα/ά καί έρημα εσ5’ ότε παρέσπαρται, ά κατέ»
χουσιν οί Γαιτούλοι μέχρι καί Σύρτεων τά 0 έκεί προς Γα
λάτη; καί πεδία ευδαίμονά ές-ι, καί πόλεις πολλοί, καί ποτα
μοί, καί λίμναι.
§· *0·
Ποσειόώνιο; ό* ούκ οίό5εί άλτ,δής, φήσας ό/.ίχοις καί μιχροΐς
διαρρεϊαΖαχ ποταμοίς τήν Λιβύην* πολλούς χάρ Αρτεμίόωρος είρηκε καί μεχάλονς. Εν όέ τή μέσογαία ταντ* άλ>]3ΐς-ερον είπεΐν είρηκε όέ τούτον τ>;ν αιτίαν αυτός· μη γάρ κατομβρέισΒαι τοΓς άρκτικοΓς μέρεαΐ' χαΖάπερ ουδέ την Αιθιοπίαν
φασί, όιό πολλακι; λοιμικά έμπίπτειν υπό αύχμών, καί τάς
λίμνας τελμάτων πίμπλΛσ^αι, καί ττ,ν αχρίδα έπιπο>λα£ειν.
Ετι
τά μεν άνατολακα ύχρά είναι* τον χάρ ήλιον άυισχοντα ταχύ παραλλάττειν, τά ό’ εσπερία Ιηρά* έκεί γάρ
χατας-ρέψεατ υγρά γάρ καί .Ιηρά, τά μέν παρ’ ύόα'των α γ ο 
νίαν ή σπάνιν λύεται* τά όέ παρά την των ήλιων βούλεται όέ
λέχειν τά παρά, τους ήλίους· ταΰτα όέ ποίντες άρκτικοίς καί
μεσημδρινοίς κλίμασια>άψορίζουσι' χαΐ μήν ανατολικά' τε κ«ΐ
δυσμιχά, τά μεν προς τάς οικήσεις Ιεγόμενα καθ’ εκαςτιν τήν
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οίκησιν, καί tf/V μετάπτωσιν των οριζόντων, άλλα καί άλλα^3ο.
ες-ίν* ως·’ ούί* ενεςι χα$ολιχώς είπεΐν επί των άπεριλάπτων τό
πλίθος, ότι τά μεν ανατολικά Ιγρά,χά δε δυσμιχά ξηρά, ίϊς δε
λέγεται προς την οικουμένην ολην καί τάς εσχατιάς τάς τοιαύ-·
τας, ©?α καί ή ίν&κη, καί η Iδηρία, λέγοιτ άν κατά γε την
τοιαντην άπόψασιν. Τις ονν η πιθανάτης τής αιτιολογίας j εν
'/άρ περιψορά αυνεχεΐ τε καί άδιαλείπτω τον ήλιον τις άν είη
καταςροφή ; τό τε τάχος τής παραΤλαγής πανταχοΰ ίσον.
Αλλως τε παρά ττ,ν ένάργειάν εςι, τά ϊσχατα τής ίδηρίας ή
τής Μανρονσίας , τά προς $νσιν , ξηρά λέγειν απάντων μά ·
λις·χ, καί τό περιέχον ενκρατον ϊχειν, και πλείς-ων νδάτων
εύπορεΓν. Εί δε τό κατας·ρέψειν τοιοντον εϋ.ηπται, ότι ενταύθα
τά νς·ατα τής οικουμένης υπέρ γής γίνεται, τί τούτο συντείνει
προς ξηρασίαν; καί γάρ ενταύθα, καί εν τοΓς άλλοις τόποις
τϋς οικουμένης τοϊς ταυτοκλινέαι, τον ίσον ίιαλιπών χρόνον
τον τής νυκτός, ε’πάνεισι πάλιν καί θερμαίνει την γήν.
$· »»·
Ες·ι ίέ που αντόθι καί άσφαλτον πηχί?, καί χαλκωρυχεία*
καί σκορπιών ίέ καί πτηνών καί άπτερών λεχεται πλήθος,
μεχέθει $ε έπτασπονίύλων ομοίως ίέ καί φαλάγγια > καί
μεχέθει καί πληθει iiaaepoyta* σαύρας ίέ Απηχεις φασιν. Εν
μεν ουν rrj παρωρείω λίθους εύρίσκεσθαι φασι τούς Λυχνίτας
καί Καρχηίονίους λεγομένους' εν ίέ τοΓς πε&οις όςρα/.ίων καί
χηραμόϊων πλήθος , οΐον έν τοΓς περί του Αμμωνος λόγοις
είρ/ίκαμεν. Καί Τενόρον $έ έςι μελίλωτον καλούμενου, έ| ου 8?ί i ♦
σΥ.ευάζουσίν οίνον. Τινές ^ αυτών καί ίίκαρπον εχουσι την γην, .
καίίύο θερμικά καρπούνται, τά μεν θερινά, τά ίέ εαρινά· ετ*
ίέ η καλάμη πεντάπηχυς τό ύψος, πάχος <5ε τού μικρού ίακτύλου’ τον ίέ καρπόν Λακοσιοτετταοακοντάχουν άποίίίώσι* τού $ε
Τ 3
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83ι. εαρος ουδέ σπείρουσιν, αλλά παλιούροις συνδεδερέναις έπικαταψήσαντες την χώραν, τώ εκπεσόντι ς·αχυϊ κατά τον θερισμόν
άρκούνται' τελεσικαρπεί yap τον θερινόν καρπόν. Δια ίέ τό
•πλήθος των θηρίων κνηρύίας έχοντες ερ γά ζο ν τα ι , καί τάλλα δέ
μέρη δι^θεροΰνται* καθεύδοντες δέ περιχρίουσι τους κλινόποδας
σκορόόοις, των σκορπιών χάροι, χαΐ παλιόύροις περιδοΰσιν.
φ. 12.
Ην δ* εν τ ρ παραλία τούτη πόλις ίώλ ό νο μ α , ήν επικτισας
Ιούδας ό τοϋ Πτολεραίου πατήρ, μετω νόμασε Καισαρείαν,
εγύυαα καί λιρενα, καί προ τοϋ λιρένος νησίον. Μεταξύ δέ
τής Καισαρείας καί του Τρητου μ έγα ς ές·ί λιρήν, ον Σαλδαν
καλοϋσι* τούτο δ* εςάν όριον τής υπό τώ Ιούδα, καί τής υπό
Γ
τοίς Ρωμαιοις· πολντρόπως γά ρ οί [Αερισμοί γεγένηντ at τ?ς
χώρας, αχε των νεμομενων οώττρ πλειόνων χενομένων , καί
των Ρωμαίων άλλοτ* άλλως τούτων τοΓς μεν γ λοις χρωμένων,
τοΓς δε χαΐ πολεμίοις* ώστε καί άγοαρεΐσ$αι καί γαρίζεσ^οα
σννέοαινεν αλλοις άλλα, καί ον τον αντόν τρόπον. Ην δε ί
μεν προς τί Μανρονσία προσοόικωτερα τε καί όύναμικωτέρα*
V δε προς τί Καρχ^όονώ καί τί Μασσνλιαίων άν^ροτερα τε
καί'κατεσκενασμεν*} βελτιον , καίπερ κεκακωμένη όιά τά Καρ*
χηδόνια τό πρώτον, επειτα Λά τον προς lovyovpSav πόλεμον
εκείνος γά ρ λ όαρβαλα εκπολιορκ>?σας έν Ιτύκ^ καί άνελών ,
φίλον όντα Ρωμαίων, ένέπλ^σε τκν χώραν πόλεμόν* ε?τ’ άλλοι
επ’ άλλοις συνέςχσαν πόλεμοι* τελενταίος ίέ 6 προς Σκιπιωνα
Καισαρε τώ 5εώ σνς-άς , εν ω καί Ιούδας άπέ&ανε* σννηφαν/σ^σαν όέ τοις κ/εμόσι καί at πόλεις, Τισιαονς τε, καί
Ονατα, καί Θάλα, ετι δε καί Κάψα τό χα£οφνλάκ<ον τον
IovyovpS'a, καί Ζάμα, καί Ζ ιγ χ α , καί προς αις κατεπολέμησε ΚαΓσαρ Σκιπιωνα ό 3&ός, προς Ρονσπίί/ω μ εν πρώτον
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ναών, είτα προς Ουζίτοις, είτα προς Θάψω, καί τρ πλησίον 831.
λφινρ και ταίς άλλαις* πλησίον δέ και Ζέλλα καί Αχόλλα,
ελεύθεροί πόλεις* ειλε δ* έξ εφόδου Καίσαρ την [ Κέρκινναν ]
νήσον, καί Θέναν, πολίχνην έπιθαλαττιδιαν. Τούτων πασών,
αί· ρέν τελέως ηφανίσθησαν , αί δ* ηρίσπας*οι κατελείφθησαν.
Φαράν δ* οί Χκιπίωνος ίππεΓς ένέπρησαν.
$· «3.
Μετά δ5ουν Τρητόν η Μασσυλιαίων ές·ί καίη Καρχηδονίων 83a.
παραπλήσια χώρα. Κίρτα τε ές-ιν ε’ν ρεσοχαία, το Μασσανίσσου καί των εξής διαδόχων βασίλειον, πόλις ευερκες*άτη, κατεσκευασρένη καλώς τοίς πάσι* καί ράλις*« ύπό Μικίψα, ός*ις
και Ελληνας συνώκισεν ε’ν αύτ$, καί τοσαύτην έποίησεν, ώστ*
έκπέρπειν ρυρίους ίππε'ας, διπλάσιους δε πε£ούς. Η τε δη
Κιρτα * πόλις* ενταύθα, καί οί δύο Ιππώνες, ό μεν πλησίον
Ιτύκης , ό δέ άποτέρω προς τώ Τρητώ μάλλον , αμψω βασί
λεια. Η δέ Ιτύκη δεύτερα ρετά Καρχηδόνα τώ ρεχεθει καί τώ
άξιώρατι* καταλυθείσης δέ της Καρχηδόνος, εκείνη ην ώς άν
ρητρόπολις τοΓς Ρωραίοις, καί όρρητηριον προς τάς έν Λιβύη
πράξεις* ϊδρυται δ5 έν τώ αύτώ κόλπω τώ Καρχηδονιακώ ,
προς θατέρω τών ακρωτηρίων τών ποιούντων τόν κόλπον* ών
τό μεν προς τρ ίτύκρ καλούσιν Απολλώνιου, θάτερον δ* Ερ
μαίου* καί είσίν έν έπόψει άλληλαις αί πόλεις. Ρεί δέ της
Ιτύκης πλησίον ό Βαφράδας ποταρός. Εισί δ* άπό Τρητοΰ
μέχρι Καρχηδόνος ςάδιοι δισχιλιοι πεντακόσιοι. Ούτε τοϋθ’
όρολο^είται δέ τό διάς*ηρα, ούτε τό μέχρι Σΰρτεων.

$. ι4·
Καρχηδών δέ επί Χερρονησου τινός ϊδρυται, περι^ραφού*
σης κύκλον τοιακοσίων εξήκοντα ς-αδίων Ιχοντα τείχος, ου τό
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83a. έξη*°ντας·α'3ιον μήκος αυτός ό αυγήν επέχει , κα3>5κων άπό
θαλάττης επί Βάλατταν, οπού τοίς Καρχη&>νίο(ς ήσαν αί των
ελεφάντων ς-α'σεις , *καί* τόπος εύρυχωρής. Κατά μέσην δε την
πόλιυ ή άκρόπολις, ήν έζάλουν Βύρσαν, οφρύς ίκανώς ορΒία,
κύκλω περιοαουμένη’ κατά δε την κορυφήν Αχούσα Ασκληπιείου,
όπερ κατά την άλωση* ή χυνή tow Ασόρούβα συνόπρη^εν αυτί?.
Υπόκεινται δε τή άκροπόλει ο? τε λιμενες καί ό Κώ^ων, νη
σίον περίφερες, Εύρίπω περιεχόμενον, εχον τε νεώσοικους ε'κατέρω3εν κύκλω.

S· >5·
Κτίσμα S’ εςί Δικούς, oyayowons εκ Τύρου λαόν. Ούτω ^
ευτυχής ή άποαία τοΓ; Φοίνιξο υπήρξε καί αΰτη, καί ή μέχρι
τής 1θηρίας τής τε άλλης καί της ε£ω ς^λώυ, ώστε τής
Ευρώπης ετι νυν την άρίςτιν νεμονται Φοίνικες κατά τήν ήπειρον
ζαϊ τάς προσεχείς νήσους’ τήν τε Λιβύην κατεκτήσαντο πάσαν,
όσην μή νομαόικώς οιόν τ’ ήν οίκεΓν. Ay’ ης δυνάμεως πόλιν
τε αντίπαλον τή Ρώμη κατεσκευα'σαντο , καί τρεΓς έπολεμησαν
προς αυτούς μεχάλους πολέμους. Γευοιτο άν εύ'όηλος ή δύναμις αυτών έκ του ύς-άτου πολέμου , εν ω κατελύ3ησαν υπό
*
Σκπτίωνος τον Αίαιλιανον , καί ί πόλις ap&jv
Οτε
833. yap ηρξαντο πολερείν τούτον τον πόλεμον y πόλεις μεν εΐχον
τριααοσίας εν ττ} Λι£ύη, ανθρώπων δ έν τη πόλει μυριάδας
έβδομήκοντα* πολιορκονρενοι δε, καί άναγχασέϊέντες τραπέσ$αι
προς ενδοσιν, πανοπλιών μεν εδοσαν μυριάδας είκοσι* καταπελτικα δε όργανα τριαγιϊχα, ώ; ον πολε/ζηθ^όρενοι. Κρι5εντος ίέ παλιν τον άναπολεμεϊν, εξαίρης όπλοποιίαν σννεςτ?σαντο· καί έκάςτις ημέρας άνεγέροντο $υρεοί μεν εκατόν
καί τετταράκοντα πεπηχότες, μάχαιραι δε τριακόσιαι , καί
ϊόγχαι πεντακόσιαι, χίλια δε βέλη καταπελτικά* τρίχα ίέ τοίς
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καταπέλται; αι θεραπαιναι παρείχον* Ετι τοίνυν ναύς έχοντες 833.
δώδεκα εξ ετών πεντηκοντα , κατά τάς έν τω δευτέρω πολεμώ
συνθηκας, τότε, wimp ηδη συμπεφευφότες εις την Βύρσαν,
εν διμηνω κατεσκευάσαντο ναύς εκατόν είκοσι καταρράκτου; ,
καί, τον g-όματος τού Κώδωνος φρουρουμένου, διώρυγαν άλλο
ς-ομα, καί προηλθεν αιφνιδίως ο ς-ολος* ύλη γαρ την άποκειμένη παλαιά , καί τεχνιτών πλίθος προσέδρεύον καί σιταρκού·
μενον δ^μοσώ*. Τοιαύτη δ* ουσα Καρχηδών, δμω; έάλω καί
κατεσκάφη. Την δέ χώραν, την μεν επαρχίαν απείχαν οι
Ρωμαίοι, την υπό τοίς Καρχηδονίοις* της δέ Μασσανίσσην
απέδειξαν κύριον, καί τούς απογόνους τούς περί Μικίψαν*
Μάλις*α χάρ έσπουδασθη παρά τοΓς Ρωμαίοι; ό Μασσανίσσης
δι’ αρετήν καί φιλίαν* καί χάρ δη ούτός ές*ιν ο τους Νο
μάδα; πολιτικούς κατασκεύασα; καί γεωργούς , ετι δ* αντί
τον λης·εύειν διδάξας ζ·ρ«7εύειν. Ιδιον χάρ τι τοίς άνθρωποι;
. συνέβη τούτοι;· χώραν χάρ οικούντες εύδαίμονα, πλην τον
θηρίοις πλεονά£ειν , έασαντες εκφέρειν ταΰτα , καί την χην
έρχάζεσθαι μετά άδείας , έπ* άλληλους ετράποντο , την δέ χην
τοίς θηρίοις άφείσαν. Οΰτω 8* αύτοίς συνέβαινε πλάνητα καί
μετανά^ην βίον £ην, μηδέν ηττον των υπό Απορίας καί λυπροτητος τόπων η αέρων εις τούτον περασμένων τον (3ίον,
ώστε καί ίδιον τούθ’ ενρίσκεσθαι τούνομα τούς Μασσαισυλίονς* καλούνται χάρ Νομάδες. Ανάγκη δέ τούς τοιούτονς
ευτελείς είναι τοίς βίοι;, καί το πλέον ρι£οφά/ους, η κρεωφάχους , χάλακτι δέ καί τυρω τρεφόμενους. Ιίρημο^μένης δ5 ούν
επί πολύν χρδνον τη; Καρχηδόνος, καί σχεδόν τι τον αυτόν
χρόνον, δνπερ καί Κόρινθος, άνεληφθη πάλιν περί τούς αυ
τούς πως χρόνου; υπό Καίσαρος του θεού , πέμψαντο; έποί#
κους Ρωμαίων τούς προαιρούμενους, και των ς-ρατιωτών τινας·
καί νυν εί τι; άλλη καλώς οίκείται των έν τη Λιβύη πόλεων*
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μέσον δε το ςομα του Καργτιδονίου κόλπου νίσός k t
Κ όρσουρα.
§. ι6 .
Αντίπορ3μος §* ες-iv ·η Σικελία τοΐς τόποι; τούτοι; ί>κατά
Λιλύβαιον , όσον εν Λας-άματι χιλίων καί πεντακοσίων ra ftw
ζοσοΰτον γάρ ψασι τό έκ Λιλυβαίου μέχρι ΚαρχαΛίνος. Ον
πολύ Si τής Κορσούρας Λεχουσιν, ούίέ τάς Σικελίας, άλλοι
τε νήσοι, χαί Αιχίμουρος. Διάπλους Λ ές-ίν έκ Καρχα&ίνος
έ|άκοντα Γ«Λο>ν εις τήν προσεχή περα/αν* οίλεν είς Νέφεριν
άνάοασις ς-αίίων εκατόν είκοσι, πόλιν ερυμνκν επί πέτρας ώκιαμένην. Εν αΰτώ Λέ τώ κόλπω, ίν ωπερ καί ί Καρχα&ον, Τύνις
ές·ΐ πόλις , καί Βερμχ, καί λατομόαι τινές* εί£’ ή έρμαία
άκρα, τραχεία, καί επ’ αΰτάν πόλις ομώνυμος’ είτα Νεάπολις*
ειτ άκρα Ταφίτις, καί επ’ αυτά λόφος Ασπίς καλούμενος άπό
τάς ομοιότατος, όνπερ συνώκισεν ό τάς Σικελίας τύραννος Αχαθοκλκς , καδ’ δν καιρόν έπέπλευσε τοΓς Καρχαίονίοις· συγχατεσπάσ3ασαν Λέ τά Καρχ/,όονι υπό Ρωμαίων αί πόλεις αύται.
Από όε τάς ΤαφίτιΛος έν τετρακοσίοις ςαίίοις νήσος έςι Κόσσονρχ χαζά ΣΙλινοϋντα τάς Σικελίας ποταμόν , *καί* πόλη/
εχουσα ομώνυμον ·, εκατόν καί πεντάκοντα ς*αύίων ούσα τάν
περίμετρον , Λεχούσα τάς Σικελίας πεοί Ιίακοσίους ς^-Λους.
Ες-ι ίε καί Μελέτα νάσος έν πεντακόσιοι; ς-α&οις άπό τάς
Κοσσούρας- είτα Αόρύμα πόλις , έν ij καί νεώρια αν* είΒ’ αί
Ταριχεΐαι λυόμενοι , νησιά. πολλά καί πυκνά' είτα Θάψος
πόλις* καί μετά ταύταν ν«σο; πελα^ία ΛοπαΛουσσα’ είτα
Μ
Αμμωνος, αρμόδιος προς Βυννοσ/.οπίχ»' etxoc Θένα πόλις
ζαράζ rt'j άργτ,ν χαμένη ν?,ς μιχρχς Σύοτεως» ΙΙολλαί είσί
άθλα: ΜεταΙυ πολήρ/ac ουκ a|*oc μνύμ'Α*· Πρόκειται δϊ
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τ>5 αργή τ?ς Σύρτεως νήσος παραμή*Υΐς, » Κέρκεννα, ευμεγέ- 834·
$Άζ> εχουσα ομώνυμον πόλιν καί άλλ>] έλαττων Κερκενυετες.
$· *7·
Συνεχή δ’ ες·ίν ί μιαρά Σΰρτις , J}v καί Acjtoyoyfrtv 2ύρτιν
λε/ουσεν. Ert
ό μεν κύκλος too κόλπου τούτου ς-αδίων
χώεων εξακοσε'ων τό πλάτος του ςόματος εξακοσίών* κα^’
εκατέραν δε τήν ecv.pav, xi)v ποιούσαν τό ς*όρωε, προσεχείς είσί τρ
«πεφω νκσοε, ή τε λεχθεΓσα Κερκεννα καί ί Miviy£, πάρεσοε
τοΓς μεγέΒεσι. Τήν <5έ M>iviyya νο/αε'£ουσεν είναι τλν των Λωτοψάγων γήν, τ»ν υρ’ Ομήρου λε^ομένην* καί &εκνυταε' τενα
σύμβολα} καί βωμός Οδυσσέως , καί αυτός ό καρπός* πολύ
yap ές-t τό δίνδρον εν αυτ>5 τό ααίούμενον λωτόν, Ιχον κόες*°>
καρπόν. Πλειους εισιν εν αυτρ πολεχναε* pica ^ ομώνυμος
τή νή,σω* καί εν αύτί5 ίέ τί? Σύρτεε πολίχναε τενές είσε. Κατά 835.
τόν ρευχόν ες·ε παμμέγεΒες εμπορείου , ποταμόν έχον εμ~
€αλλοντα εις τόν κόλπον. Δεατεενεε όέ ριέχρε ίευρο τά τών
άμπώτεων πάΒνι καί τών πλημμυρίδων ααΒ' ον καιρόν επί
τήν Βήραν τών ιχθύων επιπτ,δώσιν οε πρόσχωροι κατά σπουδήν
Βεοντες.
§. ι8 .
Μετά ίε τκν Σΰρτιν Ζοΰχις eft Ιφνη ς*α£ώ>ν τετρακοσιων,
fevov εχουσα είσπλουν , και παρ’ αυτήν πόλις ομώνυμος ,
πορ^υροβαφεΓα έχουσα και ταριχεί'ας παντοίαπά;* ε?τ’ άλλη
λίμνη πολν ελαττων* και ρετά τούτην Αβρότονον πόλις, και
άλλοι τινές. Συνεχώς 5έ Νεάπολις, ην και Λέπτιν καλούσιν*
εντεύθεν <5*ες·ί itappa to επί Λοκρών τών Επι^ε^υριων τριοχίλιοι εξακόσιοι fa'iiot. Ε|ης S9έςΊ ποτααο; Κινυρς* και ρετά
ταυτα ίίατειχισαά τι 7 δ έττοί'ησαν Καρχ/iiovtot > χεα>υρουντες
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835. βάραθρά τινα &ς ττρ χώραν ά/εχοντα* είσΐ ίέ και αλίμενοι
τινες ενταύθα τόποι, τίς αλλϊΐς παραλίας έχούσ>»ς λιμένας*
ε?τ’ άκρα ύψηλί καί ύλώδ^ς , άρχί τίς μεχάλης Σύρτεως ,
καλουσι δέ K e ^ V ας ταύτ^ν δέ τίν άκραν εκ Καρχηδίνος
Γ«διοι εισι μζκρω πλειους των πεντακισχιλιων.
$♦ «9·
Ϋπέρκειται δέ τίς άπό Καρχηδόνος παραλίας μέχρι Κεφα
λών καί μέχρι τίς Μασσαισυλι'ων rj των Λιβοφοινίκων
μέχρι τίς των Γαιτούλων όρεινίς, κδ>2 Αι^υκης ούσης. Η 5’
υπέρ των Γαιτούλων έ^ίν ί των Γαραμάντων χ ί παράλληλος
εκείνη, ο5εν οι Καρχηδόνιοι κομίζονται λί&οΓ τους δέΓαράμαντας άπό των Αί3Ί0πων καί των παρωκεανιτών άφες*άναι
φασίν ίμερων εννέα ί? καί δέκα όδο'ν του δε Αμμωνος καί
πεντεκαιδεκα. Μεταξύ δέ τίς Γαιτούλων καί τί ς ίμετέρας πα
ραλίας πολλά μεν πεδία , πολλά δέ opjj και λίμναι με^άλαι
καί ποταμοί, ών τινές καί καταδύντες υπό χκς ά^ανεις γί
νονται. Λιτοί δέ σκόδρα τοΓς βίοις είσί καί τω κόσμω* πολυ^ύναικες δέ καί πολύπαιδες, τάλλα δέ εμ^ερεις τοΓς νομάσι των
Αράδων. Καί ίπποι δέ καί βο'ες μακροχ^λότεροι των παρ
άλλοις* ίπποφόρδια δ* ές-ίν έσπουδζσμένα διαφερόντως τοΓς βασώευσιν, ώστε καί αριθμόν εξετάζεσαι πώλων κατ’ έτος εις
μυριάδας δέκα. Τά δέ πρόβατα ^άλακτι καί κρέασιν έτρέρετο,
καί μάλις-α πρός τοΓς Αί3ΐθψι. Τοιαύτα μέν τά έν τ£ μεσοχαια.
20.
Η δέ μεχάλη Συρτις τόν μέν κύκλον έχει ραδίων πεντακισχιλίων* τίν δ> επί* τόν μυχόν διάμετρον χιλιων πεντάκοσιων τοσουτον δέ που καί τό του φύματος πλάτος* ίΐ χαλεπότης δέ καί τούτες τίς Σύρτεως καί τίς μικρά; , ότι πολ-
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λαχού τεναγώδης ες-ΐν 6 βνϊϊος, καί κατά τάς άμπώτεις και
τάς πλημμυρίδας, συμβαίνει τισίν έμπίπτειν εις τά βράχη καί
χαΒίξειν' σπάνιον S*είναι το σωζόμενον σκάφος. Διόπερ πόρρω5εν τον παράπλουν ποιούνται, φυλαττόρνοι, μη έμπέσοιεν
εις τούς κόλπους ύπ* άνεμων αφύλακτοι ληφΒεντες* τό μεντοι
παρακίνδυνον των άνΒρώπων, απάντων &απειράσ3·αι ποιεΓ.
καί μάλις-α των παρά γην περίπλων. Είσπλεοντι δη την Με?άλην Σύρτιν, εν &£ια μετά τάς Κεφαλάς, ες-ΐ λιρνη τριακο
σίων που ςαδίων τό μήκος, έβδομήκοντα δε το πλάτος , εν.διδοΰαα εις τόν κόλπον, εχουσα καί νησιά καί υψορμον προ
τοΰ ς-όριτος. Μετά ίέ την λίμνην τόπος ες-ίν Ασπις , και
λιαήν κα'λλις-ος των εν τη Σύρτει. Συνεχής δε ό Είιφράντας
πύρφος ες*ΐν, δριον τις πρότερον Καρχηίονιάς χός , καί τής
Κυρηναόας τής υπό Πτολεααίω* ε?τ’ άλλος τόπος, Χάρας καλούριενος, ω εμπορεία* έχρώντο Καρχηδόνιοι κομίζοντες οίνον,
άντιφορτι£όρνοι οε οπόν καί σιλφιον παρά τών εκ Κυρήνης
λά&ρα παρακορκ£όντων* εΙ&’ ο! Φιλαινων βωμοί* καί μετά
τούτους Αυτόμαία φρούριον, φυλακήν εχον, ιδρυμένον κατά
τόν ριυχόν τού κόλπου παντός* ες-ι ό &ά τού αυχού τούτου
παράλληλος, τού μεν δι Αλεξάνδρειάς μικρά νοτιώτερος χιλίοις ς-αίιοις, τού δε διά Καρχηίόνος έλάττοσιν ή Λσχιλιοις*
πι'πτοι δ* άν τίϊ μεν v.aS' Ηρώων πόλιν, τήν εν τω ρυχώ τοΰ
Αραβίου κόλπου > ίε κατά r/jv ixecoycua'j τών Μάσσαεσυλί'ων καί τών Μαυρουσεων, όπου το λειποΣ/ενον η$η της παρα
λίας εςίν εις πόλο; Βερενίκη, ςάδιοι &νακισχίλίοι πεντακό
σιοι Υπέρκεινται ίέ του μήκους, του ίέ πλάτους παρ>$κοντες
καί μέχρι τών Φιλαίνου βωμών , οί προσαχορευόμενοι Νασαρ.ώνες > Λιβυκόν έ'5νος* έχει ίέ τό μεταξύ ίιάριμα καί λιμέ
νας ού πολλούς , υίρεΓά τε σπάνια. Er< ίέ άκρα λεχομένη
Ψευ^οπενίας , εφ’ £ς ή Βερενίκη τκν Swtv έχει; παρά λίμν/,ν
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83G. τινά Τριτωνίία, εν η μαίχςα νησίον ές-ί, καί Ιερόν τής Αγρό·
όάης εν αντώ* όςι δε καί λιρην Εσπερίδων , καί ποταμός
έρβάλλει Λαθών. Ενόοτέρω όέ τής Βερενίκης έςί τό ρικρόν
άκρωτήριον "λεγόμενον Βόρειον , ο ποιεί τό ς-όρα τής Σΰρτεως
προς τάς Κεφαλάς* κειται όέ η Βερενίκη κατά τά άκρα τής
Πελοπόννησον , κατά τον χαλούρενον Ιχθυν καί ετι κατά την
Ζάκυνθον, έν διάρματι ς-αδίων τρισχιλιων έςακοσίων. έκ
ταύτης τής πόλεως τριαχος-αιος πε£ή περιώόευσε την Σνρτιν
Μάρκος Κάτων, κατοχών ς-ρατιάν πλειόνων ή ρυριων άνόρών,
εις ρέρη όιελών τών υδρείων χάριν* ώόευσε όέ πε£ός ε’ν άρρω
βαρεία καί κανρασι. Μετά όε Βερενίκην πόλις ές·» Ταυχειοα,
837- ήν καί Αρσινο’ην καλοΰσιν* εΖθ’ η Βάρκη πρότερον, νυν αε
Πτολεραίς* είτα Φυκονς άκρα, ταπεινή ρέν, πλεΐς·ον ό1έκκειμέντ, προς άρκτον παρά τήν άλλην Λιβυκήν παραλίαν* κειται
όέ κατά Ταίναοον τής Λακωνικής εν διάρμχχχι δισχιλιων οκτα
κόσιων ς-αόιων* εςΊ οέ και πολίχνιον ομώνυμον τή άκρα. Οι»
πολύ όέ τον Φυκονντος απέχει τό τών Κυρηναίων επίνειον ή
Απολλωνίας, όσον εκατόν καί εοόορήκοντα ς-αόίοις, τής όε
Βερενίκης χιλίοις, τής όέ Κνρήνης όχίοήκοντα, πόλεως peyaλ η ς έν τραπεζοειδεϊ πεόίω κειρένης , ώς εκ τοΰ πέλαγους έωρώρεν αυτήν.
$. 21.
Ες"ΐ όέ Θηραίων χτίσμα Λακωνικής νήσου , ήν καί Καλλάς-ην
ώνόμαζον τό παλαιόν , ώς φησι καί Καλλίραχος.
ΚαλΧίςη το πάροιθε , τό ό’ νςερο-j οίνοαα Θήρκ ,
Μ«τ/,ρ εύίίτποι» πατρίδας όμετίρης.

Κειται δε τό τών Κυρηναίων επίνειου χαζά τό έσπέριον άχρον
τής Κρήτης, τό τον Κριόν ρετωπον, έν Αάρρατι χιλίων Γα
λών* ό όε πλους Λευχονότω. Αέγεται δε ή Κυρήνη κτίσρα
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Βάττου* πρόγονον δε τούτον εαυτού φα'σκει Καλλίμαχος. Ηυ?ήθη 83η.
$ε διά τήν αρετήν τής χώρας· καί yap ίπποτρόφος ες-tv άρίς-η,
καί καλλίκαρπος, καί πολλούς ανδρας άξιαλόγους £σχε, καί
δνναμένους άξιοϊόγως ελευθερίας προίς·«σ5αι, καί προς τους
ύπερκειμενους βάρβαρους ισχυρώς άντέχειν. Το μέν ούν πα
λαιόν αυτόνομος ήν ή πόλις· εΓτα οί την Αίγυπτον κατασχόντες
Μακείόνες αΰ|ηθεντες έπέΒεντο αΰτοϊς, άρξάντων των περί
Θίβρωνα των άνελόντων τον Αρπαλον. Βασιλευθεντες ίέ χρό
νους τινάς, εις τήν Ρωμαίων εξουσίαν ήλθον καί νυν ε’ς·ίν
επαρχία τη Κρήτη συνεζευχμένη* τής βέ Κυρήνης ες-ί περιπο
λία ή τε Απολλωνία καί ή Βάρκη, καί ή Ταύχειρα, καί ή Βερε
νίκη, καί τά άλλα πολίχνια τά πλησίον.
§.

22.

ΟμορεΓ ίε τή Κυρηναία ή τό σίλφιον γέρονact, καί τον οπόν
τον Κυρηναϊον, δν εκφέρει τό σίλφιον όπισθεν* έχχύς β’ήλ.θε τού
ε’κλιπεϊν, επελθόντων τών βαρβάρων κατά εχΒραν τινά, καί
φθειρα'ντων τάς ρίζας τού φυτού* είσί βέ Νομάβες. Αντρες 5'
έγένοντο γνώριμοι Κυρηναϊοι, Αρίς-ιππός τε ό Σωκρατικός,
ος-ις καί την Κυρηναϊκήν κατεβάλετο φιλοσοφίαν , καί θυχάτηρ Αρήτη τούνομα, ήπερ διεδέςατο τήν σχολήν, καί ό ταύτην
πάλιν όϊαίε|αμενος υιός Αρίς-ιππος, ό κληθείς Μητροίίίακτος·
καί Αννίκερις, ό βοκών επανορθώσαι τήν Κυρηναϊκήν αιρεσιν,
καί παραγαγεοι άντ’ αυτής τήν Αννικερίαν. ΚυρηναΓος β* έςι
και Καλλίμαχος, καί Ερατοσθένης, αργότεροι τετιμημε'νοι 838ί
παρά τοΐς τών Αίχυπτίων βΙασιλεύσιν’ ό μεν ποιητής άμα καί
περί χραμματικήν εσπουίακώς* ό ίέ καί ταύτα, καί περί φιλο
σοφίαν καί τά μαθήματα, εί τις άλλος διαφίρων. Αλλά μήν
καί Καρνεάίης· οϋτος ίέ τών έ£ Ακαδήμίας άρις-ος φιλοσόφων
όμολοχείται* καί ό Κρόνος ίέ Απολλώνιος έκεϊθεν ές-ιν, ό τού
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83S· διαλεκτικού Διοδώρου διδάσκαλος, του καί αυτού Κρόνου προ*
σαχορευθέντος, μετενεχκόντων τινών τό του διδασκάλου επίθετου
επί τον μάΒ^τδν. Μετά δε tijv Απολλώνιου ές-ίν # λοιπί? των
Κυρηναίων παραλία μέχρι Καταβαθμού ?αδιων Λοχμών διακοσίων, ού πάνυ εύπαράπλους* καί χάρ λιμένες ολίγοι καί
κάτοικοι καί ύδρεΓαι. Των δε μάλις-α ονομαζόμενων κατά
τον παράπλουν τόπων τό τε ναύςα$μ6ν ες*ι , καί τό Zsjypioy,
πρόσορμον εχον , καί άλλο Ζεφύριον, καί άκρα χερρόννησος
' λιμένα έχουσα* κεΓται δέ κατά Κώρυκον τϋς Κρήτης έν διάρματι
χιλίων καί πεντακοσίων ραδίων νοτω* εΓτα Ηράκλειόν τι ιερόν,
καί υπέρ αΐζον κώμη Παλέουρος* εΓτα λιμκν Μενέλαος 3 καί
Λρδανάξης, άκρα ταπεινή ύ^ορμον εχουσαφεΓτα μέχας λιμίϊν,
κα3,> ον rj εν χγ Κρκη? χερρόν^σος ϊδρυται, τρισγάίων που
ραδίων διάρμα άπολειπουσα μεταζν' δλκ γάρ σχεδόν τι τ>5πα
ραλία ταυτπ άντικειται παράλληλος η Κριητη ?ενν καί μακρά.
Μετά δέ τον μέ/αν λιμένα άλλος λιμην Πλύνος, καί υπέρ αυτόν
Τετραπυρχια. Τό δέ λοιπόν νδη μέχρι Παραιτονιου, κάκει3εν
εις Αλεξάνδρειαν* καλείται δέ ό τόπος Καταοα^μός. Μέχρι
δεύρο η Κυρηναία, η *** ειρηται ημιν εν τοΓς Αϊχυπτιακοις.
23·
Τί?ν δ* ύπερκειμένην εν βάΒει χώραν τκς Σύρτεως καί της
Κυρηναίας κατέχουσιν οί Λιουες , παράλυπρον καί Λυχμηράν*
πρώτον μεν οι Νασαμώνες ,· επειτα Ψύλλοι και τινες Γαιτούλοι,
επειτα Γαράμαντες* πρός εω δ* ει« μάλλον οι Μαρμαριδαι,
προσχωρουντες επί πλέον τ>; Κυρηναια , καί παρατεινοντες
μέχρι Αμμωνος. Τεταρταίους μεν ουν φασίν άπό τού μυχόν
τκς μεχάλης Σύρτεως τους κατ’αυτόν, μαλακώς βαδίζοντας ώς
επί χειμερινός ανακλάς, άφικνείσΒαι. Ες-ι δέ ό τόπος ούτος
έμφερης τώ Αμμωνι, οοινικοτρόφος τε καί ένυδρος· ύπέρκειται
δέ
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δε τής Κυρηναώς τής προς μεσημβρίαν' μέχρι μεν ραδίων 838.
εκατόν καί δενδροιρόρος ές-ίν ή /ή’ μέχρι ί* άλλων εκατόν τπειρεται μόνον. [Ούκ] όρυξοτρογεΐ δ* ή γη διά τόν αύχμόν. Υπέρ
όέ τούτων ή τό σίλφιον εχουτά ές·ιν· είθ’ ή άοίκητος καί ή
τών Γαραμάντων ές-ι ή τό τίλφιον φέρουτα ς-ενη και παρα- 83g.
μήκης και παράξηρος, μήκος μέν, ώς επί τάς άνατολάς ίο'ντι,
όσον σταδίων χιλίων, πλάτος ίέ τριακοτίων ή μικρώ πλειόνων,
τό χε γνώριμον. Ειχάξειν μεν γάρ άπαταν πάρες-ι, διηνεχώς
*την* ε’πί τού αύτού παραλλήλου κειμένων, τοιαύτην εΓναΓκατά
τε τους αέρας καί τήν του φυτού φοράν· ε’πεί ό* έμπίπτουτιν
ερημίαι πλείους, ου τούς πάντας τόπους ΐτμεν. Παοαπλητίως
ί ’ αγνοείται καί τά υπέρ του Αμμωνος καί τών Αυάτεων μέχρι
τής Αιθιοπίας* ούό5αν έχοιμεν λέχειν τούς όρους, ούτε τής
Αιθιοπίας, ούτε τής Λιβύης, άλλ’ ούίέ τής προς Αίχύπτω τρχνώς, μήτιχε τής προς τώ ώκεανώ. Τά μεν ούν καθ’ ήμας μέρη
τής οικουμένης ούτω διαχειται.

Φ· 24·
Επεί ο οι Ρωμαίοι την άρίςηυ αυτής καί χνωριμωτάτην
κατέχουτιν, άπαντα; υπερβεβλημένο: τούς πρότερον ηγεμόνας,
ών μνήμην ΐτμεν, α,ξιον διά βραχέων xai τά τούτων είπείν.
Οτι μέν ουν έκ μιας όρμηθέντες πόλεως τής Ρώμης άπαταν
την Ιταλίαν έ'τχον, ιίιά τό πολεμειν καί πολιτικώς άρχειν, ειρηται* καί ίιότι μετά τήν Ιταλίαν τά κύκλω προτεκτήταντο, τ>5
αύτρ αρετή χρώμενοι. Τριών όέ ηπείρων ούτών, την μέν Εύρώπην σχεδόν τι πάσαν έχουτι, πλήν τής ό|ω τοΰ,ϊς-ρου, xai
τών μεταξύ τού Ρήνου καί τού Ταναϊίος παρωκεανιτών. Τής
όέ Λιβύη; ή καθ’ ημάς παραλία πάτα ύπ’ αύτοις ές·ιν· ή ί*
άλλη άοίκητός ές-ιν, ή λυπρώς καί νομαίαώς οικεΓται. Ομοίως
όε καί τής Ατίας ή καθ’ ημάς παραλία πάτα υποχείριός ές·ιν·
3
Τ
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• ά μ>5 τις τά των Αχαιών, καί Ζυγών, καί Ηνίοχων έν λόχω
τίθεται, λης*ριχ.ώς καί νομαοικώς ζώντων εν ςενοις καί λυπροΓς
χωρίοις. Της δέ μεσογαίας καί της έν βάθει, την μεν έχουσιν
αυτοί, την δέ Παρθυαίοι y καί [οί] υπέρ τούτων βάρβαροι πρδς
τε ταΤς άνατολαίς καί ταΓς άρκτοις, Ινδοί καί Βάκτριοι καί
Σκύθαι, ε?τ’ Αραβες καί Αιθίοπες· προστίθεται δέ άει τι παρ’
εκείνων αύτοΓς. Τούτη; δέ της συμπάσης χώρας της ύπο
Ρωμαίοις, η μεν βασιλεύεται* την δ* έχουσιν αύτοί καλε'σαντες
έπαρχον καί πέμπουσιν ηγεμόνας καί φορολόχους. Είσί δέ
τινες καί ελεύθεροι ττόλεες , αί μεν εξαρχής κατά φιλίαν προσελθουσαι, τάς δ* ηλευθέρωσαν αύτοί κατά τιμήν. Είσί δε καί
δυνας-αι τινές καί φύλαρχοι καί ίερεΓς ύπ* αύτοις· οντοι μέν δη
£ώσι κατά τινας πατρίους νόμους♦
25.
.

Αί 5*έπαρχίαι διηρηνται άλλοτε μεν άλλως* έν δέ τω παρόντι,
ώς ΚαΓσαρ ο Σεβχςώς διέτα£εν. Κπειδο γάρ ^ πατρίς έπετρεψεν αύτώ την προστασίαν της ηγεμονίας , καί πολέμου καί
είρηνης κατέςη κύριος διά βίου, δίχα διειλε πάσαν την χώραν'
και την μέν άπέδειξεν έαυτώ, την δέ τω δημω* έάυτω μέν,
δση ς-ρατιωτικης φρουράς έχει χρείαν* αυτή δ έςάν η βάρδζρος, καί πλησιόχωρος τοις μηπω κεχειρωμένοις έθνεσιν, η
λυπρά καί δυσχεώρχητος , ώσθ7 ύπο απορίας των άλλων,
έρυμάτων δ* ευπορίας, άφηνιά£ειν καί άπειθειν* τω δημω δέ
την άλλην , δση ην είοηνικη , καί χωρίς οπλών άρχεσθαι ρα·
δώε. Εκατέραν δε την μερίδα εις επαρχίας διένειμε πλείους* ών
αί μέν καλούνται Καίσαρος, αί δε τού δόμου* Καί εις μεν
τάς Καίσαρος ηγεμόνας και διοικητάς ΚαΓσαρ πέμπει, διαιρων
άλλοτε άλλως τάς χώρας, καί προς τούς καιρούς πολιτευό
μενος· εις δε τάς δημοσίας ο δ5μος τρ«^ηχούς η υπάτους.
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Καί αυται δ* εις μερισμούς άγονται διαφόρους, ε'πειδάν κε- 84ο.
λεύη το συμφέρον. Αλλ’ έν άρχαΐς γ9 διέθηκε ποιήσας ύπατικάς μεν δύο* Λιβύην τε, δση υπό Ρωμαίοις, έξω τής υπό
Ιούδα μεν πρότερον, νΰν δε Πτολεμαίο) τώ εκείνου παιδί’* καί
Μίαν ττ,ν εντός Αλυος και χοΰ Ταύρου , πλήν Γαλατών, καί
τών ΰπο Αμύντα γενομενων εθνών, έτι δέ Βιθυνίας καί τής
Προποντίδος. Δέκα δέ ς-ρατη/ικάς* κατά μέν την Ευρώπην καί
τάς προς αυτή νήσους, τήν τε έκτος Ιδηρίαν λεγομένων, 5οη
περί τον Βαίτιν ποταμόν καί τόν Ατοκα* καί τής Κελτικής τήν
ΝαρδωνΓτιν* τρίτην δέ Σαρδώ μετά Κύρνου , καί Σικελίαν
τετάρτην πέμπτην δέ καί έκτην τής -ίλλυρίδος τήν προς τή
Ηπείρω, καί Μακεδονίαν* έδδόμην δ* Αχαίαν μέχρι Θετταλίας καί Αιτωλών καί Ακαρνάνων , καί τινων Ηπειρωτικών
εθνών, οσα τή Μακεδονία προοώρις*αι* ο^δόην δέ Κρήτην
μετά τής Πυρηναίας* έννάτην δέ Κύπρον* δεκάτην δέ Βιθυ
νίαν μετά τής Προποντίδος καί τού Πόντου τινών μερών. Τάς
δέ άλλας επαρχίας έχει ΚαΓσαρ* ών εις &ς μέν πέμπει τούς
έπιμελησομένους υπατικοΰς άν^οας , εις άς δέ ς*ρατη^ικοΰς ,
εις άς δέ καί ιππικούς. Καί βαοιλείς δέ καί δεκαοχίαι καί δυyarat τής εκείνου μερίδος καί είσί, καί υπήρξαν άεί»
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ΧΡΗ2ΤΟΜΑΘΕΙΑΙ
ΕΚ T U N

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ.
Β1ΒΛΙΟΝ A.
Ο τ ι όμηρος πρώτος ετόλρ^σε γεωγραφήσαι.
Οτι γάρ η γη υπό του Ωκεανοΰ περικλΰξεται νιίσου δί/.ην,
αυτός "λέγει' νΰν μεν, «Εΐμι γάρ όψορένη πολνφόρβου πείρατα
» γαίης ίίκεανόν τε»' νυν δε, περί τοΰ άνατολικοΰ τ*5ς γης,
« Ηέλιος μεν έπειτα νεον προσέβαλλεν άρουρας, έ£ άκαλαρ» ρείταο ββ&υρρόόυ ΩκεανοΓο »· περί δε τοΰ έ^τικοΰ,« Εν ^
» έπεσ’ Ωκεανώ λαμπρόν φα'ος »ελίοιο »· περί δε τοΰ νοτίου,
« Ζευς yap ές Ωκεανόν μετ* άρΰνονας αϊΒιοπηας χθιζός έ$η»'
περί δε τοΰ βορείου, αΟϊη S’ άμμορόζ εςι λοετρών ΩκεανοΓο»,
Ωκεανόν δε "λέγει τόν ορίζοντα.
Οτι άψόρροον Ομηρος τόν Ωκεανόν )iy£t, ίιά τάς άρπώτεις
καί πλημμυρίδας. Τοιοΰτον δε καί τό, « Τρις piv yap τ’ άνίησιν
». επ’ Ίίματι, τρις S’ άναροιβίεΓ»* καί yap, εί μλ) τρις, αλλά δις,
ίσως η η γραφή ίμάρτηται, η η ποιητική ΰψηγορία, η η ίς*ο
ρό* παρέπεσε. Τοιοΰτον δε καί τό « Εξ άκαλαρρείταο »· 17 yap
αρπωτις πραεια καί ούκ άΒρόα.
Οτι καί τό σκοπέλους λ^ειν τόν Opjpov, τοτέ ρέν καλυπτορένους, τοτέ δε γυμνουμένους, τάς άρπώτεις καί πληρμυρίδας αίνίττεται.
Οτι τά πά3η τοΰ Ωκεανοΰ τά περί τάς άμπώτεις καί τάς
Τ 3
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πληααυρίίας ομολογεί συνεχή και μίαν είναι την θάλασσαν.
Πανταχον γάρ [λ] αυτή αυ£ησις και μείωσις του υίατος, ή ου
πολλά παραλλαχτεί, ώς άν από μιας αίτιας γινομένη*
Οτι Ομηρος πάσαν την xaS’ ημάς παραλίαν yswypa^a,
λε^ων Λιβύην, Θηέας, Αίγυπτον, Φοινάην, Κύπρον, Σιίονα,
2ολύ/*ους, Κάρας, καί τάς περί αύτάς νήσους* in ίε Φρυ
γίαν ♦ καί Ελλήσποντον , καί Τρώας , καί Πα^λα^όνας , καί
Αιήτην, καί Ιάσονα, καί Κιρφ^ριους, καί τους τοΓς Θρα£ι
πλησιόχωρους Μναούς περί τον Ι^ρον οίκουνιας* ε?τα Κικονας, καί Λάρισσαν, καί την ε£ής Ελλάύα, //εχρι της Θεσ
πρωτίας· ειτα τά της Ιταλίας άκρα, Τεαέσην, καί Σικελούς,
καί Η)ύσιον πείίον. Εί τινα ριετα|υ παραλείπει, ού $αύμα'
τοιαύτη χάρ ή Γeoiypayία.
Οτι Αναξίμανδρος, ό Θαλοΰ μαθητής καί πολίτης, πρώτος
γεωγραφικόν πίνακα ε’ςε'όωκεν* Εκαταιος όε, ούγγραμμα.
Οτι αδύνατον, άνευ τής τών ουράνιων θεωρίας, yeoiypaφήσαι. Και yip όεί, πρός μεν τά μήκη τών πόλεων, τών
εκλειπτικών ήλιου καί σελήνης παρατηρήσεων* προς όέ τά
πλοίτη, τής τών κλιμάτων διαφοράς.
Οτι ή Γecoypayta συνήπται δε τε yeo^-erpi^ και μετέωρο·
ioyiar.
Οτι, εί καί τά ουράνια τώ τόπω άφεςΎ,/,ε τών έπ^είων
τοσοΰτον, όσον ουρανός ές·’ από ya«^, αλλά τή θεωρία ήνωται.
ότι τούς παρ* Ομήρω Ερεμ6ούς, τούς Τρο^λοίύτας όεί
Αραβας έέακούειν, παρά τό έν τή ερα (τή γρ) εμβαίνεο).
Οτι ή Γεο^ραφία, ού μόνον όιά φιλοσοφίαν μεγοί)α. συν
τελεί, αλλά καί όίά πολιτικός καί ς-ρα·η^ικάς φρονήσεις τε καί
πράξεις.
Οτι τό, Πολλών ανθρώπων ίδέΐν αςεα καί νουν γνώναι, καί
τό ε'πί τον Ηρακλε'ους, α Μπάλων έπιίςορα έργων» είρημένον,
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wv έχ τδς Γεωγραφιχής ΐς-ορίας διαγινομένην φρόνησα* εμ
φανίζει.
ότι ή μεν Γεωγραφία, τής όλης ουσχ οικουμένης ΐς-ορία,
περί τό ποσόν μάϊλ,ον καταγίνεται, ώς μαδηματιχωτέρχ’ ή δε
χωρογραφία τόπου τίνος ούσα, οίον, ώς Ομηρος λέγει, «ΟΙ Θ*
» Ϋρέην ένέμοντο και Αύλίδα πετρήεσσαν», και Πολνχνημον
Ετεωνόν, xai Πολντρήρωνα Θίσβην, χαΐ Ώολυςνίφυλον Αρνην,
περί τό ποιόν τής χώρας· οίον εί βο&ΰγειος, ει ορεινή, ει
πενιάς, ει άξυλος, ει μέταλλα ξχουσα.
Οτι άλλος μεν ό της Ινδικής χωρογράφος , άγνοών την
Ελλάδα τυχόν* xai άλλος ό τής Αίγυπτου, άγνοών τά τής
Περο/ίος xai Βακτριανής.
Οτι οεε γεωμετρικής xai άς-ρονομίας τώ γεωγραφήαοντι,
xai υποδέσεις λα&Ιν ε’| αυτών' οίον, ότι σφαιρικός ό κόσμος,
xai ή τής γής επιφάνεια, χαΐ ότι περί τής έπΐ τό μέσον φοράς
των σωμάτων, χαΐ όσα τοιαΰτα.
Οτι δει τον ςρατηγόν, μήτε τοσοΰτον άμοιρον είναι Γεωγραφΐας, ώστε λέγειν εν τισι τόποις, «12 φίλοι, ον γάρ τ’
)> ϊδμεν ο£η ζόφος,ονδ3οπη ήώς », χαΐ τά τοιαΰτα' ούτε πάλιν
περί εξάρματος τού πόλον, χαΐ συνανατολών, χαΐ συμμεσουρχνήσεων, χαΐ συγχαταδύαεων τών άςερων πολυπραγμονείν,
xai τών όμοιων.
Oxt καί τές σφαιρικές θεωρίας $εΐ $<ρ$αι τον γεωγραφήσοντα* οίον κύκλων έν σφαίρα παραλλέλων καί ορ3ών, και
τών τοιούτων*
Οτι , ώσπερ επί κολοσσοί ντ,ν ολοσγέρειαν τές κατασκευές
σκοπουντες, τών μιαρών καταφρονούν, ούτως καί επί Γεωγρανίας, τκν μεν £έσιν τές χώρας, καί τέν προς τά ουρανία
σχεσιν πολυπρκνρονουρεν* εί ίέ Πολύκνηρος, έ ΑριχΘαλοεσσα, έ τ« τοίουτον, εώρεν.
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Οτι Ερατοσθένης, ούτε τών απαιδεύτων ην, οΰτε των
χνησιώς φιλοσοφούντων* διό καί ΒΗΤΑ εκαλείτο, ώς τα δευτερεΐα φέρε» δοκών επί πβίση παιδεία* ός καί τήν Ποιητικήν
ού φιλοσοφίαν πρώτην ή|ίου καλείν, άλλα ρόνον ψυχαχωχίαν
τινά, κακώς λίγων.
Οτι η Ποιητική πηχή -καί αρχή φρασεως κατεσκευασρένης
καί ρητορικής υπάρχει, ρετά του σερνοΰ καί όχκώδους. Αρέλει
καί πεζόν λόχον φαρεν τόν ανευ μέτρου έκ τοΰ ύψους ταπεινωθέντα.
Οτι τούς μύθους αΐ τε παλαιοί πόλεις καί οι νόροι ε’δε’|αντο, ώς ρορμολύκας τινάς προς τούς νηπιόφρονας* οίον
Κωκυτοΰς, Αχέροντας, Πυριφλ-εχέθοντας, Στόχος, καί απλώς
πάσαν θεολοχίαν παλαιόν.
ότι τό, «ϊσκε ψεύδεα πολλά λέχων ε’τυροισιν όμοια », ού
πάντα δηλονότι, αλλά πολλά καί ρυθώδη* οΰ χάρ αν ην έτύροισιν όροΓα. Τοιοΰτοι Α οί ρΰθοι περί την άλήθειαν είλούρενοι* π Ως ότε τις χρυσόν περιχεύεται άρχύρω άνήρ», ούτως
καί οί ρΰθοι.
Οτι Αίαίην τήν Κιρκην Ορηρος ονομάζει, από της Αίας πό*
λεως* καί τάς Συρπληχάδας £τάς] έν Βυζαντίω, Πλαχκτάς* καί
τόν Πόντον τόν Ευ|εινον, κατ’ έ£οχήν τών άλλων, τό τε ύπονοοόρενον ρέχις*ον είναι, προς Ωκεανόν ρυθολοχεϊ* καί τούς
Κιρρερίους από τοΰ κλίρατος τοΰ νεφελώδους, ώς έσκοτισρένους όλους' καί τόν Σικελικόν πορθμόν υπό λης·ών κατεχόμενον, εις Σκύλλαν, καί τά όροια.
ότι περί Σικελίας την θαλασσαν ιχθύων τι χένος ές·ίν,
ούς καλοΰσι χαλεώτας τε καί ξιγίαζ καί κύνας, έ | ών λαβών
Ορηρος έλεχε, αΔελφΓνας τε κύνας τε, καί είποθεν άλλο λα» βησιν κήτος».·
Οτι τό «Τρις ρεν χάρ τ’ άνίησιν έπ’ ήρατι, τρις δ’άναροιβδεϊ»
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δέΐ νο&Γν, δη δίς τούτο γίνεται χαί ού τρις' διο δει, η μεταόολάς αίτιάσ$αι, Μάγνοιαν, η ποιητικήν εξουσίαν.
ότι η Ποιητική συγχειται εξ ίς-οριάς, καί διαΒέσεως, καί
μύΒου. Τής μεν ουν ιςορίας τέλος αλήθεια εςιν, ώς έν νεών
Καταλέγω, οίον Πολυτρήρωνα, χαί Πετρηεσσαν* τής δε διαθέ
σεις ένάργεια τό τέλος, ώς όταν μαχομένους εΐσάγτ,' μύθου
δε r,$0VY) χαί &πλη£ίς τέλος.
Οτι μυΒεύει μεν δ τάς Γοργόνας είσάγων' προσμυΒενει
δέ ό την του Οδυσσέως πλάνην έκτραγωόων.
ότι τό «Βορέης καί Ζέφυρος, τώ τε Θρηκηθεν Λητόν » καλώς
ειρηται* ό }^άρ Μέλας κόλπος τής Θράκης, έπις-ρέφων προς
νότον, τοΐς εν Λημνω χαί Σαμοθράκη τον Ζέφυρον έχ Θρά
κης πνέοντα παρέχει.
Οτι ό από θερινής ανατολής, Καικίας, ό ίέ κατά διάμε
τρον , Λιψ ό δ1άπό χειμερινές ανατολής, Εύρος , ό όέ κατά
διάμετρον, λργέςιης' οί
άπό του ισημερινού, Απηλιώτης
καί Ζέφυρος. Καί ταύτα μεν Αρίζ-οτεΟ.ης. 0 ίέ Ομηρος όυσαή
μέν Ζέφυρον λέγει, τον Κργέςψ' λίγα δε πνέοντα Ζέφυρον,
τον ύφ* ημών Ζέφυρον' Αργέςτιν ίέ Νότον, τόν Αευκόνοτον.
Ούτος ^άρ όλ^α τά νέ^η πο:εΓ, τού λοιπού Νότου όλου Εύρου
πωςόντος* «Ως οπότε Ζέφυρος νέφεα ςυφελίξγ Κργέςαο Νό» τοιο βο&είρ λαίλαπι τυπτων ». Τόν γαρ δυααν Ζέφυρον νύν
λε^ει* δς είω^ε διασ/.ιδνάναι τά υπό Λευκονότου συναγόμενα,
άσΒενέ όντα, έπι3έτως τού Νότου νύν Αργές ου λεγομένου.
Οτι τήν Φα'ρον νήσον Ομηρος πελα^ιαν λέγει, ούχ ούτως
ούσαν νύν. Αλλά τούτο 3αυκασιώς είρ>?κεν* αίνίττεται yip ,
δτι υ) Αίγυπτος δώρόν έςι του Νείλου, ώς καί Ηροίοτος
ί).ιγ¥ καί δτι προ μορίων ετών πελα^ία ουσα, νυυ ίιά τλν
πρόσχωσα τύ^σιάζει Αί/υπτω.
Οτι [το] « Αιθίοπας, τοί ίιχθά ίείαιαται έσχατοι άνίρών, οί
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* μενδυσομένου Titefiovo:, οί δ*ανιόντος», Κρατης μεν έξηγεϊ·
ται, δτι η μεγούχ της ΙνΛκκς θάλασσα, μεσεμδολούσα τούς
Αίθίοπας, έ£ ανατολών επί δύσμάς, Ttotee αυτούς δίχα δεδχίοθαι* ο 5έ Αριςαρχρς συνεχή την Αιθιοπίαν λέyει είναι ες
ανατολών έως δύσμών* διό τούς μεν αυτών γνωριζεσΒσ.ι, τούς
« ρους* τους μέσους δε άγνοείσθαι, εΐ τε περιρρύτου οίσης
τίς πα'σ>7ς Λι£υης, ει τε ισθμού τίνος μεταςύ της τε Ατλαν
τικές θαλάσσης καί τές Ερυθρός κειμένου, καί ίμιν αγνοου
μένων τών έκεά^ Αίθιόπων κατοικούντων* καί Λα τούτο δύο
AiBtOTZiou λέγονται.
Οτι Ομβρος τά νοτιά μέρη του κόσμου εώα καλει καί
ηλιακά, τά δέ βόρεια, έσπέρια καί νυκτερινά* οιον, α Αύτη
» δέ χθαμαλέ πανυπερτάτ7} είν αλί κειται προς ζόφον* αί δε'
» τ7άνευρε, προς κώ τ’ Ηέλιόν τε ». Η yap Ιθάκ# βορειότερα
ές*ί τών νέσων εκείνων. Καί πα'λιν, «Err* επί δε|ΐ* ιωσι προς
» Ηώ τ’ Ηέλιον τε, είτ^έπ1apt^epa τοι ys ποτι £όφον έερόεν*
» τα». Καί αυθις cfl φίλοι, ού yap τ’ ιδμεν, δπι? ζόφος,
» ούί’ δπκ Ηώ;, ουδ* δττρ Ηελιο; φαεσίμβροτος είσ υπό yaFav,
» ούον δπ>7 άννείται».
0 « αμε&ον την Ασίαν χωριζεχν τ/}ς Λιβύης τώ Κραοίω
κόλπω, από τέ; μεχάλ^ς θαλασσής δίκην μεσημβρινού διη/.οντι, έως τού κατά Πηλούσιον ισθμού* μήκος ςάδια *διτ*μύρια
καί πεντακισχίλια* πλάτος δε, δπου μέγις-ον, ού πλείω τών
χιλιων ραδίων έχονπ. 0 δ* αυτός ούτος δρος καί τών δυο
Αίθιοπιών [άν] είη. Ο δε Νείλος, ούκ ά£ιο; άν ειη μεθόριον
λ^εσθαι Πολλκ yap η νοτιωτέρα τούτου Ασία αδιαίρετος λείτ.εται, η Λιέύη η αύτη άμφιδοξουμένη-

