
Μ Ε ' Ρ Ο Σ  Δ'.

JJsgi των άτογονων του Πύρρου, τξίς 
καταςα'σεως τηςΉτείρον, του πολι- 
νεύμ&τοζτων’ΐΐτειρωτων, εάίμων, 

ή3 ων9 καϊ άλλων αξιόλογων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Π β ρ ί τ ω ν  arroyo'vcov τ ο ίΠ υ ρ ρ ο υ  χαΐ  
τ η ς  χ α τ α ς ά σ ε ω ς  τ η ς  "Ηπειρον.

§. a.  Ε '  πι της βασιλείας του Πυρρου η 
'Ήπειρος ντον εις του ανώτατου βαθμόν της δο· 
£ης,ε£ αιτίας των συνεχών εχ-ςρατειών χαιδριάμ· 
S'xtv αυτοί χαί των Ήιτείρωτων, και της $ιαι· 
τέρας ςρατίωτίχης αρετής , ρδτρίο<ρροσυνης καί 
ήμερό τητος αυτοί. ’ErtSiivj πανταχοί α’ρη- 
xs τΟίαίτα υπομνήματα* πληγας μ£γάλας ε·ς 
τους έχθροός, καί γλυχΰτητα εις τους ί̂'λους· 
Καί αν ητον o’At'yov καρτερόθυμος χαί βασιμό
τερος εις τας επιχειρήσεις , ςίοεωτίρος εις τα$
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άήόΜηβιις, *αί πολάεχωτερον προνοητεχο'ς ττρός 

to μέλλον> εοΰνατο νά κατορθωαη αυτός την μο
ναρχίαν της 'Ελλάδος, χατα tv)V τότε χβτάςα* 

otV των Μαχεδονων» καί την εκπληξιν, την ο'- 

πΟί'αν διεσκόρπισεν ίίς την 'Ιταλίαν. Net παυοη 

ίχείνας τας απείρους c'χλαγωγικάς διοιχησεις, 
χαί διαφόρους γνωμας, κάί να σύναψη τά κοινά 
συμφέροντα της 'Ελλάδος όλης* Ήπεφον, Μα

κεδονίας χαί Θράκης εΐς ϊν βουλευτηριον μσ· 
νάρχικον καί εννομον, χαί εκ τούτων να coy· 
χροτηαη try 'ΕλληνεΧην αυτοκρατορίαν ♦ μετα

ξύ "ΐςρου ♦ ΣαΊ?οα, χαί της θαλασαης arts του 

'^δρϊατικοΰ μυχοΰ μέχρι των εχ$ολίαν του *Ί· 

ςρου, δπερ δε*» επρόγθασε να κατορθωση ό Φί
λιππος καί 'Αλέξανδρος. Καί μετά την ένωσε», τη» 

βάσιμον καί ακλόνητου ςερεωσιν τούτων, νά προ. 

σαρμόση ομοίως βάσίμως καί Τα πβρε£ παραθα
λάσσια, καί λοιπά πλησιε'ςερα καί αναγκαία μέρη 
τ*̂ $ ’Ασίας, 'Αγρικάς καί Ευρώπης, και νά βχη 
π'εν μητρόπολιν, οϊον τδ 'Ελληνικό'» βασιλείου , 

(ίς τδ κεντρον των επίκτητων τόπων. Λεν ητο» 

ανάγκη νά πολεμη τάς 'Ινδίας , καί η 'Ελλάς νά 
επανά~ατη, η νά προσμίνη με ςόμα άνοίκτον , 

πότε νά άκοΰση τον θάνατον αυτού. 'Αλλ’ επρε-

265



2 66

«ί t»a χαταςησ'/ΐ τοιαυτην την 'Ελλάδα, ωςε νά 
περιθάλπη ao’ro f, fd νομίζη την £mtjv αυτοί 
σωτηρίαν adr/s καί ευδαιμονίαν , καί fd συμπο- 
λεμη προθυμως διά tvjf xojf/)f δο£αν καί T«avjf. 
Nd τρίμωαν oi βάρβαροι περίοικοι, καί ô { fd 

f παιτείλοΰσί * & ot£ TOtadtvjf θε\κν · εις κατακυρίευ- 
civ πόσης της τότε οίκαμένης , όταν εχη ηνωμένους 
καί rods pvjflffras τόπους, τοιαντην $αλασσαν, 
τοιαότην ευνορΐαν και ευκολίαν εις τροπήν καί 
διατηρησιν <jdXtt>f καί ςρατίυμάτων, τοιαότην 
(ίλην καί λιμένας διά ναυπηγίαν, καί τοιουτον
εύθετον λαόν εις παν επιχείρημα, καί εις πάντα 
τά τοιαΰτα, δεν ειγεν, οότε έχει, ούτε έζει άλ
λο μέρος της οικουμένης, ούτε τ  ’Eypodrtvj, οίί- 
τε η ’Ααία, οότε η *Αφρίκη, ούτε η ' Αμερική’ 
διότι ε'καςος τόπος εχει το οικείου και γονικόν 
προτέρημα,  η ελάττωμα, όπερ η ανθρώπινη 
δόναμις όέν δυνατοί να μετα$άλη. "Ούτε τοιαν- 
τα σύνορα υπο των Βείων χειρων χεχαραγμένα , 
ευοχυρωτα καί αδήριτα, ευρίσκει τις άλλου- Τού
το όμως δεν έγινε, xa i η 'Ελλάς άκασα, εν 
η εμπεριέχεται χαι"ΐΙπειρος, έκλινε τον αυχένα 
εις τον ζυγόν των 'Ρωμαίων, σχεδόν μετά τόν 
&ανατον του Π ν ^ ο ο , τό όποιον Ισως π ροί-λε-



it tv 6 Τΐΰρροζ, net διά τούτο επίρααΰ ε'ς τη'ν 
’Ιταλίαν, να κοψ;ij Ιχεώην τη'ν τραχυτάτην καί 
ακανθωτή ρίζαν.

§. β \  Μετά τον θανατον λοιπόν του Hj£· 

pot) ίίμανε βααιλευς της ’Ηπείρου ο υιός αυτου 

’Αλέξανδρος , οςτες ε?χ« yovatxa την σ'δελ^ην 

avtov 'Ολυμπιάδα. Κ«ρητοί, δτε οΣ βασώεΣς 

ελομ&ανον γυναίκας τας *| άλλων μητέρων «δελ- 

<ράς· *&γίννηαε δε εξ αυτης δυο υίους, Πΰβρον ml 
Πτολεμαίον ονομαζόμενους, καί μίαν θυγατέρα 
Φδίαν. 'Ο πόλεμος των Μαχεδο'νων δεν επαυσεν 
εκ* χαΣ περίεπλε'χΘη ε«*ς αυτόν καί ό ’Αλέξανδρος* 
διότι μετ’ ολίγον, ε’πεΘυμων να ε'χδίχηση τον θά

νατον του πατρο'ς αυ'τού»εςράτευοευ εις την Μα

κεδονίαν , χαΣ δκ-ίρπάζε τας προ'ς τα σύνορα πο- 

λεες, δτε κατεγίνετο ό ’Αντίγονος εις τον κατά 
των ’Αθηναίων πόλεμόν. Ρ0 5 εν ηνα^χασδη ό ’.Λ ν- 

τφονος να' ε'πεςρεφη κατ’ αυτοί!. Αλλ’ ελεεπο- 

ταχτησί τδ ςράτευμα αυτόν * καΣ εμεινε τότε 
ατολεμητος ο' ’Αλέξανδρος. Μετ’ ο’λ^ον δε* ο' 

νιος του ’Αντιγόνου Δημητρ;ος, συνα’ξας το' rpa- 

τενμα, ιςρατευσεν ε?ς την "Ηπειρον, καΣ ε’δι'ω- 

^ το'ν ’Αλέξανδρον, δςτίς χατε^υχεν ε'ς τν'ν 

Ακαρνανίαν. η o'rtoi'a ητον σύμμαχος αυτοΰ.
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*Υςερον όμως ίζητησαν αυτόν ο I Ήπίερώτα. 
*Ό9 εν |3 οη9 ουμενος χαι α’πο' toils ’Ακαρνα'νας, ε· 
λα$ε πάλιν το βασιλείου της ’ Ηπείρου. Τβλος 

£ε μεταξύ των πολέμων τούτων άπε'χτησε μέρος 

της *Αχαρνανίάς. ’Επολεμησε χαί με το'ν Μοή

λον βασιλέα της ’Ιλλυρίας·
$. y\ Meta' δε' το'ν θάνατον αυτου έμειυεν 

03 ’Ολυμπίας ε’πίτροπος των τέκνων αυτνίς καί τον 

βασιλείαν, ε’πεεδη' ή σαν ανήλικα. Τότε οί γείτο

νες αυτνίς Αίτωλοί, ίσχυροί χαι επαρμένοι ον- 
τες,οίτινεςδε'νυπετα'χθησαν note'είς τουςΜακε- 

δόνας, ε’κίνησαν πόλεμον κατα της Ηπείρου, 

θελοντες να α’ποσπάσωσιν απ* αυ’της το μέρος 

f/.cTvo της ’Ακαρνανίας, το όποιον καί ε’κυρίευ- 

σαν. "0 9 εν η ’Ολυμπίας μη δυναμενη να α’ντι* 

raQvj είς την δυναμά αυ’των, προτρέχει είς τον 

Δηαητριον βασιλέα τότε της Μακεδονίας, καί 

δίδει αυτω την θυγατέρα αυ’της Φ9 ίαν γυναίκα, 
Γνα εχη αυ’τόν σύμμαχον δ«α της aoyyeveias/O 

Δημητριος ε’δ·^9 η μεν ταυτα, εόρτασε κα) τους 

χαμούς λαμπρως, έγενντ,σε xal ένα νίόν έξ αυ’

της Φίλιππον ονομαζόμενου, ος τις ε οασίλευαε 

μετά τον θανάτον του θείου αυ’τοΰ ’Αντίγονου 

του j3 '. ’Επειδή όταν άπε*9ανεν ό πατήρ αυτόν,
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jiutos .yttiV §ι£τής, °Otev εόασίλευεν ό Βείος 
aytei* xac /ζ«τβ τον $ αν όταν εκείνου ε βασιλεύ* 
ctv «Jro's όεχατεσσάρων χρόνων ών, δ$τ.·ς iV- 

avjeS tow's Α<’τωλου$ xac "Αχαιούς» *Αλλ’ ο Avj· 

μητριός είχε χαί άλλην προτιμάν γυναΐχα, τήν 
'Αρσινόην «δίλρν'ν του ’Αντ^χου βασιλείας tvjs 

Συρίας} ή orrotce δβν εόεχετο τούτο, και «spy· 

yjy it’s τον βδίλρο'ν owtvjs * ως£ cVv^ofv ου’το'ν 

ii’s πόλεμον κατά του Δημήτρίου, χαί εμαιαιώ* 
07] vj ίλττί'ς τ^ς ’Ολυμπίάδος καί των ’Αχαμνό* 
vm "Οθεν οί ’Αχαρνάνες μη εχοντες άλλην ίλ- 
ίτ$α, επεμφαν πρεα&ΐις εις την "Ρώμην, επιχα* 
λουμένοι την βοήθειαν των "Ρωμαίων y xai όι· 
χαιολογουμενοι, ότι μόνον αυτοί δβν εςράτευααν 
*?S το'ν Τρωίκο'ν πόλεμον με τους άλλους "Ελ- 

λ-̂ υας, χατα των προγόνων αυτών (a). Οί §ε 
"Ρωμαίοι ευεχθησαν προθόμως τό ζήτημα, κβς 

επεμφαν πρε’σ&ις είς τους Αίτωλονς, προςόζον- 
τας, va αφτίοωβί τν]ν ’Ακαρνανίαν ελεύθερον» 
Αυτή ήτον ή πρώτη προς την "Ρώμην υπόχλη· 
οις των "Ελλήνων, ’Αλλ’ οΐ Αιτωλοί ακεχρί3·η- 
cov με πολλήν επαρσιν xai χαταφρόνησιν προς 
τους πρε’σ&ις των "Ρωμαίων, λεγοντες τα εξής, 

Ια) 'ίουςΐν. Κς'. a, 3. K/j'. I. 2»
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*Εσ£?ς, *Ρω/χβ“0{, δεν γνω ρ ίζετε ποιους φοβε
ρίζετε* n'filiS ούτϊ τον ΦΛίΐυίΟΙ/ ί «ροδνίΘήρίϋ, 
οΰτ* τον ’ Αλίξανδρου ε’κεΓνον, os ns χαδυπε'τα* 
|εν όλ'/̂ ν τνίν ’Α α ία ν , χαί ετρεμεν ολη η  οίκου· 
μίνο:· Ή/χεΓς εί'μεΒα ο< ε’π:φανες·ατο< και πόλε» 
ρ^κώτατοε μεταξύ πόντων των 'Ελλήνων. ,Εσε?ς 
ο/χως εΓα9ε βοσκοί καί λ η ς α ί*  ε κ τίσ α τε  tvjv πο* 
λιν  σας με σραγάς και α ιμ ατοχυσίας  (« ) , xac 
ε'ςησατε τα  $ εμ ίλ ια  αύτης εις τ α  α ίμ ατα  των 
«δελτών σας. Γνναΐχας όε'ν ε ίχ ε τ ε } επειδή όΐν 
σας ηΟελον» χαε εχλιψβτε ως λ η ς α ί*  εκυρίευ
σα» οΐ Τ α λ ά τα ι tvjv πάλιν σας % xac όεν f’iovvjV,* 
τε να τ·/]ν ελευΒερωσvjt* /χε' τα όπλα, άλλα' τν,ν 
αγοράσατε με τά  χρήμ ατα . 'Η μ είς όμως κατε- 
κοίψαρεν αυτους. Οι Γαλάταχ «κυρίευσαν τιί» ’Ι
ταλίαν , και χατεχαοσαν tvjv 'Ρω/xvjv · ημείς ό* 
μως ενταγιάσαμε» αυτούς εις τη ν 'Ε λ λ ά δ α . Φρον- 
τ ίσ α τε  "Κοιπον, να ελευΟερωΒη τε ε’κ των Γ«- 
λατων, xac μη πολυπραγμονητε περί των Α*- 
τωλων. ’Α νοστε πρώτον τάς  πύλας της  *Ρω· 
μ η ς » τάς όποχας εχλείσεν ,ο <ροέος των Εαρ*

2J0
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χηδονίαν, μ Ι k'mixa ςραηύσζτ* irpo's r/'v ’Ελ·
λάδα («)·

§. δ\ Ms τοιαντγ,ν urtoxpttuv α’πε'πεμψαν,ο; 

Αάωλοε to’Js πρέσβεις των ‘Ρωμαί'ων, επείτα 

εςράζενσαν xac ίλεηλατοον tvjv 'Ακαρνανίαν κα 
ta σύνορα της Ήπεφοω Κατ’ ixtiv0U$ TOO? 

χοο'νονς εμαγάλνααν οt vcot της Όλυμπάδος , 
καί ί&ασίλενσεν ο Πίρρος, οςτις εγεννησε δυο 
Suyatspaς, τ·/]ν Δτ]ί£αμείαν, τ·/|ν οποίαν λεγοναί 
ηνες Ααοδάμείαν t καί τ·/'ν Nvjpyj t$a (β). Ου- 

tos ο Πόρρος ητον ασθενής, δτε ε<;ράτενσε χατα 
ίών Δίτωλων, xai α~ε’9ανεν εις ΤΥν'Εκςρατείαν, 
ς9εν ε$ασίλενσ εν δ Πτολεμαίος. Μετ' ολίγον δε' 
ιδολογόνν,σαν τον Πτολεμαίον its την 'Αμ$ρα· 
‘«’αν ot *Αμ6ραχίωταί, ε~ειδη ο< yitTOvtxoi πο· 

λεροί διε'γΟεφαν σχεδόν τας φνχας των 'Ηnee 
ρωτών. T*/jV μεν Nvjpy/coa ελαοε yovatxa προτε- 

ρον ο' Γελων νίδς τον βασιλείς τηςΣίλελίας (γ),

2 7 1

(α) Η«5ω; xat βννε’ίη  νςεοον, aV  ο·/ •/j).svSsjtc5offai»
** τοί Καρχηί'ονιχου πόλεμόν.

(?) Τούτο το' ονομα e’vat «ρχα,.ε’τα:ον τη ς γενεάς ταν- 
ΤΓι?) ετ.εώ'η' τ’ Θε’τις 7? μ·ητη? τον ’Λχιλλεως ωνομαζί- 
« Νη?η«ς.

('/) Ο Παυσαν&ς λεγε^ </. <?', "τ·. /{ Νηοη'ίί αντ») ητον



xai ε£ αύτης iysjjvvjct τον *1 «ρωνα > το'ν τελευταίου
βασιλέα των Συρακουσ/ων. "Οδιν εμεινε μόνη 
v} Δηΐδάμεια ex του βααιλιχού γένους, iattSq 
7εκνα αρσενικό δεν άγηκαν ούτε ο Πούρος ούτος 

c τελευταίος του ονόματος τουτου* ούτε ο Πτο

λεμαίος.
φ. ε\ Έμεινε λοιίΐον η Δηιδαμεια βασίλισ

σα της Ήπεφου> αλλ* ο« Ήπειρωταί η'Οελον το· 

τβ δημοχρατιαν, xai διά τούτο ε’ ο̂νευσα!/ τον 

Πτολεμαίον εις ττ'ν ’Αμφακίαν την χαθεδραρ 
αύτον. ‘Εκείνη δε Γελούσα να βιάση αυτούς xai 
νά εκδίκηση xai τον θάνατον του Πτολεμαίου, 

εςμάτβυαε καί ν.ατελαξε την "Αμβραχιαν. Άλλ* 

οΣ Ήπειρωται ϊπεμφαν πρεσ&ειςπρο'ς αυ’την» ΰποβ* 

χο'μενοι, οτι δέχονται 'αότην βασίλισσαν» μόνον 
νά παύση τον πόλεμον. ”09εν έκαμαν όρκου; καί 

συνδτίκβς» καί ούτως ησύχασαν · όμως ο* σκοπος 

αυτών ητοννά την γονεύσωσιν. "Οθεν παρεσχενα·
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του μεγα'λου Π ορρού θυγατηρ, του Ai’axiSou * η (Vco; ε’ν. 
νοεΓ κοινώς Αάκώην καί τούτον * χλΙ οτι ελα&ν αντη» 
γυναίκα c Γε'λων υίο'ς τού Ιε'ρωνο;. * Αλλοι is  λβγον<ην» 
“τι ο* Πυρρο; η τον τελευταίος βαοιλεΰς τη ; Ηπειρον, κ« 
οχι c Πτολεμαίο;,. ωςβ Πυρ’ρ'ος η’τον ο* πρώτος , Πϋρρ»ί 
και ο' τελευταίο; βασιλεύς της ’Ηπείρου.



cau ί'να ccaparoyoAsoca toJ ’Αλεξάνδρου Νίςο* 
p  ονομαζόμενου, νά την yovtoV/j. Είσηλθβ λθί- 

•tov ο Νβ?ρώ είς toy θάλαμον αυττς νά την yor 

Kiilovj. 'h £< Δηίδάμεια a f ονεϊδευ αυτόν, Ϊ -Ac
ts to προοωπον προς την γην. Τοίτο χό όχημα 
εμαλάχωοε την χαρδ/αν του Νίςορος» χαί’ #ολ«·> 
ftjivj, vj ίδειλίαοε, χαί άνεχοίρησεν. *Εχείνη δε 
βλεποtea τον χίνδυνον, χατέγυγευ είς το 'Ιερόν 
tvj5 'Hyfi/ioV/js (α) ’Αρτέμιδος' οί δε σύνορά) ten 
έίρμησαν χατόπιν, μεταξύ των οποίων ^ιόν τ«$ 

Μ ίλών ονομαζόμενος, ο θ^αούιαχο; xai άσε$ε- 
ςίρος πόντων, ός τις εγόνευαε πρότερον xat την 
μητέρα αότου Φιλωτίραν χαλουμενηυ* οντος 
τοίνον ωρμτ,αεν εις τό *Ιερόν με το ξίγος είς τας 
‘/Λρας. ‘Η δε Δηίδάμεια άγ ου τον είδε nAvj- 

οι'ον, είπε τό 5ρυλλοόμενον εχείνο απόφθεγμα.
,,'Ο μητρογόντης επί γόνω πράασει γόνον. 

Δηλαδή, ός τις φονεύει την μητέρα αυτοί, ευ* 
χολως φονεύει xai άλλους.

Τοίχο μόνον είπε τό τελευταίου. *0  δε μητρο- 
5>5vtvj? *<ρο'νιοσ«ν αυτήν είς τό τέμενος της *Αρ·
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τεμιδος, to 'Ιερο'κ καί άσυλον (a), X, οοτως f fian

ce το γένος των Αίακιδων, καί οί βασιλείς της 
*Ηπ«φοϋ. Ό  /ί«» ΜΛω» εμάνη » xoi etpwye τάς 
σάρκας αυτοΰ, ωςε «τΐίθαηεν ε’λβεινως tvjV  δωδε

κάτου Αμάραν μετά τον ανόσιου εκείνον γόνον. 
‘Η δ« "Ηπειρος επεαευ είς δυςυχίας άπειρους καί 
αλλεπαλλήλους* είς πείνας, άγορίας, ε’ττουαςά· 

csis χβ« πολεαονς e/χρολιοος, €’s διαιρέσεις, καί 
τέλος είς πολέμους εξωτερικούς, εως ου ύπεπε· 
σευ είς την δουλείαν των 'Ρωμαίων, και κατεσ· 
ψαζον αυτους σωρηδόν ως πρόβατα.

$. ς .  'Ο δε Παυσανίας λεγει, δτι η Δΐ)?δο* 

μεια δεν έγεννησε τέκνα, καί διά τούτο δτε ε· 
μελλε νά άποθανη , παρέδωκε την διοίχησιν είς 
τον δήμον (β). ’Αλλ’ άλλοι avufipouai τηνρηθεί- 
σαν αιτίαν· Τέλος δε οί Ίίπειρωται χατε'ςησαν 
δημοκρατίαν, καί δ'ελόδο ο* δεσμός, ος τις συνεδε· 
νεν αυτους πρότερον, ώςε ε’γινεν εκαςος κύριος 
ανεξάρτητος, fc, δεν ήθελε νά υπακούση μήτε είς νό
μους, μντε είς άργηγους, καί διηρεθησαν πάλιν είς 
διαγόρας πόλεις %, δημοκρτίας, καί δτως εκυρίευον

(α) ’ίουςΓν. Κη'. 3 · Πολνανν. Η*. Ν^« 
Μεσοην, λ®'.



Λοτοΐζ ν.ατ* ολίγοι» οί Μακεδο'νες, επειτα ολους 
όμου οί 'Ρωμαίο:. Τοιανται γίνονται αί δημοκρα- 

uxai δεοίχησεες, ο τον εχωα: γείτονας ίαχνρωτέ- 
ρους» Είδομεν πως χβτsnivev η Μαχεδονία τας δη* 
μοχρατίας της 'Ελλάδος από μίαν μίαν, ως χάϊ 
*Ρωμαίοt ταςέν Ιταλία. Δια τούτο δε'ν αοξανουσί 

notί  at δημοκρατία:, μήτε δίαρκοϋσ:. Τίλος δ* 
μία δημοκρατία ηυξησε καί δίηρχησε πολύ, των 
'Αθηναίων·

§· ζ\  Μητροπολίς της *Ηπείρου χο:νη' ητον 

τό Βοοθρωτδν, ό δε' Πορρος μιτεχειρίσθη την 
Άμ6ραχ:αν μητρόπολην δία τον λιμένα ίσως, "Ο- 

0tv ανταί ησαν αί κατα παντα προτεόουααι πο- 

λίίς της ’Ηπείρου. Έπε:τα δε' μετά' την καθαίρε

σή της μοναρχίας ηυξησεν η* Φοινίκη* δ;ο*τ:. τη'ν 
’Αμ$ραχίαν έχνρίευααν οί Αίτωλοί. ’Επε:δη όμως 

οί ’Ηπειρώται δεν ηθελον πλέον να γίνωνται ςρα· 
τιωται, αυτοκέφαλο: χαί ανεξάρτητο: οντίς, ελα

τόν Γαλα'τας μ:σθωτοδς να τους ψνλάτχωσ:, 
χβί ε’κτΒτων είχον ο’κτασί'ους φρουράν είς την Φο:- 

νίκην. Μεγάλη με'ν όυςνχία είναι, όταν καταντηση 

εν ί'δνος είς τοταυτην ποταπότητα καί θηλοπρε- 
πείαν , ώςε να έλπΐζη τη'ν σωτηρίαν καί ασφα-

λείαν αυτου είς ξένους μεσθοφορους. Με ε̂'ςη δί
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μωρία είναι, όταν τυχ·ρ άνάγχρ νά εχρ μισθοφό· 
poos» *αί δεν εξετάζει τον χαρακτήρα καί το πο- 
λίτευμα αυ*ων, άλλα δέχεται τους τυχόντος, 
χαί εμπιςευεται μόνον είς αυτους πόλεων φόλα* 
χάς, ςρατοπεδων, αποσκευών xal λοιπων τοιοό· 
των άζιολόγων. Οί Ταλάται εχείνοι ηααν τότι το 
άπιςότατον xal βαρ&αρωτατον συςνιμσ, ex πολ
λών περιςάσεων άποδεδειγμ.ενον χαί μεμαρτυρη- 
μόνον' επειδή πρώτον έφάνησαν άπιςοι xal χα· 
χουργοι είς τους ομογενείς αυτών, χαί Sea τού
το χατεδιώχθησαν ε'χεΐθεν. "Επειτα Si ελατόν αΰ· 

. τους μισθοφόρος οί ΚαρχηδονίΟΐ, χαί είχον εξ 
αυτών rose’s χιλιάδας φρουράν είς τνν *Αχράγαν· 
τα, οιτινες αντί νά φυλάξωσι την πάλιν, Scrip· 
rtaaav αυτήν. vAXAot>s δε είχον φρουράν εις τνν 
"Ερυκα, οίτινες χατεγίνοντο νά παραδωσωσι την 
πάλιν εις τους εχθρούς, k, μη δυνηθεντες, εφυγον 
αυτοί εις τους εχθρούς. Εκείνοι δε' επιςεάθησον 
αυroils (α), καί σφάκαν φρουράν (ξ αυτών είς ττν 
κυτην πολ<ν άφ’ οδ εχυρίευσαν αυτήν, χαί τότε 
εαυλησαν τοε’χεΐ πλουσιωτατον 'Ιερόν της ’Αφρο
δίτης. Διά τούτο οί *ΡωμαίΟι υςερον, γνώρισαν

(μ) Οί 'Ρο>μ«Γ«.



tt$ tvjw hcaOtaiv αυτ ων» τους εζωρισβν από o- 
λην τη'ν 'ΐταλ/αν. 'Aφ' ου $t\t}X9op Ι<ς την 'Ελ- 
λά5α, «λα& xcti ο Πυρρος μισθοφόρους (ξ αυ
τών, χαι τους αρηχβ φρουράν εις τας Δφαςτης 
Μαχίδον/ας, χαί τοτδ, ως <φητα<, «βυληααν 
τους τάκους των βασιλέων. Παραταττόμενοι hi 
εις fi/av αιτηλτκβμινην /χα'χην χβτα του’Αντίγονου, 
έσφαζαν πλωτόν τάς γυναίκας xaJ τα τίχνα αυ
τών αυτοί, επειτα ωρμησαν είς τη'ν μάχην, 
xac χατίχοπησαν άπαντες (a). ·