Οτι παροιμιΛ είσί τών υπερδολών ύπερβολάς εμφαίνουσαι
αυτοί* Φελλού σκιά; κουφότερου* Φρυ/ός Xayco δειλότερον* Ο
aypo; ygy έχει Λακωνικές ε’πι^ολές έλα'ττονα.
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Οτι ό Πόντος τό παλαιόν λίμνη ήν* άλλά τώ πληθει τών
τοσούτων ποταμίων υπάτων τών εις αυτόν έμβαλλόντων, τάχα
δέ καί σεισμών εξαίσιων χενομένων, δίερράγη ή κατά τό Βυ
ζάντιον χή· και ούτως τό ύδωρ έκχυθέν εις τό ΑίχαΓον καί
Μυρτώον, συνεχείς τάς δύο θοδάσσας εΐργάσατο. ΐλπίςδέ,
καί τόν Πόντον ποτέ χερσωθήναι* καί χάρ τά περί τον Σαλμυδησσόν, καί τά καλούμενα Στήθη, καί ή περί τόν ίςτρον
Σκυθική ερημιά ήδη τεναγίζει. Αλλά καί τό Αμμωνος εν Λιβύη
Ιερόν παραθαλάσσιόν ποτέ ην· σημεΐον δε, ότι περί τούς τρισχιλίους ς-αδίους άπέχοντος άπό τής νυν θαλάσσης, πάσα ή
οδός ψαμμώδης τέ ές-t κάί μεςτ, κόχλων καί χηραμίδων χαΐ καρ
κίνων καί όςρίων *όςών*. Αλλά καί ή Αιχυπτός ποτέ πέλ.αχος
καί ή Σικελία συνεχής Ιταλία. Το δέ περί την Αμμωνιακήν πάθος χέχονε, payεντός τού κατά τά; ς*ήλας πορβμοΰ·
καί διά τό ταπεινότερου εΓναι τό Ι$ω Στηλών έδαφος, έκχυθήναι μεν τό κατά τήν Λιβύην ύδωρ, καί τέναγος γενεσ^αι
ε’πί πολύ τόν κατά Πηλούσιον ισθμόν, λιμνάσαι δέ τό Ατλαν
τικόν, συνεχές γενόμενον τή έσω θαλάσσρ.
Οτι ή τής τών κυμάτων τής θαλάσσης κινήσεως συνέχεια,
φυσική ε$-ιν «ύτής τής θαλάσσης, οίον σφυχμική άναπνοή*
καθ’ ήν οϊ τε ευριποι παλινδ^οομούσι, καί τά ναυάγια καί
περιττώματα έκκυμαινεται* «Αποπτύει δ* άλός άχνην». Αλλά
καί έν τοϊς άποχαίοις πνεύμασιν, ούδέν ήττον τό κυμάτιον έκ του
πελάχους, προαιρετικήν, ώ; αν ειποι τις, κινούμενου κίνησιν,
« Πολλόν παρέ£ άλα φϋκος Ιχευεν».
Οτι ού μάλλον ή Σικελία άπερράχη τής Ιταλίας, ή υπό
τοΰ πυρός τού Αίτναίου άνεδόθη* καί αί περί τήν Λιπάραν
νήσοι, καί αί Πιθηκούσσαι. Ωστε ελπίς και ηπείρους όλα;
άναδίδοσθαι κάτωθεν, καί άλλας συνι£άνειν κάτω άοανιζο-
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μενας* οπερ χαΐ ή Ατλαντΐς παρά Πλάτωνι νήσος παθεΐν
ί»όρωται, χαΐ Βοϋρα περί τήν Ελλάδα.
On τοΰ τούς ευρίπους εΐναι ροώδεις ονκ ες·ι μία αιτία.
Ο μεν yap Σικελικός, δίς’ ό δε ΧαλκιΛκός, επτάκις* 6 δε
κατά Βυζάντιον οΰδ ©λως παλινος*εΓ, άλλ’ άει από του Πόν
του ρει εις δυσμάς.
On ή εν τώ μυχω τοΰ Ιονίου Iς·ρία άπο του Ις-ρου ποτα
μού ώνομάσθαι θίγεται, εκ τον μεγάλου ϊς-ρου αποσχιζόμενου,
ως τινές ©ασιν* ά)λά καί τον Ιάσονα οί μύθοι εκ τοΰ Πόντον
διά τούτου τοΰ ποταμού έζάγουσιν εις τήν Ελληνικήν θά
λασσαν.
Οτι μέσον Θήρας χαΐ θωρασίας εχπεσοΰααι αλόγες εκ τοΰ
πέλαγους εψ ήμέρας τέτταρας, ώστε πάσαν ζεΐν χαΐ ψλ,έγεαθαι τήν θάλατταν, eαεγύσησαν κατ’ ολίγον εξαιρομεν^ν, ώς
άν όργανοεως, χαΐ συντεθειμένων εκ μύδρων νήσον, εχουσαν
δώδεκα ραδίων τήν περίμετρον.
Οτι, σεισμού γενομένου μεγίςου, τής τε Σιίο'νος τά δύο
μέρω χατες-ράψω, χλι έτερα πόλις όλοι πλησίον αυτής’ χαΐ
Εΰοοίας ή έν Εΰρίπω Αρεθουσα χρήνιι άπετυψλώθτι, χαΐ ον
πρότερον έπαυσε, πριν χάσμα μεγα περί τό Ληλάντιον πε
δίου γεγονός πηλοί διάπυρου ποταμόν έξήρασε' τότε δε καί
τής Αρεθούστ,ς αί πτιγαΐ πάλιν άνεδόθωσαν.
#
9
Οτι, 7ταλίν περί. Λυδίαν καί Ιωνίαν σεισμών γενομένων,
Σίπυλός τε το όρος νχπεςραψ\ , κατά την Ταντάλον βασι
λείαν, yjxi τινες των Ιώνων πόλεες* καί τά έν Τροία 5ερριά
δδατα άπώλετο , περί ών Ομηρος &εγεν « Η ptev yap S’1ίδατε
» λιαρω cfci»· έ^ένοντο δε καί λ/javat εξ ελών. Ούδέν ούν 3αυptarov , εί 6 κατά το Κάσιον ίσ$μός της Αραβίας διαρραγείς,
X Ιζημα λαδί>ν, ποηξοε* τήν της Αίγυπτον θάλασσαν σύρρονν
τη Ερυθρά- Ετι δέ καί ο Γίειραιενς, ώς καί τό ονομα εμφαίνει,
f

>

>
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πέραν έκειτο τίς λττοιής, ώς νκσος* καί η Λεύκάς, νκσος υπό
Κοριν^/ων γέγονε, ίιακοψαντων τόν ίσΒμόν' περί ου λέ^ει
Ομηρος, «Οίος Ν>5ρικον είλον, έυκτίριενον πτολιε^ρον, «κτί}ν
» «πείροιο». Περί Μεδώνην όε,τ^ν ε’ν τω Ερμιονιχω κόλπω,
όρος επτα$*α'ίιον τό ύψος άνεβλ>ί3>), χενη^έντος άναψυσήματος φλο/ώ£ους, ριε3·’ ημέραν μεν απρόσιτον υπό τκς του Βερμοΰ χαΐ Βειώδους δδμής, νύκτωρ δε *ευώδες*, έκλααπον πόρρω
ζat Βερμαινον, ώστε ?είν ττ,ν δνάλατταν επί ς*αόίους πέντε*
Χολέραν δ* είναι καί επί είκοσι ς-αίιους* προσχωσ^ναι δε
πέτραις άπορρώ|ι πυρσών ούκ ε’λάττοσιν. Υπό δε τής Κωποίδος λίμνης αί εν Καταλό/ω Ομήρου πόλ,εις, Apvrj καί ΜιΦεια,
ζατεπόθησαν* καί αί Εχινα'όες νίσοι έκ τκς τοΰ Αχελώου
προσχώσεως κπειρώθ^σαν* καί ή Ας-ερις νήσος πλησίον ΪΟάχης,
λιμένας πριν ίχουσα όύο,νόν *δ>* ουδ3άχκυροβόλιον έχει. Αλλά
ν
»
καί « Οσσα εκ τοΰ Ολυμπου άπερρα'χη.
Οτι ΏυΒέας ό Μασσαλιώτϊΐς, δοχών είναι φιλόσοφος, ψευδές-ατος ήλ,έγχΒη έν οις τα περί Θούλην καί Βρετανίας γεω·
γράψει.
' Οτι τινες Αλεξάνδρω συνε&ύλευον , διαιρούντο, τούς άνΒρώπους εις Ελληνας καί Βαρβάρους, τοΓς μεν ώς ^>ίλοις,
τοίς δε ώς πολέμιοις χρήσΒαι' 6 δε άπεκρίνατο, άμεινον είναι
άρετρ καί κακία διαιρεϊν τούτους* είναι χάρ Ινίούς μεν, καί
Αρίους,καί Ρωριαίους, καί Καρχηόόνίους, άρις-οχρατουμένους
καί καλώς πολετευοράνους* Αχαιούς. $έ ούχ ούτως.
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*
Ο τ ι ΛΒακτριανή χώρα ευδαιμονες*«ττ) ές*ί καί εΰψορωτάτη.
Εν ίέ τ>5Τρκανια η άμπελος μετρητήν οίνου φέρει* ή δέ σνχή
μεδίμνους έζήχοντα* ό όέ σίτος εκ του έκπεσόντος καρποί τδς
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καλάρης πάλιν φύεται* εν δέ τοίς δένδροις σμήνουργείται, και
των φύλλων άπορρεί ρέλι* Γίνεται δέ καί εν τρ Ματιανρ τίς
Μ^δι'ας τούτο, καί τκς Αρμενίας εν τ>5 Σακασηνρ, καί τη
Αραξηνη. Αλλ* επειδή αυτοί voxιώτεραι dot της Ϋρκανίας καί
εύκραες~εραί, ού θαύρα* έν δε τη Mapytavrj, ο τζς άρπέλου
πυθρκν γίνεται πολλάκις δύείν άνδρών όργυιαΐς περίοπτος,
ό δέ βότρυς δίπηχυς. Αλλά καί # Αρια παραπλήσια ές-ίν,
εύοινια δε καί υπερβάλλει* εν $ καί είς τριγένειαν τον οΓνόν
φασι ρένειν εν άπισσώτοις αγγεσιν* Πάρφορος δ* εςΊ καί ^
Βακτριανή, πλ*?ν ελαίου»
Οτι η Βαχαδαονία χώρα της Καππαδοκίας, πεδίον ούσα
έςαίσιον, ρεταξύ Αρχαίου ορούς καί Ταύρου, διά το εΓναι
ύψτ,λά:, ουδέ £υλοφορεί» Τά δέ περί Σινώτττ,ν καί Αμισόν καί
Φανάροιαν, καίτοι τρισχιλίους· ς*«δίους δντα βορειότερα * καί
ελαιόφυτα καί εύχειρερά ές"ΐ> διά το είναε ταπεινότερα, καί υπό
τίς θαλάσσης άλεαώεσθαι.
Οτι περί τάς έκ£ολάς Βορυσθε'νους, καί την παρωκεανίτιν
Κελτικήν, η ού φύεται άρπελος, η ού τελεσφορεί, η όλι^οκαρπείΦ τού δέ χειρώνος κατορύττεται*
Οτι τοσαύτη περί την Μαιώτίν ές*ιν υπερβολή τού κρυφού,
ώστε, έν ω χωρίω οί του Μιθριδάτου τρα^η/οί ένιωσαν τούς
βαρβάρους ίπποραχούντες επί τού κρυς*άλλου, εν τώ αύτω
νανραχούντες ένίκησαν τούς αυτούς.
Οτι τοσούτον ψύχος γίνεται περί τούς τόπους εκείνους, ως
καί τάς χαλκάς υδρίας υπό τού χειρώνος διαρρη'χνυσθαι* ώς
καί τό επίγραμμα δηλοι, το έν τω Ασκληπιείο) των Παντικαπαιέων, επί τη ρζγείση υδρία* «Ει τις άρ’ ανθρώπων pi?
x> πείθεται οία παρ’ ηρίν γίγνεται, είς τηνδε γνώτω ίδών υδρίαν”
» ηυ, ούχ ώς άνό&ημα θεού καλόν, άλλ’ επίδειγμα χειρώνος
» ρεχάλου, θηχ’ ίερεύς Στράτιος »♦
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0 « Ιππαρχός φησι κατά τον Βορυσ&ένη καί to έβοομον
Κλίμα, έν όλαις ταίς 2-εριναίς νυ£ί, παραυχα£εσ3*ιΐ τό του
ήλιου φως, περιιςάμενον άπό τής δύσεως επί την ανατολήν
ταίς δε χειμερεναΐς τροπαίς, τό πλείτον μετεωριζεσΰαι τον ήλιον
επί πήχεις εννέα* εν δε Βρετανίαις, περί πήχεις τέσσαρας* εν$αχΜ τι μεγίςη ήμερα ωρών ες-ιν ισημερινών δεκαεννέα.
ότι παρ’ όμήρω αί πέντε πτυχές τής τού Αχιλλέως άσπι
λος, τάς πέντε τής «πόσης χίς ζώνας αινίττονται* η μεν χρυσή
τήν άμφισκιον, ητις ες-ί μεταξύ των τροπικών* αί Α δυο
κασσιτέρινοί τάς Αίο περίσκιους, αϊτινές είσιν υπό τούς πό
λους* αί Α Αο χαλκαι τάς Αίο έτεροσκίους, αΐτινές είσιν
ί τε ήμετέρα οικουμένη προς βορράν, καί η τών άντοίκων ημών
προς νότον.
ότι Πυ3έας καί Ευήμερος καί Αντιφάνης, ψεΰ$*«ι χεωγράοοι.
ότι οί τό μήκος τής οικουμένης άφορ&οντες, μεσημβρινοί
είσιν, οΰχί Α «νατόλαΐ καί δύσεις* τό Α πλάτος, οί παράλ
ληλοι.
t
2
#
Οτι ή Κάλπη όρος ές*ίν Ιοηρίας, ένθα ή έτέρα τών Ηρακλέους Στηλών, πολλώ τής νήσου τών ΓαΑίρων άνατολικωτέρα.
Οτι τής Ιταλίας ή νοτιωτατη μερίς Ακόρυφός ές*ιν· ών ή
μεν δυτιχωτέρα κορυφή κατά Λευκόπετραν ακραν, απέναντι
του έν Σικελία Ταυρομενίου κείται, κατά τήν μεχαλην Ελλαόα*
η Α άνατολικωτέρα κορυφή, ή άκρα ές-ίν Ιαπυχία, άπέναντι
κείμενη πρός Αισμάς τών Ακροκεραυνίων ορών καί Χαόνων.
0 Α τής Κρότωνος καί Ταραντος κόλπος, μεταξύ ε’ς*ι τών
ίύο κορυφών.
ότι ό γεωγράφος άρχάς έχει τάς τής χής άναμετοήσεις
τών Μαθηματικών* αυται Α τάς άς*ρονομικάς αποδείξεις' αυ
τοί Α τήν φυσικήν, έπιςήμην, άρετην ουσαν καί ΐπις*ήμην
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άνυπόΒετον κα3·’ αυτήν· At γάρ άρεται άνυπόθετοι είίι, καί
έ | έαυτώ* ήρτηνται, και έχουσιν έν έαυταίς τάς τε άρχάς καί
τάς πίνεις απάντων.
Οτι τό λέχειν είναι τήν χήν πάσαν πεντάγωνον, και τά
τοιαύτα, γεωμετρου έςίν* άλλ’ ούχί τού νοερώς χεωμετρούντος,
άλλα του τά νοερά σχήματα έφαρμόζοντος τρ γη καί τώ οΰρανώ* ω τινι καί ό γεωγράφος άρχιτέκτονι χρήται καί υποδέσει.
ότι ό γεωμετρικός, χρώμενος τή γνωμονιχτ} τε καί άς-ρονομική αποδείξει, τούτ’ ες-ι, τοΓς τώ ισημερινώ παραλλήλοις
κύκλοις καί τοΐς μεσημ£ρινοις, καταμετρεί, την μεν οικήσιμου
ε'μοατεύων, τήν άλλην εκ τού λόχου τών άπος-άσεων* ουτο)
σ’ «ν ευρισκοι τό από τού ισημερινού έως τού πόλον Λάς-ημα.
Εχων ίε τούτο, εχει καί τό τετραπλάσιον, τούτ’ ες*ι τόν της
χής μέγιςον κύκλον. Λαβών Λ Λα τών αναμετρήσεων τής χής,
καί πις·εύσας τοΐς άναμετρήσασιν αυτήν, εχει τόν ς-αΛασμόν
τής περιμέτρου τής όλης χής. Καί Λά τούτο καί, όυο όοδεισών
οίκήσεων, ευρίσκει τό μεταξύ αυτών Λα'^ημα χεωμετρικώς.
Οτι ού διαφέρει λέχειν, την δλην οικουμένην νήσον τω
Ωκεανώ κλυ£ομένην, καί τό λέχειν μόριά τινα αυτής άχνοεισδαι
είτε περικλύζεται, είτε καί ούχί, Λα τό έλαχίς-ην είναι τήν
μεταξύ άχνως·ον χήν.
Οτι, τμηδείσης τής όλης χής ύπό τε τού ισημερινού καί τού
παραλλήλου τούτω αρκτικού κύκλου πρός βορράν, γίνεται τό
σχήμα σπόνδυλος* ού τμη^έντος Λα τού κύκλον τού άφορί£οντος τό τε Λισμικώτατον καί άνατολικώτατον μέρος τής οι
κουμένης, δσπερ ές-ι κύκλος μεσημβρινός, χίνεται τό περΛειπόμενου σχήμα ήμισυ σπονδύλου* ού ή επιφάνεια, χλαμυίοειίής
οΰσα, ποιεί τήν καθ’ ημάς οικουμένην, περικλυ£ομένην τω
Ατλαντικώ πελάχει, ήτοι νήσου Λκην, ή κατά τό τίλειςον
μέρος περικλυξομένην.
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ότι το τής οικουμένης μήκος ςάδιά έςι μύριζες επτά. Τό
ίέ πλάτος αυτής, μυριάδες ςαδίων τρεις, άφορεξόμενον υπό
τών Λά καύμα ή ψύχος άοικήτων. To fjtsv ουν Λα καύμα άοίκ>5'βν τής .οικουμένες μέρος πλάτος έχει ςάδια όκτακισχιλια
όκτακόαια* μήκος Λέ τό μέγιςον μυριάδαν δώδεκα, καί έξακιαχιλιων σταδίων, οπερ έςιν ήμισυ τού ισημερινού.
Οτι, κατά Ερατοσθένη, ή τής χής περίμετρος ςάδιά είσι
μυριάδες είκοσιπέυτε καί Λσχιλια* ων τό εςήκος-όν μέρος γί
νεται τετραχισγιλίων διακονιών σταδίων.
Οτι, κατά Στράβωνα, τό νότιον πέρας τής καθ’ ήμάς οι
κουμένης άφορίξεται υπό παραλλήλου τώ ισημερινώ, γραμ
μένου διά ·Βλεμμύ«ν καί Νούβων* ος·ις από τού ισημερινού
απέχει μοίρας δέκα ε·/γ>ςα προ; βορράν. Καί άπό τούτου τού
παραλλήλου, πρός μέν τον ισημερινόν ςάδια όκταχισχι/ια οκτα
κόσια' προς δε τον διά Μέρους παράλληλου ςάδια τρισχιλια:
πρός δε τον διά Συήνης άπό Μέρους ςάδια πεντακισχίλια, και
έτερα τοσαύτα άπό τού διά Συήνης παραλλήλου επί τον παράλ
ληλον τον διά της Κάτω χώρας Αίγυπτου.
Οτι τό τής οικουμένης δίάςημα, κατά μήκος μεν ΐχμ ςάδια
μύρια' κατά πλάτος δε δισχΟ.ια επτακόσια τεσσαράκοντα ςάδια.
Οτι δει τον επί σφαιρικής επιφάνειας βουλόμενον τήν οικου
μένην καταγράνειν , μή μείξονα ποιείν σφαίραν S/ουσαν τήν
διάμετρον ποδών δέκα’ εί δ' επί επιπέδου, μή ελασσόνα ποδών επτά.
Οτι Στράβων αυτοψία ϊδε τής οικουμένης, κατά μεν μήκος,
άπό Αρμενίας έως Σαρδοΰς* κατά δε πλάτος, άπό τού Εϋςείνου πο'υτου μέχρι [των] τής Αιθιοπίας ορίων.
Οτι ή όψις, καν τοΓς άλλοις πλεονεκτή τήν άκοήν, άλλ’ ουν
εις έπιςήμην πολύ αυτής ελλείπει* όριέλει τά πολλά τών έν Γεωγραφία θεοιρουμενων άκοή ισμεν.
Φ
3

322

ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ

Οτι, κοιτά Στράβωνα, το τής οικουμένες πλάτος έρχεται τώ
του μεσημβρινού μεχε'^ει, του γραφόμενου διά τής Κιναμωμοφόρου, καί Μερόης, και Συηνης, καί Αλε£ανίρεία;, καί
ΡόΑου, καί Βυζάντιου, και Βορυσθένους, καί του διά
Ιερή**, vjsaov Βρετανικά;, παοαλλ>5λου· τό ίέ μήκους τώ usys9:t
τού παράλληλον , τού γρζγομίνον διά τε ςΎ^Κών, καί Σίχ$)*ζςρ
και Πελοπον»37ον, και Ροίοο, καί Κύπρον, καί Ισσικον κόλ·
που, καί Αρμενιχς, καί Μ/,ίίας μέσ*);, καί τί; €^ε|>5; προ;
άνατολάς ορεινής όαχεως £ω; τίς Ινίικί; ^αλαασ^ς. Κ.α: ε~*
το σχψα τούτο χλζμνδοειδε;, πλατύ μέν εχον το νότιον πλεορόν, ζ*ενόν όε το βόρειον, το ίέ ανατολικόν τώ &*τικώ ίσον*
Φ
%
r
Οτι τά Αοταορα λιμήν ες*ι τής Ισπανίας, απέναντι των
Κασσιτέρινών.
ότι, κατά Στράβωνα, ή δυτική πλευρά τής Μαυριτανίας η
παρωκεανϊτις, άρ|αμενη άπό Στηλών καί προς άνατολάς καί
νότον κλίνουσα, καταλήγει εις τον &ά Καρχηίόνος μεσημ
βρινόν τής Κιναμ'ομο^όρου παράλληλον όστις, κατά Πτολε—
μαίαν, απέχει του «ίυτικοΰ πέρατος μοίρας τριακοντατε'σσαρας,
καί μόρια τέσσαρα κατά μήκος.
Οτι τά εσπερία μέρη τής Πυρήνας άντίκεινται πρός νότον
τοΓς εσπερίοις μέρεσι τής μεχάλ,ης Βρετανίας.
Οτι ή μεν Ευρώπη πολυσχημονεςάτη ές-ίν, ή
Λιουη
άπλοσχήμων, ή όε Ασία μεταςΰ αμροΓν τοΰτο άέ χιλεται Αά
τους αίχιαλ.ους.
ότι ό κατά Στήλας πορθμός, τό μεν πλάτος εχει ς*αΑους
ίοόομήκοντα τό ς-ενώτατον τό Α μήκος ς"αΑους εκατόν είκοσι.
#
*
Οτι ί Ιβ/ίοικλ ^λα^τσα περιορίζεται από ρέν νότον, τη Λι·
%
βυκή παο«λ.ία, μέχρι Καρ^ίονος* από Α βορρά, τή τής Ιβηρίας
παραλία και Κελτικής, μέχρι Σικελίας. Τήςάέ Σικελίας, ό μεν
πρός τή Ιταλία πορθμός, ς-aAwv ές-ίν επτά, ό οέ ε’πί τήν μικρόν
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Σύρτιν, ς-αδίων χιλιών πεντακοσιών. Καΐ άπό Γαδείρο>ν εως
Σικελίας, διά μέσου τοΰ πελάσου; , η γραμμή ίι διά Ρόδου γρα
φόμενη καί 1σσικοΰ κόλπου, ς-αδιών έςί μυρίων δισχιλ/ων, τό
δε πλάτος του πέλαγους τούτου, άπό Μασσαλ/ας £οις Σίσαρο;
ποταμού Λιονκού, δπερ έςι μέτ/ιςον, ς-άδιοι πεντακισχιλιot.
Οτι τό προς νότον τοΰ Ιδηρικοΰ πέλαγους πύ,χγος, εως
Κυρτής, Λιουκόν καλείται* τό δε Σαρδώον τό δε Τυρρηνιχόν.
Οτι τοΰ Ιονίου κόλ.που, τό μεν μήκος ς-α'δια πεντακισχίλια,
τό δέ πλάτος χίλια διακόσια.
<τ
Οτί άπό Παχύνον έως Κρήτης υ μ τών σί/πκων [αυτί;
μερών, καί] έως Ταιναοου ττίς ΙΙελοπονν/ίαον, ίσον υπάργρν,
ςά&οι τετρακιαχιλίοι πεντακο'αίοι.
Ou τό Μι^οτωον πέλαγος μεταϊν ymxch Κρήτης τε καί
Αττικές καί τής Αργειας, πλάτος εχον το μίγι?ον, τό άπό τί*
Αττικής, ς*α$ων χώι'ων ίιακοσίων, ρ;κο; ίέ,ελαττον >j &πλαoeov* εν ω vifooe, Κύ&οοά τε, καί Καΐανρία, καί Aiyn/α, καί των
Κνκλάίων »ίσων τινές* Τώίε σννζχίς εςι τό τε Αιγαιον civ
τώ Μελάνι κόλπω καί *Ελλήσποντο), καί τό ίκάριον, καί τό
Καρπάθιον, μέχρι Ρόδου καί Κρήτης καί Κύπρου. Τό δε
Ασιατικόν πέλαγος εχει τάς τΑ&υκλαδας νήσους,*καί Σποράδας, καί τ«ς προχειμένας βάριας τε και ίο)νίας καί Αίολίδος
μέχρι Τρο.άαος, καί τάς προ τής Ελλ.α'δος και Μακεδονίας,
από Εύβοιας ριεχρι Ιμβρου καί Σαμοθράκης.
Οτι οί περί τά Γα'δειρα και Αουδον πορθμοί, έπταςάδιοί
είσιν* ό δέ περί τό Βυζάντιον, τετραςάδιος.
Οτι δύο Κόρκυραίείσιν, δ τε τών Φαιακων αντίπεραν Βουθρωτοΰ, καί ή Μελαινα αντίπεραν προς δύσιν καί βορράν
τών τοΰ Δρίλο>νος ποταμού εκβολών. Καί ες·ιν αυτή εν τώ
Ιονιω κόλπω·
Οτι ή Ευρώπη εχει πολν τό σοφόν καί έντεχνον τοΰ βίου,
I

I

^

r

*

7

t

'

Φ a

3-4

ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ.
χαΒάπερ Ελληνες
Μακεόονες καί Ρωμαίοι· Εχει δε καί
το εν τη ooec/ij αυτής ράχιρον yivoptevov* και το εν τη ττε—
διάδί, εύφορον καί καρπικόν. Καί Λά τούτο άριςτ}
των
άλλων γοαών, καί ετι Λα τά μέταλλα.
Οτι οί Aeja/ες, ούκ εί$« piv Κελτικόν £3νος, παραπλ>ί«ον ο αΰτοΐς τώ ριω. Νέθονται όέ με'ρος τών Αλπεων, το
συναπτόν τοις Απεννίνοις ύρεσι· μέρος όέ καί των Απεννάων
κατε'χουσιν.
Ort τήν Ιταλίαν ποιεί χερρόνησον τό τε Τυόρηνικόν πέλαχος
όρίάμενον από του Λιχυς-ικού, καί τό Αύσόνιον, καί ό Αόρίας.
Οτι, κατά Ιππαρχον, καί ή μία μοίρα του ουρανού, τούτ’
ες*ι τό τριακοσιος-όν έ£ηκο?όντοδ όλου κύκλου μεγίςον, ςάδια
απολαμβάνει επί τής χίς επτακόσια.
·»

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ο τ ι τής Ιβηρίας, τό μεν μήκος, ς·α0ιών έξακισχιλίων, τό όέ
πλάτος πεντακισχιλιων, τό μέγιςον. Τούτης όέ, τό μεν πλείτον
μέρος, καί μαλιςΌ τό βόρειον, τραχύ καί λεπτοχεων καί όρυμώίες καί όλιχόκαρπβν καί κρυμώόες* τό όέ νότιον, καί ραλΐΓ«
τό ?|ω Στηλών, άρις*ον καί συν *υόαιαονία οίκου/ιενον.
Οτι τό ς-ενότερον μέρος της τε Ιέηριας καί τής Κελτικής
περί τήν Πυρήνην έςί. Κόλποι yap γίνονται εκ τε τού Ωκεανού
καί τής εσω θαλάσσης ενταύθα.
.
τ
>
Οτι ποός ουσιν προίχει τά περί το Ιερόν άκρον της Ιοηρίας
τών Λι&υκών περάτων λαδιούς χιλιους πεντακοαίους* καί έοικε
νηι τό άκρον, περί αυτό εχον τρία νησί&α· ων τό μεν εροόλου
tciitv
έχει,*τά ίέ επωτιόων.
.
Οτι ό Ανας ποταμός καί ό Τάχος, εκ των έώων όρμώμενοι
μερών, έκόίόούσιν, ό μεν εις τον όντικόν Ωκεανόν ό όέ Ανας,
πρός νότον τού Ιερού άκρου. Καί ές-εν ή μεσοποταμία αύτη [ή]
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περιέχουσα τό Ιερόν «άρον, ευδαίμων μετρίως’ ή δ> εφεξής'
χώρα ε’πί τήν εσω θάλασσαν, υπερβολήν οΰκ απολείπει εΰόαιμονιάς, προς άπασχν κοινομένη τήν οικουμένην, των τε εν. γής
καί θαλάσσης άγαμων, Τανοιν
ό Βαίτις διαρρεΐ ποταμδς
εξ ανατολών ©ρμώμενος , καί καλείται Βαιτικκ' ήν οίκοϋσι
Ίουρδητανοί, σοφότατοι των 1£ήρων οντες, καί γραμματικήν
τέχνην και ποιητής καί ίς-ορικους (ώς φασιν), επί τών τον
Στράβωνος χρόνων, ετών έξακισχάίων εχοντες. Αλλά καί [οί]
άλλοι Ιβήρες, ονχ όμο’χλωσσοι οντες» γραμμαχικαΐς χρώνται
τέχναις εκας-οι κατά τήν ίόίαν γλώσσαν.
Οτι τά Γα'&ιρα απέχει τής Βαιτικής τον αιχιαλοΰ, ς-χδιχ
επτακόσια πεντήκοντα.
Οτι λεχονσιν οι περί τήν Βαιτικήν ϊβηρες άναχύσεις, τάς
πληρουμένας τ>5 θαλάττη εν ταις πλημμυρίσι κοιλα'ίας, καί
ποταμών ίικην εις τήν μεσόχαιαν άνα'πλονς έχούσας.
Οτι άπό τον Ιερόν άκρον επί τό τον Ανα Γόμα μιλιά
είσιν εξήκοντα. Εντεύθεν ^ επί τό τον Βαίτιόός ς'όμχ μιλιά
εκατόν* ειτα είς Γα'ίειρα μιλιά εβίομήκοντα.

Οτι περί την Βαιτικήν μεγάλαι πόλεις, Κορίύβη, Γαίίτανα, Ισπαλις, Ιτάλικα, ίλιπα, Α,ςίγχ, Κάρμων , Οβούλκων,
καί Ατετούα, καί θύρσων, καί Τονκκις, καί Ιουλία, καί Αιyova, καί Μούνία, ένθα οί Πομπήίου παίδες κατεπολεμήθησαν* πάσαι 5* αυτοί Κορδυβής οΰκ άπωθέν είσιν.
Οτι οί Πομπήίον παίοες, Γναίος μεν Στηθείς, ^φυ^εν είς
Καρτηίχν, κάκεί διεφ$άρη' Σεςτος δε, έκ Κορ&ίβής σωθείς,
καί ολίγον ΰςερον Σικελία προσχών καί άπος·ήσας αυτήν, εΓτα
καί έ| αυτής ε’κπεσών, πλεύσας είς Μ ικτόν, καί άλοΰς υπό
τών Αντωνίου ς-ρατηγών, αυτού κάκείνος έτελεύτησεν.
Οτι ό Βαίτις άναπλε'εται όλκασι με^άλαις είς τήν μεσόγαιαν
Φ 3
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ς-άδια πενταχόσια, έως Ισπανό;. Καί ε/σί περί τα; δχθας
αυτού μέταλλα άλλα τε, καί άργυρος πλείςΌς.
Οτι άπό των άνζ/ύσεων πάσα σχεδόν ή Βα/τ/κ»} πλοί£ετα<·
Οτι περί την Ι&}ρίαν έως Σαρδούς οί εντ,σίαι nopot γίνον
ται εν τη έσω θαλάσση.
φ
Λ*
4
Οτι Ιβ/ιρία πάσα τών όλεθρίων Βαρίων σπανίζει, πλ/,ντών
γεωρύχων λαχ/δίων, οΰς έν/ot "λιδηρίδας προσαγορεύουσι. Λυ
μαίνονται γάο καί (ρυτά καί σπέρματα, ριζοψαγοϋντες- Τούτο
δε γίνεται καί έως Μασσαδχας, καί τινων νή?ων περί αυτήν.
Οτι τοσούτος «ν πλούτο; τοίς περί την Τονρδτ,τανίαν Iftjoσ/ν, ώς τους μετά Βάρκα ς-ρατεύσαυτας Καρχτ,δονίους εύρεϊν
αυτούς πίθο/ς καί φιαλαις παναργύροις χρωμένους.
Οτι ή Αουσιτανία ευδαίμων ε’ς·/, καί έχει καί ψήγμα χρυ
σού π)έϊς·ον.
Οτι τό βορειότατου άκρου τίς ϊβ»}ρίας, Νερών καλείτο/.
•
»
Οτ/ ή Νέα Καρχ/,δών τής Ιβ»}ρίας, έν rj? έσω θαλάσστ) κίΐ*
μεν»}, χτίσμα έςίυ Ασόροΰβα, τού διαδεζαμένου Βάρκαν τον
Αννίβα πατέρα.
Οτι σχεδόν πάσα ή ΐβτ,ρία μέταλλα παντοΓα έχει, μαί.ιςα
δε χρυσού τε καί αργύρου.
Οτι από ς-αδίων είχοσιτεσσάρο>υ τής Νέας Καρχτ,δόνοζ,
νήσος έςίν ή καλουμένη Σχομδραρία, άπό τών άλισκομένων
σκόμβρων, ές ών τό αρις·ον σκευάζεται γάρον. Ούτως ουν
είπεν ό Στράοων τό γάρον.
Οτ/ κατά τάς έκβο/άς τού ΐβ»}ρος ποταμού προς νότον
χεϊνται αχ Βαλεαρίδες, ν^σοι άξίόλοχοι, έ | ων καί τό πέλαχος
Βαλιαρικόν, «ς Ελληνες Γυμνκ,σίας καλούσι. Κάνταοροι δε
επίσημον έθνος Iδτ,ριχόν, ά(ρ ου ό περικείμενος Ωκεανός Καντάβρ/ος καλείται.
Οτι έν 1β»ρώ> χάςορες μεν πολλοί γίνονται, άλλ’ ούκ έχει
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to κα$*όριον την αΰχγ,ν δύναμιν τώ Ποντικώ* καθάπερ καί ό
Κύπριος μόνος χαλκός φέρει τ«ν Καδμι'αν λίθον καί τό χαλκανδές καί τό σπόδιον. Καί σίτων Κελτιβηρων ίπποι, ύπσψαροι
οντες, ε'πειδάν είς την εςω μεταχθώσιν Ιδηρίαν, μεταδαλλειν
την χρόαν Λύονται.
m
Ο τι οι K & x*$pot και οι τούτοις ιΟ.Υβίόχωροι οϋρω λούον
ται εν ά-ζαμεναις παλαιονμενω· καί τούς όδόντας σμήχονται
Τώ αύτω ονρω, καί αύτοί καί ^νναικες.
•
,.
*
Οτι οί Οΰέττωνες Ιβτ,ρες, Sxe πρώτον είς τό των Ρωμαίων
παρη/θον ς-ρατόπεδον, ίδόντες τινάς τών ταξιαρχών ανακάμ
πτοντας εν ταίς όδοίς, περίπατου χάριν, μανίαν ΰπελυδον, [καί]
ηχούντο την οδόν αύτοϊς επί τάς σκηνάς· ώ; δέον κ μένειν καθ’
γ,ούγιαν ίδρυθέντας, J? μάχεσθαι* τοσσύτον αύτοίς τό 3>)ριώ—
δες καί άν/,μερον τ,ν. Καί αί χυναίκες δ’ αυτοί:, κόσμου χαριν,
περιτραχήλια σιδερά ε’φόρουυ, εχοντα κόρακας σιδηρούς προ*
νενευκότα; του προσώπου πολύ, καμπτομένους υπέρ κορυφής,
χαί προπίπτοντας προ του μετώπου πολύ. Κατά τούτων δέ
τών κοράκων, στ’ εδούλοντο, κατέσπων τό κάλυμμα, ώς-ε ε’μ πετασθέν τώ προσώπω κάλυπτειν αυτό* καί τούτο κόσμον
ένόμιξον. Αλλος δε' φασι τυμπάνιον περικεϊσθαι, πρός μέν τώ
ίνιω περιφερές, καί σφίχχον τήν κεφαλήν μέχρι τών παρω
τίδων* είς ύψος δέ καί πλάτος έξυπτιασμένον κατ’ όλίχον·
άλλας δέ τά προκόμια ψιλούν επί τοσοΰτον, ώς-ε άπος-ιλ&ιν
τού μετώπου μάλλον* τάς δε οσον ποδιαίον τό ύψος- ε'πιθεμένας ς·υλίσκον, περιπλέκειν αύτώ τήν χαίτ/jv, είτα καλύπτρα
μελαίνη περις*έλλειν. Πρός δέ τή άλν^εία τοιαύτα πολλά
καί έυρηται καί μεμύθευται περί πάντων κοινρ τών Iftjpr/.ών
εθνών, διαφερόντο>ς δέ τών προσδόρρων, ού μόνον τά πρός
ανδρείαν, άλλά καί τά πρός ωμότητα καί θηριωδίαν. Καί χάρ
τέκνα μητέρες έ'κτειναν, πριν άλώναι κατά τόν πόλεμον* καί
Φ 4
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παιδίον δε, των γονέων χαι άδέλζών δεδεμένων αιχμαλώτων
εκτεινε πάντας, τον πατρός κελεύσαντος, σιδήρου κυρίευσαν
γυνή δε πάλιν τούς συναλόντα;. ΚλαιΒεις δε τις εις μεΒυσχομένους, έ&αλεν εαυτόν εις πυράν. Ταυτά δε χαι Κελτοί
χαί Σκυ3αι χαί Θράκες ποιουσιν.
Οτι τή; Κάλπη; χαϊ τών εκβολών του Βαιτιδός άπε'χει τά
Γάδειραςάδια επτακόσια πεντήκοντα. Καί Ζςνν ή νήσος μικρά,
πλάτος μεν ε/ουσα ς-αδιχΐον, μήκος δε ςάδια. εκατόν καί
είσίν οί ενοικοΰντε; πλουσιώτατβι διά τήν εμπορείαν.
Οτι Γίολυ&ος κρήνην εΐναι (ρησιν εν Γαδείροις ϋδατος ποιίμου, τ,τις αντίπαλε? τη Βαλάσσρ' πλημμυρουση; μεν, λειφυδρεϊ, ύποοευγούσης δε, πλημμυρεΓ. Αίτιάται δ, ότι τό πνεύμα
το εκ του βάθους εις τήν επιφάνειαν τής γής εκπίπτον, καλυf θείσης μεν αυτής Οπό τοΰ κύματο; κατά τάς π/ημμύρα; ,
έίργεται τών οικείων τοιούτων εξόδων' άναΓρεψαν δ εις το
εντός, εμψράττει τούς τής πηγής πόρους, χαι ποιεί λειψυ
δρίαν· γυμνυ&είστ,ς δε ποΟιν, εύΒυπορήσαν ελεύθερό τά;
ψλέδας τής γής, ώςε άναδλΰειν εύπόρως. 0 δέ Στράδων, ουδέ
ταύτην μέν [τήν] αίτιόν άποδοκιμά£ει* λέ^ει δε κάκείνος έτερον'
ότι εικό; τών ψλεδών τινας τών πηγαίων, νοτισΒεΐσας διά τής
πλη'μης εξωΒεν, χαυνοΰσΒαι, καί παρεκχυσιν εί; τά πλάγια
μάλλον διδόναι τοί; ύδασιν, ή άναΒλίδειν κατά τό άρχ«ον
ρεϊΒρον εί; τήν κρήνην εί δ , ώσπερ λ Βηνόδωρός φησιν, εισ
πνοή τε καί έ/.πνοή τό συμδάένον περί τάς πλημμυρίδας καί
τά; άμπώτεις εοικεν , [είκό;] εΓναίτινα τών ρεόντων υδάτοιν,
ά κατ’ άλλου; μεν πόρους έχει τήν εχρυσιν κατά φόσιν εις τήν
επιφάνειαν (ών δη τά ςόματα τπ/άς καί χρήνας χχλοϋμεν),
κατ’ άλλους δέ πόρους συνελκεται προς τό τής Βαλάττης βάθοςχαι συνεξαίροντα μεν εκείνην, ώστε πλημμυρεΓν, όταν οίον ή εκπνοή γίνηται, τό οικεΐον άπολείπειν ρείθρου' πάλιν [δ*]. αναχωρεί*
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πρός το οικεΐον ρεΐΒρον, όταν κάκεινη λάβί} τήν αναχώρηση/.
Οτι φησΐ Ποσειίώνιος τήν τού Ωκεανού κίνησιν ύπέχειν
άςμοειδή περίοδον* τήν μεν ημερήσιον, πρός τάς τού ήλιου
άνατολα'ς τε καί ίύσεες* τήν ίέ μηνιαίαν, πρός τάς τής σελήνης
φάσεις' τήν <?έ ένιαυσιαΐαν, πρός τάς τού ήλίου τροπάς* κα3*
τμέραν γάρ, πρός τήν τής σελήνης συμπάθειαν, όταν ύψω3ή
από τού όρίξοντος ζωδίου μέγεΒος, άρχεσΒαί τε ίιοιίεΐν τήν
3άλατταν καί πλημμυρεΓν, μέχρι μεσουρανήσεως αυτής’ εκκλιναντος (5έ τού άς-ρου, πάλιν άναχωρεΐν κατ’ όλιχον, έως άν
ζώδιον ΰπερέχουσα τού ίυτικού ορίζοντας τελέως μειωύή. ΕΓτα
έν τή ρηχία ταύτρ διαμίνειν τόν Ωκεανόν, έως ή σελήνη Μόνασα
άποφΰχη τού ορίζοντας πάλtv ζωδιακόν υπό χήν όιά$·ημα. ΕΓτα
κατά τό όμοιον σχήμα, έως τού ύποχείου πλημμυρεΓ* καί
πάλιν υπονος*ει, έως ελδούσα πρός τάς άνατολάς ζωδιακόν διά
βημα τελεως ρηχίαν σχοιη. ΕΓτα εν τή ρηχία μένει έως άν
ΰψω3ή τού ορίζοντας τό ζωδιακόν διάς-ημα* καί ούτως κα3·*
«άς-ην χίνεται «μέραν έ| άϊδίου. Η δέ μηνιαία γίνεται ούτως*
επιτείνονται αί αυξομειώσεις περί τάς συνόδους καί πανσέλήνους* μειούνται δέ περί τήν διχο'τομον έκατέραν. Η δ* ένιαυσιαία γίνεται ούτως* περί τάς τροπάς ε'κατέρας τού ήλιου επι
τείνονται at αυξομειώσεις τών άμπώτεων* περί δέ τάς ισημερίας
έκατέρας μειούνται εσχάτως* καί τούτο άεΐ γίνεται. Πάλιν δέ τής
σελήνης έν τοΐς τροπικοΓς [ούσης] ζωδίοις, άνωμαλίαν είναι τών
άμπώτεων καί πλημών, τώ τε τάχει κα· τώ πλή3ει τών αυξο
μειώσεων* έν δέ τοίς ίσημερινοΓς, όμαλίαν τε καί ευταξίαν’ έν
δέ τοΐς διαμέσοις, μεταξύ τούτων.
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Ο τ ι ονκ εςι πάντων τών Κελτών « Ορός Βρόος, οχιδ ία
» γτφυς ».
ότι at Αλπεις, από τϋς Λιγνς-ιχ^ς άρξάμεναι Βαλασστ,ς,
«πΐ τά; τον P jj'vov ίαόκουσι πηχάς.
Οτι τό Κε'αρενον όρος προς όρΒάς γωνίας ές·1 τ>5 Πvprivr, ,
μχχος εχον περί ς-ctota όισχίλια* χαί παύεται περί Aouy0ovνον πόλιν προς άνατολάς. Οί όέ τ»ς τε Πυρχυης καί τών Κερ*
*
μαιών πρός Βορράν οίκούντες έως τον Ωκεανοί Ακνϊτανοί
καλούνται, άψοριζόρενοι τώ Αείγτ,ρι ποταρώ από Aovyiovν>}τίας.
Ort πάσα σχεόόν ν Κελτική ποταροίς ές*ι κατα'όρυτοί.
Οντως σε οι ποτααοΐ εΐ^υώς κεΓνται, ώς·ε από τον Ωκεανού
εις τήν έσω θάλασσαν, καί ερπαλιν, τά φορτία όϊά τών ποταρών οι έμποροι όιαβιβχζονσιν , ολίγων τινών χωρίων πεζγ
Mf
χομίζεσΒat άναγχαζόντων. Ες-ι <5ε καί πολυανθρωποτάτ»). ι?
Κελτικλ, καί εύπορος. Περί όέ Ναρβώνα καί τήυ παραλίαν
αντκς εως τών -Κερρένων ελαιόφντός ές·ι. Τά όέ πρός βορ
ράν προϊόντα εκ τον κατ’ όλφον ούόέ σρπελον εχει.
ότι 30 Ναρβωντ,σία παρα)λ^λό/ραρρtov έχει τό σχκρα*
ών
1/
κ Νοτιά 3άλασσα καί τό Κέρρενον όρος εως τών Αλπεων,
αί άπεναντίον « <5έ Πνρ»ν>] καί at Αλπεις, at λοιπαί όνο
άπεναντίον δωρίζεται όέ ή Ναρβωνΐτις χώρα άπό τ^ς Ιταλίας
τώ Ονάρω ποταρώ, άπό 0έ τϋς Ιό^ρίας τώ ίερώ τϋδ Πυρη
ναίας Αβροόίτϊϊς· καί είσί μεταζυ τοϋ Αψροδωίου καί τών τοΰ
Ονάρου ποταρον εκβολών jj παραλία, ςάόια όισχιλια επτακόσια.
ότι ϋ Μασσαλία, πόλις Ελλ>}νικϋ, τοσοντον «ν σώρρων καί
μέτρια, ωςε χαΐ νόμον εΓχον, τήν μεγίςτρ προίκα χρυσίων
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είναι εκατόν, τήν οέ έσΒήτα χρυσίων τ.ένζε, καί τόν τών
γυναικών κόσμον ομοίως χρυσίων τ.ένζε. Τοσούτον δέ τούς
λοξούς καί την φιλοσοφίαν ejsycj) έςήσκησαν, ώς*ε τούς φιλομαΒεία έχομένους Ρωμαίους, μή ας Αθήνας, άλλ’ εις Μασσα
λίαν πορεύεσΒαι. Ες*ε δέ ή πόλις Φωκαέων αποικία.
Οτι μεταςύ Ναρβωνος καί τού Αφροδισίου άκρου εκ τήί
Πυρήνας ρεί ποταμός ό Ρου σκίνων* ού πλησίον λίμνη, καί
χωρίου ύφυ^οον, μικρόν υπέρ τής Βαλάττης, άλυκίδων μεςτόν,
τό τούς ορυκτούς κες-ρζΐς εχον. Δύο yap ή τρεις όρύ|αντι πόδας, καί καμένη τρίαιναν εις ύδωρ ίλυώδες, ες*ι περιπεΓραι
τόν ίχΒύν, άξιΟ.ογον το μέγεθος. Τρέφεται & ύπό τη; ιλύος,
καΒάπερ αί έ/χέλυες.
•
t
Οτι μεζαξυ Μασσαλίας καί τών τοΰ Ροδανού έκοολ.ών
ποταμού πεδίον ές*ί διε'χον τής Βαλασσης Γ«δια εκατόν* τοσούτον δε καί τΐτ,υ διάμετρον, κυκλοτερές τά σχήμα* καλείται
οέ λιΒώδες από τού συμοεοηκόζος' μεςόν yap ές*ι λίΒων χειροπληΒών , ΰποπεφυκυίαν έχόντων αύτοίς ατχρωςιν' άψ ής
αφΒονοι νομαί /3οσκήμασίν είσιν* εν μέσω δ* υδατα καί άλυκίδες συνίς-ανται καί άλες. ΑριςσζΟαίί μεν ©ύν φησίν ύπό σει
σμών, τών καθουμένων Βρας-ών, έκπεσόντας τούς λίΒους εις
τήν ε'πιφα'νειαν, συνολισΒεϊν εις τά κοίλα τών χωρίων. Ποσειδώνιος δέ λιμντ,ν ούσαν παχήναι μετά κλυδασμού* καί διά τούτο
εις πλείους μεριοβτ,ναι λίΒους, καδάπερ τούς ποταμίους καχ/r,κας καί ψήφους τάς αι^ιαλίτιδας. Καί ες*ιν έκα'τερος τών λό*/ων
πιΒανός. Ανάγκη γάρ τούς ούτως συνες-ώτας λίΒους *ού*
καΒ’αυτούς, « έξ ύ/ρού πα·/έντας μετα&κλεΐν, [ή] έκ πετρών
μεγάλων ρήγμαζα συνεχή λαοουσών άποκριΒήναι.
Οτι οι Σάλυες οίκούσι μεταςύ Ροδανού ποταμού καί Δρυεν
τία ποταμού,,έπί ς*άδια πεντακόσια.
Οτι οί πλησίον Καππαδοκίας Γαλα'ται Κελτών εΐσιν άποικοι.
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9
Οτι εν τη Αχυΐτανία της Κελτικάς, jjv έχονσι Τάρ&λλοι „
fdxcdXx ές-ι χρϋσεα ανουσιότατα πάντων. Εν γάρ βόΐϊροις
ορυχΒεΐαα επί μικρόν εΰρίαχονται καί χεΐ4βοπλ»ι$εί; χρυσίου
πλάκες, εσ3·’ οτε μοίρας άποκο&άρσεας δΐόμεναι" τό δε λοιπόν
ψηγμά ες-ι, καί βώίοι, καί αύταί κατεργασίαν ού πολλών
εχουσαι. Η δε μεσόγειος καί ορεινή βε).τία 'fry ϊχει.
Οτι τό σΰμτ.αν εΒνος, ο νϋν Κελτικόν τε καί Γαλατικόν
καί Γαλλικόν καλείται, αρειμάνιου τε εςι καί $υμιχόν καί
μάχιμον, καί «άλλον inr.un μάχη ευδοκιμούν' καί τό ν.ράτιςον
Ρωμαίοις ιππικόν ουτοι ιταρέχουσιν» Είσί δέ τοίς τρότ,οις
απλοί, καί οΰ κακοζείς. Είς δε τό διετγερ^τ,ναι ποός πόλεμον
ετοίμως ερεθίζονται, ώς μισοιτόνηροί' καί παλιν ευκόλως χει»
ρουνται καί ίουλονντα*· Καί είσί των 1&5ρων ρωραλ^ώτερο*,
Λα τά των σωμάτων μεγέθη* καί τούτων οί παρωκεανίτα*
μάλλον· Ούκ άντέχουσι ίέ χρόνον πολύν πολεμουντες* καί χάρ
•
♦
προς Ρωμαίους πολεμείν ϋρζαντο ύπεροι των Ιβ/ίρων, αλλά
πρότεροι κατεδάφισαν· Ot ^ 1&?ρες ούτε πανςρχζία * ώσπερ
οί Γαλάτα/, πολεμούντες, ούτε καδ7ένα τόπον, αλλά κατά πολλά
τίς χώρας, καί άλλοτε αλλαχού, ουσαλωτότεροι χεχόνασα/·
(hr των Ραλατών οί Βέλγοι άνίρειότατοί itatv, είς πεντεκαίΛκα εδνη διτ4ρϊ)μένον οίκοΰσι ίέ μετα|ύ τού Ρ/ίνου καί του Αείγηρος, παρωκεανίται οντες. Καί είσίν oviot τοΓς Γερμανοίςχείτονες,καί τ^ν άλλ^ν οίαιταν ομοιοι. Καί σ*ά τκν τωνχυνααών
εύτεκν/αν, είς τριάκοντα μυριάδας τό των Βελχών έ|ήτά£ετο
μάχιμον πλίθος* iajTjyopovat όε, καί κομοτροφουσι, καί χα·
μαιευναι εισι, καί κρεωφάχoe, καί χαλακτοπόται* καί ί χώρα
κτηνοτρόφος συσί καί προβάτοις. Αντί άέ χιτώνων σχιςους χει
ριδωτούς ψορουσι, μέχρι χλουτών καί αίόοίων· Η ερέα αυτοΓς
τραχεία μεν , μακρόμαλλος οέ, ay7 ίς τούς όασείς οάγους
εξυψαινουσι, καί τ>5 Ιταλία πάση χοριίχούσιν επ’ εμπορεία,
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καί τά εκ των συών ταρίγ/ι. Οπλισρός δέ , ράχαιρα μαχρά,
παρηρτηρένη παρά τό δεξιόν πλευράν, καί θυρεός ρακρός,
καί λόχχαι κατά λόχον, καί ράταρις "παλ.τοΰ τι είδος4. Εςν δέ τι
καί /ρόσφω έοικός ζήλον, εκ χειρος, ούκ έ| άχκϋλρς, άφιε'ρενον,
τηλεδολώτερον καί βέλους, ω ράλις*« καί προς τάς τών ορνέων
χρώνται θήρας. Αί δέ ΰες αύτοίς καί άχραυλοΰσιν, ΰψει καί
τάχει καί άλκή διαφέρουσαι* κίνδυνος δ* ές·ί τώ άήθει προσιόντι
ταύταις, ωσαύτως καί λύκω.
*
*
Οτι παρά πάσι ΚελτοΓς τρία χένρ έντερα αύτοίς ές-ι ράλΐΓ«’ Βάρδοι τε, ποιηταί οντες ύρνων καί Ούάται, ίεροποιοί
καί φυσιολόγοι* καί Δρυίδαι, οΐ προς τή φυσιολογία καί τήν
ηθικήν φιλοσοφίαν «σκοϋσι, δικαιότατοι νοριζόρενοι. Αφθαρ
τους δέ τάς ψυχάς ούτοι λέχουσιν είναι, καί τον κόσμον’ έπικρατήσειν δε ποτέ καί πϋρ καί νδωρ. Τώ δέ άπλώ καί θυρικώ
πολύ τό άνόητον'καί άλα£ονικόν άπρόσες*ι τοίς Γάλλοις, καί τό
φιλόκοσρον* χρυσοφορουσι yap, περί ρέν τοίς τραχήλοις ςρε*
πτόν* περί δέ τοίς βραχίοσι καί τοίς καρποίς ψέλια* καί έσδήτες
αύτοίς τοίς άρχουσι χρυσόπας-οι. Καί είσίν άφορατοί μεν νικώντες, κττηθέντες δε έκπληκτοι.
Οτι έναντι τών του Λεί/ηρος ποταροΰ έκδολών νήσος ές*ι
ρικρά, οΰ ποίνυ πελαχία, έν τώ Ωκεανώ* έν ρ τών Σαρνιτών
αί γυναίκες Βάκχαι, τώ Διονυσω κατεχόρεναι, οίκούσιν,
έςιλεούρεναι τον θεόν. Ού θέρις δ5ε’πιδαίνειν άνδρα τής νήσου*
αί δε γυναίκες άντιπλέουσαι έκ τής νήσου συνέρχονται τοίς
σφετέροις άνδοάσι, καί πάλιν άπίασιν εις τήν νήσον.
Οτι Κελ.τοί πάντες φιλόνεικοί είσι* καί ού νορίζεται παρ’
αύτοίς αισχρόν τό άφειδεΐν τούς νέους τής άκρής. Ασκούσι
δέ ρή παχείς είναι, ρηδέ προχάς·ορας* τον δ5 ύπερδαλλόρενον
τών νέων τό τής ζώνης ρέτρον, ζηριούσθαί φασιν.
Οτι ή πλείΓη τής Μεχάλης Βρετανίας πεδιάς ες*ι καί κατά-
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δρυμος* πολλά δ3εχει καί ορεινά' φέρει δε σίτον, xai βοσκήματα,
και μέτάλλ.α χρυσόν xai αργύρου καί σιδήρου’ xai δέρματα
δε xai ανδράποδα χορηγεί, xai κύνας κυνηγετικούς. Κελτοί ίέ
καί τοΐς χνσΐ τούτοις χρώνται προς τους πολέμους. Είοί δ* οι
Βρετανοί ενυτ/ΐ.εις τοΐς σώμασιν' τά δ3 ή5η άπλούπερα xai βαρ
βαρότερα έχουαιν, ήπερ οί Κελτοί* ώ~’ ενιοι διά τδ oyvosiv,
καίτει γώ&χτος εύπορούντες , οί» τυροποιούσιν. Απειροι δ1
είσί xai χηπείας χαί τενων γεωργίας τρόπων. Πόλεις δ3αντοΐς
οί δρυμοί «’σι* περιψράζαντες γάρ δένδρεσι καταβεβλημένοι;
ευρυχωρή κύκλον, ενταύθα καί αυτοί χαλυβοποιούνται, καί τα
βοσκήματα χατας-αΒμεύουσιν, ού προς πολυν χρόνον. Επομβροι δ3 εισ'ιν οι αέρες μάλλον ή νιφετώ&ις αίιτοϊς. Εν 5ε ταΐς
αίθρίαις ομίχλη απέχει πολυν χρόνον, ώς-ε δι ημέρας όλης
επί τρεις μόνον ή τέτταρας ώρας τάς περί τήν μεσημβρίαν
όρχσΒαι τον ήλιον.
ότι δίς διέβη Καίσαρ ό Θεός εις την Βρετανίαν· ά|ιον δε
λόγον ούδ'εν ετ.ραζεν* αί γάρ νήες αντώ, τής πανσεληνου, επί
δοση/ λαβούσης τής άμπώτεως [καί τής πλημμυρίδας ] , κακώς
έ'παθον και έψΒάρησαυ αί πολλοί. Δύο δε νικάς ένίκησεν εκεί,
καίτοι ύύο μόνα τάγματα περαιώαας τής ςρατιχς, xai ελαβε
λείαν πολλών. Επί δε τον Αύγούςου τελέως εις φόρου απαγω
γής Ρωμαίοις χατέςησαν.
0
*
Οτι οι zrpj Ιέρντρ νν,αον κατοίκούντες Βρετανοί άγριοι daw,
καί ά/Βρωτzoyxyoi, χάι τ.οτ^άτγοι9 vm τούς γονείς τελευτήσαντας έσ^ίουοω, vm φανερώς μτ/νυντcu γυναιζί τε «λλαις vm
yrjZpxGtv.
•ψ

Οτι Πυθέας, ει και τινα περί Θονλης λίγος έψεύσατο,
όμως τής περί το μαθηματικόν θεωρίας, ευ λέγει περί αυτής.
Αέγει δε των μεν ήμερων καρπών τε χαΐ ζώων αφορίαν είναι
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χαχ σπάνιν* κί·/χρω δε καί άλλοις λαχάνοίς καί καρποΤς xcti
ρίζαις τρέφεσΒαι. 2Γτος δε όλιχος γίνεται.
Οτι εκ των αυτών τόπο>ν τής Αιγυςικης άρχονται at τε
Αλπεις καί τά Απίννινα oprj. Φασί δε τά όρη τής Λι^υςΊκής
τοσοΰτον είναι ζυλοτρόβα, ώς εόρίοκεσ^αί τινα δένδρα καί
δκτώ ποδιών έχοντα ττ/ν διάμετρον του πάχους* τά & όρη ταντβ
ύπερυψηλα καί απότομα.
Οτι οί Αίγυες οίνω χρώνται τώ ε’κ τής χής σ^ών χινομένω,
ττιττίνρ, αύςτ,ρώ. Πλεονάζει ίέ καί τό λιχχούριον παρ’αΰτοίς,
ό τινες ήλεκτρου προσαγορενουσιν.
Οτι μεταξύ Αιγύων καί τής Μασσαλίας οίκεί το των 2α*
λυων ε3νος παράλιον, τάς Αλπεις τάς παραλίους οίκοΰν. Φασί
δε τδ ύψος τών όρεων είναι, ρ όξύτατόν έςτ, ς-άδια εκατόν,
καί τοσοΰτον αν2ις τήν κατάβασιν.
Οτι εκ τών Αλπεων ρεί ό τε Ρήνος, καί ό ίς-ρος, καί δ
Πάοος, καί ό Ροίανο'ς.
Οτι ό Πάόος ποταμός «πάντων ε?ί μείξην τών εν Ευρώπη
ποταριών προς ταίς ε’/χολαίς αΰτοΰ, πλήν ριόνου του Ιτρου.
Οτι περί τάς Αλπεις χαί τά δυσμιχά τής Ιταλίας ή οδός
χαλεπωτάτη ές·ί χαί κρημνώδης, ώς χαί τοΐς μικρόν όλισθήσασι κίνδυνον είναι εις ψάραγγας · αβύσσους κ«τενεχ3ήναι* άς
ό Αΰχους·ος όαπάναις πολλαίς άνέκτισε, καί κατά τό ένατόν
επλάτυνεν. Εχει ό* τι παράδοξον χαί ετερον ή χώρα* κρυςάλλου χάρ πλάκες μέγιςαι εκ τών άκρωρειών άπορρηχνυριεναι
ίιέοθειρον τους όίίτας»
Οτι ες·ί λεςις οι δημοαι&ναι, ώσπερ οί σιτώναι καί βοώναι
και όψώναι.
Οτι Στράβων ό Γεο>χράφος επί Νέρωνος ϋχμαζε, τον
Ρωμαίων αυτοκράτορος.
Οτι αί Αλπεις ίδιόμοργόν τι ζώον χευνώσιν, ελα^οειίές
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το σχήμα, πλλν αύχένος καί τριχώματος,* τούτα δ' iot/Jvat
καπρω, ί»πό ίέ τώ χενεϊω πυρήνα ϊσχειν όσον σπιΒαμάιον,
άχρόκομον, ποδικής κέρκου το τάχος.
Οτι ψτ,σΐ Πολύβιος κατ’ Ακυληιαν εΰρε^ίναι χρύσεα μέ
ταλλα ούτοις ευρυη, ώς·ε, επί άύο πόόας άποσΰραντι τήν εττιπολίς χζν, ευθύς ορυκτόν ευρισκεσθαι χρυσόν τό όρυγμα μη
πλειόνων ύπαρχεtv « πεντεκαόϊεκα ποίών. ΕΓναι £έ του χρυσού
τον μεν αύχόΒεν καθαρόν, κυάμου μέγεΒος η Βέρμου, τού
όχίόου μέρους μόνον ά^εψ^έντος* τον δε δεισΒαι μεν χωνείας πλειονος, σ^όόρα ίέ λυσιτελούς.
Β 1Β Λ ΙΟ Ν Ε.
w

^

Ο τ ι το παλαιόν Ιταλία εκαλείτο ύ περιεχομένη χώρα υπό τε
τίς νυν Μεχάλης Ελλάδος, καϊ Ιαπυχίας, καί Ποσεΐ'δωνωίτου
κόλπου* υς*βρον δέ, διά τό ευτυχές τοϋ ονόματος, έπεκράτησε
καϊ ίως Ούάρου ποταμού, καϊ τού Ασιατικού μυχού, καϊ τών
Αλπεων , Ιταλία καλεισθαι.
«
j#
Οτι τών Αλπεων περιφερές ί υπώρεια ές** *αΐ κολπώ&ις,
τά κοίλα εχουσα ές-ραμμένα προς τλν Ιταλίαν* του δε κόλπου
τά μεν μέσα πρός τοΓς Σαλασσοϊς ές-ι* τά δ* άκρα επις-ροφήν
λαμβάνει, τά μεν μέχρι τής Οκρας καϊ του μυχού τού Αδρίου,
τά δ' εις τήν Αιχυςαήν παραλίάν μέχρι Γενούας , τών Αιχΰων
τοϋ r*έμτορίου, όπου 1τά. Απένναα opvj συνάπτει ταΓς Αλπεσιν.
*
Οτι μόνη η τού Αδριατικού μυχού παρόδια της καΒ’ ημάς
Βοδάσσης μιμείται τά τού Ωκεανού πάθη, ομοίως εκείνο) πλ»ιμμύρουσά τε καί άναρροιβδούσα καΒ* έκάς-ην ημέραν' ΰ<ρ' ων τό
πλέον τού πεδίου λιμνοΒοδχάττ,ς γίνεται μεςόν. Αιώρυξι δε
καί παραχώμασι, καθα'περ ή Κάτο> χώρα τής Αίγυπτου, διοχε
τεύεται’ -και τά μεν άνε'ψυκται καϊ γεοψγεΐται, τά δε διάπλους
εχει.
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$·/μ. Των δε πόλεων αι μεν νησίζουσιν, αί δ εκ μέρους κλύζοντau
Οτι β περί την Ραβένναν αήρ καΒαρώταχός έςι καί υγιει
νότατος. Τούτον δ* αίτιον ή πλ^μμνρίς τε τής θαλάσσης καί ή
τον Πάόόν πλ)ίρωσις , παν το βορ6ορώδες άποκαΒαίρουσα. Τά
αυτά δε γίνονται καί περί λλεξάνδρειαν’ ή γάρ του Νείλον
άνάβασις τίιν τίς λίμνης αφανίζει δυσωδίαν τής εκ τον τίλ
ματος.
Οτι έν Ραβέννρ τά e)jj ποιονσι τάς αμπέλους χαρπιμωτάτας
καί ταχυφόρους' άλλ’ έν πέντε έτεσι γηράακουσαι φθείρονται.
Οτι Αδρία πόλις έςι περί τά μυγά τον λδρίου, άφ’ τ,ς ή
ταντρ θάλασσα καλείται Αδρίας' f,v δε τό πάλαι επιφανες·άτη.
Οτι μετά το Τίμαυον, μυχαίτατον όν τον Aajoiou, ή των
iVpojv ές-ί παραλία μέχρι Πόλας, τ,ς και Καλλίμαχος μέμνηται λέγων, « Ατάρ κείνων χλώσσ’ όνόμηνε Πόλας». Κτίσμα
δε έςι Κόλχων καί αί Αφόρτισές νήσοι έπίκεινται τή Πόλα.
Οτι ή Αιγυς-ο>ή εν αύτοίς τοΐς Απεννίνοις ξρεσtv ϊδρυται,
μεταξύ Τνρρ^νίας τε καί Κελτικάς* τραχεία δ ές-ί καί πετρώδης.
Οτι ή Τυρρην/α χώρα, μοίρα οϋσα τ/5ς Ιταλίας, άρχεται
από των τής Atγυςικής ορίων εως ποταμοί τον Τιβε'ριόο;*
παραθαλάσσιοι 5* *όντες* ουτοι, καί τά πεόία οίκοίντες τά των
Απεννίνων άπολήγοντα' έξ ης καί ή περικείμενη θάλασσα Τνρρηνικη καλείται.
Οτι ό Τίβερις ρεϊ άπό των Απεννίνων ορίων, πλ>3ρονται
5’ εκ πολλών ποταμών, μέρος μέν τι διά τής Τυρρηνιας φερόμενος, το δ εφεξής &ορί£ων άπ’ αυτής, πρώτον μέν τήν 0 μ βρικ/,ν, εΐτα Σαβίνονς καί Λατίνονς τούς προς τή Ρώμη μέχρι
τής παραλίας. Παρα$έ6ληνται δέ πως τω ποταμω μεν καί τοΐς
3
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Τυρρηνοίς κατά πλάτος, άλλήλοις δέ κατά μήκος* άνΙχουσι όΐ
7τρδς τά Απεννινα όρη τά προς τώ Αδρία.
Οτι ή τών Λατίνων χώρα μεταξύ χειται τής τε άπδ τών
ίϊς-ίων παραλίας, μέχρι πόλεως Σινυέσσης καί τής Σαβίν*ις· τά
o’ ί2ςτα έτηνειόν ές·ι Ρώμης, είς ά δ Τιδερις εκδίδωσιν. Εκ·
τείνετat δ* επί μήκος μέχρι Καμπανιάς καί Σαμνιτών.
Οτι Τυρρηνοί καλούνται άπδ Τυρρηνού τον Ατυος, τον
ς-είλαντος έκ Λυδίας άποίκους είς την χώραν ταύτην. Λιμώ
χάρ π Μαιονία έπιέζετο* καί διά τούτο ό Ατυς βασιλεύων
εκεί, Ηράκλειας ων άπδ Ομφάλης, κναγζασΒτ] τδν μεν ετερον
τών παίδων, Λυδδν καλούμενον, αυτού κατασχείν, έξ ον καί
ή χώρα Λυδία· τδν δ*ετερον, Τυρρηνδν, ς-είλαι μετά τον πλείς*ου λαού, ο£ ελ2ών ωκισε την έξ αυτού Τυρρηνίαν.
Οτι οί Τυρρηνοί επιφανείς γενόμενοι, πολλά ένδοξα έκραξαν
άλλα τε, καί τούς Γαλάτας, τούς τήν Ρώμην επί Φουρίου λαδοντας, ύπαντησαντες περί Σαδίνους κατεπολέμησαν, καί οσα
χρήματα έκόντων Ρωμαίων ελαδδν, πάντα ήνάχκασαν τούς
Γαλάτας άκοντας δούναι λύτρα των άλο'ντων ύπ’ αυτών.
Οτι τδ παρ’ Ομήρω Πελασγικόν Αργος ή Θετταλώι λέγεται,
ο εςτ μεταξύ των έκδολών τού Πηνειού καί των Θερμοπυλών,
έως τής ορε&ής τής κατά Πίνδον, διά τδ ε’πάρξαι τών τύπων
τούτων τούς Πελασγούς* τόν τε Αία τον ΔωδωναΤον δνομάζει
Ομηρος* « Ζεύ Ανα, Δωδωναίε, Πελασγικέ.» Πολλοί δέ καί £τά]
Ηπειρωτικά ε3νη Πελασχικά είρήκασιν, ώς καί μέχρι δεύρο τών
Πελασχών έπαρξάντων άλλά καί τούς ομόρους τών εν Τρωάδι
Κιλέκων Ομηρος Πελασχοΰς ειρηκε, λέχων, «Ιππόθοος δ7
» άχε φύλα Πελασχών.»
Οτι τούς Πελασχούς διά τδ πλανήτας είναι, καί δάην
ορνέων έπιφοιτάν εφ’ ούς ετυχε τόπους, φασί πελαργούς
ύπδ τών Αττικών κληΒήναι,

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛ. Ε.