§. η'. Έχ τούτων λο«πο'ν «λα£ον ο£ Ήπΐί- 
ρωτα< τοτί μισθωτούς, και επιςεόθν,σαν είς αυ
τούς την 9ρ̂ υρ«ν «χ«/νης της αν9ουβης λ, ευόαι- 
ρονουσης πολδως. Τοτί «ίασΛΐυίνι/ς την ’Ιλλυ
ρίαν η Ts’jta, X, ϊόωχεν άόεϊαν είς τους ’ίλλυρίους, 
να λβηλατωτί τας Έλλην<κας πόλεις xat την θά
λασσαν, όπως Βίλουαιν (β) * επειτα επεμφε χαί 
«υ’τη' ςολον snc τουτω. “Οίδν «λίηλατησβν το- 
τίτα'ς παραθαλασσιας πόλεις της Πίλοποννησου, 
ως χαΐ την Μο9ώνην της Μδαβηνώτς * ομοίως 
ιληςίυον χα« τα τυχόντα πλοΓα , ωςβ επεμφαν
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οΣ 'Ρωααίο: πρίσ&ις ί?ς τη'ν ’Ιλλυρίαν επί του* 
τω « ε’πε̂ δη ηρπασ^ν πολλά πλοία ίης Τταλιας. 
Tori ηλθίν ο ςόλος at!των καί εις την Φοίνάην 
Tvjs Ήπε<ρου να λαδή τροψας , noil Siitpityav ι ·  
κεΓ τενας η αέρας, ωςε ίγνωρΐσ^ααν οί ’ίλλυρωί 
καί iftX i'jh joav μ£ τους Γαλατας τούς ψόλα· 
κας της πόλεως. Το δε' spy ον της φιλίας των 
τοίουτων δεν εΐναι άλλο, ίί/κη αψαγιj καί αρπα
γή'. β0 9 εν συνειρώνησαν» να ε’£ανδραποδίβωοε 
τους ε’^χατοίκους, καί νά δίαρπάαωοε την πόλίν. 
Καί ούτως ηνοι£αν τας πολας ο» Γαλατα{, καί 

ωρμψαν οι ψιλοί αυτών 'ίλλυρίοί εις την «ό- 
λ«ν« καί ε’χυρΛυααν αυτήν. Μαίόντες δε' τοΰτο 

ο? άλλθ£ Ήπεφωταί, εύραμον όλο «καί ε*ςρατοπε· 
δευσαν εζΐύθεν της πόλεως πληοόον του ποταμοί, 
έκοψαν την γε'γυραν. "Ευ τούτοις δε εμα9ον, ou 
έρχεται ο Σκερδίλαίδας ςρατηγο'ς της Τέυτ.ας» ρί 
«εντί χιλιάδας ’Ιλλυριούς ύιαξ-ηρίίς εκ της ’Ιλ
λυρίας. "0 9 εν ΐ'ύραμον οι μισοι να ρυλά|ω« τα 
ςενα τ£ς *λντιγονείας. Οΐ δε' μισόί εμειναν, καί 

ε’ρυλαττον ι£ω9εν της π όλε ως α/ζελώς καί άμερίμ* 
νως. "0 9 εν την νύκτα οι Ταλάται καί ’ίλλυρίο;1, 

χατεσχευασαν γέφυραν, χαί δ<ε*6ησαν το'ν ποτα
μόν, επείτα ε'ςόδησανεκεί εί$ τόπον οσραληεως
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0J ϊγινιν ήμερα. ‘Ηριρας λοιπόν yivoftiVyj?, 
βυνεχροτηοαν /χαχην, κβ£ νανοαντες του? ’Ηπ«{* 
ρωτο?, εψόνευσον πολλου'ς, ελατόν χαί πολλούς 
β?χ«βλθϋτους· τους δε λοιπούς ανάγκασαν νά χα· 
Tojpv'ytooiv <«? τους ’Ανπτανας,

§. Μίτοδε τούτην την δυςϋχίαν, ριη'ε- 
χουτίς άλλην ελπίδα σωτήριο?, ιπε/χψαν πρέσβεις 
tit του'? Αάωλου'ς*,’Αχβίου? fc, ε’ζητησαν βοήθειαν 
παρακαλονντες xoe «κιτευοντε?. 0 < δε ικ τη? Φο*· 
ν«η? ’ί λλυρίοι ηλίον χβί απη'ντηοον το'ν Σκίρδί· 
λαϊδαν, xoe άτοιμάζοντο να πολεμόσωσι του'? άλ
λους Ήπεφω τα?. Έπίεδη ό/χω; ό το'ποςητον δυ'α· 
ίατος xoc ςενόχωρος , ιδυαχολίυοντο, καί εν 

τοιίτοί? ηλ9 ε παραγγελία, να επιςρεφωσιν εις 
την ’Ιλλυρίαν, επί «δη* ουνίτη επανα'ςααί?. *Ηλ· 
βί δ* χαί η £bvj9 ica των Α^τωλων χαί ’Αχαρων 
ίίς την ’Ελί'κρανον πδλ<ν. "09fV  iy*V8 ουνθηχη , 

χαί εξαγόρασαν ο» Ήπε^ρωτα: του? ελεύθερον? 
μόνον «χ τη? αιχμαλωσίας των ’Ιλλυριών του'? 
δί δου’λου? ελαβον εις τη'ν ’Ιλλυρίαν, it, όλα το' λβ. 
φυρβόσα ελαβον από τη'ν ’Ήπίίρον* επειτα επε- 
ςρίψαν, ο' pci'v ςο’λος δ«β' θαλα'σαης» ό δε' Σχερ- 
δώαΐίδ ος πα'λ«ν δ<α τών ςενων τνίς ’Α,ντιγονείας> 
χ«£ κατερδ^ηοε τδ? exit παρα9 αλασο(α? πολεί?

«79



των 'Ελλήνων * όπειδη υ,χονσαν, on εξηνδρα» 
ηοδισΒη το'σον ευκο'λω; χαί παραλόγως η Φοινί
κη, η οχυρωτάτη χαι δυνατότατη πόλις της Ή· 

Ή ρε'ν Τευτα άφ* ου ε»ίε τα πολύτιμα 
ΰχεόη, τα πλόυτν) χαι λοιπά» τα όποια ελαβον 
ο< ’ΙλλυρίΟ* εκ T-̂ s Φθίν/xvis * εΒαύμασε χαί ερε· 
ΒίοΒη περισσότερον εκ τούτων, να λεηλατη τας 
'Ελληνίχας πόλεις. Οί δε Ήπειριαχαι* εναντίας 
του ίδί'ου συρφε'ροντο; βουλευοριενοί, χα0ω$ συρ· 
βαίνει εις τας δημοχρατίας , συνεμάχησαν με 
τους ’ίλλυρ'Ο’ις κατά των Α^τωλων, οί όποιοι 
εςειλαν ,3 ovjBtiavxai ίσωσαν autous ίκτου ελά 
του χ<νδυνου' (α).

§. ι. Ή Τευτα i f  όνευαε δόλιας * να πρεσ

ώ ν των 'Ρω/καίων, innta ϊπεμφε ςόλον xal 
διηρπαζε την 'Ελλάδα, ως# εχυρίευσβ xat την 
Κέρκυραν , επολιόρχει καί άλλα; #;τ<σηαου$ πό· 
λεις ’EXXvjvixas τη$ Ίλλυρ/as· Α’φίχε δε φρού
ραρχον δίς tvjv Κέρκυραν Δημητριον χόν Φάριον, 
δςχις ψοοοόμενος χαι υποχευόμενος vvjv Τένταν> 
βπεαφε πρέσβεις εις την 'Ράμηυ μοςιχας, xal 

ιχάλει του; 'Ρω«αί'ου$. 0 9 ε ν ο< 'Ρωρα?ο< ε«ρ·
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φαν ςόλον διαχοσίων τριηρών είς την Κερχυραν* 
διε&'&ασαν χαί ςράτευμα τ.εζιχόν εις την ’ΐλλυ- 
pfavi ti'xOOt χιλιάδας πε^όν, χαί ·ό«β χιλιάδας 
ίηπιχόν· Στρατηγοί δε τούτων ήσαν οί &ίο "Τίτα* 
toil του μεν ςόλου ο Γα<ο$ Ψολοό-bs» του δε 
πεζιχου ο Αύλος Ποςουμιος· Οί μεν Κερχυραΐοι 
γο^οΰμενοι την άπιςίαν χαί βαρβαρότητα των 
‘ίλλνριων , εδεχθησαν tot's *Ρωρ«£θο$ ω$ ε’λευ· 
θερωτάς αυτών, καί παρέδωχαν ε!ς αότους την 
φρουράν των ’Ιλλυριών, σνμφώνως με τον Δη· 
μητριόν* χαι εντεύθεν ήρξατο η δουλεία τών 
’Ελλήνων, ’Ομοίως εδεχθησαν αότους xal οί *Α- 
ιιολλωνιάται της ’Ιλλυρίας» ’Επιδάμνιοι, χα) άλ
λο; , εηεμφαν ηρεη&ις χαι οί ’Αντιτάνες της *Η- 

ηείρου, χαι παρεδόθηααν εχουσίως εις τους *Ρω- 

μαίους διά τον γό&ον τών ’Ιλλυριών« Οϋτω λοι· 
τον ηρξατο η προς τους *Ρωμαίους υποταγή τών 
‘Ελλήνων, χαί η διάλυσις του συςηματος της 
’Ηπείρου. "Επειτα δε ήνάγχασαν οί 'Ρωμαίοι την 
Ύευταν είς ειρήνην χαι υπόσχεσιν, νά μή λεη· 
λατη πλέον την ‘Ε.λλάδα, χαί εδε ιξαν τρόπον 
τινά ευεργεσίαν προς τους "Ελληνας, οί όποιοι 
ειχον μίσος άσπονδον χατά τών *Ιλλυριών, διά 
τους ληςριχους γόνους. άρπάγάς» χαί άνδραπο-

281



δισμους· Αυτή η «?«** έγ*ρ* toiig 'Ρω/χαΛυς 
»ο πρώτον είς την ‘Ελλάδα , καί έκτοτε έλαχαν 
την επιρροήν είς rag υποδέσεις τώ'ν ‘Ελλήνων > 
K«t έπεμπαν πρέσβεις άμοι&αΐως (a).

§. ta» Mira δε ταΰτα ειχον oi ’Ημίφωτα* 
συαμαχίαν με τον Φίλιππον βασιλέα των Maxs- 

$ όνων, καί έπεμπαν καί αυτοί ςράτευμα εις τους 

πολέμους εκείνους του 'Apatov καί Κλεομίνους, 
των τελευταίων ’Ηραίων τιΐς ‘Ελλάδος. Καί μά· 
λιςα είς τον κατα των Αίτωλων πόλεμον ήλ9ευ 
ο Φίλιπ.τος είς την "Ήπειρον, καί έλα§ε καί toils 
Ή,τίφωτβς, έπειτα χατίόη να εΐοβάλη είς την 
Αιτωλίαν. *Αλλ* οί 'Ιίπειρωται παρεχίνησαν αυ
τόν , να χυριευση πρώτον τον "Αμ&ρακον, τον 
όποιον έλα&ον πρότερον οί Αίτωλοί εκ των Ίί- 
πεφωτων (β ) . ΟΟεν επολιόρχησε, καί έλα§ε 
την πάλιν κατά την ζητησιν των Ήπεφωτων. 
*Αλλ' η βραδυτης της πολιορκίας ταότης ν,νάγ· 
χάσε τον Φίλιππον να έπιςρεφη δια μέσου της 

9Ηπείρου είς την Μακεδονίαν f επειδή ητοιμάζον-
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to ot Δαρ$ανεΐς να εΐσ&άλωσιν et$ την Μβχβδο- 
viav, Tors ο Δοριμαχος ςρατηγός των Αί'τωλων 
ώρμησεν fit's την "Hitficpov χαί δίΐίρπαζβ, xai δ«- 
φθειρεν εχ9ροπα9ώς trjv χωράν, χατεχαησε xai 
χατίαχαψ* to  'ΐβρο'ν tvjs Δωδωνηδ» εσόλησε xai 
■/ατίσχόρπισε xai τα αφιερώματα , τα οποία η· 
cav aitscpa xai πολύτιμα, xai ε’φολάττοντο α9ιχ· 
τα εξ αμνημονεότων α?ώνων·

$. ιβ'< "Orδ δε ηβελεν ο ’Αντίοχος να πα· 
λεμηστ] του$ 'Pcoptatoos, καί «ζητ«« ουμμάχουϊ 
χβ!t toy's Ήττίφωτας , «πε/ζψαν πρίσβεις προς 
αν τον λεγοντες, να μη περικλεή xai autous 
si$ τον πόλεμον τούτον, «πδίδνί αυτοί etvat «ί$ 

•xvjy αχραν της 'Ελλάδος, καί πλν]<Τίβςίρο« rrpos 

τους 'Ρωααί'ους. *Αλλ* αν $έλ$, πρεπει να ελ· 
Oy auto's its Tti« "Άπειρον, να toy's ψολαξη » 

xai τον δίχωνταί fit's ta's πολετς xat toy's λ«- 
μίνας. ’Εχεΐνος δβ απεχρίΟη, ο« 3 ελεί πεμφη 
πρέσβεις, να όμιλνσωσι δία ta. xotva oouyfipov* 

ta (a). * Αναψε ρεταί τις επίσ-ημος τότε εις tv'v 

"Htrsipov Χάροψ ονομαζόμενος, ostts «πβ/χ- 

π«το πρέσβης πρώτιςος. "Ore δί επολεμει ο
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2 $4

Μ ά νιος τούς Αίτωλούς» επεμφαν xai ο< Ήηκ· 
ρω tat βοημίαν» xai ςρατηγου τινά Μενίςρα· 
τον χαλού/ζίνον» ος τις επολεμησε χατβ τον Nad. 
tt ant ον t xal /ραίνεται« ott «6λαψ* πολύ τους 

'Ρωμαίους* επειύτ) οτεεζητησαν οίΑίτωλοI *?ρη· 

νην» o' MaViOs μεταξύ των άλλων προβλημάτων ε· 
ζνίτητί, να παραύώαωα'ν είς αν τον xai τον Mm· 

ςρατον. "Ο^ως δίν τον παρίύωχαν (α ).

§. </. Κατ' εχείνους τούς χρόνους ίϊχονοί 
* Αλαμάνες βασιλέα τον 'Αμυνανάρον, ος τις ηλ· 
6ε μι τον Φίλιππον βασιλέα των Μαχεύόνων, 
καί με τούς πρέσβεις των άλλων συμμάχων προς 
τον Τ α  ον Φλα μινιόν ςρατηγόν των 'Ρωμαίων, ott 
εγινεν η συνίλευσις εις την Ν&αίαν χατά τον Μα· 

λιαχόν χολττον. 'Επβίδη Si επεχαλέσθησαν xai ol 

’Αθηναίοι την υπεράσπιση/ των 'Ρωμαίων χατά 
ΦίλΛιπον, επεμφαν πρεσβεις.είς τάς * Αθήνας πε· 
pi τούτον· 'ExstSsv Si ηλΘον xai εις την *Α0α· 

μανίαν οί πρέσβεις οντοί προς τον 'Αμύνανδρον, 
Έπειτα ε πέρασαν xai άπό την Φο»/χην, xai είπον 

τα αοτά προς άπαντας τούς συμμάχους τον Φι· 
λίππου * δηλαδη, νά μη πολεμούν τού$ “Ελλη·

(«) Αντοδί. ty\



νας. *ϊςερον δε ay* οδ ίνίχησαν ftov Φίλιππον 

ο\ 'Ρωμαίοι» χαί ί'πεμφαν τους δεχα πρέσβεις είς 
την Κόρινθον) να διατάξωσι τήν *Ελλα5 α» αφη. 

χβν τβιίί Όρίςάδ i'Xiafcpoas, «nitOq οποχεφε· 

ναι οντες της Μακεδονίας τότε , επανεςάτησαν, 
χβ( /βοήθησαν τούς 'Ρωμαίους- 'Ομοίως ε&οή„ 
6ηοε και ό ’Αμόνανδρος, χαί ε κυρίευσε πολλούς 
όχυρους τόπους των Μαχεδόνων. 08εν συγχα* 
tlVlOMrt», Va κράτηση Toas τοποο? totroas, ο* 
eoas εχυρίευσεν- "Επειτα επεμψε πρεσ$ας είς νή» 
'Ρύμην χαί είς την 'Ασίαν προς τον ΣκηπΛύνα (β).

§. ιδ\ "ΟτΙ δε εςράτευον οI 'Ρωμαίοι χατά 
των Αίτωλων, ήλθον προς τον ςρατηγόν αυτών 
χρίσ&ις των.Ήπειρωτών, να τους όδηγήσωσι, 
δια μίσου της Ηπείρου είς την Αιτωλίαν, χαί 
οΜε$οΰλευσαν αυτούς,ως χαί χόν Φίλιππον πρό
ωρον , να χυριευσωσι πρώτον την Άμβραχίαν* 
"Επί{τα ελατόν SoAi'ms τρεις πρεσ&εις χωνΑίτω- 
λων, χαί εφυλάκωσαν αυτους είς την ττολίν Boa· 

ya’xavt Ζ,υςερον εζήτησαν εξαγοράν, νάτουςά· 
Υ',οωσι. Καί πρώτον μεν εζήτησαν πόντε τά· 
λβντβ παρ εχάςου' επεαα χατεβησαν είς τά τρία*

28 r»
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Oe ftsv δυο oc πτωχότεροι, πληρω'ααντες , vjAiU" 
θερώ^ησαν. * 0  δ* τρίτος, *Αλεξανδρος ονορβζς· 

μένος) πλούσιος μεν εις υπερβολήν, yuXapjiypoj 
δε ομοίως είς υπερβολήν, δε'ν ήθελε να πληρώ· 
οη , άλλ* έχάθητο και εκλαιεν εις την «ρυλαχ>ίν« 
*Εν τουτοις δε ήλθε 'προςαγη εκ της *Ρώμης, 
και ηλευ9ε'ρωσαν αυτόν χωρίς να πληρώοη τψ 
εξαγοράν. 'Ομοίως καί ό Χάροψ ωδν^ησε πρό· 
ιερόν τον Τίτον Φλαρ/ν<ον , οτε εςράτευε κατά 
του Φιλίππου, καί ε πέρασε παροδόξως από μίαν 
ςενην οδόν, ωςε κατέλαβε τα ςενά ανελπίςως, 
καί ούτως ενίκησε τον Φίλιππον ευκόλως, καί 
εδιωξεν αυτόν εκ τνς Ήπεφου, ός τις έμσχετο 
νρωϊκώς κατά ’Ρωμαίων υπέρ της 'Ελλάδος» 
καί διά τούτο ηλθεν είς την 'Ήπειρον, ίνα εμ· 
ποδιζη την ορμήν αυτών έκεΐθεν είς τα ςενά. 
Τότε εκυρΐευσεν ό Τίτος την "Ηπειρον , σχεόόν 
καί την Μαχεδον/αν» Ουτος ό Χάροψ είχε πολ* 
λην φιλίαν μέ τους 'Ρωμαίους, διά τάς πιςός 
εκδουλεύσεις αυτού, ώςε ό έγγονός αυτοΰ, Χά* 
ροφ καί εκείνος ονομαζόμενος, άνετράρ/j είς τη» 
’Ρώμην.) καί είχε πολλούς ψίλους των ’Ρωμαίων. 
'Ο Χάροφ εί ε̂ν υίόν ΤΉαχατάν καλούμενου f ος 

τ<ς (γέννησε τον δεύτερον Χαροπα. ’Επειδή δέ άπέ·
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6am ο Μαχατάς, ο Χάροψ βrrr/χψβ τον ε’γγο- 
ρον αυτόν Χάροπο, »ά ανατροφή είς την 'Ρώ
μην, να μάθη.χαι τα *Ρωμαΐχά γράμματα, xai 
t»]t; πολίΤίχ^ν των *ΡωραΛ;». 'Exi^it; 5 s επεςρε- 
ψί» ι/$ τη» 'Ηπίφο» πλήρης πο»ηρΛ*$ χαΐ δόλιό- 
ιητος/Επισημότεροι δε τών’Ηπειρωτών τάτε'άνα· 
φέρονται δυο, ο ’Αντίνους xai Κίφαλος. Πονηρό

τατος δε ώ» καί τολμηροί, ο Χάροφ, διί&αλλε τούς 
άλλους επίσημους Ήπεφώτας προς τους ‘Ρω

μαίους» λί^ω» έφορους κατηγορίας ψ«υδ«?ς, 

?να φοέηαη «ντους» ωςβ νά μείνη εκείνος χόριος 
της Ήπιφον, xai δούλος π«ςο'ς των 'Ρωμαίων. 
*ΟΘί» οι Ήπΐίρωτα* «πίρψαν πρεσ&εις προς το» 

Πίρσία, βασιλέα τότε της Μαχ«δον/ας, χα) πρώτι· 
ςον αυτής τον Κίΐραλο», υποσχόμενοι, νά παρα- 
δωαωσ* τη*ν Ήπδφον «ίς αυτόν (α). Οι Σπειρω
τοί είχον μεν συμμαγίαν με τους 'Ρωμαίους xai 
φιλία», όμως δί όλου δούλοι xai ανδράποδα 
όΐν ηθελον να γενουν χατά τη» γνώμην τοΰί Χά- 

ροπος. "Οθί», επειδή ό πόλεμος των 'Ρωμαίων 
«χηριίχθη χατά του Πβροεως, προίχριναν, να
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λα^ωσί το μέρος των Μαχεδόνων xcta την γνω. 
μην too Κ ί^ α λ ο ο . *Ησαν όμως δι^ρημεναι αί 
γνωμαι των Ήπειρωτων. 'Επειδή όταν ο Πίρ- 

σευς ήλθε να άκαντηση τον "Υπατου *Ος/λ<οι»> 
οi Μολοσσοί εχοφαν την γέφυραν too Λωοο πο

ταμού' , χαί δεν ε’δυνατο να περάσνj , χαί ηναγ- 
χάαθη να πολεμηστ) πρώτον μέ αυτου'ς· 'Αλλα 

ταυτα μεν έγιναν υςερον·
§. ιε\ Το'τί δέ ο* ςρατηγος των 'Ρωμαίων 

Μάρχοζ ι πολίορχωο τνυ ’Αμ&ραχίαυ ♦ xej fxvj 
δυνά μένος να χυριενση αυτνν, έδοχίμαζε να 
χαταπείση τους'ΑμΘρακιωτας ΐνα ηαραδοΟουν,μέ 
διαφόρους μεσιτείας’ xal τέλος έφερε xal το» 

Άμυνανδρου βασιλέα των 'Αθαμάνων, τον άκρου 
χαί πιςότατον φίλον των 'Αμ$ραχιωτών· ’Επει
δή ο Άμιίνανδρος εδιωχΟη πρότερον εκ τνυ 

'ΑΒαμανίας υπό των Μαχεδάνων , χαί χατέφυ- 
γεν είς τηο 'Αμ&ραχίαν, δπου διέτριφεν ικανόν και
ρόν εως οο άυελαό'ε πάλιν ,την βασιλείαν των ’Αλα
μανών. Ουτος λο̂ ποο χατέπεισε τοο'ς ’Αμ&ραχιώ· 
τας καί παρεδόθησαν, ευ ω οί πρέσβεις των ’Α
θηναίων xal 'Ροδίων, οΐτινες εύρ'έθησαν τότε 
εχεΐ, εδοχίμαζου υά συμΘιΘάαωσιυ άλλως vtv 
διαφοράν. *Η 'Αμβραχία ητον χαθέδρα τοό,Πορ*
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2$9

pot) t ως "0 9 *» είχε πολλοιϊς ivnpsnsfe
χαλλωπισμοδς » άγαλμάτων9 ζωγράφων , χαΐ 

βλλω», τα οποία σο»νί9ρο<σί» exit 4  φ«λοχαλί'α 

χα« iksuOiptος μεγαλοδωρία του Πόρρου. Ταύτα 
πάντα επεμφεν είς t y v  'Ρωμψ' ο Μάρκος ( α ) ·  

«ς. "Ots δ* ενίκηααν τον Περοία οI 
’Ρωμαίοι, καί i κυρίευσαν τη» Μακεδονίαν, ε
πεμφαν είς τη» Μακ*δο»/α» πρίσ$$ις απόντες οι 
"Ελληνίς* επεμφαν και οί ’Άπεερωται tcv ρη- 

Bcvta Χάροπα, καί τινα άλλον "Νικίαν ονομαζό
μενου, "Αλλοτε δ* πάλι» ίδίχοςαβί'αοαν *ί’ς τη» 

Φοινίκη» j καί εδιωχΒηαάν τ«»*ς * δ9*ν επεμφαν 
ηρέβό’εις εις τη*» 'Ρω«ην άμγότερα τά μέρη, »α 

οημ$ι£άαη αυτούς η Σύγκλητος (,3 ). Τέλος δε 

η διχονοια καί «iupcycovi'a κατετάραττε τα «ν 

τοσδεα της *Ηπ*φου» xac πα*σης της ‘Ελλάδος 

τοτ*. Πανταχοο οί κατάσκοποί των 'Ρωμαίων δεν 
tAfifrov. Πανταχοδ οI προδόται της πατρίδας ί- 
θρεάμΛυον διά το ίδιον οφελος, οί δε πιςοί πο- 

λίτβί ί 5ρο»ειίο»το κβί κατετρίχοντο ως κακούργοι, 
Πάντίς οί άλιτηριοι« ο» πανούργοι καί πονηροί

( Ο  Πολυδ’. ΙΙοβο^. κ ζ, χ-η.

(?) Οολν& αότόΟ, tji', ρχζ'.
Τ



ι’χολβχΐυο» του; 'Ρωραί'ου; , tXfte£otirt$ »« y/- 

»ωσ« xai βυτοί τύραννοί t>:to -tvjw onipeantoiv 
εκείνων. Τοίοίτο; mtod xai o ρη9είς Χβροψ, 

051£$ eyivtv ahia , να συρραχτ;<τωσίν oi *FIrrti- 
ρώταί p i  τον lie pcs a tot s , βν ώ αϊτοί JfieXov 
πρότερον ουδετερότητα* η τοόλαχίςον, va pvj 

mxpavtoot τον; ’Ρωρβίου; *.?s εχείνας ta; xpe 

0£*pou; περιςάαεις,
§. ιζ, *Ay’ ου iVxojffi» ο Παύλος Αιμίλιος 

τον Περσία, τό ι68  ίτο; προ Χρίσου, καίχα- 
τετάραξε την *Ελλά$α xat ,\atavi η "Ήπβ<ρο$ ij* 

το» «£ζ διχονοίας πάλιν xai ταραμάς · χαίτινίς 
πόλεις περιίμενον με σνο.'χτάς ά^χβλας του; 

’Ρωμαίους* ό'λλαι δε πάλ.ν παρεσχευάζοντο εις 
άντιςατιν xai πολιορχίαν. "09εν διωρίοΒη ο* ’Α· 
νιχιος ςρατηγδς των 'Ρωμαίων , να υπόταξη την 
'Ιλλυρίαν, επειτα χαι την "Ηπειρον. Καί οίίτω; 

e’x τη; ’Ιλλυρία; χατί&} εις τη»νΗ««<ρο» τό ι6] 

sto$, όπου ύπεδεχβη αυτόν φιλογρόνως πρώτο» 

η Φανωτη, επειτα fc, άλλαιπολλαΐπόλεις. ’Exsj9f» 

δε είσί&χλεν είς την Μολο σσίδα, όπου ήτοι μάζαν- 
το είς άντΐςαπιν τίσσαρες πόλεις * η Πασαα- 
ρών, Ύεχνίων, η Ύεχμων, Φυλάχη χαί το *&- 
ρειον. Αί δε άλλαt παρεδόίησαν. Πρώτο» ε’ςρό
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iweti li’s tr'v Τϊαοααρωνα, οπού ηοαν δύο 
δημαγωγοί ε'πίσημot χαι εχθιςο: των 'Ρωμαίων, 
ο *Αντινοος χαι Θεόδοτος. Οντοι διηγειραντούς 

Μολοσσούς χατά των 'Ρωμαίων, δημηγοροοντες 
xal λεγοντες♦ δη that ενδοξότερου να ε’νταφια· 
cQomv δλοι εις τα ίρείπια της πόλεως αύτων, 

καρά να παραδοθωσιν αιχμάλωτοί είς τούς *Ρω· 

prtous. Ntos δε τις εύγενης xai επίσημος, Θ#ο- 
ίοτος xai εχεινος ονομαζόμενος, ηναντιώθη, 
λίγων, δτι είναι μεγάλη μωρία νά $εληαω- 
iLtt να άντιςαθωμεν v^s?s μόνοι εις jotis Ρω- 
μαίονς, οι οποίοι εχυρι’ευσαν δλον τον χόσμον. 
Ό>τι πάθη ό χόσμος ολος, τούτο 5ελομεν πα- 

9η χαΐ ημείς. Είναι μεν χαλόν νά άποθάνη τις ,  
'ίνα ο toff·/} την πατρίδα αύτού. 'Ημείς όμως τώ

ρα $ίλομεν άποθάνη, ίνα άφανίσωμεν ex $εμε· 
λ/ων την πατρίδα χαι τοο$ πολίτας. "09εν μετΐ· 
6\ή9ηααν οί πολίται, χαι δεν ηθελον νά χλείσω· 
cι τάς πύλας. * 0  δε *Αντίνοος χαΐ θεόδοτος, 
βλίποντες την μεταβολήν τούτην, ωρμησαν μ» 
τούς οπαδούς αύ των ςρατιωτας, είς τό ςρα το- 

πίδοι» των 'Ρωμαίων, με τα ξίγη εις τάς χεΐρας, 

*αί άπεθανον μαχόμενοι. Καί οδτω παρεδόθη η 
πόλις.