33$

ότι τής Τνρρηνιας τό μέν μήκος, η μέγιςόν ές-ιν, άπο Λούνης
πολεως μέχρι ίΐς-ίων, ςαδίων δισγάίων πεντακοσίων, πλάτος is
τον ψισους έλαττον τό προς τοις ορεσιν. ή ίέ Κούνα, μικρά μέν
έςι πολι;, έχει δε “
λιμένα μέγιςον καί κάλλις·ον· έχει δε μέ
ταλλα, λίθον ποικίλου λευκού, ύποχλανκίζοντος) ά^ρ* ών τά
έν Ρώμη έδάφη και οί ναοί οί κάλλ.ις-οι κοσμούνται. Οι δ* Ελ
ληνες καλούσι τον λιμένα, Σελήνης λιμένα.
Οτι άπο Λούνης εις Πίσαν ςάδιοί είσι πλειους των τετρακο
σίων. Η δέ Πίσα χτίσμα έςί των έχ Πελοπόννησον Πισατών* ο?
μετά Νέςορος ςρατεύσαντες έν τώ νόςτα έπλανήθκσαν, καί
τούτην τήν Πίσαν έχτισαν.
Οτι ό Στράβων ϊδε τούς εργαζομένους τον σίδηρον, τον
έχ τής Αιθαλίβς ιοίσου τής πλησίον Κύρνον χομιζόμενον. Ον
yap ϋναται σνλλιπαίνεσθαι χαμινευόμενος έν τή νήσω· κομί
ζεται δ>ευθύς έχ των μετάλλων εις τήν ήπειρον. Τούτο τε in
παράδοξον ή νήσος -έχει, καί τό τά ορύγματα άναπληρούσθαι
τω χρο'νω τά μεταλλενθέντα· καθάπερ τους πλαταμώνάς yασι
τούς & Ρο'ίω, καί τήν έν Πάρω πέτραν τήν μάρμαρον, καί
τούς εν Ινίοίς άλας.
Οτι η Κύρνος νήσος υπό Ρωμαίων Κορσικα καλείται. ΟίκεΓται δε <ραύλ.ως, τραχεΐά τε ούσα, καί τοϊς πλείς·οις μέρεσι
δύσβατος τελέως* ώς-ε τούς κατέχοντας τά όρη καί άπο λη*
ςτίρίων ζώντας άχριωτέρονς είναι θηρίων οί δ άνδραπoilσθέντες αντών αγόμενοι εις ίονλείαν, η ούχ ύπομένονσι £ήν,
η αχρείοι τοις ώνησαμένοις είσί. Μήκος δε τής νήσου, μιλιά
εκατόν εξήκοντα, πλάτος δε εβδομά,κοντα. Σαρδόνος δε μήκος,
μιλιά διακόσια είκοσι, πλάτος is έννενήκοντα καί οκτώ. Η is
Σαρδων έχει μέν πολύ καί τό τραχύ τής γης' έχει δε και τό βαθύχειον και κάρπιμον, μάλις-α δ ές'ι σιτοφόρος· όσα δε αυτής
εύκαρπα χωρία, νοσηλά ές-ι καί λοιμώόη τον θέρους.
X a
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Οτι έν τρ Σαρδοϊ φίνονται κριοί, φύοντες τρίχα αίγείαν «ντί
«ρέας, καλούνται δέ έπιχωρίως Μούσριωνες, ων ταΐς δοραϊς
θωρακίζονται. Εχουσι δε ϋφίδιον καί πέλτην ε'ν ταίς ριάχαις.
Οτι «so Σαρδοΰς έως τίς κατ’ αντίκρυ Λιβύης, το πέλαγος
ριιλιά εΥι τριακόσια·
Οτι έν Κόσσαις πόλει 3υννοσκόπιόν ές-ιν. Ακολουθεί χάρ
ό θύννος ου τρ βαλάνω μόνον, άλλα καί τρ πορφύρα παρά
χίν, άρξάμενος άπό τ«ς έξω ^αλάττης ριέχρι καί Σικελίας.
Οτι ού πόρρω πάνυ τ>5ς Ρώρ»?ς λίρναι είσιν άγαΒχΐ ιχδυοτρόφοι* άφ’ ών τύφ>} τε καί πάπυρος καί άν3^λ.ϊ] εις Ρώμ^ν
κομίζονται*
Οτι Αινείας ό Αχχίσου, οι Τροίας κατάρας εις Λαυρεντόν,
πλησίον τοΰ Τιβέριδος τών εκβολών, μικρόν υπέρ τκς θαλάσσης
όσον τέτταρσι καί είκοσι ς·αδίοις, έκτισε πόλιν Αλβαν. Επελδών
δέ Λατίνος ό τών Αβοριχίνων βασιλεύς (ουτοι δ’ ωκουν οπού
νϋν ί Po&ptyj ες-ί), σύμμαχον έλαβε τόν Αινείαν κατά τών άς-υγειτόνων Ρουτούλων, τών τάν Αρδέαν οάούντων* ς-άδιοι δ* από
Ρώω^ς εις Αρδέαν εκατόν έ&κοντα. Νικάσας δε, φίλος >jvΑινεία.
Τς-ερον δ’ άναμαχόμενοι οι Ρουτοΰλοι, τον Λατίνον έκτειναν'
αυτοί δε υπό Αίνείου έκρατό^ρσαν. Καί από τότε Αινείας^ τών
τόπων εκείνων βασιλεύσας, ώνόρασε Λατίνους τοίις ύφ’ αύτώ.
ΪΥερον δέ τετρακοσίοις ετεσιν ίς-ορεϊται τα περί τόν Αριόλιον και
τον αδελφόν Νοριίτορα. Ουτοι δ’ άπό Αίνείου κατκχοντο ούτως.
Διεδέςαντο μεν γάρ το τών Λατίνων κράτος άριφω παρά τών
άποχόνων Ασκανίου τοΰ Αίνείου παιδός* παρα^κωνισάαενος δΤ
ό νεώτερος τον πρεσβύτερον κρχεν, ό Αριόλιος. Ύίοΰ δ’ όντος
καί $υγχτρος τώ Νορίτορι, τόν μ h εν κυντηίσ. έδολοφόν»;σεν
ό Αριόλιος' τάν δέ, ϊνα άτεκνος διαρένοι, τί?ς Ες·ίας ιέρειαν
κατεΥρσε, παρίσενείας χάριν. Καλοΰσι <δ* αΰτάν, Ρέαν 2ιλουίαν. ΕΓτα φθοράν φωοάσας, διδύριων αύτρ παίδων χενο-
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ρένων, trjv ρεν είρξεν άντι του κτείνειν, χαρι£όρενο; τάίελφώ*
τού; δ5 ε'ΙέΒηκε προς τον Τίδεριν, κατά τι πα'τριον. Μο
λεύεται ρέν ούν ε | Αρεως yεvε'σ^■αι τους παΐδκς, ε’κτεθέντας
δέ, υπό λυκαίνης όρβ&ηναι σκυλακευορένους* Φαυςτίλον οέ τινα
τών περί τον τόπον συφορέων άνελόρενον έκ^ρέψαι* καλε'σαι
Si τον ρέν, Ρωρύλον, τόν δέ, Ρερον* «νδρωΒεντας δε ε’πι3εσ3·αι τω Αρολίω και τοΓς παισί. Καταλυθέντων δέ εκείνο»,
καί τής αρχής εις τον Νορίτορα περιςασης, απέχοντας οικάδε, κτίσαι την Ρώρην εν τόποι; ού προς αίρεσιν ράλλον,
ί? προς ανάγκην έπιτηδείοις* ούτε yap ερυρνόν τό έδαφος, ούτε
χώραν οικείου εχον T7jv πέρι£, όση πόλει πρόσφορος, άλλ/ ούδ*
ανθρώπους τούς συνοικίσοντας. Οί yap όντες ωκουν κα£’ αυ
τούς , συνα'πτοντες προς τοίς τείχεσι τίς κτιζόμενης πόλεως,
ουδέ τοίς Αλβανοί; τοίς τήν Αλβαν οίκούσι πα'νυ προσέχοντες.
Κολλατία δ’ «ν, και Αντέρναι, καί Φιδήναι, καί Λαβικόν,
καί άλλα τοιαύτα* τότε ρέν πολίχνια, νϋν δέ κώραι, κτήσεις
ιδιωτών, από τριάκοντα η ρικρώ πλειόνων τής Ρώρης ς*αδίων.
Γευορενης δέ ς-«σεως (φασι) κατά την κτίσιν, τον Ρερον άπο$ανείν. Μετά δέ την κτίσιν, ανθρώπους συνήλυδας ό Ρωρύλος
ή£ροι£εν, άποδειξας άσυλου τι τίρενος, ρετα£ύ της άκρας καί
του Καπετωλίου, τούς δ7 εκεί καταφει^οντας των arvysiToνων, πολίτας άποφαινων· ε’πιχαρίας δέ τούτοι; ού τυyχάvωv ,
επη^ειλεν άyώva ιππικόν, του Ποσειδώνος ιερόν, τόν καί
νϋν έπιτελούρενον. 2υνελ$όντων δέ πολλών, πλείς*ων δέ 2αβάων, έκέλευσε τάς παρθένους άρπάσαι τάς άφ^ρένας τοίς
δεορενοις γάμου. Μετιών δέ τήν ύβριν Τίτος Τόπος δι’ όπλων,
ό βασιλεύς τών Κυριτών, έπΐ κοινωνία της αρχής και πολιτείας
συνέβη προς τόν Ρωρύλον. Δολ.οφονηθέντος δέ εν Λαβινίω τοϋ
Τατίου, ρόνος ήρξε Ρωρύλος έκόντων τών Κυριτών. Μετά
X 3
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<5έ τούτον γ,ρξε Νούρας Πομπίλιος, πολίτης τον Τατίου, παρ*
έκόντων λαβών ίων υπηκόων.
Οτι άπό Ως-ίας εως Σινυέσσης η παραλία Λατίν»j καλείται*
εις 5έ τήν μεσόγαιαν μέχρι Καμπανίας ίιηκεΐ καί Σαϊτών.
Απασα ί* ές-ίν ευόαίμων και πάμφορος, πλήν ολίγων χωρίων
λοιμωδών καί έλωόων καί νοσερων.
Οτι τά Ως*ια πόλις ες*ίν άλιμη/ος παραλία, &ά τάς τοδ
Τιβεριοος προσχώσεις. Εκίεχονται όέ τάς φορτη/ονς όλκάόας
πλησίον τά υπηρετικά σκάφη τον yopov μετατ/γίζοντχ' καί
ούτως ό ανάπλους γόιεται πρό; την Ρώμην, άπεχουσαν Ως*ίων
Γάοια εκατόν εννενηκοντα.
On Τυρρηνοί έ)^ς·ευον την Ελλάδα* λα£όντες δέ οι Ελληνες
τινάς αυτών, άπές·ειλαν προίκα Ρωραίοις, έχκαλουντες ώς ού
δίκαια ποιούντων, εϊ γε Ελλήνων άττοικοι υντες, και Διόσκου
ρων Ιερόν εν τη άγορα ίίρνσάμενοι, ούς σωτηρας είναι ράντες
πις-εύουσιν, οι δέ κατά της των Διόσκουρων πατρώος λρς^άς
παρορώσι ς^ε)1ομένους, και ταυτα εύνορώτατοι δντες· Ρωραίοι
ί άκούσαντες
έκώλυσαν τούς λης-«ς.
β
*
Οτι έν τη Λατίνη όρο; έ^ί νησί£ον ^αλάττη τε καί ελεσι, καλούρενον Κφκαίον. Εχει δέ καί Κίρκης ιερόν, και
δεικνυται εχον τινά φιάλην Οδυσσέως· διό τά τον ρύ£ου της
Κίρκης εκεί φασί χεχονέναι.
Οτι η Αππία οδός ές-ρωται άπό Ρώρης ρέχρι Βρεντησίου.
Οτι οί πρώτοι Ρο)ρα?οι ένόρι£ον άρεινον είναι, 07ίως οι
άνδρες ώσι τοίς τειχεσι πρόω ρα, άλλ’ ού τά τείχη τοίς άνδοάσι. Διό την Ρώρην ού κατά αϊρεσιν, αλλά κατά άνάχκην
έκτισαν έν έπιράχω τόπω*
Οτι Αυγους-ος ένορο2έτησε Ροψαίοις, ρη πλείω ποδών
έ£δορηκοντα ύψος οίκοδορείν οικίας, προνοούρενος των συρπτωράτων.
»

»

«τ
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ότι , τών έλλήνων περί τάς χτίσεις ενς-οχησόντων χαΐ έρυμνότητος χαΐ κα7λους χαΐ λιμένων χαΐ χώρας ευφυούς, οί Pojμαΐοι ύπερεβόλοντο χαϊς χε τών οδών ς-ρώσεσι, καί υδότων
είσαχωχαίς, καί υπονο'μοις.
Οτι οί πρώτοι Ρωμαίοι, προς αλλοις μεί£οσι χαΐ*άναγκαιοτέροις όντες, ώλ^ώρουν του κάλλους τής Ρώμης* οι $*
νςεροι έπεμελήΒ-ησαν*
<»
Οτι ή «ν Ιταλία Αγχών πόλις χτίσμα εςΐ Συρακουσίων
των τήν Διονυσίου τυραννίδα μή υποτεινόντων, «λλα φυχόντων. Εχει δέ καί λιμένα.
Οτι Ρωμαίοι τήν Ηραν, Κύπρον καλούσι* τον δέ Κρόνον,
2ατόρνιον.
ότι Μαρσοί καί Πελιχνοί καί Μαρουκίνοι καί Φρεντανοί,
περί τό Απέννινον οίκούντες, μαχιμώχχτοί είσι, κοιί πολλόκις
τήν 'αρεχτ,ν αυτών έπεδεί£αντο* πρώτον μέν , μή Βέλοντες
υπό Ρωμαίοις τελείν. είτα, συς·ρατεύοντες Ρωμαίοις· είτα.,
τής Ρωμαϊκές αντιποιούμενοι πολιτείας, καί μή τυχχοίνοντες,
τον Μαρσικόν έςήψαν πόλεμον, άπό τών προκαταρ|αντων όνομασθέντα, [καί] Κορφίνιον, τήν τών Πελιδνών μητρόπολιν παραλίαν,
κοινήν πάσι τοίς Ιταλιώταις άποδειξαντες πόλιν αντί τής Ρώμης,
βρμητήριον τοΰ πολέμου, μετωνόμασαν Ιταλικήν πόλιν' ένΒα
χαΐ ύπατους καί ^ραχηγοΐις έχειροτόνησαν, καί δύο έτη πολεμήσαυτες, διεπρό|αντο όσα έ£ούλοντο παρά Ρωμαίων.
ότι ή Καμπανιά χώρα εύδαιμονεΓ«τη ές·ί» καί διά τούτο
περιμόχητος χέχονεν όπικοίς τε καί Αύσονίοις. Μητρόπολιν
δ5 έχει ΚοΓπύην, τήν οΐον κεφαλήν καπην yap τήν κεφαλήν
καλοΰσι. Τήν δε χώραν φασί τρις διά του έτους σπείρεσθαι*
δίς μεν ζέα, είτα έλύμω' τινά δέ τής χώρας καί λαχανευεσδαι
τό τέταρτον. ΕνΒα καί ό Φαλερνός οίνος χίνεται, αριςος ών.
Οτι ή εν Ιταλία Κύμη, τής Καμπανικής μοίρας, E-fyw*»
X 4
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έςι, Χαλκιδεων καί Κνμαίων αρχαιότατου χτίσμα, συμφώ
νησαντων, ινα των μεν το όνομα έχοι ή κτισ3>ισομένη πόλις,
των δέ, ινα « αποικία λέχοιτο. Διό και νυν, Kvpj καλουρέ»},
Χάλκινων λύεται αποικία. Οι δέ τον ς-όλον άγοντες» Ιπποκλής τε ό Κυραιος χαί ΜεχασΒέν^ς ό Χαλκιδευς τ,σαν.
Οτι μετά ττ,ν Κύρρι πόλιν προς νότον ές-ι τό Miojjvov
άκρον, με$’ ο al Βάϊαι, καί τα 3ερρά υδατα, πρός τε τpvtfhv
καί -εραπείαν νόσων επιτήδεια. 03·$ν οι Ρωραιοι |3αίαν καλοΰσι
τήν τροαόν και βαϊοΰλον, διά τάς Βαίας, τόπον όντα άπολαυς-ικώτατον καί τρυφώντι έπιτήδειον.
Οτι τ/,ν Δικαιαρχίαν πόλοι Ρωμαίων τινές οικήσαντες, κατά
τλν Αννίβα ς-ρατείαν, μετωνόμασαν Ποτιόλους* έχει δέ λιαένα
χειροποίητου. Υπέρκειται δέ τής πόλ.εως ευΒυς κ του ή^αίς-ου
«χορά, πεδίον περιχεχλεισμένον διαπυροις oypvfft, καρκινώδεις
«χοΰσαις άναπνοάς πολλαχοΰ καί βρομώοεις ίκανώς* τό δε πε
δίου Βείου πλήρες ες-t συρτοϋ.
Οτι περί τ/,ν Kvpjv σημεία τοια δείκνυνται τής μυθενομένης
εν Οδυσσείκ νεκυομαντείας' οΐον 2τυ|, καί Αχερουσία λιρινη,
καί Αχερων, καί τα έκεισε Βερρά λουτρά, άντι του Πυρι^λεχέwov-ος* ές-ι δέ καί διώρυξ κρυπτή, διεξόδους όχουσα καί νεκυοραντεϊον, και οί είσιόντες δίά νυκτός είσίασικαί εξέρχονται,
ώς-ε άναλοχεΐν τοΓς παρ’ Ορίρω Κιρρερίοις. Τό δ* αυτό
φαίνεται έρχον, και περί τήυ πλησίον Νεάπολιν.
Οτι έν Νεαπόλει Βερμά λουτρά είσιν υχιας·ικά τε καί
άπολαυς-υοά* ού χείρω ρέν τών έν Βαίαις, έλάττω δέ. Και
πολλοί Ρωμαίων, έρώντες ήσυχιάς τε καί άναπαυσεως, ρετοιχιζοντα·. εις Νεάπολην.
Οτι υπέρ τήν Νεάπολιν όρος ές-ίν Οΰεσούϊον κάλούρενον,
άγρόϊς περιοικουρενον παχκάλοις, πλήν τής κορυφές* avpj δ’
επίπεδος ρέυ πολ.ΰ ρέρος ές*ίν, άκαρπος δ* όλη. Εκ δέ τής
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«ίψεως τεφρώδες ές'ι, xai κοιλάδας φέρει σηραγγώδεις πε
τρών xiBiΙωδών κατά την χρόαν, ώς άν έχ£ε€ρωμένων υπό
πυράς· ώςε τεχμηραιτο αν τις το χωράν τοΰτο χαίεσΒαι πρότερον, xai έχειν κρατήρας πυρός, ο6eo$H'jat δ1, έπιλιπούσης
τής ΰ).ης. Τάχα δε xa't τής ευκαρπίας τής κύκλω τοΰτο αίτιον'
ώσπερ εν τή Καταιορ τό χατατεφρωΒεν μέρος εκ τής σποδοί
τής άνενεγΒείσης υπό τον Αιτναίον πυρός ενάμπέλον την γην
έποίησεν. Εχει μεν γάρ το λεπαΓνον, xai η εκπυρουμένη βώλος,
xai η έχφέρουσα τους καρπούς. Πλ.εονάζονσα. δε τώ λίπεε προς
έχπύρωσιν επιτήδεια, χαΒάπερ η Βειώδης πάσα' έξιχμαα9εΐσχ
δε, xai σδεσΒάσα, καί έκτεφρωΒέισα, εις χαρπογονιαν μετα
βάλλει.
Ore προ τής ίΐιχεντίνης xai Καμπανίας τον κόλπου, τον
προσαγορενομένον Κρατήρος, xai άφοριζομένον τώ τε Μισηνώ
xai τω ΑΒηναίω άχρωτηρίοις, νησίδες είσίν, αί τε ΙΙιΒηχοίσοαι, xai Καπρέαι, xai Σειρηνοΰσσαι, xai Προχύτη.
Ore, κατά τόν Πίνδαρον, πάς ό χώρος ό άπό τής Κύρης
μέχρι Σικελίας διάπυρος ifi, xai κατά βάθους Ιχεε κοίλίας
τινάς εις έν συναπτούσας. Αιάπερ τοιαύτη εςΐν ή τε Αϊτνη ,
xai ai των Αιπαροχών νήσοι, xai τά περί Αιχχιαρχίαν xai
Νεάπολη xai Βάίας χωρία, xai al Πι^κούσσαι.
Οτι Ύίμαιος ις-ορεϊ, άπό σεισμών λόφον τινά των περ« την
Νεα'πολιν νκ'σωυ καταπεσόντα άναβαλεΓν πϋρ, xai το μεταξύ
αυτοί xai της 3-αλασσης έξώσαι πάλιν ε’πί τό πέλαγος' τό δ*
έχτεφρωΒεν της γης, μετεωρισμόν λαβον, κατασκήψαε πάλιν
τυρωνοειδώς εις την-νήσον, xai [επί] τρεις τής Βάλάττης
ς·αδίους αναχώρησαν μετ} ον πολύ ύπο^ρέψαι, xai τή παλίρ
ροια χαταχλνσαι την νήσον, xai γενέσΒαι σ€ίσιν τον εν αύτρ
πυράς· άπό δε τον ήχου, τούς έν τρ ηπείρω φυγέϊν έκ τ^ς
παραλίας εις την Καρπανίαν.
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ό τι τοΐς ΚαμπανοΓς συνέβη, διά την τίς χώρας ·εύίαιμονίαν, εκ ίσον αγαθών άκοιλαΰσαι καί κακών. Επί τοσούτον
yap ε'νετρύφησαν, ώς-ε επί ίείπνον εκάλουν προς ?evy»j μογομα·
χων, ορίζοντες άριβμον κατά τήν των ίειπνοΰντων αξίαν. Αννί
βα έ| ένβόσεως λαβόντος αυτούς, δεξάμενοι χειμοώΐοις τήν
ς-ρατιάν, ούτως έςεθηλυναν τοΰς ηίοναις, ώτε τον Αννίβαν
φάναζ, [ότι] ναών κινίύνευει επί τοίς έχθροΐς γενέσΒαι, γυ
ναίκας αντί τών άνο'ρών τούς ς-ρατιώτας απολαβών, ίωμαιοι οέ
κράτησαντες, πολλοις κακοΓς αύτούς έσωφρόνισαν.
Οτι'μετά τϊτ,ν Καμπανίαν η Πα&ντίνη εςι παραλία. Αποικοι
o’ ούτοι γεγόνασιν άκο τών εν τρ λβρία Πικηνων, υπό Ρωμαίων έξανας-άντες εις τον Ποσειόώνιάτην τούτον κόλπον* δς
νυν, Παις-ανός καλείται, καί η πόλις Ποσειδωνία, Παις·ός,
εν μέσω κείμενη τώ κόλπω. Επίνοσος θ’ ες*ί η πόλις, βιά τά
περικείμενα έλη τού ποταμού.
Οτι περί Πικεντά/ους καί Αευκανούς ύβωρ ες-ί ποτάμιον*
εν ω φυτού τινός έμβληθέντος, ευθύς λιθούται το φυτόν,
φυλάττον τήν χρόαν καί τό σχήμα, όπερ είχεν.
Β ΙΒ Α ΙΟ Ν
Ο τ ι προ του Ποσειδωνιάτου κόλπου Λευκωσία νίσός ές·ιν,
επώνυμος μιας τών Σειρήνων, οτε έαυτάς κατεπόντισαν διά
τον Οδυσσέα.
Οΐί μετά τον ΠοσειδωνιαΌ^ν κόλπον προς νότον έτερός
«ςκ κόλπος, ένθα πόλις Φωκαεων χτίσμα Ελ>] (οί δέ νυν
Ελέαν αύτί/Vχαλούσε), πατρίς ούσα Παρμενίδου καί Ζήνωνος,
τών Πυθαγορείων. Ευνομείτο δ5 ί πόλις, καί διά τήν τής
χώρας λυπρότ^τα εθαλαττούρ^ουν, και ταρίχη κατεσκεώα£ον,
καί τά τοιαυτα.
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Ο τε ό nectnsi Λει/κανεας παράπλους ς-άδιά ές-tv εξακόσια πεν-

Κα« πρός τω πέρατε τϋς Λευκανώες γ,ρώον τού Δράκον
Τος, ενός των Ο&σσέως εταίρων' ά<ρ ου καί ό χρϊίσρός βένετο*
« Λάιον άρφί Δ ρ ά κ ο ντα , πολύν ποτέ λαόν όλεεσ^αε.» Επί
?άρ ταΰτ»3ν λαοί ζ-ρατευσαντες , οί κατά ττ;ν Ιταλίαν Ελληνες,
υπό Λευκανών κτύχησαν, εξαπατγ$εντες τώ χρησρώ.
ότι Πετελία υι των Λευκανών ρητροπολες Φελοκτητου έ ς ί
Χτίσμα, κατά ςάαιν έκπεσόντος τής Μελε^οεας* αΰτη τε καί
ί Κρερεσσα itepi τούς αυτούς το'πους.
ότι από Λευκόπέτρας τής έντώ πορδρώ, ώς επί βορράν, ϊ)
παρά).ία περί ρε?.εα όίακόσεα υπό Βρεττε'ων οεκεεταε’ ήτες πρότερον μεν Οίνωτρία εκαλείτο* ύπερον #έ, Ιταλία ε’όίώς. Ορεον
^ αυτής, προς ρέν τω Τυρρηνεκεδ πελάζει, ό Λάος ποταμός’
προς δε τω Σεκελεκώ, τό Μεταπόντεον.
Οτε ό μεν Ιππωνεάηις κόλπος έν τω Τυρρψω πελά^εε, ό
δε Σκυλλητεκός κόλπος έν τω Σεκελεκώ, άπολαρβανουσεν ισθμόν
μεταξύ εαυτών, ραδίων εκατόν έ|ήκοντα. 0 δε περίπλους τής
χερρονγ,σου, ςάδιοι όεοχίλεοε.
Οτε ή τών Λευκανών χώρα μεταξύ κεέταε όύο θαλασσών'
ών » ρεν Τυρρηνεκή άπό Λα'ου ποταροΰ έως Σελάρου ποτα
μοί ές·ε'* ή ίέ Σικελική άπό Θούριων εε’ς Μεταπόντεον* κατά
οέ τήν ήπεερον άπό Σαρνετών έως του ισθμού, του μεταξύ
Λάου τε ποταμού καί Θούριων. Πλάτος είέ του ioSpov τού
του, τριακόσια ςάδια. Πρός ίέ νότον υπέρ τούτων Βρέττεοε
έχουσεν έως τού ίσ^ροΰ, άπολαρ&ενοντος τήν χερρόν»ίσον,
τήν μεταξύ Ιππωνεάτου κόλπου καί Σκυλλητικού. Βρεττίους
όέ καλοΰσεν αύτούς οί Λεύκανοι'· καί όήλοΓ τό όνορα άπος-άτας· όόύλοε χάρ όντες τών Λευκανών, άπε'ςτ]σαν αύτών, συρραχοϋντος Διονυσίου του Σικελίας τυράννου.
Οτι εχχύς τού Λάου πρός νότον ή Τερεσά ές*» πόλες, £
tfiM Yta.
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ΰς-ερον Τεμψα κλη&εΐσα* ής xou Ομηρος μέμνηται. Και είσί
καί χαλκουργεία έχει, νυν έκλελοιπότα* και ήρώον εκεί Πολιτόν τών φίυσσέως εταίρων ενός, ίολοφονηίύέντος υπό τών
εγ/ωρίων, καί μηνίσαντος κατ’ αυτών χαλεπώς ούτως, ώς και
οασμοφορείυ αυτούς όσα έτη' καί παροιμίαν επ’ αύτώ χενέσδαι,
« Μηίείς τον ήρωα τον εν Τεμέσρ.» Λέγεται ίέ καί Ταρίση,
ίιά του 5Γ· τινές ύε ού τούτης φασί τον όμηρον μεμνησδαι.
Οτι μετά την Τέμψαν Κωσεντέ* ές'ι μητρόπολις Βρεττιων* καί μετ’ αυτήν Πανοοσία, φρουρίου οχυρόν τρικόρυφον,
Αχέροντι ποταμώ περιρρεόμενον* εν$χ 6 Μολοττός Αλέξανφος
όίεφ2·άρη, εξαπατήσεις into τοΰ έκ Δωδώνης χρησμού, κελεύοντος φυλ,α'ττεσ^αι Πανσοσιάν καί Αχέροντα* ήσαν ίέ άρα
καί περί Θεσπρωτίαν Πανδοσία καί Αχερων. Εξηπάτησε οε
καί άλλο Ιόγιον, «ΠovoWa τρικόλωνε, πολύν ποτέ λαόν
» ολεσσεις* » άδηλον δν, πότερον οικείου ή ό3νειον.
Οτι οί εν Πελοποννησω Μεσσηνιοι έπεμψαν εαυτών παρ
θένους εις ιερουργίαν τη Αρτέμιίι* ας τινες τών Λακεδαιμο
νίων καί αυτών Μεσσηνίων κατά την οδόν έ&α'σαντο. Ταύτας
βί πεμψαντες Μεσσηνίων εκδικούντες έπολέμησαν τοΐς βιασαμένοις, καί ήττηΞέντες έφυχον’ καί εις Δελφούς πέμ^αντες
ένεκαλονν, μεμψόμεναι τον Απόλλ,ω καί την Αρτεμιν, εί τοιούτων τυχχάνοιεν, ovS7 ών έτιμώρουν αύτοΓς, καί πυνδανόμενοι
πώς άν σωδεΐεν άπολωλοτες* ό δ’ Απόλλων ε’κέλευσε ς*ε7λεσδαι
μετά Χαλκιδέων είς τό Ρη'χιον, καί τή αδελφή αυτού χάριυ
έχειν ού χάρ άπολ.ωλέυαι αυτούς, αλλά σεσώσ3·αι, μέλλοντας
χε μη συναφανισ5ήσεσ5·αι Γη πατριοί, άλωσομέντ, μικρόν ύπερον
υπό Σπαρτιατών. Οί δέ, πεισδέντες, έκτισαν συν Χαλκιδεύσι το
Ρήφιον έν Σικελία.
Οτι Ρή^ιον έκλη9η διά τό ραγηναι υπό σεισμών μεγάλων έκ
της ήπειρον την Σικελ/αν. Τεκμαίροιτο ό5 άν τις από τών περί
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wv Aftwjv συμπτωμάτων, καί των κατά Λιπάραν και τάς
περί αυτήν νήσους* ετι ίέ καί των κατά τάς Πιθ^κούσσας και
rijy προσεχή πέραίαν άπασαν, ούκ άπεικός είναι καί τούτο
συμ&όναι. Νυνί μέν συν, άνεωγμενων τούτων των τοματών,
δι ων το πϋρ άναβυσάται, καί μύδροι καί υόατα εκπίπτει,
σπάνιόν τι σείεσθαί φχσι ττ,ν περί τον πορθμόν yijv* τότε όε,
πάντων εμπεφραγμίνων των εις τήν επιφάνειαν πόρων, υπό
γ*ΐζ σμυχόμενον τό πϋρ καί τό πνεύμα σεισμούς άπειργάζετο
σφοδρούς* μοχλευόμενοι δ3 οί τόποι πρός τήν βίαν των άνεμων
ύπειξάν ποτέ, καί άναρραχέντες εδίξαντο sip εκατέρωθεν θάλατταν, καί ταύτ^ν, καί τ«ν μεταξύ των άλλων των ταύτ/j
νήσων καί χάρ ή Προχύττ? καί Πιθ»}κούσσαι, αποσπάσματα
τής ήπειρον* καί αί Καπρέαι, καί ή Λευκωσία, καί Σειρτ,νούσσαι, καί Οίνωτρίδες. Αί £έ καί εκ του πελάχους άνέόύσαν,
καθάπερ καί νυν πολλαχού συμβαίνει' τάς μεν γάρ πύαγίας
έκ βυθού μάλλον άνενεχθήναι πιθανόν, τάς δε προκειμένας
των ακρωτηρίων, καί πορθμώ διειργομενχς, εντεύθεν άπερρωχέναι δον.ειν εϋλοχώτερον. ή <?έ Λευκοπέτρα νοτιωτέρα έςι
προς άνατολάς βορειότερου τό Ζεφύριον άκρον, και οί Επιξεφύριοι Λοκροί, άποικοι των προς τώ Κρισσαίω κόλπω Λοκρών.
Καί είσίν από Ρηχίου πόλεως μέχρι Λοκρών πόλεως, ^άΛοι
εξακόσιοι. Πρώτοι 5έ Λοκροί ούτοι νόμοις έχρράπτοις έχρήσαντο, καί εύνομήθησαν ετη πολλά. Καί Διονύσιος έκπεσών
Σικελίας άνομοπατα πάντων ίιεχρ/ίσατο* ός χε προεχάμει μέν,
παρεισιών εις τό δωμάτιον, τάς νυμφος-ολ^θείσας* συναχαχών ίέ τάς ωραίας παρθένους, περιςεράς όλοπτέρους έν τοΓς
συμποσίοις ή^ίει, κάκείνας έκέλευε χυρεύειν χυμνάς* τινάς όε
καί σανδάλια ύποδουμένας άζυγοι, τό μεν υψηλόν, τό δε τα
πεινόν, περιίιώκειν έχασαν, τού άπρεπούς χάριν. Δίκας μέντοι
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έ'δωκεν* έπειδό γάρ εις την Σικελίαν επανκλύε vr,v άργνν ανα
λυόμενος, οι Λοκροί καταλύσαντες την φρουράν, κλευτέ
ρωσαν σφχς, καί της γυνχιχός xai των δύο θυγατέρων καί
τοΰ νεωτέρου υιοί κύριοι χατέςτ,σαν. Πολλά δε δεομένω τώ
Διονυσιω καί αύτώ, και Ταραντίνοις ίιττέρ αύtoy, προέσθαι τά
σώματα εφ} οΓς αν ε-ε/^'σωσιν, ούκ εδοσαν· αλλά τόν 3-υρον
εις τάς θυγατέρας τόν πλειΥον εξέχεχν. Καταηορνευθείσας γάρ
έςραγγχλ.ισχν' ειτα καύσαντες τά σώματα, κατέλεσαν τά ός-ά
και κατετο'ντωσαν.
Οτι Αλϊ;£ ποταμός διορίζει Pr/yiwjv τε καί Αοχρίδχ' ου εν
ταΓς όχθαις, ίδιον τι συμβαίνει περί τούς τέττιγχς. Οι ρέν yap
εν zfj των Λοκρών περχία φθέγγονται, χοϊς δε άφώνοις είναι
συμβαίνει. Τό δ3 αίτιον είκάζουσιν, ότι τοΓς μέν παλώσχιόν
ες-ι τό χωρίου, ως-ε ενδρόσους όντας μη διαςΌΙειν τούς υμένας'
τοϊς δέ ήλιαζομένοις, ζηρούς xai Τερατώδεις έχειν, ώς-ε απ’
αυτών εύφυώς έχπέμπεσθαι τόν φθόγγον. Τκν δέ μεσόγαιαν
Λοκρών καί Ρ>^ίνων Βρεττιοι κατέχουσιν εν οις xai ή άρίςη
-πίττα
γίνεται καί πλειςΊ]*
«
Γ
Οΐ< μετά Λοκρούς ό Σαγρας εςί* ένθα μύριοι Λονροί μετά
VrywAv y τ.ρος όεκατρεΓς μνρωίοας Κροτωνιατών άγννι~
σάμενοι, ένεσαν· Καί εκ τούτον ί παροιμία προς τούς άπιΓονντας, « λλη^ες-ερα των επί Σάγοα, » Φασί £έ t>jv αύτλν
ίμερον rhv άγγείίον μ^νυΖίναι Ολυμτ.ιάσι τού ερνον τούτον.
Ore μετά Σοίγρον Κανλωνία ες·*. Ε?τα 2κνλλ>5τίθν, Meysσ^εως τον A^vatov κτίσμα* ννν σέ 2κνλάκιον καλείται* έκ
τούτον <?έ ©Σκνλλτ,τικός κόλπος καλείτο*· είτα ί Κροτωνιάτις
χώρα, και. των Ιαπν^ων άκραι τρ^ίς* είτα τό Aoc/.tvm,
ιερόν Ηρας πλονσιώτατον. Αρχο ίέ ές"ΐ τον Κροτωνιάτον κόλ
πον τό άκρον τούτο, καί Αισαρος ποταμός, καί Κρότων πόλις.
Τον <?έ θεόν χρκοαντος ΑχαιοΓς Κρότωνα κτ£ειν, ά πεΓ ^
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Μύσκελλος κατασκεψόμενος την χώραν* ίίόντ« is fact έκ«σμενην ή'ίη Σύ£αριν, ποταμω τω πλησίον επώνυμον, κρϋ/ae
ταύτην είναι «μείνω* επανελ^όντα i* έρεσ^αί τον 3εόν, εί
κελεύοι ταύτην βντ* εκείνης κτί£ειν* τον is «νειπείνφ'τύχχανε
σε υποκυ^ος ων ό Μύσκελλος), «Μύσκελλε βραχύνωτε πάρε£
σέ$εν άλλο ματεύων, «Κλα'υματα θηρεύεες* ίώρον i*, δ τι
<?ώ τ<ς, επαινεί. Επανελ3·οντα οέ κτίσαε την Κρότωνα, συμπράξαντος καί Αρχίου του τάς Συρακούσας οίκίσαντος, προσπλεύσαντος κατά τύχην, ηνίκα ώομητο επί τον τών Συρακουσών οικισμόν* Ωκουν όε Ιαπυχες την Κρότωνα τότε· Δοκει
ούν ί Κρότων τα τε πολέμια καλώς άσνχσαι, καί τά περί
τ«ν ά5λ*?σιν· ev pua χούν όλυμntd$t> οί τών άλλων προτερ>?σαντες τώ ς*αόιω επτά άντρες απόντες ύπί?ρ£αν Κροτωνιάται·
ώς-ε εικότως είρίσΒΌΐ όόκεί, ό« α Κροτωνιατών ό έσχατος >
» πρώτος ην τών άλλων Ελλήνων»· Αλλά και Μίλων ό Κροτώνιάτ>?ς ά3λητ£ς, IlvSayopov μα$ν;τί;ς χεχονώς> Βαυμας-ά
Αεπρα|ατο αγωνίσματα εν Ολυμπία* Φασί όε αυτόν εν τοΓς
Πυ^αχορείοις όντα καί συνε^ώμενον, ενός τών ς^ύλων πεσεΓν
μέλλοντος, ύπο^αλόντα εαυτόν, έκσώσαι' τε τούς συνόντας, καί
εαυτόν ύποσπάσαι, Τί? ό* αυτί? ρώμρ χρώμενον} οασίν, οόοιπορουντά ποτέ $ι υλ>?ς βο&ειας , τιαραβήναι την oSov επί
πολύ* ει$’ εύρόντα |ύλον εσφ/,νωμενον, εμβαλόντα χεΓρας άμα
καί πόόας εις τκν όιας-ασιν, βιά£εσ$αι πρός τό όιασχισαι*
τοσούτον ^ ίσχύσαι μόνον 7 ώς*’ εκπεσεΓν τούς σρκνας, ε?τ’ εύθύς τά μερ*} επισυμπεσεΓν τού £ύλου· άπολ>?©θέντα ό* αυτόν
έν τοιαύτρ πάγρ $ηρι6ζρωτον γενέσ^αι*
Οτι εφεξής τη Κρότωνι, ς-αόισις δΐΜοσι'οις, ή Σύ$αρίς εςτ
πόλις, μεταξύ ουοϊν ποταμών ΚράΒΐόος καί 2υ6άριόός· το
σούτον όέ ή πόλις εύτύχ/ισεν, ώς τεττα'ρων. μεν έ$νών
τών πλησίον ηρζεν y είκοσιπέντε όε πόλεων, τριάκοντα ££

35a

ΧΡΗΣΤΟΜ. ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΡΛΒ.