»9*



j .  tr{· ’Ex«j9 iV δε vjk9ev o *ΑνΛ«ος εις τηυ 

Τεχρωνα, όπου ητον πρώτος o ρηδείς Κεφαλος, 

Έ£ηλθε xai οίτος ώς xai oi άλλοι δυ*ο, χατα 

τών *Ρωρα»ων ♦ xai άπέθανε μαχόμενος. Καί ού
τως εχυριενθη xai αυtvj η πολίς. A l δε άλλαι 
δυο η Φόλαxv] xai το' ’Ώρειον υπεγερον ολίγοι 
την πολιορκίαν, 'έπειτα παρενέθεσαν- Τουτους 

τους τρεις "Ηρωας, τον *Αντίνουν, Θεόδοτο» 

xai Κέγαλον, επαινεί πολύ ο Πολυ&ος (α) , *. 

πειδη δε'ν ε’φίλοψϋχησαν να παρβδο9 οΰν εις τους 

'Ρωμαι'οος, Γνα πά9ωαιν} όσα έ'παθον xai αλ· 

λ ο ί, βασιλείς μάλιςα, οιτινες παρεόόΟησαν εις 
αν τους, ελπΐζοντες να σωσωαι χαν τ ηνζωηναυ· 

τω ν, αλλ’ απέθανον ως 'Ήρωες θάνατον <νδο- 
ξον , ?να ρη χαταίσχυνωο* το κρότερον αξίωμα 
αυτών. Ουτω Aotno'v εχνριεόθτ] βίπαβα η "Ήπΐί* 

ρος » xai 6 ’Ανίχιος όιεμοίρασε το ςράτεομα αν- 
του ί?ς τας πόλείς, Γνα παραχειμάσω εχει. Αυ

τός δε επε'ςρεφεν εις την Σχαίδραν της ’Ιλλυ
ρίας, δπον ωρχοντο τότε αί προςαγαι της 'Ρω- 
ρης> xai οί άπεςαλμενοι, περί τνϊς τύχης xai
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χαταςάσεως r? s ‘ l λλϋρ&ς. "Είτΐίτα ΐπε'ςρεφε πά
λαι εις trjy Πασσαρωνα, χα« εχείμαζευ i χ*7. 'Ο 

5 « Πβΰλος Α θ λιο ς πβρ<ν)λ0 ίΐ/ ολν)Ρ tvjy 'Ελλά

δα, xat ελεηλάτει τάς πόλ${ς ε’χει'νας, αί όποιοι 
ουνεμάχησαν με του Περσία, καί τί'λος *̂ λ9 ί xas 
ttj tvjy Πασσαρωυα.

φ. <3 *. Πλ’ήοιον εις tvjy πολ<ν τούτην »ςρα- 

τοπεδευεν ό ’Ανίχιος. *09ev πρώτον εγραφ$ προς 
αυτόν, oti προςα}>ην της Σύγκλητον, να 
λεηλατηοη τάς πο’λΐίς τ*7 ς ’ίίττείρου, οσαισυνεμά- 
γφαν με τον Περσία, καί να διαμοιράσγ τα 

λάγυρα εις το ςράτευμα, Διά τοοτο τον «ίδο- 

«ο:*?, νά ίζενρνι xal αυτός την ah lav, xaj να 

κροσίχ·/]. ’’Επειτα επεμφεν είς πάπαν πόλιν ϊνα 
ταξιαρχον, ο? ο'ποΓοε ελε^ον, κατα τηυ παραγ- 

yiAs'av αυτοί, οτε ηλδον να λάβωσι τάς φρου
ρός sx των πο'λί'ον, Γνα μεινωσιν ol Ήπειρω· 
τat ελεύθεροι, ως καί οI Μακεδονες. ’Ey του- 

toss δε' παρνί ί̂ίλε να πε/κψωσ« προς αυτόν οI 
’ίίπειρωται acp* ε'χαςηί πο'λεως δέκα πολί'τας, τους 

ηρωτεςους καί επισ-ημοτάτους» Προς τούτους δε 
UMV, ο τι 5 έλει νά iSvj πόσον χρυσίου χαΐ άρ· 
γψον εύρίσχεται είς την "Ηπειρον , χαΐ διά τού

το —οεττεί νά αυνάξωσιν όλου το γρυσιον χαί άρ·
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yjpcov tx των,βιχ'ο» «*χβςη$ «βλ«»δ xac «κ των 
ναών, εις την αγοράν, *£» ω δ* εγίνοντο τβί- 
τ α * οX Ύαζίαρχζη περιέςησαν τα ςρατεάματα είς 
*άς πόλεις καί αγοράς, ΐνα ψυλάτπΛσι δηλαόη 

τους 5 ησαυρου; τουτους. Ή παραγγελία ητον, 

νά βυναχθοίν ταυτα Cc$ ημέραν προσδιωρισμίντ,ν 
to πρωί είς την αγοράν ‘ xac την τετάρτην ώ
ραν της ημέρας ταυτης, να δοθά πανταχου το' 

οημίΐον της λίηλασί'ας, αρπαγής xac α’νδρααοδί· 

cuoo· "Ο9εν ιζηνδραπόδιααν κατά την συτΆ ώ

ραν εκατόν πενήντα χιλιάδας ανθρώπους * «λΐη- 

λάτηααν «$$ομηντα πολϊες, ιπβιτα χατίσχαψα» 

τα tii/yi αυτών Ιχ θεμελίων, Έπωληδηοαν is 

ταυτα πάντα,  τα οιιοΓα ηααν τοτον πολλά, ω* 

ς ί  ελαό'εν «χαςος ίππβός, τετραχόσια δεινάρ:α' 
xac «χαςος πεζός διακόσια (α). Μβτά os' ταυτα, 

α;ρ* ου εσγράγισ(V «ις την "Ηπίιρον τα ανδραγα
θήματα της λεηλασίας ο Αιμίλιος* «λα5*6 τους 

αιχμαλώτους* xac ηλδβν βες τον *Ωρ;χον, xac 

έχεΐθεν t πέρασε ν εις την ’ΐταλ/αν. "Εμεινε το;*

294

(α) *0 £s Μΐλετιο; Xsyst, ότι βλαίεν βκχςο; ς?*» 
W tq; evJ:xx $«χμο'ς * xil νομίζει * ότι ifaav o>.fy* τ* 
νίφ ίρα , ®J e x f ;a (n ib



jiut> ό*Ανίχιος i?s την "Ηπίφον, κοϊ μίτ’ ο'λφδΐ» 
ήτοιμάζετο xai «ίίτος να πέραση ε?ς τήν ’Ita^a»' 

επρεπεν όμως να ϊχη xai aJros αιχμαλώτους* 
"0 9 ιν i σύναζε m i to’j's λοιπούς Ήπειρώτας ml 
'Αχαρνανας* mi ελαό’ετους επισήμους αυτών εις 
tjjv 'Ρώμην* προγααΐζόμενος * οτι είναι υποπ- 
tot, ’Αγήχαν δε πάλιν τήν δημοκρατίαν των ΊΙ· 

άφωτων, xaiπροςάτην αυτής, τον ρηϊευτα Χά· 
porta, Τοιαΰτην χαταςρογήν εδοχιμασεν ήΉπίι- 
ρος* %, διά τοίχο δεν ευρίσχονται ούτε ερείπ.εια, ου* 

u  πετραι* ούτε οΐ τόποι των παλαιών πόλεων (a), 
$. χ*· * 0  'Ανίχιος λοιπόν ελαβε τοϊΐς χολοίς 

κοι δικαίους πολίτας αιχμαλώτους* xai άλλους 
μεν *<ρόνευσεν* άλλους δε εγερεν ώς ανδράποδα 
εις την *Ρώμην, χαι άρήχε τον προδότην Χάρο- 
πβ» τον επιςήθιον γίλον των 'Ρωμαίων * διοι
κητήν t ŝ *H?riicoo. "ΟΟεν ό Χάροφ ευρών τοιαό- 
τχν ευκαιρίαν* εχων xai τοσαότην υπό των 'Ρω
μαίων άδειαν xai εξουσίαν, υπερε&η πάντας τους 
αλιτήριους ληςάς χα: τυράννους. Επειδή ήτον ψυ· 
αη πονηρός xai κακούργος · επειτα χα) «ίο$ ετι,

(χ) Πώ-iV. ‘Ακοσκχσμα ζ*. Τιτ. At?, μ ί .  3 5 * 3 4 ·
Στ«?. η'. ζ*. J.
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K3; T c i t s v *  ε λ χ ' ϊ Ζ ϊ  i i r z o ' j p \  cj'jj z n , 2 p \ . t > 0 $

?0!;5 c'.a::;Vjs oJto-J apTicyac, cocoas xc: ;.c> 
zovpyz'js ? δίοτ; o Quotes rc'i/ 6^0!&y cyur.r , 
s a ;c r , :v 0 V ;f  :?ficc:u:oy. O Tl&.vJcicc ?.£j.c\j o* 
? ’ Cc'y rriccUit fcs cent'.-; σλλίς pvO:z’j-r.o$ ε*; try* * i

5vG:‘OGiVsooc xa: xaxo’jovirtOG? go‘j Λϊ · * ·* * * '
rrcs 7ct*To:;. iJo'-dtoy Giji>5cyaV/y ?;;ς xawjovisg 
i r / c  τ '/ y  ! i '/r$ c 2  σ ν τ Ο Ί  Φ :λ& ?:οα κ α λ ο ύ t i f s / . v  f« « * 1 1 l *
ojns 8^aVj>;7£y υ roo σς:ου ττ,ζ ctytr^ rrpo a
" « . ' *? ' , < '  ·* , ·*,

ld-£  o U:o$ vtv ?ij; pivjrpOi, xae v4 rẑ Tojp του υ.Όυ
εζειίν ύ- s z ic z ’io χα: αυτή τν/υ ywcrixS'ay yos.'ii 
χατα T#;y ac.xibw kg? xaxoupyia:/· ΛΙίταςυ Cc ray 
aTAroavjroy : < α : τ ί $  y i p w  M riprw y ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν η  

kg; o aros αυτού Κίχα:^ώο· Ουτο: O' ayv.o^c: 
v.v-tj niv c:‘knt ί ώ  *1Jwua:ay 5 itporeosy

i^2:y-sv?0f xg: t 'o ov?5 ;faay * {zSrpiOi x.o: έί· 
£a:s: % xgc ό:ο τούτο  εϊ/ον JrroXvj’̂ y  xoia'jxYfi· 
T o re  0c p e rt JA^9z(7ay αο=λτΓ'ς$5 xat rraaoJo^'to*

„ 7 * , *· __ * . % 14xat sy^woi’To cvjsp^O' του Άτρομος* Ζλ'α τούτο 
ΛίΤ77.ον^ς cio^.rvcy o: Ilrrcjo'ora', ότι τα y.a/.a ταν·*' * i *
τ α  y y j O V x a t  * ζ ζ τ σ  λ ό γ ο υ  , χα ί ρ € τα  τ / , ζ  γ ν Ά ρ ν ^  

7'j)y Propa:'*y, (:a;roy?c5 Gijftfpupw xa: Toyyi- 
ρονιάν,αλ iU aiov  Μυοτανα^ και toy uico ooroo 
Χίίχυοοοα· Ta Gc xsxa '/.Toy τοιαυτα xa? oVgooA·* 1 t



ο or *' *
IctK'j, ο:~α επραςαν xac οί τριάκοντα τύραννοί πού- 
~;ry., είς τύς ’Αθήνας. Kara τούτο ρ/ύνοο υπε-οί- 
Z'uvvjq Χά.αοψ εκείνους, καθότι ευάνευσε y .a li-  

£rtp:cc κα: κολλάς yuinr/.c/c. Λυτός υ.ευεγωυ civ- 
§οα; κατάσκοπους» εύίπσε παυτας τούς πλουσίους

1 ♦ κ % 4
σι·δρ«;β. vj ο* (///r*;a a ’Jto ’j yuyaitos κα-
τασκοπους, εύ’ρ'σκε τας πλουσίας yuuaTzag, lias 
-,· μίυ εύλογο^αιν,ς κατηγορία ν’του5 οτε οευ ά- 

yarroυυταύς'Ρωααίοος. T ogs κριτηρίου? ν-ρ άλ
λου το yot'SUTvjpjou, ητου ε*ς την Φοίνίκην.· 
iic:f3' 05 ησαυ ο: cuuspyo: καί τάλοί τού Χάρο- 
πος. Αία ta  οαίλητat όρ.'ος όηραχρατίκ.ςυ το 
-cctyLta, slye καί τίυας άλλους αδυνάτους κα! 
rtay-ούς, soffoupsuoui καί τρε.χουτας αυτού, ν 
Λατίνων Οωρ-jou εξαπατ&ψε’νους. "Όίεν ν' άπ:- 
t3c:c του κρίτη.οιου ε’̂ ίυετο πάντοτε ά:ά iJcua- 
τον, κα< oy/ί ο:α εξορ’.σν. Ια  05 7 pvn:ara τού
τοι; τ'άν φουευοα.'ό'ου άνάοάν τε καί ν'ΐναίχΜ’Λ -:- 
ίαροανεν ο Χάοοψ. Αλλους os πάλ:υ ελρουευευ 
&ΐ2?!7νοονείς την αγοράν, κα: άλλους ρυς::<·υς καί
οοΛί'ίος ύίά T&JU §oou3o’oo)V« αϋτου» ε*ς τας ο**% # *
*:?>, εις τούς άωρους, ε*ς τούς όράρ.ους. κα- 
ο..ου άλλου ευοισκοντο xavayuvopciOi εις τα cp-
, » *■ fV\ >· r> ./a *yr'ot>. Οσο? ο- τ '



^ 3 ^ £ζ&·'γζν} ? a ;c e  ΐ:6ρ:αΐΐ3*αζ au-
ζ:·.ν i'.zSzV ο \ i z v l ) « sr.sira <>λ ysStsaos m ·.%

c:s ^ a i'a rc o  6 :s  t i l»  x c ^ S i'o u ·
;·;. x a .  2 n :G l? :v  cs μ £}2 €y:vs το  « a x w , 

0)’t3 s .-.y rJrrioo  oy v t uoiov c:$ tvv  'PcdV /y, α λ-“ ** 4 1 *
λ  a xs : s '-  arsszv ?vv ‘β λ λ α ^ α , xa : oysaov *v.:«* '  *- «
c-nzv 7ZV X ^ a a ra  xa: c : 'Pa ifta io r»  ’'lire  Os ν λ -
dyjs's τνν T a V , ; :  nc? jo5· : ;  εκτώυ tpoya^ti.y I I -
r s :c %::a * j,  22: to jro i.·:* OJci» 7,*vJsv
ετΖ f . ;y  T s V ^  22 , 6 / ^ y  καί « ¥
Ρ . ϊ ι ; τ 2 la  C tVxu καί πολλά ycv/imo.* 4 4 ·
5 »  ̂# * *■' # »ΛΛΛ 0: ouo n r-'6 r:c3 r τ:οι> r o ic ,  0♦ ♦ ^
i. io o > ::; c  „% rjs :5 ;, C £ i / r a y c d c v v y .a a y to y ;0:·
: :ν „ -  s'JriTy, p.;-T3 tsu:’/.v;ycy f t ;  G’j-a v .  A ’jtv se
v  5 :xa 'a  ζ·~ :·ς:ζζ '·: iyazz~zivAaS πολύ n ay ra ;

* " ·. C * »  ̂ Λ . ^* · w5 ^:=- c jp jM S & iM tiS  ?OTc ~ρ?σ5£!5 Ao:- 
r r j- jc  : a v  ?.]y*r© Σζγχλγ,τζζ iZi/O·/}
7··ν ζζζλζ'.:αν a-josy * ά λ  Λ* I'rrsa’Is y  c’yosa tii « ̂ t ' / ·
ϊ  -■ c;3rr:a>:Tiy s ';  tv ;v  i ln s rs iy  ra  rrpzyuz· 0  
X a .jV J  o w ;  3π/-5εψ5 ~άλ·.ν ί;*; tr*y  "Η π ίφ ο ν , 
y.o: eAsy;y, ao: c(T2 szpa-iv y ολα eytvav Karst 

y~Y-y.v;j o '^y 'P a  ^ 'a : · *  :<a‘ c r:V s r« : o r: 0:
* r ' ♦-’ ’/ .’ ·* i/ * tir M <;5 3aa :cxc :vsy  c-M-rav e ia o v .  I I  C£ o /*  

^:03ν; v jto r  rrcoeyyrxa aayoiT STtctix >» < 1 ' i Λ '» i f
[: ΟΓ



ojs λεγει ολλαγον o 1To?i’j ?:C5 (cr) 3 tots [/.όνον 
ν,ΚενΟερίύόν,οαν εκ tv;s τίραννίαζ αΰτοΰ οι I I -  
r:t\'pM »a:,  οτον orjQaviv ει$ ςο Bpettv-atv με 
θάνατον ουσικόν. Τοιοότοϋζτυράννους εΐγον κοι 
ο: Λ :γμ ?»ο?, καί ’Αχαρνάνε5 ,  χαί άλλο:, u f  ου 
JrftsvOv'ccy £:‘s sous 'Ρωμπί'ους· T c  οε μετά 

c'JuieS’vjHOTc δεν άνατιερονται, εζειο.) βε* 
έσάύζ οεν ν;σ«ν αξιόλογα. E tc δε δεν σωζονταί 2, 
το  ίςοριχά βιβλία ι τα  οπαία Tteprttyov osms χ^ ΐ 
το  /εετα το ΰ το  ({3).

§ . κβ. Λ Ιετα  ελατόν τριάντα επ τά  χρόνους, 
etc ενίκν^εν ο A-jjjo'jcos το ν  ’Avrtvvcov ε.'ΐ το  * 1
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(« ) xeept, dc v it. κο", λ '/. Ποοσ?. ο>:ζ'.
(fv  *0 Γάλλο· L . Β , D. Μ . crrtyfvc;;.r-vo;, ?; τι; s- 

ζ:ί·.οκ" τον  StTC.'AOV ooa/.a'.av I ’s-oyr/cav, τ ν  ϊ ^ο^* :' · 7* 
<?:?:!» etc ot; την ’E>.cav ττολ’.ν τη ; ’ΐΙοτ’Αον eyyr,<t/l--.C- 

~.r, *Λν.ςιτ'.υ;; tvoavvo; τκληο·);, «ατα' τον; χοονον; τ^ν 
Αντίγονον, εοιιφεουν jxajTUja άοτλό:; τον ’ίονς.νον. Τον- 
το ο,«.·λ: ctvao c*c"a>»acvsv, 5;οτ. cvtc; c ’Λν.ςοτιν.τ; η τον 
tvV-ivc; τη ; 'ΐΐλ'.ί'ο: οντr. ΠολοτοοννησΜ, κοά ον;/· το ; ‘Κ-1 ι * F. ' * · , ♦ » I t*_ » . '  η A ' , - ,>:«;ευ IIrr̂ rsto, c··- αυ tc ; ο IcUq’ivc*, Xsyrti Cti/- · I*-·
ca>* a ',] ctzv iic^jf-ϊζη tc Epiroium  a -  Epiomm. Δ·:“
τι η #11λ·; γ/τςν π Λ ι; Vnv’Knlt'nV. "Ητι S; *W: c Havyav· 
11<· ::χχ. λ \  γΛ Ιο flt> ·<*: i  Πλ:υτ'/ν/» Π:% Λ*:~· 
*·̂ νr(r.v4 p’v V j v ' l



*’Axr:oy> ίτρό>την sfoaSw too ’AfrSpaauov κόλπο», 
τριάντα χοόνονς προ χρ:ςου, sxtujS τη ο Ν:χό- 
πολι» ει$ &:at®’j;Gpoo τη; νάης tcronjSi προς to' 
βόρε:ον axo&rqatov *οο ζοληοο τοότοο* snstra /- 
c0»3|sv £?ς αν rise's $sxarp:Qt> πόλεων ixStva τά e* 
λεεινα Afi^asa των Ηπί-ρωτων, £, άλλων, ωςε μό· 
λις £.<σλλ(ύπ'σ5 μίαν ~άΐ·.ν εξ etnacsjs βχίδόν τη; τε- 
pi την '&u$03uav Ή πεφϊ, ‘Α&βρνονίας fc, Aswr#- 
Cij, ωζλεγα το έξης επίγραμα τί* ’Αντίπατρ (α). 

„  Αενζάάζζ άντί με ΙίαΤσαρ, ίό* *A(a6pownjs
ipl&Vik'iO y

Θνρρίί'οοτε πΛ ε» , σο«τ* Άυαχτορίον,
Άα^ίλοχοϋ τδ ,  *3? οιιόσα parcato 

χόχλωΛ
άςε ixrtp&axoto δουρομανης πόλεμος y 
„  Ei<raio ΝίχοττολίΡ, 3ε£ην πολ»* άντίδενίχης 
τ, ‘I’gFSq;  ότβξ TaJnjv δδίχνοται *Axtιά$ος* 

Δηλαδή, ο»τί τη 3 Λεαχόδος, τον Θοpptiov, ’A»«- 
avpioVy "Apystj; roa ’Αμριλο^αον, άλλων πό
λεων, τσ$ όποιας «ySftpsv ό πόλεμοςt εκησεο 
** ίίαΐααρ tpe την Ναόπολα y την θίί'αν ircAcv, 
££*3 ανάμνηση» της »ώη;3 αυτοί. Θε:αν πόλ*ν δί

3οο

(β) ’AvCcJ.sy. Τομ- £'. ιο(5.



)άγει, f  rzov ίερά του ’Απόλλωνός* xar/· 
ςητεν o Itatcop nod άγωια χατά πενταετεία» δ*ς 

•rjpr'v του ’Απόλλωνός, xae άυάμνησιν ττς :/ώ 
sjjs. ToCrc είνα« λοκτο'ν τα ’Ηπειρωταά » ίάιαι- 
τερως πως άιαφερόμενα. Μετά δε ταδτα δπεπε- 

σον δί ολου χοαιως δλα< επαρχία ι της ’Ελλάδος 
irto την άμεσον άιοίκησιν των 'Ρωμαίων. "Έπει
τα δε καί δπδ των Βυζαντίων. Ύαοτα τοίνυν 
τα τελευταία συμβάντα σννέ&ησαν τριάκοντα οχ
τώ χρόνους προ Χριςυΰ, ώςβ οί 'Hnstptotac τό
τε ησαν ere είάωλολάτραι, ως καί πάντες οί λοι- 
αθί°Ελλη»ίς xat 'Ρωραίοι.

3οι

ΚΕΦΑ'ΛΔΙΟΝ Β'.

H i p t  Π ο λ ί τ ε ι ί / χ α τ ο ς  τ ω ν  ' Β π β ί ρ ω -  
των» ε θ ί μ ων ,  η θ ών ,  καί  άλλων  

ά£ι αλόγω ν.
§. α . Το πολίτευμα εχαςου «5νους εχδι 

βάσαι την θρησκείαν» η οποία είναι κοινή γνώ
μη παντδς του εδνους* επειδή πάνεες οί άνθρω
ποι γνωρίζοοοι την υπαρζιν τοί θεοί. Ταδτην 

δε την ίδεαν ενευυτευαεν εζ αρχής εις τάς ψο- 

γ«ζ των ανθρώπων, το ο ρω μεν ον κάλλος τοδ
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jw y ra s ,  -η trfpioS.'Xxj χαί t ro p u o fto s  ?£ν
a 'J p a v fa v  o tap ta tta»« x a i  a t  t ip  a s  τρορ»^ χα ί δ ;α · 

τ τ ρ τ ,σ ω  τω »  ώ 9ρ ώ τω ν  x a i  t ώ » λοκχων £ ta ttu y :-

οορΛ'α: p tx a ^ a la u  Λ *α  tooto trow s Ο; αρχαίο:
touo9ita: xai twAitesoi £ca piaoo tooths t^s
taataiisqfijtoo Sosapscas e&qyoyo» topoos xa: 
π ^ λ τ τ ίίο ς , z s i ίξηρίρχσαί» Ton's το*τβ oypfoog 
xai cpfCirpojoss co^p tattoo?. ‘Ο  M&tas δ »opo- 

Ger^s x^s Kp^xsjs ε λ δ χ ίΰ ,ο τ *  ελα ^ε  TOasosaoss 

traoa too <A»cs* O a t ta s  xoi o ZaAsoxos , Za-i 4
ραλ£:ς» «ο» aotos δ Σολ too καί Aoxonpyos pi 
τχο c'jyztaa too ’AtroiAojBos εςερείοοοο too» xio- 

ροο$ at-V-a». Καί qotki «at* δλτρον xfctflaoy rv'v 

ίίολτχ:*^» p£ rr'y 5pr4o«£iay« xai too; Bopaos 

tons φοσατοος,ρε ton's eopoos toos xototfloixons 

«a· ^9wst;s, tons C?s xoa^y xai apotSalav ω. 

ψελειαν ttay cct>9p’j)nat/ αψαράντας* xai ei$ τον 
nXrfisap&v zai διατιζρναο αοτω» oowAoistas·

T o ο τo e p » s  c w & j  troXtl ο ςερ ο » , ©?e βαολλα- 
t i A a o t 3 o 5 < 2  v j p a S j j c c s ,  η  xak'kitpys.'.a mi (5 t r o -  
A ioaos ρ ετα ξο  ttae  ώδρίύίτωΒ. ‘ Η  δε apyatzq 
σπλότ/,» είχε» όπλα xa : arttpiepya xai ία  το:αό- 
τ α ,  ώ ςε ε’*3οβζαζον asSptatroos ε% tons θ εο οε, 
x a i f -λαπτοχ? α * τ :  t a  ωρελϊίοωο* tq o  atSotorto*



I7JTO, Αλλθί ΤΤσλ:ν sAarpfvOV i ; αφόρα avafafy* 
τα ΰπΟϊ.ξ'μενα* big χαΐ αάτά ta  istipa. ’Erist
ic  is  stsat *αί τα is  νδρα άίβφάρων δίδων, s- 

λάτρίϋον εΐζ tv pipeς »v isvipoy * χαΐ srs άλλο 

άλλον. Or is  Ίΐπδ.'οωταί Πελαοφοί ιλβαρειον 

ίάτδ njv ipuv·
§. (3*. Πρώτον sroayov or άνθρωποί χόρτα, 

pi?ast φολλα δένδρων, xai άλλα TOraita βλα- 
&pa xai $ανάαιμα μάλ>.ςσ. Μετά is ταάτα έ· 
rsvi-̂ rrav τροφήν τάί βαλάνους των δρνων, κα2 

Γοωδ άίά τοάτο δτφ^σαν tvjv ipov, ωνόμασαϋ 
corv'v xai yjjyo'v άπο τον φάφω· "Οθεν ανν^θροί- 

ζοντο ο! άνθρωποί, οπο» ^σα» iewjj δροων, Γ- 
να εχωσί πρόχειρον r iv  τροφάν. Κάλλίςα is 
TOraita iaesj xat άφθονα είχε xar βχίε vj ilrrsr-

pos* Δία τοντο rows fit«pvi9sj  ̂ δρί$ rirarTepcos 
jicos e<5 tojv *Ήπ«ρον» ένορ/βθν) οόμΘολον των 
*Ηπείρωτω», xar ιερά tou Arcs, ωςε «iris χαλ 

χρ,αροόδ. "Οθευ ωνάραβαν abTJjv Or norv.rai 
πολάφωνον xat πολάχλωσοον, xai μάλιςα ελε- 
yev, orr iySsyyovTO xat τά ξψά αόν/ς ξύλα, 
ως xai 05 Tponrs t ŝ "Αργους, Εις τοοτο is  ίβω$ 

cwjjpyvjoe xar άλλο τ« yootxov πδρί^ατίχάχ. "Ο

πόν επίπτί χεραονός, ο τάποδ sxscvos ί’νορΓζετο.
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cipa's το υ  Δ :ό ς , Π α ρ ετη ρ η δ η  δε ε ίς  τη ν  ‘Ε λλά 

δ α ,  otj ό  χεραουός διώ κει π ά ντοτε  τά ς  δρυς» 

x a i  μ ά λ ις α  τ α ς  α ε γ ά λ α ζ ,  ω ς  Asyse χ σ ί ο Ά ρ ις ο ·  

c c w j j .  Φ ερ ετα ί ό μ ω ς  χ α : ά λ λ η  α ίτ ία  φυσική 

χατ* άναοορσυ , * 0  μ ευ  Ζ ευ ς  εν ο μ ίζετο  ζ ω α γ ί·  

ε ο ο ,  δ ίσ φ ά ρ ω ς λ α μ χα υ ό μ ευ ο ς  * η  ω ς  αί9ν}ρ, η 

ω ς  π υ ρ ,  η  ω ς  υους το υ  π α ν τ ο ;  , η  χ α ί άλλω ς. 