μυαιάσιν άνδ|οών επί Κρότωνα ές*ράτευσεν, πεντήκοντα δέ
ραδίων κύκλου οί συνοικούυτες έζλήρουν επί .τώ Κράθιδ*. Υπό
μέντοι τρυφής καί ύβρεως άπασαν τήν ευδαιμονίαν άφηρέΘησαν
υπό τών^Κροτωνιατών εν ήμεοαις έβδομήκοντα. Ελόντες yip
τήν πόλιν έπήχαχον τον ποταμόν, καί κατεκλυσαν. Tijv δέ πόλιν
οί περιλειρθένιτες εις έτερον τόπον μετείχαν; καί θούριους
προσηχόρευσαν, άπό τίνος κρήνης πλησίον ούσης όνομάσαντες.
Οτι ό Σύβζρις ποταμός τούς πή/οντας ίππους απ’ αυτού
πτυρτικούς ποιεί* οιό καί τάς άχε7ας άπείρχουσιν απ’ αύτοΰ.
Ο δέ Ινράθις τούς ανθρώπους ξανθοτριχεϊν xcd λευκοτριχεϊν
ποιεί λουσμένους, καί άλλα πολλά πάθη ιάται.
Οτι Θούριοι υπό Λευκανών ήνδραποδίσθησαν* Ρωμαίοι δέ,
εποάους ς-είλαντες επ’ αυτήν, μετωνόμασαν τήν πόλιν Κοπίας.
ότι μετά Θούριους Ηράκλειά ε’ς-ι πόλις, καί μετ’αυτήν, άπό
ς*αδίων τεσσαράκοντα £πρός τοίς εκατόν], Μεταπόντιόν ε’ς*ι πόλις,
κτίσμα Πυλίων, των έξ Ιλίου μετά Νές*ορος πλευσάντων καί
τοσοϋτον άπό γεωργίας ευτύχησαν, ώς εν Δελφοίς άναθεϊναι
χρυσούν θέρος.
Οτι των τριών πλευρών τής Σεκελίζς τό μεν μεγις-ον^ μεταξύ
Πελ.*ρίδος καί Λιλυβαίου, κυρτόν ες*ι, ς-αδίων χιλίων επτα
κοσίων είκοσι* τά δέ δύο κοΐλά πως. Η 5ε μεταξύ Παχύνου καί
Πελωρίδος ε7αχίς-η, ς-αδίων χιλ/ων εκατόν τριάκοντα* ό δέ περιπλ.ους, ς-αδίων τετρακισχιλίων τετρακοσίων* Από δέ Λιλυβαίου
εις τήν Λιβύην τό δίαρμα ς-άδιοι χίλιοι πεντακόσιοι τοΰλάχίΓον.
Καί τών όξυδερκούντων τις άπό τίνος σκοπιάς τοίς εν Αιλυβαίω
άπαχ/έλλει τόν αριθμόν τών άπό Λιβύης σκαφών αναγόμενων·
Πόλεις δέ είσι, κατά μεν τό ανατολικόν πλευρόν, Μεσσήνη
βορειοτάτη, είτα Ταυρομένιον, είτα Κατάνη, Νάξος, Μέχαρα,
Συράκουσαι. Η δέ Μεσσήνη πρότερον Ζάχκλη εκαλείτο, διά
την τού τόπου σκολιότητα. Δεάνυται δέ καί ή Χάρυβδις μικρόν
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προ τής Μεσσήνης εν τω πορθμω, βάθος εξαίσιου, είς ο αΐ
παλίρροια» τού πορθμού κατάχουσιν ευθέως τά σκά^η τρα
χυνόμενα μετά συς*ρορς και δίνης μεχάλ^ς* καταποθέντων'
δε καί διαλυθέντιον τά ναυάχια παοασύρεται προς # 0να τής.
Ταυρομενίας, γ,ν καλ^ύσιν άπό του συμπτώματος τούτου
Κοπριάν. Απέχει δ* κ Μεσσήνη άπό Ρηγίον πόλεως δίαρμα,
ς-α'Λα εξήκοντα* άπό δε ς-υλίδος, πολύ έλαττον. Τοσούτον δ1
οί Μαμερτΐνοι έθνος έπεχράτησε τής χώρας, ώς τον άριςον
οίνον μ» Μεσσκνιον, αλλά Μαμερτίνον καλείσθαι.
Οτι έκ των τϋς Αίτνας ρυάκων τον πυρός, κατερχομε'νων
προς τκ,ν Καταναίαν ποτέ, Αμψίνομος και Αναπίας, ευσε
βείς άνδρες, άράμενοι τούς γονέας επί των ώμων διέσωσαν.
Κατατεφρούμενα δέ τά Καταναιων χωρία προς καιρόν λυπεί*
χοόνω δέ ποιεί-, υς-ερον εύάμπελον καί χρης*όκαρπον, τής
άλλϊ}ς ούχ’ ομοίως ονσης εύοίνου. Τάς τε ρί£ας έχ<ρέρει τά.
κατατε^ρωΘέντα χωρία* πιαίνει δ* επί τοσούτον τά πρόβατα, ώς&
πνίχεσθαι, και διά τούτο δι ημερών τεσσαράκοντα άοαιρούσιν
εκ των ώτων αίμα, καθάπερ καί εν τη Ερυθείά νκ'σω ποιούσιν*
Ο δέ ρύαξ εις πίξιν μεταβάλλων άπολιθοί τκν επιφάνειαν τί?ς
γης έψ} ικανόν βάθος, ώ-ε λατομίας είναι χρείαν τοίς άνακα—
λύψαι βουλοαένοις τ«ν ε’ξ άρχκς επιφάνειαν. Τακείσ^ς χάρ εν
τοϊς κρατήρα τίς πέτρας, είτ’ άνα©αιθείσϊ!ς, τό ύπερχυθίν
τίς κορυφής ύχρόν πηλός ές·ι μέλας, ρέων κατά της ορεινές.
Είτα πηξιν λαβών χίνεται λίθος μυλίας*, την αυτήν φυλάττων
χοόαν, γ,ν ρεών είχεν και ή σποδός δέ, καιομένων τών λίθων,
ώς άπό των ξύλων χίνεται. Καθάπερ ούν τό πηχανον z/j ξυλίνμ
σποδώ τρέφεται, τοιούτον εχειν τι οίκείωμα προς τήν άμπελον
είκός την Αίτναίαν σποδόν.
Οτι Μύσκελλον και Λρχίαν, είς Δελφούς άπελθόντας περί
αποικίας, είρετο ό Θεός, πότερον βούλοιτο έκάχερος αυτών
3
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πλούτον υι νχίειαν* έλορένου §* Αρχίου μεν πλούτον, Μνσκελλον
δ’ νχιειαν, ό Θεό; έκέλευσε τον μεν Συρακούσα; κτίσαι,
Μνσκελλον δέ Κρότωνα. Καί συνέβη όντως. Τκν γαρ εν Κρό
των: νχίειαν μαρτυροΰσιν ©ί περί Μίλωνα όλνρπιονίκαι* ττ,ν ό*
εν Συρακονσίοι; τον πλούτον υπερβολήν ή παροιμία λέχουσα περί
τών υπερβολών,' ότε Ουδέ την των Σνρακουσιών δεχάτην αμείβω.
Οτι συνέβη Συρακονσίοι;, ήχερονιχοί; ονσι διά τήν αρετήν
έαντών, τνραννουρενοις τε άρχειν τών άλλων, καί έλενθερωθεϊσιν ελεν^ερονν τον; άλλους καταόύναΓευορένους.
Οτι τοΓ; Συρακονσίοι; κατ’ άρχά; έπολερουν Σικανοι, Σικελοί, Μόρ^τες, χαί όσο: άλλοι τήν μεσόγαιαν εΐχον καί τήν
Μορχαντικήν.
Οτι ό Ροδανός ποταμός, εις λιρν»}ν μοίραν έρβάλλων,
άμτγώς δι αυτής διέρχεται’ τό δέ περί τον Αλφειόν ποταμού
καί τής Αρεθούσϊΐ;, μυθολόγημα* ετι δέ καί τον Ιναχον ποταροϋ, ότ: εκ Πίνδου καί Αρφιλόχων καί λκαρνάνων όρρώρενος
εις τήν τή; Αργείος θάλασσαν βάλλει, πρότερον τώ Αχε
λώο) συρρίςας τό ρεΓ&ρον* και τον εν Δήλω Ινώπον ποταρον,
ότι εκ τών τον Νείλον φέρεται ναμάτων’ καί όσα τοιαντα,
«πέ&ανα και αδύνατά ές-ιν.
Οτ: ό εν Αρφιλόχοις Ιναχος ποταμός, ομώνυμός έςι τώ
Λργείω’ ώνομάσθη δε όντως υπό Αρφιλόχον, τοϋ και τό Αρχβς
λμσΟ.ογρίόν καλέσαντο;.
Οτι διά τους έκ Λιβύων πολέμους ή Σικελία όλιχαν3ρωπεΐ*
διό Ρωραίοι τούτην ένέροντο, ίπποφόρβία καί βοών άγΟας
εχοντες καί δούλους. Οντοι δ* οί δούλοι κατέτρεχον τήν Σικε
λίαν, καί κατ’ ό/ίχονς, καί έπΐ Ευνου, τον τόν δονλικον έ£άψαντο; πολερον, σνν πολλαί; χιλιάσιν. Ανήχ$η δε καί λρρίς
τι; έν Ρώρ» Σικελός, λεχόρενο; Αίτνας νίό; είναι, Σέρονλος
όνορα, δ; πολλάκις ρονοραχήσας, νοερόν επί τίνος πήγματος
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εν τη «γοριζ, άγώνος συνις-χμένου , τεθείς υψηλού, ώς άν επί
τής Αίτνης, Ααλυ5·έντος αιφνίδιας εν. τίνος μηχανής καί συμπεσόντος, κατηνέχθη καί αυτός εις γαλεάγρας θηρίο» ευδιά
λυτους, επίτηδες παρεσζευααμίνας υπό τω πήγματι, καί
έβρώθη»
Οτι την Σικελίαν τό παλαιόν τααεΤον τής Ρώμης ε’κάλουν
• Α
Ρωμαίοι.
Οτι, βίον άκροπόλεις δύο, Συράκουσαίτε καί ό Ερυ£ Ιούν
ιοι τής Σικελίας' ράση δ* άμφοΐν η Εννα πόλις.
Οτι της Αίτνης τά άνω χωρία, ψιλά έςτ καί τεφρώδη, καί
χιόνος μες-« τού χειριώνος· τα. κάτω όέ δρυμοις καί φυψάις
διείληπται παντοδαπάίς. Εοικε δε λαμ&ένειν μεταΒοϊάς πολλάς τά άκρα του ορούς, διά την νομήν τού πυρές, τοτέ μεν
εις ένα κρατήρα συμφερομένου, τοτέ όε σχιζόμενου, και τοτέ
ριέν ρύακας άναπέρ^ιβντος, τοτέ όε φλόγας και λιγνϋς, άλλοτε
δε και μύδρους άναφνσώντος. Ανάγκη δε τοΓς πάθεσι τούτοις
τούς τε υπό γην πόρους συριριεταβαλλειν, και τά ς-όμια ενίοτε
[είναι] πλείω, κατά την επιφάνειαν την πέριξ.
■ ότι άνελ&όντες τινές εις την Αιτνών, ϊδον πεδίου θερμό
τατου τεφρώδες, καί εν μέσω βουνόν, και αυτόν τεφρώδη, και
εξ αυτού καπνόν δρθιον ανιόντα ώσεί ποδών διακοσιων, νηνεμίας ούσης' καί είκασαν είναι καπνού καί φύσημα τού κρατήρος*
και τού λεγομένου διηγτ,ματος περί Εμπεδοκλέους εμνήσθησαν, οτι η χαλκή κρηπις αυτού ευρέθη έκφυσηθεΐσα, ότε αυτός
καθηλατο εις τόν κρατήρα. Αλλά τό μεν επιλείπειν ποτέ τό
πυρ καί τά πνεύματα, έπιλειπούσης τής ύλης, ούκ άλογον·
ού μην επί τοσοϋτόν γε, ώςε άντί τής τοσαύτης βίας, εφικτόν
άνθρώπω γενέσθαι τον πλησιασμόν. Νύκτωρ μεν ούν φέγγη
φαίνεται λαμπρά εκ τής κορυφής, μεθ’ ημέραν δε καπνώ και
άχλύϊ κατέγεται.
Ψ a
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Οτι πάσα Σκέλια κοίλη κατά χκς έςι, ποταμών καί πυρός
μες-η, καθάπερ το Τυρρηνικόν πέλαγος μέχρ: της Κυμαίας.
Και θερμού υδατος μεςώ έζ7· Περί δέ Ακράχαντα λιανοί
την μεν γεΰσα έχουσι θαλάττης, την δέ φύσιν διάφορον* ούδε
yap τοις άκολύμβοις |3απτί£εσθαι συμβαίνει, £ύλων τρόπον
έπιπολά£ουσιν* οι Πολικοί δε κρατήρας εχουσιν αναβάλλοντας
ύδωρ εις Ελώδες άναφύσημα, καί πάλιν εις τον αυτόν δε
χόμενους μυχόν· Τό δέ περί Μέταυρον σπηλαιον εντός έχει
σύριγγα εύμεχέθη,καί ποταμόν δι* αύτηζ ρέοντα άφανη μέχρι
πολλού διαζώματος, εΐτα άνακύπτοντα πρός την επιφάνειαν*
καθάπ=ρ Ορόντης έν Συρία, καταδύς εις τό μεταξύ χάσμα
Απαμειας καί Αντιόχειας, δ καλοίσι Χάρυβδιν, ανατέλλει πάλιν
έν τεσσαράκοντα στάδιοις· Τά δ> όμοια καί 6 Τίχρις έν τ/}
Μεσοποταμία, καί ο Νείλος έν τη Λιβύ>?, μικρόν από των
πηχών. Τό δέ περί Στύμφαλον ύδωρ, επί διακοσίους σταδίους
υπό yiv ένεχθέν, έν τη Αρχεία τον Ερασινον έκδίδωσι ποτα
μόν* πάλιν τό πρός την Αρκαδικήν Ασέαν, υποβρύχιον ώσθέν,
όψέ ποτέ τόν τε Αλφειόν καί τόν Εύρώταν άναδίδωσιν· ώς-ε
καί πεπΐζ"εύσθαι μυθώδες τι, ότι των έπιφημισθέντων ς-εφάνων έκατέρω, καί ριφέντων εις τό κοινόν ρεύμα, αναφαίνεται
κατά τόν επιφημισμόν έκάτερος έν τω οίκείω ποταμώ·
Οτι η Αιπάρα δυνατί3 χέχονε καί ηρξέ ποτέ, Κνιδίων
ούσα άποικος* εκαλείτο δέ Μελιχουνίς πριν, καί άκροθίνια
πολλά άνέθηκεν εις Δελφούς* έχει δέ καί χην ευκαρπόν, καί
^υπτηρίας μετάλλων πρόσοδον, καί θερμά ύδατα, ώς καί η
Σικελία, καί πυρός άναπνοάς. Ταύτης δέ μεταξύ πως εςι και
<
της Σικελίας, ην νυν Ηφαίς-ου ίεράν καλούσι, πετρώδες πάσα, καί
έρημος, [καί] διάπυρος. Εχει δέ άναπνοάς τρεις, ώς άν έκ τριών
κρατήρων εκ δέ τού μεγίςου καί μύδρους αί φλόχες άναφέρουσιν, οϊ προσκεχώκασιν ηδή πολύ μέρος τού πόρου· Εκ δέ
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τής τηρήνεως πεπίςευται, otorc τοίς άνεμος συμπαροζύνονται
χαΐ αί ψλόγεζ, at χε ενταύθα καί at κατά τ«ν Αιτνών. Ούκ
άλογον δέ. Καί γάρ οί άνεμοι γεννώνται χαΐ τρέφονται, ττ,ν
c:pyi)v λαβοντες άπό των έκ της θαλάττης αναθυμιάσεων' w~
από συγγενούς ύλν;ς καί πάθους, και τό πύρ έςαπτόμενον ούκ
έχ θαυμάζειν τούς όρώντας άλλως γέ πως τά τοια'όε. Φασΐ $ε
των τριών κρατήρων, τόν μεν χατερρυηχέναι. έχ μέρους f τούς
οε συμμένειν. Τόν οε μέγις-ον το χείλος εχειν, περιφερές ον,
πέντε σταδίων* κατ’ ολίγον ίέ αυνάγεσθαι εις τριάκοντα
ποόών διάμετρον, καθ’ ού βάθος είναι τό μέχρι θαλάττπς
ςαδιαχον, ώςε καθοραν ταίς νηνεμίαις. Εάν μεν ούν νότος
ρλ)ο7 πνεΐν, άχλύν όμιχλώ&} καταχεϊσθαι κύκλω φασι. τ>5ς
ν^σίίος, ώς-ε μτ,δέ ττ,ν Σικελίαν άπωθεν φαίνεσθαι* όταν δε
βορέας, φλόγας καθαράς από τού λεχθέντος κρατηρος είς
ύψος έζαίρεσθαι, καί βρόμους έκπέμπεσθαι μείζους* τόν ίέ
ζέφυρον μέστιν τινά Ιχειν τά£ιν* τούς δ1 άλλους κρατκρας,
ομοειδής μέν είναι, τρ όε βία λείπεσθαι τών άναφυστ,μάτων. Εκ τε ό/ι τ«ς διαφοράς τών βρομών, χαΐ έχ τού πόθεν
άρχεται τά άναφυσόματα χαΐ αί φλόγες χαΐ αί λι^νύες, προσ>3μαίνεσθαι και τόν είς ημέραν τρίτον πάλιν μέλλοντα άνεμον
πνείν. Τών yotiv έν Λιπάρα, γενομένης άπλοιας, προειπειν τινάς φασι τον έσόμενον άνεμον, χαΐ μή όζαψεύσασθαι. Αφ* ου
καί τό μυθωδές-atov δοχούν ειρόσθαι τώ Ομήρω, ου μάχην
εϊρηται' άλλ’ αίνιγμα τής αλήθειας £v, οτε Ιλεχε, ταμίαν
τών άνεμων είναι τόν Αίολον.
Οτι αί τού Αιόλου νόσοι επτά είσι, Λιπάρα, Θέρμεσσα,
Stpoyyy/jg, Δίδυμη, Ερικούσσα, Φοινικούσσα, Εϋώνυμος.
Ων ή Στρογγυλή, άπό τού σχήματος καλείται* βία μέν φλο
ιός λειπομένη, τώ ίέ φέγγει πλεονεκτούσα. Ενταύθα ίέ
ιόν Αίολον οίχήσαί φασιν. Ερικούσσα <?έ καί Φοινικούσσα
Ψ 3
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άπο τών φυτών κέκληνται* άνείνται δ* εις νομάς. Η δε Εύώνυμος πύ-αγία έ?ι καί έρημος. Πολλακις δε καί φ$δγες εις την
επιφάνειαν τον πελάσου; tow περί τάς νήσους 6 γΒήσαν έπιδραμονσαι, τών κατά βάθους κοιλιών τοΰ πυρές άναΓορωθέντος πόρου τίνος καί βιχσχμένον προς το εκτός. Φησί δε Ποσειόωνιος, περί τροπάς Βεραάς άμα τη εω, μεταξύ της Ιερά;
καί της Εύωνυρου, προς ύψος άρΒεισαν εξαίσιου τήν 5άλα>
ταυ έρα3ηναι, καί συμμεααι τινά χρόνον άναφυσωρένην συν
εχώς, εΓτα παύσασθαι. Τούς δε τολρήσαντας προσπλείν, ίδόντας νεκρούς ίχθυας ελαυνορέυους ύπό τοΰ ροΰ· τούς δε, καί
Βέρμη καί δυσωδία π}ηγέντας φνγεΐν' πολλαΓς S’ ήμέραις
υΓέρου όράσθαι πηλόν έπαυθοΰυτα τή ^αλα'ττη* πολλαχοΰ άέ,
καί φλόγας έκπιπτούσας καί καπνούς καί λ,ιχνύας· υΓερον ίέ
παγηναι, καί νενέσθαι τοις ρυλιαις λέ&οις εοικότα τον πάχον.
Οτι την Ιαπυχίαν οί Ελληνες Μεσσαπιάν καλοΰσι, χεορσνησβν ούσαν, εις 5ύο μοίρας Λαιρουρένην* τό μέν τι yap αυτής
Σαλ.εντΓνοι οίκοΰσι, το δε Καλ,αοροί. Υπέρ τούτους πρόσοοροι
Πευκέτιοι εισι καί Απουλοι. Η δε Μεσσαπία, χερρόνησος ούσα,
άπό Βρεντεσίου πόλεως προς άνατολάς, μέχρι Τάραντος πρός
ίυσράς πόλ-εως, ισθμόν εχει ς-αδίων τριαχοσίων δέκα.
Οτι τού Μεσσηνιακοΰ πολέρου γενομένου, οί ρή μετασχόντες Λακεδαιμονίων τής ς-ρατείας εκρίΒησαν δούλοι, καί ώνορασθησαν Είλωτες* όσοις δε κατά την ς’ρατείαν τ.αΐδες έγένοντο ,
Παρθενίας έκάλ.ουν, όίά τό , πολυχρονίου τοΰ πολέμου συμβάν
τος, έκ τών οίκο: παρθένων ούσών γυναικών [χενέσθαι]. Διά [χάρ]
τέ πολύν χρόνον παοαταΒήυαι τοΓς Λακεδαιμονίοις Μεσσήνην
πολιορκοΰσι, καί άποΓ«λήναι τούς νεωτάτους έκ τοΰ κοινού
προς τό μιχΒήναι πάντα πάση καί τεκνοποιήσασ^αι,, ίιά τοϋτο
Παρθενίαι έκλήθησαν, καί άτιμοι ησαν. Οί δε, ούκ άνασχόρενοι
(πολλοί 3* ησαν), έπε&ύλχυσαν τώ κοιυώ, έχοντες Φάλαν^ον
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Ηγεμόνα ενα αυτών* ε&ε ουν τώ άγώνι, τών Υακενδίων συντελουρενωυ, ήνίκα ττ,ν κυνήν περίΒηται Φάλανδος, ποεεέσδαε
tcv επίδεση/. ΕΙίαχχελδείοϊΐς ίέ τής προίξεως εν τώ άχώνε,
πρεσών ό κήρυ£ εΓπε, ρή περεδε'σδαε κυνήν Φαλανδον. Οί
δε ς-ρατεώται, αιρόμενοι φωραδε'ντες, ot μεν διεδίδρααχον, οί
ίέ Ικετευον κελεΰσαντες ^ αυτούς δαρρεΓν, φυλακή παρέδοοαν*
τον <$ε Φάλανδον Ιπερψαν εις Θεόν περί άποεκεας* ό ίέ έχρι
σε, «Σαχνρεόν τοε ’έδωχα, Τάραντά τε πεονα δήμον, οε» ν.Ϋ,σαι, καί πήρα Ιαπύγεσσι φενέσδαε». Ηχον ούν συν Φαλα'ν*
δω οε Παρδενεαε, καί εκτεσαν Τάραντα, καί ώνόρασαν ούτως
«πό τενος ήρωος.
Οτε Ταραντενοε, άρες*οκρατηδέντες εν δημοκρατία, ρεχάλως
ϊσγνσαν' καί τήν Πυδαχόρεεον άσπασάρενοε χνχισεως φιλοσο
φίαν, Αρχόταν τον φιλόσοφον άρχοντα προύέαλοντο, δς καί
πολύν χρόνον ηρζεν. Υςερον δε τοσοΰτον εε’ς τήν τρυφήν καί
κακοπολετεεαν ετράποντο, &ςε καί τάς ίήροτελεΓς έορτάς
πλεεους τών τού ένεαυτού*ήρερών αγειν* καί |ενους καί αλλο
φύλους άρχοντας επεκαλεε'σδαε, *καί4 ούίε τούτοες εύπεεδεες χενόρενοε* οΐον Αϊέξανδρον τόν Ηπεερώτην κατά Μεσσαπε'ων,
καί Πύρρον, και τενας Λακεδαιμονίους' καί ε’πί Αννίβα συν*
εραχουν Καρχν,ίονίοες, καί &ά τούτο υπό Ρωμαίων ΰς-ερον
καταπολερ^δεντες εταπεενώδ/;σαν.
Οτε ή τών ίαπύχων χώρα παραδόξως ές-ίν άςεία. Επεπολής
yap ψαινομένη τραχεία, εύρεσκεταε βαδύχεεος σχε£ορέν»)· άνυσροτέρα σε ούσα, εϋβοτος καί ευδενδρός ες-ιν. Είιάνδρησε δέ
ποτέ καί τούτο σφό$ρα τό χωρίου σύρπαν, καί εσχε πολεες τρεσκαε'&κα’ άλλά νύν, πλήν Τάραντος καί Βρεντεσε'ου,
τά άλλα πολίσρατά εεσεν* οΰτο>ς έκπεπόντινταε καί τεταπεενων
' ταε. Ενταύδα καί ό σκόπελος, ον καλούσεν άκρου Ιαπυχεαν,
πολύς έκκείρενος εις τό πέλαγος κατά τάς χεερερενάς άνατολάς,
ψ 4
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«πρεφών όέ πως επί το Λακινιον, άκρον της Βρεττιας (ην
Ελλογα μεχάλην άπό της τού Πυθαχόρου ενταύθα λατριέης
έκάλεσαν) , άνταζοον άηο της εσπέρας αυτω, καί κλεών το
$·όμα τού Ταραντώου κόλπου προς αυτόν* και τά Κεραύνια
ομοίως όρη κλείει προς αυτόν τό ς·όμα του Ιονιου κόλπου·
Και ες-ι τό λάρμα οσον επτακοσιών σταλιών απ’ αυτού προ;
τε τά Κεραύνια και πρός τό Λακινιον. Περίπλους όέ Τάραντός ές-tv ές Βρεντεσιον μέχρι μέν Βάριόος πολίχνης εξακόσιοι
στάλοι· Καλούσι οέ Βάριν οί νυν Ούέρητον. Ενθεν εις τά
Λευκά, Γ«λα όχόοηκοντα, πολιχνιον καί τούτο, έν, & όεικνυται πηχη λ*σώίους ύπατος. Εκ όέ των Λευκών εις Τόρούντα
πολίχνην ς-άόια εκατόν πεντηκοντα. Εντεύθεν ό* εις Βρεντέσιον τετρακόσια· οι οέ ίσοι καί εις Σάσωνα την νήσον, ητις
μέση πως ϊο)5υται της τε Ιαπυχιας καί των Κεραύνιων της
Ηπειρον.
Οτι η άπό Βρεντεσιον όόός εις Τάραντα, τούτ’ ες-ιν ό ισθμός,
ς*άόια λακόσια, άψορίζων χην, η'/Μεσσαπιαν τε καί Ιαπυyiov καί Καλαοοιαν καί Σαλεντινην κοινώς οί πολλοί καλουσι,
χερρόνησον ουσαν.
*
r
Οτι εύλίρενός ές-α ή πόλις τό Βρεντεσιον. Ενί yap ςόμ.cat
πολλοί κλείονται λιμένες άκλυς*οι, κόλπων άπολαρβανορένων
εντός* ως*7εοικέναι κέρασα/ ελα'φον τό σγΫιμα, άφ’ ον καί τοννορα* συν yap rjj πόλ.ει κεφαλρ ρα'λις-α ελαίου προσέοικεν
ό τόπος* τρ δέ Μεσσαπία y/torrp Βρεντιον « κεφαλή τ^ς
έλάφου καλείται. Καί εΐσίν άπό Ρώρης είς Βρεντεσιον ρίλια τριακόσια έΐήκοντα.
«♦
^
Οτι άπό Βρεντεσιον πλους ές-ίν εις t/jv περαίαν Απλούς* ο
μεν επί τά Κεραύνια καί τλν Ηπειρον, ό οέ είς Δυρράχιον
μείξων τού προτερου* ες*ι yap χιλίων οκτακόσιων σταΑων.
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Τέτριπται Ικάτερος τούτων, διά το ττ,ν ττόλη/ εύφυώς κεΓΰϊχι πρός τε χά τών Ιλλυριών s$vn καί τά των Μακείονων.
Οτι το παλαιόν εκαλείτο *τό* Αρχος ίππιον η πόλις, 2ς-ερον
Αρχυριππα, είτα νς-ερον άΟηΒη Αρποι, κτισρια Διοραίόόυς.
Οτι τκς Δαυνίας περί λόφον τινά ίείκνυται κρώα* τό μεν
Κάλχαντος, ε’π’ άκρα τρ κορυφρ (έναχί£ουσι ^ αΰτώ ριελανα
κριόν οί ραντευόρενοι, έγχοιμώμενοι εν τώ όερρατι)* τό 5έ
Ποίαλειριου, κάτω πρός τρ ptfp, όιεχον τκς θαλάττης γ «όια εκατόν* ό όε τόπος καλείται Δρίον. Πρόκειται όέ τοΰ
κόλπου τούτου πελάχιον άκρωτκ'ριον πρός άνατολάς, επί
τριακοσιους άνατεΓνον ς-α&ους, τό Γάρχανον* ου πλησίον at
Διορκόειαι νκσοι. Περί^έ του Διορκ’ίους διατόρως ίς-ορεΓται.
Οί μεν φασιν, ότι μ^τάζεμιπος γενόμενος εν Αργεί ε’τελεύτκσεν* οι ίέ αυτοΰ εν Αρποις τκς Δαυνίας* οί ίέ, εν μικ
τών νκ'σων αύτοϋ άφανισθκναι* οί όε, ότι εν Ενετοίς άπε^εώθη.
Οτι κ Ιταλό* ασφαλώς ωκηται, νκσου όί'κκν περίκλυς*ος
ουσα* καί πάλιν αί Αλπεις κρημνώδεις είσί, καί τειχεσι πεφραχγμέναι.
Οτι Στράβων 6 Γεωγράφος ήχμαξεν επί τών χρόνων Τιβερίου Και'σαρος, και τών παίόων αυτοΰ Δρούσου καί Γερριανικοΰ.
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Ζ.
Ο τ ι από τοΰ Αίριατικοΰ ριυχοΰ εως τοΰ Ις*ρου τών οχθών,
ςάδιοί εισι χίλιοι.
Οτι Γερραυοί μικρόν εξαλλάττουσι τοΰ Κέλτικου φύλου,
τώ τε πλεονασρώ τκς άχριότκτος, καί τοΰ μεγέθους 7 καί τκς
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£αν3ότητος* τάλλ-α $ε παραπλήσιοι καί μορψάίς καί νο’μοις*
6Βεν καί Γερμανοί υπό Ρωμαίων καλούνται* όύναται όέ το
όνομα Γνήσιοι.
Οτι Μάρσοι καί Σούχαμβροι £3wj είσί Γερμανικά ίυσuuta.

Οτι ό Ερκύνιος δρυμός τής Γερμανίας ές·ί περί Σουήοους
έ5νος μέγα.
Οτι τά βορειότερα εΒνη των Γερμανών άμαζόβιά ές-ι καί
νομαόίκά, καί ραύίως μετανας-εύειν έτοιμα, όίά τό μή 3vj—
σαυρίξεα.
4#
Οτι Δρούσος ό Τιβερίου παίς, πολέμων καί κατορ^ών περί
τον Ρήνον, έτελεύτα.
Οτι ίιέχει ό Ρήνος από τού Αλ&ίος ποταμού , Γ«όια
τρισχίλια εύΒυποροΰντι.
Οτι ό Ερκύνιος ίρυμός πυκνοτερός τε ές*ί καί μεχαλόίενόρος, έν χωρίοις έρυμνοις κύκλον περιλαμ&ίνων μέχαν. Εν
μέσω $ε ΐόρυται χώρα, καλώς οίκεΐσ&αι ίυναμενη. Ες*ι ίέ
πλησίον αυτής, ή τε τού ίς·ρου πηχή καί ή τού Ρήνου, καί η
μετα|υ άμχοϊν λίμνη , καί τά έλη τά εκ του Ρήνου όίαχεόμενα.
Εχει 5* ή λαμνη τήν περίμετρον ςά%υα τριακόσια» Νοτιωτέρα
ό5 ές-ί τών του ϊς-ρου πηχών καί αυτή, καί ό Ερκύνιος ίουμός* ώς-ε ανάγκη τον άπό της Κελτικής επί τον Ερκύνιον δρυ
μόν ιόντα, πρώτον μεν ίίαπεράσαι την λίμνην, έπειτα τον
Ις·ρον, εΤτ ή'όη*&’ ευπετες-έρων χωρίων επί τον δρυμόν έλΘεΓν
όί7 όροπεσίων.
Οτι ές-ί καί έτέρα ύλη μεχάλη έν Γερμανία, Γάβρητα, έπίταίε τών Σουήόων* έπέκεινα ό Ερκύνιος δρυμός, έχεται <?έ
κακίαος ύπ’ αυτών.
ότι Κιμοροι καλούνται οί παρωκεανιται Γερμανοί, οίτινε;
ές·ράτευσάν ποτέ εις τήν Μαιώτιν* καί απ’ αυτών, ώς έοικε ,
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καί οί το» Βόσπορον οικοϋντες Κιμμεριοι Μ^Βησαν, ών καί
Ομτ,ρος μέμνηται. Οι δε Ελληνες τό όνομα σολοικί£οντες
ϊέγοναο.
Οτι ταΐς των Κίμβρων γυναιξι, συς-ρατευούσαις τοΓς άνδράσι,
παρηκολού^ουν γυναίκες προμάντεις Ιίρειαι, πολύτριχες, λευχείρονες, καρπασίνας εφαπτίόας επιπεπορπημέναι, £ώσμα
χαλκοΰν ίχουσαι, γνμχόποδες' τοΓς συν αίχμαλώτοις διά τοΰ
ςρατοτ.ίδου ουνήντων ξιφήρεις* κατας*ε'ψασαι & αυτούς, τ,γον
επί κρατίρα χαλκοΰν , όσον αμφορέαν είκοσι»* εΓχον ό5 άναβχΒρα,ν, 55» άνχβασαι υπερπετείς του λέδητος Οααμοχόμουν
έχαςον μετεωρισΒεντχ' εκ δε του προχεομίνου αίματος εις τον
κρατήρα μαντείαν τινά Ιποισΰντο* άλλαι δε διασχίσασαι εσπλαχ*
χνευον, άναφΒεγγόμεναι vixrtv τοΓς οικειοις. Εν δε τοΓς άχώσιν
ετυπτον τάς βύρσας, τάς περιτετβμένας τοΓς γέρροις των άρμα«
μαζών, ώς-ε άποτελεΓσ5αι ψόφον εξαίσιο».
Οτι οι παλαιοί Ελληνες τους Γέτας καί τους Μυσοΰς, οικοΰντας περί τον ίς-ρον, Θρακας ύπελάμβανον χα£ τους άποικους των εκ Θράκες Μυσών εν τ^ Ασία οίκοΰντας μεταξύ
Φρυχών xcu Λυόδν καί Τρώων* καί αυτοί <ίέ οι Φρόχες Βρυ~
γες είσί, Θράκιόν τι ό$νος* καΒάπερ καί Μύ^όονες, καί Βέβρυχες , καί Μαι?ο&3υνοί, καί Β&υνοί, καί Θϋνοι, καί
ΜαριανόυνοΓ* «λλ* ουτοι μέν τελέως τήν Ευρώπη» έξέλιπον,
πλήν Μυσώ», ών καί Ομηρός ε’μνησ^η. Καί yap είσί τινες
των ταύττρ Θρακών καί Μυσών άπεχόμενοι χρεωψαγιας καί
γάμου, διά όσιο'τητα* ους λε^εε άγαυούς Ιπτη^ο^^οΰς, Γαλακτογάγους, Κβίους τε, τοΰτ’ ίςιν αγάμους, άνευ συμ&ώσεως
γυνανχών' καί συμβαίνει αύτοϊς διχχιοπραγεΐν , διά τό πένητας
είναι. Εϊκός όέ καί τον Ζαμολςιν ΰς-ερον τούς Γέτας άναπείσαε
Πυ3·αχορί£ειν, ευρόντα ετοίμους προς φιλοσοφίαν.
Οτι ό Εΰξεινος νυν πόντος Αςεινος τό πριν εκαλείτο, όίά
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το τά ένοικούντα εΒνη αγριχ είναι, και ξενοκτονεΐν τούς περί
τήν Ταυρικήν.
Οτι οί Σκύλοι πάντα κοινά εΓχον, καί αύτάς τάς τυναίκας,
πλήν ξίφους καί ποτηριού. Διά δέ το είναι άβιοι, δικαιότατοι'
είσαι* r, yap αδικία, διά τήν τών χρημάτων κτήσιν, και διά
τά συμβόλαια. Οί yap παλαιοί Σκύ3αι πέν^τες «σαν· δ καί
Upojpos μαρτυρεί, και Ηρόδοτό;, περί τών έπις*ρατευσάντων
τώ Δαρείΐ» |3ασιλ.εέ τών Περσών Σκυτών χράφων, τής τε αύ-αρκειας καί λιτότατος αυτών. Καί Δρομιχαιτης ό Γετών βασιλ.εύς, ζωγρτ,σχς Λυσίμαχον τον ς-ρατ>}χόν τών Μακεδόνων,
συς-ρατεύσαντά ποτέ Αλεξάνδρω, απέλυσε, δειξας αύτώ πρότερόν τήν τών Γετών πενίαν, και είττών* ότι Ου δειτοϊς τ»ιν
zotaunjv πενίαν άσκοΰσι Γέταις πόλεμε», αλλά φίλοις κεχρήσ5αι.
Οτι τής μεταξύ Εύξείνου πόντου καί Γερμανών χής, διχρ
διαιρούμενη;, τό μέν πρός άνατολάς τε καί τον Εύξεινον Γέται
νέμονται, τό δέ πρός δυσμήν. Δάκοι, [οί] καί Δάοι* άφ* ου καί
επιπολάζει έν Α3ήναις τό τών δούλων όνομα.
^
ΐί
• Οτι του 1ς·ρου ποταμού τά μέν άνω καί πρός ταϊς πηχαίς
μέρ>ϊ, μέχρι τών καταρακτών, Δανούβιον προσ>ιχόρευον οί πα
λαιοί, ά μάλις-α διά τών Δάκων φέρεται. Τά δέ κάτω μέχρι
τού Πόντου, τά παρά τούς Γέτας, έκάλουν ίς*ρον. όμόχλωττοι
δ’ είσίν οι Δάκοι τοίς Γέταις.
Οτι μεταξύ τής Ποντικές 2αλάττ>;ς, τής από Ις*ρου επι
Τύραν, και ή τών Γετών έρ/ιμία πρόκειται, πεδιάς πάσα καί
έν » Δαρείος άπολιιφΒ'είς ό Τς-άσπεω, καθ’ ον
καιρόν διέοή τόν Ις-ρον επί τούς Σκύλας, έκινδύνευσε πανς*ρατιά δίψρ φθαρήναι.
Οτι μεταξύ τής Πεύκος, ή ές*ι νήσος υπό τών τού Ις'ρου
ς-ομάτων άπολαμβανομεν»ι, έως τών τού Τύρα εκβολών, ςάδιοί
r
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εισιν εννιακόσιοι* τό όέ από ιερού ςόμαχος τον ίς*ρου, ό ές*ι
νοτιώτατον, εως τον βορειότατου, τοντ’ έ'ς-ιν « της Πενκης
βα'σις τριγώνου οΰσης, ς*«όιοι εισι τριακόσιοι.
Οτι ή Λευκή νήσος από της Πευκης άπεχει προς άνατολάς
ς*α'όια πεντακόσια εις τό πέλαγος, ιερά Αχιλλέως.
Οτι ό Βορνσθένης ποταμός, είτα προς βορράν καί [πρός]
άνατολάς ό Τπανις ποταμός, από τοΰ Τύρα ποταμού' και πρό
αυτών νήσος Βορνσ3·ενι'ς. Αναπλεύσαντι όέ τον Βορνσ^ε'νη
ς-άόια διακόσια, πόλις ές*ίν ομώνυμος τώ ποταρώ· ή ό5 αυτή
καί Ολβία καλείται, κτίσρα Μιλησίων, εμπορείου ρε'^α. Μετα
ξύ όέ τοΰ Irpov ποταμού καί τον Βορυσ$ενους πρώτη ές*ίν
ή των 2κυ3ών έρηρία* εΓτα Τυραχεται* είτα Ιάζυγες Σαρμάται, καί οι Βασιλήϊοι λεγόμενοι Σκύέύαι.
Οτι ή προσάρκτιος πάσα, από Γερρανίας ρέχρι τής
Κασπίας θαλάσσης, πενιάς ές-ιν, ήν ίσρεν.
Οτι Ρωξολάνοι, περί τήν Μαιώτιν οικοΰντες, έπολερουν πρός
τονς τον Εΰπάτορος Μι5·ριόάτον ςρανηγούς, εχοντες ηγεμόνα
Χασιον.
Οτι at τοΰ ΒορνσΒένους ποταμού έκοολ.αί έν τώ ρυχώ
κεΐνται τον Ταρυράκον κόλπου, καί ή Βορυσ^ενίς νήσος* ό
όέ Καρκινίτη; ποταρός εν τώ ρνχω εκόίόωσι τοΰ όρωνΰρον
κόλπον* καί περιέχεται μεταξύ τών όνο κόλπων τούτων ή
Τανροσκν^ια χερροντ,οίζουσα, τ,ς τά νότια μέρη εύΒεϊα έςίν
αίχιαλός, ό Αχίλλειος δρόμος.
Οτι τά περί Μαιώτιν χωρία όιά την ψνςιν όνους οϋ τρέμει*
δύσριγον γάρ τό £ώον. Οϊ τε βόες, οί μεν άκεροι γίνονται, τών
όέ άπορινώσι τά κέρατα' καί γάρ τούτο δύσριγον τό μέρος.
Οΐ τε ίπποι μνκροΐ γίνονται' τά όέ πρόβατα μεγάλα. Ο όέ
όιαπλ.ονς τον Βοσπόρου «μαζεύεται έκ τον Παντικαπαίον εις
Φαναχορίαν, ώς-ε καί πλονν είναι καί όόον* ορυκτοί τέ είσ»
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ιχθύες, οι άπολσιγΒέντες εν τώ Χρνς·ώ).ω, θηρευτοί γκχγάμτ,
τώ έργάλεάρ, χαΐ μάλ.ις-α οι άνταχαιοι, δελ.ψίσι πζριαοι τό μέ~
γεΒος. Η δε άμπέλ.ος χειμώνος κατορύττεται. Τά δέ καύματα
τον Βέρους σφοδρά γίνονται, τάχα μεν τών σωμάτων άηΒιζομένων, τάχα δε τών πεδίων νηνεμούντων, η xai toy πάχους
τον άέρο; έχΒερμαινομένου πλέον, χαΒάπερ έν τοΐς νέγεσα οι
παρήλιοι ποιούσα»
Orι μετά την νήσον την ΒορυσΒενίδχ, εξής προ; άνατολά;
εντή ηπείρω, ψιλόν χωρίον, χαλ.ούμενον άλσος ιερόν Αχιλλέως*
ειτα ό Αχίλλειος δρόμος, άλιτενής χερσόνησος. Ες·ι γάρ ται
νία τις, όσον χιλιων σταδίων μήκος επί τήν εω* πλάτος δε
τό μέγιςον δυονν ς-αδίων' το δε ε)άχις·ον, πλέθρων τεσσάρων,
διέχουσα τής έχατερωΒεν τού αϋχένος ήπειρον, τγ Βάλάσση,
ς-αδίους εξήκοντα, αμμώδης, ύδωρ εγρνσα ορυκτόν' χαζά
μέσην δε ό τον ισΒμοϋ αυγήν, όσον τεσσαράκοντα σταδίων.
Τελευτά δε προς άχραν, ην Ταμυράχην χαλοΰσιν, εχουσαν ΰψορμον· μεΒ’ ην ό Καρχχνίτης κόλπος, εύμεγέΒης, άνέχων πρός
τάς άρκτους όσον επί ς-αδίονς δισχΰίους μέχρι τού μυχού.'
Τον δε κόλπον και Ταμυράχην χαλ.ούσιν όμωνύμως τρ άκρα.
Evray3w δ? ές-iv ό ισΒμός, ό διείργων την Σαπράν λεγομένην
λίμνην άπό Βάλάττης, ς-αδίων τεσσαράκοντα, καί ποιων την Ταυρικην και ΣχυΒι«ην λεγομένην χερσόνησον. Οί δε τοιαχοσίων
εξήκοντα τό πλάτος τον ίσΒμού <ρασίν. Η δε Σαπρά λίμνη,
ς-αδίων μεν είναι τετραχισχύιων λέγεται' μεροςδ>έςΐ τής Μοαώτιδος τό πρός δύσιν' συνες-όμωται γάρ αυτή ς-όματι μεγάλ.ω,
καί ες-ιν ελώδης σοόδρα, και ραπτοΐς πλοίοις μόγις πλώϊαος*
οί γάρ άνεμοι τά τενάγη ροδίους άνακαλύτετουσιν, ειτα πόδια
πληρούσα, ώςε τά Ιλη τοΓς μείξοσι σνάοεσα ον περάαιμάέςιν
αλλ* ένίσχεται αυτόΒι.
w
Οτι Χερρόνησος πόλις εν τή Ταυριχή πρότερον αυτόνομο;
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ην. Κατατρεχομένη δ* υπό των βαρβάρων ηναχκάσ£η προς-άτην DiffSwt Μι3ριδάτην τόν Εύπάτορα, ς*ρατηχιώντα επί
τους υπέρ του ίσ5μού μέχρι Βορυσθένους ποταμού βάρ
βαρους καί του Αδρίου. Ταΰτα δ3 >;ν επί Ρωμαίους παρα
σκευή. ΕκεΓνος μεν ούν κατά ταύτας τάς ελπίδας, άσμενος
πέμψας εις τήν χερρόνησον ς-ρατιάν, έπολέμει προς τούς Σκύ
λας, καί τούτους έχειρώσατο, καί Βοσπορου κατές-η κύριος*
παρ’ έκόντος λαβών Παιρισάδου, του κατέχοντος τότε. Εξ
εκείνου δή του χρόνου τοΓς τού Βοσπορου δυνάς*αις η των =
Χερρονησιτών πόλις υπήκοος μέχρι νυν ές-ίν.
Οτι μετά τόν Συμβόλων λιμένα έν τη Ταυρικίϊ, ος ες-«
δνσμικός και βόρειος, η Ταυρική προς νότον τού Εύξείνου
παραλία, χιλίων ούσα ραδίων τό μήκος, τραχεία καί ορεινό,
καί καταιχί£©υσα τοΓς βορέαις, ΐδρυται* [είτα] η Θεοδοσία πόλις
έν τώ Βοσπόρω. Εν δέ τώ μέσω της παραλίας ταύτης άκρωτη*
ριόν ές*ί, τό καλ.ούμενον Κριού μέτωπον, άνταρύς Παφλαχονίας
καί τού ακρωτήριου αυτός Καράμβιδος. Τό δέ διαρμα τό
μεταξύ Καράμβιδος καί Κριού μετώπου ς*άδιοι δισχίλιοι δια
κόσιοι. Από δέ Θεοδοσίας εις Παντικάπην, μητρόπολην των Βοσποριανών, πάσα η χώρα ευχειος καί εύφορος σίτου, ς*άδια
πεντακόσια καί τριάκοντα. Η δέ Παντικάπαια πόλις ΐδουται επί
τώ ς-όματι τής Μαιώτιδος λίμνης. Τό δέ Παντικαπαιον λόφος
ίςι πάντη περιοικούμενος έν κύκλω ς-αδίων είκοσι, κτίσμα
Μιλησίων.
Οτι τά τού Τανάϊδος δύο ς-όματα διέχει άλλήλων, ώς
Γαδια εξήκοντα* ev3a καί πόλις ομώνυμος τώ ποταμώ, μέχις*ον έμπορεΓον των βαρβάρων μετά τό Παντικαπαιον. Από
δέ τού Παντικαπαιον πρός βορράν ς*άδια εικοσιν άνιόντι ,
Μυρμηκιόν ές-ι πολιχνών* ειτα κώμη Παρθένων, άπό ς*αδίων
τεσσαράκοντα τού Μυρμηκίου, άπό δέ Παντικαπαιον εξήκοντα.
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Ετι όέ κατά μέν το Παντικάπαιον, 6 πορθμός, τούτ’ εςι
το πλάτος τού Βοοπόρου, ς·αόίων έβόομήκοντα* άπό όέ τού
Παρθενίου, όπου καί τό ςενώτατόν εςι του πορθμού, ςάοιΛ
είκοσι. Εχει ό* ενταύθα άντικειμένην εν τρ Ασία κώμην,
Αχίλλειου καλουμένην. Εντεύθεν όέ τό μήκος τής λιανές, επί
τον Ταναϊν την πόλη» καί τήν νήσον ζ*άόια όισχίλια όιακόσιζ.
Ο όέ κατά την Ασίαν παράπλους κατά τά δεξιά μέρη ολίχω
τι υπερβάλλει τών όίσχιλ/ων όιακασίων σταδίων" ό όέ άρις-ερός
καί επί την Ευρώπην» υπέρ τούς έπτακισχιλίους *έχχις·«*, ώς
είναι την της σύσπασης λιανής περίμετρον έννεακισχιλίων εγγιςα.
ςαδίmv*ης τά μεν Ευρωπαία μέρη έρημπ , τά δ>ανατολικά οίκεΐται* ή & Τουρκή Χερρόντ,αος έοιζε, καί κατά τό μέγεθος καί
κατά τό σχήμα, τη Πελοποννήσω, Την όέ πλείς-ην, μέχρι τού
ίσδμού καί τού κόλπου τού Καρκινίτου> Ταύροι ΣκυΑικόν έθνος
ωκουν καί εκαλείτο πάλαι ή χώρα αυτή πάσα, σχεόόν όέ τι
καί [ή] ε|ω τού ισθμού μέχρι ΒορυσΘένους, μικρά ΣκυΘία. Τή;
όέ Χερρονήσου τής Ταυραής, πλήν τής ορεινής τής παραλίου
μέχρι Θεοόοσιας, ή άλλα] πεόιάς καί ευχειός ές·ι πάσα, σίτω
όε καί σφόόρα ευτυχής* τριάκοντα χούν άποόίόωσι, όιά τού
τυχόντος όρύκτου σχιξοριένη. Φόρον ό’ έρερον Μιθριόάτη τω
Εύπάτορι ούτοι. Εντεύθεν φασί καί τά σιτοπόμπια τοΓς
Ελλησα είναι· καί Αευκωνά 9ασί πέμψαι εντεύθεν Αθν;ναιοις σίτου μεόίμνους μυριάόας πεντεκαίόεκα. Διά όέ τό
νομάδας είναι τούς βορειότερους , Γεωργοί οϋτοι έκαλ.ούντο
ιδίως.
Οτι ίόιόν ές·ι Σκυθών καί Σαρματών τό τούς ίππους εκτέρινειν εύπειθείας χάριν* μικροί μεν γάρ είσαι, όςέΐς όέ σ^όόρα
καί όυσπειθεΐς.
Οτι εν Σκν2όα αετός ού y/νεται. Γίνεται ίέ ζώόν τι εν
ταύθα, ό καλούμενος Κόλος, μεταξύ ελαίου τε καί κριού τό
μέχεθος,
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μέχε3ος, λευκός, όξύτερος τούτων τώ δρόμω, πίνων τοΐς
jid&umv εις την κεφαλήν, eft’ εντεύθεν εις ημέρας ταμιευων
πλείους, ώς** όν TfS άνύδρω νέμεσ$αι ραδίως. Τοιαυτη μεν ή
μεταξύ Ρήνον χαΐ Τανάιδος ποταμών χωρά, ή έχ τον ίς-ρου
ποταμοί, υπό τής Ποντικής ^αλα'σσης άγοριζομένη.
ότι παράλληλη ές-ι τρόπον τινά. τώ ϊς-ρω ποταμώ τά τε
Ιλλυρικά χαΐ τά Παιονιχά χαΐ τά Θράκια ορη, μιαν πως γραμ
μήν άποτελοίντα, δφονσαν άπό τον Αδρίον μέχρι προς τον
Πόντον* ίσπερ προσάρκτια μεν, τα μεταξύ 1ς·ρον ποταμοί χαΐ
των όρων προς νότον όέ, ή τε Ελλάς χαΐ ή συνεχές Βάρ
βαρος μέχρι τής ορεινής· Προς μεν ουν τον Πόντον, το ΑΓμόν
iriv όρος, μέχις-ον των τούτη καί υψηλότατον, μέσην πως
διαιρούν την Θράκην. Προς £έ τώ Δ^οία, πάσα η Αίρΐα σχε
δόν τι* μέση δ? ή Παιονία, καί αυτή πάαα υψηλή» Ey’ έκάτερα
^ αυτής, επί μεν τά Θράκια, ή Ροόοπη, όμορον υψηλόν όρος
μετά τον Αίμον* έπΐ 5έ Πάτερα προς άρκτον, τά Ιλλυρικά, ή τε
των Αΰταριατών χώρα καί ή Ααρδανιχή. At <$*Αλπεις Αατεινουσι μέχρι τών ίαπόίων, Κελτικοί τε άμα καί Ιλλυρικοί
εΒνους. Η δε Οχρα ταπεα/ότατον μέρος τών Αλπεών ές-ι, τών
Αατεινουσών άπό τής Ραιτικής μέχρι ΙαπόόΪΜν· εντεύθεν δ>
εξαίρετοι τά όρη πάλεν εν τοΐς ίάποσι, καί καλείται Αλέια.
Μεταξύ ^ Οκρας καί Λλ^ΐων όρέων έν τη ίς-ρια, τά όρη τά
Καρούαχκα επ’ ευθείας. Τά όέ Βέέία ετι άνατολικώτερα τών
Αλ&'ων* ώς είναι κατά τό πέμπτον κλίμα σχεδόν επ’ ευθείας
τά όρη ταΰτα, Οκραν, Καρούαχκα, Αλ&α, Βέ£ια* είτα τώ της
άνω Μυσι'ας όρη* είτα ό Αίμος ό Θράκιος, έως τοί Εϋςει'νου
πόντου. Αΰτη ούν ή κατά τά προκείμενα όρη ευθεία παράλ
ληλός ές*ι τώ ίς*ρω σχεδόν*
ότι άρχη τής Ιλλυρικής παραλίας ές-ΐν ή ifpta, συνεχής
,ουσα τοΐς τε Καρνοις καί τή Ιταλία. Και εΐσΐν οκτακόσιοι
3
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στά&οι από toy μυχού tou Αδρίον εως τής Πόλος* τοσουτοι
&ε άπό toy αυτόν Ιως Αχκώυος, πόλεως ϊτβλο^ς. 0 ίέ πας
τκς Ιςτρία; παράπλους έως των Αλβίων o^kSv, ς·άίίοι χίλιοι
τριακόσιοι. Ε&ς is i f at 6 Ιαποίικάς παράπλους , faifav
χιλ,ίων.
Οτι οί Ιάποόες ΐίρυνται en't τώ Αλβίω δρει, τελευταίο»
όντι τών Αλπεων καί νψηλώ σφόίοα, τρ μεν επί τούς Παννονίους και τόν ϊς-ρον κα3>5κοντες, τ>5 ίέ επί τόν kipiou.
Κατάςικτοι ίε α<ην ομοίως τοΓς άλλοις Ιλλνριοίς τεκαί Θρχξόι.
ότι μετά τόν τών Ιαπόίων παράπλ.ουν ό Λιουρναδς έςι
ς-αόίων χιλιων πεντακοσίων, νκ'αων αριθμόν Ιχων προ αν*
τον περί τεσσαράκοντα. Τών 5έ ίαπο'ίων ν£σος πρόκειται ί
Κυρακτοο5* τών $έ Ις*ρίω* αί Αψυρτιίες νίσοι, εν£α φασί τόν
Μνείαν τόν ά&λφόν Αψυρτον άνελείν. Καί ί Τραχούριον οέ
καί ί Φάρος προ τκς Λιβυρνιας είσί, υίσοι επίσημοι* καί ή
ίσσα νίσος.
Οτι ιόιον τών Δαλ.ματέων τό ίίά όκταετηρόίος αναδασμόν
ποιεΐσ-αι της χώρας* τό ίέ μή χρήσ&αι νομίσμαοι, πρός μεν
τούς έν τή παραλία τάντη ϊ3ίον, πρός άλλους ίέ τών Βαρβαρών
πολλούς κοινόν.
ότι όρος ές-ΐν Αρόιον, μέσον τέμνον την Δαλματικην, τί;ν
μεν επιίύαλάττιον, τη* οέ επτ Πάτερα. ΕΓτα ό Νάρων ποταμός,
καί προ αντοΰ ή Μελαινα νήσος, ήτις καί Κέρκυρα καλείται,
Κνιόίων κτίσμα.
Οτι πολλά ετνπ έςέλιπον, καί έκλείπονσι. Γαλατών μεν,
Βόΐοι καί Σκοοοίσκοι* Ιλλνοιών οέ, Αύταοιαται καί Αοόίαίοι
και Δαοδανιοτ
Θοακών
οέ,' Τοι?αλλοε·
NSv ^ οδί* ον$αα
•
4·
|
λ if*
*
Μακ;ίόνων ί; θ ίΑ κ ΐν .

Ou αετά τκν των ApitaiVv καί Πλτ^α&ν τ:α£α)ών, Ρί^αιων
κέλίτος ίςι, καί Ρ£ων αο/;ς" και Δειλών
« έ ς νίτον

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΑ. Ζ.

37 ι

7;οταμός, άνάπλονν έχων προς έω μέχρι τϋς Δαρδανικ>?ς· [>)]
σνναπτει τοΐς τε Μακεδονικοις καί τοΐς ΓΙαιονικοις έ3νεσι προς
μεατιμδρίοιν. ΕΓτα Δνρράχιον ομώνυμος τϊ, χερρονήσω πόλις,
Κέρκυραίων κτισμα* εΓτα Αψος ποταμός* ε?τα Απολλωνία πόλις,
Κοριννών κτισμα* εΓτα Αοιος ποταμός* εΓτα Βαλλιακά πόλις,
καί τά Κεραύνια όρ«, καί Χα'ονες, ή άργν τον Ιονιον κόλπον,
καί «όσος Σασώ. Καί έτι τό μεν ϊόνιον όνομα, δ άρχ# τον
κόλ.πον* τό δε Αδριας, τον εσω μέρονς [μέχρι] τον μνχβν*
ννν δε σνμπας ομοίως καλείται. Και εισΐν άπό Λιένρνι'ας εις τά
Κεράννια όρτ} ή παραλία Γάδια δισχόλια* ή δε άπό τον μνχού
τον Αδριον οδός, εως των Κεραννιων όρέων πε£ρ> r,μερών
πλειόνων ί; τριάκοντα* κατά δέ θάλασσαν ό πλονς ί,μερών
εξ. Καϊ ός-ι πάσα « παραλίά αντκ ενχειος, καί πάμβορος, καί
ενάμπελος, καί ενδενδρος.
Οτι δ νπερκειμένκ, τίς παραλίας Ιλλυρία, πασά ές*ιν ορεινή
xtu ψυχρά καί νι^όδολος* κ δέ προσάρκτιο; καϊ μάλλον, ώτε
και τών άμπέλων σπάνιν είναι. Ταντα δέ τά χωριά Παννόνιοι
κατέχονσι* πρός νότον μέν μέχρι Δαλματεων και Αρδιαίων,
πρός άρκτον δέ μέχρι τον ϊς-μον ποταμού, πρός εω δέ Σκορδίσκοις σννα'πτοντα· τλ δέ παρά τά όρη τών Μακεδόνων και
Θρακών.
Οτι εν Ανταριάταις, ε3νει ίλλνρικώ έπισδμω, ύδωρ iri
ρέβν υπό άχκει τινΐ τον εαρος* άρνσάμενοι δέ τό ύδωρ, και
άπο^έντες «μέρας πέντε, ειχον* εΓτα έςεπκχνντο, καί «σαν
άλες.
Οτι μετά τλν τών Σκορδίσκων χώραν ό τών Τριβαλλών καί
Μνσών ές*ϊ χώρα, παρά τόν ίς-ρον ονσα* καί τά e/>i τά τκς
εντός Irpov μικράς ΣκνΒτιάς.
#
Μ
C»
Οτι άπό τον νοτιωτάτον ς·όματος τον \rpov, δπερ Ιερόν
καλείται, επί νότον ιόντί τλν τον ΙΙόντον παραλίαν, ’'Irpo»
Ω a

3?»

ΧΡΗ2ΤΟΜ. ΕΚ ΤΩΝ 2ΤΡΑΒ.

fV« πολιχνιον άπο πεντακοσίων ςαδίων, Μιλρσιων χτίσμα' εΓτα
ίτερον πολιχνιον Τομις, άπό λακοσίων πενηίκοντα στάλων*
ίΓτα πόλις Κάλλατις, άπό Αακοσίων όχίωίκοντα στάλων ,
Ηρακλεωτών χτίσμα? εΓτα πόλις Απολλωνία, άπό χιλι'ων
τριακοσίων Καλλάτιόος ς*αλ'ων, χτίσμα Μιλησίων. Εν όέ τω
μεταξύ Απολλωνίας καί Καλλάτιίος, ϋόρσσός έΓ«ν* εΓτατά τοΰ
Αίμου όρους ανατολικά πέρατα, άρξάμενα άπό των άλσεων*
εΓτα Μεσημβρία, Μεγαρίων χτίσμα? εΓτα Αχχιάλ») πόλις* εΓτα
Απολλωνία. Πάλιν ό* άπό τΰς Απολλωνίας επί Κυανέας,
ς-άδιοί είσι χίλιοι πεντακόσιοι. Εν όε τω μεταξύ, ή τε ΘιΛ
«άς και Σα)μυδησσος, οάγιαλό; ίρημος καί λιΒώόής, άλιμένος, άναπεπταμένος πολύς πρός τον βορράν, ςαδίων όσον
επτακοσίων μέχρι Κυανίων το μίκος. At όέ Κυάνεαι νησίλά
«σι λ3ο πρός τώ ς-όματι τοΰ Πόντον, τό μεν τη Ευρώπη
προσεχές, τό ίέ τρ Ασία, διειργδμενα πορθμώ όσον είκοσι
στάλων* τοσοΰτον ίέ λέχει καί τον ίεροΰ τοΰ Βυζαντίων, καί
τοΰ ίεροΰ τοΰ Χαλκηόονίων, οπερ ες*ί τό ς-ενώτατον τοΰ Θρακίου Βοσπόρον καί τον Πόντου ς*όμα.
Οτι Θρακις-ί καλείται ή πόλις, Βρία. Διό Μεσημβρία μεν,
ύ τοΰ Μέσιος βρία' Ση)νμβρία δε, η τοΰ Σ^λυος βρία. Η όέ
Αίνος ποτέ Πολτυοβρία εκαλείτο, τοΰ Πόλτυος βρία.
Οτι Μεχαρεΰσι, χρωμένοις ποτέ περί αποικίας, Ιχρρσεν ό
ίεός χτίζεο/ πόλιν απέναντι των τυφλών, λέχων τό Βυζάντιον*
τούς yap Χαλκρλίνίόυς τυφλούς έκάλει, διότι πρό λεκαεπτά
ετών έλ^όντε; ούκ ένενόησαν, ώς τυφλοί λό)ύεν, την άμείνω
χώραν έκλέ|ασθαι τό Βυζάντιον, άλλ’ έχτισαν την χειρω, τύν
Χαλκείονα.
Οτι ύ Πηλαμύς γεννάται μεν εν τοίς έλεσι τ»5ς Μαιώτιόος
λίμν>];· εΓτα εκεί όλιχον αύ£»]5εΓσα κατέρχεται εις τον Πόντον’
εΓτα τά Ασιανά μέρη επιλαβοΰσα έως Τραπεζοΰντος, λιά τη»
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Ιη>

ριχρότητα βύ θηρεύεται. ,βντεΰ^εν ό* εως Σινώπης άρχεται
$νρευεοθαι, χαί κατά μικρόν αυξήδείσα εν Βνξαντίω ήβη ωραία
Ιςί, και θηρεύεται ράλις-α* χαί εις τό χέρας το κατά Βνζάν*
τιον, κολπώίες προς όυσράς άνάχυρα της θαλασσής, εισέρ
χεται, καί άγρευεται ράλις-α.
Οτι το κατά Βυζάντιον χέρας ών6μας·αι, όιά το ε’οικέναι
ελάφου xipow τήν ταυτρ θάλασσαν* έχει yip κόλπους τινάς,
ώ; άν άποφυσεις.
ότι η νδν έλλάς χώρα Βαρβαρών ήν πρότερον κατοικία·
βίον Πέλοπος ρέν έκ της Φρυγίας έηαγαγορένου λαόν είς την
απ’ αυτσΰ κλη&είσαν Πελοπόννησον Δαναόν, 5* έξ Αίγυπτου*
Δρυόπων όέ, καί Κανκώνων, χαί Πελασγών, χαί Λελεγων,
χαί άλλων τοιούτων, χατανειραρένων τά χωρία τής Ελλάίος.
Την τε γάρ Αττικήν οι μετά Εύρόλπου Θράκες έσχον* τής όέ
Φωκίίος τήν Αΰλίόα Τηρεΰς* τήν όέ Καίρείαν οί ρετά Κ αίρου Φοίνικες* αυτήν όε τήν Βοιωτίαν. Αονες καί Τερρικες καί
Ταντες. Καί άπό των όνοράτων ό* ένίων τό Βάρβαρον ε’ρφαίνεται* Κέκροψ, Κο'όρος, ΑΓκλος, Κο'3ος, Δρύρας, Κρινανός.
Καί νυν όε πάσαν Ηπειρον καί Ελλάία σχείόν, καί Πελοπόν·
νήσον χαί Μακείονίαν, Σκυόαι Σκλάβοι νερονται. Καί ή Ιωνία
όέ υπό Καρών καί Λελέγων έκρατείτο.
ότι υπό τό έκτον κλίρα κείται ή Αλπις τό όρος, χαί πρός
άνατολάς σχείόν έπ’ ευθείας όιήκει ή ορεινή αυτή ράχις, έως
Αίμου όρους, τοΰ είς τον Εΰξεινον λήγοντος* ώνο'ρας-αι όέ
κα^’ έκας*ον £όνος, ούτως* Αλπις, Οκρα, Καρουαγκα, Αλβις,
Βέβια* και ταϋτα ρεν, τά Ιλλ,υρικά όρη* τά όέ Μακεόονικά ,
Βερτίσκος, Σκάρόον, Ορβηλος, Ροόο'πη, ΑΓρος* ταϋτα όέ τά
έσχατα ίΰο, Θράκιά είσι. Μεταξύ όέ τής ράχεως ταντης καί
τοΰ -Ις*ρου κά3ηνται ό$νη ταϋτα, Ραιτοί, Οΰϊνόελικοί, Νωρικοί, Παννόνιοι οί άνω, Παννόνιοι οί κάτω, Σκορόίσκοι,
Ω 3
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Δαλμάται, Μυσοί ο< άνω, Μυσοί οι κάτω, διήκοντες βω; τή;
Πεύκης νήσου. Ot δέ Ιλλυριοΐ και ot Μακεδόνες καί ot Θράκες
πρός νότον είσί τής ράχεως τούτης.
Οτι άπό Απολλωνίας, της εν τω λδρία ΤαυλανΠων των
Μακεδονικών πόλεως, η ές*ι πλησίον Δυρραχίου, άρχεται η
Εχνατία οδός, προς έω βεβηματισμένη κατά μίλιον καί κατεςττ
λοθετημένη, μέχρι Κύψελον καί Εβρου ποταμού' μιλιών δέ έςτ
πεντακοσίων τριάκοντα πέντε* καί εάν $ τό μίλιον ς’άδία οκτώ,
γίνεται αντη η οδός ραδίων τετρακισχιλίων δίακοσίων oyδοήκοντα. Εάν δέ, ώς Πολύβιος βούλεται,υπερβάλλει τό μιλιών
τοϋ όκτοΓαδΐόυ διπλέθρον, δ έςτ τριτημόριον τού ς*αδίου (to
yap πλέθρον έκτημόρων ές-ι τού ραδίου ) , προσθετέου τοις τε·
τρακισχιλίοις διακοσίοις όχδοηκοντα σταδίοις, το τρίτον των
πεντακοσίων τριάκοντα πέντε, τοΰτ* εςτν εκατόν έδίομηκοντα
οκτώ* καί γίνονται τετρακισχίλια τετρακόσια πεντήκοντα δκτώ.
Οτι ΠτολεμαΓος μεν τό τής Μακεδονίας βόρειον πέρας είναι
λέχει την χραμμην την διά Βερτίσκον ορούς καί Σκάρδου καί
Ορβήλου έκβαλλ.ομένην* προς άνατολάς phi, έως μέσης τής
Προποντίδος* πρός δύσμάς δ έ, έως τών εκβολών ΔρΛωνος
ποταμού , τού έκ τού Βερτίσκου όρους άνίσχοντος* Ζνα τά

βορειότερα τών όρέων τούτων καί της γραμμής τούτης ρ , τά
μέν Ιλλυρικά, τά δέ Θράκια* ό δέ Στράβων οΰχ’ ούτως* άλλα
την Εγνατίαν οδόν μεθόριον τίθησιν Ιλλυρίας καί της όπείρον,
άπό Απολλωνίας έως πόλεως Λυχνιδίου, καί τόπου καλόν*
μενού οΰτω, Πυλώνος* τά δέ λοιπά τής οδού τούτης, διά τε
Ηράκλειος καί Λυχκης"ών καί έόρδων, είς Εδεσσαν καί Πέλ
λαν, έως Θεσαλονικείας> Μιλιά δέ εΐσι ταύτα διακόσια εξή
κοντα επτά. Τά δέ λοιπά έως ποταμού Εβρου, τοσαύτα.
Οτι άπό Απολλωνίας πόλεως ή Eyvarta οδός διορίζει πρός
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νοτον trjv Ηπειρον, περιεχομένων υπό τον Αδριαπαιοΰ πέλα
γους, ίως τον κόλπον τον Αριόρακικοΰ* Από δε τον Αμδραχκοδ κόλπον προς ?ω, Ιως Αιγαίου, Ελλάς έςε, προς νότου
έχουσα τ»ν Πελοπόννησον*
On 6 Στρυμων ποταμός διορίζει Μακεδονίαν nod Θράκην
i δε Θρφιη, χλυζομένη Αίγαίω τε ικλάγει, καί τω Μέλαν*
κόλπω, καί Ελλησπόντω, καί ΪΙροποντίδι, καί Βοσπόρω, καί
Εΰ£εόνω πόντω, εις τον Αίμον τό όρος περατονται* ή δε βό~
ρειος τ$ς Θράκης πλευρά & ΑΤμός ες-ι καί *> "Ροδόπη καί ό
θρύλος τά όρη* ί δε δυαμααι πλευρά δ Στρυμ&ν ποταμός έ?ι.
Οτι το Μυρτωον πέλαγος περιίχεται άπό Σουνίου έως Κό
ρινθόν, καί του Σαρωνικοΰ κόλπον* εΐτα τη ανατολική τής
Πελοπόννησου πλευρά, Ιως Μαλειας καί Κνθιίρων καί Κρήτης
των βορείων μερών* έν δ πέλάγει καί αί Κυκλάδες εισό.
0τ» ή Αωδώνη έν τ*5 των Μολοττών χώρα ες*ΐ, των εν
Ηπείρω.
Οτι άπο των Κεραύνιων ορίων καί Χαόνων δ επί την
ίω παράπλους ςαδίων έςί χιλίων τριακοσίων, εως τον ς·όματος τον Αριόρακικον κόλπον, ένθα καί ή Ηπειρος περατονταε.
Οτι από Κασσιόπ^ς λιράνος, τίς εν Κέρκυρα, έως Βρεντεσιου ς·άδια χίλια έπτακόσια.
Οτι τον Αμέρακικον κόλπον, τό μεν ςόμα ς*αίίων ες·ί
τεσσάρων, ό όέ περίπλους τριακοσιων στα&ων «ς·«ν* £ π οικοϋσι δ* αυτόν Αμψίλοχοι μεν προς βορράν, Ακαρνάνες ίέ
προς άνατολάς, Κασσωπαΐοι ίέ και Νικόπολις (Aiyoufou
χτίσμα) προς δυσμάς. Εν δε τω μυχώ τον κόλπου, Αμορακία
ες-ί πόλις, έ£ «ς ό κόλπος ώνόμαται, ολίγον άπο θαλάσσες*
ίν Πύρρος ό Ηπειρώτιςς εΆσψον ε’ποίησε, βασίλειο» ταύνρ
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/' ρησ«μένος. Κτίσρα a? i?i Γοργού τον Κυψέλου παιδός ή
ApSpxua πόλις.
Οτι τα Ακτια πενταετκοικός άνών έςαι εν Νικοπόλει* εν3α
ό Αυγονςος Αντώνιον καταναυραχόσας περί το Ακτιον, τήν τι
>/
4#
πόλιν έκαλεσε Νικόπολιν, και περί το Ακτιον τά Ακτια αγώνα
Ολυρπικόν έ3ρκε«
Οτι ρετά τκν τών Επιγόνων εις θϊίβας ςρατείαν Αλκραίων,
παρακλήσεις Οπό Διορδδους, συνρλσεν εις Αιτωλίαν αύτώ* και
συ;«ατεκτρσαντο ταύτην τε ττ?ν Αιτωλίαν, και τκν Αρφιλοyicat, καί τλν Ακαρνανίαν. Καλοϋντος δ* αυτούς έπΐ τον Τρωι
κόν πόλερον Αγαμέμνονος, ο ρέν Διορκ'ό^ς έπορεύσρ· ό δέ
Αλκραίων, ρεύ/ας εν τρ Ακαρνανία, τό Αργος έκϊισε, καλέσας
Αμψύ.θ'/atQV, έπώνυρον τοϋ αδελφού- ^Ιναχον δέ, τον διά τκς
χώρας ρέοντα ποταρόν εις' τόν κόλπον, άπό τον κατά ττιν
•
Αργείον προσηγόρασε.
Οτι πλρσι’ον της τε Μακεδονίας καί τής Θεηαλίας, περί τό
Ποιον όρος καί τόν Πίνδον, ΑΐΒαιες τε καί αί τοϋ Πηνειού
π>3χαί. Τό δε εν Δωδώνρ ραντεΓον έν τρ Θεσπροίτία ές’έ* καί οι
ποαιταί Θεσπρωτίδα trjv Δωδώνην Ισασαν. Κεΐται δέ υπό τώ
Τοραρω ορει* καί άπό τοϋ Τοραρου όρους καί οί τοϋ Διός ύπο
πτοι άνιπτόποδες,Τόρουροι εκαλούντο, έν συχκοπρ άπό τοϋ Τοραρουροι, ώ; άν τοϋ Τοραρου φυλακές. Καί τό έν τρ Οδϋσσεία
Οπό Αμψαόμον λεχόρενον. α Ην μεν κ’ αιντίσωσι Διός ρεχάλοιο
» Βέμις-ες », [^ράφουσιν], «0ν ρέν κ’ αίιοίσωσι Διός ρεχάλοιο
» Το'ρουροι.» Ουδαροϋ γάρ τά ραντεΐα Ζεμιςας καλει όμηρος ,
άλλ* επί τών πολιτικών καί νοριρων εθών είωθε καλεΓν τό 3έρις-ας. Πρότερον
Οπό άνηθών προφητών έκρατεΤτο’ υς-ερον δε
υπό τριών γννααων γραιών. Ην δέ πρότερον περί Σκοτούσσαν
πόλιν τκς Πελαοφιώτιδος τό γρηςτζριον έρπρ^σ&έντος δ" υπό
τινων τοϋ δένδρου, ρετηνίχ^ρ κ£τά -χρησμόν τοϋ Απόλλωνος
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h Αωδώνρ. Εχρηαμώδει δ> ον διά λόγων, άλλά διά τινων
σν^όλων, ώσπερ το έν Λιβΰρ Αρρωνιαχόν, ίσως #ε τινα
πτήσιν at τρεις περις-εραί επέτοντο έζαίρηον, έζ ών αί iepjstate
παρατηρβυρεναι προεθέσπι£ον. Φασί ίέ καί κατά την των Μολοττών καί Θεσπρωτών χλώτταν, τάς γραίας πελώς καλείσ0αι,
καί τούς γέροντας πελίους* καί ίσως ούκ όρνεα ήσαν αί θρυλλουρεναι πελειάίες, άλλά γυναίκες γραϊαχ τρεις, περί τό ιερόν
βχολά{ουσαι.
Ore η παροιμία, Τό εν Δωόωνρ χαλκείον, έντεόθεν ώνοράσθη. Χαλκείον ήν εν τώ ίερω, εχον ύπερκείρενον ανδριάντα,
κρατούντα μάςιγα χαλκόν, άνάθηρα Κορκυραιων4 η <?έ ράς·ι$
ήν τριπλή, άλυσιόωτή, άπηρτηρενους εχουσα έξ αυτής άς-ραγχλους* οι πλήττοντες τό χαλκείου συνεχώς, οπότε αίωροΓντο
υπό των άνίμων, ρακρούς ήχους άκειργάζοντο* έως ό μέτρων
τον χρόνον, από τής αρχής τού ήχου ρέχρι τέλους, καί επί
τετρακόσια προέλθοι’ όθεν καί ή παροιμία έλε'χθη, Η Κερκυραίων μάςιζΟτι ή Κόρκυρα τό παλαιόν ευτυχής ήν, καί δύναμη ναυ
τικήν πλ.είς*ην είχεν, άλλ’ υπό πολέμων τινών καί τυράννων
ε^θάρη* καί δς-ερον υπό Ρωραίων ελενθερωθείσα ούκ έπρνεβη, άλλ’ επί λοιδορία παροιμίαν ελαοεν, «ΕλευΘέρα Κόρκυρα,
» χε'ζ’ όπου Τελείς.»
ότι ή Μακεδονία περιορίζεται, εκ μεν δνσμων, τή παραλίά
τοϋ Αδρίον εξ ανατολών δε, τρ παραλλήλω ταύτης ρεσηρδρινρ
γραμμή, τρ διά των εκβολών Εβρου ποταμού καί Κυψελών
πόλεως* έκ βορρά ίέ , τρ νοουρενρ ευθεία γραμμρ, τρ όίά
Βερτισκου όρους, καί Σκάρδον, καί Ορβήλον, καί Ροδόπης,
καί Αιρου (τά yap όρη ταΰτα, άρχόμενα άπο τον Αδρίον ,
όιήκει κατά ευθείαν γραμμήν εως του Εύξείνου, ποιοΰντα
χερρόνησον ρε^άλην πρός νότον την τε Θράκην όρου καί
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Μακεδονίαν καί Ήπειρον καί Αχαίαν )* έκ νότον δέ, τη Εχνατία
όδω, «πο Δυρραχίου πόλεως προς άνατολάς ίοΰσιν, έως Θεσσαλονικεώς* και εςτ τό σχήμα τοΰτο τής Μακεδονίας παραλ
ληλογράμμου tyyt^cu
Οτι ό Πηνειός ποταμός, ρεών διά τδν Τερπών καί άρχόμενος από τον Πήδου όρους, καί διά μέσης Θεσσαλίας και
των Λαπώών καί Περραιδων, δεχόμενος τε toy, Εΰρωτον
ποταμόν, ον Ομηρος Τιταρήσιον ώνόμασε, διορίζει Μακεδονίαν
μεν προς βορραν, Θεσσαλίαν δέ προς νότον* αί δέ τον Ευρώ·
του ποταμοί πηχαί εκ τοΰ Τιταρίου όρους άρχοντα:, ό ές*ι
συνεχές τω Ολυμπω* καί ές*ιν ό μέν Ολυμπος, τής Μακεδόν« ς, η δέ Οσσα, τής Θεσσαλίας, καί το Πήλιον.
Οτι υπό ταΓς υπωρείαις τοΰ Ολυμπου, παρά τον Πηνειόν
ποταμόν, Γυρτών έ$ι, πόλις Περροα&κή καί Μαχνήτις, έν $
Πειρ&οός τε καί ΐξίων ήρ£αν. Απέχει δέ της Γυρτώνος [ς*αδίους εκατόν ή} πόλις Κραννών* καί φασίν, όταν ειπρ ό Ποιη
τής, «Τώ μέν άρ’ έκ Θράκης» έφΰρους μέν λέ/εσθαιτούς
Κραννωνίους, Φλεχΰας δέ τούς Γυρτωνίονς.
Οτι τό Δίον ή πόλις ουκ έν τώ α^ιαλω τοΰ Θερμαίου κόλ
που ές*ίν, έν ταίς υπωρείαις τοΰ Ολυμπον, άλλ’ όσον επτά
απέχει ς-αδίους* ^ ε ι δ* ή πόλις τό Δίον κώμην πλησίον Πίμπλειαν, έν3α Ορψενζ διέτριδεν.
Οτι το παλαιόν οί μάντεις καί μουσοανν είργάξοηο*
Οτι μετά το Δίον πόλιν ο Αλιακμων ποταμός έςιν, έκθαλλων
ας τον Θερμαίον κόλπον καί τό άπό τούτον, ή προς βορράν τού
κόλπον παραλία Πιερία καλείται, έως τού Α&ού ποταμού , έν η
καί πόλις Πύόνα, η νύν Κίτρον καλείται· εΓταΜεθώνη καί Αλω·
ρος, πόλεις· εΖτα Εριδών καί Λονίώς, ποταμοί. Από οέ Λον&ον
εις Πέλλαν πόλιν ανάπλους ς·αίίΛ εκατόν etxootv. Απέχει ^ ή
Μεθώνη της μέν Πύ&ης, σταόια τετταράκοντα, της Αλώρον ίε
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Ιδδορήκοντα ς*«'δια. ή μεν ουν Πύο^α Πιερική έ^ι πόλις* vf
δέ Αλωρος Βοηαϊκή. Εν μεν ουν τώ προ τής Πύδνης πεδίω
Ρωμαίοι, Περσέα καταπολεμήσαντες , χαθειλον τήν των Μακεδόνων βασιλείαν. Εν δέ τώ προ τής Μεθώνης πεδίω yeνέσθαι συνέβη τω φιλίππω τώ Αμύντου την έκκοπήν τον
δεξιού οφθαλμού καταπελτικώ βέλει, κατά την πολιορκίαν τής
πόλεως.
Οτι την Πέλλαν, ουσαν μικ^άν πρότερον, Φίλιππος εις
μήκος ηυξησε, τραφείς έν αύτρ. Εχει δε λίμνην προ αυτής, εξ
ης ό Λουδίας ποταμός ρεί* την δε λίμνην πληροίτού Αξιου τε
ποταμού άπόσπασμα. ΕΓταό Αξιός, διαιρώντήντε Βοττιαίαυ
και την Αμφαξίτιν χήν, καί παραλαβών τον EptyiSva ποταμόν,
έξίησι μεταξύ ΧαλαΥρας καί Θέρμης. Επίκειται δέ τώ Αξιώ
ποταμώ χωρίον, δπερ Ομηρος Αμυδώνα χαλεΓ, καί φησί τούς
Παίονας εντεύθεν είς Τροίαν έπικούρους έλθείν* «Τηλόθεν έξ
» Αμυδώνος, «π* Αξιου εύρυρέοντος ». Αλλ’ έπεΐ ό μέν Αξιός
θολερός ές-ι, κρήνη δέ τις έξ Αμυδώνος άνίσχουσα καί έπιμιχνυμένη αύτώ καλλίΓου ύδατος, διά τούτο τον έξης ς*ίχον,
« Αξιού, ού καλλις-ον ύδωρ έπικίδναται αίαν » μετα/ρα'φουσιν
ούτως, α Αξιού, ω κάλλις*ον ύδωρ έπικίδναται Αίης»). Ού yap
τό τού Αξιού ύδωρ καλλιςων της y/ίς τή οψει [έπΟκίδναται,
αλλά [τό] τής [πη]χής τώ Αξιώ.