*Η δ ε  δ ρ υ ς  ε*υαί ο μ ο ίω ς  ζ ω ο γ ό ν ο ς  ,  π β ρ δχο υ ϊα  

T3jj> τρ ο ο η υ  τω ο  ζ ω ω ν . 'Ό δ ε υ  β’νομ ίσδη  ίερβ 

τ ο ΰ  Δ ιά ς  χ α τ  αναφοράν»

§. y .  Δ»ά τοότους βρα τους αργηϊκαης λό» 

y 5 i s  ελάτρενον ο ΐ  Π ελ α σ γ ο ί τ ό τ ε  ε ίς  χνρ  *̂ 11—ε;-

cav μόνον τη» δαυυ» άλλους δε θεούς δε» ι*• * %
γνώ ριζα ν. Ε λ ά χρ ευ ο »  μ εν  κ α ί το ιΓ Η λ ιο ν  χαϊ τν;? 

Σ ελη υη »  ν.αί τα  ά ς ρ α  * χα ϊ ά λ λ α  χ τ ι ς α ,  ω ς sat 

r r a s r a  τ α  α ρ χα ία  εΟνη ,  ό μ ω ς  α π λ ώ ς  κα ί αεωνυ* 

ρ ω ς»  μ η  ^ ν ω ρ ίζ ο ν τε ς  ε ΐ ί  χ ά  ο νό μ α τα  αυχω ν, η 

ω οό μ α ζο ο  α υ τά  ά λ λ ω ς ,ό π ω ς  η δελον α υ το ί. Του* 

τ ο υ ς  ).5Κ 5 ϊ  το υ ς  θ ε ο ύ ς  ε’λά χρευον εις  τη ν  εικό

να  τη ς  δ ρ υ ο ς ,  κ α ί δ ια  τ ο ΰ τ ο  ί χ λ ί  ξάντες τη» 

μ ετ .ίςη ν  χα ϊ οε£αβμια>αέρα»  δ ρ υ ν ,  εςη σ α ν  τ ό  θ υ · 

α α ς γ ρ ια ν  υπ* α υ τ ή ν ,  χ α τ /ς η σ α ν  ε χ έ ϊχ α ΐ τ ό  μ ο ι-  

x f to y } επειτα έχτισαν χ α ϊ τ η ν  π όλιυ  Δωδώνην. 

Π λ η ο ίο ν  δ ε  το υ  μ α ντεία ν  η το ν  κ α ί π η ^ η  Δ ώ δω ·
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νη m I ποταμός μιχρος Δαδωυη ονομαζόμενος. 
Touto to (muutov ητον το επίσημόίτατου xai 
αρχαιόΐατοντης 'Ελλάδος. "Ομοιου δ* με αυτ ί 
«του το ί’ρ Θη£κς της Αίγυπτου» καί τοΰ*Άρ 

ρωνος *η$ Λίδάας. P09sv Xeyse δ Ηρόδοτος t 
on εχειθεν e^st τη*υ σρχη'υ to ι » Δαδωυη μαν- 
τίΓου» ως β&έοκώβη ιχ των 'ΐβρεων της Αφόπ· 
too , xai εχ των 'Ιερείων της Δωδω'νης.

$. δ*. Οι μεν * Ιερείς τοί εν Θη$αις της At* 
ji'Jstao μαντείου too Διός ελεγον, ο« τιυες ε ρ  

sô joi ΦοΛίχες εκλεψάυποτίε’κιΐδευ δυο 'Ιερε/ας, 
ιαί επωλησαυ αάτάς, την'μεν μίαν βίς τηνΛί- 
6οα» t την 5ε άλλην ε?ς την ‘Ελλάδα* καί etu- 
ιβ2 χατεςησαυ τά μαντεία ταατα, η μεν του 
Αιός “Άμμωνος εν -xy Λι6ΰα$ η ο’ άλλη τοδ 
Δαδωνα/ου Δ«ς ευ τη Ήπείρω * κατά μίμησα) 
του *υ Θηέα;ς της Acyonroo Δίος (α). Ae δε 
'ΐ/ρείαί της Δωδωυης δίη)>οΰυτο ρο9ολο)υχως πως 
το συμβε&τμός τοίτο, εχουααι βεόαιως κατά 
παράδοσα τηυ 'ίςορΐαν, τηυ όπο̂ αυ χατεφερεν 
£;ς μυθολογίαν η πολύχρονος δεισιδαιμονία.'Έ- 
λεγον τοίνυν , ότι δυο μελαιναι π«λείάδες, (πε-

3ο$

(e) cOfx πβ̂ : Tvixm ίϊαντον βν τζ ’fiyuv<j, τηε. y ♦
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ιεισ. *1! 3 ; μέσα ία Τ ιααρέτη, χαΐ η  osmtotvj 
Nixavipst. Πελειαοας όε ιΰνομαζον τας *1 Spices 
0; cp‘/atO:t όιοτι oj τ.ελειας ν;~οι» σύμβολου Or- 
λα νόριας^ GMooOctjV/js Xff£ KaOaooTvjtOS. Ofct) 
έ'λε̂ ΟΝ rriAiroQa T'/'y , ay itisus }o;p2
μί'/Ol Γονάτου, μετά τον Sevarov του avlpos 
c ities· O i 3 ε Μολοοσοί οόνόμαζον πελεΐους too? 
y/osiTflSj κβ» τ,ελ-ιάόας τός γραίας* Πελειάόεζ 
όί χυρίίύζ (Ονομάζονται at μελαιναι καί y.aa- 
yo^poor ricρι-ςερν:’. Ονεν ελεγοι πίλιον καί το  
co.O'Jray χριάμα. ΙΙελειοόες άρα αι χμΐραι* 05- 
poucai με}, αν a I μάτια. Αΰται λοιπού al γυναί
κες εκόμισαν εκεί τά ονόματα τάόν Βειόν.

§* <»\ Ή  C;' ζα;ασχίον3 του (o,eyr£:'<u v<roy 
μ^χανικ·,’ . To repay τοογο cey ε·/ε τοίχους, 
ολλα μόνον ου ο ςολοος τταραλλ^λοΜί £:$ 0/η -  
μα πόλν;2 πατά το  έμπροσθεν μέρος* Π λν,σίου 

όε too loo? ς^λου εϊχονλεάσμα μεγαν χαλχοΰνύ 

και μετ αυτόν άλλους πολλούς συνεχείς εις σχμ0° 
μα κν/.λοειοες μεχο: του άλλου ςυλου, Γ.ίς τον 

άλλον ςολον εϊχον παιϊιον ν; άμα)μα του ricej* 
μν,νοοίχΜζ χατεσχευασμίνονj  το  υπο'.ιν εκράτει 

μάςιγα γαλχΥ,ν % χαΐ οτε έπνεεν ό σν$μος} εκί*



tsi ty'v , ώ?5 ετυπτε» δχαταπαόςως το'»
plyao λΙέ^τα. Έϋδι9εν δε δη-ρχετο ό χοότοζ δια 

τω» άλλων A s t r a y ,  cJs χλεχτpiopo's, χαίαπε· 

τελεί «ηνο» οονεχη * Saupaotcy χαι όνε'χφραςον, 

ωςε A(*y3’j 2<v« ore α» εχίνείτο ολίγον μόνον η 

μσςιξ* δ χρότθ$ δε'» επαυϊ» δλν;ν τ*ό» ημέραν. 
fiat οτον εκτυπουσδ απσξ ρόνο» e's τον λϊέ^τα» 

ε’δώττο να Γί,βτρ^σ^τ:; τετραζοοίονζ αριθμούς f 
εω> να aaocq δ ^χθ5· "C2;y iyivszo παροιμία, 

ΔωοωιαΤον χαλκείο», xas Εερχοραίω» ραςι|, «rtt 

τω» πολυλογώ» λε^ορενν;, επειδή ο< Κεοχυραίοι 
αριίρ^αα» ττ;» μάςιγα retry,·-’·  ’Ελαμίανον δε 

τρ:ω» ε*δω» ραντεόρατα * ε.τ τοό φί5»ρ:<ϊροτο; 

των ^νλλκ» τ»*$ δροίζ, ε’χ του xavjearos του 

ο Caros τϊ]5 nijy vjs, χαΐ ε’κ το» ίχου τοί χαλχοο 
ca£:Mti οpyavou* Tj,0:gm*o c 'zaj χσε ί^ςαρ^

γρτ,πμοι* π?/,*» πολό σκοτεινοί, ωςε ενίοτε ελυεν 
vj Ιϊο5:α τ»;ν εννοία» αυτών. Τούτο το pa»*

τείο» τδ αρχαιότατο» t*0s *Ελλα*όθ5 ον είχε» 
άπειρα οίρίίρωρατα, επειδή ίρχοντο παντογο·' 
Ozv Scops:. Ο ΐ δε Βοίωτοΐ εζεμζον τρπτοδαο

ττολλοόΐ Κ2τ* έτος, coj ιρόρον, χατάτ:ΐ·α χρν;ο- 

ρόν, διότι εαόνεοσα» τ*/ν μιαν Τερεαν. *En«:C/j 

ηρ’̂τνγτάν ποτέ τδ μαντείο» διά τινα αιτίαν, ν



δβ 'ΐερεία eTirfiv, αν Bikουν vd ειάοχημηοη τό 
ΐχιχειρημα αότώυ, να πρβξω<Τ£ πρώτον ηνα ά- 
ci&'wv * δδεν εχαυοαν aunjv. 0< ’Aflvjvatot εί
χαν πολλούς χρ/,α/χοος too Μαντείου τουτου, 
nipt ων duapspe: xat ο Δημοσθένης (a)·

§. ζ» Τοιαΰτα μεν kiyouoi ntpc too Μαν
τείου. Ta δε ονόματα των θεών ο̂ λθον υς*ρον 
«% τί$ Αίγυπτου fits V/v ’Ελλάδα , xet εδβχδη- 
02V αυτα xat ot RsXaayot της Ηπείρου, κατα 
ττ'ν σνμό’οολην του Μαντείου. Καί tore αφ·'*ρω* 
cav to Μαντείο» καί την Δωδων^ν fit’s το'ν Δία y 
τον μεγ:ςον πάντων των 3εών * xara tvjv yv&i· 
ρ^ν ταυτην. Toy δε Ηοαδίδώνος την λατρεία» 
(κόμισεν ixst ο Όδυοσευς ρετα το'ν Τρω?κδ» 
πόλεμον t ως ksyse ο "Ομηρος (β) t ο τι ο: Ή - 
πίιρ'-ότα: δεν εγνάριζον τότε ούτε το αλας , ού
τε τχν ναυτική» , ούτε τν'ν λατρείαν του Iloofit- 
δ^νος, ούτε tvjv θαλασσαν αυτήν* O-jrot ομ'Αζ 
ηοαν προς τδ ανώτερο» μέρος τηε ’Ηπείρου, δ- 
που εχκσε την πδλιν ο Όδυααευς, ως βίρν,τατ. 
’Εόαΐίλευε δε τότβ εκεί τίς Τυρίρρας δνοραζδ-
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p f t o j ,  S o ya r/jsa  copoiaa, τ ίκ ςω υ α -
μάζετο F.uforr,;. *Εχ xa tta js  «γεννηαεν 6 Ό ί& σ - 
oto; tgV  EJotiaAay« tqv caaiau tsivesciv ΰς£. 
pnv εις rs jo  Ίθάχην aaxas o ’ G ^acsS 'J i, α.ιατη- 
6fii*S J :i>  r ^ s  n^sfiAarr^s (a ) .

§ . η *  T s i& o ta y  μεν ^ ro s  to  ScijrasoTotci) 
*5as Ttoy αρ-χαίζ.ν*\ΐ7ΐίιρ!ώτ£ϋ IIsA a cy& y . "E rrft- 
xa  £s a t artosziat δΛθ;«ζο» aa i ra  tscotfipa iS t- 
ρ α  a s s a y  s'* t^ 'F . iX e s a s  fits xv'y “Hsetpas, xal 

o s ra s  η  /tt£ :s  asr?j «oi αογχρασις fic^vjtistTtas 
fn 'ay KOtiv^y Βρτ,σζείαο fits anacav xrp 'EXXaia, 
^Hnstoss» M aAsasyias» ’ Ι τ α λ ία ν , * Ιμ »/π» χαί 
παντα'/ον ,  ό -o ti vjcoy "EXA^yfis * saios ttsa» 
zoyu-ύν zui ΐ^-.αιτερ'ύς ita s  yfiyαρέναν sSipav. 
*H  5s βασις tvjs SpvjcTKfii’os ijro y  n aysayas^ aJ- 
x r“. ^OSfiy ^ λ δ π ο α » » cst μετεχειρίζσνχο zai al 
‘Επειραται τα μαντεία εις Ttaaav επιχείρησα t 
ws zai ot άλλοι ^EAX^tfis * zai ρ ολ ίςα  AfijOti* 
<3ta, οτι ο Πυρρος ηράχηοε za) το iv AeXyo'j 
μαντείαν» οτδ εμελλε να ςρατενση εις την *Ιτβ· 
λίαν, zai ί λ ο ί ε  χα-ηαμον Ao£a*y. O t μεν Wo· 
Acasas fijvA axrca  πβλό τν,ν 'Ικεσίαν. AvjXeO/i ,

3iO
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οτε xaT ip ro y* τ«ε Ικέτις προς etJtoyc, οεν to y  
«διδοο* ως δβ'υ εδωκβν xat τον Θεμιςοκλία. 
Έ τ ι  δ ϊ st$ τάς όρχομωοιας όβψαζον βους , χαΐ 
taorrtcy αυτονς εις τμήματα μικρά,  επειτα ωμ- 
Miti. Τ οοτο όε δ ^ λ ο ΐ ,  c u  οότω ya xorrtj xal 
το οωμα to o  a S s ro itro s  to y  όρκον. Όθεν ή rta- 
ροιμία , βοός ό Μ ο λ ο τ τώ ν , snt πραγμάτων όιη- 
ρημενζν καί κοταχδχομίνων λεγάμενη, " θ τ {  δ« 
ηοαν γιλοαιτιρμονες οι Μ ο λο ο σ ο ΐ, to  eόειζαν 
SoXAecus, xat μάλιςα ο Π όρρος εις πολλές πξ· 
ptcacsc5» ως χαί όταν ηυρε τινά σκΰλον, ψυ· 
λάττοντα τρεις ημέρας νεκρόν τον αυθευτην αυ· 
του εις την ερημιάν, onou iaovsuoav αυτόν τι- 
ΐες ςρατιωται* Μ*ότι τόυ μεν νε/.ρον £#οψβ, 
τον όε αχΰλον ελαοε καί έτρεγεν. "Ετιειτα εις 
μίαν εζΛεωρνριν tow ςρατεόματος, εχάΒητο ό 
ΪΙνρρος y.ai εθεωρει toy's ς ρ α τ ί^ τα ς  c laSabov· 
τας, Έκόβητο οε ζληοίον αότου και ό οχι*λο$ , 
χαί ίγνωρισε tow's γονείς του όεαπότου αοτου, 
Β02εν ωρμν,σε με τοιαότην μανίαν προς αόtoy's» 
ωςβ Liteατιτεά&η ό Ώ,υρρος,καί ελατευ αότους εις 
εξέτασα,  νΛα έμαρτύρηααν τον γόνον, Χαί ετι· 
μωρ’/ΒηοαΌ. Οΐ δε ΑΉ'.κες t ο " τινες rcav μετά* 
ξύ των Ύυμααιων χαί *Αθαμάνων, ε'ς το όρος
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S i s

Πίνδου i ό-σαν trupptush i?s tg Xy^tvtw* Δ:α
τοίτο μάλιςα εόίωζεν troτοδς ο ΠεφίΉοης £x 
τ ν ς  Θεσσαλία;. "Απόντες δε ο ί Ήπειρωτα» γ,σαν 
πιςοί προς αλλ^λοαδί *αί προς toils ανμμόχονς 
αώτων* ώςε εκα-δνοευο» καί υπέρ εκείνων,

§. θ*. Περί δε τοδ τιθλττ«οδ αοςηρωτας aa2 
nljs νομοθεσίας των ΊΒπειρωτών,  δεν Ιχο^ιω 
yviaarv ΓΓδρ:ςστοτ7,Β, ΐίΤβίδη τα τοιαντα δε» εσω- 

6τ4σαν εις άμας. *0 Αριςοτελης, 05 τις εγραψε 
τας πολιτείας τοσοότων πόλεων , εγραψε καί τψ 
των ’Ηπειρωτών, -ως άναψερει Στέψσνος ό Βο* 
ζάντίος , δαως §εν εαώθτ,οαν’ ομοίως εγραφε καί 
*Ηοα*λδί'δη; ο ϋονηχδς, καί Νικόλαος δ Δα

μασκηνό s* *ai δ 'Ptavo's* «at αλλοε, άλλα όεο 
σώζονται, ε’*τδς τευω» τεμαχίων. Μόνον ό *Α- 
ρεςατόλης ίγααφεν εκατόν πενήντα οκτώ πόλεων 
πολιτείας * ως i f ) t i  δ Λαδρτεος, ων τα όνόμα· 
τα αναψερει δ Φαδρ'κίΟς, οδ̂ ? δμως ολα , σλλ’ 

δσα «δον»} 9η να συναφή, τα δποία σναψίρονται 
εις οιαψόρονς συγγραφείς * ί’ηεεδη δ Λαίρπο; 
άναψερ(ι μόνον τδ» αριθμόν. ΐ.ΐάομον όμως* ότι 
“η διοίιτηαις των Ήσεφωτών ητον μοναρχική* κα
θώς καί όλων ιών αρχαίων εθνών · ότι τζσαν αολ" 
λα» δίοαήαδ'ς είς ryv "Ηπειρον, καί κακά τονs



νϊωτεροας χρονους ν,σαν καί δημοκρατικοί , ως 

των Χαίνω» καί Θεσπρωτών’ καί ο τι πάντα τα 
«5ϊη της ’Ηπίί’ροο ίΐχον κοινήν αυμμαχΐαν προς 
ίλληλβ, εναντίαν των ί£ωτερ«ων εχθρών' και 
τούτο δεiftvast, οτι η ttoXitixoj αύτων δεν ητον 

ποταΐτή, καί διά τούτο εκοπίανε καί βγραφεναυ- 
την ο ’Αριςοτελης. Έ τ ι δ s' είδομεν, on οι Μο- 

λοΜΟί περιώριζον την μοναρχικήν δυναμιν κό

τα toils νόμους αυτών με όρκους καί θυσίας, 

καί τούτο δατιίρησί τό μοναρχικόν σχήμα ατά- 
ραχον τασοότους αιώνας. Τόσον δε ησαν ευχα- 
ριςημενοι ο: Ήπεφώται $ίς την διοίκησα/ τού
την , ώςε, οτε εμεινευ δ *AptΙ6α$ οργανός καί 

ανήλικος , δεν εχάραζαν αυτήν , αλλ’ δΛεμψα» 

αϊτόν εις τάς 'Αθήνας, να διδαγθη τα ηθη, τους 

νόμους, καί την διοίκηβιο των "Αθηναίων· "09εν 

οςερον μετεδαλε σχεδόν εις δημοκρατικόν το 

σχήμα της δ:θίκησεως» καί εχτοτΒ εξημερώθη- 
σαν, χαί χαλλιεργ-ηθησαν οι Μολοσσοί» ω ςεέγι
ναν χόριοt πόσης τη? *ΗίΚφου. ’Αλλ’ at μικροί 
δ; οικήσεις είναι πάντοτε επιρρεπείς εις διχονοιας 
καί διαιρέσεις, όταν μάλιςα εχωσι γείτονας 
μοναρχικούς xal ισχυρότερους, η άλλους εξω
τερικούς επίβουλους’ επειδή τα πορώδη σώμα·
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τα G:a:p5VV?ai ενχολώτεραν. 'Oaay ejotriJ καί an
e»: a: v* ctippay ία πσλλων &etip8?rat

εναολ'Χζ, 0:2 παλλών »at δ-βρνρων μεαων urta 

των ε|ωτερχών. θ 5 :ω  Snjpvyvre o: “ίωνίδ M5 
T-oy Περσών, ©i 'Έλλ/,νε; una τώβ Μαχδώβνων 

καί 'Ρωμαίχν, xal Jn* αυτών των Πεοβών πρό- 

τέραν, «iia tsCto cwsa&tlXsuEV β Θαλγ,ς τον* 

"Ιωνά;, ta eixStocot ε'ς μιαν διοίκησα. Autd 
πραείλεπον, s Πλάτων, 'Αριςοτίλγ,ζ, Sevspav 
aa: sXXsj, κοί επλαττον psv nvXrrcsas* rrpaxpi- 

νονζ£$δε πανταχοϋ τηνεννομον μοναρχιχγ,ν δ:οί· 
ZYt~rv. Δύϊο τοίττ τό σρενΗτον χαχαν επαβανχαί 

C: Ήπείρώταί» ο :α;ρνόρενοί πιοτών γείτοναν αό~ 
των Ρ.Ιαχεσννων xsi "Ιλλυριών, επδίτα χαί υπό 

τών *Ρωρα:ων, ώτε «Γκηεσον ε:ς την δουλείαν 

τών 'Ρωρσίων, καί εοίλοί ovrfs χατνίοτν^αν «ίς 

ττνίαχάτφ  αναρχίαν, &, s’|  aJi^s, εις τ^ν τνραν- 

νίαν tg*j Χσροπα?, ιια αιαγζασΰωσι να ζην/,σα- 
αν  ovts? *Ρωραί,ν V5 '̂VtxvjTaj, ώςδ να trcvcvj δ? 
cXou τ  ε2ν·*τ3 ν^αρξις αυτών, ώσπερ χαί εγένετο.

§» ι .  Οί'ΙΙπίίρώταί ^σαν/. 2: εα/αί είοωςο.'ι 

χρασέως xapteca^s χ«κ Spa^xijs* χαί προαί- 

ftGcicz ήο\εμιζγ4ς. Ύαΰτα δε είναι τον χΧ&ατος, 

τ;·5 cyyxpsjtaj του άερνΐ, τ^ς διαι'tsjs χοί του
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επιτηδεύματος αποτελέσματα* insi$riy outer αρ
χαία έθιμα μετε^λνΟησαν, και το yeuos βονε- 
κράΰημέ ολλα νεωτερα yiwj, όμως το κλίμα καί 
sjeuyxpaois too βίρος, τώο οδατω» καί λοιπών, 
είναι τααοτά. *03εν τα |ενα εθνχι εί$ ολίγος ye- 
νεσς λαμδανουσι tvjv abyxpaarJ εκείνην, χαί σομ· 
ytJpovrat με τα ηδη των εντοπίων» Πολεμικοί 
ησσν χαί είναν εττ, χαδοτι απότοός χρόνους των 
HeAaeytov με’χριτοδδε osvay^xcv .άοπλα ε’κ των 
χειρων. Καί όταν δεν είχον e£corfiprxot)s πολέ
μους, εμάχοντο, χαίετι μάχονται πρός άλλνίλους, 
©ge δ$υ ελειψε ποτέ ο* πο'λεμας εκ τ^ς Ίϊπει'ρου.

§ . ία*. Έ υ  tvj Ή πείρ ω  «yivovro oi τ ά χ ις ο ί 

Γπποί, καί κάλλ ιςο ί |3 άες ω ς εϊρ'/,ται. Το* δε y a -  

λα τω ν ^ λ ε ί ω ν  |3οων ντο ν  aySouev togA iysixac 

o’ ’Δ ρ 'ςο τ /λ η ς  ( a ) ,  S, μ ά λ ι ς α  τη ς Χαονί'ας iy e 'v o s ·  

το χ α ΐ μ ε 'χ ιςο ί, χα ί eAeycu δ «  τα α ν  ε*χ του y e to u ; 

των βοώ ν tou Γηρυόνα-υ. Τ ίνάμαζον δε αυτοός 

Α αρ»ους> α πό  τ«νος Κ ώ μης Α α ρ ί ν / , ζ ,  yj ά π ο  

τουβουχο*λου Α α ρ:’νον , it)sAs*yeiO S y o A tag /s  too  

Δίλιαυου ($ } · Ε π ίσ η μ ο ι δε ησαν καί ο ί ποιμε·
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(β) Ζκων <V°?· Γ*« «β ·
(p) Ζ«ίϋν*ουσ. Ιβ\ «*\ Γ*. λς*.



m ax a&ss τ£υ MoAcssayj ε?$ ^ολαζα» νωοηο:- 
l&siov, μεγίζοι uai rrpiaSamoi o»i«s* *Ό9δυ i- 
{ΧϊΊιΚζγτ,τανι or* xsToysvra* eara’j  ysi'Otis too 
σκολοο ezf&oo T5’J 'HyaisorwaMO · tew οποΐβ» 
sXrsczv η Π :2χ::ς a~o j i s  Mt'yuia (a ) . As^staj 
§3 IMoXcicas και it’sr ς^ΟΞ txjs μετρ&ης, τον 
c noisy ins/Sijsao si MaAooeoi ίσω; , xai fters· 
χ«:ε/£θϋΓθ c 'jtC’J si's xs’js  U/U.OO3.

3ιβ

00 iv ’G/jy. Tift, o’.





Ή Π Ε I Ρ Λ Τ I Κ Α'.
Η* * Τ  Ο I

‘ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Κ Α Ι ' Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΗΓΣ 'Η Π Ε Ι*. 

Ρ Ο Τ  Π Α Λ Α ΙΔ 'Τ Ε  Κ Α Γ  Ν Ε 'Α ,

κ α ι *

Β Γ Ο Σ  T o r  Π  Τ  F  F  ο  τ,

Σ  ο λ λ ι χ  Θ i v r a  in π ο λ λ ώ ν  Συγγρα·  
<ρ«ων κ αΐ ηα ραψ ραο9 t v t a  t l i  τη 'ν  

ά λ λ ο υ ς  i  ρ αν *Ε λ λ η ν ι χ η ν γ λ ω ® a a ν ,

u It Ο

' Α Θ Δ Ν Α Σ Ι ’Ο Τ  του Σ Τ Δ Γ Ε Ι Ρ Γ Τ Ο Τ

ΚαΟη^ηΤου τί?$ *£λληνικη$ ΓλωσΌΊ^ βν Τη 
«ν Βιέννη τη$ Αονςρίας Kui<rapo€ct(rt\tH.̂  

*Ακαίη/χία τών ’Ανατολικών Γλωττων.

’ε ν  β ιε 'ν ν η , τη ' ς  α ο Χ ’ς τ ρ Γ λ ς .
*J5v τρ ΤυΠογραφίρ του ’ΐωαν. Bctg0. TffSWoV*

1 8  1 9 ·



Τ ο Χ ς  ά ν κ γ ι ν ώ σ χ ο υ ο Ί *

X  ο μεν αίτιον, ©πιρ μ» παρεχίνησιν tit του· 
το. το «pyov, εΐρηται ίχανως εν τ ι  τω προοιμίφ 
too 'EXX*jv<xov ΤροπαΛν , xal ιν  το?ς πιρί ix- 

δοσίως των ΒΛον των Ινδόξω» προρρηθεΐσι», ων 

μ /pos ίς ΐ  χβί ο Β ί’ο; τον Πνρρου, ο$τ<ς ιπρβ· 

πβ να ίχδοθιϋ χατά τον τροπον ε'χεΐνον, ως ε(ε· 
δόθη ο του Μιλτίάδου xal Θβμιςοχλιους. *Δλλ* 

η 'ίςορί'α απαιτεί την συνεχεία» αντης «V  άρ· 
χης μέχρι τέλους» τον σύνδεσμον της χρονολο* 

y *a s» χαίτην σύγχρονον αυτή Γεωγραφίαν, tit 
διασάφησή καί προσδιορισμόν χατβ χρο'νον τ ι xal 

το'πον, χαί δειξι» xal ίπιχύρωσιν των ίςορυυμε· 
νων ♦ χαΘ* ολλας τας tit ταυτα ανντίλονσας πε* 

ριςάσεις. *Ανευ yap τοντων η άνάγνωσις αυτής 
δεν είναι σπουδαιολογώ φιλοσοφιχη, εξετάσεως 
χαι χρίσεως λαβήν» καΐ άπαρχάς φιλοσοφίας* πα
τά Πλούταρχον» per παριχουσα» αλλα γίνεται 
απόλυτός &fcfyqa<$ δίβτρ:6ης χαρ*ν μόνο», xal 
τρόπον τινά, είδος μυθοπλάσματος εν βί&λω η 

6ν δεάτριρ παριςαμινου, Προς λύπην η τίρψ<»



axapiaiaV) xaiμηδεμίανσχετιχηνπρος τάς αείποτε 
συμβαινουσας περιςάσεις τω χρόνω συναυζάνου- 
σαν, xai tvj St (όρια τάς μνήμης διαμεν ουσαν xai 
συναχμάζουσαν ωφέλειαν ϊχοντος, *Επειδά at 
προαιρέσεις at διδακτιχα'ι, xat at πράξεις at Spa· 
ςηριαι xa) πραγματικοίt απαιτούσε xai τάς.ί- 
πιρρεονσας περιςάαεις συμπλεχομβνας 9 xal ix  
πάντων τούτων απνάγεται ο χάρηος της Τςορίας, 
xai at άπαρχαϊ της φιλοσοφίας* Οηλαδη, at 
προαιρέσεις, επιχειρήσεις,  εχτελεσίις» χρήσεις 
xai χαταχρησεις προτερημάτων, τόπων, χαιρων 
χαί πραγμάτων, at μιμησεως η αποφυγής ά- 
ξιαι* Οό'τω γίνεται η άπονος διδασκαλία της *Ιςο· 
ρίας t χαί η ακίνδυνος «ρίλοσοφίκνί θεωρία xai 
πείρα των πραγμάτων» ως εφην πολλά περί τού
των ευ τω προοιμίω του Τροπαίου.

Οί Βίοι του Μιλτιάδου χαί Θεμιςοχλε’ους 
εχουσι προγενέςερον τον Πεισίςρατον, xai ( W  
δηε'χρίθη εύλογον νά συναχθη xat ο βίος αυτόν» 
xai νά χαταταχθη είς την σειράν των ευδάξωνί 
άγραφη εχείη συνάφεια της προ αυτου *Αττιχης 
Τςορίας, απο i j S Ώγυγου· Και ούτως οι μετά 
τούτα Βίοι των Ά ττ ιχων ε*νδόξων , συνέχονται 
πατά χρονολογίαν, Έπειρώτην ύα άλλον δεν ε-



χομεν προ to t Πυρρον εις την τάξιν των ίνδό- 
|ων, otirfi μετά τον Πνρρον» Προτεροί μεν η* 
οαν, άλλ* η 'Ιςορία αίίτων δευ ε̂ ΘβΦίΐ» efc r<- 
μάς, ι*χ*Όί«κω» ?εμ«χ?ωυ. "Q9ey ifcoy eyayxvi 
t>« cyy&ccoprtv tyy ‘l^op&y tvjs Ήπίε'ρου χρονο- 
λογιχωςτε καί γεωγράφωνs pie To'y B/oy του 
Πυρρον όσον ενδεχεται άκρ^ως xal introμως , 
κβτα τκζ σωζομη/αξ μαρτυρίας, Ήπιτόμως δβ 
Asya> ουχί κατα προαφεσ^* αλλ’ κβτα περίςα- 
α ν , δίοτε το πράγμα είναι τοιοΰτον Β ω$ cu 
to ?s f i ^ s  pv)9»joer«{,

Δ ίβ  τουτους apa τους λόγους εξηρεόνησα 
t^y  o V  αρχής ‘ίςορίαν της Ηπείρου, toys προ. 

γόνους του Πυρρου, ttjy re a y p a ^ a y , xal τα 

«0yvj, ποτέ xac πόθεν ^λθον εις την "Ηπβφον* 

tas δΐοιχησεις9 τάς σχίσεις, τά ε9ιμα αυτών, 

καί παυτα τά λοεπά, αττδρ λαμπρυνουβί xet' σα- 

9>ν^ίζουσε την 'Χςορί'αυ, xac τάς πράξεις του Πόρ*- 

ρου. Έπ^δν) ουτω yyap^optsy» όποιαν καταςα- 

σιν είχεν τ* ’Ήπειρος οτε παρίλα&ν ό Πυρρ’ος την 
βασιλείαν · ο*πο?α γειτνιάζοντα έ'9νη, xac τάς 

προς αότά σχίσεις της Ήπειρον · πόΘεν εςρά- 
τβυε προς τψ  Μακεδονίανd Θεσσαλίαν, Δ ίτω -



λίαν , 'Ιταλίαν, Τίόσα τα μίχαξυ διαςτματα % 
cî ovj) ς*νά, θάλασβα,  ποταμοί, καί λοιπά.

Μετά δ ί το'ν θάνατον too Πόρροο η *Ιςορί· 

χη περιέργεια απαιτεί, διά.τους ρηθίντας λόγους, 
tyv συνεχείαν της 'ίςορίας, καί τ>]« καταςαβ<κ 

τ^ς Ήττίφοβ. "Ο θενα’ναρίρω τονς απογόνους τον 
Πύρρου , ττν υπό των *Ρωμαίων χαταςρογη* 
της ‘Ελλάδος, εν $ εμπεριεχίται καί η ’Ήπίφος· 

τάς Ιδιαιτέρας αυτής μεταβολάς καί δοςυχΐας, 
την Ιδιαιτέραν Ίςορίαν επί Βοζαυτί’ων καί Λστί* 
νων μέχρι της όπό των νυν χρατοόντων άλωσεως·* 
Π ερί τούτην την εποχήν, ότ» οι 'ϊλλυριόί καί 

'AXGavoit καί οI Ήπειρώται ηααν άπαντίς Χρι* 
ςιανοί, συνέβη μεγάλη ταραχή είς την "Ηπβφον 

καί ’Αλβανίαν, καί πόλεμοι συνεχείς κατά Γβωρ- 

γίου του Καςριώτου * ετι δε καί μεγάλη ηθική 
μεταβολτ, 'Επειδή ό ρηΒείς Τεωργιος ο Καςριώ· 
της, άνατραφείς είς τό Παλάτιον των Σουλτά
νων, οπού $τον ενίχυρον, εδιδάχθη καί τά δόγ- 

ματα της θρησκείας αυτών* επειτα δε άποςα- 
τηαας ,  διηγειρε την *Ηπειρον καί 'Αλβανίαν κα« 

τά της Πόρτας , καί επολεμει συνεχώς> αείπο
τε νικών. *Δλλ* ιπερισχύσας ό Σουλτάν Μου·» 

ράτ ο' δεύτερος, εδίωξεν αυτόν εκ τ ις  *Δλ$ ι *



»(ας xal Ίίηίρου τώ 1 4 4 7  > ****** fttttfteX- 
λιν ό'λας το» exit Έχχλησί'ας if j Τζαρί'α, «£ι. 
δωχ« χ«ί προςα)>η*ν » να τουρχεύσωσιν at ύηοχεί· 
μ$ιJit τον Tmpylou% η να fOvtuQoaoe, τούς o- 
κοΛος ίνόμιζεν άποςάΐας» T o n  ιτουρχίνδηααν 
άπονης ol 'Αλβανοί της ’Η π ιφ ον, ως λίγα ο 
Καντβρφης (α). Ταύτα τα συμ$ε&βότα δίν «· 
vasp/ρω Π8ριςατιχως, διότι avapipovrai ιδίως 
eti την 'ίςορίαυ του Καςριίύτου» "Ευ τούτοις δβ 

βναφιρω τας ίηιδρομας χαί μίζας των £ινων 
ι0νων, α"τ<νβς μετί&αλονχαιτόαχημα της Γ ΐω . 
γραγιας· δί αύτο τούτο προαίΰψα χαΐ την VIαν 
ΥίΆγραρΙαυ, χαί τούς*Οδοιηοριχούς ΠΛαχας, ως 
λε^ω ΐχι?,  τα ortota προ'ς το?ς αλλοις, σα«ρη· 
νίζουσι πολύ χαί την «αλαια'ν Γιω^ρα^'αν, ι?ς 
βνχολωτίραν καταληψιν τ·/ς 'ίςορώ ς

Μίτα δ# ταντην την τελευταίου αλωσίν» η 
*Ήπΐίρος δηρίβη ι?ς πολλα'ς *Hy$pov/as» ofov« 
Π αοααλίχια, χατά τον τρόπον των χρατοώτων* 
ως το' Τ επ ιλ ι^ ί»  ’Αργυρόχαςρον, Διλ&νον» 
Α*ρτα ι αχού ιδιαίτερους 'Ηγεμόνας ι Cnoxeφό
νους εις την ιίψηλη'ν Πόρταν, χαί βχτοτε δεν συ-

(dP) *Sv *I?oj· Σονλτκ'ν Movjctt τον 30.



νί&ημιταέολη, ιχτβς τ;νων παραθαλασσίων με* 
ρων, τα όποια ελαβον οί’ΕνετοΙ. Kara Si την Γαλ* 

λ:κην ίπανάςασεν, . St $ ε κυρίευσαν ο I Γάλλο; τας 
*Ιονιχας νήσους ♦ <λα£ον χαΐ αυτα εχ των 'Evs- 

»ων · άλλα μετ* ολίγον άνελα&εν αυτα πάλιν ο 

Ά λ η  Πασσαζ, ο νυν Ήγεμων της Ηπείρου* "Εσω
θεν όμως η "Ηπίίρος β/χδ πβντοτδ πολδ'/uovs καβ 

ταραχα'ς, ηερίων λεγ<ύ iv εχάςγ πόλδί χβΐ χω· 

ρα της νιας Γεωγραφίας, όσα δέννηΘην ναΐίίρω, 

Μβλιςα Si επ\ της 'Hyi^ov/ας τον πρότερον 
Ήγεμονος των Τωαννίνων χατηντησδν η χώρα ift 

•ίόος αναρχίας ως λίγε: ο ΠονχΐόΥλ. Τότε ' Ηγε

μόνευε» ενόόξως ο Ά λη  Πασσας β;ς το TtrcfXiyyt* 

όπον Ιγενννθη, βχων πατρόθεν την *Hyi^ov;av 

ταντην. "ΟΘιν όιώρισεν αυτόν η νψηλη Πόρτα 

'Ηγεμόνα των 'ΐωαννίνων, ΐνα χαταπανση τας 

ταραχας της ’Ηπιφον, xal εχτοτε ηγεμονεύει, 
'χωυ την χαθιόραν αντον δίς τα ’Ιωάννινά. Κα* 

τα tovtov οόν τον τρόπον εχομεν τη'ν σώζομε'* 
νην *Ι^ορ«'αν της Ήπβφον απ’ αρχής μεχρε τονόδ.

Kara  tovrov τον τρόπον χατΐτα£α xat την 

ϊςορ/αν χα: Γεωγραφίαν της ’Α ττικής» ητις 

ϊχόο9ησδται ρΐδτα ταντα* χβ) οντω νομίζω, ότι 

tivat ευχολωτερον, ωφελιμωτερον και χρησψώ*



ζ
τίρον,νά βυντεθωσι χαί τά άλλα μέρη t^s *Ελ- 

λαδο?* Ota τρία ai'ua, ως πρό*-τήν παρούσαν 
χατάςασιν του γίνους. Ilpiatov μεν, δτ« ή *Ιςο“ 

pi a % ως είρηται, απαιτεί χαί τι\ν γνωσιν τής 
συγχρόνου Γ εωγραφίας, με τήν νυν παραβαλ- 
λομενης, ε?ς axpt&vi xal επωφελή χατάληφιν των 
Ιςορουμενων * ημείς όμως δεν εχομεν ούτε πα* 

λαιάυ, ούτε νεαν Γεωγραφίαν ϊτι, ανάλογου εΐς 
την παρούσαν χρείαν. Δεύτερον δε> ότι ό ονα· 

ίίχει πρόχειρα χαί εν μια ευχρήςω xal 
«δωννίτω βί$λω σναχεΐρας ♦ όσα επιθυμεί να μά- 
Ον) περί ενός ιδιαίτερου τόπου. Τρίτον δε, ότι% 
όταν χαταγίνηταί τις ,  συγγραφών ν  άναγινω- 
σχων τά ενός ιδιαίτερου μέρους ♦ εξιχνιάζει αυ
τά προθυμώτερον, χαί άχρι§εςερον, ευσύνοπτο- 
τέρα όντα, χαί επομένως, ωφελιμωτερον, xai 

μάρτυς τούτων η προφανής αλήθεια. "Οταν ιχν) 

«$ προ. όφθλμων προχείμενον αργόν , r/]v κα· 

ταμετρησιν, φερ'είπεΐν> ή περιγραφήν ενός μό
νου χόλπου, ή τόπου, ή τοιουτου τίνος άλλου, 
αγωνίζεται χαταμετρων χαί περιγραφών ευθυ- 
μωτερόν, προθυμώτερον, ευχολωτερον, χαί τέ
λος » άχριβεςερον } χαί περιςατιχώτερον. *Επδί· 

* λ ί όταν είναι ή όλη χαί τά άντιχείμενα όλιγω·



itpa, tits  βρβθίζκαι η ρλομάθκα φιλότιμα* 
ttpov Sis αύ'ξησ tv της ti'Xvji» Tv a fair* πληρίςίρον 

to βργον, "Oral/ όμως npoxtitat η χαταμβΐρη* 
σις, rjy nsptypafj πάσης της οίχουμίνϊ',ς, η πάν

των των παραθαλασσίων του Ώχίανοΰ, Ιλυγ· 
για τον νουν το πλη0ος των άντιχβιμίνων, το 

απβιρον της ύ'λχς, xal το μίγίθος του ϊργου· 
To St όνσχολον» πολυπονον xal χιν&υνω$βς του 
ύπιχβιρηματος, unspSalvst την ανθρώπινη·* §υ· 
vau.iv, προθυμίαν xal υπομονήν. ' OBtv αυμ§αί· 
νουσι παροράματα Ιν τοΤς τοίβυτοίς Iιχ- πολλών 

• αίτιων βχούαιά τβ χ«ί ακούσια* Αιά τούτο xai at 
ΊΑουσαι , ο μου ο Scat» όιηρΐθησαν t!ζ πολλά μ(· 
ρη, καί πάλιν sis πολλούς κλάδους , και βι· 
ΘλΙα , xai xicpάλαια * xai παραγράφους * Stott 
μόνον οδτος ο* τρόπος that συμφοράς βίς ούχο* 
λίαν xal παραμυθίαν των άναγινωσχο'ντων , βίς 
ενθύμηαιν των χιφαλαιωόως εν τάξίι άρμονιχικ 
άναγινωσχομίνων, xal · ξαχρίβωσιν προχβιροτβ* 
ραν των ζητουμίνων. Αιά τούτο βγραγον xal οi 
ημίτεροι πρόγονοι iScatrβρως Άτπχά» Ήιτίφω- 

τιχά , Θβτταλιχά, Βοιωτιχά, Κρητικά * xai λοι· 

πα, ως μαρτυρούσι xai τά σωζομ(να τού Παυ«· 

‘σανίου. Ού'τω γράφουαι xai οι Ευρωπαίοι την



'Ιςορίαν xal Γεωγραφίαν Ιδιαιτέρως όχάςου έθ
νους χαί τόπον, χαί εξ απαντώ* τοιίτων συν- 
τάττουοι τάς γενιχάς χαί χαθολιχάς, χατα την 
χρείαν, επιτομωτερον, η ε’χτενεςερον, "Οταν 
ouv εξαχριβωσωμεν χαί ημείς οΰτω χατα μέρος 
τγν παλαιόν τε χαί νε αν 'Ιςοριαν χαί Γεωγραφίαν 
όλων των τόπων της ‘Ελλάδος» tot# είναι ευ- 

χολον να συντάξωμεν χαί γενιχην επίτομου εις 
χρησιν των σχολείων, χαί εχτενεςεραν προς γνω- 
οιν χαί μελετην γενιχωτέραν. At δε χατα μέρος 
ιδιαίτεροι εχάςου τόπον μενουσε πάλιν χρησεμώ. 
ταται χαί ευχρηςόταται προς γνωσιν xat περιερ· 
γειαν περιςατιχωτάραν, χαί ως οϊοντε εντελεςεραν· 

Το πράγμα όμως είναι χαί ουτω δυσκολον * 

εργώδες χαί πολόπονον * διότι τα βοηθήματα 

είναι ολίγα» χαί εις πολλούς συγγραφείς σπορά- 

δην άναφερόμενα» χαί ταυτα άαυμφωνα χαί α
κατάλληλα, Τά  δ# συςηματιχά συγγράμματα» 

όσα επραγ ματ ευοντο συςηματεχως περί *1 ςορίας 
χαί Γεωγραφίας εχάςου τόπου άπωλοντο» τι- 
νά μέν χατα μέρος, τά πλεΐςα δε χατα χράτος, 
Π#ρί δε tvjs ’Ηπείρου πολύ ολίγον εφράντισαν 
οί παλαιοίτε χαί νέοι, "09εν ελεγε χαί ό Ααν- 
&λ ό Περίφημος Γεωγράφος της Γαλλίας » ότε



διν itytu ίίλην» να οχεδιάονί Χάρταν της ‘Ηπδί· 
ρον. Δ:ά tout® διν πρεπει υά ζητω/ztv πράγμα· 

τα ιντίλη ιχ iwjy'iv άτεΧων γινόμενα, αλλα να 
ευχαριςώμεΒα μάΧιςα, eτι ισώδηβαν xat aura . 
τα ο’λ/ya. Ή δβ ιπ/πονος xat «ρ)>ω'δης χαί τοντων 
των ολ^ων evXAoyvj, προξενεί πόΧΧάχις χαί ηαρο· 

ράματα* ό9ενοπουευρεθ^τοιουτόντι, νατο'δίορ- 
Βωνωσιν η να το* προσΒετωσιν οί ψιλογενεΐς xai 
ειδήμονες άναγνώςαι, φιΧογενωςχαι γιΧοπόνως, 

νομίζοντες χοινόν xai χο/νωφεΧες του γένους 
το εγον · επειδή η χατα̂ ολη* των ΒεμεΧίων 
παντός οικοδομήματος είναι δναχολος* πολλα'χίς 
δί xat «τκοραλη'ς. ”Αν δμως τόχν) χα) τιθω- 
<ην at βάοεις ςερεαΐ* νί «ί^κοδομησις «fvat 
ευχολος.

Των ft«v αωζομενων Γεω^άρων, ο Σκνλα£ 
αναφέρει εν καρόδφ xai χεφαΧαιωδως μόνον τα ηα· 

ραΟαλάσσια έθνη της ’Hrret'pou, $to*tt το* εργον αυ· 
του είναι περίπΧους. Ό  δι Διχαιαρχος άρχόμενος 
από της *Αχαρνανίας τον Βιον της ‘Ελλάδος, δίν 
παριλαμβάνει τνν ’Ήπειρον. *0 δι Σχο/χνος άνα· 
φέρεε μόνον τον Ώριχόν, τοος.Χαονας, Θίβαρω» 
τους xat Μολοττοος, xat τοντων μόνον τά όνό· 

μιιχα· * Ομοίως xai Διονότιος ό Περιη)>η«!ς, χα?



ηνες ά λ λ ο ;. * 0  δε Σρά$ων άναψε ρει μεν πλεΐο- 
να, άλλα μόνον τα  παραθαλάσσια περιςατιχω· 
τερον· °Ολα δε tout a φαίνονται εις ημάς ως χρν)σ · 

μοι κα\ ονόματα χατάζηρα * S ion εχεΐνοι $ypά
ρον περί πραγμάτων εγνωσμένων τότε, τα  οπ ο ία  

ΰςερον μετε$ληθησαν , η ιξελιπον $1  όλου» 'Ό -  

Οεν άγνοούμεν άχριΘως την εχτασίν όχά ςου τό
που, xai Stotv  π ολ λ ώ ν π δ λ β ω ν , χαί λοιπών. 
T o  δ$ μόνον μέσον, ο περ δύναται υά ρυλάξν) 
τούτα , είναι »/ άςρονομιχτ χαί γεωμετρική πα· 
ρατνίρησις ι ητις δεν ί'γινεν ε τ ι άχρι&ης εις πολ

λά μέρη της  'Ε λ λ ά δ ο ς . Διά τούτο άγνοοίμεν 
που ητον η  Δ ω δ ω ν η » καί άλλαι π ο λ λ ά ; πόλεις, 
όσοι Siv ησαν πλησίον εις μέρη σημαντικά.

Των  δ ε  Τ ς ο ρικών Διόδωρος ό Σιχελιωτης 
xai Διονύσιος ο *Αλιχαρνασσεύς έγραφαν β ο ς η *  

ματιχωτερον τ η ν  *Χςοριαν τ η ς  'Η π ε ίρ ο υ , ά λ λ α  

χαχ£ τύχη εχεΐνο τό  μέρος εχάθη xai των  δύο» 

όμ ον μ ε ά λ λ α  π ο λ λ ά , ένθα άνεψεροντο x a i  πολ
λά γεωγραφικά συμπεπλεγμενα. * Αναψε ρουσε μεν 
χαί άλλοι, ω ς  ο* Π ο λ ο & ο ς , Θ ο υ κ υ δ ίδ η ς , &ενο- 
φων, *Ioo<j{VOf, xai ά λ λ ο ; πολλοί, ούχί όμως συ- 
ςημαηχως, α λ λ ά  τεμάχιά τ  ινα διεσπαρμένα 
Ϊ« Ι ασύνδετα, διότι ό σχοπος αυτών δεν ή τοι)



φ'
©2τος· Τ ιλος δι /βωΘη αωος pcVov ό βίος ιο ί 

Πυρρου urto' του Πλούταρχον ytγραμμβνος. *Αλλβ 

χαί ο Πλούταρχος (γράψε προς «ίδο'ταςτης *Ιςο· 

ρ«'ας xat Γ«ωχρα$>ίας tvjs Ήπεφου, α'ναριρων χαI 
τους ‘ίςοριχονς, οθιν βλα& την ύλην * ώς σω· 

ζορινους xei υπάρχοντάς, ί£ ων «δυνατό πας 

βναχνωςης να Ιυχαρίςήαη την mpispyttav αν του* 

επδίδη ο οχοηός τον Πλουτάρχου «Tvat να δίδα* 

|η το' η’βαο'ν, xat οδχί το' γεωγραψίχόν. *Ό5βν 

δίώχβί πανταχου χυρίως το ηΘίχο'ν, παραδλβπων 

τα λο<πα , x a t  τδ γεωγραψιχο'ν , ώςβ δ«ν α'να- 

y«p«t ρητί ττ'ν ρητροπολίν της Ήπί/ρου, ρητδ 

το' δνορα του ποταρου ixiivov, δπου ιχινδδνίυ* 

σβν ο/ φΐύχοντες ρ« το'ν Πδρρ'ον, νηπ<ον ί «  

όντα. *Ανίψερεν όμως ως προ'ς «ίδο'τας την πλη· 

ctov πολιν. *Αλλ’ ηρβΐς ot αγνοοννης τη'ν πο'λίν, 

ην ουδιίς των γεωγράψων avetfipt:, πως να tv· 
ρωμεν το'ν ποταρον; Καί ούτως «pfitviv δ (3ί*ος 

του Πυρρου ως προ'ς ηρας θεωρούμενος, αγεωγ· 
ρα'ρητος, αχρονολδχητος, χαί τρόπον Ttva ασ* 
χετος. "Οθβν συνιδησα αυτο'ν χιωχρα«ρ<χως τ* χαί 

χρονολοχιχως δίβτβ των προχο'νων αοτου xat 

απογόνων, xat ουχχρδνων συρ£«£ηχο*των, δρον 

της χρονολογίας μετσχειριζόμενος την Χρ<ςου



ylvvyotv* ως κοινώς «yvwffpt*vvjv xal αρχήν της 

ptat 'Ιςορίας οόσαν/Έηδε, ο Πλούταρχος Stu- 

χων μόνον το niQtxov, ώς ιφηται, σονηθρο<σ» τά 

χυριώτιρα μόνονι όσα tit τοοτο, αβρορωοι. Διά 

τοοτο ιυρ/οχονται xal άλλα πολλά χαΐ διάφορα 
tit διαφόρους 'ίςοριχονς διβοηαρμίνα. Σνλλι£βς 

ουν xal ταοτα πάντα* παρηνιιρα tit τους κατά 

χρονολογίαν* <η χατά τνν p'optvjv της ‘ίςορ/ας 

αρμόζοντας τόπους» ως φαίνεται προφανώς, όταν 

παραβολή τις αυτόν μ» τον τον Πλουτάρχου* 

Τοιαυτην άτίλ^αν καί δυσκολίαν νυρίσχομεν 
xal tit τά μίχρι τουδι πιρ* τνς νιας Γιωχρα- 

y/ας αναφιρόμινα t xal τά α’τίλι'ςατα πάντων 

πΐρ2 της ‘Ελλάδος «?να< τά τ/ς *Ηπιφου» ίπ £  

οης» ως IV τη παλαια, ουτω xat iv τ£ v ia  

Γίωγραφ/ρ, Πίριςατιχώτερος πάντων των νιω- 

τιρων Γιω^ράβρων ως προς την ‘Ελλάδα £βω- 

ροόμενος, ιίναι ο Μβλι'τιος · άλλ* ι^ς το nipt 

τ ις  Ήπι/ρου χίφαλαιον άναψεpsi μόνον τά oW- 

ματα των πο'λιων, χα^τινα παλαιόν ϊςορι’αν, 
των παραθαλασσίων μάλιςα, χαί ταυτα πολλά- 

χου φΟψαλμόνα, διότι ουτω γίνονται τά πρωτό

τυπα ΐρ^α των ανθρώπων. Τοιαυτα σ^άλ^ατα 

*/ 0Uot χαί οί Πίνακες του Fyya. Τοιαυτα ί'χει
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καί ο Δαν&’λ, ο ε*νασχολη9είς ττεντηκοντα χρό

νους είς την Γεωγραφίαν) βασιλικός Γεωγράφος 
toy, και εχων δλα τα δυνατα μέσα* ‘Αλλά 
ταυτα τα ακούσια αγάλματα των φιλομαθών 
καί φιλοξενών προγόνων , δεν πρέπει να τα κα- 

ταφρονωμεν ύπεροπτικως, ολλα να τα διορΘω* 

νωμβν φιλοχενως» καί λογιζομενοι την προθυ· 
μίαν) καί την εκ του «pyou ωφέλειαν t νάτιμω· 
μεν , καί νά σεβωμεθα του; «δνους αυτών. Τα 