Οτι μετά τον Αξιόν ποταμόν ή Θεσσαλονίκη ές*ί πόλις, ή
πρότερον Θέρμη εκαλείτο* κτίσμα δ>ές*ί Κασσάνδρου, ος έπί
τώ ονόμαζε τής εαυτού ^ναικός, παιδός δέ Φιλίππου τού
Αμύντου, ώνόμασε* μετώκισε δέ τά πέριξ πολίχνια είς αυτήν*
οίον Χαλας-ραν, Αινείαν,. Κισσόν, καί τινα *καΐ* άλλα. Εκ
δέ τού Κισσού ύπονοήσειεν άν τις χενέσθαι καί τόν παρ'
όμηρω Ιφιδάμαντα, ού ό πα'ππος Κισσεύς έθρεψεν αύτόν,
φησίν, έν Θρήκη, ή νύν Μακεδονία καλείται.
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0 τ« % Βέροια πολς έν ιαΓς νπωρεώας κεΣτοχ τον Βερριον
ίρονς.
Οτι ν ΠαΆτ,νη χερρόντ,σος (ζς εν τω ίσΒμω κεΐται τ, πριν
μεν Ποτιδαια, ννν οέ Κασσανσρεια) Φλεγρα το πριν εκαλείτο.
Ωκονν δ* ανύν οί μυΒευόμενοι γίγαντες, εΒνος βαεοές καί
άνομον, ονς Ηρακλίς όιέψΒειρεν. Εχει' δέ πόλεις τέοσαρας,
Ayvwν, Μένουν, Σ/,ιώντρ, Σάντρ.
Οτι τίς Ολΰν5ον έπάειόν εΥι Μ>]κνβερνα εν τω Τορωναιω
χόλπω.
^ε
Οτι πλησίον 0λόν5ον χωρίον ές·ΐ κοιλον, κώ,ούμενον Καν5αρώλε3ρον, εχ τον σνρΕε&ιχότος* το yap £ώον ό Κάνθαρος
πέρι| τπς χώρας γινόμενος, τρίχα ψανιη3 τον χωρίου εκείνου,
$ιαφ~είρεταα.
*
Οτι άντιχρύ Kavaqsov, βάρον τίς Π ολλές, $ Δέρρις ες-ΐν
«*ρ«» πλησίον Kwfov λιμενος’ χαι ό ΤορωναΓος κόλπος νπό
τούτων άψορίξεται. Καί προς άνατολας αυ5ις κεΓται τό άκρον
τον Αφωνος, ο άψορΐζει τον Σπιτικόν κόλπον* ώς εΓναι
εαεξκς κόλπους του Αιγαίου πέλαγους προς βορρόάι, «λλ)5λων
απέχοντας ούτως* Μαλιακέν, IlayamjTixov, ΘερραΓον, Τορω*
vaiovj Σΐ)^τηκόν, Στρνμμονα,όν. Τά δε άκρα, Ποσειδιον μεν,
τό ρεταςν Μαλιακοϋ καί Παχαοιτικοΰ, τό δέ έφε&ς προς |3ορράν, Σηπίας, είτα τό εν Παλλήνπ Κανας*ρον, εΓτα Δέρρις , ε?τα
Nv/xcaTov εν τω Αθωνι, προς τω Σ^ιτικω* το ίέ προς τω
Στρυμον&ω, Ακραθως ακρον ών μεταξύ 6 Αθων 9 ©δ προς
ανατολές, ί Λχμνος* προς <5ε/Βορραν άψορΐζει τον Στρνμονι·
κον κόλπον ί Νεαπολς·
Oti Ακανθος πόλις εν τω 2tyytTtx<3 κόλπω ές*< παράλιος,
πλησίον της τον Ξέοςον όιώρνχος· έχει ο* ο Αθων πέντε
πόλεις, Δέον, Κλεωνας, Θνσσον, Ολότν£ον, Ακραθώονς·
αντη ίέ προς τη κορναη τον Αθωνος κείται. Ε π ί* ό Αθων
σ
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όρος μα^οειδες, δξύταζον , υψηλότατου* ου οί ττ,ν κορυοήν
οίκούντες όρώσι τον ήλιον άνατέλλοντα, προ ωρών τριών τής
εν Τ>5παραλία ανατολές. Kat ες*ιν από πο'λεως t>js Ακανθου β
περότλους της χερρονκσου, έως Σταγείρου πόλεως του Αρις-οτέλους, ς*α'&« τετρακόσια* έν $ λιμήν όνομα Κάπρος, καί
νησίον ομώνυμον τω λιμένι* εΧτα at του Στρυμόνος έκ^ολαί*
εΓτα Φαχρη;, Γαλ-ηψός, Απόλλωνά*, πάοαι πόλεις* είτα τό
Νέστου ς·όμ«> τού διορίζοντας Μακεδονίαν καί Θρακών, ώς
Φίλιππος καί Αλέξανδρος, ό τούτου παΓς, διώριζον εν τοϊς κατ’
αύτούς χρόνοις. Είσί δέ περί τον Στρυμονικόν κόλπον πόλεις
καί έτεροι* οΐον Μύρκινος, Αρχίλ.ος, Δραοήσκος, Δατον* δπερ
καί άρίςγιν έχει χώραν καί εύκαρπον, καί ναυπ>$χια, καί χρυ
σού μέταλλα* ay* ου καί παροιμία, Δα'τον άχαθών, ώς καί,
Αχαθών άχαθιδες.
Οτι πλεις*α μέταλλα ες-ι χρυσού έν ταΓς Κρηνι'σιν, όπου
νυν οι Φίλιπποι πόλις ϊδρυται, πλησίον τού Παλαιού ορούς*
καί αυτό δε το Παχ/αΓον όρος χούσεια καί αρχύρεια έχει μέ
ταλλα, καί η πέραν, καί ί έντός τού Στρυμόνος ποταμού,
μέχρι Παιονίας* φασί δε καί τούς την Παιονιαν χήν άρούντας
«υρίσκειν χρυσού τινά μόρια.
Οτι ό Στρυμών ποταμός αρχεται έκ των περί την Ροδόπην
Αχριανων.
Οτι ό παρ’ Ομηρω Ας-εροπαΓος, υιός Πηλεχόνος, έκ Παιονίας ών της εν Μακεδονία ις-ορειται* διό καί Πηλεχο'νος υιός·
οι γάρ Παιονες, Πελαχόνες εκαλούντο.
Οτι οί νύν Φίλιπποι πόλ.ις Κρηνιδες εκαλούντο τό παλαιόν.
Οτι Σιντοι, έθνος Θρακικόν, κατώκει την Λήμνον ν>5σον*
δθεν Ομβρος Σίντιας αυτούς καλεΓ, λεχων, «Ενθα με Σίν» τιες ανδρες. »
Οτι μετά τόν Νέστον ποταμόν προς άνατολάς Αδδηρα
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πόλις, επώνυμος Δβδήρου, ον οΐ τού Διομσίδους timet ipatyov*
εΓτα Δίκαια. πόλις πλησίον, η; ύπέρχειται λίμνη μεγάλη, ή
BtrovtV είχα πόλις Μαρώνεια.
ϋ η ο νύν ποταμός Ρηγίνα εν Θράκη καλούμενος, έρ/ΐνος
ήν καλούμενος.
Οτι την Σαμοθραχην ίασιων χαί Δάρδανος αδελφοί ωχουν
χεραανωΒέντος δε ίασίονος δώ την είς Δήμητρα αμαρτίαν, ο
Δάρδανος «κάρας ά Σαμοθράκης, ελθών ωχησεν & τρ υπώ
ρεια τής *1όής, τ«ν πόλη; Δαρδανίαν χαλέσας* χαί έδίδαξε τους
Τρώας τά εν Σαμοθράκη μυςτ,ρια' εκαλείτο δέ ή Σαμοθράκη
Σάμος κρίν.
ό τι ή εν Θράχη χερρόνησος τρεις ποιεί θαλβίσσας* Προπον
τίδα εκ βορρά, Ελλήσποντον εξ ανατολών, καί τόν Μέλανα
κόλπον έχ νότου* όπου χαί έ Μελας ποταμός βάλλει, ομώ
νυμος τώ κόλπω.
Οτι εν τώ ίσΒμω τής χερσονήσου τρας πόλεις κεδται* πρός
μεν τώ Μελάνι κόλπω, Καρδία* πρός δέ τή Προποντίδι, Παχ*
τύη' προς δε τη μεσόγεια, Λυσιμαχία. Μήκος τοΰ ισθμού
Γαδια τεσσαράκοντα*
Οτι ή πόλις ό Ελέους αρσεναώς λέχεται* ταχα δέ χαί ό
Τραπεζούς.
Β1ΒΛΙΟΝ Η.
«
Ο τ ι ή απασα Ελλάς χερρονησοις ορίζεται* «ον πρώτη ή Πε
λοπόννησος, ίσΒμω κλεισμένη τεσσαράκοντα σταδίων δεύτερα
δε ή χαί τούτην περιεχουσα, ης ισθμός ε’ς*ιν ό εκ Πα^ών τών
Μεχαρικών εις Νισαιαν τό Μεχαρέων έπίνειον, ύπερδολρ ςαδιων εκατόν εαοσιν, από θαλαττη; της Κορινθίας επί θαλατταν τήν Σαρωναήν τρίτη δ* ή καί τούτην περιέχονσα,
από τού μυχού τού Κρισσαώυ κόλπου μέχρι Θερμοπυλών* ή
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ha/οουμένη suSita γραμμή ίσον irevtακοσίων οκτώ σταδίων,
την μεν Βοιωτίαν άτ.ασαν έντός άπολ.αμβάνουσα, την δε Φωχίδχ τέμνονσα λοξήν ναι τούς έπικνημιδίονς Αοκνους* τέταρτη
δ* ή όπό τον Αμδρακαον κόλπον Λα τής Οίτης καί της Τρα
χείας, ας τον Μαλιακον κόλπον καθήκοντα Ζχουσα τον ισθμόν
ναι τάς Θερμόπύλας, δσον δκτακοσίων όντα ραδίων, Πλεωνων
δε h χύΐων άλλος iftv, όπό του αύιοΰ κόλπου τον Αμ~
δρακικον, διά Θετταλών καί Μακεδόνων εις τον Θερμαίον
δφων μυχόν»
Οτι ό Πύλος ίς-ί μέν vat πόλις, «ΟΙ δε Πύλον, Νηλήος
» έυχτίμενον πτολίώρον ϊξον,» E ft δε vat it χώρα, «Ος τ*
» ευρύ |δέει Πυλίων διά γαιης,π Περί δε τήν πόλιν τόν Πύλον
ρεΓ ποταμός Αμαχος καλούμενος· δ£εν τδ, «Πύλοιο άναξ ήν
» ήμα$όεντος.» Η έέ Ηλις, ή χώρα έςεν' οϋπω yap ήν επί
των Ομήρου χρόνων η νΰν Ηλις πόλις χτισ&εισα»
0τ* Τριφνλία ή περί τήν Ηλαν χώρα δκλήθη, δώ τα τρία
γένη* τδ τε των απ’ αρχής Επειών κατασχόντων την χώραν,
ναι τδ των Ιποίκησάντων Μιννών, καί τρίτον τδ τών Ηλείων
τών δς·ατα έπικρατηοβντων.
ότι Κυλλήνη επ&ειόν έςτν Ηλείων, άπέχουσα της Ηλεδος
πδλεως f άδια εκατόν είκοοι. Μδμνηται δε τής Κυλλήνης τούτης
ναι Ομηρος, λέγων, «Ωτον Κνλλήνιον, άρχόν Επειών.» Ον
γάρ άπό τον Αρκαδικόν όρους όντα εμελλεν ηγεμόνα τών
Επειών όπο^ήναι.
ότι μετά την Κνλλήνην προς νότον δ Ζελλήεις eft ποτα
μός, ρεών εκ Φολδης διά πδλεως Εφύρας, έτερος ούσης τής
Θετταλικής, καί τής Θεαπρωτικής, καί τής Κόρινθόν καί περί
τούτης λέγα όμηρος, α Τήν άγετ* έξ Εφύρης, ποταμού άπο
» Ζελλήεντός.» Εκεί δε καί Οδυσσεύς ώχετο, «Φάρμακου όν
ο δραγόνον διζημενος, » Καί δή καί περί τούτης λεγουσιν οι
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ρη^ήρες, « He καί ας ΐφόρην εθελει πίειραν άρουραν [ελθεΐν],
» οψρ’ ένθεν Βυμοψθόρα ψάρμακ ενεύαρ,» Εκεϊθεν ήν καί η του
Αυγείου 3υ)άτηρ, «Η τόσα φάρμακα fdn, όσα τρέψει εύρεΐα
» χθων.» Προ δε αυτού καί ό Μινόειος ποταμός ές·α>' εΐτα ή Χε·
λωνάτας άκρα προς νότον, καί Πόλος έτερος τον Μεσσηνιακοΰ,
τον Νες-ορα 3ρέψαντος. Τρεις yoip dot Πόλοι, ώς καί τό έπος
όηλοί, « Ε ςι Πόλος προ Πόλοιο· Πόλος γε μεν έςτ καί άλλος*»
6 τε Μεθοριακός, καί ό τής Ηλιδος, καί ό Τριφνλιακός.

Οτι είωθεν Ορρός τά μέρη πολλάκις τοις ολβις συναρ&μείΰ* οιον, « Αν’ Ελλάδα καί μέσον Αργος*» Καί, «Αν’
» Ελλάδα τε Φθόρι τε-» Καί, «Οι δ* εκ Δονλιχίοιο, Εχινάων Θ'
» ίεράων.» Και, αΚουρήτες τ’ εμαχοντο *καί Αίτωλοί.»
Τοιοντόν έςτ καί τό, «Οί δ* άρα Βουπράσιόν τε καί Ηλαδβ
» δών έναιον» τό yap Βονπράσιον μέρος εςί τής Ηλιδος μοίρας.
ότι ες*ι τις ποταμός Αχελώος περί Δόρν πόλιν τής Ηλιδος, ομώνυμος τώ κατά ζήν Ακαρνανίαν ποταμώ, Αχελώω
καλουμένω»
Οτι από Φειάς πόλεως τής εν Ηλιδι έως Ολυμπίας από
ίλαλάσσης άνοδος ς-άδιοι εκατόν είκοσι, τώ έγγυτάτω.
Οτι άπό τον αντον τόπον έρχεται Ευρώτας τε καί Αλφειός,
έξ Ασίας κώρς τής Με^αλοπολίτιδος* δόντες δε έπί συχνούς
ς*αδίονς άνατέλλονσι πάλιν, καί ό μεν είς τήν Λακωνικήν, ό
δέ ας τήν Πισάτιν κατάγεται.
ότι ό Αλφειός ποταμός, παραλαβών τόν τε Κελάδοντα καί
Ερύμανθον καί άλλους ποταμούς, καί διελθών παρά τήν Ολυμ·
πών, εκβάλλει είς τήν Σικελικήν θάλασσαν.
ότι προς άνατολάς τοϋ Πόλον ήμα£όεντος όρος ες-ί καλοόμενον Μό&η. Φασί δέ τήν Μίν£ην, παλλακίδα ονσαν τον
Αδου πρίν , πατη3ήναι μέν νπό τής Κόρης , μεταμορφωSfjvou δέ εις τό φυτόν τήν Μίνθην, όπερ ες*ί τό Ηδύοσμον.
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6 προ τοΰ Πύλου αίχιαλός Βινώδης έςι καί ς'ίνος,
SSev ημαΒόεις 6 Πόλος.
ό τι Αέπρεον πόλις τής Μεσσηνίας, άψ’ ου ό ήμαθόεις
Πύλος Αεπρεάτης.
ό τ ι , ένθα 6 Τηλέμαχος κατέλαβε τον Νές·ορα θύοντα, τό
Ιερόν ές-ι τού Σαμίου Ποσειόωνος* η $ε Σάμος κώμη ές-ί τής
Μεσσηνίας.
Οτι τήν Θρυόεσσαν πόλιν, ΑίπεΓαν κολώνην, καί Θρύ ον
Αλφειοίο πόρον, τήν αυτήν λέρει είναι Ομηρος’ καί yap εκεί
περάσιμος γίνεται ό ΑλψίΙός ποταμός. Αλφειός όέ ώνόμχςαι,
διά τό δίνχμιν ξγειν τούς άλφούς ίάσθαι.
Οτι ή Οιχαλία πόλις ή τοΰ Εύρότου Οίχαλιήος, ή νυν
καλουμέ^η Ανδααία, πολίχνιον Αρκα&κόν, ομώνυμον τώ Θετ*
τάλικώ* καί τώ· Ενβοϊκώ.
·
ό τι οί μεν άλλοι Πύλοι παραθαλάσσιοί εισιν* ό ίέ τοΰ Ν έςνρος ό Τριφυλιακός καί Αρζαόίκός καί Αεπρεατικβς, υπέρ
τούς τριάκοντα σταδίους της θαλάσσης απέχει, ώς όηλοΓ ό
Πεισίς-ρατος καί ό Τηλέμαχος, μη είσελθόντες εις τήν πόλιν
μετά τοΰ άρματος, αλλά παραλλάξτε?.
Οτι ό Τηλέμαχος, υψορώμζνος τήν των μνης-ηοων ένέδραν,
έπλεε, πρώτον μεν προς βοόράν έως Ηλιβος* είτα ε’κείθεν όϊά
των Εχινάοων νήσων , ίως τοΰ Αμζοακικοΰ κόλπου, πορευ
θείς προς άνατολάς, έκεΐθεν ανθις έκαμψε προς νότον, καί
παρήλλα£ε τήν ενέδραν.
Οτι ό εν Ολυμπία Ζευς μεγις·ος ελεφάντινος, epyov Φειίίου
τοΰ Χαομόίου Αθηναίου θαυμασιώτατον εποίησε S’ αυτόν ό
Φειίίας, ώς ί?>εχε, ποός τό παρ’ Ομηρω παράδειγμα, τό,
α Η , καί Κυανέησιν επ’ όορύσι νεΰσε Κρονίων* άμβοόσιαι
» β* άρα χαίται ε’περρώσαντο άνακτος κράτος άπ* άθανά» τοιο* μέχαν ό’ έλέλιξεν Ολυμπον.» Εν&ίκνυται yap όιά
3
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τούτων rev τής δυνάμεώς υπερβολήν, συμπα£τουσων καί χών
χριχών. Επί δέ τής Ηρας, διά την ΰψεσίν, φησι, τής δυνάμεώς,
λέ^ει Ομηρος, «Σείσατο δ’ εάΰ$ρόνω, ελέλιζε δέ μακρόν
» Ολυμπον'» πολύ γάρ υπερβάλλει χδ νεύματι μόνω σειειν,
καί χδ όλην αυτήν σείεσ3χα έν τω Βρδνω, καί ποιείν χδ αυτό.
Ott οί μετά όξύλου καί χών Ηρχχλειδών κατελθόντες Αίτωλοί
ας Πελοπόννησον συνώκησαν Ηλείοις* καί αυτοί ειαν οί χδν εν
Ολυμπία αγώνα πρώτοι διαθεντες, καί τάς Ολυμπιάδας διά τετραετηρίδος όρίσανχες μετά Ηλείων. Καί έως μεν της έκτης καί
ενωςτ,ς Ολυμπιάδος τ,ρχον οί ΗλεΓοι Τοδ άγώνος' είχα οί Πισάται
καθυπερτερήσαντες παρέλαβδν τδν αγώνα, επί έτη πολλά aywνοΒετοΰντες' ειτα πάλιν Λακεδαιμόνιοι άφελόμενοι τους Πισάχας παρέδοσαν χοίς έπειοίς, καί χδν Πύλον χδν χοΰ Νέ^ορος
καθελόντες είς Λέπρεον συνώκισαν* χοδτο δ* έποίησαν, διότι
χοίς Μεσσηνίοις έναντι Λακεδαιμονίων αυνεμάχουν Ηισάται
καί Πύλιοι»
Οτι Σαλμωνευς, Οαιόμαος, Πέλοψ, καί οί Πελοπίδαι, εν
Πότη κατώκουν, η νυν Βίσα καλείται. Νυν δέ ουδέ δνομά εςτ
Πισατών καί Καυκώνων καί Πυλίων’ άπαντα γάο ταΰτα Σχύθαι
νεμονται.
Οτι ό εν Πελοποννήσω Ενιπευς ποταμός, ρεών at Σαλμώνης κρήνης, εμβάλλει εις τδν Αλφειόν· άλλος δ* ές·ΐν Ενιπευς,
ποταμός Θετταλίας, δς ρεών άπο της Οθρυος δέχεται τον
Απιδανδν ποταμόν, ρέοντα άπδ πόλεως Φαρσάλου.
ότι υπό Σαλμωνέως έκπεσών εκ Πελοπόννησου Αίτωλδς,
«κισε τήν απ’ αυτού ΑιτοΛίαν. Τούτου δ’ απόγονος, 0£υλος,
φίλος ών τοις περί Τήμενον Ηρακλείδαις, ήγήσατο την δδδν
αύτοις χατιονσιν είς Πελοπόννησον, καί διενειμεν αΰτοϊς τήν
δορίκτητον χώραν' άντελαοε δέ χάριν, την είς την Ηλείαν
κάθοδον, προγονικήν ούσαν. Δπαντησάντων δέ των Επειών μεδ*
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όπλων τοΓς άμ<ρΐ ΟξυΧον Δίτωλοίς, προε§).ηθησαν, έ| Att«λών μϊν Πυραίχριης, έξ Επειών δε Δεόμενος, επί διαλύσει
των όλων του δε Πυραίχμου σφενδόνρ τόν Δφμενον άνελόντος,
παρέδοσαν τοΓς Αίτωλοίς οί Επειοΐ τ^ν πατρωχν χώραν, και
τ«ν τού όλυμπιάσι Διός τού ιερού επιμέλειαν καί τού άφω
νος, δν ίφιτος διέ^ηκεν.
Οτι τή Με3ώνρ συνεχές έ^ιν ό Ακρίτας αχρα, ουσα άρχτ)
τού Μεσσηνιακού κόλπου. Καλείται δ* Ασιναίός από λσίνης
πόλεως τής έν τώ κόλπω, ομώνυμου τρ Ερμιονικρ. Προς έω
δέ έτέρα άκρα τού αυτού κόλπου, καλουμένη Θυρίδες, όμορος
τρ κατά ΤαΔαρον Λακωνική· εΓτα Καρδαμύλη, εΐτα Φηραΐ,
εΐτα Θούρια, ή παρ’ όμηρω Αίπεια, εΓτα Γερ^νιον, άρ’ ον
Γερηνιος ό Νές-ωρ, διά το ένταύδα σωΘεντα άπό τού κο3·’ Ηρακλέα πολέμου τρα®ηναι.
ότι δ ί3ώμη πόλις ίμγερτίς ές*ι τρ Κορίν3ω· περί ης Δημύτριος ό Φαληρευς προς Φίλιππον τον Δημητρίου είπεν, ότι
Δει σε τούτων των δυο έχεσΒαι πόλεων, εΓπερ επιθυμείς της
Πελοπόννησου αρξατ κρατησας yap, ^ησι, των κεράτων άμfoiv, κα$έ£εις την βουν,
• Οτι αί Θυρίδες εν τω Μεσσηνιακώ εισί κόλπω εντός τον
Ταινάρου· μεταξύ δε τού Ταινάρου καί τής Μαλεας ό Λακω*
ναο'ς ε’ς-ι κόλπος.
Οτι άπό Ταινάρου εις Φυκούντα, άκραν της Κυρηυαίας
προς νότον, δίαρμά έςι ς-αδίων τρισχιλίων* εις δε Πάχυνον τής
Σικελίας τετρακισχιλίων έ£ακοσίων εις δε Μαλεάς προς άνατολάς έ£ακοσίων εδδομήκοντα κατακολπί£οντι· είς δέ Ονου
yva&ov, ταπεινήν Χερρόνησον ένδοτέρω των Μαλεών, πεντακοσίων είκοσι.'
Οτι Ομηρος, ώσπερ λέ^ει κρι, το κριμνον, και το σώμα,
δώ, κατά άποκοπήν* ούτω λέ^ει καί Αλκιμον, τον Αλκιμίδοντα*
Aa a
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καί Μέσσην, τήν Μεσσήνην. Το δέ βριαρον ήσίοδος, βρΓ,
καί το βοιθύ ωσαύτως. Σοφοκλής δέ καί Ίων, το ρςίδιον, ρά.
Επίχαρμος δέ το λίαν, λί, Συρακώ δέ, τάς Συρακούσας.
Εμπεόοκλής δε, μιαν λεχει συλλαβήν, δψ , τοίτ’ ες*ιν δψις* καί
παρ’ Αντίμαχα), «Δήμητρας τοι Ελευσα/ίης ιερή οψ», καΐ [τό]
αλ.^ιτον, άλφι. Ευποριών δέ και τον Ηλιον λέχει, Ηλε* Δωδώ
δέ, τήν Δωδώνην άλλος ποιητής.
Οτι ή Μαλέα άκρα μετα£ύ κειται των δύο κόλπων, Λακω
νικού τε και Apyολικού.
Οτι το Αρ^ος παρ' Ομήρω πολλά σημαίνει, οιον ή πάλας
αυτή, αΑργος τε, Σπάρτη τε*» καί Apyo? ή Πελοπόννησος,
«Τον, «Ημετερω ένί οίκω, εν Αργεί*» καί Aρyoς ή Θετταλοα,
οΓον, «Νυν σ αυ τούς, δσσοι το Πελχα^ικόν Apyoς εναιον»
και ολη δέ ή Ελλάς ούτως καλείται παρ’ αυτω Αργος* Αργΐίονς
γάρ καλεΐτούς Ελληνας πάντας, ώς και Δαναούς και Αχαιούς.
Οτι ώσπερ τά Κροκύλεια, δντα της Ακαρνανίας, συν«ριθμει Ομηρος ταϊς νήσοις, ©υτω καί τον Μάσητα τη Aiyii/η,
τής Αρχολικής ούσαν.
Οτι ο ΚρισσαΓος κόλπος τής S-αλάσσης, ό Κορινθιακός ές*ι,
περιορισμένος υπό τε Φωκιδος καί Βοιωτίας καί Μεχαρίδο;
καί ισθμού, καί τοΓς βορειοτέροις τε καί δύσμικωτέροις τής
Πελοπόννησου* ό δε Κιθαιρών καί Ελικών τά όρη, έκ βορρά
«ίς αυτόν καθήκουσι* καί ό μεν Κιθαιρών έν τή Μεχαρίδι
προς τή αρχή τού ισθμού, ό δέ Ελικών προς δυσμας.
Οτι τα/ός Τεχεάτου χρωμένου έν ΔελοοΓς, εί άμεινον αυτω
μεζοαάξζιν εις τήν Κόρινθον, άνεΐλεν ό Θεός* «Ευδαίμων ή
» Κόρινθος, ey<» δ* είην Τεχεάτης! »
Οτι ή Κορινθία χώρα ούκ εύχεώς ές-ιυ, αλλά σκολιά Τ8
καί τραχεία* ά^’ ου πάντες ό^ρυόεντα Κόρινθον καλούσι, και
παροιμιάξονται, « Κόρινθος όρρυά τε και κοίλοινέτοι.»
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Οτι ή Κρομμυωνίχ ύς μτ,ττ,ρ ήν του Ερυραν3ϊου κάπρον.
Οτι εν Αίγαϊς τής Πεϊοποννήσου γέγονεν ή τον Αία θ*]λάσασα αΐξ, ήν και Αρατος λήγει ίίλ,ενίχν χχλίΐσΒαι' πλησίον, γάρ
ή Ωλενος των Αιγών.

Οτι ή Καςώίχ, κρήνη εςιν εν Δελ^οις, μχνταον έχουσα
5&»ρ.
Οτι έπνρανή όρη Πελοπόννησου τούτα* Κυλλίντ], ,.Oo^oV>
Αΰκχιον, Μαιναλος, ΠαρΒενιον, καθήκον έηΐ την Αργείον
άκδ τής Ύεγεάτιδος.

Οτι ο ΕρασΓνος ποταμός εκδΐδωσιν έκ τής Στυμψάλίδος
λίμνης εις την Αργείον' πρότερον δέ οΰχ έφαίνετο, διά το τετυφλώσ£αι τούς έκ τρς Ιίμνηζ εις αυτόν πόρους* καί ή των
Στυμφαλίων πόλ,ις επι της "λίμνης ην έπει $k οί πόροι υπό
σεισμών αυες-ο^ζώ&ησαυ, απέχει νυν ή πόλε; τής λίμνης Γ«δια υπέρ τά πεννήχοντα.
Οτι των εν Πελοπονν^σω οικήσεων οίχις-αί γτγάνασι μετά
την των Κροκοειδών κάΒοδον, ΚορίνΒου μέν Αλήτης,, Σιχυώνος ,δέ Φάλχης, Αχαιίδος δε Τιααμενός, Ηλαδος δε θρύ
λος, Μεσσήνης δε Κ,ρεαψόντης, Λαχεδαίμονος δε Ευρυσθένης
καί Προκλής, Αργους δε Τψενος και Κισσός, των δε περί
την tAxrijv] Αιγαίος [καί] Δηΐφόνοίς*
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Θ.
•
Ο τ ι περί τάς εν Μεγορΐδι Σκίρωνίδχς πέτρας τά ίςορούμενα γεγονίναι φασι'ν οΐον τά περί ίΐιτυοκάμπτψ και τά κατά
Σκίρωνα τους τυράννους, ο'ΰς άνειλε Θ/ισευς.
Οτι άπό Μεγάρων όχτωχχΐδεκχ σταδίους απέχει ό χαζχ
Κισαιαν λιρ?ν, τό επίνειου.

Οτι Ομηρος, όταν <ρή, «Ενθα δε Βοιωτοι και Ιάονες ελχεχί·
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» τωνες» τού; Αθηναίου; jsyti Ιάονα;, ών μέρος έςΐ καί $
Μεχαοίς, ώς καί τό νπό τον Θησέως εν Κρομμυώνι τον
ίσθρού μεΒόριον δ/?λοί, τοιαΰτην iriypaynv εχον* επί μεν τά
νότια, «Τ αί’ er* Πελοπόννησος, ούκ Ιωνία·» επί δέ τά βόρεια,
» Χάδ* ούχί Πελ.οπόννησος, άλλ* Ιωνία.» Αλλά καί των
Πανδιονίδων τεσσάρων όντων, Αιχέως, Ποίλλαντος, Λύκου,
Νίσου, καί διά τούτο τής Αττικές ας τεσσχρχ μέρη διχιρεδείστ,ς,
ό Νίσος τήν Με^αριδα έλαχε, καί τήν Νίσαιαν έκτισεν.
^
»
Οτι Ttfro τον Σουνίου της Αττικές νήσος ές*ι τράχεια καί
έρημος, Ελένη σνορα* καί φασί περί αντί; )iy£iv τον Ομηροι,
α Κήσω δ’ έν Κραναίη iuiynv φιλότητι καί εύνή.»
Οτι τής Αττικής οον; εΐσίν ονομαςά πέντε* Υμηττός, Πβίρ·
νης, Κορυδα)λός, Βριλησσός, Λυκαβηττέ;.
Οτι ή Βοιωτία τρι^άλασσός eV*. Κλύζεται yap τή τε
Κρισσαία εκ νότον, καί τή Μυρτώα, από Γ εραιςοΰ μέχρι Εύρίπον* καί τη Μαλιαχρ, άπό Εύρίπον ρεχρι ποταρού Σπερ
χειού.
Οτι τ.αροιμίχ έ ς ΐ, α Θρακία παρευρεσις*» οι yap’Θράκες
ενσπονδοι Ile)aoyoi; γεγονότες επί ρητοί; τινας Ημέρας, νύκτωρ
έπέ3·εντο* άποκρουσ3 έντες δ* υπό Πελατών , καί τή έξης
εχκαλούρενοι, έφασαν* « Α)λ.’ ούχί ταΐ; w$v aytiv ειρήνην
» ώρόσαρεν.»
Οτι, πούρου δντο; Βοιωτσΐς καί Πελασχοΐς, ήλδον θεωροί
ές άμγοα εις Δωδώνην* άνελούση; δέ της προ^ήτιδος, ότι τόν
μεν των Πελασχων ούχ ευρε τόν χρησμόν, τοΓ; δέ ΒοιωτοΓ;
είπούση;, οιύτούς άσεβήσαντας ευ πράξειν, ύποτοπήσακτες οι
Βοιωτοΐ κατά τό των Πελασχων avyytvi; xaxovpynaat τήν
πρόραντιν, άρπάσαντες διεχρήσαντο τήν άνθρωπον, κοιί εις
πύρ εβαλον δικαιούντες, ότι εί ρέν παρέχρησεν, έχει τήν
'δίκην, δέ άλη3 ώς έλεξεν, καί ουτο>ς άσεβήσαι αυτούς έδει.
*
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Αν3’ ών ίχρήσΒη αντοΓς, κατ’ ενιαυτόν κύπτοντας iva τών
Trap’ αντοΓς τριπόδων, αποκόμιζαν εις Δωίώνην.
Οτι Πένθος εκ Βοιωτίας τίη< Αιολικήν άποικιαν ήγοτγεν.
Οτι μεθόριον Αττικής και Βοιωτίας, πρός τκ Eiiffoaw Γα
λάτη}, ές-iv ό ίίρωπός, καί ό ιερός λιρών, 8ν καλονσι Δελφίνιον,
άντιπέραν Ερέτριας τ>3ς εν Εύβοια, από ςαδίων τό δίαρμα
εξήκοντα. ΕΓτα Δόλιον, Ταναγραίων πολί^νιον, άπέχον ς·«“
όιονς τ>5ς Ανλίίος τριάκοντα. ΕΓτα λιρών βαΒύς" εΤτα Ανλίς,
πετρώδες χώρίον' εΐτα Ενρ'ιπος* εΓτα Σαλ/ανενς, έπώνυμον
χωρίου Σάϊγανέως τίνος Βοιωτον άνδρός έκεΐσε ταφεντος, ρυτά
τό άναιρε^ναι νπό των περί Με^ά&άκ,ν Περοών, ώς &ί3εν
κακώς αντον νφκ^σαρένον tijv από Μαλιακον κόλπον ^ .ά σ 
σον, λα£νριν3ώ&) καί όμορον* ριέτα^νόΛες οί Πίροαι ύπε
ρον, ώς άδικη$ίντα τον Σοάγανέα έβαψαν μεγάλοπρεπώς.
Οτι τό Aptγιαράου ιερόν iv Τανάγρα ές·ΐ τής Βοιωτίας' εκ
Κνωπίας δε τής θηδαϊκής με$ιδρύ2η κατά χρησμόν δεύρο.
Οτι ΑνΒηδών πο'λις μετά τον Σαλγαϋέα έσχάτη της Βοιω
τίας κείται, καί απ’ αντ>5ς εις τήν ένΈνβοώι Αιγάς πόλιν τό
δΐαρμα ςάδιοι εκατόν είκοσι. Καί ε’^ ς των Αιγών αί θρο
νιάι. Εκ δε ΑνΒτ,δόνος ην Γλαύκος, ον ρεταοαλεΓν f ασίν εις
κήτος ^αδάρσιον.
Οτι ή Βοιωτία, σηραγγώδης ουσα και ΰπαντρος, ποιεΓ
σεισμούς εν αυτή έξαιαίους, ώς τινας των πόρων άποτν^λονσ3αι, και τινας ίιενρννεσ3αι* καί όίά τοντο λιριναι τέ τι^ες
Ofίς·«νται, καί αν3ις ϊήγουσι. Διό και ΠΜάταια μεν καί Πλαταιέις παρά ϊίμνην ποτέ $σαν, καί διά την τών κωπών πλάτην
όντως ώνορα'σ^κ,σαν. Ετι ίέ Ελος τε καί Ελεών ε’κλτ^σαν,
όίά τό επί τοΓς ελεσιν ιδρύσΒαι' ννν δε. «πείρωνται.
Οτι ό Κ»)<ρισσός ποταμός εκ τών Φωκικών ορίων άρχεται
*» ΛιλαΓας πόλεως, και εις τί:ν Κωπαίία Ιΐμνην έκδίδοισιν'
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&8α καί 6 Περμησσός καί Ολμειός, εκ τοϋ Ελικωνος ρέοντες,
εις την αύττ,ν έρέαλλοναι λίμνην περί πόλη» Αλίαρτον' ή δε
τϋς 'λίμνες περίμετρος, ςάδιοι τριακόσιοι ογδοηκοστά.
ότι ή Κωπαις "λίμνη, πολλούς δεχομέι>η ποταμούς, έξοδον
ούκ εχει, πλήν τον κατά τον Κηγισσόν δεγομενου αύτόν
χάσματος.
Οτι Σκώλός εςι κώμη της Παρασωπίας υπό τώ Κώαιρώνι, τόπος τραχύς' άψ’ ου καί ή παροιμία λελεκται, «Εις
» Σκώλο» μήτ’ αυτός ιμςν, μήτ* άλλω ίπεσΒαι. Και τον Πεν3έα ενταύθα οασι διασπασΒήναι- Ες-ι δε καί ευ Ηράκλειά τ>}
Τροχαία κώμη Σκώλος, παρ’ r,v ποταμός ρεϊ Ασωπός* χαί b
Σαυώνϊ άλλος έςί ποταμός Ασωπός.
Οτι Θεσπεψ πόλις ες-ί πρός τώ Ελχκώνι νοτιωτέρα, επι
κείμενη τώ Κρισσαί’ω κόλπω καί αύτη καί ό Ελίκων. Πλύσήν
δε καί ή τοϋ Ησιόδου πατρΐς Ασκρη.
Οτι ό ΪΙαονασσός τό όρος σπήλαια εχει πολλά ιερά, δον ές·ίν
εν και το Κωρυκιον,· Ιερόν- νυμφών, ομώνυμον τω Κιλικίω.
Οτι τό εσπέριον του Παρνασσού πλευράν νέρονται Αοκροί
τε οί Οζόλαι καί Δωριείς ναι Αΐτωλ.οι κατά τον Κόρακα, Atτωλαόν όρος· τό δε πρός έω Δωριείς καί Φωκεΐς.
Οτι ό Κρισσαΐος κόλπος έως του Ακτίου περαιοΰται.
Οτι Φωκε'ων όυο είσί πόλεις επίσημοι, Δελφοί τε και Ελατεια* ή μεν διά τό αρχαιότατου μαντεϊον τού Απόλλωνος, ή δε
διά τό [επικεϊσθαι τοϊς ς-ενοϊς. Αέγει ίέ] περί Κύγον, Περpadouov όρος, καί πόλιν είναι’ «Γουνευς δ>έχ Κύφου ηγε. »
Οτι Περραιβοί τά δυτικά τού Ολυμπου ωκουν, Μακεδόνων
ηγΰς.
ότι έτερος Μόψος, άψ* ου ή λττυόι Μοψοπώ* καί άλλος
ό Μαντοΰς, τής Ύειρεσίου θυ^ατρός παΐς, άφ’ ου Μοψοεςκα
πόλις Κιλικι'ας.
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On μετάξι» Σϊ)πιάόος καί ΚασΒαναιάς, τού Παλιού άκρωηοριων, (uyuzkic, έςιν έρημος, ivSa ό Ξέρξον ορατός υπό άπϊίλιώτου συνετρι'&ι.
Οτι τό περί Λάοισσαν πε&'ον, Πελασγικόν εκαλείτο πριν.
Πυρραία δε από Πύρρας τής Δευκαλίωνος χυναικο'ς" Αιμονία
δε από Αίμονος· Θετταλία $έ από Θετταλού του Αίμονος.
Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν L
#
Ο τ ι ή Εύβοια μήκος έχει ςαδίνν χιλίων Λακοσίων, άπό
Κ^ναίου άκρου του' κατά Θερμοπύλας εως Γεραις-ού κατά
Σούνιον. Τό δε πλάτος τό μέγις·ον εκατόν πενηίκοντα στα
δίων. Και ες-ιν άντίπορδμο; τή τε Αττική, και τ» Βοιωτία»
και τ>5 Λοκρίδι, καί τοΓς Μαλιεύσι. Διά ίέ τό μήκος Μάκρις
εκαλείτο, ΰς-ερον δε Αβαντίς. Τά δε μεταξύ ΚαφηρΙως καί
Γεραις-ου, τά Κοίλα Εύβοίας καλείται.
Οτι ό ίλρεός, Ις-ίαια εκαλείτο* και οί ίϊρεΐται, Ιςπαιείς.
Οτι τό Διον, καί ό Ωρεός, καί ή Κήριν5ος, χαΐ το Αρτεμισιον, καί .© Βούδορος ποταμός, πάντα ταύτα.τής Εύβοιάς
παραθαλάσσια εΐσι, πρός τον βορράν τετραμμένα καί τήν
Σκόρον νήσον και Λήμνον.,.
. .
ότι Κάρυς*ος, καί Στύρα, και Ερέτρια, πρός νότον είσίν»
άντιπέραν Αττικές.
Οτι εν Καρυς*ω φύεται λίΐ&ος ή ξαη/ομενη καί υοαινομενϊ],
ώς-ε τά υφ>5 χειρόμακτρα χίνεσδαι* ρυπωθεντα οέ εις φλόχα
βάλλεσθαι καί άποκα2αιρεσ$αι λε^ουσι, παραπλ^σιως r/j των
λ^νών πλύσει. 0 δε Γεραις-ός, άρσενικόν.
Οτι περί τό Λήλαντον πεδίον τής Εύβοιας, μέταλλα ^·
χαλκού καί σιδήρου, άπερ νΰν έκλέλ>οιπεν, ώσπερ καί λ£ήν»σι τάρχύρια.
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Ore ii Ερέτρια πόλις δύναμη είχέ ποτέ μεγάλων' ώτε ,
ηνάα πομπήν ήγον, τρισχίλιοι μα όπλται ι?σαν, έίακόαοι
δε Ιππείς, εξήκοντα δε άρματα· έπαρχε δε Ανδρου καί
Τχνου , χαί τν,ων νήσων άλλων.
Οτι των δοράτων, τά μεν συςάδην έςίν, ώς τά ξίφη χαί
τα όρεχτά των Ορ^ρικών Απάντων' τά δε ακοντίζεται δάην
όϊςοϋ χαί παλτού, όποια ην η τον Αχώλε'ως ρέλια* τά δ*
επαρφοτεριξει, οΐον ό κοντός καί η σάρωσα καί ό ύσσός.
Οτι τίς Εύβοιας δύο τινές είσι ποταμοί, Κιρεΰς χαί Νιλευς* χαί τά εξ ανιών πινοντα πρόβατα γίνονται, εκ μεν Πά
τερου λευκά, εκ δε Πάτερου ρέλανα.
Οτι προ; άνατολάς τον Αρβρακικοΰ κόλπου Ακαρνάνες οίχοϋσι, χαί εφεξής ό Αχελώος ες·ι ποταρός* είτα Αίτωλοΐ
άνατολαώτεροι* καί ρετ’ αυτούς 0£όλαι Λοκροί, καί ό Παρναασός τό όρος* εΓτα Ελίκων τό όρος* εΓτα Κώαιρων, κατά
τον Κοριν3ιον ίσ3ρόν εΓτα Yihjtto; , προς τάς άνατολάς έφε·
ξτ,ς κείρενα τά όρη. Καί ύπέρκεινται εν τη μεαογαία προς
βορραν, ιών ρέν Αχαρνάνων Αμγίλοχοι' εΓτα Δόλ.οπες, καί »
Πίνβος τό όρος, ay’ ου ό Αχελώος ρει πρός τάς Εχινα'οας.
Τών δ? Αίτωλών Περράιβοί πρός βορράν είσί, καί Αλαμάνες,
καί Αίνιάνων τι μέρος, τών την Οΐτην εχόντων. Τό βε νότιον
πλευρόν Αχαρνάνων τε χαί Αίτωλών, ί 3αλασσα ες*ιν ί κατά
τόν Κρισσαίον κόλπον. Αρχεται ό5ό κόλπος ούτοςάπό του ς·όρΛτος του Αχελώου ποταροΰ.
Οτι Κόρα| ορος Αίτωλαόν συνάπτει τ»5 Orrvj δρει.
Οτι τό Ακτιον δυσμιχώταχόν εςεν άχρον του Αρβρακικοΰ
κόλ.που.
ν Οτι ί νυν Λευκά; πόλος γίρρόνηαος ην πριν' υπό βέ Κοριν3ίων έτμή$η· καλέΓ ό* αύτπν Ομηρος «Αχτήν ηπείροιο» τής
Ακαρνανίας ό^λονότι, «ς μέρος τό Νόρικον, όπερ Λαέρτης
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ιλεΓν λέ/εu Αλλά και τά Κοοκύλεια καί γ) AiyOxty π ό λ , εν
Καταλήγω, τήί Λευκάδος εισΐ πλυσίον* ώς τ»ν νήσον βλην
εχειν πόλεις τρεΓς, Λευκάδα μεν εν τω χειροπβιήτω πορθμώ,
t»v πριν Νήρικον, καί Κροκύλεια, καί Αιχίλιπα.
ότι τήν νίν Κεφαλληνίαν όμηρος χαι Σάμον καλέ? οΐον,
« 0? τε Ζάκυνθον έχον, «5* οι Σάμον άμφενέμοντο.» Καί
Σάμην' οΐον, «Δουλιχίω τε 2άμ>} τε.» Αλλά καί τήν Ακαρνα
νίαν μέρος λφει τής Κεφαλλήνιας και τής ήπειρον, οΐον,
« Οι τ* άπειρον έχον, ήδ* άντιπέραι’ ένέμοντο*» καί πάλιν,
* Δώδεκ’ εν ήπείρω άγίλαι. » Ομωνύμως δε ty okp νήσω καί
ή ό/ αυτ>] πόλις Σάμος και 2άρ) καλεΓται.
Οτι ήτοί Μέντου πόλις, Τάφος πρίνκαλονμένη, ννν Ταφιοδσσα καλείται.
'
Οτι ΣαμαΓοι μεν οί Κεφαλλήνες, από Σάρις ?7 Σάμον* οί
ίέ ϊωνες, άπό Σάιιου τής Ιωνικές, Σάμιοι.
0 τ, έπειοι κατώκουν τάς υπό τω Miy>jTt έχινάδας, ε |
Ηλιδοςελ0όντες μετά Φυλέως· διόπερ καί τον Κυλλήνιον ότον,
« Μεχα5νμων άρχόν έπειών,Φυλείδεω Ιταρον»καλεΓ ό Ποιητής.
Οτι w Ιωνική Σάμος πριν εκαλείτο Μελάμφυλος, ε?τα Ανθεμίς, είτα Παρθενία, άπό ποταμοί εν αυτ>3 Παρθενίου, δς
Ιμβρασος μετωνομάσθη t εΓτα Σάμος άπό τοί ΰψους των όρέων
οι /άρ παλαιοί τά υψτ)λά όρη Σάμους έκάλουν.
Οτι άπό Ζακύνθου νήσου εις Εσπερίδας τής Λιβύης Γ«διοι τρισχιλιοι τριακόσιοι.
Οτι τας νυν Οξείας νήσους των Εχινάδων Ομηρος Θοας
καλεΓ. Η μεν ούν Δουλιχία κεΐται κατά τάς τοί Αλφειού έκβολάς και Οινιάδας.
ότι οι Τάφιοι καί οι Τηλεβόαι νήσους κατώκουν ομωνύμως
αυτοίς καλ.ουμενας, πλησίον των έχινάδων.
ότι ό κατά Νικομήδειαν τής Βιθυνίας κόλπος, λς·«*>3νός
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καλείται, άπό τίνος πολιχνίου κειρίνου εν τω ρυχώ Ας-ακού
καλουρενου.
.
On Τυνδάρεως καί Ικάριος, έκπεσόντες Σπάρτης υπό Ιπποκόωντος, η)3ον ας Πλευρώνα παρά 0efiov, καί μετ’ αυ
τοί συχκατεκτησαντο πολλήν χώραν καί των Τα^ίων καί Εχινάδωννησων* άλλ;ό ρεν Τυνδάρεως, χήρας Λήδαν την θελιού
παίαα, ρετώκησεν εις την οικείου· 6 δέ Ικάριος, Ιχηρε Πολυκάς·ην την Λυχαίου παΐδα, καί τής Ακαρνανίας έκυρίευσεν
εξ ών Πηνελόπη καί άδελφο; αυτής.
Οτι Ακαρνάνες βύ συνεΓρώεενσαν Αίτωλοίς κατά της
Τρωάδος· ο5εν δ repoν έτεσι πολλοίς Ρωραίους έπεισαν αυ
τούς, καί την αυτονομίαν άπέλαδον, διά τό ρη συς*ρ«ίεδσαι
Ελλησι κατά των Τρώων, ο: τενες ησαν πρόχονοι Ρωραίων ό
γάρ Αινείας εκ των Τρώων ην.
Οτι οι Κουρήτες ούκ ησαν Αιτωλοί, διά τά επη τούτα*
α Κουρήτες τ’ έράχοντο καί Αιτωλοί.» Πάλιν οι του ΠορΘεως
παιδες τρεΓς, Αιτωλοί δύτες, καί την Πλ,ευρώνα καί Κάλυδωνα
οκοϋντες, Κουρήτες ησαν* οί yap Πλευρώνιοι Κουρήτες είσιν,
δπερ άφέςερον. Ε^ος χάρ· ες-ιν Ορηρικόν, τά μέρη τοΓς
ολ,οις συναριδρεΓν* οιον, αΟί δ*Εύβοιαν έχον Χαλκίδα τε·» καί
πάλιν, «Τρώες καί Λύκιοι καί Μνρριδόνες καί Αχαιοί.» Τοιοϋτον ούνκαί τό, «Κουρήτες καί Αιτωλοί.» Φασίν ουν, δτι Κου
ρητών έχόντων την νϋν Αιτωλίαν, έκπεσών εξ ΙΙλιδος Αίτωλός, μετά τινων Επειών, εκυρίευσε της εξ εαυτοί κλη^είσης
Αίτωλώς* καί οί Κουρήτες ρετώκησαν εις τήν Ακαρνανίαν.
Μετά ουν χενεάς δέκα, Οξυλος μετά Ηρακλειδών κατηλ^εν
εις την Ηλιδα ώς πατρώαν, ώς και τό επίγραμμα, τό έν τ»
είκο'νι Αιτωλοί δηλο? «Χώρης οΐΥΛςΫ,ρα παρ’ Αλφειού ποτέ
» δΰ/αις £ρεφ3·&τα, ραδίων χείτον’ Ολυρπιάδος, Ενδνρίωνος
» παϊδ? Αίτωλόν το'νδ* ανέβηκαν Αίτωλ.οί, σφετέρας ρνηρ’
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-> άρετ>5; εσορδν.» Το δε ε’πί ry 0£ύλου είχόνι επίγραμμα ούτως
έχει* « Αίτωλός ποτέ τόνίε λιπών αύτόχθονα &?μον, κτη» σατο Κονρήτιν γτ,ν δορι πολλά χαμών. .Τής & αυτής
ο γενεής δεχαχόαπορος Αιμονος υιός, Οξυλος, άρχαίην εχτισε
» τήνίε πόλιν.» Το £έ όξυλου εν Ηλιίι κεΓται* το ί 5Αίτωλοϋ
εν Αιτωλία.
Οτι ΧαλχιίεΓς οI εν Ευ&οία, πόλεμον S/ρντες προς Ερετριείς περί του Ληλβίντου πεώου, καί πολλάκις κρατούμενοι
από τών εμπρόσθιων τριχών, καί καταβαλλόμενοι υπό τών
πολεμίων, έπετήδευσαν τά έμπροσθεν κε/ρεσθαι τής χεφαΟής'
διό χαι ύπό Ομήρου « όπισθεν κομόωντες » προσνγορεύθτισαν.
Καί μετοικησαντες εις Αιτωλίαν ύπερον, χαι μάχη νιχήσαντες
τούς ένοικοΰντας, έδιωξαν πέραν τοϋ Αχελώου ποταμού* διό
εκείνοι μεν οι Ευνοείς, Κουρήτες έκλιίθησαν, «πό τοΰ κείρεσθαι* οί δ>έκοληθέντες, Ακαρνάνες, ώς μήχειρόμενοι.
Οτι ό Θές-ιος πενθερός r,v Ύυνδάρεώ τε και Οίνέως, πατήρ
Λήδας τε χαι Αλθαίας" καί πολέμου όντος Θεςπαόαις τε καί
Κουμάσι προς Οϊνέχ τε καί Αίτωλούς και Μελέα^ρον, κίτοι
περί γης ορών, ή, μυθικώς καθ’Ομηρον, κάμψι συός χεψαλή
» καί δέρματι», ό Μελέαχαος άνεΐλε τούς τής Αλθαίας αδελ
φούς' άνΘ’ ων ή Αλθαία «Πολλά χατηρχεο, ςνγεράς δ1έπεχί» κλετ* Εριννυς.»
Οτι τούς εν Αιτωλία Κουρήτας τετραχως έτυμολο^τε'ον η
*/αο 5ίά τίϊν έμπροσθίαν χουράν, ώς είρηται, ή από ορούς
Κουρίου Αίτωλικοΰ, ή διά τό βλακώδεις είναι, ώσπερ α! κόραι,
ό ποΓοι καί « ίάωνες έλκεχίτωνες » λέγονται* « «πό Κουρητών
δαιμόνων, ένόπλιον όρχουμένων όρχησιν* λέχοΐ yap αν τούς άνίρειοτοίτους καί ειδότας εν όπλοις όρχείσθαι* χαι γάρ Ομηρος
άοάγειτόν Αινείαν λέοντα· «Μηριόνη, τάχα κέν σε καί όρχη» pfv περ έόντα.»
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Οτι κοινόν ίόλλϊ^νων καί Βαρβοίρων ες·ί to τάς ίεροποfix;
μετά άνίσεως εορτας-ιχής ποιείσαι, τάς μεν συν ενθουσιασμύ,
τάς δε χωρίς, καί τάς μεν μετά μουσοιής, τάς δε μη, καί τ«ς
μεν μυς-ιχώς, τάς δ? εν φανερώ* ή γάρ μουααο) φιλοσοφία εςίν,
καί προς την των ηθών χάθαρσα/ συμβαλλόμενη, ως
Πλατών.
Οτι ο! Ελληνες τω Διονύσω καί τω Απόλλωνι καί τ>5 Εκάηι
καί ταϊς Μούσαις καί Δήμητρι προσέθεσαν το όρφαςνχον π»
καί το Βακχικόν και το χολικόν και μυςτχόν.
Οτι οί Κουρήτες δαίμονες τινές είσι περί τον Δια* όντως
3* ωνομάσΒησαν, διά το κονροτροφήσαι αυτόν. Τοΰ δε Διο
νύσου οπαδοί δαίμονες , Σάτνροίτε, καί Σιληνοί, καί Βάκχαι,
Ληναι τε, καί Θνΐα:, καί Μιραλλο'νες, καί Ναίδες, καί Νύρφαι, καί Τίτυροι.
ότι οί Βερέκνντες, Φρυγιών τι γένος tv, καί απλώς οί
Φρύγες, Ρέαν τιμώσι και όργιάζουσι τούτη, Μητέρα καλοΰντες
3εών, καί Αγδιςτν, καί Φρυγίαν θεόν μεγχ)·ην' από δέ των
τόπων, Ιδαίαν, καί Δα/δυμήνην, καί Σιπνλήνην, καί Κν&ί&ιν,
καί Πεσσβ/ουντιδα, καί Κνβελην. Οί δε Ελληνες τονς προπόλονς αντης Κουρήτας λέ^ονσιν, όμωνύμως τοΓς τοΰ Διο'ς*
τους δ* αυτούς καί Κορόβαντας.
Chi παρά τοις Θραξίν ενθουσιασμοί είσι, τά τε Κοτύττια
καί τά Βενδίδια* παρ’ οίς καί τά Ορφικά την χαταρχην ίσγεν.
Οτι Ολυρπος όρος εΥί, καί περί την Τρωικήν ϊδην, καί <
Μόσιος, καί ό Μακεδονικός, καί ό παρ’ Ομήρω υπέρου
ράνιος.
Οτι Τάλθύβιος μετά τά Τρωικά άποικώτν ες·είλεν ει
Κρήτην.
Οτι Τριχάϊκες οί εν Κρήνη Δωριείς· ήτοι οί πολερικο
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ύς το KopvSatxt' η ot τρίλοφοι, εν ταις περικεφαλαίας, η οί
«Μ0ϊΓ«& Ετεόκρητες £έ ot αύτόχ$ονες*
Ο πό Κνωσσός πόλας τό πριν εκαλείτο Καίρατος, άπό ποταμοΰ εγγύς όντος.
Οτι ό Δ&τ»} τό όρος άνατολικώτερόν ές·ι τός I<3jj; εν Κρότ»:,
ς-αόίους χιλίους. Η δέ Ioij νύν Χρυσόριαλλος καλείται.
Οτι ό Κρότη εκατόρπολις όν [έν] τοΓ; τον Ομήρον χρόνοις ,
μεταγενες-εροις ουσι των Τρωικών. Επί
των Τρωικών,
εννενόκοντα πόλεις είχεν ί Κρήτη* Εν γάρ τώ Καταλό/ω
όμηρος ούκ εισάγει πρόσωπον άπα^έλλον τάς εκατόν πόλεις,
αλλ’ αυτός Xeyet είναι έκατόμπολιν.
Οτι Λ ένοπλος όρχησι; Κουρητών μεν ές-ιν εΰρημα, τών
περί τόν Δία δαιμόνων' καλ»είται <?έ Πυρρίχΐ).
Οτι προς τούς προσποιουρένους μη είδέναι & ίσασι παροι
μία έτέ$η* ό Κρός αγνοεί την ^αλασσαν. Οί yap Κρότες
*^αλασσοκρατ>]σαν πρώτοι, ναυτικω μεγάλω χρώμενοι.
Οτι Σίφνος νόσος ές·ιν εντελής, έφ’ yj καί παροιμία έλέχ3ϊΐ,
Σιφνιος άς·ραγαδ*ος, διά την ευτέλειαν.
Οτι αί Κυκλάδες νόσοι δώδιχα ϊ,σαν πρίν νς-ερον 5έ καί
αλλαι ταυταις προσε^ένοντο. Αρχονται ίέ αύται από νόσου
τής πρό του Σουνίου Ελένές καλουμιένικ, περί «ς Ομηρος εφη
« Νόσω 5* εν Kpavcw ipuyTjv φιλότ^τι.» Είσί δ’ αύται, Κέως,
Κύθνος, Σέριφος, Μόλος, Σίφνος, Κίμωλος, Πρεπέσινθος,
Ωλίαρος, Πβίρος, Νβ'|ος, Σύρος, Μύκονος, Τόνος, Ανδρος,
Γυάρος. Αί δε Σποράδες νόσοι άνατολικώτεραί είσι τό5 Κρή
της' οίαί είσιν αί περί Νίσυρον καί Κών καί Καλύίνας καί
Λέρον καί Πάτριον.
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Οτι τό