πίντι και δέκα ακούσια σοάλρατα του Μελετίου 

ου’δενα εζημίωσαν * τδ δε t'pyov δλον ωορελησεν 

δλον τδ y/νος. Καλλιςον μεν δΤναι το άσφαλτον» 

αλλα δυσκατδρθωτον, καί μάλιςα είς τα yicoy- 

pafua καί ίςορικά, οπού η ϋλη είναι άπεριόρι· 
ςος, αμφίβολος, παλλαχου δε καί πάντη αβέ· 
Gaia5 κατα τα; συςατικας περιςάσεις* "Οταν ό

μως δ cyyypa'ywv η μεταφράζω» είναι είδημων 
της ύλης, καί επιςημων του είδους, αποφεύγει 
τουλάχιςον τα βλαβερά σφάλματα, Διά τούτο 

δεν πρίκει νά επιχειρίζηταίτις τοιαυτα έργα , 

πριν αυλλάβρ είς τον νουν αυ#του καί tvjv ύλην 

καί τδ είδος,

Ό  ’Ε κ δ ο τ η  ?<>



ΉΠΕΙΡΔΤΙΚίΤΝ·
Μ Ε Ρ Ο Σ  Α\

Π ε ρ ί  Γ ε ω γ ρ α φ / α ς .  4
___ ______  · *

ΚΕΦΑ'ΔΑΙΟΝ Δ'*
Π«ρί  Ό ν ο  μαβί'α ς» Θ ε σε ως, τ ώ V Σ υ V ο*· 

ρων , χα ί "Εχτα'σεως της  *Η πείρα υ·

a'. JTο βαοΛίίον του Πυρρου (όνομά* 
ξετο χαι τότε χα£ τώρα "Ηπβίρος. Το δβ "Ηπβί* 
pos γίνεται α’πο'τόυ άπειρος, χαισημlafott (ήραν 
γην μεγάλην, χαί τρόπον τ*να' άπειρον, tvjs o'- 
no&s to τβλος είναι άγνώριςον. Δια τούτο ώνό- 
μαζον οι παλαιοί χορίως τρεις Ήπί/ρους* την 
Ασίαν , Ευ’ρώπην χαι *Αγριχην > επειδή δεν εγ· 
νώριζον το τβλος αυτών· Kac οίίτως ixe? ρί'ν η 
ονομασία είχε την σημασίαν αοτης. Τουτου δε 
του τόπου η ονομασία δενεχει χύρίαν τννσημα
σίαν, χαι δεν ίξεόρομεν μγτε πότε ωνομάσθη, μήτε 
δια τί ωνομάσθη Ήπειρος· Τινε'ς μεν νομίζουσιν* 
ότι οί νηαιωται ωνόμασαν αυτηνΉπειρον,οι όποΐο«
ησαν ξ,ντιχρύ χαι πλησίον αυτής > xat otitcos εμεινε
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το ονομα* έπειδγ Ι’πον ησαν νηοοι ηληοιοV tvjg 
ξηρός, ωνόμαζον άπλως’Ήπειρον την αντίπεραν 
£7ιράν. "Ομως δεν εμεινεν εις άλλο μέρος κύριον 
to ονομα. Φαίνεται δε, ότι ο Όμηρος ωνόμαοεν 
αύτην πρωτον "Ηπειρον, καί εκτοτε εμεινε to 
ονομα· Ό  Παρθενίας όμως αναφέρει τινρί αρχαί- 
αν γνώμην» πιθανωτέραν, xai άληθεςέραν Ισως. 
'Ο Έχΐων εκ της Βοιωτίας, όςτις ητον εκ too 
γένους των Σπάρτων, είχε θυγατέρα Ήπειρον 
όνομαζομένην. Ό τε δέ έφογεν ο* Κάδμος εκ της 
Βοιωτίας, ηλ$ε καί αυτή, καί απίθανε κατά 
τηνΧαονιαν. "Εθαψαν λοιπόν αυτήν μεταξύ τίνος 
δρυμού , ός τις ωνομάσθη an αύτης'Ήπειρος, καί 
κατ ολίγον ωνομάσθη απασα η χωρά· Ήδοξά- 
αθη δε καί εύφημιαθη εni Πόρρου τό ονομα τού* 
το , ότε ύπέταξεν όλα τα *Hrre<pc*mxa έθνη ύπό 
μίαν διοι'κησιν, καί τότε ωνομάσθησαν χοαώς 

’Ήπειρος όλα τα μέρη , τα οποία ωνομάζοντο 
πρδτδρον ιδιαιτέρως, Μολλοσσοί, Θεσπρωτοί, 
Χάονες, καί τ· λ· ως $έλομεν εΐπη εις τόέξης» 
Όθεν οί αρχαίοι Ίςοριχοί καί Γεωγράφοι δεν 
άναφέρουσι τό όλον, δηλαδη "Ηπεφον, αλλά 
τά μέρη καθώς ησαν τότε διηρημενα.

φ· β\ *Η δε $εσις της Ήπειρον είναι μετά*



J u r is  3y0 ι ^ ,χ α ΐ  4o 35* του πλάτοος* 

χαίτης 38°, κα< 3g° l 5 '  του/ζηκοος xara τοος 

πίνακας toυ Δανβιλ. Oi δι νεώτεροι π&αχες ε- 

χουοιν αυτήν απο' της 39° μέχρι 4° 29# του 

πλάτους* xalazo' της 3^° f 7 38° 47* 

TOtJ ρηχούς. Ε ’ς άλλους πίνακας itάλιν ευρι'οκεται 
άλλως ολφη otapopa, ώςε εΐυαε αδώ;ατου να' 

διοριαωμεν άχριβως ν/υ Ss'aiv αυτής. ’Επειδή' η* 

ακριβής Seats' ευρισχεται east, όταν μετρνβη 
ακριβώς. Τούτο δε είναι spy ον των εντοπίων , 
καί ου’χί των ξένων ηεριηγητων · επειδή' απαιτεί 
πολλών διατριβήν η Βεωρία αίίτη, χαι πολλά? 

παρατηρήσεις. ‘ίϊς προς τδπλάτος δε θεωρούμε· 
νη η Ήπειρος, ε?ναι ε'ς το' ευχραεςατον χλίμα 
της ‘Ελλάδος* ε’πειδη' τα ’Ιωάννινα, τα ο’ποία 

είναι ε£ς τόχέντρον αυτής, εχουαι το αυτό πλά

τος την Αάρισσαν * η δε Θεασαλονι'κη ειί/αί 

ως 4ο ' ανωτερον, χαι η Κωνςαντινουπολις 
&χεδο'ν μιαν μοίραν. ’Επειδή δμως είναι βοινώ
δης , εχει τους χαιρους πολύ διαφόρους των άλ
λων τόπων, οαοι εχουαι το αυτό πλάτος.

§. y . Τά δε' αόνορα της Ηπείρου είναι σχε
δόν φυσικά πανταχό^εν' επειδή εχει προς μεσημ
βρία* τον ’Αμβραχιχόν χόλπον, οςτις ωνομάζιται
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τώρα κολίτοδ της 'Άρτας * καί εν ορο; Κσλλί'·» 

δρομον ονομαζόμενου, το οποίον αυνε'χεται με 
τον Πίνδον, Προς ονατολάς δε εχει τον Πίνδον, 

ο$Τί$ ονομάζεται τώρα ^ουνον του Μ«σσο6ου, 
καί εκτείνεται μέχρι της βορειότερα$ ^Ηπείρου., 
όπου συνέχεται μέ τά βουνά της Ιλλυρίας. Προ'ς 

βορράν δε έχει τά Κεραύνια όρη, τά ο'ποΣα ονο· 

μάζονται ηδη βουνά τνς Xtμάpaς^ και συνέχον*. 
ται με τον ΠΛδον» ’Εκτείνονται δε έως εις την 

θάλασσαν, οπού μία άκρα αυτών σχηματίζει το 
διαβόητου Άκροκεράυνιον άχρατηριον» πρός την 
μεσημβρινήν πλευράν τού χο'λπου της Αυλώνος» 

το* ο'ποίον λέγεται τώρα Γλωσσά» επειδή εκτεί
νεται ως γλώσσα εις την θάλασσαν» Τούτο το 

ακροατήριου διακρίνει καί την ’Α^ρίαπχη'ν καί 
’ίονικήν θάλασσαν * ε’πείδη exit είναι το' ςενώ- 
τατον μέρος του Άδριατιχού κόλπου, *Ό9εν άπό 
τον μνχοίΐ τού ’Αδριατιχού κόλπου , δς Tts είναι 
τό Ύριέςιον, «ως εις τό «χρωτηρίον τούτο» ω- 

νομάζεται η θάλασσα ’Αδριατικη, υ κόλπος Ά - 
δριατικός. *Από δέ του ακροατηρίου του'του μέχρι 
της Κεφαλληνίας» ώνομάζεται θάλασσα Τονίχη'» 
η χο'λπος Ίον<χός χαταχρηςιχώς, διότι δεν είναι 
κόλπος· ώς« γ ’Ήπειρος ’έχει προς δυσμάς^σύνο-
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ρον τη ν  'Ιο νιχήν θάλασσαν· Κ « ί ουτω συνορεύει 
ηράς μεσημβρίαν με την Έ λλβ'δα, δ<ο'π τα ίχ ι ί -  
θενσύνορα τής 'Ελλάδος shat η "Αχαρνανία, ως 5t,
*χ της Θεσσαλίας ο HvjVMoV η δε "Ακαρνανία 
συνορεύει με την Ήπειρον χατάτο'ν "Αμβραχιχδν 
χολπον. Προς άνατολάς δε συνορεύει με την Θδσ- 
σαλιαν χαί Μ α χ δ δ ο ν /α ν  χαί προς βορράν με 
την Μακεδονίαν χαί Ιλλυρίαν την "Ελληνικήν. 
Έλλην<χη δε "Ιλλυρία ελεγετο ή νυν ανω " Αλβα
νία άποτά σύνορα τ η ξ  'Η τίίφ ο ο  ί  ως εις τον Δρί- 
νον ποταμον,  επειδή είχεν εις το παραθαλάσσιον 
πολλάς 'Ε λλην ίχά ς π ο λλές  · τον "Slptxov , τη ν  * 
'Απολλω νίαν, "Επίδαμνον, χαί αλλας. 'Ε χίΤηλ9δ 
χαί ο* Καδ/ζος με την "Αρμονίαν, χαί εγεννησαν 
υιόν "ΐλλνρ 'άν, άπδ τον οποίον ώνομάαθη ή "Ιλ
λυρία ως λεγουσιν Οι " Αργαιλογοι. Τ αύτην δε τήν 
χώραν ένωσαν οζ Μ αχίδον ίς  ίίςερον με τήν Μ α * 
χεδονίαν. "Ανωθεν δε ταοτης η το ν  ή βαρ&αριχή.
*Ιλλυρία , r  νυν Βο'σνα χαί Δαλματία.

$. δ \ Ή  δε εκτασις τνς "Ηπείρου χατά τδ 
παραθαλάσσιον ήτονσπδ του *Αμ?ραχικου κολπου, 
ιω ς εις το "Ακροκεραυνιον άχρίύτήριον. Ύαύτην 
την εχταοιν λεγέι ο Στράβω ν χζλίων τριαχοσίων 
ηαδί'χψ , τα  οποία γίνονται εκατόν εξήντα δυο



* β

μιλιά *ίτahxu X, μισόν. Τόσον είναι σχεδόν *, τι̂ ς 
βλλνjs πλευράς το μάκρος. Το δε πλάτος sh/at 
μεν ανώμαλον, όμως άναλογεΐται ως εξήντα μι
λιά, 'Ο Ss περιηγητές Π,ουκεβίλ λεγει, το μεν 
μάκρος σαράντα πm l λεγας, το δε πλάτος εΓχοσ* 
πεντε, ωςε γίνονται 1125 λε^βί τδτρα^ωνααί.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ β '.

ΠίρΣ Δ ί β ί ρ ε π ε ω ς  -α υ τή ς .

S. β*. *Η Ήπβφος ητον μεν Τηρημένη ε?ς 
πολλβς κυριαρχίας κατά τά έθνη τά κατοικουν- 
τα είς αυτήν, όμως όλίγαι ησαν at επίσημοι * 
επειδή εκαςον έθνος είχεν όλίγας Τίνος πολδίς* 
τινά δε εϊχον καί μόνον μίαν πάλιν, και όλίγην 
γης περί την πάλιν περιοχήν. He δε ίπισημότε- 
ραι τούτων ησαν προς τό παραθαλάσσιον , καί 
λίγομεν πρώτον περί τούτων, αοχινοίντίς απο 
το' βόρειον μέρος, δηλαδη από τό ’Ακροκεραύ- 
νιον άκρωτηριον. Αδται αίχωραι ησαν τεσααρες’ 
η Χαοvia, Θεσπρωτία , Κασσωπία, καί Μολοβ- 
•σις, κατά σειράν από του ρηθίντος ακρωτηρίου 
«ως είς τόν ’Αμβρακικόν χολπον. Τ<νε'ς δε* λε^ου- 
σι καί πίμπτψ  τ̂ 'ν Άμβρακίαν , επειδή ρίίτως



vjtov τό πάλαι· ίμερον όμως ηνωθη μ'ί την Μο· 

λισσίδα t καί διά τοΰτο δε'ν avafspit αυτήν <δία:* 

τερωδ ό Στρα'ίων, καθώς την διαιρεί ό Σχΰλα£ 
ο* αρχαιότατος Γεωγράγος. Δεν γνωρίζομεν α
κριβώς τα σύνορα αυτών > όμως ο* Σχυ'λα£ δ/δβ: 

c’Ai'yov ιρωζ, να συμπεράνωμεν την εχτασ<ν εχα- 

ςη?» και αναλογίαν των χ<λ/ων τριακοσίων ςα- 

δίων του Στράβωνος. Λ iyu λοεπον <> Σχυλα£ * 

ore η Χαον:α, η όποια άρχει αι από το' * Ακροκε ραό- 
Viov άκοωτηριον, ε?χε παρα'πλουν μίση? ημε'ρας· 
υςερον από αυτήν η τον η Θεσπρωτία, ν ο'ποΣα 

είχεν ομοίως μισης ημέρας παράπλουν' επειτα η 

Κασσωπία, ί'χουσα καί αν τη ρκαηδ ημέρας πα- 

ράπλονν. Τη; δε' Μολοσσίδ,ος τον παραπλουν λβ· 

σαράντα ςαδίων , ε’;τε<δη αυτή ε?χδν ολίγον 
παραθαλάσσιον μέρος. ‘Έπειτα διαχωρίζει την 
’Αμβρακίαν, λεγων, ότι ό παράπλους αυτής η- 

τον εκατόν ε?χοσ£ ςαδ/ων. "Οδεν η Χαον/α, Θεσ

πρωτία χαΣ Κασσωπί'α είχον ?σην τνν παραθαλασ
σίου ε'χτασ<ν« Κατα' τούτον το'ν Aoyov, xac χατα 

Ttva άλλην μαρτυρίαν του Σχυλαχος, της Χαο- 
ν/ας ηέχταστς ά,τον άπό το ’ Ακροκε ραΰνιον ιάκρω- 
τηριον, εως εις τόμέρος ε’κεΐνο, όπου αντικρίζει 
η βόρεια άκρα της Κέρκυρας. ’£χεΣ δηλαδη» δ-»
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που that τώρα το Δελ&νον. hal οίτως η X;- 
μαρα χαί το Δίλ&ί/ον, ,Γσως xoti to 'Αργυρόχ*- 
ςρον that είς την χώραν της Χαονίας.

§. β\ Μίτο δβ tvjw Χβονίαν ητον η Θίαχρω· 
τία ι η οποία ixttivtto κβτα toqw ρηθείσαν παρα· 
τηρησιν τοί Σχίλαχο?» εως είς την μίσημερινήν 
ακραν της Κίρχυρας, οποϋ είναι τώρα η χώμη 
Μαργαρίτη ονομαζόμενη. Μητρόπολις δε της 
Θεσπρωτίας ητον τδ Βουθρωτόν* το' o*no?cv ω- 
νομάζεται τώρα Βουτρίντον · ο9«/ cos λ* ytt δ 
Μελετιος, η Θεσπρωτία λεγεταί τώρα Παραχό- 
λαμον.

§* γ  Μβτα δε την Θεσπρωτίαν ητον ν» Κβσ- 
σωπία, εως πλησίον εις το' ςόμα τοί 'Αμβραχι· 
χοί. χολττου j  ώςί η Πάργα είναι ίίς την χώραν 
των Ηασσωπαίων. "Επειτα ητον η Μολοσσίς , 
και τέλος r  *Αμ&ραχία, χβτα την γνώμην τοί Σχί- 
Xaxos* η μάλλον χατα την αρχαίοτάτην διαίρεσιν. 
Δεν αναλογεί δμως η εχτασις χατα το'ν λόγον τοί 
Σχίλαχος, διότι της Χαονίας είναι μεγαλητερα* 
χαί ίσως εννοεί χρόνου πλουν, χαίουχι ε’χτάσεως. 
Hoc οότω$ ευρίσχεται πιθανολογία , διότι η Θε
σπρωτία χαί Κασβωπία εχουσι μεγαλητερους χόλ- 
Ttous* o' δε πλους ε'γίνετο τότε με την χωπηλααίαν̂
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xal πλησίον των παραθαλασσίων» 'Ο δβ 5τρά$ων 
δεν διαιρεί τάς χώρας, άλλα λ ιγει κοινώς περί 
της Ήπειρον, καί χατσ τύχην εχάραξεν ενα λό
γον» oreν) Κίχυρος πόλις είναι των Θεσπρωτών' 
xal τδ Βουχαίτιον, το οποίον ά[τον πλησίον της 
Κιχύρου, ητον των Κασσωπαίων, χαί άλλαι τι- 

νες πόλεις, k, οτι νχώρα αυτών χατα&αίνει εως 
είς τον χόλπον* ‘Ωνομάζετο όμως χοινώς Θε· 

σπρωτία χαί η χωρά των Κασσωηα(ων) ητις εχ- 
τείνετο πολύ προς την μεσόγειόν, χαί ως λεγου- 
οίτινες, το νυν Σοίλ: χαί τα *1ωάννινα εΐναι είς 
την χωράν τούτης, Τινες μεν λεγουσιν} οτι εί
χαν μόνον τα παραθαλάσσια της Ήπί/ροο at ρη· 
θεΐσαι χώροι' άλλοι 6ε εχτείνουσιν αύτάς εως είς 
τά·σύνορα της Θεσσαλίας, χαί Μσχίδονί'ας, ως 

$ ελομεν ίδη χαί ύςερώτερον. Τδ δε άνομα των 
Καβσωπαίων εύρίαχεται χαί κάτωθεν των Τωαν- 

νίνων, δπου ώνομάζετat το ορος Κασβώπαιον · 
ητον χαί πόλις των Κασσωπαίων η νυν Καςρίτζα· 
ετι δε εύρίσχομεν λ, λιμένα Κασσώπην είς την χω

ρά των Θεσπρωτών * ητον χαί άλλος λιμην της 
Κερχύρας Καααώπη χαλούμενος, άντιχρύ τούτον.

δ'. Αδτ at δε αί διαιρέσεις δχουσε χαί υπο
διαιρέσεις , ως εΐρται, διότι ησαν διάφορα έθνη
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$*ς ίχάςη» χωράν. Kai η μεν XaoyAe ntptitya 
την * Αντπανίαν* Ο’ρεςεάδα, χαΐΈλνμιώτιν προ? 

τα σύνορα της Μακεδονία? * ιίδι Θίαπρωτ/α» 

την Κασαώπνιν, *Εkatattv, ΚίςρΙνην χαί Έλλο· 

πίαν. *Η δε' Μολοσαΐζ τν}ν Tpayaaaaiay.» *Α9α- 
μανίαν, Tvaya/ay, Παρώρειαν, χαίΠαραναίαν. 
Μετα£υ δε τούτων, χβί προ'? τά πΐρ*£ καί 

αλλα έ9νη, ώ? ΰε’λομεν είπη νςερον (a). *ΟΜε· 

AtViO? λίγει, δτ< ν} μεν Θε<χπρωτ& εΤνβι τώρα 

νί επαρχία too βο9ρωτοοκαί Γλυχεω?* ν} δ/ Μο- 

Αοτσί?, εΤνβί η inapyja too Δροναυπο*λεω?.

κ ε φ α 'λ α ι ο ν γ '.

Π ε ρ ί  *0 ρ ε' ω ν.

α\ Τδ εζισημότατον οροζ τη? ’Ηπε/ροο 

είναι ο’ Πε'νδο? ε’? τα ανατολαα σύνορα αν της, 

ο?τε? r/y διαχωρίζει άπδτην Θεσσαλίαν κ«ί Μα* 

κεδον«'αν. Τοοτο το' όρος ω? λεγειο ΑιΚιανος (|3)
\

(a) 'θ  Μβλδ'τιος λ/γβι καί την *Αγρα&ν καί Ακαρνα
νίαν χωράς της 'Ηπείρου, ομο>ς τούτο δε'ν α’ληδδυε* * β- 
π$ιδη' ο/ ‘Aypafos ή\*αν μβταζυ Α/ταλώς καί *A**pvayrX£ 
6); Xsysi ό Θουκυδίδης, Γ\ ρ<ς\ ρια',

(3), ZwjOV 'icop, I » μη7.



11

ωνομάσβή άπο του Πίνδου νίον του Μβχιδο'νος ι 

τον οποίαν έγόνευσαν εχεΐ οίάδελ?ο'ι αυτόν. *0 

μοίως ωνομάσΰη hocus ποταμο'ς ΠΔδος* οπού 

έθαψαν αυτόν.
§. β \ ’Ομοίως that επίσημα χαί τα Κ«- 

ραυ'νία ορη, Sea τούφας μάλιςα, τα οποία that 
ε'ς τα βόρεια σύνορα, xai συνεχόμενα με τον Πίν
δον, χατα$αίνουσιν εως ε'ς την θάλασσαν , 
ως δίρηταί. *Ωνομάσΰησαν δε Κεραύνια, επειδή 
έπιπταν πολλοί xai συχνοί χεραυνοί ε'ς τας χο· 
ρυρας αυτών. Ταδτα είναι τα άχρινά χαι εις τα 
σύνορα όρη, όμως εχτείνουσι πλλβ'ς χλων3ς ηρός 
την μεσόγειον χωράν, xai σχεδόν πάντα τα αλ- 
λα της μεσογείου συνέχονται με αυτά. Μία άχρα 
του Πίνδου ωνομάζτο Αάχμων, χαΐ εχεί ηηγά* 
ζουαιν οι ποταμοί Κρά9ις η Αίας 9 χαί ό Κδλυ- 
δνός. *0 δε Πίνδος, δς τις έχει διαφόρους ονο
μασίας χατά τόπους, συνέχεται με τα βουνά της 
’ιλλυρίας, τα όποια πάλιν συνέχονται μ$ τάς 
"Αλπεις της Ιταλίας.

§. γ .  Μεσόγεια δέ όυομαςά ορ·/ι ό\.σαν όΤο- 
μαρος, όπου ητον xai τό μαντείαν της Δωδωνης 

είς τους προποδας αυτόν, xai διά τούτο μά· 
#λί<ςα ητον τό ορος επίσημον. Δεν γνωρίζ ο μεν ο-



μως με βε$α>.ο'τητβ που xotl ηοΐον s7vat τώρα toil- 
το το 'Ispo'v τη? α'ρχαιοτητο? όρος· Ό  π<ρ£η)>η- 

τη'ς Πουκίόϊλ νομίζει, on  τούτο StW η toy 

Τζονμερχα άνωθεν χαί προ*? to* βόρειον τη? λίμ

νη? των Ίωανν/νοον, *Αλλ’ άλλο* λε'γονσιν, ore 
τούτο that τα Χιμερια, ν Ktfttpta ονομαζόμενα, 
χα’ι οόχ) ό Τόμορος· τον Si Ύόμαρον Sitovatv 
eu άνωτερω. Το ΚαβτωπαίΟΐ/, «ί? το* ortosov νο- 

μίζοοσιν , on sTy«{ το* Σοΰλί , χαί χβταΘαίνει 
ί'ω? St? την *Αρταν. Ό  Αάκμων μιτα£υ Τωαν- 
vtvoov χαί Ζαγόρι. 'Η Τυμρη, οπού πηγάζει ο 

ποταμο'? τη? ’ Αρτα?, χάτωθίν του Μββσο^ου. 

Το' Ποιον, onsp ixtstvstat προς την Θίσοαλί’αν 

av<*)9sv του Μίσσοό’ου, χαί εχεϊθεν πηγάζει ό 
Πηνειός ποταμός τη? Θεσσαλίας· "Etc Si χα) ό 
Πολόαινος· Δεν άναγε'ρει όμως ό'Στρά$ων που 

ητον χαί ό Πολυ’αίνο?, άλλα λ/ySi, ότι ηααν χαί 
αλλα πολλά' ορη , ω? χαί ο Τόμαρος χαί Πο- 

λυ'αίνος. Καί σγεόόν αηασα o? ”Hn$tpo?, λεγίι, 

slvat βουνώόης· Ό  Si Στεγανός άναγερει εν όρος 

τη? Ήπβ'*ρου Άμηρο'ν όνομαζόμενον' άλλα Six 
λεγξε που ντον.
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ΚΕΦΔ'ΛΔΙΟΝ Δ'. 

II £ ρ t Λ  ι μ ν ω ν.

Ή  επίσημοτάχη λίμνη τ ^ ’ ΙΙπί/ροϋ είναι 
ν} * ΑχερουαΙα, η νυν λίμνη των ’Ιωννίνων χαλου· 
μενη, διότι εΐναι εις την δυτιχην πλευράν αυτής 
η πόλις των ‘Ιωαννίνων. Το μά/.ρος της λίμνης 
ταυτης από τό μεσημβρινόν προς τό βόρειον, εΐΛ 
ναι τεσσάρων λίγων *, μίσης, ως λέγει ό Πουχε* 
6ik‘ ό εςι, τεσσάρων ωρών σχεδόν χαί μισης' το' 
δι πλάτος απ’ άνατολάς πρός δυσμάς είναι ώ$ 
μία λίγα χαί μίση· *0 δε περί την λίμνην τοπο? 

είναι χαριέςατος xai τερπνότατος, καί μάλιςα 
η πεδιάς , η οποία είναι πρός τό νοτειοδυτιχον 
χαΐώνομάζεται Ή λίκον πεδιον, εχει χάλλος «■ * 

περΐγραπτον. Διά τάμι χαλλονην ταότην, νομίζουσι 
πολλοί} οτι ωνόμααεν ό "Ομηρος την πεδιάδα 
’Ηλΰαιον πεδίον. Εις ταότην την λίμνην γόνον· 
ται πολλοί ρόαχες, ώ$ 5t, ο' Κωκοτο'ζ ποταμός των 
παλαιών. ’Εχει λοιπόν επλασεν ό "Ομηρος τόν 
'Άδην, τοοδ ποταμούς αυτόν, xai τά Ήλοσία 

πεδία , tnειδάηυρε χάποιαν ομοιότητα. Διότι ο 
gtv Ιιωφτός εξέρχεται εχεϊ πλησίον εχ της γης'



έπειτα πίπτει άηοηνος υψους είς tvjv λίμνην  ̂ xai 
α'ηοτελεΐ χρότον fo&poit* © δε 'Αχερων, όςτις 
(ξίρχεται ix της λίμνης, ολίγον χατωτερω χρό* 
πτίτβί πολ«ν u'rto την γην χαί χάνεται t οποί; si- 
vac ένα χάσμα , το όποιον (ονόμαζαν οι παλαιοί. 
λίμνην "Αορνον. Δηλαδη δε'ν έδόναντο νάζησωσιν 

όρνια έχει. *Ετ< δέ είς την μίσην τ^ς λίμνης εί- 
ναι μία νήσος, oirou that xai μοναςηριον xai μία 
χιό μη προς το βόρειον της νόσον, Ε?$ ταότηντην 
νήσον γίνονται περιοδιχως χατά τόν 'Οκτωβρίου 
σεισμοί εξαίσιοι &, συχνοί* ωςε ενίοτε είς μίαν η
μέραν γίνονται τριάκοντα. "Εχβςος δε σε^μος απο
τελεί το<οότον σ:ροδρο'ν κρότον, ώ$ το'i x̂occTse- 

σάρων λιβρών χανόυιον » cos λέγει ο Πουχε&'λ* 
ωςε η μεν νήσος χινεΐται ως πλοΐον είς την λΐμ* 
νην σχεδόν όλην την ημέραν · ο δε κράτος γίνε*
t at συνεχής. "09εν εζωγράγιαεν ό "Ομηρος εχε̂  
την εικόνα του ’Άδοο. ’ίδοον δε χαίτης πεδιάδας 
την κβλλοννίν, επλβσε πλησίον χαιτά 'ϋ,λόσιαπε, 
δία. Τοίβοτα είχαν χαί είς άλλα πολλά μέρη (α).

β\ "Αλλοι δε 9 ως καί ο Παυσανίας  ̂ ouu+ 
(pspoboc την ’Αχερονοίαν λάχνην >nepi την Κiyu*

(α)* "Of* εν τη ’flyvy. ^9j« tovtcw· >*>



ρο») πλησΛν της Βαλάοβιj?. *Αλλ’ ίσως ητον άλ
λη τίς μιχρά εχεΐ' η ιπΐίδη ετρεχεν εχεΐ ό ‘Αχε

ρων ποταμός9 (ονόμαζαν τον αντόν 5t λφνην «π«τ· 

δηε’πηγαζεν «χ τη? *Αχερονσιας λφνης. ’"Αλλως 
δε ί ’vat άσνγχωρη^ρν » να νομίση τ<ς, δτ* ΐίζ τον 
χαφόν τον Πανσανιον δεν εγνωριζον την ysa- 

ypatftav της *Η«φου. ‘Ως δβ λί)»ί{ ο* Θονχνδί'δης» 
ο* ’Αχερων εαχημάτιζεν άλλην λίμνην εις το πα· 
ραΒαλάσσιον, καί ταντην άναψε ρονσ tv οι *Αρχαίοι» 
όνομάζοντες αν την ‘ΑχίρονσΛτν. ‘Εκ*? προς την 
θάλασσαν ητον καί άλλη τ<ς ρχρα λ/ρ»η, την 
οποίαν ωνόμαζον ’Αγχίαην, ως δίλομεν tiny 
νςερον. "Αλλη επίσημος λίμνη δεν άναψερεται εις 
την ’Ήπειρον.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε\

Π ε ρ ί  Π ο τ α μ ώ ν .

§. α.  Ό  Μ/^ίςος ποταμός της ‘ΗπίίροΙι > 
ητον ο* Αίας» η ‘Αώος, η Λωος ονομαζόμενος, 
δς τ«ς πηγάζει είς τον Πίνδον χατά την άχραν τον 
Αάχμωνος 0ρονς9 xat χύνεται εις την *Αδριατι- 

χην θάλασσαν ανωτέρω τνς Αολωνος, δπου ητον 

^ort η πο'λίς ‘Απολωνά*. Τώρα δε ονομάζεται
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BcuXtVa j vi Βοί'ονσσα* είναι καί άλλος άνώτερον 
τουτου , os tjs ιάνσμάζετο Κελυδνο'β * καί τώρα 
Kρε&αςά, καί αο^χ/ζουσιν αυτοος νεότερο; 
Γεωγράφοι, διότι λεγουσι μερικοί εκείνου Αίαν τα, 

καί τούτον Κελοδνο'ν. "Αλλο* 5s ιίπον, ο«ο* Ataj 

χονδτβί εις το'ν ’Αμβραχικόν κόλπον. *Αλλ’ βχ*ί- 

vos s*va£ ο Αίο$» οτ£5 ενώνεται με τον 'Αραχθον.
§. β' -Είς την Χαουίαν ητον άλλος μικρός 

ποταμός Φοίνιξ ονομαζόμενος, χαί εχυνετο 
τον «χ«ί λιμένα, όπου «χίί πλ^σ/ον ‘̂ τον χαί πο'λις 

Φοινίκη ονομαζόμενη.
§. γ .  Πλησίον δε του Βουθρωτου εις τηV 

Θεσπρωτίαν είναι όυο μικροί ποταμοί, οι οποίο* 

ενοόμενοι σχηματίζουνε τν'ν λίμνην *Αγχίοην. 
Τούτων ο' μεν ένας όνομάιζίτυ Σιμόεις, όδε αλΛ 

λος £av9os, χοί ώνόμασεν αυτους ό "Ελενος υιός 
του Ιίρίαμοο , ός τις ηλθεν εκεϊ με τον Νεοίίτο- 

λιμόν, ως ρηθησεται επειτα. ’Εκείνος ωνόμασε 

καί την λίμνην ’Αγχίαην, διότι είχον καί είς την 
Τρωάδα τοίαυτα ονόματα· *0 μεν Ξβνθος ωνο· 

μαζεταε τώρα Παέλα , ο δε' Σιμόεις Πίςριτζα * 

vj δε λ/μνη» Πν λ̂ωδί * τούτο το' όνομα 8<να£ αρ- 

^αίον, επειδή ό λιμην του Βουθρωτου (όνομά* 

ζ$το Πηλώδες ως λεχει ό Στράβων.
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δ\ Κατωτέρω δε'τούτων ^τον όΘυαμες, 
05 τ*ς «τρίχί Θεσπρωτίας xai Κεςρ/ν/,ς,
xai εχόνετο εις τη'ν θάλασσαν , crtou ητον καί 
ϊο '  άχρωτηριον Θόαμις ονομαζόμενου. Οδτος ο 

ποταμός χώριζα tyv Κεςρ/νην από της Θεσ

πρωτίας. 'Εχεί ητον xai άλλος μιχρός ποταμός 
Κάδμος ονομαζόμενος , ό οποίος ώνομα’σθη όςε- 
ρον Κεςρΐνος από του ΗεςρΛου, χαί ffvac όνον 
Γλυχο'ς, ως νόμιζα ό Μελετάς.

§. ε*. "Ετ* δε' κατωτέρω «του δ ’Αχερωνt 
ος τις χύνεται εις τον λιμένα Γλυχυν όνομαζό· 
μενον , επειδή εγλόχαινεν αυτόν ό Άχερων. 
Τώρα δε1 ονομάζεται ό Άχερων Καλαμάς. 01 
παλαιοί λε'γουοιν, ότ< οδτος εδεχετο πολλούς 
μιχροός ποταμούς* xaiαότόν τον Κωχυτόν Άλλ* 
Οί νεθ£ περίη^ηταί εδρον, ότ< ό Κωχυτο'ς χύνε
ται είς την 'Αχερουσίαν λίμνην, ως είρηταε, καί 
μάλιςα αυ’τός σχηματόζεί την λίμνην, xai οι εν
τόπιοι όνομάζοοσιν αότόν xai τώρα Κωχυτόν· Ό  
δε' Άχερων χάνεται ως είρηταε, επεαα εζερχε- 
τat πάλιν κατά την χώμην, Βελ<ςρην τώρα ο’νο- 
μαζομε v̂ /jv, xai οίίτω χαταΘαΐνει εις τη'ν θάλασ· 
σαν. *0 δε Πουχεόίλ λε ε̂ί χατά λάθος, ότι ό Ά ·
χερών χάνεται είς τον κόλπον της "Αρτας«

Β

*7
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ς\ Κατωτίρω όε τούτου ο Χοροί·' 

ρος ποταμός  ̂ οςυς χύνεται εις rvjν Bopifav πλβιι- 
puv του ’Αμ$ραχιχού χολπου. Άνωτιρωδβ του- 

του ητον άλλος ποτααο'ς ΠΛος, ο οποίος ώνο- 
μάζεχαι Βουδος τώρα» χατα τους π/ναχας του 
*Pvjya. ’Αλλ’ ot πίναχδς ουτβ εοραλμενοε, 
ώςί δχουσί xat το 'Αρχυρο'χαςρον nXvjTc'ot· του 

*Αχ*'λώου ποταμού its την ’Αχαρναν/αν. ’Αλλος 

of π:'ΐ/α£ ίχί« ουο Ά pyopoxa^pa, -ft) τούτο, xat 
άλλο £t’s την XaotVav* ώς xat ot πί'ναχδς του *Ρη- 

ya Σχουσί ουο Κεςρί'νας πόλεις*
§. ζ*. Κατυπίρω 3ι etvat ο* "Αραχθος, ο 

o'rtotos ώνορώζδταί τώρα ποταριο'ς της ""Αρτας, 

xat χυ’νίταί χατα τον μυχόν του *Αμβραχιχού 
χολττου. Ουτος ο* ποταμός xat ο Αίας ηααν πλβυ- 
ςθ£ fit's ίχανόν όιάςημα άνωθεν τνς ^αλασαης.

§. η*. Κατωτίρω ο« τοΰτουητον ο'"Ιναχος, 
ο' ο'ποΓος χυνίταί efc τον 'Apt^paxtxov χο'λπον, 

xat ωνόμασαν αυτόν οί ’Αργείο:» οι οποίοι eye· 
ρον εχεΐ άποιχιαν βπϋδη β’χον xat είς το' ”Αρ- 

χος ποταμόν "Ιναχον. Τώρα 0ε ωνομόζεταt ττοτα- 

pto's των 'Ρωχών. *Ητον xat τις μιχρός ποταμός 
της ’Ιίπείρου Δωδώνη ονομαζόμενος, πλησίον 

του μαντείου' όμως όεν Ζζεύρομεν που ητον, ου-



τε αυτο'ς, ούτε το μαντεΐον. 'Ο $έ Ποιχεβιλ νο·\ 
μΐζει, οτι »}Τθυ μικρός ρναξ, καί χάνεται ε*$ 
την Άχεροοσίαυ λφυν,υ.

ΚΕΨΑ'ΛΔΙΟΝ ΣΤ'.

l l e p i A t j x s f c o v  καί  ’Α κρω τηρίω ν.

§. a . Το βορειότατον χα) μίγιςον ακρωτη
ρίου της ’Ηπείρου ητου το' Άχροχεραύνιον , xai 
έχειΒεν προ'ς τ̂ 'υ Χαονι'αν ησαν πολλοί xai καλ- 
λοί τοο χαιροΰ εκείνου λιμένες, οτε ν*σαυ μ<κρα 
τα πλοία · οθεν ο Σχίλαζ λέγει την Χαονΐαν 
εόλΐμενον. *0 Si Στράβων αναφέρει μόνον δυο 
λιμένας της Χαουίας, τον Πάνορμον , xai τον 
’Οχησμόν. *0 μέν Πάνορμος ήταν εις την μέσ-ην 
των Κεραύνιων ο’ρωυ, ο ο'ποΓος ονομάζεται xai 
τώρα Πάνορμος» *0 δε Όγχησμος ητον άντιχρυ 
της βόρειας άχρας της νήσου Κέρκυρας, οπού 
είναι τώρα οι άγιοι Σαράντα. Τινές Si νομιζου· 
οιν, οτι ητονχάι άλλος λιμην χατωτέρω τηςΧαο- 
νΐας, Κασσωπη η Κασσιόηη χολοόμενοςΛεν ίςευρο- 
μεν όμως άχριβως της Χαονιας ητον , η τνς Θε

σπρωτίας » έπειόη ό Στράβων λέγει μόνον του
β λιμίνο| το' όνομα, xai τούτο σκοτεινόν.

Β 2

*9
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§, β \  Τη§ Si Θεσπρωτίας πρώτον αχρωτη'- 

ptov ητον to UoosiStovt επειτα ό λψην toitBou- 
θρωτον Πηλώδη ονομαζόμενος· ’Έπειτα ητον 

το Χειμερίου ακρωτήριου, καί ό λιμην Γλυκόςt 
Οίτου χύνεται ό Άχερων. Κατώτερον Si εις την 

Κασοώπην vjtov άλλος λιμόν Κόμαρος ονομαζό
μενος , οπον εΐναι τώρα το* Φανάρι. Εείτα είναι 
τό ακρωτήριου του Άμβραχικού χδλποο, οποο 
ητον η Χικόπολις. Mere Si ταυτα είναι ό Ά μ · 
Θρακικός χολπος, και ϊαωθευ του κόλπου είςτηυ 
βορείου πλευράν ητον άλλος λιμόν Άμ&ραχος 

χαλουμενΟς, Και τε'λος ε̂ ιναι αυτός ό μυχός του 
κόλπου ό όπου ησαν τά μεσημβρινά σύνορα της 
’Ηπείρου,

ΚΕΦΛ'ΛΑΙΟΝ Ίΐ.

Π * ρ ί  Ν ή σ ω ν ,

$. α. Πρώτη νήσος είς τδ βόρειον της Ήπίί- 

ρου έμπροσθεν του Άχροκεραυνίου ακρωτηρίου 
καί του κόλπου της Ανλώνος είναι μία μικρά9 
η οποία μαίνεται, ott άπεκόπη ποτέ από του 
ρηθεντος ακρωτηρίου. *Ο μεν Σχυλαζ ονομάζει 
βώτην Σαοών) τώρα Si όνομάζετοι Σάζωνα, η ^



Σάζινα, Είναι όμως ακατοίκητος, cu$ λέγονβι. Κβ* 

τωτέρω δε, άντικρν της ΧαονΙας k. άνωθεν της Κβμ· 

κόρας, είναι *  νησος’Ορθρωνός, οηον ηλθον οί 
ςρατιωταιτον Έλερηνορος μετά την άλωσιν της 
Τρωοίο?, Είίναι καί άλλαι τινές μικροί περί αν την· 

§, β\ ΙΙληαίον δε' τον Βοθρωτον, χα\ τοΰ 
3Ιν]λωδους λιμενος είναι ένας σωρός πολλών μικ
ρών νήσων, τας οποίος ονομάζει Σνόοτα ο Στρά
βων» Τώρα δε ονομάζονται Τίτρανηαα, Αν- 
ται ήταν αί νήσοι ’Hrrs^oo. * 0  Στρά

βων λέγει, άτι ησαν καί άλλαι χινές ολίγον λόγον 
άξιοι· T^S ’Ηπίφου νήσοι νομ/ζονται γεωγραφι
κές καί η Κίρχνρα καί οί Παξοί, όμως πολι
τικιάς η γεωγραφία χα) ίςορία αυτών δεν ανήκει 
εδω , διό τι ησαν αν τ άνομοι, καί εϊχον διοικησιν 
ιδιαιτέραν, καί ανεξάρτητον· *Εκνρίενσε μεν ό 
Βνρρος την Κέρκυραν, βλλβ προς καιρόν,

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'.
ι

Π ί ρ ί  Π  ο λ ε ω υ

$. ο*. *Επδίδη εΐπομεν τά άλλα ιδιαιτέρως, 

οσα άνηκονσιν εις εχάςην χωράν 9 άρχινονντες 
*ιάντοτε·άπό το βόρειον μέρος, οίον άπό την

21



Χαονίαν, λέγομεν ομοίως χαί τάς παρα$αλασ· 
αίας κόλας» Πρω'τνι κόλις προς το βόρειον της 
Χαονίας παραΟαλασοίά, χαί πλησίον του *Αχρο- 

χεραυνίου άχρωτηρίουί ητουο *Sipexosf κατα τι- 
νας νεωτε'ρους Γεωγράφους* τον όποιον έχτισαν 
οΐ Ευνοείς* όταν επίτρεψαν από τον πόλε- 

μου της Τρωα'όος. 01 παλαιοί όμως ταττοναι την 
πόλιν ταότην είς την'Ελληνιχήν 'Ιλλυρίαν* την 
οποίαν έ κυρίευσαν ϋςερον οι Μαχεόόνες. *Η πόλις 
•ητον επίσημος, είχε χαί λιμένα χαλόν εις του 

χολπου tvs Αυλαυος* ωνομάζετο ’βριχία χαί η 
χωρά αυτής. Έμπεριείχετο όμως εις τνν 'Αμαντίαυ 
χωράν. Τ ώρα δε ονομάζεται "Ορχα, ως λέγει ό 
Μελέτιος. 'Ψ.κεί εγίνετο η χαλλιςη τερέβινθος* 
βριχία τερέβινθος ονομαζόμενη (α)·

§. β\  Κατωτε'ρυ όέ του Ώριχου γράφουαί· 
τινες τηυ Χιμαίραν, πόλιν παραθαλασσίαν, η 
όποια ωνομάζεται τώρα Χιμάρα. Κ«τ* άλλους όε 
εκεί ητον η ’Έλυμα πόλις τό πάλαι."Επειτα ητο» 

η πόλις Φοινίχη κατ' εκείνο το μέρος, όπου εί
ναι τώρα η Γραμάτα. Μετά όέ ταότα ητον vj

2 2

CO Η TspsftvOs; e’v«{ Άνδρον μικρόν, απί το όπο:· 
βν γι’νδτοιι η τερϊ(?ινΘί'α, η κοινο;; Tpsii.sv'ii'vx όνο^αζο,αένη.0



ΈχβτορΛίδων , ojroti είναι τυίρα to 2ποτοι>, 

h u t  a ο pv)ΒεΙς ΪΙανορμος λιμην και ηολ<«, 

καί μετά τούτον ο Όγχηαμός η "Ογχιβμος, 
οπού ησαν πόλεις χπί λιμένες. Τβότβς δι t«s 
δυο πόλεις λεγοοαι ιινές μεν τ^ς Χαονιας , τι· 
νες δε της Θεοπρωτι'ας , καί άλλοι λέγοοσι την 
Κασσιόπην της Μολοοοίδος. Αοται ησαν at πα· 
ραθαλάασιαι πόλεις της Χαονιας (a).

$. γ \ Μεαόγειοε δ* χαι προς τα ‘ΐλλορικά 
καί Μαχδδάϋίχα οόνορα τάς ΧαονΙας »1{ααν πόλεις, 
η Βαιό/.η, Άντιγόνεια προς τνν 'Iλλορίαν. Κυ· 

δριαί προς την Μακεδονίαν. Φανωτηι 'Ελίκρα* 
νον, ’Ελαιοός , και Δόχνα κατά Μελέτιον* 
’Ομφάλιον , το νον Διλ&νάη· Μαιανδρία9 η νον 
Άλανδριανά. Ύαόταςδέ λέγοοαιν άλλοι Θδ- 
οπρωτιας.

§. δ'. Τη$ δ«* Θεοπρωτιας πόλεις παραθα· 
λάοοιαι ηααν τό Ποοείδιον καίΒοοθρωτόν, έπειτα 
ιί Τορώνη, V} Τορόνη» η νον Παλαιοπάργα, 
"Ανωθεν δε του χολπου Γλι»χδω$ ητον η Κ/χο

ρός» η οποία ώνομάζετο πρότερον "Εφορα, και 
εκείθεν προς τό Βοοθ ρωτάν ήτον άλλη πόλις
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Μ
Φοινίκη ονομαζόμενη, επίσημος to πάλαι· νυν 
Si σώζονται τα ερείπεια αυτής πλησίον εις το 
Δελ&νον · ετι Si καί η Κντα*νη < άνωθεν της θα
λάσσης ογδόντα ςάδια, καί πλησίον too Θυά- 
μιος ποταμού, ή οποία ητον εκεί πλησίον, οπού 

είναι τώρα η Φ<λατη. ‘Ομοίως καί ο Βον· 

λώρος ♦ Φίλιπποι ηΓομψοε, καί Ώρωπός ·ησαν 
πόλεις μεσόγειοι της Θεσπρωτίας. *Η Si ’Ελαία 
ητον παραθαλασσία « καί απ’ αυτής ώνομάσθη η 
’Ελεάτις χώρα' ομοίως λεγοναι της Θεσπρωτίας 
καί τηΟ *Αντιγόνειαν, το νυν *Αργνρόκαςρον, 
την οποίαν εκτισεν ό Αντίγονος. Το' μεν *Αργο* 
ρόκαςρον κατά του? νεωτεροος καί άκρι&εςερονς 
πίνακας, ανήκει εις την Χαονίαν μάλλον. ’Αντί- 

γόνειαν Si άναψέροοσιν εις ενα μέρος της *Ιλλν- 

ρίας, όπερ εχυρίευβαν οί Μαχεδ^νϊς s καί Hvat 
άμ<ρί§ολον άν η *Αντιγόνεια είναι το' ’Αργυρόχα- 
ςρον. Πλησίον Si της νυν Παραμυθίας ητον άλ
λη πόλις Γλυκό ονομαζόμενη.

§. ε\ Της Si Εασσωπίας ητον το Βουχαί- 
τιον ολίγον μακράν της θαλάσσης * η ’Ε.λατρεία, 
η ‘Ελάτεια , ηΠαν$οσία, νόνΠαλαιο^ενετία,καί 

at Βατίαι. Καί καθεξής ητον ο* Κόμαρος λιμηυ 
καί πόλις ώς είπομεν » ο π ον είναι τώρα τώ Φα·



vapt* ΪΜίταδε ήψον ηΝιχόπολις, ό'ΆμΘραχος 
πόλις xai λιμήν, xaiτέλος ή Άμ^ραχι'ο» Αυτά: 
δε ·ζ{σαν tvjs Μολοσσίδος χατα τους νειατερους 

χρόνους,
§. V* *Η δε *Αμ$ραχΐα ήτου πρότερον πό

λις αυτόνομος, xai είχε περί ουτην άλλος πό
λεις* την Mvyiov/av, Πασσαρωνβ» ΤικνΛονα, 

Φυλάχην, "Ωρειου, Κρόνος, xai Μέγαρα, ‘’Χοί

ρου δε εχυρίευσαν αυτός οI Μολοστοί, xat ή- 
τον ή ’Αμόραχι'α μητρόπολις όλης της *Ηη«φοίι· 
*Η δε Δωδώνη ητον προς την μεσόγειον της *Η- 
πί/ρου, xot ε’πειδή ο? χωρβί αντβ< μετε&αλον 
τα σύνορα xai τους ηγεμόνας, όναγεροϋσιν αυ
τήν τινες μεν εις τη'ν Χαονιαν, άλλοι δε εις την 
Θεαηρίΰτΐαν, χβϊ αλλοί είς την ΜολοσσίΦβ. ’Α- 

ναγερονταιδε χβίτης Άθαμανιας πόλεις at έξης, 
ΑΙΘοπία,ΆρχΙθεα, 'Αθήναιον xai "Ακανθος. Ό  ί» 

Στεγανός όναγερίι %, τας εξής πόλεις τής ’Ηπε/ρου· 
Αΐγυλιπα, Κροχυλιαν t "Ασσον, Βερενΐχην, Βού- 
νειμα, Τρααιτυαν* Βρυοντίον» της Θ«βπρωτίος* 
’ίτω'νην, χαι Κορώνειαν, γρούριον τής Άμ&ραχιας. 
Αύγχον , Μεδεών πόλις χα) χώμη. Βατό δε την 

μεσόγειον της ’Ηπείρου χαι προς τα σύνορα ή· 
•  cap xai σλλαι πόλεις χαι έθνη διαγόρα, τα 0"
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ποια εζοοσΐαηαν νςϊρον oe γείτονες, ως $ $ a*

μεν St:r£.
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ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'.

Π e ρ e *Ε0ι>ώι>.

§. a . *0 Θίοπο/ζπος «Aeys χατβ /χαρ- 
τυρΐαν τοί Στράβωνος, δτ< *̂ ecty δεχατε'σσαρα 
έθνη εις τγ,ν ’Ήπειρον. "Αλλοβ δ^ως avafipou- 
σι πλεΐονα, χαΐ σχεδόν έθνη της Ήπίφου α* 

ναφέρονται τα ί|η ς, χατα «λρβέητοκ εκτιθέ
μενα.

’Αθαμάνες. ΔεξαμενοΙ.
Αίγεςαΐοι. Δεξάριοι.
ΑΙ’θιχες} ΐ5 . Δρΰοπές.
*Αρχ τάνες. Δωνεττΐνοι,

5. 'Αμ&ραχιώται, *Ε λαιάχαι
’Αμόνιοι. ΈλΧοΐ.
*Αμύντ αι. Έλλοποΐ.
*Α ργνρινοι. ’Εγχελεΐζ.
*Ατιντάνες, 20. ’Ελυμιώται

10. Α«ταριάται. “Ε λινοί'.
’Αγεΐδαντες. Θεσπρίύχοί.
Γενναίοι. ΚασσωπαΖοί,
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ΚβλβίΘοί. 

23. Rs^ptuoi. 
Μαρδο'ι/ί?. 
Μολοασοί'* 
Μολαχίί. 
'Ορίςαι.

3θ· Πελαγώνω:. 
Παρωραίοι. 
Π αοαυαίοι.I
Πλάριοι.

Πρασαι$οΙ.
Σέλλα:.

35. Συλλίονες. 
Τάλαρα:. 
Ύραγασσαΐοι. 
Ύριπολισσιοι· 
Ύυμγαΐοι.

40 . 'Ύπαάοχο:. 
Χαύνοι. 
Χάονες.

Τούτων δε επισημότερα άναγερονται, οί Χάο· 

νες9 Θεσπρωτοί) Μολοσοοι, Καασωπαΐοι, *Αμ· 
Θραχιώται, χαίτινα αλλα» τα οποία ησαν αυ
τόνομα. Οι Χάονες όμως χαι οI Μολοσοοί ν,σαν 
τά ενδοξότατα * επειδή εξουσίασαν ολψ την "Η· 

ηειρον, πρώτον ο: Χάονες, επειτα οI Μολλοβ- 
σοί. *Αλλ’ ο! Μολοσσοί ε χρημάτισαν ενδοξότε
ροι xai επισημότεροι τώνΧαόνων διά δυο αιτίας' 
επειδή οί βασιλείς αυτών ησαν απόγονοι του 
Αιός, ΑΙαχου, Πηλ/ω$, 'HpaxXsoos, *Αχιλ· 
λεως, xai Πυρρου του πρώτου · επειτα εϊχον



καί το Staffer,μον μαντεΐον της Δωδώνης εις την 
χώραν αυτών,

§. β'. Τα μεν παραθαλάσσια έθνη η σαν ο! 
Χάονες, Θεσπρωτοί, Ηασσωπαίοι, Μολοσοοί, 
’ΑμΘρακιώται· Τινες δε άναγερουσι καί το "Αρ
γος το Άμγιλοχιχον πάλιν της ’Ηπείρου, το ο
ποίον η τον εις την Ακαρνανίαν πλησίον του *Αμ- 
βρακικου κόλπου, και ονομάζεται τώρα Φίλοχι. 
*Αλλοι δε λεγουσι και την’Ακαρνανίαν μέρος τ^ς 

‘Hrrfc'poy. Οί παλαιοί όμως δεν συμγωνουσιν 
είς τούτο, οί οποίοι λεγουσι συνορον της ’Η
πείρου του ’Αμ$ραχιχον κόλπον· Τάδε άλλα έθ
νη ησαν άλλα μεν πρός την μεσόγειον "Ηπειρον, 
χαί άλλα πρός τά σύνορα «υτης * και άλλα μεν 
ησαν αυτόνομα, άλλα δε εμπεριείχοντο εις του? 

Μολοσσους, Θεσίτρωτους» %, Χάονας και εις άλλα, 
tos οί Κασοωπαϊοι νσαν μέρος τών Θεσπρωτών, 
οί Ηεςρϊνοι τών Μολοσσών, ”Αλλα δε εμπεριεί
χοντο μεν είς αυτά, όμως είχον ιδιαίτερους βα
σιλείς , ως οί Όρεςαι, Άτιντάνες και Παραυοί, 
Τους δε Αυταριότας λεγουσι τινες της ’Ιλλυρίας, 

η Μακεδονίας· ‘Ησαν δε ουτοι τοσοο δυοοτοί, ω· 

ςβ κατά τους χρόνους τών Μακεδονικών πολέ
μων, μετά τον θάνατον του μεγάλου ’Αλεξάν-
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$pou t ίκολεμουν τον Αυταλίοντα βασιλέα των 

Παιάνων· *ΗλΟεν όμως εις βοήθειαν αϊτού ο 
Κασσανδρος » βασιλεύς της Λίβχεδον<«ς τότε» 

καί ένίκησεν αυτου? * επειτα τους «σηχωσίν ε’χεΐ- 

6tv, xai τους μετοίκισε πλησίον if? το οροςτης 
Μαχεδονίας *Ορ6ηλον καλούμενων» το νυν *Αρ- 
γεντάρον· *Ησαν δε τότε οί Αύταριάται είκοσι 
χιλιάδες συν γυναιζί καί τέκνοtq. Διά τούτο ίίτως 

ενόμιοάν τινες ♦ οτ* η τον «9vos τη? Μαχεδονίας, 

επειδή η τον οςερον τω ovrr, Έχ τούτων εϊχεν 
νςερον ο Λυσ/ραχο? itio χιλιάδας ςρατιώτας , 
Οί ο*πο?ο< «yuyov 'έπειτα άπ . αυτού, καί ηλ9ον 

είς τον * Αντίγονον t δτε ε πολεμουν είς την ’Α- 

βίον, επειδή δεν εδιδε του'? μισθούς αυτών (α). 