όρος 6 Ταύρος, δς διαιρεί δίχχ τήν Ααίαν κατά
μήκος, πλάτος μεν εχει πολλαχού καί τρισχιλίων στάλων·
μήκος δε ίσον καί της Ασίας, μυριάδων τεσσάρων καί πεντακισχιλίων, από τής Ροδίων περαίας επί τά άκρα τής Ινλκής.
On η Παρ2χιαία, καί Μήλα, καί Αρμενία, καί Καππα
δοκιών τινες, καί Κίλικες, καί Πισίόαι, εν τώ αύτώ Ταύρω
ίρει κεϊνται.
Οτι © ίσθρός από τού Εύξείνου πόντον επί τον Ϋρκάνιον
ςτάλά ές-ι τρισχίλια. Καί από τον προς βορρά» βΓον Χερρόνησός ες-ι μεγάλη, περιεχορένη έκ ρέν δυσμων, τω τε Euζείνω, καί τή Μαιώτιλ, καί Τανάΐλ ποταμό), καί to εξής
έρήρω καί άχνώς-ω γη έως τού Ωκεανού* εί δε καί Ωκεανός έκ
τού βορρά περιέχει τήν οικουμένη», απ’ αυτού αυθις έπί νό
τον ιόντι, εως τής Κασπίας θαλάσσες TO? κατά Αλ&α/ίαν.
On Πορπήΐος φίλος ήν Ποσειδωνίω. Ελθών ονν εις ίΜδον,
ίτε έπί τον Μώριόαηκον έξώρμΛ πόλεαου, ένέτυχέ τε αύτω,
καί χρηιχατίσας ίσων έδείτο, έφησεν έσχατον, E? τίνος δίοιτο·
6 δε άπεκρίνατο, Βούλοραί σε, ώ Ποριπήϊε, « Αίεν άρι^εύεtv,
» καί ύπείροχον εμμεναι άλλων.» Εξ ου καί τα κατά Ιβηρίαν,
καί Αλβανίαν, καί Αρμενία» επίθετο.
Οτι tov Ασίαν πάσαν διαιρεί ό Στράβων είς ρέρη πέντε.
Πρώτον μεν, tov από ϊβάριας τού ίσθαού άρχομέντ,ν Χερρόνησον έπί τόν βορράν* δεύτερον δέ, tov από to? Χέρρονήσον
τούτη? προς άνατολας χήνάφοριξομ-ένη» υπό τού*Ταύρου, ήτις
ές-ίν ή βόρεια Ασία έως Ινδών* τρίτον δέ, tov μεταξύ Ταύρου
ορούς καί Κασπίας θαλάσσης· ταύτά έςτ Μήλα, και Αρμενία,
καί [Καππαδοκία], έως Δλυος ποταμού* τέταρτον δε, τη» εντός
Αλυος
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Αλυος γϋν και αυτόν τόν Ταύρον, εως τής Κιλικία? θαλάσσης,
και μέχρι? Ιωνίας και Χάλκινος* πέμπτον δε, τήν τε ΙνΛκήν καί Αριανήν, και έφε£ής προς δνσμάς, έως Κιλικίας τε
καί του Νείλου καί του Αρα&ου κόλπου.
ότι η Κολχίς μεταξύ τών τε Μοσχικών καί Καυκάσιων
όρέων κείται.
ότι άπό Βοσπόρου του Κιμμερίου έως νήσου Αλωπεκίας,
fa'&a ίισχίλια διαχόσια.
ότι έν τρ άνατολικρ πλευρά τής Μαιώτιφός oft ποταμός,
ό μέχας Ρομ&της* είτα Θεοφάνιος* είτα μικρός Ρομ&της* εΐτα
Οϋαρόάνης. Πα'ντες ουτοι ποταμοί εκ τε τών Ιππικών όρέων
έρχονται, και έκ τών Καυκάσιων.
Οτι τό Κιμμεοιον άκρον τό έν τρ Μαιώτιόϊ πάλαι ίσχυσε
πλεΓς·ον, ώς·ε καί τόν Βόσπορον Κ/μμέριον έξ αύτοΰ κλη$ήναι.
ΕΓτα άπ$ Γαίίων είκοσιν Αχίλλειον κώμη, όπου και τό Γ«>ώτατον του πορδμοΰ του Βοσπόρου* έχει χάρ είκοσι σταίίους*
ου αντίπεραν έν τρ Εύρώπρ τό Μυρμήκιόν ές*ι. Τό δε νοταπηλιωτικόν του Βοσπόρου ς*όμα, Κοροκονόαμη* τό ίέ νοτολι£υκόν, κώμη τις τής Παντααπαίων χής, όνορια Ακρα. Μήκος
του Βοσπόρου ςάδωι έ&?ομηκοντα.
Οτι ή Φαναχορία καί ή Ερμώνασσα πόλεις είσίν ά|ιόλοχοι
περί τά Ασιανά μέρη.
Οτι παραθαλάσσιος πόλις Σινδική ές-t, τό τών Σα/ίών
βασίλειον.·
Οτι τών Ευρωπαίων Βοσποριανών μητρόπολί; ές-ι τό Παν*
«κάποιον, τών όέ Ασιανών η Φαναχορία.
0 « ήνίοχοι καί Αχαιοί καί Ζυχιοι, λυπράν χήν οίκουντες,
λρς-εΰουσι τήν Ποντικήν θάλασσαν, εχοντες πλοία κοΰ^α μι
κρά, ίόνάμενα έν τοίς ώμοις αίρεσθαι, καί έν ΰλρ κρύπτεσΘαι,
a
β ο
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διά το άλιμενον είναι τήν τούτη θάλασσαν, περατουμέν*jv υπό
τών Καύκασού άκρων καλούσι δέ αυτά καμάρας.
ότι ό Καύκασος το όρος περικλείει άπό βορρά τάς όύο
5αλάσσας, Κασπίαν τε καί Πόντον , εΐργον Σαρμάτας τε καί
Μαιώτας από Ιβήρων καί Αλβανών. Ες*ι δέ εύδενδρότατον τό
όρος* απολύει ό-' αυτού τό νοτολιβυκόν άκρον, κατά τά μυχά
τού Εύξείνου* εν$α πόλις Διοακουρια'ς. Ητις πόλις καί άρχή
εςι τού ισθμού τού μεταζϋ Εύξείνου καί Υρκανίας' καί εμ
πορείου ές·ιν αντίο ή Διοσκουοιάς πάντων των άνατολικωτέρων
ε2νών κοινόν συνέρχεσ^αι yap φασιν εις αυτήν έ3νη , άλλήλων
έτερόχλωσσα, πλείω τών εβδομήκοντα.
Οτι άπό Φάσιδος ποταμού έως Αμισού καί Σινώπης πλούς
ημερών τριών. Καί όζΉ* ή χώρα αυτή άγο&η πλήν μέλιτος·
πικρίζει yap.
Οτι ή Μοσχική χώρα τριμερής έςν τό μεν yap έχουσιν
αυτής Κόλχοι, τό δε ϊβηρες, τό δέ Αρμένιοι.
Οτι τό τών Φ5ειροφάχων έ3νος καί αυτό συν τοΓς άλλοις
ερπορείω χρήται τή Διοσκουριάδι* ούτως δέ καλούνται, διά τον
αύχρόν καί τόν πίνον.
ότι καί οί Σοάνες, ούδέν βελτίους τών ΦΒειροψάγων τώ
πίνω είσίν. Εχουσι δέ καί ρέταλλα χρυσού, άτινα οί χείμαρ
ροι κατα")έρουσιν* υποδέχονται δ5αυτά οί Σοάνες ψάτναις όπάς
έχούσαις, ή προβάτων ραλλωταίς δοραίς* ay’ ου καί ό μύθος
έπλα'σθη τού Αίήτου, ώς έχοι ποτέ χρυσόμαλλoy δέρας.
Οτι ό Κύρος ποταμός, τήν άρχήν έχων άπό Κρμενίας,
παραλαβών τόν Αραχώνα έκ τού Καύκασού ρέοντα καί άλλ,α
ΰδατα ποταμών, διά ς·ενής ποτάμιας εις τήν Αλβανίαν εκ
πίπτει· μεταξύ δέ ταύτης τε καί τής Αρμενίας ένεχθείς πολύς
διά πεδίων αχανών, δεξαμενός τε πλείους ποταμούς , ών
ές-ίν ό τε Αλαζόνιος καί ό Σανδοβανης καί ό Ροιτάκης καί
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Χάνης, πλωτοί πάντες, είς την Κασπίαν έμβώλει θάλασσαν.
Οτι 6 Φάσις ποταμός, εξ Αρμενίας όρμώμενος, δέχεται
•ποταμούς το» τε ίππο» χαί τον Γλαύκον, καί εςεισιν εις το»
Πόντο», πλησίον ομωνύμου πόλεως.
ότι οί Αλβανοί χήν νέμονται, δίκην τής Κυκλώπων, άχαδωτάτην, οΐαν φησίν εκείνος* « Αλλ’ ηγ* «σπαρτός καί άνήροτος»
καρποφορεί Καί αί άμπελοι αυτοί; άσκα®or καί όιά πενταετίας
κλ&δενόμεναι φέρουσι τον καρπόν. Η δε χώρα ουδέ σιδήριρ
τέμνεται, άλλα τώ του άροτρου £ύλω* καί άπαξ σπαρεΐσα επί
διετίαν η καί τριετίαν καρποφορεί. Οϊ τε ποταμοί αύτοΐς την γην
ποτίζουσιν, ώσπερ 6 Νείλος καί ό Ευφράτης. Καί απλώς,
υπερβολήν οΰκ απολείπει ή χοΰς τής Αλβανίας εις αρετή»
καρπογονίας. Ούτως δε δει λέγειν καί θηλυκώς, ή χοΰς. Είσί
δε αΰτοίς καί τά κτήνη πολύτοκα. Καί αυτοί καλοί τε τάς
όψεις καί μεγάλοι, καί άπλοι τοίς ή'θεσι* καί ίιά τήν εΰηθίαν
οΰκ ίσασί τινες αυτών άριθμείν οί <λέ είδότες, ού πλείω τώ»
εκατόν μετροΰσιν.
Οτι περί Αλβανίαν ές·ΐ χώρα τώ» Αμαζόνων, πλησίον
Ταργαρέων, περί τά Καυκάσια όρη. At καί <5υο μόνους μήνας
του ενιαυτού συνίασι τοίς Γαργαρεΰαι, τεκνοποιίας χάριν'
τους δε δέκα καθ’ αυτάς οίκοΰσι χωρίς, άσκοΰσαι τά πολέ
μια. Τών δε τικτομένων, τά μεν θήλεα αυτοί εχουσι, τά δ’
άρρενα τοίς Γ αργαρεΰαι διδόασι. Μαρτυρεί καί Αρριανός
τούτο, λέγων, ότι τώ βασΟ.εί Αλεξάνδρω Φαρεσμάνης έδωρήσατο Αμαζόνας πεντακοσίας.
Οτι τά υψηλότατα μέρη του Καύκασού τά νοτιώτατά ές*ι,
τά προς Αλβανία καί ίβηοία καί Κόλχοις καί Μνιόχοις.
Οτι αί τού Καύκασού κορυφαί, χειμώνος μεν άβατοι*θέρους
ίέ προσβαίνουσι», ϋποδούμενοι κεντρωτά ώμοβόϊνα, δίκην
τυμπάνων1 πλατέα, ίιά τάς χιόνας καί τους κρυστάλλους"
Βο 2
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καταβαινουσι δ3έπΐ δοράς κείμενοι συν τοΓς φορτίοις και κατολισ^αώοντες* οηερ καί κατά τήν Αποπατεί» Μηδϊαν, καί
κατά τό Μάσιον δρος το εν Αρμενία γίνεται. Ενταύθα δέ και
τροχίσκοι ξύλινοι κεντρωτοΐ τοϊς πΟ.μασιν υποτίθενται.
Οτι 6 περό*λους· τκς Ύρκανίας θαλάσσης, δ μεν παρά τούς
Αλβανούς καί τούς Καίουσιους εςι πεντακισχιλιων τετράχοσίων σταδίων δ δε παρά τήν Αριακών και Μαρδών καί
«
«
Υρκανών, μέχρι του ςόματος του Ο£ου ποταρού, τετρακισχιλΐων οκτακόσιων* ένθεν δε έπΐ τού Ιαξαρτου ίισχιλιων τετρακοσίων. Τά δε λοιπά εως νυν αγνοείται.
Οτι ο! παλαιοί rr/νόουν τά κατά γεωγραφίαν. Η δε του
Αλεξάνδρου εις Ινδούς άφιξις , καί ή των Ρωμαίων καί Παρθυαίων επικράτεια, πολλά τών αγνοουμένων έφανέρωσεν.
Οτι ή Ϋρκανία ευδαιμονες-άνη ές·ΐ, καί ή πλεές·η πεδιάς.
ότι ό 0 |ος ποταρός μέγιςός ε’ς-t πάντων τών ποταμών,
οσους δ Αλέξανδρος ιδε, πλήν τών ίνδικών πόταρών* έκεΐνοι
yap μέγις·οΐ εισιν.
ότι έν Ϋρκανία πρόκεινται τινες άκταΐ τής θαλάττης ΰπαντροι* τούτων δέ μεταξύ και τής θαλάττης ΰπο'κειται ταπεινός
αιγιάλός' εκ δέ τών ύπερθε κρηρνών ποταμοί ρέοντες τοσαύτην προσφέρονται βίαν, ως·ε ταις άκταις συνάψαντες έξακοντίζουσι τό ύδωρ εις την θάλατταν, άρραντον φυλάττοντες τον
αί^ιαλόν, ωςε και ς-ρατοπέδοις όδεύσιμον είναι σκεπαζομένοις
τώ ρεύρατι.
ότι ό Ευφράτης ποταρός διαιρεί τάς δύο Αρμενίας, μικράν
τε και ρε/άλην.
ότι αί πη^αΐ Εύκρατου καί Τι/ριδος διέχουσιν άλληλων,
ς-αδίονς δισγιλίους πεντακοσιδυς’ συρβάλλουσι δέ κατά Σελεύ
κειαν πόλιν. Καί ές-ιν ό Ευφράτης τού Τί/ριδος μειζων, και
πλείονα yjjv επέρχεται. Ρέων δ3 έπΐ δύσιν διά τής ρε^άλης
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Αρμενίας Ιως της μοίρας, εν άριςερα έχει τον τε Αντίταυρον
τό όρος, καί την Βασιλεισηνήν χώραν καί τήν λκιλισηνήν καί
την Σωφηνήν* έν δεξιά δε τήν ρικράν Αρμενίαν καί Καππαδο
κίαν, καί τον Ταύρον τό όρος, καί Μελιτηνην χώραν, ενΒα καί
Μέλας ποταμός εκ τού Ταύρου ορούς εις τον Ευφράτην βάλ
λει. ΕΓτα έπιγραφείς προς νότον, κυ%ις την Κορρα^ηνην, έίτα
Κυρρης-ιχην κατά το Αρανον ορος, είχα Παλρυοηνήν ίυσρικω*
τέραν τε καί πολύ νοτιωτέραν άγεις, κατά πόλιν Σούραν επί
τρ άργτί τής Συρίας κειρενην, προς άνατολάς επιτρέψει' έν
δεξιά μεν εχων καί προς νότον τιην τε έρημον Αραβίαν, καί
Βαβυλωνίαν, χώραν ευδαίμωνα ράλις*α ούσαν* έν άρις·ερα δε
ναι προς βορράν τον τε Αντίταυρον τό όρος, καί τόν Ταύρον
εφεξής, κατά τήν Θωσπίτιδα καί Κοριαιάν, χώρας τής ρε^άλης Αρμενίας* εΓτα έφεξής ρετά τόν Ταύρον τό όρος, κατά
Μεσοποταμίαν, Εδεσσάν τε πόλιν, καί Ανθερουσίαν χώραν,
καί Χαλκίτιδα, καί έτι Α^.ωβαρίτιδα άντικειρένην τή έρήρω
Αραβία, συρβάλλει τώ Τίχριίι κατά Μεσήνην χώραν τής Σουσιανής. ΕΓτα έπιών tijy Χαρακηνήν χώραν, έκδίίωσιν εις τόν
Περσικόν κόλπον, κατά πόλιν ρέν Τερηδόνα, κατά τήν χώραν
δε Ελυραιτιδα τής Σουσιανής.
Οτι ό Ευφράτης κατά Σελεύκειαν, πόλιν ρεχάλην, έπίΓρέφει
αύ3ις προς νότον, εγγις-α πόλεως ρε^άλης Κτησιφώντος, κειρένης επί τώ Τίφριδι, ώς είναι τό μεταξύ τών δύο ποταρών καί
τών δύο πόλεων περί ς-άδια δώδεκα.
Οτι άπό τού Αντιταύρου, όρους της ρικράς Αρμενίας,
εξέρχονται τινες άποσχίδες τών όρέων προς βορράν, άλλοις καί
άλλοις όνόρασι χρώρεναι* ών ές·ίν εν καί ό Πολυάρρην καλούρενος, καί ό Σκορδίσκος, καί τά Μοσχικά, διηκοντα εως ίβηρίας, διά ρέσης Αρμενίας κείρενα της ρεφάλης.
ότι έν Μεσοποταρια όρος ές·ίν ό Ταύρος, συνεχής ών τώ
Ββ 3
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Κβππαόοκικώ Ταύρω, δ διορίζει Κρμενίοαι και Μεσοποταμίαν*
εΓτα πρός άνατολάς, τα τε Γορδύαία opr}, καί ό Νιψχτης,
έ | ων ό Τίγρίζ ρα' καί τό Μάσων όρος, το υπερκείμενον τής
Νεσίοίόος πόλεως* εΓτα εψεξχς προς άνατολάς, τά ΧόαΘρα όρη*
εΓτα ό Ζάχρος* ειτα ό όρόντης* εΓτα ό Κορωνός, ό όιορίξων
άπό Παρέας την Υρκανίαν· εΓτα τά Ίάρι'ρσ. όρη τής Μαρχίανής, εζ ών ό Ο|ος ποταμός ρεί* εΓτα τά ίόίως Καυκάσια
όρη, τά Αείρχοντα Πσροπαμισάίας μεν προς όύσιν, ίνόοϋς
όέ προς άνατολάς· εΓτα τό ΐμαον, τό διορίξον Σογδιοαονς χαι
Ινδούς. Ταΰτα δε τα όρη πάντα ώς εν λογισ^έντα ό Ταυρο'ς
ές-ι το όρος, ό itatpwv πάσαν την Ασίαν όίχα, άπό Μνκάλη;
τκς Ιωνικής άρξάμενος,έως Ινδών εσχάτων·
Οτι αι Κασπιαι πύλαι διορί^ουσι Μηδίαν μεν προς δΐισρας·
ΪΙαρΒίαν δέ· προς εύρον ίρκανιαν δε προς xaoc&v άνεμον.
Οτι ε|ω του Ταύρον ορούς ούδιν /χερος ές-ίν, ούτε τκς Μηδίας, ούτε τκς Αρμενίας.
Οτι κ Μηδία διχκ δικρηται· Ες·ι yap αυτκί τδ ρέν άναχολικόν, δ και ριε^άλκ καλείται, κς ρητρόπολις τά Εκ&ίτανα,
δπερ κν βασιλειον των Μηδικών βασιλέων, ένθα και οί Περσών βασιλείς έ5έρι£ον, έχείμσζον δ’ έν Σελεύκεια* τδ δε δύTcz.ov, κτις καλείται Ατροπατκνκ, άπό Ατροπάτου Σατράπου,
δς έκώλυσε την χώραν τούτην υπό Μοκεδδσι καί Αλέξανδρο)
τελέσαι. Ε γι δέ κ χώρα τκ μεν Αρμενία και τκ Ματιανκ προς
€«· τκ δέ ρε^άλκ Μηδία πρδς δύσιν* πρδς άρκτον δ* όμ<ροΐν.
Τκς δέ Ατροπατηνης μέρος κ τε Καδουσία, καί κ παρά Εενοφώντι Καρδουχία, καί οί Γηλοί καί Μάρδοι, έως του Αράξου
ποταμού, δς ορίζει Αρμενίαν καί Ατροπατηνην. Αί δέ Κασπιαι
πύλαι μεθόριόν είσι τκς τε μεγάλης Μηδίας καί τκς Παρ5υοίας καί Τρκανιας.
♦
*
*
Qti τής Ατροπατηνής χώρας ό Ατροπάτης ε’όασίλευσεν
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εω» ποταμού Αράζον, μετά την Αλεξάνδρου τελευτάν, καί
δαόρχεσεν επί 7:0λλά έτη ή τούτου βασιλεία. Εν <ίέ τ/j Μαtiavjj λίμνη έςΊν άλας φέρουσα.
Οτι λρ^ρικά γένη τέσσαρα ην4Μάρίοι μέν Πέρσαες γείτονες*
Ου|ιοε & καί Ελυμαΐοι Πέρσαες τε καί Σουσεοις’ Κοσσαίοε
ίέ Μήδοις. Καί πάντες ουτοι φόρους έπράττοντο τούς ,τάς
Ασίας βασιλείς4 Κοσσαίοι δε καί 5ώρα έλάρβανον, άνίκα ό
βασιλεύς Βερίσας έν Εκ&ετάνοις νπέςρεψεν.
Οτι άλλοι έλυριαίοι [οι] εν τ>5 έρυθρά, καί έτεροι [οί] περί
Μ>]όίαν.
/
*
*
».
Οτ! την Σιταχηνην τής Ασσυρίας τενές Απολλωνιατεν
καλοϋσεν.
9
Οτι η υπό ταίς Κασπίαες πύλαες χώρα ταπεινά τέ ές-ε,
καί εύίαίρεων, καί πάρφορος, πλάν ελαίας.
Οτι δύο Κάσπιοί είσαι έΒνη4 οε ριέν ίυσρειχώτεροι των Καίουσεων, περί την ομώνυμον Βάλασσαν καί τον Καυ^ύσην
ποταμόν4 οε ίέ γείτονες τών Παρ^υαιων, ών είσε καί αε
Κασπιαε πυλαε.
Οτι πλησίον τών περί ΏαρΒυαίους Κασπίων πυλών ές-ΐ τό
Νεσαΐον πεόίον ίππό^οτον ό3εν τούς Νισαε'ονς ίππους τούς
καλλίς-ους οί τάς Ασίας βασιλείς κγρευον. Φέρει δε τό πεδΐον
τούτο βοτάνων πλείςτιν, /,ν άριείς Μρίικάν χαλοϋμεν. Φέρει δέ
καί σίλφιον ή χώρα αυτή, άψ* ού ό Μ»)ίεκός καλ.ούρεενος οπός,
ού πολύ τον Κυρηναϊκοί λειπόρεενος* £s*i ό5 ότε καί ίίαφέρων
εκείνον, εετε παρά τόν τόπον, είτε παρά τό φυτόν, είτε παρά
τούς όπίξοντας καί σκευάζοντας.
Οτι Μά^οε άρχτ,γέται είσί Περσών* ίρλοί όε ά τε τιάρα,
καί κεταρες, καί χεερείωτοί χιτώνες, καί αί άναςυρίό'ες, άπερ
τοες βορειοτέροις έΒνεσιν οικεία διά τάν ψύ£εν.
Οτι Μηόϊκόν τό μή έλάττους τών πέντε χυναεκών τίΒβ 4
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θεσθαι γαμετάς' ωσαύτως δε και γνναιξΐ συμφορά» είναι τό
νέμειν έλάιτονας των πέντε *εχοντι γυναίκας*.
Οτι, τής άλλη5 Μηδίας ευδαωονος ούοης τελέως, λυπρά
ectv ν προοάρκτιος ορεινή’ σιτοΰνται γονν άπό άκροδρνων,
εκ τε μήλων ξηρών κοπέντων ποιούνται μάζας' από S’ άμυγδόλων φωγΒέντων άρτους' εκ δε ριζών χαών οΓνον έκθλι'δουσι*
κρέασι δε χρώνται $ηρείοις' ήμερα δ>οΰ τρέφουσι θρέμματα
*τοσαύτα*.
Οτι, τής Αρμενίας η Χορξηνη καί ΚαμΒυσηντί, προα£ορώταται είσι γώραι καί νιφόΒολοι ράλις-α, συνάπτουσαι τω
Καυκάσω και τή ίζηρία: οπού φασί κατά τάς ίιπερδολάς των
ορών, πολλάκις καί αυνοδιας ©λας εμπόρων έν τή χιόνι καταπινεοθαι, νη-ετών γενομένων έπι πλέον* έχειν δέ βακτηρίας
προς τούς τοιούτους κινδύνους παρεξαίροντας εις την επιφά
νειαν, αναπνοής τε χάριν, καί τού διαμκ,νύειν τοϊς έπιοϋσα,
ώς-ε βόρειας τυγχάνεα εν τω άνορύττεσθαι καί σώζεσδαι»
Εν δέ τή χιόνι βώλους πήρυσθαι φασι κοίλας, περιεχούσας
χρης-όν ύδωρ ώς έν χιτώνι* και ζώα δ' έν αυτή χεννάσθαι,
περισχισθέντων δέ των χιτώνων πινεσθαι. Τήν δέ γέννεσιν των
ζώων τοιαύχτί» είχόζουσιν, οιαν τήν των κωνώπων έκ τής έν
τοΐς μετάλλοις φλογός και τον φεψάλου.
Οτι ό Τίγρις, από τού Νιγάχου όρους όρμη$εϊς, ταχυτατός ες-t καί άμαχος, ώς και τούς έ^χωρίους καλεΐν Μ>]δΐΓί
Ttyptv, τό τόξευμα, διά τό τάχος.
Οτι εν τή Ακιλισηνή τής Αρμενίας ημαχαι ή Αναϊτις θεά,
ή άνατιθέασι δούλους καί δούλας, παρθένους τε ευχενεις
άνιερουσιν άς πολΰν χοο'νον καταπορνευθείσας παρά τή Θεω,
χήααι ούδείς άπαξιοΐ. 0 καί έν Λυδία έθος ^ε^ενήσθαι, Ηρό
δοτος ίςορεϊ.
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#
Ο τ ι ή Καππαδοκία ορίζεται, προς νότον μεν τώ Κιλικίο»
λεχομένω Ταύρω* προς ίω δέ xfi Αρμενία καί τγ Κολχίδι, καί
τοίς μεταξύ ετεροχλώττοις εΒνεσι' πρός άρκτον δέ τώ Εύ|είνω
μέχρι τών εκβολών τού Αλνος* πρός δΰσιν 8ε τή τε Παφλαγονία και Γαλατία και τγ τών Φρυγία ομόρων, μέχρι Λύ
καινων και Κιΐίκων τών τήν τραχεΐαν Κιλικίαν νεμομένων,
χώ.°?·
ότι τήν εντός τον Ταύρον δρονς χήν προς δύσμάς, ιδίως
Ααίαν καλούσιν.
Οτι τήν Καππαδοκίαν εις δυο pip») διαιρούσα ή Σατρα
πείας· ών τήν μέν μεχάλ»]ν φασίν, αεριζόμενων πρός τώ
Ταΰρω* ττ,ν δε μικράν,καί Ποντοκαππαδοκίαν. Καί έκατέρα
εις πέντε ς-ρατ»!χίας ένεμή3>]* τ, μεν μεγάλη, εις Μελιτηνήν,
Καταονίαν, Κιλικίαν, Τνανίτιν, Γαρσανρίτιν· ή δέ μικρά, εις
έτέρας πέντε, Λαουινιασ>)νήν, Σαργαραυστ,νην , Σαραονκ,νήν,
Xaptavijvijv, Μοριμτ,νήν.
Οτι ή Κομμαγηνω καί Κυρρ»]5*ικ>3 νοτιώτεραι μέν εισι τής
Σαραον»)νής* δυσμιχώτεραι δε τής λνΒεμουσίας τε καί Χαλκιτιδος τών έν Μεσοποταμία* άνατολικώτεραι δέ τής κατά Ισσόν
Κιλικίας· βορειότεροι δέ Χαλκιδικής τε καί Παλμνρτ,νής, περί
τον λμανον τό δρος κείμενοι* δς ές-ιυ απόσπασμα τον Κιλικίου
Ταύρον, *καί* περικλείων τον Ισσικόν κόλπον, καί κείμενος τώ
Αντιταύρω δρει παράλληλος , καί ετι τω κατά τον Πόντον
Σκορδίσκω δρει.
Οτι 6 Πύραμος ποταμός διά τής Καταονίας χώρα; ρεί,
έκ μέσου τού πεδίου τάς π»^άς εχων. Εςπ δέ βόθρος ά|ίόλοχος, δι* ου καΒοράν έςί τό ύδωρ, υποφερόμενον κρντηώς
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πολλού διαςτ,ματος υπό γ?4ς7 εΐτ' άνατέλλον εις ττν
επιφάνειαν* τω δέ καθιέντι.άκοντιον άνωθεν εις τον βόθρόν,
•η βία τού υδατος άντπ:ράττει τοσούτον, ώς*ε ρόλις βαπτιφβ&α. Τώ δέ πλάτει και βχΒει πολύς ενεχΒεΙς, έπειδάν σύναψή
τω Ταύρω, παράδοξον λαμβάνει τήν συναχωχήν. Παράδοξος
δέ καί ή διακοπή του όρους ές·ί, δι* ής άχεται τό ρειθρον
χαΒάπερ yip εν ταίς ρήχρα λα&ύσαις πέτροας νχά σχισβείσαις
διχα, τάς κατά τήν έτερον έξοχάς καί κοιλότητας
έτερο
έοικέναι, ούτως ιδορεν καί τάς ύπερκειρενας τού 'ποταρού
πέτρας εκατέρωθεν σχεδόν τι ρέχρι τών άκρωρειών άνατεινούσας έν διας-άσει διπλέΒρω, άντικείρενα έχούσας τά κοίλα ταις
ε£οχαις. To o’ έδαφος τό μεταξύ παν πέτρινου, βαθύ τι καί
ς-ενόν τελέως έχον διά μέσου ρήχρα, ώς-e καί κύνα καί λαχώ
διάλλεσθαι. Ες-ι δέ τό ρήκος περί χιλίους ςαδίους οχετού
ocajv τοσαύτην δέ χούν έκ τών πεδίων κατάχει προς τήν θά
λασσαν, ώσπερ καί ό 'Νείλος, ώς καί λόχιον είναι περί αυτού*
« Εσσεται έσσορένοις , οτε Πύραρος άρχυροδίνης , ήιόνα
» προχέων, ιερήν ές Κύπρον ίκηται.»
Οτι τό έν Καππαδοκία όρος, τό Αργαίον, υψηλότατου ές*ι
πάντων τών εκείνη ορών, ώς ρηδέποτε λείπεσθαι χιόνος τά
άκρα αυτοί· οι δέ άναοαινοντες εις αυτά όρώσι τά δυο πελάχη, τό τε Ποντικόν καί τό Ισσικόν.
Οτι, τής άπάσης σχεδόν Καππαδοκίας ούσης όλιγοξύλου,
ρονος ό Αρχαίος τό όρος ές-ί πολύςυλον* όρως δ>έχει κατά
χής συχνά πυρά, ά τή νυκτί διαφαινεται, καί πάλιν έχχύθεν
ψυχρά ύδατα άφανή ύποχεια. Οι χούν έρπειροι τού τόπου
φυλαττόρενοι Ιυλεύονται* οί δ3 άπειροι καί τά κτήνη κινδυ
νεύουν πολλάκις, εις λάκκους πυρός έρττίπτοντες.
Οτι τά Μά£ακα τής Καππαδοκίας άπέχει τής μεν Ποντικής
θαλάσσης ς*αδίους οκτακόσιους , τού δε Ευφράτου χιλίους
if
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πεντακοσίους, τών δέ Κιλικίων πυλών οδόν ίμερων εξ, των
δε Κυβίςρων τριακοσίους. Νύν δέ καλείται Καισαρεία.
Οτι τό της Καππαδοκίας μέyε^o:, τό μεν πλάτος άπό τον
Πόντου πρός τον Ταύρον, ?άδιοι χ ί λ ι ο ι οκτακόσιοι* μήκος
δε από τής Λυκαονίας κα< Φρυγίας μέχρις Εύφράτου προς την
?ω χαΐ τήν Αρμενίαν τριβχιλιοι.
ότι εν Καππαδοκία γίνεται άρίςη μίλτος, η Σινο>πικη καλού
μενη, διά το κατάχειν τους εμπόρους ταύτην εις Σινώπην*
ένάμιλλος 'δ* εςίν'αυτίι και η Ιβηρίκη. Εχει δέ χαί μέταλλα,
πλάκας τε όνυχίτου λι'5ου καί χρυσοί)!ου, πλησίον Γαλατών.
Οτι ό Αλυς ποταμός ορίζει Παφλαχόνας καί Καππάδοκας.
_
»
Οτι Μ&ριδάτης ό Εΰπάτωρ ηρ£ε του Πόντου έως Ηρά
κλειας* τά δέ δυσμικώτερα υπό τώ τών Βουνών βασιλεί
ετέλουν.
Οτι ό Αλυς ποταμός διόριζα Καππαδοκίαν την τών Λευκοσύρων καί Παφλαχονίαν.
Οτι Λευκόσυροι καλούνται οι παράλιοι έν τώ Πόντω Κ,αππαδόκαι, οί εντός τοΰ Ταύρου, διά τό χρώμα* συμβαίνει yap
τούς νοτιωτέρους καί άνατολικωτέρους τον Ταύρου μέλανας
είναι, τούτους δέ λευκούς.
ότι διορίζει Παφλαχονίαν έ μέν Πόντος εκ βορρά, ό δε
Αλυς έ£ ανατολών, η δέ Φρυγία χαΐ Γαλατία προς νότον, η
δέ Βιθυνία προς δυομάς' οί δέ Λευκόσυροι άνατολικώτεροί
είσι τοΰ Αλυος ποταμού, παραθαλάσσιοι δέ.
Οτι η Αμας-ρις έκλά^η από χυναικός Αμάς-ριδος, συμβίον
Διονυσίου τού Ηρακλείας τυράννου, &υγατρος δέ ΟξυάΒρου
τού Δαρείου αδελφού, τού καταπολεμηδίντος υπό ΑλεξάνδρουΟτι Σησαμος εκαλείτο πριν η νύν Αμαςρις πόλις. Συνωκιη
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cSjj δέ άπό τε Κρώμνϊ;ς καί Κυτώρου καί Trjiov καί αυτής
Σησάμου.
ότι Κύτωρος καλείται ή ττόλις από Κυτώρου τον Φρίξου
παιδός.
ότι ονς καλεΓ Ομηρος « Υψηλούς ΕρυΒίνους » , δύο εισί
σκόπελοι έρυΒροΐ το χρώμα' νυν δέ Ερυθρΐίοι καλούνται.
•
*
Οτι ή Αρμέ·.η άκρον χαΐ λιμην πλησίον Σινώπης, τετειχισμενον, έρημον, περί ου παροιμία έλεχθη* ιιΟς ϊργον ούκ
» εϊγ’, Αρμενην έτείχισε. » Κα; εςι τό μέτρον Iαμδικόν.
Οτι ν Σινώτπη πόλις Μιληοιων εΥίν άποικος, και πολλά
ισχυσε πριν, και Ιοχεν υπηκόους χώρας· ύπερον ^ εκυριεύθη
υπό Αρρ^ναίών, εως ΜιΒριόατου του Ευηάτορος y 8$ καί
έτεχ5η καί έτάφη εν Σινώπη.
Οτι δ!ς ir, Σινώπη έαλω· πριν ρ.εν υπό Φαρνάκου, αϊφνίδιως
επεισπεσοντος· ύπερον ^ υπό Λευκούλλου, καί του έχκαΒηC
μενού τυράννου, χαΐ εντός άμα χαΐ εκτός πολιορκουμενη. Ο
yap φρούραρχος Βάκχος, ύπονοών άει τινα προδοσίαν έχ τών
ένδον, πολλάς σψαγάς έπετέλει* καί δια τούτο άπηχόρευσαν
καί ε’δον/ώ^ησαν ταϊς γνώμαις οί Σα/ωπεϊς, καί ούκ ημύνοντο
κατά Ρωμαίων.
Οτι μαντείου ην εν Σινώπη, όθεν Διοχένης τον χρησμόν
έλαβεν, ϊνα παραχαράξη τό νόμισμα. Η δέ Σινώπη κνεγχε,
βιλοσόφων μεν, Διογένη, χαΐ Τιμόθεον τον Πατρίωνα* ποιητών
δέ, Δί^ιλον τον κωμικόν συχχρα^έο>ν δέ, Βατωνβ.
Οτι ό Αλυς ποταμός έκ τών αλών ώνόμας-cu, οι ών ρει* αί
δέ πηχαί αυτοΰ εκ της μεγάλης Καππαίοκ/ας της Ποντικης etVv.
Οτι μετά τον Αλυν η Γαίιλωνίτις έ^> χώρα ευδαίμων
τ.άσα και πεδιάς καί πάμψορος' έχει ίέ καί προ&τειαν ύποoifSepov και μα)αχης ερέας.
«Τ
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Οτι Αμισός Μιλησίων ές·ΐ χτίσμα, χώραν ϊχουσα αγαθήν.
0
Οτι 6 \ρις ποταμός οιά μέτων Κομάνων πόλεως ρά, χαι
διά τοί τείχους τής Αμασείας πόλεως.
Οτι Στράβων ούτος ό Γεωγράφος άπό Αμασείας ήν, πόλεως
Ποντικής.
Οτι ή Θε/it'οχυρά χώρα καταρρυτο'ς έςι ποταμοίς, διό και
άεΐ χλοάζει' τ« δε ορεινά αυτής &νίοοφο'ρα έ^ίυ r,μερών καί
αγρίων καρπών, ώς*ε μηίεποτε λείπειν Α’ όλου του ενιαυτοί
καρπόν δένδρου έχεΐσε.
Οτι τούς νυν Χάννους οί παλαιοί Μάκρωνας ίχάλουν.
Οτι οι νυν ΧαλδαΓοι, Χάλυ&ς πριν ώνομάζοντο.
Οτι Στράβων αγωνίζεται έξηγεΐσ&αι τα Ομηρίκα επη τούτα*
« Αντάρ Αϊιζώνων Οδίος καί Επίς*ροφος ήρχον, τηλόδεν έ |
» Αλύοης* » ώς ότι Αλιζώνες ουτοί είσαι, οί νυν περί την
Τραπεξοίντα οίκοίντες Χαλίαίοι* οί πριν μεν Χάλυβες εκα
λούντο, ετι όέ πρότερον Αλυβες, ώς εφη Ομηρος, «Τηλό^εν
» εξ Αλυπης' » ετι δε ποότερον Αλιξώνες. Και γάρ ό χρόνος
ρεών είωθεν τάς τών έ^νών κλήσεις μετασχηματίζει4 Σίντιες
μεν γάρ εκαλείτο ε^νος Θρακικόν, τό την Λήμνον οίκήσαν*
εΐτα Σαίοι, ώς Αρχίλοχος* « Ασπίδα μεν Σάίων τις άνείλετο*»
ΐίτα Σάπαι, νυν περί τα Αβδηρα πόλιν οίκοίντες. ΙΙάλιν Βρό
χοι, Βρέχες, Βρύ/ες, Φρύχες, οί αυτοί* πάλιν Μαιονες, Μήονες. Ούτως ούν Χαλδαϊοι, Χάλυβες, Αλυ&ς, « Τηλόθεν εξ
» Αλύβης'» καί τό τΐ]λ.ό£εν προσκείμενον σημεΐον ποιείται τού
του. Τινές δε περί την τοΰ Ρυνίάκου ποταμοί χώραν φασί
τούς Αλιζώνας οίκεΓν* άλλ.οι περί Κόμην την Αιολικήν, η περί
την Μυρλεάτιδα γην, η περί τα Πύγελα, τής Ε^εσίας εχχύς
η Πριήνης.
Οτι τό « Τηλόθεν εξ Αλύ&ις » παρέλκειν ψασίν, ώς τό
* Τήλ’ εξ Ασκανίης’α καί επί τοί Αρναίου, «Τό γάρ θέτο
%
»
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» πότνια μ>τνηρ'» xai επί τίς Π^νελότης, « Εϊλετο δέ κλ^ΐδ*
» ενχαμπία χειρί παγείρ » καί to «Οίωνοισί τε πάσι,» καί
« Εείκοσι πάσαι εβύσων.»
Οτι ό Πακτωλός ποταμός καί ό ΐλλος εις τον Ερμον έμ~
βαλλουσι* χεννώνται <5έ έκ τού Τριώλου ορούς, πλησίον Σαρ·
δέων πόλεως.
Οτι τι μιχοά Αρμενία τ,ρξέ ποτέ Τιβαρηνών τε καί Χαλδαίων καί Φαρνακίων άλλ’ ό Εύπάτωρ Μιθριδκτης, τούτους
ταπεινώσας, νην αρχήν αυτών έσ^ετερίσατο, καί 2τι Κόλχων
κρ£εν.
Οτι ττ, Φαρνακία συνεχές ές·ιν £ Σι$r,vh καί » Θεριίσκυρα·
τούτων 5* ί Φανάροια ύπέρκειται, έλαιό®ντος χώρα καί εύκαι
ρων , μεταξύ χειμένη Λύκου τε ποταμού χαΐ Ιριδος ποταμού.
Οτι υπέρ ττ,ν Φανοίροιαν τά Ποντικά Κόριανα κείται, όρωνυμα τοϊς έν τΐ μεγά/jp Καππαδοκία.
Οτι διά το πλίθος των έν Κορίνθω εταιρίαν, καί ττςν εις
αύτάς δαπάνην, παροιμία γέγονεν’ « Ού παντός άνδρός εις
» Κόρινθον εσθ’ ό πλους' » άλλά των πλουσίων δηλονότι.
Οτι ό όλ.χασσυς όρος έςίν υψηλότατου, δυσριικώτερον
Αλυος ποταριοΰ' ού εγγύς Αομανΐτίς τε καί Βλα^νί} χώρα.
Διά δέ τίς Δορανίτιδος Αρινιός ρεΐ ποταμός, ένθα Μιθριδάττϊς ό Εύπα'τωρ τάς Νικορ^δους τού Βιδυνοΰ δίινάμ.εις άρό^ν
χαάνισε, διά των εαυτού ςραττηών, ώς πάρερχον τούτο
πράςας* ό δέ ιρ^άς εις τ>;ν Ιταλ.ίαν έπλευσε μετ’ ολίγων' ό δέ
ακολουθίας, τ>ίν τε Βιθυνίαν είλεν εξ εξόδου, καί τ»ν Ασίαν
κατέσχε ρέχρι Καρίας καί Λυκίας.
Οτι περί Πιριόλισσαν καί Ποριπηϊόπολιν όρος ές-ί τό Σανδαρακούρ^ιον, κοΐλον έκ τίς ριεταλδ^ίας, έκ διωρύγων μεγάλων'
ένθα διά τό νοσώδες καί λοιρακόν τού όρυττοαένου χώρου καί
άέρος, πολλών ©Θειροριένων έκ τών νόσων, ΰμέλύθϊ] τό μέτάλλον.
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Οκ ή περί Νίκαιαν πόλιν λίμνη Ασκανία καλείται, καί
f> χώρα.
9

On τήν Βώυνίαν ορίζει.... ό Σαγγάριος ποταμός καί ή
Ποντική παραλία, εως του ςίματος καί Χαλκηδό»ος* από δέ
δύσεως, ή Προποντίς* προς νότον δέ, ή τε Μυσία, καί ή
Επίκτητος καλούμενη Φρυγία' η δ7 αυτή καί Ελλησποντιακή
Φρυχία καλείται.
Οτι ό περί Νικομήδειαν κόλπος, Ας·ακηνός καλείται.
Οτι τό περί Κι'ον ορος Αρχαν^ώνιον καλείται, διήκον εως
Νικομήδειας.
Οτι ΚΓος εταίρος ήν Ηοακλε'ους, εις των Αργοναυτών'
δς-ις, εκ Κόλχων ύπος·ρέψα;, έκτισε τήν ά^7 εαυτού όνομασ^εΐσαν Κι'ον πόλιν.
Οτι από Προύσης πόλεως τό ε’$νικόν Προυσιεύς λέγεται.
Οτι ή Ασκανία υπό δυο έ3νών χωρίς ωκείτο, Φρυχών τε
καί Μυσών. Μαρτυρεί δ7Ομηρος λεχων* «Μυσών άχχεμαχων
» ήχήτορα, οΐ ρ’ ε£ Ασκανίης έρι£ώλακος ήλ3ον άμοιβοί. »
Καί πάλιν* « Φόρκυς δ7αυ Φρύγας ήχε καί λσκάνιος θεοειδής,
« τήλ7 ε’ς Ασκανιης.» Λεχοι δ7άν την νύν Νίκαιαν.
I.
#
Οτι Ομηρος τόν Αίσηπον ποταμόν πέρας ορί£ει τής τε
Τρωα'δος καί Μυσίας· έ'οικε δέ ό Πάνδαρος Κυ^ικηνός είναι.
Οτι Νίκαια κτίσμα ές*ίν Αντιγόνου τού Φιλίππου, Μακεδόνων ς-ρατηχού, δς προς τόν Νικάτορα .Σέλευκον πολέμων
εψ$άρη. Ϋς-ερον δέ καί Λυσίμαχος έπέκτισεν, ό συν Αλε|ανό^οω επί Ινδούς ς-ρατεύσας' δς Νίκαιαν αυτήν έκάλεσεν, άπό
τής εαυτού χυναικός Νίκαιας, τής Αντίπατρου παιδός, αδελ
φής.»Κασσα'νδρου.
I
Οτι ή νυν καλ.ουμένη χώρα Οτροια άπό Οτρέω; του Φρυχός εκλήθη, ού καί Ομηρος μέμνηται, « Λαούς Οτρήος.»
Οτι Ιππαρχος, καί Θεοδόσιος, καί οί τούτου παιδες
m
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μαθηματικοί, καί Ασκληπια'ίής 6 ιατρός , Βιθυνοί «σαν.
0 κ οί εν Ασία ΓaXsfrat μέτοιχοί είσι τών Κελτικών Γα
λατά», καί έπεραιώΖτιααν εις τήν Ασίαν, Λέοντές τίνος ηγου
μένου αυτών.
Οτι μετά την Γαλατίαν προς νότον ή λίμνη ες-iv ή Τάττα,
παρακειμένη τρ fteyaeXjs Καππαδοκία, μέρος οίσα τής με^α^ης
Φρυγίας' καί ή συνεχής ταντη, μέχρι τον Ταύρου δρους. ή
δε Τάττα λίμνη άλοπήχιο'ν ές·ιν αυτοφυές. Ούτως δέ περιπήττεται ραδιως το ύδωρ παντί τω βχπτισΒένν εις αυτό, ώς
ς-ε^άνους άλών άνέλκουσιν, επείγον χαΒώσι κύκλον σχοίνη/ον
τα τε όρνεα άλισκεται τά προσαψάμενα τω πτεοώματι τού
ΰύατος, παραχρήμα πίπτοντα διά την περίπηξιν των άλών.
ότι τά ϊσαυρα πόλις ές-cv* ay’ ης καί ή χώρα Ισαυρία, καί
Το εθνικόν Ισαυρεύς.
ότι τά περί Σότυλον χωρία Φρυχία εκαλείτο το πριν* καί
τον Τάνταλον καί Πέλοπά yaot Φρύχας εΓναι, καί την Ntoftjv·
Η χάρ Περχαμηνή καί Ελατές, καθ’ ην ό Κάίκος ποταμός
ρεί, καί ή μεταξύ τούτων Τευ-ρανία, εν $ ό Τήλεφος ώκει
ποτέ, άνά μέσον ές-ί τοΰ τε Ελλησπόντου καί τής περί Σίπυλον καί Μαγνησίαν τήν ύπ* αύτω χώραν.
Οτι τούς Μνσούς οί μεν άποίκους φασίν είναι των ΣκυΒικών Μυσών" οί 8ε, ότι κατά τήν των Λυδών γλώσσαν -η όζύη
το δένδρον Μναός καλείται. Γινεσθαι ουν περί τόν Μύσιον
0λ.υμπόν <ρασι πολλήν τήν όξΰχν καί διά τούτο Μνσοί κα
λούνται.
Οτι Μίλητος, ή έν Καρία, άποικος ές-ι τής έν Κρήτη
Μιλήτου.
ότι ο Πανίίονος Λύκος, κτισας Σολύμους, ώνόμασε Λυχίοοι τήν χώραν.
Οτι ΒιΒυνοί αρκτικοί κεΓνται παρά τόν Ολυμπον καί
Μύχδονες
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Μυ^δονες χαί Δολιονες· to δέ λοιπόν εχουσι Μυσοί καί Επί
κτητοι. Δολιονες δε εισιυ οΐ περί Kvfixov , άπό Αισήπου
ποταμού εως Ρυνδάκου ποταμοί και τής Δασκνλίτιδος λίμνες*
Μύ^ίονες δέ οι ε*φε£ής τούτοις, μέχρι της Μυρλεανών χώρας
xf(S λπαμέων.
Οτι τής.Δασκυλίτιδος λίμνης όπέρκεινται δύο άλλαι λίμναι,
$5 τε Απολλωνιάτις καί η Μιλητοπολίτις.
Οτι ό εν Κυ£ίκω ναός Δινδυμήνης, Μητρός 5εών, Αργοναυ
τών έςιν ίδρυμα.
Οτι το παλαιόν εύνομώταται πόλεις ίσον και δίναταΐ,
Κνξν/.ος, Ρόδος, Μασσαλία, Κασχηδών, Ρώμη, -πάρτη.
Οτι τής Επίκτητου Φρυγίας Αζοηοί τέ είσι, καί Νακολεια,
και Κοτιάϊον, καί Μιδάϊον, καί Δορυλάϊον πόλεις, καί Κάδοι.
Οτι η Μυσία κατά τήν μεσόχαιαν άπό τής Ολυμπηνής ε’πί
την Περγαμηνήν καΒήκει, καί τό Καίκου λυόμενου πεδίου.
ότι υπέρ τής Επίκτητου πρός νότον es*iV ή μεγάλη Φρυγία,
?χουσα επ’ άρις*ερά τήν Πεσσινουντα καί Λυκάονας, εν δε£ι«
δέ Λυδίαν και Καμίαν. Εν αυτγ δ* εισίν ή τε παρώρειος Φρυ
γία, xai Πισιδία, καί Αμόριον, καί Εύμενία, καί 2υνναδα· είτ’
Απάμεια ή Κιβωτός λε/ομένη, χαί Λαοδίκεια, καί Κολοσσοί.
ότι ό Μαρσυας ποταμός, άνίσχων έ£ Λπαμείας, μεγάλης
πόλεως, έξίηοιν εις τόν Μαίανδρον.
ότι τοσοΰτόν ες·ιν 6 Μαιάνδρου του ποταμοί ρους σκολιός,
ώ-ε έ| εκείνου πα'ντα τά σκολιά Μαιάνδρους καλείσθαι.
ότι πάσα σχεδόν ή περί τόν Μαιάνδρου ποταμόν χώρα
εΰσεις·ός ε’ς-ι καί υπόνομος πυρί τε καί ύδατι, άπό τών πε
δίων έως Μαγνησίας καί Ιεραπόλεως.
Οτι τήν Πριήνην, πριν παραλίαν ουσαν, νϋν ό Μαίανδρος
ποταμός διά τήν πολλήν χοΰυ μεσόγαιαν έποίησε Γ«δίων τεσ
σαράκοντα προσχώματι.
3
Γχ
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Οτι τά περί τον Τυφώνα πά£η καί τούς Αριμους, κατά τήν
Κατακεκάυμέιηην Φρυγίαν, ί] Λυδίαν, συμδήναί φασι* τινές δε
καί τά μεταξύ Μαιάνδρου καί Λυδών λέγουσιν είναι τοιαΰτα.
Β1ΒΛ10Ν ΙΓ.
Ο τ ι άπό Κυ£ίκου καί των περί Αίσηπον ποταμόν τόπων
καί Γράνικον, μέχρι Αδύδου, ή τής Προποντίδας παρά).ία
εςίν' άπδ δε Αδύδου , μέχρι Λέκτου , τά περί "Ιλιον καί
Αλε|άνδρζιαν ττ,ν Τρωα'ία ές·ί* τούτων δ1 απάντων ή 'Ίδη τδ
ορος ύπέρκειται' άπδ δε Λέκτου, μέχρι Καικου ποταμού καί
των Κανών λεγομένων, ές-ί τά περί Ασσον, καί Λδραμυττιον,
καί Αταρνέα, καί Πιτάνην, καί τον Ελαϊτικόν κόλπον* οίς
άντίκειται ή Λέσοος νήσος. Ε&’ εξής τά περί Κύρ;ν, μέχρις
Ερμου καί Φωκαίας, Αίολίς ές-r τά δ* έξης Ιωνία.
Οτι άπδ Κυ'ζίκ.ου καί του Αίσωπου ποταμού, μέχρι Καίκου
ποταμού, ή παρ’ Ομήρω ες-ί Τρωική χώρα, διρριημένη εις
εννέα Επαρχίας' τ, δε των Αίολέων ύςερον αποικία άλλως τάς
επαρχίας διεΓ/ε ταύτας, ο)αιν την Τρωικήν νειμαμένη, καί
4Τ
\
έως Ερμου ποταμού έκταίσεΐσα· γενεαϊς δε τέσσαραι προτερευει ή Αιολική άποικία τής Ιωνική;. Καί χάρ ό τού Αγαμέμνονος όρέςν,ς ηρ|ε τού ς·όλου τής Αιολικής αποικίας· τελευτήοαντος δ1έν Αρκαδία, ό υιδς αύτοΰ ΠενΘίλος ήρ£ε, καί προήλθε
μέχρι Θράκες, ύς-ερον των Τρωικών ετεσιν εξήκοντα, κατά
τήν τών Ηρακλ.ειόων κά&ο&ν εις Πελοπόννησον* είτ’ Αρχέλαος,
υιός αύτοΰ, έπεραίωσε τούς Αίολεΐς εις την περί Κύ£ικον καί
Δασκύλιον χώραν. Γράς δ*, ό τούτου υιός νεώτατος, ήλ3εν
έως Γρανίκου ποταμού, και περαιώνεις κατέσχε την Λέσβον*
Κλεύι^ς δ* ό Δώρου καί Λίαλαος, άπόχονοι καί αυτοί Αγαμέμνονος, πρώτα μεν κατεσχον Αοκρίδακαί τδ Φρικιον όρος,
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πολύν χρόνον* ύπερον δε διαβάντες έκτισαν τκν Κύριν, τίη»
φριχωυίδα κληδΐϊσαν άπό τον Αοκρκοΰ όρους.
Οτι Πριάπος ποταμός έση περί Κνξικον, άνταιρων τί>
Αρτάχρ πόλει Κ νζιχηνρ.
ότι ό Αίσωπος ποταμός άνατολικώτερός έστι η5ς Κυ£«ου
πόλεως.
0 τt άπό πόλεως Παρι'ου Εως Πρακτιου πόλεως πρός δυομάς,
ςάδιοί εΐσι τριακόσιοι.
Οτι τι ‘Ίό'/j τό όρος σκολ.οπενδρώδες Εχει τό σγτίμχ, καί
τελευτά, τώ μεν εις ττ,ν μεσόγαιαν «κρω τώ περί ττ,ν Ζέλειαν,
τώ δ1 εις το πέλαγος τό Αιγαίου καΒτ,/.οντι τω Λέκτω.
Οτι τ, Ζύεια πόλις νυν τίς Κυ£ικν,νκς έςΐν επικράτειας.
ότι Ομηρος ττ,ν ‘Ίό^ν τό όρος άψορΐζει τώ τε Λέκτω,
πρώτω όντι «τό του π εζ ο ύ ς, και ττί Ζύεια, «Ϋπαί πόδα,
» νείατον Τ<5ί]ς » λέχων.
Οτι τίς IA js τό άκρου τό Αέκτον, καί «ί Κάναι άκρου,
ποιοΰσι τόν κόλπον τόν ΙδαΖον.
Οτι διττοί ©ί Κιλικες, οί μεν θτβαϊοι Τποπλάκιοι, ό&εν
ην ή Χρνστ,ίς, οί δε Αυρντ,σσιοι, δ$εν τ,ν « Βριστ,ίς' «Ττ,ν
» εκ Ανρντ,σον έ&ιλετο πολλά μογτ,σας η τ,τις τ,ν πόλις
« Θείοιο Μνντ,τος' » εκ δε Θτβι\ς η Χρνστηίς' « Ωχόριεθ’ ές
» (£>τβτ,ν, ίερλν πόλιν.» Ενδένίε »υ καί τι Ανδρομάχη. Δυο ουυ
«ύται δόνας-εϊαι Τρωϊκαι'· ό5εν καί τά περί ττ,ς Ανδρομάχης
έν ύπερβατώ άνα^νως-έον* ι<Αμφότεροι, συ μεν εν Τροιρ,—
» Αΰτάρ έχω Θκβκσιν.» Αεί γάρ ουτω λέ^ειν, «Αμγότερ*
» έν ΤpotVj* συ μεν Πριάμου ποτΐ δώμα, αυτάρ έχω Θκ—
» βκσιν. » Τριτϊ] ^ ές*ίν ί των Λελέχων, καί αυτή Τρωϊκ»,
« Αλτεω, 6ς Λελέχεσσι φιλοπτολεριοισιν άνάσσει. a Καί u»v [οί]
υπό Κκτορι Τρώες ν?σαν, « Τρωσΐ μίν ηγεμόνενεν·» Αλλά καί
οί υπό Αινεία Αάρδανοι, Τρώες «σαν, ώς όταν λέ^-η* α Αινεία,
Γ γ a
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» Τρώων βονλι^όρε.» Εκτοι δ*οι υπό Πανδάρω Λνκιοι, ονς
καλει και Τρώας ιδίως. Εβδοροι δ* οι μεταξύ Αισ«πον ποταρον καί λβόδου Τρώες είσίν* άλλα υπό ρέν Ασίω, οί λ βο
δινοί Τρώες* καί yap Δ«ρο/.όων ό τον Πριάρον παΐς « Αβν» δόδεν «λδε παρ’ ίππων ώκειάων.» Εν δέ Περκώτρ ε'βουνόρει
Μελο&ιππος νιος Ικετάονος, βοΰς ούκ άλλοτρίας δ/ιλονότι
νερόρενος. Αλλά καί οί ρεχρις Αδοας-είας Μεροπίδαι άρχοντες
Τρώες ίσον* oyicij avz»j επαρχία. Εννάτυ δ5 αντ»3 δυνα^εία,
i τον Ενρνπνλον τον Τ«λε^ον Τρωική.
Οτι δέ τούτων απάντων «ρχεν ό Πρίαρος, δ^λοί Αχιλλευς
λέρων, «όσσον Λέσβος άνω, Μάκαρος εδος, εντός έέρρει,
« καί Φρυρά] κοώνπερ&ε, καί Ελλήσποντος άπειρων.»
ότι Αψνειοϊ καλούνται οι νπό Πανδάρω Λύκιοι, άπό Ayvtτιδος λιρνϊΐ;, «τις ές-ίν « Δασκνλίτις. Η δέ Ζε'λεια απέχει
Κυβικόν προς τ«ν εω ς-αδίονς εκατόν εννεν^κοντα* τ«ς δ έρρντάτω ^αλάττης, καέλ’ «ν έκδίδωση» ό Αίσωπος ποταμός ,
όσον όρδο«κοντα σταδίονς.
ότι « ρέν Ζίλεια μεσόγειός εςιν' υποπεπτώκασι δ5 avtjj
τά περί Ιννξικον καί Πρίαπον χωρία. Καί ες*ε περί τλυ Ζέλειαν ό Τάρσιος ποτανός, έχων είκοσι διαβάσεις τρ αντρ
οδώ, κα2άπερ ό Επτάπορος.
Οτι μεταξύ Αίσωπον ποταρον καί Πριάπον ό Γράνικος ρεί
ποταρός , τά πολλά διά Αδρας-είας πεδίον* Πρίαπος δ>ές·ι
πόλις επί Sa/άττρ καί λιρ«ν.
<Τ
·
Οτι « Αδράς-εια πόλις μεταξύ έςτ Πριάπον πόλ.εως και
Παρίον πόλεως, επί Alar,πω ποταρώ *« Αφάς-εια*. Λιρένα
Ιχονσα « αντ« Πρίαπος, ελασσόνα τον Παριανοΰ.
ότι « Πιτνεια πόλις έστί μεταξύ Παρίον πόλεως καί
Πριάπον πόλεως μεσόγειος.
Οτι μεταξύ Λαρψάκον καί Παρίον Παισός «ν πόλις καί

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ BIB Λ. ΙΓ.

fa x

ποταμός' Ομηρος δϊ /.at τρισυλλάβως αυτήν είρηχε, ).έγων,
« Και δήμον Απαισού*» και « Ο; ρ’ ένΐ Παισώ. »
Οτι τόπος ές*ΐν έν τή Κυμαία γύρα θηλυκώς καί πληθυντικώς καλούμενος, αί Γέρ*/ιθες. Ες-ι δε πόλες, έξ κς εν
Λαμψάκω Γεργ&ιον χοιρίρν.
Οτι το Πράκτιον to παρ’ Ομκρω ούκ ές·£ πόλις, άλλα
ποταμός, μεταξύ ρεών Αβΰδου καί Λαμψάκου.
Οτι κ τού Ξερ£ου εν Αούδω γέγυρα μικρόν άνατολικωτέρα εζεΰχβη τκς Αβύδου, δυσμιχωτέρα δε τής Σιης-οΰ.Και
ίει σημειώσασθαι, ότι ό Στράοων συνηγορεί τή μυθολογία
τής Ηρούς· ώς εν
γ,ν δ πύργος αυτής, vcd to κατά τόν
Λέανδρον πάθος, ότι εχεΐσε γέγονεν.
Οτι τα εν Πακτωλώ χρύσεια μέταλλα τής Λυδίας έξε).ιπεν·
Οτι από λβύδου ε’πΐ Αίσηπον ποταμόν ςάδιοί είσιν επτα
κόσιοι πεφρ, εύθυπλοία ίέ έλάττονς.
Οτι *1λος πρώτος μετά τον κατακλυσμόν έτόλμησεν εν πεδιω
πόλιν κτίσαι, τκν άφ’ εαυτού *ΐλιον διό και έτάφη έν πεδϊια*
« Οι <?έ παρ’ ^Ιλου σήμα [παλαιού Δαρδανίδχο"], μέσσον κάπ
» πείίον.κ Τινές όέ γασιν, ότι κ νύν *1λιος δεικνυμένη οΰκ
ες*ιν κ παρ’ όμκρω , άλλ’ έτέρα ές*ϊ ταπεινότερα* ή δε παλαιά
μετεωροτέρα τ,ν προς τγ ‘Ίόρ ς-αδίοις τριάκοντα.
Οτι κ νύν Αλεξάνδρεια Τρώας καλούμενη, πόλις έρημος
ουσα νύν, Αντιγοvia έκαλείτο. Τπό yap Αντιγόνου ωκίσθη ,
τού εξ Αλεξάνδρου τού μεγοδ.ου άρξαντος της Φρυγίας* ύπερον
δε υπό Λυσιμάχου Αλεξάνδρεια μετωνομάσθη ■ διά τό <ϊείν
μάλλον τκν επωνυμίαν έχειν από τού αΐτιωτάτου πάση; της
κατα Περσών νίκης Αλε£άνφοου.
Οτι Φιμβρίας Ρωμαίος έν τω Μιθριόατικώ πολέμω έκ πο
λιορκίας λαβών τό νΙλιον έν ημέραις δέχα, εΐτα καυχώμενος
Γ
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ώς, Αχαρερνονος,εχοντος τόνχιλιόναυν ς-ρατονχαι την σύρπασαν Ελλα'δα, ρόλις έν έτεσι δέκα ταύτην έλόντος, αυτός εν
ήμέραις δε’κα ελαβεν, ηκουσεν ευθύς εκ τίνος τών Ιλιέων* «Ού
» γάρ εΐγομεν Εκτορα τον προπολεροΰντα.»
Οτι ρεταξύ Λβυδου καί Δαρδα'νου πόλεως ρεΐ ό Ροδίος
ποταρός κατ’ εναντία του έν χερρονησω Κυνός σήματος τής
Εχάοτ,ς.
Οτι τό μεν Εκτορος μνήμα εν Οψρυνίω εςί τής Τρωάδος
τόπι» ύψηλώ* ε?τα Ροιτειον πόλις έρημος' εΐτα αίχιαλός* εΓτα
μνήμα Αϊαντος’ εΐτα Σίγειον, πόλις έρημος’ εΐτα 6 Αχίλλειος
τοίχος, και Πατρόκλου, και Αντιλόχου* εΐτα ό ναύς-αθρος
καί τό ς-ρχτόπεδον τών Ελλήνων εΐτα αί τον Σιρουντος καί
Σκαρανδοου έκδολαί λαρνώδεις,j καί έλη, καί ήν Στομαλίμνη
καλουρένη. Ύαΰτα δέ -όντα τή ίλιω ύποπέπτοικεν#
Οτι Πρίαρος ρικραν ευρών την τών Τρώων βασιλείαν, ώς
καί τόν Ηρακλέα « Εξ οιρς συν νηυσί καί άνδρα'σι παυροτέ» ροισιν» εξα).α-άξχι αυτών τόν ττολαν, επί ρέχα αυτόν ηύ|ησεν, ώς καί βασιλεύς βασιλέων χενέσθαΓ ώς δόλοΐ τό «όσσον
» Λέσβος άνω, Μάκαρος έδος. »
#
,
·/
Οτι τό Τρωικόν πεδίόν από θαλασσής έως τός Ιδης δοίκει*
ού τά ρέν νότια τελευτά εις τόν Σκήψιν, τά δε βόρεια εις τόν
Ζέλειαν.
ότι πολλοΓς καί άξιοπίζΌΐς έπιχειρηρασιν ό Στρα'βων απέδει
ξε τόν νυν καλουρένην Ιλιον ρη είναι τόν υπό Ομήρου άδορένην* άλλα ταύτης μετεωροτέρα καί άνατολικωτερα ες-ίν ό
αληθής ΐλιος, ό του Εχτορος πατρις. Εί δέ *καί* ουδέ ίχνη
αυτός σώζεται νυν, άλ.λά της ταπεινότερα; είσίν ίχνη, ού
θαΰρα* έ yap χρόνος πολλά τοιαΰτα ποιεΓ.
ότι τινές τον τόνον ρετατιδεασι τοΰ Γΐχου τούτου, «ΘεΓναι
» Αθηναίης επί χούνασιν*» άναχινώσκουσι χάρ πρό ριας τόν
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τόνον τιΘέντες* ώς το Θυάσιν, ούτως χουνάσιν, <άντί τοΰ, ταίς
ίκεσίαις.
• Οτι κατά τι παλαιόν έ$ος Αγαμέμνων κατηράσατο κατά των
τολρησόντων κτίσαι αν&ις τό Ιλιον* <3ιό οί υref ον άφοσιούμενοι ευρον πλησίον χοιρίον όμοιότατον τώ άρχαίω, καί έκτισαν
αυτό, και ίλιον έκάλεσαν* καί τάς κατάρας έ£έφυχον τον Ayaμέμνονος*
Οτι ό Ρήσος ποταμός νυν καλείται Ροείτης* 6 δε Επτάπορος Πολύπορος καλείται, άνίσχων εκ των περί Καλήν πεν»iv χωρίων, έπι Κελαινάς κώρην ΐουσιν* η $έ Καλά} πεΰκη
είχε τήν μεν περίμετρον εικοσιτεσσάρων ποίών τό όέ ύψος,
άπό μεν ρίζτ,ς, έπΐ έΐηκονταεπτά πόόας άν^ει, είτα εις τρία
ρερη σχιζόμενη, ίσον άλλήλων Αέχοντα, ανθις πάλιν σννήχετο
εις ριίαν κορυφήν άπετέλει <?έ τό νψος δυοϊν ιΰ.έ$ρων χαί
πηχών &'κα.
Οτι ό Κ«ρήσος ποταμός «πό Μαλονντος ρεί, τόπον τινός
χειμενου μεταξύ Παλαισκήψεως και Αχαιίου της Τενεόίων περαίας* εμβάλλει 5* εις τον Αισηπον. Ρο&ος ό° άπό Κλεανίρείας καί Γόρδον* εμβάλλει δε εις τον Αίνιον.
«
,
*>
Οτι ό Σμινθεύς Απόλλων παρά Τενείίοις τιμάται. Eri
χάρ .αντον νεώς εν Τενεβω* οθεν είρηται, « Τενέβοιό τε if ι
» άνάσσεις, Σμιν^εν.»
*
»
Οτι άλλο ιερόν 2μιν3·έως Απόλλωνος παραθαλάσσιον εν
Τρωάβί,
Οτι τά περί την Τένεδον νησίόϊα Καλύοναι καλούνται.
*
♦
Ν Οτι περί τήν Τρωάδα ό Αχαιός τόπος· είτα Λάρισσα,
καί Κολ.ωναΐ, και η νυν Χρυσά εφ’ υψηλόν τόπου παραθαλασσία.
Οτι εν τώ του Σμεν^έως ίερώ μυς ές·ι χαλκούς, νποκείΓ y 4
f*
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μένος τώ ποίί τοΰ Απόλλωνος. Eteri 5έ πολλοί vaot SpvStou
Απόλλωνος.
«*
Οτι περί το Αέκτου ακρον άλοπ^ιόν ές*ιν, αύτορατως π*τ
yvupsvov τοίς έτ>3<7Γαις ανεαοις*
Οτι 0{β?ρος εν τώ Α^οαρυττικώ κόλπω ίόρύει Λελεγάς τε
καί Κιλικας άροοτερους, ένθα καί Πκίασος πόλις ερήχη,
καί Σατνιόης ποταμέ;, χείμαρρος y καί Θκβ>? καί Αυρνησσός,
αι πόλεις.
Οτι οί μεν Αμαϊίται. παραΒαλαοσιοι είσιν* εΓτα υπέρ αυτούς
ΝεανίοεΓς· εΓτα Κεβρλίνιοι υπέρ αυτούς* εΓτα Δάρίανοι, μέχρι
Εα).αιτκ>5ψεως7 ών καί Αινείας κρχεν* εΓτα Σκκψις.
Οτι από Λ έκτου άκρου εως Γάργαρου, προς άνατολάς οντος,
ς-αόιοι διακόσιοι έ&κοντα.
Οτι μετά το Αφαμύττιον Κορυ^αντίς τε καί Ηράκλεια
κώμαι* εΓτα Αττεα* εΓτα Αταρνευς, καί Πίταν*?, καί αί του
Καικου ποταμού έκβολαι.
Οτι τινές, χαριζόμενοι Ρωμαίόις, μεταγραγουσι το Ομ>?ρικόν έπος περί τού Αέναου ούτως· «Νυν* όε δτ? Αινείαο
» χένος πάντεσαν ανάβει.»
Οτι έκ τ>5ς Σκκψεως πόλεως >?ν Κορίοκος ό Σωκρατικός,
καί ό τούτου παίς Νηλευς, δς καί Αρις*οτέλους καί Θεοκρά
του κκροασατο, καί Λε^έςατο τί?ν βιβλιοθήκην Θεοφράς*ου *
ούσαν την αυτήν καί Αρις-οτέλους* ό μέν yap Αρις*οτέλης ού
μόνον την σχολάν , άλλα καί την βιβλιοΒηκην καταλελοιπε
Θεο^ρατω την εαυτού* πρώτος ών Γσμεν βιβλία συναχαχών,
καί διίάζας τους έν Αίχύπτω βασιλέας βιβλιοΒηκης σύνταςιν.
Θεόφρατος £ε Νηλει παρέίωκεν* ό <?έ εις Σκηψιν κομισας, τοις
με3^ αυτόν παρέόω/εν ιίιώταις άνθρώποις, ο? κατάκλειτ*
εΓχον τά βιβλία, ούδ5 επιμελώς κείμενα* επειδή ^ ησΒΌντο
την σπουδήν των Ατταλικών βάσιμων, ύφ’ οις ην η πόλις,
W?

4ψ

%

m

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ BIB A. 1Γ.

4*5
{ητούντων βιβλία εις τήν κατασκευήjv της εν Πεpyάμω βι
βλιοθήκης, κατά yi; έθρυψαν εν διώρυγι τινιβ ύπο δέ νοτιάς
καί σητών κακω3έντα, όψε ποτέ άπέδοντο οι άπό τού γένους
Απελλικωντι τώ Tvjtoj πολλών αργυρίων χοί χε Αρι^οζέλους
tea χά τον Θεοφράς·ου βιβλία· Ην δε ό Απελλ&ων φιλόβιολος
μάλλον η φιλόσοφος· διο καί £ητών έπανόρ3ωσιν των διαβρωμάτων , εις αντίγραφα καινά μετκνε^κε την γραφήν αναπνοών
ούκ ευ, και εςε'δωκεν άμαρτάδων πλη.η τά βιολιά. Συνε'οη δε
χοΐς εκ των περιπάτων , τοις μεν πάλαι τοις μετά Θεό^ρας-ον,
ούκ εχουσιν ολως τά βιβλία πλην ολίγων, καί μάλΐΓ* των
εξωτερικών, μηδέν εχειν ^ιλοσοφεΓν πρα^ματικώ;, άλλά δέσεις
ληκυ3ϊ£ειν· τοις δ* ΰς-ερον, άφ* ου τά βιβλία ταύτα προηλ3εν>
άμεινον μέν εκείνων φιλοτοφεΓν καί ΑρΐΓθτελ£ειν* άνα^ζά£εσ3αι μέντοι τά πολλά είκότα λέγει») διά το πλη3ος των
αμαρτιών* Πολύ δέ εις τούτο καί η Ρώμη προσελάβετο. Εύ3ύς
yap μετά την Απελλίκωντος τελευτήν, 2ύλλας ηρε την Απελλικωντος βιβλιοθήκην ο τάς Αθήνας ελών* εις Ρώμην δέ κομισθείσαν, Τυραννιών τε ό γραμματικός διεχειρίσατο φιλαριΓοτέλης ών, 5εραπευσας τον ε’πί τη; βιβλιοδηκης· καί βιβλιοπώ*
λαι τινες γραφευσι φαυλοις χρώμενοι, καί ούκ άντιβάλλοντες*
δπερ καί επί τών άλλων συμβαίνει τών εις πράσιν ^ρα^ομένων
βιβλίων, καί εν Ρώμη καί εν Αλεξάνδρειά.
Οτι μετά 2κηψιν πόλιν Ανδειρά έςΊ> καί Πιόνια, καί ή
Γαργαρίς* Ες·* & λ&ος περί τχ Ανίειρα, δς καιόμενο: σίο/ιρος γίνεται' είχα μετά γτις τίνος καμινευτείς άκοςάζει ψευδάργυρον ή προσλα£οϋσα χάλχον , τό καλούμενον γίνεται
■κράμα, ο τινες ορείχαλκον χαλούσε. Γενεταε ίέ ψίυίάργυρος
καί περί τον Τμύλον. .
Οτι ή Ασσος πόλις έρυμντη εςτ καί εΰτειχης, άπό 3αλασσ>35 καί τοΰ λιμένος όργιαν καί μακράν άνάοασιν Αχούσα* ως*
ft
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αυτίς οίκείως είρήσΒαι δοκεϊ το τοΰ Στρατον&ου τοΰ
κιΒαρι^οϋ’ ι< Αίσον ί&’, ώς κεν Βάσσον όϊέΒρου πείραΒ’
» ϊκ^αι.» Εντεΰδεν S ές-1 Κλεάνθης ό Στωικος, ό Ζήνωνα μεν
διαδεξάμενος, Χρνσίππω δε τώ Σολεί καταλιπών. Ενταύθα ίέ
καί ό Λρις-οτέλ^ς Αέτριψε, ίιά ττ,ν προς Ερμείαν τον ευνού
χον τύραννον κηδείαν· ήν S’ Εραείας τραπεζίτου τίνος οικίτης,
»
«
γενόμενος S ΑΒήνηση, ^κροασατο Πλάτωνος καί ΑρίΓοτέλονς* έπανελ£ών οέ τώ ίεσπο'τκ συνετυράννησε, πρώτον ε’πιΒεμένω τοΐς περί Αταρνεα και Ασσον χωριοις* έπειτα σίεόεςατο εκείνον, καί μετεπεμψατο τόν τε Αρις·οτε).η καί αενοχράτη,
και έπεμελχ,Βη αυτών τώ ^ Αρι;*οτέλει καί Βυγατέρα άόελφοΰ
σννώκισε. Μέρνων S ό Ρόδιος, μηδίξων τότε σψόδρα και
ςτρατηγών, προσποιησάμενος φιλίαν, [καλεΐ] ξενία; τε αρα καί
πραχρα'τ&ιν προσποιητών χαριν συλλαβών ανέπερψε προς
βασιλέα, χόκεϊ χρεμασΒέίς έψΒάρη.
Οτι τά περί Ασσον και Γάργαρου χωρία καί Σκϋψιν Λελεχων ές-Ιν, οϊταιες μ εταςν ωκουν Κιλίκοηι τε καί Δαρίανίων,
πόλιν εγοντες ΙΙέόασον* ©ευχοντες σέ τάς έξ Αχιλλέως έπιδρομάς, εις Καρίαν κλΒον, καί έκτισαν πόλιν Πιάσου, όρώνυρον τη πατριοί.
Οτι μετά τούς Λέλεχας την εξής παραλίαν Κίλικες εΓχον
κα$’ Ομηρον η νϋυ Αδραμύττιόν τε ες-ΐ, καί Αταρνεϊται, καί
Πιταναίοι, ρέχρι τών εκβολών τοΰ Καίκου* ων πόλεις όΰο ,
Θ/ίβη ϊποπλακιος καί Λυρντ,σσός.
Οτι Θκβϊΐ καί Αυρντ,σσος, εν τώ Θκ'βϊΐς οΰσαι πείίω,
άπεγονσι τής πόλεως Αδραμυττίου, η μεν ς-αδίους εξήκοντα,
ή όέ ογδοηκοντα. Εν όέ τρ Αδραμυττικρ εστί καί ή Χρύσα
και ή Κίλλα· εςι δε ταΰτα περί Αύτανδρον.
Οτι Κίλλ.ος Πέλοπος >jv ίνίοχος, άφ* ον Κίλλα τε τό
πολίχνιον καί Κίλικες.
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ότι φασίν έν τρ Αίολοορ Πιτάνρ, τάς πλίνθους έπιπολάξειν
τώ υδάτι, καθάπερ χαΐ εν τ$ Τυρρηνια* κουφότερα yap η */>5
τού έπίσου ογχου ύδατός ες-tv. Εν Ιβηρία δέ φησιν ίδείν Ποσειδώνιος εκ τίνος χής άρχιλώδους πλίνθους πηχνυμένας καί
έπιπλεούσας.
Οτι Κάΐκος ποταμός μετά την Πιτάνην εις τόν Ελαιταόν
ρεί κόλπον, άντιπέραν Ελαίας πόλεως.
Οτι η Ελαία πόλις έπίνειόν έστι Περγάμου πόλεως,
άπέχουσα Πε^-άμου ς-άδια εκατόν είκοσιν.
ότι η Κάνη άκρον ές-ίν, άνταιρον τω Λέκτω άκρω, καί
ποιούν τόν Αδοαμυττηνόν κόλπον* ου μέρος καί ό Ελαϊτικός ε’ςτν.
0τ< η Κάνη καί πληθυντικώς Κάναι λύεται· περί ην άκρα
ί Αιχά* τό δέ γα μακρόν δεί νοείν, την Αίγαν λέοντας.
ότι μεταξύ έλαώίς χαΐ Πιτάνης καί Αταρνέως καί Περ
γάμου Τευθρανία ές-ί πόλις, διεχουσα οΰδεμιάς αυτών υπέρ
έ6δομ>ίκοντα σταδίους, εντός τού Καίκου.
ότι έν τοις περί Κάΐκον τόποις φαίνεται βεβασιλευκώς
Εύρύπυλος 6 Τηλ,εφίδης, δν άνεΐλε Πυρρος ό Αχιλλέως.
ότι έν τρ Ελαίτιδι ποτάμιόν ές*ι χειμαρρώδες, Κιίτειον
καλουμενον* δθεν ίσως είρηται, «Κητειοι κτείνοντο , γυναίων
» εϊνεκα δώρων.»
ότι της Λέσβου νήσου ό περίπλους ς*άδιοι χίλιοι εκατόν,
ότι έπι Τιβερίου τοΰ Ρωμαίων αύτοκράτορος ην 2τράδων.
Οτι έξ Ερεσσοΰ ησαν Φανίας τε καί Θεόφρας*ος, οί Apt—
ς*οτελικοί* Τύρταμος δέ πρίν ό Θεόψρας-ος εκαλείτο, μετωνομάσθη δέ υπό Αρις*οτέλους ούτως.
ότι Ελλάνικος ό συχχραφευς Λέσδιος ην.
ότι κατά τόν πορθμόν τόν μεταξύ Ασίας και Λέσβου ,
νησίδιά είσι τεσσαράκοντα. Καλούνται δέ συνθέτως Εκατόννησοι, ώς Πελοπόννησος, καί Μυόννησος, καί Προκόννησος,
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καί Αλόννησος, τό 7 Ασσον εχουσαι χαζά συνήθειαν.
Οτι Εκατόννησοι καλούνται, οϊον Απολλώννησοι* Εκατος
γάρ ό Απόλλων. ·
Οτι προ τκς Λέσβον έστΐ καί η ΠορΑ>σελήνη, πόλιν
έχονσα όαώννμον* Αά ύέ τό Αίφ^ημον τον ονόρατός Ποροσεληνην τινέ; αντλν καλούσι* τό Α περί Πέργαμον ΑσπόρΑ}νον
όρος, Ασπόρηνον καί τό έν αυτί, ιερόν Μητρός τών 2-εών,
λσπορηνής. Τι' ουν ψτ,σωμ-ν επί τού ΣαπέρΑιν, καί ΠόρΑχλις,
καί ΠέρΑς, καί « Συν πορίακοίσιν» , άντί τον Ααβρόχοις.
Οτι έν Καταλό^ω Ομηρος εικότως Λελέ^ων καί Κιλικων
καί Κανκώνων ούκ έρινηριόνευσε. Διερθάρησαν yap jjAj υπό
Δχιλλέως, ο τε Ηετίων, καί Μόνης, καί Επίτροπος, καί ο!
λ*αοί αυτών.
Οτι ό τών Πελάσεων αργών Ιππό3·οος Λάρισσαν ε?χε
πατρίδα^ την έν Κύμη της Αιολιδος κειμένην* οί δέ Πελασγοί
ύπό Αιολέων έφ^άρησαν.
Οτι σκώπτεται εις αναισθησίαν η Κύμη, ώς μετά τριακό
σια έτη αποδομένη τών λιμένων τά τέλη , ώσπερ τότε ησ$ημένη, ότι παρά 5ά).ασσαν οικοιτο* πρότερον δ* ούκ έκαρπούτο
την πρόσοδον τούτην.
Οτι καί άλλη λέγεται αίτια τοιαύτη του σκώμματος* δτι
δανεισάμενοι ποτέ οί Κυμαίοι δημοσία χρήματα, τάς ς·οάς
ύπέ£εντο# ειτ* ούκ άποδιδόντες κατά την ώρισμένην ήμερον,
έίργοντο τών περιπάτου* δτε μέντοι ομορος ειη, κατά αιδώ τινα
κηρύττοιεν οί δανεις-αί, κελεύοντες ύπό τάς ς-οάς ύπέρχεσ^αι.
Του δη κηρυκος ουτω γθεγγομένου, Υπό τάς ς-οάς ύπέλ£ετε,
έκπεσειν λόχον, ώς Κυμαιων ούκ αισθανόμενων, ώς έν τοΓς
δμ&οις ύπό τάς ς-οάς ύπελ$ετέον, άν μη σημανη τις αύτοΓς
διά κηρύγματος. Κυμαιος δέ ην Ησίοδό; τε καί Εφορος ό Ισοκρατους γνώριμος, ο τάς ίςοριας χράψας. Κύμη δέ ώνόμας-αι
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άπό «νος Αμαζόνας, ώς ή Μυρίνη καί ή Μυτιλήνη.
Οτι to Πέρχαμον ή πόλις χαζόφυλβίκιον ίξν Λυσίμαχου τού
χαθοκλέους, ε'νός τών Αλέξανδρου διαόοχων. Επεπίτευτο δέ
rijv φυλακήν τών χρημάτων (ην δε τάλαντα έννεακισχιλια) Φι
λέταιρος, άνηρ Τιανός, θλκ£ίας έκ παιδός, έντινι όχλω άπο*
λϊίφθείς μετά τής τροφού, καί διά τούτο ευνούχος. Τέως μεν
ούν εύυους ^ν Λυσιμαχω* δϊενεχθείς δε πρός Αρσινόην την
γυναίκα αυτού, άπές-η όρων νεοιτερισμούς πολλούς. Ο τε yap
Λυσίμαχος, κακοϊς οικείοις περιπεσών, κ’.^κα'σ3>} τον υιόν
άνελεΓν Aya.Boyj.ia' Σέλευκος δ* έπελθών ό Ναα'τωρ, εκείνον
τε κατέλυσε, καί αυτός κατελύθη, δολοφονηθείς υπό Πτολε
μαίου τού Κεραυνού. 0 δε Φιλέταιρος δοίρκεσεν έ'τ» είκοσι,
κύριος'u>v τού τε έρύματος και τών χρημάτων καί δ^ένετο
μενών επί τού έρύματος , καί πολιτευόμενος δι’ υποσχέσεων
καί τκς άλλ^ς θεραπείας αεί πρός τον ίσχύοντα καί ^ ύ ς
παρόντα. Τούτω τ,σαν δύο αδελφοί, Ευμενές τε καί Ατταλος*
έκ μεν ούν τού πρεσέυτέρου Εύμένους yίvετaι παϊς Ευμενές*
δς καί διεόέζατο τό τού Περγάμου κράτος, καί ην ήδη δυναςης τών κύκλω χωρίων, ώς-ε καί περί Σα'ρδεις ένί/.^σε μαχρ
συμβαλών Αντίσχον τον 2 ελεύκου* δύο δέ καί είκοσιν ετ>3ά'ρξας
ε’τελεύτα. Εκ δέ Ατταλου καί Αντιοχίδος γεγονώς Ατταλος
διεδέξατο την άρχ/,ν δς καί πρώτος βασιλεύς άνηγόρεντο,
νικΫ,σας Γαλα'τας μάχη μεχαλρ. Ούτος δέ καί Ρωμαίοις κατές*»!
φίλος, καί συνεπολέμησε πρός Φίλιππον μετά τού Ροδίων ναυ
τικού* δς βασιλεύσας έτ>ι τρία καί τεσσαράκοντα κατέλιπε τέσ*
Μ
I
σαρας υιούς, Εύμένην, Ατταλ.ον, Φιλέταιρον, Αθηναίου. Οι
μεν ούν νεώτεροι διετέλεσαν ίδιώται* Εύμένης δ* άρξας συνεπο)έμ>ΐσε Ρωμαίοις πρός τε Αντίοχον τόν μέ/αν καί ποό; Περ
σία , καί έλα6ε παρά τών Ρωμαίων άπασαν τήν ύπ’ Αντιόχω
γην την εντός Ταύρου* πρότερον δ> όλί^ς κρχε yii/ς.· Ούτος
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επί πλεΪΓσν ηυξησε την αρχήν, χτίσμασι καί άνχΒιήμααι καί
{3ι§λίοθ^καις· δς ετη βχσώεύσας τεσσαράκοντα καί εννέα,
κατέλιπε δία'δοχον τον οιόν Ατταλον, παίδα έτι όντα, και τούτον
επίτροπον Ατταλον, τον ίδιον αδελφόν δς άρξας, ώς επίτροπος,
ετη εν προ; τοίς είκοσι, ?έρ«ν ετελεύτα, κατορ3ώσας πολλά.
Καί γάρ Δηρίτριον τον Σελενκον σνχκατεπολέρ,ησεν Αλεξάνδρω τώ Αντιόχου, καί σννεριάχησε Ρωριαιοι; επί τόν Ψενδοφίλιππον* έχειρώσατο δ£ καί Διηχνλιν τον Καινών βασιλέα,
ς'ρατενσας εις τήν Θράκην* άνεΐλε δε καί Ποονσίαν, έπισυ*
ς-η'σας αύτώ Νικοαηδη τόν νίόν. 0 δ5επιτροπεύεις Ατταλος,
άρςας ετη πέντε, καί κληθείς Φιλορητωρ, έτελεντα νόσω,
καταλιπών κληρονόμους Ρωμαίονς* οι δ* επαρχίαν απέδειξαν
την χώραν, Ασίαν προσα^ορενσαντες ομώνυμον τη ηπείρω.
Οτι ό Κάίκος ποταμός παραρρεί τό Πέργαμον, διά τού
Καίκον πεδίου εύδαίμονος.
Οτι έκ τον Τμώλου ρεΓο Πακτωλός ποταμός, εχων ψί^μα
χρυσού, όπερ νυν έκλέλοιπε τό ψιδχμα* καί εμβάλλει εις τόν
Ερμου ποταμόν, εις όν καί ό Υλλος ποταμός εμβάλλει, Φρύχιος νυν καλούμενος.
ο
|
_
Οτι η παρ Ομάρω Γυχαία λιμν>], ύπερον Κολόη μετωνομααθ^.
Οτι τούς Αριμους τινές μεν έν Λυίία φασί χενέσ&αΐ’ οί
^ έν Κιλικία’ τινές 5έ έν Συρία' οί εν Ιΐι^ηκούσσαις, ίΤν^α
καί τόν Τυοωε'α χενέσ$αι, «Ειν Αρίμοις, ο5ι φασί Τυρωέος
» εμμεναι εύνάς.»
Οτι έν Ιεραπόλει ές·ί τα τε Β’ερμά ύίατα και τό Πλου
τώνιον, αμ^ω παοαίο^ολοχιαν τινά εχοντα. Τό μεν γάρ ύδωρ
ούτως ραόϊως εις πώρον μεταβάλλει π>?ττομενον, ώς*ε οχετούς
έπαχοντες φραχμούς άπερχαξονται μονολ&ους* τό $ε Πλου
τώνιον , ύπ7 δγρύϊ μικρά τδς ύπερκειμένης όρεινης > ςόμχόν
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ίςι σύμμετρον, όσον άνθρωπον δέξσ.σ%σ.ι δυνάμεινον, βαθυνόρενον επί πολύ. Πρόκειται ο'ε τούτου όρυφάκτωρα τετρά
γωνον ■>όσον ηριπλέθρου τήν περίμετρον"1τούτο δε πληρές ες-ιν
ομιχλώδους παχείας άχλύος, ώςε μόγις τοϋδαφος καθοράν.
ΤοΓς ρεν ούν κύκλω πλησιά£ουσι προς τόν ίρύφακτον άλυπος
cftv ό άήρ, καθαρεύων εκείνης τής άχλύος εν ταΐς νηνερίαις,
συμμενει γάρ εντός τού περιβόλου. Τω ^ είσω παριόντι ζώω
θάνατος παραχρήρια άπαντα* ταύροι γούν είσαχθέντες πιπτονσι, και ε£έλκονται νεκροί* ήρεϊς ίέ ς·ρδνθια ε’πέρψαρεν ,
καί επεσον ευθύς ε’κπνεύσαντα. Οι ό* άπόκοποι φαλλοί παρίασιν
απαθείς, ώς*ε και ρε'χρι τού ςομιου πλησιά£ειν καί έ/ν.ύπτειν
καί καταόυνέιν μέχρι ποσού, συνεχοντες ώς επί τό πολύ τό
πνεύ/ζα* εοψώμεν γάρ εκ της όψεως, ώς άν πνιχώίους τινός
πάθους εμφασιν, είτ’ [έπΐ] πάντων [των] ουτω πεπηρωρενων,
είτε ριόνον των περί τό ιερόν, καί είτε θεία προνοία, καθάπεο
ε’πί τών ε’νθουσιασρών εΐκός^ είτε άντιόότοις τισΐ δυνάμεσι,
τούτου συρβαίνοντος.
Οτι Σολύρους φασίν είναι τούς Κα&χλλεις* της χούν Τελ»
ρησσε'ως άκρας ύπέρκειται λόφος, καί καλείται Σόλυρος* και
αυτοί ό5οί Τελρησσείς, Σόλυμοι καλούνται. Πλησίον ό* εςά
καί ό Βελλεροφόντου χάραξ, καί ό ίσονόρου τάφος τού υιού,
πεσόντος εν τη προ; Σολύρους ράχη* « Μαρνάρενον Σολύ~
» ροισι κατεκτανεν.»
Οτι η Κιβυρατική εν ταίς μετγίςαις εξετάζεται διοικησεσι
τίς Ασίας. Τετρασι όέ ^λώτταις έχρώντο οί Κιβυράται, Πισιόίκη, Σολύρων, Ελλήνων, Λυίών.
Οτι έν Κιβύρα ίόίόν εστι τό τόν σιόήρον τορεύεσθαι
ραίίως.
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Ο τ ι τίς των ίώνων «ποικίας «ρξίεν Ανίοοχλος, υιός Κόπρου,
τού Αθηναίων βχσιλίως, ύς-ερον τίς Αιολικές* δς Εφεσον
κτίσας, βαοίλειον της Ιωνίας αυτήν άπέδειζεν. Είσί ίέ Ιώνων
ίΤο7εις αί^ε* [Εφεσος], Μίλητος, Μυούς, Λε'οείος, Κολοφών,
Ilpojwj, Τέως, Ερύθραι, Φώκαια, Κλα^οριεναί, Χίος, Σάμος,
όμοϋ οώίεν.α. Υς-ερον $έ, Σμύρνα προσελκφΤτκ
ότι το εν Βραγχίδαις μαντείαν τού Απόλλωνος έν Μιλ^τω ες*ίν.
ότι ή νυν Σάμος, νήσος Ιοyvu.ii, εκαλείτο πρότερον ΠαρΘε*
via, είτα ΛνΖεμίς, ειτα Μελααφυλος, ε?:α Σάμος.
Οτι υι Σάμος τοσοϋχον ες-ιν εύφορος, ώς-ε οί ε’παινούντες
αυτήν Ιέγουαι περί αυτζς καί τό παροιμιώδες, « Φέρει καί
» ορνίθων φαλα.»
Ort οιά τ*;ν Συλοσώντος πικρίαν, τού Σαμίων τυράννου ,
ελιπανό^σεν %Σάμος, ώς καί παροιρίαν φενε'σ^αι διά τούτο
λεχούσαν, «ExyjTt Συλ.οσώντος εύρυχωρίχ). »
Οτι ASrjvaiot Sta Περικλ.έους Σάμου κυριεύσαντες, κλήρουχους έν aiir/5 επεμψαν* ων ην Νεοκλξς 6 Εττικον^ον ζαχηρ
τον φιλοσόφον, γραμιχατοδιδάσκά/.ος ών* τραπείς δ3 έν Σάμω,
έψΥ&υσεν Α5γ,νησι συν Μενάνδρω χώ χωα&ω.
Οτι Κρεώ^νλος ό Ορίρου £ένος, Σάμιος ην· Το δε Κρεω
διά του ω.
Οχι τά Πύγε)& Αγαμέμνων εκτισεν* ώχίσΒη δε νζό μέρους
των εκείνου λαών. ΥΥυγοδ,ίας γάρ τινας γενέσΒαι αυτών συν
έβη* κάμνοντας δε τω ζά$ει, οώτοΰ μεϊνζι, και τον τόπον
Πυ^λα vtirftwcu.
Οτι μετά την Τροίας cO/ωσιν, Κάλχας δ μάντις μετ9
Λμφώόχου
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Aρφιλόχου tow λμφιαράου πεζ?ι et*s Κολοφώνα άφίκετο· περίτυχών δε χρείττονι εαυτού μάντει κατά τ»ν Κλάρον, Μόψω
τω Μαντοΰς τής Τειρεσίόυ Βυγατρός, διά λύπ>]ν άπέΒανεν.
'0 δε Ησίοδος και διά μέτρου τον λόχον έχφράζει όντως*
« Θαύμα μ’ έχει χατά Βυμόν, όσους έρινειός όλύνΒους ούτος
» έχει, μικρός περ έών, είποις αν άριΒμόν $» Τον δ* άπο·
κρίνασΒαι, οτι, «Μύριοί εΐσιν άριΒμόν, άτάρ μέτρον γε μέδι» μνος" εϊς δε περισσεύει, τον επελθέμεν ούκ άν δύναιο. Ως
» γάτο, χαΐ σφιν αριθμός ετήτνμος εϊδετο μέτρου. Και
» τότε δη ΚαλχανΒ·’ ύπνος Βανατοιο κα'λυψε.» Φερεκύδης δε
ψ,σιυ, σύν προ&χλειν έγκυον τον Καλχαντα, πόσους έχει χοι·
ρους* τον δ* ειπέΐν, οτι τρεις, ών ένα Βήλυν' άληΒεύσαντος
άποΒανέϊν.
Οτι Κολοφώνιοι τοσαύτην αυ^ησιν έλαβον κατά τε γην xed
χαχά Βάλασσαν, ώς·ε όπου αν ρέψειαν « ψύφω , η συμμαχία
πεζά.·?) h ίππικρ ?ι ναυτική, πέρας ευ£ϋς έπιφέρεσΒαι τω έρχω*
ώς έ | εκείνου xal παροιμίαν γενέσβαι, Τον Κολοβών» ε'πέΘετο,
αντί τό πέρας.
Οτι παροιμία έςί, «Του δ>άρ ό Κωρυκαιος ήχροάζετο»,
όταν δοκή τις δι* απορρήτων πράττεtv r? λαλείν, μή ΙανΒάνρ
δε διά τούς χατασχοποΰντας καί φίλοπευς-οΰντας τά μη προσ
ήκοντα' όπερ οι ΚωρυκαΓοι )jj5*at έποίουν, εν τοϊς λιμέσι τούς
καταίροντας «ρωτώντες, τί φέροιεν εν τοις πλοίοις.
Οτι Αναξαγόρας 6 φυσικός, Αναξψένους μεν ην όμδηνης
του Μιλησίου* ίοίκουσε δε τούτου Αρχέλαος ό φυσικός, καί
Εύριπιόής ό ποαιτύς.
. Οτι παρά τό τ?ς Σμύρνης τείχος ρεΐ 6 Μίλης ποταμός.
Οτι Δολο6έλλας Τρεβωνιον έν Σμύρνη έκπολιορκησας άνεΐλεν, ίνα των δολοφονησάντων Καίσαρα τον 5εόν.
Οτι τέσσαρές είσι ΛηΘαΓοι ποταροί, ό τε προς τγ Μαγνησία
3
Δ$
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τη προς Μαιάνδρω' ο te εν Γόρτυνι τή Κρήνες πόλει* και
6 εν Τράχη τις Θεττάλίας πόλει, έφ* δ Ασκληπιός χεχένηταf καί ό εν τοις Εσπερίταις Αίβυσά. Η δε Μάχνησύχ
πόλις εγγύς τοΰ Αφαίον ές·ί προς Μαιάνδρ»' ίφ φ ς-αυρω$fi»cd yam Δαφιταν τον γραμματικόν , λοιίορήσαντα τους
ίίεργαμηνοΰς βασιλέας διά διςίχου' « ΙΙορφύρεόι μώλωπες,
» άπορραιτιματα γάζη,ς Αυσιμάχοϋ, Αυδών άρχετε xal Φρυγίας.»
Οτι Μαγνήτες οί εν Ασία Αναξήνορα τον κιΒάρωδόν εν
είχόνι χαλκρ ανέχτηκαν, ε’πιχράψαντες* « Ητοι μεν τόδέ καλόν
» άχουέμεν έςίν άοιδοϋ τοιούό^ οϊος SS* έςι, Βεοΐς ένάλίγ» κιος αύ&μ·» ού ς·οχασάμενος δ>ό Ιπιχράψας, το τελευταίου
γράμμα τον δευτέρου έπους παρελιπε,τού πλάτους τής βάσεως μη συνεςαρχούντος* ώς-ε τής πόλεως άμαΒιαν καταγινώσκειν παρέσγε διά ττ,ν τής γραφής αμφιβολίαν, είτε την
όρΒκν πτώσιν δει νοεΐν επί τοΰ αυδη, είτε την δοτικήν' πολ
λοί γάρ χωρίς τοΰ Τ γράφονσι τάς δοτοιάς.
Οτι Στρατόνικος ό κιΒαρορδός, ιόών τούς Καυνι'ους χλω
ρούς, τούτο έγη είναι [τό] τού Ποιητού* «Οΐη περ φύλλων χενεή,
» τοιήδε ναι άνδρών. » Μεμφομενων δε των Κούνιων, ώ;
σκώπτοιτο αυτών ή πόλις ώς νοσερά* «Εχω, έφη, τούτην Βα'ρ» ρήσαιμ ον λέχειν νοσεράν, .οπού και οί νεκροί περιπατούσιν!»
Οτι Ρόδιοι, ευνομοι όντες, επεμελ#λησαν μάλις*α περί τά
ναυτικά' άφ’ ών έΒαϊαττον.ράτησαν χρο'νον πολύν, και τά
λχ,ς-όρια καΒεΐλον,· και Ρωμαίοις έγένοντο φίλοι, χαι των
βασιλέων τοις φάορωμαίοις τε καί φιλέλλησίν' άφ’ ων αυτό
νομοι όιετέλεσαν, καί πολλοΐς avaSnuaatv η πόλις αυτών
έχοσμήΒη' ων άρις-ος ό τού ήλιου κολοσσός, ον φησιν ό
ποιησας τό ΐαμ&ΐον, ούτως' «Κολοσσόν ήλιου ποθ’ επτάκις
» δέκα Χάρης έποίέι πηχίων ό Αίνδιος. »
Οτι Πρωτοχένης Ιχραψεν εν Ρόόω περόικα, 8ς τοσούτον
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ίν ευδόκιμος, ώς-ε οί τιθασσοί πέρδικες ερχόμενοι εψ$εγγοντο
καί ώχϊαγωγονν , οι δε άνθρωποι έκεχηνεσαν.
Οτι έν Ρόδιο τοσοντον ϊ,ν τό δτ,μοκηδικόν και προνοητικόν ,
ώςε νόμον έθεντο, ινα οί πλούσιοι καθ’ ε'κας·ην τρεαωσι τον;
πόντιας, των αναγκαίων τι έργάξεσΒαι αναγκαζόμενους.
Οτι έν Ρόδιο ησιrv τινα των νανς*άθμων κρυπτά και απόρ
ρητα, & ό τολμήσας ιδείν θανατω έ£ημιοντο.
Οτι, ώσπερ εν Κ.ν£όιω καί έν Μασσαλία, όντως καί έν
Ρόδιο έσπούδαςο κοινρ η οργανοποιία και η μηχανοποιώ.
Οτι Ρόδιοι, και Αλικαρνασσείς, και Κνιδιοι, καί Κωοι,
ΔωριεΓ; είσιν.
Οτι η Ρό^ος εκαλείτο πρότερον όφιονσσα, και Στάδιά, έΐτα
Τελχινΐς, από των οϊκησάντων Τελχίνων την νήσον* ούς οί μεν
χόητα'ς φασιν είναι και βασκανονς, θειω καταρραινοντα; τό
τής 2τνχός ύδωρ, £ώων τε καί $>ντών ολέθρου χοίριν* οι δέ,
τεχνιτας μηχανικούς, πρώτον; ενρόντας χαλκού τε καί σιδήρου
γένεσιν έκ μετάλλων. Ηλθον δ’ έκ Κρήτης εις Κύπρον, είτα
εις Ρόδον.
Οτι μετά τον; ΤελχΓνα; οί Ηλιάδαι μυθενονται κατασχειν
την νήσον* ών ενός, Κερχάφου, γενέσθαι παϊδας τρεις, Λίνδον,
ίηλνσόν, Καμειρον, τον; καί τάς πόλεις κτισαντα; επώνυμους.
Οτι τη; Ρόδον ή περίμετρος ς*αδιών έςίν επτακοσιών είκοσι.
Οτι Ατα'&ιρις όρος νψηλότατο» τών έν Ρόδω, ιερόν Διό;
Αταδνριον.
Οτι ό Ποσειδώνιος έπολιτεύσατο μεν έν Ρόδω, καί έσο^ις-ενσεν* ην δέ λπαμεύς, έκ τής Συρίας.
Οτι Διονύσιος ό Θρα£, καί Απολλώνιο; ό τον; Αργοναύτας
ποιήσας, ΑΙεξανδρεϊς μεν ίσον, έκαλονντ© δέ Ρόδιοι.
ότι Ενδοξος ό ρια3ηματικός Κνιδιος ην, Πλάτωνος μα
θητής.
Δδ a
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Orι η Αλικαρνασσός πόλις το βασίλειον ήν τών τής Καρίας
δυναμών, καλούμενη πριν Ζεφύρα* έντανθά i f IV 6 τον Μαυσώλον τάφος, εν τών επτά θεαμάτων, όπερ Αρτεμίσια τώ
άνδρι κατεσχεύασεν. Ηρόδοτος & εντεύθεν ήν , δν νς-ερον
έκάλεσαν Θούριον, διά τό κοινωνήσαι τής εις Θούριους αποικίας.
Οτι Εκατόμνου τον Καρών βασιλέως ίσον νίοι τρεις, Μαύσωλος, και ίδριενς, καί Πιξώδαρος* καί θυγατέρες δύο, ών
τή πρεσδυτερα Αρτεμίσια Μαύσωλος σννώκησε, ττ} δε Αδα
6 δεύτερος αδελφές Ιδριενς. Μετά δέ θάνατον Μανσώλον,
Αρτεμίσια ήρ|εν* εκείνης δ* άποθανονσης, Ιδριενς, δν διεδεξατο Αδα η άδελφή καί φννή. 0 δέ Πιξώδαρος μηδίσας, καί
προσλαβύν σατραπών κοινωνόν της αρχής παρά Περσών, ε’ξόβολετήν Αίαν* ελθόντος δε τον Αλέξανδρον, χατέφνγε πρός
αυτόν η Αδα, καί νίόν θετόν έποίησε καί κληρονόμον, καί
ούτως τήν Καρών αρχήν άνελαδεν.
ότι περί τόν Kpayov, όρος τής Λυκίας, τά κατά Χίμαιραν
μυθολοχοΰνται.
ότι τά Σόλυμα όρη Πισιόων ές·ί, περί Τερμησσόν πόλιν.
ότι ή Κρόκος θηλυκώς λεχεται.
Οτι άπό Σόλων τής Κιλικίας ήν Χρύσιππός τε ό Στωϊκός,
καί Αρατος.
Οτι τό παλαιόν ή Ταρσός εσπούδασβ τοσουτον περί φιλο
σοφίαν καί τήν άλλην παίδευσιν, ώςε καί Αθήνας καί Αλεξάν
δρειαν όπερεδάλετο σχεδόν οί δέ ρανθάνοντες ήσαν Ταοσεΐς.
Ο π, Εργα νέων, βονλαι $έ μέσων, πορ$αι $ε γερόντων.
Οτι ό μεν τών Πελοπιδών πλούτος άπό τών περί Φρυγίαν καί
Σίπνλον ρετάλλων γέγονεν* ό δέ Κάδρου [έκ τών] περί Θράκην
καί τό ΠαχχαΓον όρος* ό δέ Πριάρου εκ τών εν Ας-ύροις περί
Αδυδον χρνσείων (ών καί νυν ετι μικρά λείπεται, πολλή δ5 ή
έκδολη καί τά ορύγματα, σημεία τής πάλαι ρεταλλείας)· ό δέ
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Μίίου bt των περί τό Βέρμιον όρος· ό δε Γύγου xai Αλνάττου
xai Κροίσου από των εν Αυδΐα [καί] τκς μεταξύ Αταρνέως τε
xai Πέργαμο» πολίχνης έρήμιj?, έκμεμεταλλευμένα έχούαης
τοε χωρία»
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν ΙΕ.
Ο τ ι ή ίνδίχή όχημα δχει ρομβοειδές' ης το μέν βόρειον
πλευρον ό Καύκασος έςτ το όρος, από τής Αρείας άρξάμενόν
εως του άνατολιχωτάτου πέρατος, δπερ δρος διορίζει Σάχας
τε xai Σκύλας xai Σήρας προς βορράν, Ινδούς δε προς νότον
τό δε δυτιχόν πλευράν ό Ινίός ές·ι ποταμός, ρεών εκ τον
Καυχααου προς δυσμάς χειμερινά?· τό δε νότιον καί ανατο
λικόν ή Ερυθρά ες-ι θάλασσα.
Οτι πάσα ή ίν&κά ποταμοί? ές’ΐ κατάρρντος· ών μέγιςοι
δύο , Ινδός χαΐ Γάγγης' ών πολύ μείζων ό Γάγγης εςίν.
Οτι ο rocyyyj? ποταμός, ρνείς εκ των ορίων τών Κανκασίων προς νότον, έπειδαν άψηταΐτών πεδίων, ύπος·ρεγει προς
όνατολάς εω; πόλεως μεγίςης Παλαβο^ρα, [και] όντως πρός
νότον ανΘις εις τκν Ερυθρόν /Βάλλει. Ο δε Ινίός ποταμός, ίυσΐ
ςόμασι την Πατταλ»νί;ν vfoov πρός ταΓς έχβολαΐς περιλαβων,
ίχδίδωσιν εις την Ερυ$ράν.
Οτι πολλοί όμβροι τκν Ινδικήν χατέχουσιν, εν οίς λινόν
σπείρεται, xai χέγχρος, xai σήσαμον, xai δρυζα, καί βόσμορον' τοις δε χειμερινούς καιροΓς, σίτος, κριθή, όσπρια xai
άλλοι καρποί, ών ημείς άπειροι.
Οτι περί την Ινδικήν θάλασσαν γίνεται κήτη άμοίβια, τα
μέν |3ονσί, τά δ>ίπποις, τά δ? άλλοις χερσαίοι; έοικότα.
Οτι ό βόσμορος σιτός ες·ι μιαρότερος πυρον* γεννάται δ3 εν
ταΓς μεσοποταμίαις. Φρύγεται δ3έπάν άδ.οηΒτί, προομνύντων
μη άποίσειν «πυρον εκ τής «λω, τοΰ μη έξάγεοΖαι σπέρμα»
Α δ 3
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Η δέ tvJooj σειαμοΐς πολλοΓς όλότκεται, χαΐ οι ποταμοί πολ»

λακις μεζαχσκιζόμενοι, τάς παραχειμένας πόλεις , τάς μεν
κατακλυξουσι, τάς δέ ακαρπία διαφΒείρουσι χαΐ δ/ψρ.
Οτι οί τής Ινδικκς καρποί δίφοροι εΐσεν, οϊ τε σπαρτοί
χαι οί τών δένδρων, δια re τους πολλούς ομζρους χαΐ τούς
ισχυρούς ίλίόυςΓ
ότι εν τιοι κλαδοις των εν Ινδία δένδρων έριον έπανΒεΐ,
διά τό ένιχμον τον ξύλου, έ| ων αινδόνες γίνονται. Εςπ δε
χαΐ φλοιός δένδρων έχει, έξ ων ίρα'τια ποίκιλα γίνεται. Ες-t
δε χαΐ δένδρα παρ’ αύτοΐς μίλι ποιοΰντα άνευ ζώων, εξ ων οί
(fάγοντες μεΒύσχονταΐ. Είσΐ δε τινα εκεί δένδρα, ων τά φύλλα
ονκ έλαττω άσπίδος ες·ίν' άλλα δε έως ολίγων ττήγών κλά
δους αύξήσαντα, είτα διά το βάρος κάτω νεύεα, αύξόμενα έως
τής γτ,ς' είτα έκεΐϊτε πάλιν ριξω^έντα, οωΒις αύξεσΒαι ποος
τό άνω' εΓτα ανΒις επινεύουν, χαΐ ανΒις ριζσϋσΒαι, ώ; ε’οιχέναι ττ,ν σχχάν ανιών οικία πολυς-έ^ω. Είσι δε χαΐ δένδρα,
ων τά ς*ε/·ήρΐ καί πέντε άνΒρώποις έςΐ δυσπερίληπτα.
Οτι ίς-ορει Αριςοτέλαις, γυναϊχα Αιγύπτιον έπτάδυμα παχδία τετοκέναι* πολύτοκοι γάρ αΐ τών Αιγυπτίων γνναΐχες.
Οτι, Αλέξανδρου άφιχομένου είς Τάξιλαπολιν Ινδών, ξενισθέντος υπό τών ένοικουντων μεγάλ.ως, χαι μειζόνως αυτούς
ενεργεττέσαντος,οίΜαχεδόνες ίφΒόνπσαν φάντες, οτιΟύχ εϊχεν
Αλέξανδρος, ώς έοικεν , ούς ευεργετήσει, πριν r> &έ&] τον
Ινδόν.
Οτι οί πέΒνικοι καί οί εΤέφαντες άνΒρωπόνουν είσΐ ζώον’
καί στιμειον τούτου, αΐ έν πολέμω συν τάξει προσδολαΐ
έχατέρων. .
9
Οτι οί nlBr.xoi υπό Ινδών άλ.ίσχονται ούτως* Βέντες ύδωρ
πρό αυτών, άπονίπτονται τό πρόσωπον, καί πλησίον έτερον
τρν$λιον έγον ιξόν, άπονιψάμενοι δε ύποχωροϋβιν* οί δέ πί&ικοι,
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κα$ήμενοι μετέωροί επί δένδρου, χαταβάντες μιμούνται, χα!
ούτως άπονιπτόμενοι τού ιξού «λίσχονται. Και έτερως πάλιν
θυλάκους υποδρΰνται κενούς, καί νπρχωρονσι,'πλησίον «μέν
τες ετέρους δασείς, ίςω χεχρισμένους' οι δε μιμτ,σάμενοι άλιaxovzau. .
9 * «νές των ίνδών τδΐς τεΒνηχόσι συγχαταχαίουσι τάς
γαμετάς, ϊνα μη προφάσει μοιχείας, ερώσαι «λλι»ν, φαρμακενοεεχ αυτούς τούς γαμέτας.
Οτι παρ’ ίνδοΓς κννες εΐσίν όρετάς έχοντες μεγοίλας· Κλεξάνφω yovv 2ωπει3>}ς εκατόν πενηΐκοντα κύνας δούς, άρο■πείρας χάριν λέοντα προβολών, δύο αύτω ν.ΰνας επαφήχε’
χραχουμένων δε αυτών, ετέρους δύο έπαφήχεν* ως δε εφάμιλ
λος ψ ό άγων,,έχε),ευσεν ό ΣωπείΖης τον ένα χύνα άποχωplaat’ μη πε&ομένου δε, τον μηρόν εκελενσεν έκτμη^τ,ναι
τού χυνός, χαι ούτως όργώς προτερον έξετμ/,3η δ μηρός, rj
τον . δήγματος ό κύων με^ήχεν άλλ* εϊχετο τού λάοντος, έως
άπ&ανεν.
Οτι εν Ινδία υγιεινότατος μεν ό αήρ, μαχροβιώτατοι δ>οι
■Ινδοί, ώςε χαι ύπερ τά εκατόν τριάκοντα έτη ζην. Συσσίτια
δ? ές-ty αΰτοϊς, ως τδΐς Λάχωσι. Τω δε χρυσω ού χρώνται,
ουδέ τώ άργύρω' αντί δε δούλων, τοϊς ε’ν άχμή χρώνται. Πλ,ήν
δε της ιατρικής, άλλην ον χατορ^οΰσιν έπιμελ,ώς έπιζήμην,
«ς αν χαχουργουσών των άλλων, εί πλε'ον τον μέτριου διδάσχοιυτο. Διχη δε παρ’ αύτοΓς ούκ έςι, τΐλά,ν φόνου καί
ύβρεως* ταντα γάρ ούχ εφ’ ήμχν εςι πα&εΓν. Τά δ εν τοίς
συμβολαίοις ίφ’ ημϊν' χαι δει πολυπραγμονεΐν προτερον, πριν
έξάπαττ,Ζή -τις, ίνα μη δικών η πλήρης η χωρά. s
Οτι εν Ινδία τίγριδες γίνονται διπλάσιοι τώ μεγ&ει λεόν
των, χαι ισχυρότατοι δε πάντων μάλ.ις·α λεόντων.
Οτε. φανΐν εν Ινδία λίγους ορύττεσαι λιβανοχρόονς ,
Δδ 4
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/λυκυτέρους σύκων* και όφεις ύμενοπτερωτούς καί σκόρπιους.
Or< έν Ινδία άλκιμώτατοί ει’σι κύνες, ον πρότερον μεΒιέντες τον δήγματος, πριν ύδωρ εις τούς ρώΒωνας αυτών χνSvjvat* ένιοις is ύπό προθυμίας εν δ/,γμοκι διας·ρέφεσ3αι τούς
οφθαλμούς φασι, τοΓς δε και έκπίπτειν* κάτέχεσθατδέκαί
λέοντα ύπό κυνός καί ταύρον* τον δε ταύρον κα< άπο&ανείν,
κρατούμενον από τοΰ ρύ^χονς.
Οτι έν τρ ορεινή τής Ινδικής Σέλας' eft ποταμός * φ ούδέν
-έπιπλα.

.ότι είσΐν άίρες λεπτοί, οΤς ούδέν εποχείται πτηνόν. Ισως
δε καί οι άναφερόριενοι ατμοί έπισπώνται φυσική ολκή, καί
οΤον ροφούσι τά ύπερπετή, *καί*ώ'ς τό ήλεκτρον τού άχυρου
κα< ή μαχνήτις τού σιδήρου έλκτα«£ ές*ι* τάχα ,δέ καί καθ’
νδατος τοιαύταί τινες είεν άν δυνάμεις.
Οτι τό των Ινδών πλίθος εις επτά μέρη διήρήται* ων πρώ
τοι μεν οί φιλόσοφοι, εντιμότατοι καί όλίφις*οι. Χρώνται δ*
αύτοΓς δημοσία τε καί ίδια, θύοντές τε καί εναγίζοντες καί
μαντευόμενοι* ός δ άν τρις μαντευσάμενος άς*οχήση, άναφχάζεται διά βίου σιγάν δ δε κατορθώσας, ατελής καί άπορός
γίνεται, Δεύτεροι δ3οί γεωργοί, πλεΐς-οι τε δντες καί επιεικείς,
διά τδ pan ςρατεύεσ^αι' ές-ι δ ή χή πάσα βασιλική, μισθού
δ αυτήν επί τετάρταις εργάζονται των καρπών. Τρίτοι δ οί
ποιμένες καί θηρευταί, οίς μόνοις έξες·ι θηοεύειν καί θρεμματοτροφείν, σκηνίται όντες καί μετανάςαχ. Οι δ5 ελέφαντες
Ιπτακαίδεκα μήνας κατά χας-ρός φέρονται* παρά δέ τή μητρί
εξ έτη τρέφονται* ξώσι δ3 έτη πλειω τών διάκοσιων. Τών δέ
Λιδνκών οί Ινδικοί .μείξους τέ εισι καί ρωμαλεώτεροι* ταΓς
φούν προδοσκισιν επάλξεις καθαιρούσι, καί δένδρα άνασπώσι
πρόρριζχ, διανιςάμενοι εις τούς οπισθίους ποδας. Τοσούτον
δ1 είσΐν εΰτιθάσσευτοι καί θυμόσοφοι, ώστε καί λιθάξειν
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μαν&άνονσι, καί οπλοις χρίσ^αι, καί νεΓν. Οί δε χρυσοφόpot
μύρμηκες, ώσπερ οί ασπάλακες, όρυττουσι την γήν χρυσίτιν
Όνσαν, ην oi Ινδοί σοφίσμασί τισιν ύποκλέπτουσι* φοβούνται
yip, μη ληφθεντες υπό τών μυρμήκων άπόλωνται* καί yap μέ
γεθος μεν έχουσιν υπέρ άλώπεκα, τοίχος δέ υπέρ Ταγών. Οί
δ'ι όφεις, οί μεν μικροί καί σπιθαμιαίοι, άφύλακτΰί τέ εΐαι
και θανατώδεις" οί δέ μεχάλοι και υπέρ τούς πεντεκαίδεκα
π>5χεις, δϊ^νάμεως περιουσία πάλιν «φόρτοι* έπαοιδαίς δέ και
βότανών ρίζαν; ίώνται. Κροκο'δειλοι δ* είσΐν ίν τώ ίνδω ποταμώ, μικρότεροι τών Νειλώων. Τέταρτοι δ* είσΐν οί χειρώνακτες καί κάπροι. Πέμποι δ* οί πολεμις-ai, οϊτινες τά μεν
άλλα Ζτη ευπαθοϋσι, σηιξόμενοι προίκα, έν δε τοΐς πολέμοις
εξέρχονται. Εκτοι δ>οί Εφοροι, οίτινες έπιακοποίντες Ταθρα
άναχχέλλουσι ταΓς άρχαίς τά εύ 5) κακώς πραττόμενα. Εβδομοι
δ* οί σύνεδροι καί σύμβουλοι τού βασιλέως, έ£ ών τά άρχεΓα,
και δικαρίρια, καί ή διοίχτ,σις τών όλων. Ού δεί S’ έξ άλλου
γένους γαμεΐν, ουτ’ έπιτ^ίεύειν τι άντ’ άλλου άλλο· ουδέ
πλείους μεχαχειρίζεσθαι τον αυτόν τέχνας, πλήν εί φιλοσοφεεν μόνον.
ότι Ινδοί οΓνον ον πίνονσι, πλίιν έν θυαίαις μόνον άλλ’
άπό χυλοί δρύ£»}ς ποιοίσι τό πο'μα, ούχΐ δε κριθης.
Οτι Ινδοί τοσοίτον άπλδτητος μεταποιούνται, ώς μηδέ τά
οίκοι φνλάττειν* τχν γάρ άπιςΐαν φασί πονηροδιδασκαλών
είναι.
ότι Ινδοί α)$θειαν καί αρετήν μάλας-α έπιοιδεύουσι* καί
ό άλούς επί ψευδομαρτυρία ακρωτηριάζεται.
ότι τούς τών Ινδών βασιλείς χυναίκες κομίζουσεν έπιμελόμεναι* εάν δέ τις yuvij μεθύοντα βασιλέα άποκτείνη, τιμαται.
ότι τών παρ’ Ινδοίς σοφών δύο χένη είσόν* ών οί μέν'
Βραχμανες είσΐν, οί δέ Γερμάνες. Οί δέ Βραχμανες άπέχονται
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.έμψυχων καί άφροΑσιων, φιλομαθουντες εν άφ$6νω δια3έσει’
6 δ5 άκροατός ούτε χρέμψαιτο, ούτε λαλδσαι, ρυτε πτυσαι,
«λ?.’ εύτα'κτως oiy£* ετρ δέ επτά καί τριάκοντα .όντως £>;σας
διας-ος, αναχωρεί εις τά οικία, καί μετά ταϋτα iy ευπα^εια
ζρ > χρν?°φορών καί κρίών άπτόμενος.
Οτι Ινδοί νομίζοναι τον μέν έν3άδε βίον, ώς άν άκμί,ν
κνομένων είναι* τον δέ θάνατον, χένεσιν εις τόν όντως βίοι
τον ευδαίμονα τοΓς φιλοσοφδσασι* τον δέ κόσμον χεννρτόν κα,
φθαρτόν (pant, καί σφαιροειδή καί ότι ό πορίσας καί διοικώ:
αυτόν £εός, Λ’ δλου διαπεφοίτρκεν αυτοΰ» καί δτι at ψυχα
ά^α'νατοι ει’σι* καί τά υπό /ζν δικαιο>τ>5ρια.
Οτι οί Γερμανες τό πολιτικόν τής .φιλοσοφίας μετέρχονται
τρ δέ ιατρική χρώνται, οΰ τη διά φαρμάκων, αλλά τρ οι
διαίοις τό πλέον’ καί των φαρμάκων τά έπίπλας·α καί επί
χρις-α ευδόκιμεΓν.
ότι πάντες Ινδών οί σοφοί καρτερίαν άσκουσι, τ«ν τ’ .
τοίς πόνοις, καί τον έν ταΐς έπιμοναΐς, ώς·’ έφ’ ενός σχ«'μο
τος ακίνητον διατελέσαι τήν Ημέραν δλρν.
ότι έν Ταδιλοις Ινδοί τούς τελευτ>;σαντας άταφους ρίπτουσι
ότι οί παρ’ ΐνδοίς σοφοί, τρ/ίχα αισ^ωνται νοσούντων έαι
των, αισχρόν τοΰτο Ηγούμενοι, εξάγουαν εαυτούς τοΰ ζ
διά πυρός.
ότι Πώρος τες_, Ινδός βασιλεύς, άπές·ειλε πρός Καίσαρα ι
3εόν δώρα’ άνθρωπόν τε, έ | άρχ^ς άποτετμημένων τών ώμο
άγειρα, καί έχίδνας μεχάλας, καί όφιν πρχών δέκα, καί χελ
λρν ποταμιάν τρίπρχυν, καί πέρδικα μείζω χυπός.
Οτι πρός δυσμάς του Ινδού ποταμού « τε Αρειά ε
καί πρός νο'τον, Αραχωσία, καί Γεδρωσία ετι, τετρα'πλευ
©ύσα* ών τό μέν νότιον πλευράν, f) Ερυθρά’ τό δέ άνατο
κόν, ό Ινδός* τό δε δυτικόν, ό Περσικός κόλπος* τό .δέ βόρι
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Τα δρη τον Ταύρον, &καλείτat Βάχωα καί Πάρσνντα. Το 5ε
μήκος τής θαλάσσης, ςβίδιοι μύριοι και τρισχιλιοι.
0 « γίνεται κήτιg έν τρ Ερυθρά, πηχών όντα ίύο και ίβ5ορήκοντά. Επίγραμμα επί τώ τάφω Κύρον τον βασιλε'ως* β Ενθάδ'
* έχώ κείραι Κύρος, βασιλεύς βασιλέων.» Επί 5έ τον Δαρειον, όντως· «Φίλος ήν τοις φιλοις, ίππεύςκαί τοξο'τη; άριςος
» έγενόμην, κννηχών έκράτονν, πάντα ποιειν ή&νάρην.»
Οτι εν 2ούσοις τοσαύτην έχει την τον άέρος, εν θέρει
άκράζοντι, ή πόλις μεσημβρίας την Βέρμαμ, <*>ς καί τάς σαύ
ρας'καί τούς οφεις iv τη πόλει HiaSwui μη ψΒάνειντάς έν τη
πόλει όίούς, άλλ* εν μέσαις περιψΧέγεσΒαι. Ύδωρ δε ψυχρόν
προτεΒεν έχΒερμαίνεται παραχρημα. Τάς 5έ χριΒάς ψασι
δίασπαρείαας εις τόν. κίλεον ψρύγεσΒαι, χαΒάπερ έν ίπνώ τάς
κάχρνς. Διό καί ταΓς ςέγαις επί 4ύο πήχει; την χην έπιτιΒεσΒαι' νπό 5ε τον βάρους άναγ/άζεσΒαι στενούς ρέν,
ρακρούς δε τούς οικονς ποιεισΒαι, άπορονντας μακρών 5οκών,
δεομένους [5έ] 5ιά το πνίχος ρεχάλων οικιών, Ϊ5ιον 5ε' τι πα'σχει
ή fotνικίνη <5οκός· ς-ερεά γάρ ονσα, παλαιονρένη ούκ ές το
κατώτατον &5οσιν λαρ&άνει, άλλ* εις το άνω μέρος κνρτονται
τώ βάρα, καί βέλτιον άνέχει την οροφήν.
Οτι Πέρσαι αγάλματα και βωμούς ονχ Ιδρύονται* τιρώσι
5ε ήλιον, καί σελήνην, καί Αφρο5ίτην, καί πνρ, και χήν,
καί ανέμους, καί ν5ωρ. Εί 5ε τις είς πνρ φνσήσειεν, η νεκρόν
έπ&είη, η δνΒον, Βανατοϋται παρ’ αύτοΓς* ριπίζοντες 5ε έ|άπτονσι την ψλόγα. Τώ 5* ν5ατι, επί λιρνην η ποταρόν η
κρήνην ελΒόντες , βόΒρον όρύζαντες, είς τούτον σφαγιάζονται,
φνλαττο'ρενοι ρή τι τον πλησίον δ5ατος καθαρόν αιμαχΒη, ύ»
ριανοΰντες.
Οτι Πέρσαι είς ποταμόν ούτε ούρονσιν, οντε νίπτονται,
οντε λούονται, οντε νεκρόν έρ&ίλλονσιν, οντε τι ρνσαρο'ν.'
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Οτι α$λα πολυτεκνίας Πέρσαι προτώέασιν. ·
Οτι Πέρσαι μεθύοντες βουλεύονται περί των μεγίςων, καί
«youvrot τούτα βεβαιότερα των εν νήψει.
ότι πρώτος ΔαρεΓος ό μαχρόχειρ φόρους έταξε φέρεατ προ
yap αυτού, ές ών εκάςτι χώρα εφερεν, έτελεΐτο* οιον σίτος,
ίπποι.
Β ΙΒΛ 10Ν ΐς .
«ί
Ο τ ι Συρία καλείται από Βαβυλώνος μέχρι τού ίσσαού
κόλπου, καΐ έκεί^εν συνεχώς μέχρι τού Πόντου, τούτ’ εςιν
έως των Λευκοσύρων, καί των περί Αμισόν τόπων* ών έν
μέσω Καππα£όκαι άμφότεροι, οι τε εντός χοΐ εκτός Ταύρου
ορούς. Ο όέ Ταύρος έως τού Αμα'νου &ήκει όρους.
ό τ ι η Ν ίνος πόλις των Ασσυριών πολύ μείξων ^ν Βαβυ
λώ νες, κείμενη εν π ε ίίω της Α τ ουρίας. Η $έ Ατουρία πλησίον Αρβηλων eVi, μεταξύ εχουσα τόν Λύκον ποταμόν.
ότι ή Βαβυλών τής Μεσοποταμίας τόν κύκλον έχει τού τεί
χους ςαδίων τριακοσίων όχίοήκοντα πέντε* πάχος δε τού τείχους
ποόων ίύο καί τριάκοντα‘ ύψος ίέ,τών μέν μέσοπυρχίων, πήχεις
πεντήκοντα, των πύρχων, εξήκοντα. Διόπερ καί τών επτά
θεαμάτων ές-ί [τούτό τε] και ό χρεμαςος κήπος.
ότι απέχει Βαέυλών τής Σελεύκειας τής έν Μεσοποταμία
ς*α'όία τριακόσια. Και ές*ι νύν (έρημος μέν ή Βαίυλών, ανώνυ
μος δε ή Σελεύκεια* ώςε [τό] τού κωμικού ές*ίν έπ’αΰτή είπείν,
όπερ εκείνος περί τής Μεχαλης πόλεως, « Ερημιά μεχα'·
» λη V«v ή Μεχαλη πόλις. »
ότι περί πόλιν Αρβηλα τής Ασσυρίας yέyovεv ή μεχαλη
μα'χη καί τελευταία ΑΧεξάνδρω προς Δαρειον, περί Γαυχαμηλα κώμην* πλησίον όε καί ποταμός Λύκος, καί πόλις Δημητριάς, καί ή τού νάφΒα πηγή, καί τά πυρά.
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Οτι από τήί Βάλάσσης άναπλέεται ό μέν Τίγρίς, εως
Ωπιίος xai Σελεύκειας, 6 δε Ευφράτης, έως Βαβνλώνος, faifca
τρισχίλια.
ι η περί τον Ευφράτην ποτάμιον χώρα φίρζι χριΒάς
υπέρ τά τριαχοσάχοα. Ex δε του φοίνιχος αύτόΒι γίνεται οί
νος, και όζος, xai μίλι, χαΐ άλφιτα· και τοΐς των φοινίκων
πυρήσι χρώνται οι χάλκεΐς άντΐ άνΒράκων. Βρέχόμενοι 8ε τοΐς
σιτιζομενοις προβάτοις xai βουσΐ τροφή γίνεται. Φασΐ δε χαΐ.
Περσικήν ώδ/,ν είναι, εν ρ τάς άπό των φοινίκων ώφελείας
τριακοαίας xai εξήκοντα διαριΒμοΰνται.
Ott περί Βαβυλώνα γίνεται άσφαλ.τος πολλή· ης ή μεν
υγρά, καλούμενη δε νάφΒα' ή δε ξηρά, πλησίον Εύφράτου.
Καί γίνονται βώλοι μεγάλοι έξ αυτής, προς τάς οικοδομάς
επιτήδειοι, τάς διά τής όπτής πλχνΒου. Η δε υγρά, ή καί
νάφΒα, παράδοξον έχει τήν φύαιν' προσαχΒεις γάρ ό νάφΒας
πυρ'ι πλησίον άναρπάξει το πϋρ· καν επιχρίσας αύτω σώμα
προσαγάγγς, φλέγεται. 26»ννται δε π»)λώ , καί όξει, καί
ςνπτηρία *xal ίξω*, καί ΰδατι πολλώ. Πείρα; δε χάριν Αλέξαν
δρος εν λουτρώ προσέχεε παιδί τοϋ νάφΒα, καί προσήγχγε
λύχνον φλέγόμενος δ>ό παϊς παρ’ ολίγον άπώλετο, πλκν πολλω σφόδρα καταντλοΰντες τώ ΰδατι εσοεσαν.
Οτι λέγεται xai 6 νάφΒας, χαΐ ή νάφΒα, xai to νάφΒα.
Οτι ή Αδιχβϊΐνή τής Βαβυλωνίας έςι μέρος και επαρχία.
Οτι ό Ύίγρις διαρρεΐ τήν Θωνίτιν λίμνην κατά πλάτος μίσην' xai διεκπερασας επί Βάτερον χείλος, κατά γής δύεται μετά
ψόφου πολλοί· έπΐ πολύ δ>ένεχΒεις αφανής, άνίσχει τής Γοοδυαίας εγγύς.
Οτι τοσούτον ες-iv οξύς ό Τίγρις, ώς*ε, τής λίμνης τ>5ς ®ω“
νίτιδος άλευρά; οίσης καί ιχθύων χωρίς, ούκ επιμίγνυται αυτή:
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Οτ< άπό Θαψάκου έως Βα6υλώνος <ret<5tot τετρακισχίλιοι
Οκτακόσιοι.
Οτι άπό του κατά Κομμαγτινϊ,ν ζεύγματος, ούπερ ες-ί
πόλις Σαμόσατα, καί ες·ιν άρχή τ>5ς Μεσοποταμίας, ς-άόίοι
διαχΟ.ιοι έως Θαψάκου.
Ο τι ή μαι Θάψακος τής Αρα&'ας ές-1 πόλις· ή 3έ Ν α η φόριον τής Μεσοποταμίας* καί άπέχουσα/ άλλήλων eu πόλεις
Γαίίους εκατόν.

ότι ή Μεσοποταμία φέρει τον νάφβαυ καί τήν γαγγηιν λίθον.
ότι μεταξύ Εύφράτου κβιί Τφριίος ρεΓκαί άλλος ποταμός,
Βασίλειος καλούμενος* καί περί τήν Αν3·εμουσίαν άλλος Δ6ό-'
ρας ποταμός.
Οτι τήν Συρίαν
ορίζει προς άρκτους μέν ή Κιλικία, καί τό
φ
_
Αμανον όρος. Τό ίέ πλάτος άπό θαλάσσες έπί τον Ευφράτην.
Είσί δε άπό του ίσσαοϋ κόλ.που μέχρι του κατά Κομμαχηνήν
ζεύχματος οι τό λεχ&έν πλευρόν άφορίζοντες ούκ έλάττους
των τετρακοσίων σταίίων. Προς ίω δε τω Ευφράτη καί τοΓς
εντός τού Εύφράτου Σκηνίταις Αραψι* προς £έ νότον, τή εύδαίμονι Αραβία καί τή Αίρύπτω* πρός δύσιν δε τω Αιχυπτίω
τε καί Συριακώ πελάζει, μέχρι Ισσού. Μέρη θ’ αυτής, άπό
τού Αμάνου όρους, Κομμα^ηνή, Σελευκίς, Κοίλη Συρία,
Φοινίκη, Ιουίαία, και αί λοιποί έπαρχίαι.
ότι Α Κομμαχηνή έχει πόλιν επίσημον Σαμόσατα. Η ίέ
Σελευκίς καλείται Τετράπολις* έχει yap πολλάς μέν πόλεις,
επισήμους όε τέσσαρας* Σελεύκειαν τήν Πιερίαν, άπό τού κτίσου
Νικάτορος* Αντιόχειαν τήν έπί Δάφνη, άπό τού πατρός αυτού·
Λαο&κειαν, άπό τής μητρός αυτού* Απάμειαν, άπό τής yuναικός. Πάσας yap ταύτας Σέλευκος ό Νικάτωρ έκτισεν.
Οτι ό Ορόντης ποταμός, εκ Μεσοποταρίας όρμηθείς, είτα
υπό χήν αφανιστείς, αυ$ις έχδίδωσι περί τήν Απαμηνήν, καί
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ούτως είς τήν κατά Σελεύκειαν εμβάλλει θάλασσαν. Και ές-ιν
εκεί πλησίον όρος, Πιερία καλούμενο»’ tlτα προς νότον το
Κάσιον όρος, πλησίον Λαο&κείας πόλεως,.ένθα Δολοβελλας
ujto Κασσίου πολιορκηθείς ε’τελεύτα.
Οτι η Απάμεια πόλις Χε,όρόνησος καλείται, καί |ς*ιν υπό
τε τού ποταμού όρόντου, καί υπό τής έ^ύς ούσης λίμνη;
μεχάλης t καί των Ιλών. Εκαλείτο ίέ Πέλλα πρότερον υπό τών
πριν Μακείόνων, αυτόθι οίκησάντων* ύςερον δ1 ό Νικατωρ
Σέλευκός, κτίσάς αυτήν, ε’πι τή χυναικι ώνόμασεν. Ενταύθα
καί ό Νικατωρ τούς πεντακοσίους ελέφαντας έτρεφε, και
ίπποφόρβιον βασιλικόν τρισμυρίων ίππων θηλειών. Απαμεΰς
ό* ήν ό πόλυμαθές-ατος των καθ’ αυτόν φιλοσόφων Ποσειόώνιος.
Οτι έν τή νήσω Αράδα πη^ή ες*ι χλυκε'ος υίατος, υπό
τοίς κύμασιν άναβλυς*άνουσα· άφ* ής υδρεύονται, κλίβανον
Γενού πυθμένος εΰρύς-ομον μολιβούν περί αυτήν καθιεντες.
Οτι ή Τρίπολις εκ τριών συνωκίσθη πόλεων, Τύρου καί
Σιόονος καί Αράίου. Τή όέ Τριπόλει συνεχές εΥι το τού
Θεού πρόσωπον, εις δ τελευτά ό Λίβανος τό όρος.
Οτι τήν Κοίλην Συρίαν ο τε Λίβανος καί ό Αντιλίβανος τό
όρος ποιεί, άρχόμενον εκάτερον μικρόν ΰπερθεν τής θαλάττης, τό μεν, ό Λίβανος, άπό Τριπόλεως, τό ίέ, ό Αντιλίβανος,
από Τύρου, παράλληλα κείμενα* τελευτώσι ό’ έχχϋς τών Αρα
βιών ορών τών υπέρ τής Δαμασκηνής. Πλάτος <?έ τής χώρας
ς-άόιοι διακόσιοι* μήκος όέ όίπλάσιον. Καί έςπν « χώρα εύόαιμονεΓ«ΐ"η, άρδομέντη άλλοις τε ποταμοί;, καί σή και τώ
ίορδχιφ.
Οτι Ποσειίώνιος ΐς-ορεί εν κοίλη Συρία τον όράκοντα πεπτωκότα όραθήναι νεκρόν, μήκος σχεδόν τι και πλεθριαίον,
πάχος δ ώ σ θ ’ ίππεας εκατέρωθεν παρας-άντας άλλήλους «ή
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καθορφ* τό δέ χα'σμα τον ςέματος, ώτ’ έφιππον δέξασθαι*
Τής δε φολίδος λεπίδα έκα'ς-ην υπέρ θυρεόν είναι.
Οτι άπασα ή χώρα, ή από της Σελευκίδος ώς επί Αίγυπ
τον καί Αραβίαν, κοίλη Συρία καλείται* ιδίως δ* ή τώ Λι&ίνω
καί τώ Αντιλιβανω άφωρισμένη. Η δ’ από Ορθωσίας πόλεως
μέχρι Πηλουσίου παραλία Φοινίκη καλείται, ς-εν>3 τις ουσα.
Η δ* νπερ τούτης μεσοχαία μέχρι των Αράβων, η μεταξύ
Γάζτ,ς χαΐ Αντιλι&ίνου, Ιουδαία λύεται.
ότι η Τυρός, νήσος πριν ουσα, υπό Αλεξάνδρου τω χώ~
μάτι τής πολιορκίας χερρόνησός εν»* ή δ* έκείσε πορφύρα
καλλίτη.
Οτι Σιδών πολύτεχνός ε$*ι πόλις καί καλλίτεχνος, φιλό
σοφός τε, καί αριθμητική, καί λοχις*ική , καί άς-ρονομική,
καί εμπορική, καί νυκτοπλοϊκή, καθάπερ καί ή Αίχυπτος
χεωμετρικη.
ότι Σιδών από Τύρου άπεχει προς βορραν ςάδια διακόσια.
ότι μετά Τύρον Πτολεμαις ές*ι πόλ.ις, περί ής ίς·ορεΐται
παράδοξον. Εν τινι χάρ πολεμώ, τροπής χενομε'νης λαμπράς
τοίς ένοίχοις παρά τόν αίχιαλόν, κύμα εξαπίνης έπελθόν έκάλυψε τούς φεύγοντας* είτα πελαχίσαν μικρόν, ύπερον ύπέφυχε
τό ύδωρ, και κατελείφθησαν έν τοίς κοίλοις χωρίοις νεκροί οι
άνδρες καί οί ιχθύες.
ότι τά κατά τήν Ανδρομέδαν περί τήν Ιόππην χενεσθαι
φασί* καί τά Ιεροσόλυμα έπίνειον έχουσι τήν Ιόππην.
ότι άπό Κασίου εις τό Πηλούσιον, πόλιν Αΐχύπτου, Γ«διοι
τριακόσιοι.
ότι ή Γά£α πόλις άπό θαλάσσης επτά σταδίους άπεχει*
άπό δέ Γά£ης πόλεως εις Αίλά πόλιν, τό άνατολικώτερον ση*
μείον τού. Αραβίον κόλπου, δί έρημου ς’άδιοι χίλιοι διακόσιοι
εξήκοντα. Εις δε τό δυτικόν μυχόν τοΰ Αραδίου κόλπου,
καλούμενου
09
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καθούμενον ύρώοποθ,ιταον, άπο Πλουσίου οδός ?ρημος *«
ερπετών π ) ^ ; .
Ore αετά Γα£αν Ραφια πόλις, και Ρινοκόλουρα πόλ»5*ώνό(Α«ς·«ι [δ*] ούτως, επειδή ποτέ Αιγύπτιοι τούς άθ.ιτ/.ομενους
κακούργους ρίνοτομοΰντες εκεί κατώκιξον, οί ουκ ίτι ετοίμων
ύπος·ρεγειν εις Αίγυπτον, διά το παράνομοι εΐνχιOtt to ΪΙομπήίου τού Μάγνου σώμα εν τώ Κασιω λδ^ω
κεΐτοΛ, περί Σερδωνίδα θ.ίμντ,ν πλησίον ITjjXovcriou πόλεως.
Οτι άπο Ορ^ωσιάς -ττολεο>ς Φοινίκης εις το Ππλούσιον
ςάδιοι τρισχίλ',οι εξακόσιοι πεντηκοντα κατακολπιξοντΓ ί δε
οδός, προς δυσμάς χειμερινές. Πάλιν δε άπο τκς αυτής 0ρΘωσιας επί τον OpoVr/jv ποταμόν χίλιοι εκατόν τριάκοντα, προς
άνατολάς θερινάς. Από <$έ όροντου ποταμοί επί όρια χτ,ς
Συρίας καί Κιλικίας ςνί&οι πεντακόσιοι είκοσι, προς άνατολάς
θερινές.
Οτι τον Μωσϋν τον παρ* Ιουδαίοις λεχει ό Στράβων, ότι
Αιγύπτιος κν ίερεύς, καί μ>} άρεσκόμενος xrj των Αιγυπτίων
Βρησκεια, άπίρεν εις trjv ΠαλαιςΊν^ν, καί πολλούς συμπαρέλαοε με$’ εαυτοί ες Αίγυπτου. ΕΛαινεΓ & τον Μωσήν ό
Στράβων, ώς εύσ-βως πραξχντα τοίτο καί βικαιως·
Οτι ir^pov μετά τον Μωσ^ν ί βεισιίαιμονια το?ς Ιουόαιοις
συνέπεσεν* οιον # περιτομή , καί ί των χρεών άποχ>ί.
Οτι η Ιεροσόλυμα πόλις τά μεν εσω ένυόρα έχει, τά δ έκτος
ένυδρα' ί δε τάφρος ττ,ς πόλεως ούκ ορυκτή, άλλα λατομν,τίϊ,
π^τρα βαθεΓα* ό δ9εξ αυτής κοπείς ΙίΒος τη> πνλιν εκτισεν·
Οτι υ) Σερβωνίς λιμν>ι ά^χιδόώκς εςτ/· ίς ή περίμετρος ςάδιοι χίλιοι. Ύγ δε παραλία παρατέταται μικρω τι πλέον των
ίιακοσίων σταδίων μκκος. Βαούτατον δ9 έχει υίωρ, ώ^ε μη
$ib κολύμβου , άλλά τον έμβάντα καί μέχρις όμφαλοί εύ3ύς
εξαιρέσειu. Mspj ^ ές·ίν «σμάλτου αντ>Γ τοίτο δ άναφυσαται
Εε
3
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κατα χοίρους άτακτους έκ μέσου toil βάθους μετά πομφολύ
γων, ως αν ζέοντος ΰδατος' κυρτουμε'υη S’ rj επιφάνεια λόφου
φαντασίαν παρέχει* συναναφέοέται δε ααι άσοολο; πολλή,
καπυώόν,ς μέυ, προς οέ τήν οψιν άόήλος* ΰφ’ ής κατισύται χαλκό;,
άργυρος, παν τό ς-Λπνόν μέχρι και χρυσού' άτ.ο $ε τού κατιούσ&αι τά σκεύη χνωρι'£ουσιν οί περιοικοΰντες άρχομενην τήν
αναβολήν τού άσφοίληυ, καί παρασκευάζονται πρός τήν μεταλ
λείου αύτού, ποιησάμενοι σχεδίας καλαμιυας. Ες*ι S' ή άσφαλ
το; γτ,ς βώλος, ύχραινομένη υπό Βερμοΰ, καί άναφυσωμενη,
καί όιαχεομενη* πάλιν ίέ μετα&ίλλουσα εις πήςιν ισχυρόν υπό
τού ψυχοού ύόατος, ώςε τομής καί κοπής SuoSac ε?τα έπιπολάξουσα ή άσφαλτο; άά την τού ϋδατος παχύτητα κόπτεται
και αποσερεται.
«I

Οτι τά παρ’ Εβραίοι; Σόδομα πολι; ετέρων >5ν όωίεκα
πόλεων μ^τρόπολι;» και 5ιά τό είναι trjv ygv έμπυρον, yevoμένων σεισμών και πυρωίών άναονσηνατών, κατΐΓΡ«?>3^αν
και κατεκάησαν ττάσαζ* και ανεόο$>3 ό νυν λιμν>] Σεροωνις
καλο^μέντ), Scicoi/j; ούσα καί άσ^αλτώ^;.
·*
Ott Αίχύπτιοι χρώνται τ»5 άσφάλτω πρός τάς των νεαρών
ταριχείας.
Οτι ες Λρμόζου τού άκρου τής Καρμανίας άφοράται τό έν
Αραβία άκρου έν Μάκαις* και τούτο ές-<ν ή αρχή τού Περσικού
κόλπου* το γάρ εντεύθεν πρώτον μέν πρός άνατολας καί όύσμάς, ειτα πρός βορράν , ευρύνεται η Περσική θάλασσα, έως
Τεμηίόνος πόλεως και των τού Εύφράτον ποταμού εκβολών*
Οτι ή Περσική θάλασσα μεφάλη έςΊν, ώς-ε μικρω λείπεται
τώ μεγέΖει
τού Εΰ£εινου πόντου.
♦
Οτι έν τώ νοτιωτάτω καί &ισμικωτάτω σημείω τού Περσι
κού κόλπου πόλις ές*ϊ Γέρρα έν τή αλμυρίκι, ής αί οίκίαι
άλιναι είσιν* έπεί ί ’ αί λεπίδες των αλών, άγιςάμεναι κατά
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τήν έπίχαυσιν τήν εχ των ήλιων, συνεχείς άποπίπτουσι,καταρραίνοντες ΰδααι πυκνά τού; τοίχους συνέχουσιν.
Οτι έν το) Περσικώ' κόλπω Τυρός καί Αραιός είσι νήσοι,

άφ’ ων οι εν Φοινίκη, Τύριοι καί Αράδιοι εγένοντο μετανάςαι.
Ότι καθ’ <S/.yjv τήν τής Ερυθράς θαλάσσης παραλίαν φύεται
κατά-βυθού δένδρα, όμοια δάφνγ καί ελαία· ταίς μεν άμπώτεσιν όλα ύπερφανή χιγνόμενα, ταΓς ίέ πλημμυρίσιν είσθ’
ότε όλα καλυπτόμενα’ καίτοι τής υπερκειμένης /ής άόενόρου
ονσης, &ςε έπιτείνεσθαι τό παράδοξον.
Οτι εν τ>5 Ερυθρά θαλάσση κήτος ε’πώκειλε πηχών πεντήκοντα.
Οτι έν τοΓς έλεσι τοις χινομενοις υπό των του Εύφράτου
ποταμού προχύσεων άμπελος χίνεται, ε’ν ταΓς καλαμίναις ριψίν
επιβαλλόμενες χής, όση δέξαιτο άν τό φυτόν ωςε φορητήν
χίνεσθαι πολλ.άκις, εΓτα κοντοΐς άπωθεΐσθαι πάλιν εις τήν
οίχείαν εξ άρχής έδραν.
Οτι εν τη είδαίμονι Αραβία νόμος εςιν, Τνα μη ό παΓς
παρά τον πατρός τήν βασιλείαν δια&χηται* άλλ’ δς άν πρώτος
^εννηθή τινι των επιφανών παΐς μετά την κατάς-ασιν του βασιλέως, ουτος ό παις αναλαμβάνεται καί τρέφεται βασιλικώς,
ώς διαδεξόμενος τήν βασιλείαν.
Ότι ή Ερυθρά θάλ,ασσα ούκ έτι βαθεΓα, άλλά καί εως
μόνο>ν ιλίο όργυιων ερχεται τό βάθος· βίο ποά£ει πλειςάκις
ίιά τά φυτά εξέχοντα τής επιφανείας* καί τά δένδρα φαίνε
ται ό£ω τής επιφάνειας τής θαλάσσης > καί κυνών πλήθος
θαλ-αττίων Ιχει.
Οτι ό Ας-αβορας ποταμός, μέρει μεν τω πλείς·ω μίσγεται
τω Νειλω, τω ίέ όλ.ίχω έκόίόιοσιν εις τον Αράβιον κόλπον.
Οτι ή παραλία τής Αραβίας των Τρωχοίυτών ή πολλή ελαιώ
νας καί δαφνώνας καί φοινικώνας φέρει.

Εε a
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• Οτι οι εν Αραβία ελέφαντες, όταν διά τά καύματα έκλιπαση οι ποταμοί, φρεωρυχοΰσί και ΤοΓς όίοΰσι και ταίς 7τρο—
βοσκισιν.
Οτι Τρωγοδΰται, άνευ τοΰ λ λέ^ει 6 Στράβων.
Οτι φν,σί Ποσειίώνιος, Ερεμβούς παρ' όμδρφ τούς Αραβας δεα άν.ούεαι, ώς τών παλαιών &ά τήν άνεπιμιξίαν σολ.οικι£όντων τό όνομα, καί αντί Αράβων, Ερεμβών καλεΓν* καί yap
ταύτα τά τρία έθνη, Αρμενίους, Κραβίους, Ερεμβούς, συν
εχή άλαλοι; οντα, σχεδόν τγ αύττ, ονομασία καλεΐσθαί. Οντως
ούν καί Αμίμους φησϊν ό αυτός &iv ά/.ούειν τούς Σΰρους* Α ριμαϊόι yap οί εν αυτή’ τάχα οέ τότε οί Ελληνες Αραμαιους ή
Αρίμους αυτούς έκάλουν. Αί <?έ μεταπτώσεις των ονομάτων
πολλαι* καί yap τον μέν Δαριήκην Δαρειον έκάλεσαν, τήν όέ
Φάρζιρα ίίαρύσατιν.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΖ.
#
Ο τ ι ό μικρός Καταρράκτης υπέρ Συήνηςκαί Ελεφάντινης ές*ί
πόλις, ένθα καί τό μεθόριον Αιγυπτίων καί Αιθιόπων.
Οτι οί Αίθίοπες λυπρώς £ώοι, βία την υπερβολήν της
δυσκρασίας των αέρων, διό και πένητές είσιν οί ό* Αιγύπτιοι
ευδαίμονες είσιν.
Οτι Αιγύπτιοι εις τρεις μοίρα; εαυτούς όιείλ.ον. Καί οί μεν
αυτών είσιν ιερείς, περί τά Βεΐζ ασχολούμενοι’ οί δε γεωργοί,
τά έν είρτ,ντ, εργαζόμενοι’ οί δέ ς-ραχιώται, τά εν πολεμώ
«σκοΰντες.
Οτι ό Νείλος αεί έκ νότου προς άρκτους ρεϊ, εως τοΰ μεγα0.ου Δέλτα* είχα. έκείθεν σχίζεται εις πολλά, έως τής θαλασ
σής , δεξιά μεν εως Πηλ.ουσίου, εύώνυμα. δε εως Κανώβου.
Καί yiverat ή Κάτω Αίγυπτος νήσος τρίγωνος, τό Δέλτα* ω
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ομώνυμον ή κορυφή καί ή εν αυτή κώμη. Παν ίε το Δέλτα
τοσοϋτόν ες-ι κατά ραςώνην πλωτόν διώρυξα, ώ^ε καί ός-ρακινα ένιοις πορΒμεια εΐναι. .
.
Οτι ή nqάμετρος τ'οί Δέλτα τρισχιλίων Ιςι ςαδΐων νητ
σιάζουσα.
Οτι εν ταίς άναβάσεσι τοΰ Νείλου πελάζει το Δέλτα,
μόνων τών πόλεων καί των κωμών ΰπερφαινομένων, διά τό 5>
επ’ αντοχών η χειροποίητων λόφων ιδρΰσΒαι. Τούτο δε ytνεται τεσσαράκοντα ημέρας’ έΐτα κατ’ όλιχον μειοίται, ώσπερ
και ηυξήΒη, έτέρας ημέρας εϊκοσιν. Ώς*ε εν πάσαις ταΐς εξή
κοντα ίμέραις τελέως ξηραίνεται το πεδίον.
Οτι από τον Δέλτα μήκος εισί ς-αδιοι τετρακισχίλιοι προς
νότον £ως Συκιάς, επ’ ευθείας Λ’ ενός ρετρού του ποταμοί
φερομένου, πλήν ει που τις νκσός ές*ιν.
•σ
Οτι εκ των εν Αιθιοπία όμβρων πληθύει ό Νείλος ποταμός.
Οτι Καμβυσ^ς ό Πέρσ^ς, κατασχών ττ,ν Αίγυπτον, άνη).Βε μέχρι τκς Μερό«ς ύπ* αυτοί /ΙηΒείσης πόλεως* εκεΐ γάρ
αυτοί η αδελφή Μερό>] ετελευτα, καί τιμών αΰτλν, εθετο τγ
πόλει Μερό>ίν όνομα» .
Οτι οί παλαιοί από Συήνης, έως της Βοδ,άσσης μόνον,
εκαλουν Αίγυπτον’ τοίτ’ ες-ιν όσον ό Νείλος ποταμός ποτίζει
μέρος καί μόνον.
Οτι από ΠηΙουσίου έως Κανώβου ς-όματος, τοίτ’ έςα ή
βάσις τοί Δέλτα, ς-άδιοί είσι χίλιοι τριακόσιοι* από δε Κανώβου εις τλν Φαρον εκατόν πενττίκοντα.
Οτι η πόλις Αλεξάνδρεια εν τ»5 Μαρεώτιδί εςτν’ ης τα μεν
βόρεια Βαλάσσ-ρ, τα δε νότια τρ Μαρεία λάμνρ περιεχεται.
Πληροίται ό’ εκείνη υπό των του Νείλου διοψύχων καί ανα
βάσεων.
Οτι τ«ν Αλεξάνδρου τοΰ κτίςου χρυσήν πύελον εν ΛλεςανΕ ε 3
ff

|
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δρει* έσυλησε Πτολεμαίος ό Κόκκης, ό και Παρεισακτος επι
κλήσεις , εκ της Συρίας επε)Βών* και εύΒυς εξέπεσε της
άρχης, άνόνητα τολμησας* Η δε πύελος /χετά τοίχο ύελι'νη
yfyovev.
Οη 6 ογδοος Πτολεμαίος, ό Αύλητης κληθείς, χοραυλεΓν
ησκησεν, σεμνυνόμενος έν αύτω, ώς και άνταχο>νι£εσ&αι αύληταις* ον οί Αλεςανδρείς έ£εοαλον. Ο ίέ, εις Ρώμην έλθών, ικέτες
γίνεται Πομπηίου, και ετυχε κα^οδου εις την βασιλείαν καί
μετ’ ολίγον νοσώ τελευτά, καί διαδέχεται αυτόν Διόνυσος ό
υιός" και Κλεοπάτρα, η Sυγάττ,ρ τού Αύλητού, ^ εύχει είς την
Συρίαν. Ο δε Πομπηϊος, ^υχών έκ Φαρσάλου, ?κεν εις χο
Πηλούσιον καί το Κασιον όρος, καί δολοφονείται υπό των
άμγ'ι Διόνυσόν* Επελσών δε Καίσαρ τόν χε Διόνυσον κτεινει,
καί την Κλεοπάτραν χαΒιςτισί βασίλισσαν Αίγυπτου. Αντώνιος
δε, μετά την έν Φίλιπποι; μάχην, έλ&ών είς την Αίχυπτον,
έχημε την Κλεοπάτραν, καί τον Ακτιακόυ πόλεμον συν αύτη
^χωνίσατο καί συνέφυχεν. Ο δ* Αυχους*ο; έπελ&ών, άμφω τε
κατέλυσε, καί την ΑΓχυπτον υπό Ρωμαίοις έποίησεν*
Οτι ό μεν πρώτος Καίσαρ περί Φάρσαλον πόλιν ένίκα
Πομπκϊον ό δε δεύτερος περί Φίλιππους ένίκα Βρούτον καί
Κάσσιον.
Οτι τά του Νείλου επτά στόματα, ταυτά Ifar ίΐρακλεωτικον, Βολςίτινον, Σε&ννυτικον, Φατνικόν, Μενδη'σιον, Τανιτικον, Πηλόνσιακόν·
Οτι η μεταξύ Πηλουσίου πόλεως καί του μυχού του καΒ
Ηρώων πόλιν ερημιά ς-αδιων έςί χιλιων* πάσα δ* άνυδ|οος ,
καί θηριώδης καί οπιώδη; ές·ίν*
Οτι εν Μωμε'μφιδι τρέπεται ζήλεια βοϋς ιερά, καΒάπερ ίν
Μέμφιδι ο Απιςφ έν ΙΊλιουπόλει δε 6 ^Ινευίς βοϋς.
Οτι περί την άρχην τού Δέλτα ές-ίν η τε Βον&Γ^ πόλις,
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χαι Μ/ρφις, χαι Ηλιούπολις, και κ άρχκ χγ,ς διώρυχος, τκς
βαλλούσης εις τκν καθ’ Ηρώων πολ,ιν θάλασσαν τού'Αραβίου
*όλ.πθν* πλάτος εχουσα ταχείς εκατόν, |3ά5ος δέ, ώς*ε σύρρετρον εΐναι ρυριο^όρω vr'u
Οτι αί πάλαι Αΐχύπτιαι Θκ&«> Διόσπολις ιΰν ρεχάλκ
καλείται.
Ou Πλάτων ό μέγας, συν Ευδό|ω τώ ραθ»jri, άπκρεν εις
Xf/V Αίγυπτον, κάκεί διετε'λεσαν έτη τρία, χεωρετρούντες χαι
άς-ρονορούντες, καί απλώς f ιλοσορούντες, περί τάς Θκ'βας τάς
νύν Διόσπολιυ καλουρενας.
ότι ό Απις ό αυτός ε’ς-ι τω Οσιριδι, θεός νορι£όρενος.
όχι δευτερεύει μετά Αλεξάνδρειαν κ Μερφις πόλεις■κς άπό
τεσσαράκοντα σταδίων ορεινή τις ες-ιν ό^ρύς, εψ* κ πολλαΐ
μεν είσι πυραμίδες, τάροι τών βασιλέων, τρεις ό1’ αξιόλογοι.
Τάς δέ δύο τούτων καί εν τοΓς επτά θεάρασι καταριθρούνται*
εισΐ δέ τό ύψος ^αδιαιαι, τετράγωνοι τω σχκρατι.
όχι εκ πολλών τεκρκριων ΰπολαρβάνουσιν οι παλαιοί τκν
Κάτω Αίγυπτον, ίω; Σιρβωνίδος λ/ρνκς και Μοιριδος λίρνκς
καί Αρρωνιακκς, πάσαν πέλαγος είναι* τυχόν σε καί τώ Αραβίο> κόλπω συνεχές* τυχόν δέ καί οΰχ ούτως, αλλά χωρίς.
Οτι καί ό θαυρας*ός λαβύρινθος εν τκ άνω ες-<ν Αίχύπτω.
Καί έν τώ λαβύρινθο» πυραρις, ό τά^ος Μαΐνδου βασιλέως,
τού καί τον λαβύρινθον κτίσαντος* όΜαίνδκί yap αυτόν εκτισεν.
Οτι Κατκρασε λέχει ό Συχχρα^εύς, άντε τού Κ ατεπιεν, έναντίως τώ έ ι κρασεν.
Οτι εν Αρσινόκ πόλει, κ πρότερον Κροκοδείλων πόλις εκα
λείτο , χειροκ’θκς ιερός κροκόδειλος έζρέγεχο. Εν δέ Ηρακλέους
πόλει τιράται ό ιχνεύρων, εχθρός ών κροκοδειλ.οις τε καί
άσπισιν* ών τά τε ώά κατεσθιει ό ιχνεύρων, και αύτάς τω
πκλώ θωρακιστείς διαρθε/ρει, εις τον ποταρόν έλκων* τού δέ
Εε 4
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κ^οκο&ιλον κα^εύίοντος καί κεχηνότος, υικισίύς εις τό ςόμα,
χαχεσΖίει τά σπλα/χνα.
Οτι έν Κννοπόλει ό Ανονβις τιραται* καί τοΓς κυσί τιρώ καί
σίτισις τέτακταέ τις ιερά·
Οτι έν Οζυρύγγω, πόλει mu νομώ όμωνύμω, τιρατΛΙ ο
όζύρυγχος εν ίερω σην,ω* καιτοι καί των άλλων Αίτνπτιων κοινρ
τιρώντων τον ό£ύρνχχον. Τινά μεν γάρ των £ώων απόντες xocvjf
τιρώσιν Αιγύπτιοι* καΒάπερ των μεν πε£ών τρία, βουν, κύνα,
αίλουρον* των 6ε πτηνών όύο, ίέρακα καί ίδιν* των ίέ ένυδρων
δύο, λεπιδωτόν ιχ$ύν καί ό£ύρνχχον· Α)λα 6* έ^ίν, £ τιρώσι
κα&7 αντούς εχαςοι* κο&άπερ Σάίται πρόβατον, καί Θΐί&ατα?
λάζον οε, των εν τω Νειλω τινά ίχβύν, ΛατοπολΓται· λύκον δε
ΛνκοπολΓτατ κυνοκέφαλον 6έ Ερροπολιται* κ^πον 6έ Βαβυλώνιοι
οι κατά Μίμψιν (έστι <?* ο κ>5πος τό ρέν πρόσωπον έοικώς σα·
τύρω, τάλλα ©έ κυνός καί άρκτον μεταζν, χεννάται δ εν Αιθιο
πία)· αετόν 6s 0r4&<iot· λέοντα 6έ ΛεοντοπολΓται* αΓχα ίέ καί
τραχον Μενο/jOm* μυγούνν δε ΑΒριβΙται* άλλοι δ7άλλο τι·
Οτι Πτολεραις πόλις μεγίςτι έςί των έν Θηβαίοι, καί ούκ
έλάττων Μέρφεως. Υπέρ δε ταύτης # Αβυίος πόλις, έν ρ τό
Μερνόνειον βασιλειον Βαυμαςώς κατεσκευασρένον·
Οτι τοΓς αρχαίοις μάλλον κν εν τιρρ καί κ ραντικί? καθόλου
καί τά χρ^ς-τίρια. Νυνί ^ όλιχωρία πολλή κατέχει, των Ρωραίων άρχονμίνων τοΓς 2(£υλλικ χρησροίς, καί τοΓς Τυρρηνικοις θεοπροπιοις, όιά τε σπλάχνων, καί όρν&είας, καί
οιοσκριών· Διόπερ καί τό έν Αμμωνι έκλέλοιπε χρηςήριον,
πρότερον 6^ έτετίρητο· ένθα καί Αλέξανδρος άνελ3·ών έχρ>3ςτ,ριάζεΐο* καί ούχ ώσπερ έν1ΔελφοΓς καί Βραχχι'όαις τάς άποθεσπίσεις διά λόχων, άλλα νεύρασι καί σύμβολοις το πλέον
ώς καί παρ’. Ομήρω « Η , καί κνανέ^σιν έπ’ όρρύσι 9» τού
προφήτου τον Δία ύποκριναρένου· Τούτο ρέντοι ρητώς είπεΓν
4F
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τον προφήτην φασί προς τον βασιλέα, Su είη Διός νιος.
On εν τρ Αδύόώ πόλει πμώσι τον Οσιριν εν δε τω Ιερά
τον Οσιριίος ούκ έςεςνν* ούτε ωίόν, ούτε αύλητην άπα'ρχεa$at τω 3εω, καΒ’α'περ τοΓς άλλοις £εοις ε3·ος.
Οτι ε'ν Τεντύρα πόλει ίια^εοο'ντως παρά τους «Ολους Αι
γυπτίους 6 κροκό&ιλος ητιμωται, και έχ&ις-ος των «πάντων
Βαρίων νενο'/χις-αι, καί ύπ* αυτών ©Γείρεται.
Οτι, ώσπερ οι εν τ>5 Κυρηναια Ψύλλοι Α&ιοπες «ντιπα^ειαν εχουσι φυσικήν προς τά ερπετά, μησέν υπό ιοοολων
πάσχοντες, ούτως καί οί Τεντυρίται ούίέν υπό κροκο&ίλου
πα'σχουσιν, αλλά καί συχ/ολυμοώσιν αύτοίς.
Οτι των ίκατονταπύλων Θηδών, >5νυν Διόσπολις καλείται,
όχίόηκοντα σταόιων ΰν τό {ζηκος* νυν όε κωρηίον οίκείται.
Οτι η αγρονομία ρω?λις·« κατωρ5ώ3>ι υπό Θηδαίων των
Αί^πτιων* ών αίτιώτατος ίρριης ό Τρισαέχις·ος.
Οτι αί παρθένοι ίέρειαι παρ’ Ελλησι Παλλάδες καλούνται.
Οτι εν πόλει ίλεφαντίνη κρηνη ες*ί, συαπα'σχουσα ταΓς
του Νείλου ποταριού «ναδάσεσι, συναυίοιχειου^χενη αυτώ* ές
•ης τεκριαίρονται την ευκαρπίαν της χώρας, £ απορίαν* ει γάρ
πολύς ό ΝεΓλος έπέλ£οι, ευπορία χινεται* εί δε ολίγος, σπάνις. Εισίν ουν εν τω του ορέατος τοίχω παραχραφαι της ευετηριας, η του ενάντιου.
Οτι εν 2υη'νη πόλει, περί τάς £ερινάς τροπάς, μέσον νμερας τά φρέατα «σκιά μαίνεται, καί οί χνώ/χονες ωσαύτως.
Οτι υπέρ την Ελεφαντίνην πόλιν έςΊν 6 ρτκρος Καταρράκτης.
Οτι εν τοΓς κατά Στράδωνα χρόνοις Κανίάκη τις, ανδρική
χυνη Αι^ιόπισσα, ηρ£ε των ύπέο Αίχυπτον Αι$ιόπων. Ην δέ
πεπηρωρε'νη τον έτερον των οφθαλμών. Τό όε βασίλειον της
Κανίακης ην Νάπατα, πόλις μεχαλη.
Οτι Κανόακη πολλαίς μυριάσιν Αί^ιίπων προς Πετρώνιον
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Ρωραίον Aiyvnrov άρχοντα όιεπολέρησεν. Ηρχε όε τών τόπων
εκείνων, svSa ό Καμβύσον τράτο; κατεχώσ£η νπό της αρμόν,
*και* τον νότον πνεύσαντος βιαίως.
Οτι τά τών Αι3τσπων πρόβατα, καί α?7ες, καί βοές, καί
κύνες, μικρά παντελώς είσί* Τάχα ό* έκ τούτον καί τούς
ΙΙνχααίονς τενές έμν3τολό}/ησαν ον yap ές·ιν αληθές το των
Πυγμαίων.
Οτι ΑΟάοπες σέβονται τον; βασιλέας, ώ; 3·εού;· καί είσί
κατακλει^Οί καί α’κονροί. Meyirov 5* αντοίς βασιλειον η Μερόη
πόλις, ομώνυμος τη wjw), ονση to μηκο; ςαάΐων τρισχιλίων,
τό (Γ εύρος χιλίων έχει όέ πόλεις σνχνά; , καί όρη, καί όαση,
καί με'ταλλα παντοία* Περιέχεται όε, από μέν της Λιβύη;
*ό ταύτη Νείλο;4 3ισ: peyaOvat;· από όέ τη; Αραβία; κρη
μνοί; σννεχέσιν εκ όέ νότον άνωθεν ταίς σνμοολαίς τών ποτα
μών, τον τε Ας-αβο'ρα καί τον Ας-άποόο; καί τον Ατασό&τ
προς άρκτον όέ η Νείλον όχη.
Οτι Αι3ίοπες καί τά; yvvaSta; οπλι'£ονσιν ών at πλείους
κεκρεκωνται τό χείλος τον ς άμαχος χαλκώ κρίκω. Κωίιοφόροι
ό* είσίν, ερέαν τών προβάτων ον γερόντων, άλλ’ αι^οτριχούντων οι όέ τελέως αρνητές είσι, περιε?ωσμένοι [ρίκρά κώόια]·
Οτι Αί^ιοπες νομίξουσι 5εόν εΓναι, τον μεν αθάνατον, τον
όέ 5νητόν. Τούΐων όέ τον μέν, αίτιον τών πάντων τον όε
θνητόν, ανώνυμόν χινα καί ού σαα>η. Τούς ό* εύερ7ετας καί
βασιλείς, 5εού; νορίζονσι* καί τούτων, τον; μεν βασιλείς,
νονούς· τους $ε ίόιως τοί; εν πα£ονσιν νπ* αυτών. Προ; όέ
τη όιακεκανρένη τινές καί αΒεοί είσιν ον; γε καί τον ηλαόν
φασι βλασ^ημονντας κακώ; λε^ειν, επειίάν άνισχοντα ίόοιεν,
ώ; καιοντα καί πολεμονντα αντοίς. Οί ό* εν Μερόη καί Ηρακλέα καί Πάνα καί ϊσιν σέβονται, προς άλλω τινί βαρβαρικώ
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δεώ* καί βασελε'ας καδις*άσι τούς κάλλεε δεαφέροντας, « άρετή
κτηνοτροφίας, η άνδρεεας, τ, πλούτον.
Οτι Αΐδίοπες εδος έχουσι τοιούτον δς «ν βασιλεύς πηρωδρ
μέρος τι τον σώματος όπωσούν, τό αυτό πάσχουσιν οί συνόντες αύτώ μάλις-α, οί δ* αυτοί καί συναποδνήσκουσεν* εκ δέ
τούτου, φυλακή πλείςτί τού βασελεως ες-ί παρ' αυτών.
Οτι ε’ν τώ Νειλω ποταμώ ιχθύων χένή πολλά μεν καί
άλλα* χνο>ριμώτατοι δέ, δ τε ό£ύρυχχος, καί ό λεπιδωτός, καί
λάτος, καί άλάβής, καί κορακενος, καί χοίρος, καί φαχρώριος,
δν καί φάχρον καλούσεν, σίλουρος, κεδαρος, δρίσσα, κες-ρεύς*
ός-ρακίων, δίλυχνος, φύσα, βοΰς, κοχλίαε μεχάλοι φωνήν όλο·
λυχόσεν όμοεαν φδεχχόμενοε. Τά δ* ε’πιχώρια £ώα, ίχνεύμων,
άσπίς , ή μεν σπεδαμεαέα, ήπερ καί ό£υδανατωτέρα, ή δέ
όρχυεαεα* όρνεα δέ, ίοις, ίέρα£ ό Αίχύπτιος (ήμερος χάρ παρά
τούς άλλοτε, ώ; καί ή αίλουρος), νυκτεκόρα£ ιδιότροπος εν
θάδε* παρ’ κμεν μέν yap αετού μέχεδος, εν Αίχύπτω δέ κολ.οεού έχει.
Οτι ή ίύ’ες ήμερώτατον έ'ρνεόν ές*«, πελαρχώδ/;ς κατά τό
σχήμα καί τό μέγεθος, όλη μέλαενα. Μες-ή δ* αυτών άπασα
τρίοδος* χρησίί/ως μέν, ότι παν δηρίον ίκλέχει, καί τά κα0άρματα πάντα· δυσχρής-ως δέ, οτε παμφα'χον, καί ακάθαρτον,
καί δυσκόλως άπειρχόμενον άπό τών καδαρεών καί τών άλλοτρεων παντός μολυσμού. Από δέ τής δεχλάσσης εις τον ΝεΓλον
ανέρχεται, κες-ρεύς, δρίσσα, δελφίς· τά δ' άλλα, διά τόν έκ
τών κροκοδείλων φό£ον, ούκ ανέρχεται, Αλλ’ ό μέν δελφίς, ώς
κρείσσων τών κροκοδείλων* ό δέ κες-ρεύς, ότι παραπέμπεταε
υπό τών χοίρων παρά χήν, κατά τενα οίκείωσιν φυσικήν. Τών
δέ χοίρων άπέχονται οί κροκόδειλοι, ς*ροχχύλοε χάρ είσε, καί
εχουσιν άκα'νδας επί τή κεφαλή φερούσας κίνδυνον.
Οτι, κατά Στράβωνα, τό τής Λιβύης σχήμα τρίχωνόν ές-εν
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opScγωνίαν' ου υι μέν μία χοΰν περί ττ,ν 6pSr,v 6 Νείλος πο
ταμό; έςιγ r, <? έτέρα, ί -/.ah’ ϊ,υΰζ τ.αρο,λία, άζο ΑΙ^λουσεον
μν/ct Γαίεφων ύ, ί ’ υποτίόουοα τλυ ορΒΫ,ν, τ, άτ.'ο Γαίεφων
παρωχεα'/ΐχις f oyu τώ» του Νείλου π/,^ών Ταΰτα ίε Πτολε
μαίο;
i&ey.fe ψευοί όντα.
*
*
Οτι το εν Μαυριτανία δρος, τον Ατλαντα έλληνις-ί καλού
μενου, οί βάρβαροι Avow καλούσιν*
Οτι το βορειο'τατον καί δυσμικώτατον άκρον της Λιβύης,
Κώτεις καλείται· άντίκειται δέ τοίς Γαδείροις.
Οτι £ Μαυριτανία έκατέρα εύφοριοτάτη !$-*’> καί συν ευ
δαιμονία οικείται· και οί ποταμοί αυτής κροκοδείλους φέρόυσιν·
Εν τινι δε ποταμοί χεννώνται^βδέλλαι έπταπηχεις, κατατετμη
μένα εχουσαι τά βράχια, δι* ών άναπνέουσι* καί άμπελοι
φύονται έκείσε, δυσίν άΆοάαι το πάχος δυσπεριληπτοι, βο·
τρυς πηχυαίους πιος άποδιδούσαι.
Οτι έν Λιέυ*/? καί Ινδία γίνεται κάλαμος, ώζ"ε τό εν χόνυ
χο)ρεί μεδίμνους Οκτώ* καί άλλαι βοτάναι ίλέγιςαι*
Οτι οί Μαυρούσιοι επιμελούνται μάλις-α κδσμου τριχών,
καί όνυχισμού, καί πο)χώνων, καί των τοιούτων. ·
Οτι οί Λίέυες δέρμασιν δφεων καί ιχθύων άμπεχίναις καί
r-ρώμασι χρώνται.
Οτι εν Λι£ύ>?, ώσπερ εν Αιθιοπίκ, τού θέρους ύει πολλά4
τού δέ χειμώνος ςηρασία ές-ίν.
Οτι οί έν Λιβυτ; Λοποφάχοι ού δέονται ποτού* αρκεί yap
αύτοίς ό λο>τος καί προς ποσιν καί προς βρώσιν.
Οτι έν τοίς της Λιούης μεσο}/αίοις εύρίσκετάι όςρακια και
χηραμίδες, καί τοιαύτα, ώς καί έν Αμμωνος·
Οτι εν τισι το'ποις της Λιβύης δίς τού .ενιαυτού σίτον καρjf
πούνται. Ες-ι δέ τδ μήκος της καλάμης πέντε πηχέων πάχος
δέ τού μικρού δακτύλου* έ δέ καρπός διακοσιοτεσσαρακοντάχους
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άπο&Φοται. Του
έαρος ουδέ σπείρουσιν 9 άλλά παλιούροις
συνίείε/αίναις ε’πικαταψησαντες την χώραν, τώ έκπεσοντι κατά
tov θερίσου ς·άχυϊ άρκουνται. Διά όε το πλίθος των θηρίων
κνηαΓίας φορούντες εργάζονται* καθεύίοντες ίέ περιχρϊουσι
τού; κλινόποοας σκορο'οοις , των σκορπιών χάριν, καί παλιούροις περιίσύσιν.
Ore εν τη παραλία της Μαυριτανίας ην πόλις Ιώλ ονοαα·
ην επικτίσας Ιούδας, ό του ΙΙτολεααίου πατήρ, μετωνόμαοε
Καισαρείαν* έχει <5έ καί λιμένα.
Οτι Καρχ/jidvioi μεγί^ν ειχον δύναμιν. Οτε yap κομάντο
πολερ^Γν Ρωμαίοι;, πόλεις εΓχον τριακοσίας εν Λιουρ, άν9ρώ·
πων έν τ>5 πόλει ρυριάίας έοίορηκοντα* πολιορκουαενοι Οε,
καί άναχκασθέντες τραπέσθαι προς ένίοσιν, πανοπλιών ρέν
εόοσαν μυριάδας είκοσι , καταπελτικά όέ όργανα τοισχίλια, ώς
ου πολερ,ηθησόρενοι. Κριθέντος & πάλιν του άναπολ,εριείν ,
έ£αίφνης όπλοποιίαν συνες·η**ντο* καί έκά^η; καέρας άνεφέροντο θυρεοί μεν εκατόν τεσσαράκοντα πεπηχότες, αάχαιραι
<?έ τριακόσιαι, καί λόχχαι πεντακόσια^ βέλη ίε χίλια καταπελτικά* τρίχα όέ τοΓς καταπελταις αί θεράπαιναι παρειχον.
Οτι προ της μικράς Σύρτεως νησός ές-t M wy;, ην καί
φασιν είναι την παρ Ο/αηρω των Λωτοφάγων χώραν. Εχει
yap πολύ τό φυτόν εκείνη·
Οτι ή πριν Βάρκη , νυν Πτολεριαις πόλις καλείται.
Οτι τον Κυρηναϊκόν οπόν τό σίλφιον εκφέρει.
Οτι Κυρηναϊοι σοφοί έχένοντο, Αρίς-ιππος ό Σωκρατικός,
καί τούτου θυχάτηρ Αρητη, καί ταύτης υιός Αρί^ιππος
ρητρο&ίακτος, καί Καλλίααχος, καί Ερατοσθένης, καί Καρνεάίη; ό λκαίηααϊκός, καί Απο)λώνιος.
Οτι η Κυρηναϊκή χώρα πάσα άντιπαρήκει τη Κρήτη νήσω
κατά ρηκος παράλληλος.
<Γ
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yp· Atyvrctov.— ΣΕΛ. 29 8 , στ. 26 , yp· παρά τήν. — ΣΕΛ* 5ο4,
στ. 2 , yp. cr&rrov.—ΣΕΛ. 3ο7, στ. 1 2 , yp. ίδίόρην.—ΣΕΛ. 3 ι 8 ,
στ. l 4 , yp. τρισχύίους ςζδ ίη ς.—ΣΕΛ. 328, στ. 5, yp. Θράκες.—
ΣΕΛ· 333, στ. ι5 , yp. άλαζονικόν πρόσε-ι.— ΣΕΛ. 5 5 ϊ, στ. ι ,
yp. Si φασίν.— ΣΕΛ. 388, στ. 1 7 , yp· **’< την. — ΣΕΛ. 3 q2, στ.
9 ,yp. h τεσ^αί.» Κ«ί·—ΣΕΛ. 397? στ· ^ 6 , yp. οποίοι.—ΣΕΛ. 4°0,
στ. 7>7Ρ· δρει.— ΣΕΛ. 4 °0 , στ. 2 5 , yρ. Ακιλ:σηνρ.— ΣΕΛ. 4 ι 4>
στ. 20 , yp. Αλυος. — ΣΕΛ. 4 ^ 8 , στ. 9? 7Ρ· &*ζρσχοι$·—ΣΕΔ· 4 2 9>
στ. 3 ο , yp. Οντος.