Οί Αύταριάται ποτέ δεν άφηναν ζωντανούς εις 
τούς δρόμος του? αδύνατούς ςρατιωτας αυτών, 
Οί δε ’Αθαμάνες ειχον τον βασιλέα αϊτών «ως 

ϊίς τό τέλος τη? Μαχεδονίχης βασιλείας, ως 

λέγει ο* ’Αρριανός, Οί δε Ταλαροί και ΑΐΟικες 
καί 'ΑΟαμάνες πρότερον μεν ηααν έθνη Ίίπειρω- 
τιχα, υςερον δέ ώνομάσθησαν Θετταλιχά»- ε’·» 

πείδη ηααν «% τ« σύνορα της Θεσσαλίας, *Α·

•  Ο )  £t»$. Κ. Ιθ '. «γ'4 Νιχόλ. Δβμκσχϊΐν, Αϋταμζν.
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6  α μάνες δε' ησαυ οί  νυν ’Αγραφιωται. A c  γυνα-b 
χες τούτων εγεωργουν την γ·/,ν} οί δε ανύρες 
χατεγι'νοντο εις τά άλλα έργα , ως λέγει ο 'Ηρά

κλειτος* Οί δε ’Ορέςα:, ίίελαγώνιοι χαί ’Ελυ- 
pitorut ύπετάχθησαν υςερου είς την Μακεδονίαν.

φ. γ Τούτων δε* οί μεν Δεξάροι ησαν έθνος 
της Χαονιας πλησίον των Έγγελων προς τα συ* 
νορα Tvjg Ιλλυρίας, οπού ητον το ορος *Αμηρού 
ονομαζόμενου. Καί ούτως ifcov το έθνος τούτο 
πλησίον τού κόλπου της Αυ’λωνος (α). *Ομοίως 

ν,σαν χαί οί Συλλιονες της Χαονιας , κατωτέρω 

του ρηδεντος χόλπου.
φ. δ'. Tvjs δε' Θεσπρωτίας η σαν οί Άμύν* 

τ αι, οί Αύταριάταί) χαί οίΚε'λαιθοι , οί ο'ποΐΰί 

ησαν προς τα σύνορα της Θεσσαλίας. "Ε τί δε' οί 
Παραυαΐοί, οί οποίοι ωνομάαθν,σαν από τον Αυον 

ποταμόν, επειόά ησαν εκεί πλησίον, Τουτους 

αναφέρει χαί ο Θουκυδίδης καί ο* 'Ρίανο'ς παρά 

Στε:ρα'νω (β)

( Ο  Στβφαν. ύβξαρ.
(β) ’ΐ<ςορικ̂ ς, ^5 τις βζη κατ:' τους χρονους Πτολεμαίο 

τόυ Ευεργετβυ, καί εγραψε ’Ηλειακά , Θεσσαλιχά, Ιλια- 
χά, ’Αχαϊκα, Μεαβηνιακά καί άλλα, τά όποια $έν 
βφδασαν εις ημάς. "Αναφ/ρει όμως t> Στέφανο; «ανταχου 
άποσπασματια αΰτβυ ε/ς μαρτυρίαν πόλεων καί ξδνων.
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,,Σνν δε ttapatoafytt x«c αμύμοιας Opya*
λίηβς*

Είςτόν τόπον των Πσραοαί'ων, χβτοίχοοσί τώρα 
ίσιος οί Μεσο£ίΤ«ί. Τό δε' Μεσσο&,ν δε'ν ί£εό- 

ρορεν πό9εν ωνορασ9η· ό Παοσανόα; δρως «να- 
cpipit χβί ε’ς την 'Αρκαδί'αν παρόμοιον όνομα πο- 

λεως, Μεσοίο'βν* η ως νομίζουοι'τινεζ, Μεσο- 

ffov’ve ωνορασθη, $ιόη είναι μεταξύ Θοννων. Της 

Θεσπρωτίας ησαν χαί Topyalof, τους ο ηοίονς 
λεγει Στυμ<ραίονς ό Στρόφων, οί όποιο: η σαν 

ίτρος δυσρας* των Παραυαόων , ττλησί'ον, η εις 

το όρος Τύρφην, όπου πη^αζεί ό ποταρος της 

'Αριας. "Ετί 0£ και οΐ Χαύνο£ ησαν της Θεσπρω

τίας , χα« οί Κεςρ/νοί, ως λεγει ό ’Ρίαννός.

,,Κεςρίνοί, Χαΐνοίτε xac αυχη'εντες ’Ελίνο/. 

*Η χωρά των Κεςρί’νων ητον ρεχάλη, αναμεταξύ 
Βουθρωτου xac Ίωανν/νων, χαΐη ρητρόπολίς αυ

τών ητον το' νυν Καςρί'.
$. s’. Της δε' Μολοσσόδος γοαν οί 'Αίρει· 

δαντες, οί όποιοι ωνορασθησαν αΛο' ενα βασιλέα 
αυτών ’Αορείδαντα ο’νοραζόρενον. Τούτο το' όνο- 

μα είχε καί τις βασιλεύς των ’Αθηναίων απόγο
νος τον Θησε’ως. "Ετί δε οί Δρνοπές, οί όποιοι 
είγον ιν'ν πόλινΔρίίν , εις τη'ν επαρχίαν τον νυν
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Δρνουπόλεως» Και οί Γεννο οαίοι, οίτινες (άνομα* 
σΒησαν από ένα ηγεμόνα αυτών Γίνοαν λαλούμε* 
νον. fiai οί Δωνεττίνοι,

,, Εκτα 3ε Δωνεττίνοι , αταρ οκτώ xat Siκα 
Κapes»

λίγει ό 'ΤΡίανός. Πο?θ5 ίξεύρεε τi ένοεϊ με τούτο* 

όμως φαίνεται, ο τι οί Δωνεττίνοι ησαν ανδρείοt 
καί επίσημοι. Καΐ οί 'Ελλοποί, οί οποίοι κατά* 
τινας ελίγοντο χαί Έλλοέ. και Σελλοι, χαί ησαν 
οί εγχάτοιχοι της Δωδώνης περί to Μαντεϊον. 
‘Ηχώρα αυτή ωνομάσθη χαί Δωδωιώα από του 

Δωόωνη. Τώρα Si η Έ λλογα λέγεται Λοπεοια 
χατα Μελέτιον, χαί οί ’Ελλοποί, Λοπεσοί. Κα« 

οί Όρέςαι, οί όποιοι ησαν έχει, δπου είναι τώρα 
η Κονιτζα, χαί ωνομάσΒνραν από τον ’Ορεςην 
υιόν του ’ Αγαμέμνονος, ώς Βέλομεν εΐπύ ίίςε* 
ρον ομοίως ησαν της Μολοσσίόος χαί οί 'ΐπαι· 
λόγιοι» Ύαύτα τα έθνη άναφέρονται εις τ ας χω
ράς ταύτας, χαί χατά τούτον τόν λόγον η Θδσ- 

πρωτιά εφΒανεν εως εις τα άνατολιχά σύνορα της 
Ήπείρου, δηου ^σβν οί Παραυατοί. ’Άλλοίορωδ 
δεν εδωκαν τόσην έχτασιν εις αύτην, μήτε εις 

ΙΙαί ίσως ελάμ&ονον άόιαφόρως τα ονό
ματα, η «χτάνθησαν έως έχει χατά χαιρούς.
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§. ς\ Ta δε εξής εδνη άναφέρονται άπλως 
μόνον Ήπειρωτιχά· ωςοί'Αμάνιοι xai ’Αργά· 
pivot · ως δβ λβj»*< ό Λυκόφρων ( a ) ,

μ Ε<*$ Άργυρινους xai Κεραύνιων νάπας, 
ο: ’Αργόpivot ήσαν προς το' βόρειον τη$ *Ηπί{- 
ροο» οποο ήσαν πλησίον αυτών xai οί ΜύΚαχες. 
Teoros τόζ πόλεις xai του *Ωριχόν} ως λέγουνιυ 
άλλοι, έχτισαν οί Κολχο<, tou's οποίους εςειλεν 
ό Αίήτης να ευρωσι την Μήδειαν * επειδή όμως 
δεν ήμπάρεσαν να τήν λάβωσιν από τάς χεΐρας 
του ’Ιασονος, έμειναν είς τήν "ϋπειρον (β). *0 δε 
Στράβων αναφέρει xai μέταλλα άργυρον προς 

ε’χεΐνο τό μέρος. "Επειτα ε'χομιν xai τώρα *Αρ. 
γυρόχαςρον είς έχεϊνα τά μέρη. "Ο9εν δεν είναι 
άπίθανον, ότι έγινε το' όνομα εχ τοιαΰτης αίτιας. 
0< δε ’Αρχτάνες ήσαν προς τά σύνορα της Θεσ· 
σαλΐας. Φαίνεται δέ ότι ήσαν επίσημοι χαΐοί Map· 
δόνες ως λέγει ό Εοπολ<ς παρά Στεφάνω.

„  Και Χαύνων xai Παιάνων xai Μαρδονων,
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(?) *Ορα εν το) Δ;« Τ ομφ της #Sywy/ας itspc τούτων, εν 

τω περί Μηίδ*ας, καί εν τω Β · περί της 8*ςρατε:ας των 
ApyovaVTcov.
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'Ομοίως ν,σαν ΉπειρωταιχαίοίϊΐλαράΐοεηΠλα* 
ptoc» Mi oi TpayaaaacGt. ’Αλλ’ o MsAmos λέγu} 
ότι oi T ραγααααΐοι ησαν εις tvjt> 'Ακαρνανίαν f 
iv ω o Στέφανος λέγει αστούς ’Ηπειρωτας , χα£ 

ωνομάσθησαν άηο τον ηγεμόνα αυτών Τράγασσον, 
τον όποιον ηγάπηαε πολύ ό Ποσειδών, ώ'ςε ηρός 
χάριν αυτοί εηηξε το άλας, χαί διά τούτο ωνο- 
μάζετοτό άλας Ύράγασσοι, ηΎραγασσαΐοι άλες. 
*Εκ τούτου δε φαίνεται, on ό το'πος ητον παρα· 
θαλάσσιος, και είχεν εκεί χαί άλιχην , οπόν έγί* 
νέτο άλας χάλλιςον χαί περίφημον, Αυται ησαν 
αί επισημότεροι πόλεις χαί τά έθνη,τά όποια «ο- 

ρι’σκονται εις διαφόρους Γεωγράφους χαί *Ιςορι· 
χου'ί άζιοπίςους άναφεφόμενα, ότι ησαν εις την 
*Ήπειρον·
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Μ Ε ' Ρ Ο Σ  Β'.

Π ερ c τη ς  *Ιςορίας  των η ρω ίων *Εγ· 
κα τ ο ί κων  t vj s  'Hit t ip  ου*

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'.

l i s p ?  των μ έ χ ρ ι  του  Π  υ ρ ρ ο υ υ ι ου 
του * Αχ ι λ λ έ ως  ’E y x a t  ο/χωυ.

φ. α\ Τ α αρχαιότατα X, επισημότατα ΐ'θνη 
Της’ΐΙπειρου, οίΧάονες, Θεσπρωτοι, ΗασοωΛαΐομ 
’Αμ&ρακιωται, ’Αρορ/λοχο*, Όρί<;β<»και βλλβ η- 

υα» ηλ9οι/«χι? ίχ της Θίβσβλίβδ χβΐ Πίλο«β^<τ6ϋ4 

rcva μεν επί τού κατακλυσμού τού Δευκαλίωνος, η 
ολίγον πρότερον > η όςερωτερον * β’λλα 5/ υςερον. 
Ώρότερον όέ του κατακλυσμόν τούτου δεν ίξεύρο- 
μεν αν ησαν έγκάτοικοι εις rvjV'Hrwpc:/ * χαΐ ου >]- 

οου, orrotot νσου, πόθεν ηλθον, xac no'flst/ χβ- 

τάγοντat. Γνωρΐζομεν όμως, ότι το αρχαιότατων 
έθνος της Έλλαδος ^σαυ ο< Πίλοο^οΛ Κβί ο υ
ιοί ησαν τα αυτόχθονο, καί γνήσια τέκνα της
'Ελλάδίς, τα όποια διηοέθησαν υςερον εις διά·
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yoρα έθνη xal Stayόρους ονομασίας , ay ου ηνω~ 
θηααν> και με άλλα πολλά ζενα έθνη. *Η cs φω- 

λίβ του'τωι», o0tt> εζγρχοντο ως μυρμηχες, ητον 
η Πίλοπουί^οος > χβ« μάλιςα η ’ApxaSia. 'Από 
exit λοιπο'ι» όιασχορπιζόμενοι οI Πίλβσ^Οί, εγε- 
μησαν όλην την *Ελλοδα, τας νήσους του Αί· 
γαι'ου πέλαγους> την ’Ιταλίαν t xal τνι  ̂ μιχράν 
'Ασίαν* Πρώτον λοιπόν γαίνετat οτι ήλ^ον εις 
την "Άπειρον εχ της Πίλοπουνησου πριν του χα- 

τβχλυσμοΰ του ΔιυχβλΛΜος, ώςλεγειο'Αλ>χ.αρ- 
α̂οοδΰς Διόνυσός, xal έχτισαν το μαντεΐον της 

Δωδωυης , xat Sid τούτο ωνομάζοντο Δωόω· 
ναΐοι. Ό τε Si εχυρίευσεν ο Δίυχβλί'ωυ τήνΘεα· 
οαλίαν, εόίωξε τους Πίλβ/τ^ους της Θεσσαλίας* xal 
ηλ^ον χάϊ αυτοί εις την "Ηπίφον προς τους *χβ< 

συγγενείς αυτών Πελασγούς.

§. |3\/Αλλθί Si λέγουσιν, οτι ο* Δευκαλίων 
ήλθε μετά τον χαταχλυσμον εΐς την r'Hn$tpovt 
xal εχτιαε το μαντεΐον, επειτα εμεινεν εχεΐ* "Αλ- 

λθ£ Si , οτι μετά τον ρηΟέντα χαταχλυσμον ηλ·

6ον εχ της Θεσσαλίας εις την "Άπειρον δυο η· 
γεμόνες των Πελασγών* Φαεθων xai Πελασγός 

ονομαζόμενοι, οι όποιοι ε^ερου αποικίαν Πίλο®- 

γων. Πίλασ^οί όμως ωνομάζοντο πολλει βασι· ·■>
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λτίς του «9»ους τούτου , xai το ουομα «̂ tov <τυ« 
νειΒισρttvcv εις τους βασιλείς «υτου, ως χαί των 
Πτολεμαι'ων (α). Κβτβ τος γνωμας ταύτας Xot· 

iroy $ί» β7»β« βε&αιον, «υ η'λθο» προ του χ«τβ- 
χλοσμου οί Πίλβσ^οί εις τη» *Ηπί<ρο», ή’ με· 
τα τον χαταχλυσμόν. Συμφωνούν όμως αί γνω· 
μαι xai at τρεις, on ηλ0ο» χβτ* εχίΓνο» το'ι) 
χαιρόν, η ολίγον προ του χαταχλυσμόν, η «υ- 
ΰός μετά το'» χαταχλυσμόν. Καί η ο* Δευχαλίων 
ίδίωζίν αυτούς εκ της Θε<τ<τβλ&ς, η ο* χατα- 
χλυσμός τους η»ά̂ χβτ«τί »α (ρυ̂ ωοι» «ί*ς υψηλό* 

τέρα μέρη, η η συνετισμένη μβταναςασις των 
Πελασγών. Περί τούτου αδιαψ ορού μεν, χαί εύ· 
χαριςούμεθα εις τούτο μονον» οτί έχομεν οριον 
του χρο’υου το*» χαταχλυσμόν του Δευκαλίωνος, 
α’φ’ ου γνωριζομεν τους πρώτους ε χ̂ατοί'χους 

της ’Ηπείρου· ”Α» όμως είναι τινές χρόνοι π ε 

ριττοί, η ε’λλείπεΐς* , συγχωρούμεν προΟύμως 
χα2 περί τούτων τη» αρχαιότητα. Καί α ν  ό Δευ
καλίων ήλθε»* η ό Πελασ^ο'ς, άδιανορούμεν 
χαί περί τούτου* ε’πείδη* ό ερχομός τού Δευχα·
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λίωνος iivai πολύ άμφι'&ολος. Άρχει μόνον να 
γνωρίζωμεν, οτι νλθον Πελασγοι εΙς την 'Ήπει* 
pov, περί τον χαταχλυσμόν τον Αενχαλιωνος, 

οί όποιοι έχτισαν την πόλιν Δωδώνην * χβτεςη· 
σαν χαι το μαντείαν , xet δίβ τούτο ωνομάσθη 
η ’Ήπειρος τότε Πελασγια, χαι μητρόπολις αυ· 
της ^τον η Δωδώνη (a) * οθεν Χεγουσιν οί χρο* 

ρολόγοι, οτι η άποιχ/α αϋτη ιγινε τω 1529 
προ Χριςου (β).

§■ γ ·  Met# δυο δε' η τρεις χρόνους» ότε 
έψερον εις την *1ταλίαν ό Οΐνοτρος χαι ΠεΟχε· 
τιος άποιχίαν Άρχαδων, ερερε χαι ό Θεσπρω* 
τός υίός του Αυχάονος άλλην άποιχίαν εις τνν 
νΗπειρον ix της * Αρχάριος, Ο I ’Αρχα δες τότε 
ωνομάζοντο Πελασγόί* όθεν χα) αυτή ν δεύτε·» 
ρα άποιχΐα ντον των Πελασγών, Ουτοι δε' ο« 
Πελοσ^οί, εμειναν εις τό παραθαλάσσιον μέρος

(α) *0 is Κλαδαε'ρ β/; τα; σημειώσει; του 'Αττολλο· 
iwp. σελ. 8 2 . λβ^βι οτι το μαντεΓον κατβςα'δη βπϊ του* 
ττ ι̂ίτου Πυρρου μετά' τον Τροοϊκο'ν πόλεμόν* εν ώ μαρ
τυρούσα τοσοι παλαιοί» καί μα'λιςα ο Πλούταρχο;» οτι 
κατεςαβη ε’πί Δευκαλαίονο; * οδεν απορεΓ καί ο' *Ραονλ, 
πω; ηπατηβη ο ανβρωπο;· ,

(Ρ) *Ραονλ. περί 'Λπο’.κ. το'μ. Λ#· 216 . λ
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της Ηπείρου άντιχρυτόίς Κερχυρας, το όποιον mo· 
μάσθνι Θεσπρωτία οπό τοότου του Θεσπρωτοί 
τοο γ,γεμόνος των Πελασγών,, η 'Αρχάδων* 
"Εχτισε δε εχεΐο Θεαπρωτος πρώτψ πάλιν νέ,ν 
"Ef νραν, επειδή αοτη tfcov η μ·ήτρόηολι$ της 
Θεσπρωτίας, Κ«) ώξ λέγει Στέφανος ο Βοζάν· 
τίοδ» η ττολίδ βυτν) ώνομάσθη υςερον ’Έφυρα' 
επειδή λέγει» ο π ό Θεσπρωτός εΐχεν υίόν'Άμ· 
βράχον χαλοάμενον » ό ο'ποΐος ♦ ώ$ φαίνεται, 
’έχτισε ν/,ν Άμβραχίαν. *0 δέ " Αμβραχος έϊχεν 
υιόν τον "Εφορον, χαί από τουτου ώνομάσθη η
πολις’Έφνρα. "Αλλοι δε λέγουσιν, οτι είχε θυ
γατέρας ά Θεσπρω τός ’Έφυραν χαί *Αμβραχίαν , 
χαι άπ αυτών ώνόμασε τάς πο’λ^ς * χαι άλλοι 
πάλιν άλλως, ώζ $ίλομεν stay ε'ς το έξης.

§. δ'· "Εφτερά δε πόλις ητον χαι εις τν'ν ’Αρ· 
χαδΐαν, Θεσσαλίαν , Αιτωλίαν , ’Ιταλίαν' χαι η 
Κόρινθος αυτιά ώνομάζετο "Εφνρα πρότίοον, χαι 
φαίνεται ότι το ονομα ητον συνειθισμένον τών 
'λρχάδων Πελασγών * διότι αυτοί οί Πελασγοί, 
οσοαηλθον εις την Θεσπρωτίαν ώνόμασον αυτό,ν 
ΤΥ.ν πάλιν ’Έφυσαν, έχτισαν χοί άλλην χαί ώνό· 
μασνν αυτγ,ν Πανδοσίαν, Αυτοί (ονόμασαν τν,ν 
λΐμη^ ’Αχερουσίαν, χαί τον ποταμόν ’Αχέροντα,



01 δε βλλθ£» όσοι ηλθον είς την ’itaXj’av, ωνό· 
μασαν xai έχει ηόλιν Πανδοσίαν, λίμνην 'Αχερου- 

σίαν, κβί ηοταμόν Άχεροντβ* δθεν ηπατη'9η 

ο ’Αλέξανδρος ΰηο του χρησμού, δια την αυνωνυ- 
μίαν, ωςθβ'λομεν είπγ ύςερωτερον. ‘Ηδέ’Έγυρα 
μίτωυομάσθη ίίςερον Κίχυρος, άπ ό του Κίχυρον 
υιόν ένδς βασιλέως της Χαονίας. Ουτος θη- 

ρβυων, ε’ψόνευσε μίαν νέαυ άχουσίως Άνθίππηυ 
όυομαζομένψ, χατα τον δρυμόν έχεΐν ον} ο it ου βν- 

TeytaoQ'/j η "Ηπειρος, ως ι?ρητα<* έπειτα εγινευ 
έξω fpsvwv atto' την λύπην, xai πεσών βπο' του 

?ππου ε?ς τοπον χρημνωδη ε\ρονευ'9η. "Οθεν έθα
ψαν xai βυ’τόν εχε?, xai an αυτου ωνομάσθη ο 

το’πος xet ν πο'λ<ς Κούρος (β). Ό  "Ομηρος ε
παινεί τους Έγυραίους του'τουςώς ανδρείους χα\ 
πολεμιχους, (β) ως νομίζει ό Παυσανίας (y) * 
βλλ' ο' βχολίβςης λέγει, οτί εννοεί του'ς εν Θεσ
σαλία Έ<ρυρβ£ους, Οϋτω πως διακρίνει το πράγ
μα xai ο Στέφανος, λέγων, δτι το εθνιχόν ’ό
νομα,, της μεν ΊΤπεφωπκης Έ^υ'ρας λεχετβί *Ε-

4ο

(α) Παρδ/ν. Ε'χογ.κ* λ^. 
(?) ’ΐλ. Ν* 30Ι·



γυριοζ · τ δ ί  Α^τωλτχης, "Ερυρος · των δ* 
άλλων, ’ΕφυραίΌς. *Ειτίΐτα δι {κόμισαν οι *Η- 
λδίΌι αλλ'/,ν αποικίαν είς τ/]ν Θδσπρωτίαν.

φ. δ*. Οί δί Κασσωπαΐοε,του'ς ο'ποι'ους^α- 
ψίΐ ό Σχνλαξ Κασσωποΰς» ηλΟον xal αυτοί ex 
της 'Αρχαίας, γ τότε, η ολίγον πρότερον. ’Ε

πειδή ως λέγει ο Φιλοςέγανος χατα την μαρτυ
ρίαν του *Αρπθχρατ&>νος (β) > αυ’τοί Έχτισαν την 
πόλιν Βουχαιτα χατα τον χαιρόν του χατακλυσ· 
μου τους Διυχαλι'ωνος. *0 δε' Στραίων λίγει, 
ο π ησαν χαί αυτοί Θεσπρωτοί, χα) επομένως 
Άρχάδίς. ’Έττδίτα Έχτισαν τας αλλας πολδις* 
ως την Κασσώπην, αϊτό ττ,ς ο'ποι'ας ωνορασδη- 
σαν ΚασσωπαίΌι* την Έλατδιαν» Βατίαν, καί 

Πανδοσ/αν.
φ. ς\ Οί δ6 Δρυ’οπβς ησαν χαΐ αυτοί Άρ· 

χάδίς Πελασγοί, οί οποίοι ωνοαάσΟήσαν α’πο 
του Δρυ’οπος του βασιλέας αυτών. *0 δβ Δρυοψ 
ητον υίο'ς του Μεναλεως υίου του Λυχάωνος. 
*0 Νι'χανδρος χαί ’ΔΘαναδας ,· οί ο'ποΐοι Εγρα
φαν ’ Α μοραχιχα 9 λε'γουσι, χατα την μαρτυρίαν 
του ’Αντωνίου Λι&εράλώος ( β ) , οτι ο Μελά-

4*

(α)^Εν Βονχαιτα· (β)



νευς εχυρίευσεν όΧψ tvjv "Ηπβίρο* μι πβλίμον. 
"Επίίτβ εγεννηαεν υίον τον ”Ευρυτον, xet μίαν 
Βυγατερα ' Δμ'οραχία.ν, «γγο r/s οποίας ωυο* 

μάσθη vj * Δμϋραχία, “Επίίτα δε* lititavj οί ’Αμ· 
Θρακιωται είχαν πόλεμον με τους »λλους ’Ηπεε- 

ρωτας, έκραξαν 1*5 βοήθειαν τους Κορινθίους. 
“OOtv επεμφεν 6 Κύψελος τύραννος των Κοριν· 
βίων τον άόελψόν, yj υίον αυτου Γόργον, vj 
Τόογον, ν; Γολ^ον, yj Γ όργασον * xara τους 

66θ χοουοος προ χριςοό (β) * μι αποικίαν Κο« 
ρινθίων. Διά τούτο λίγουσι τινϊς tvjv *Αμ$ρα* 
αίαν κτίαμα του Γοργού· *0 δε Δρυοψ iymvj-> 
σίν υίον' Κραγάλεα ονομαζόμενου , ο οποίος ι*6α- 
σίλευσει/ ίίςερον. Οί Δρυοπ$ς έγιναν έθνος με" 
γα, χαί διεσχορπίσθγ,σαν ε*ς πολλά μιρν) της 

*Ελλάθ05·
§. ζ ’. Οί δε Χαονες ν,σαν και αυτοίΠελασ· 

γοί της Αρκαδίας' πλά,ν (ραίνεται, ότι αυτοί 
ν,ααν ο λ λ*/) αποικία , καί δια τούτο εχωρόσθησαν * η 
υςερον ε'χΐόρίσθ^σαν. Διά τούτο (ονόμασαν καί την 
Χαονίαν τιί/ες αρχαίοι ΙΙελασγίδα Χα.ονίην. Τί*

(ο) "Ου Too ονομαίν’̂ ίν  αυτόν ο* Λαφοροι Γςο»

P’^ t  *** Γδω^αφοί. S t?*?· Ζ '# 378· ΐ'·  4 5 *· *Δν« 
τ.ον. Λιίεοαλ* 23·
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v is  μέν λεγουσιν , etc ωνομα'σθη υςερον Χαονία 
οπό too Χάονος υίου του Πριάμου, ως 3ίλο· 
μεν tiny}· Αλλ* ο Πακσανίας λέγει, ore προς 
το σύνορα της ’Αρκαδίας και ’Αργολιδος ητον εν 
μικρόν όρος, Χάον ονομαζόμενου, και ίσως κα· 
t  άγεται εκείθεν 4 ονομασία, ως-νομίζει και τις 
νεωτερος κριτικός (ο). *Η αποικία αυτή των Χαό· 
νων εις την ’Ηπειρον (ραίνεται ότι ητον αρχαίο· 
τέρα των άλλων, καί του Οίνότρου είς την’Ιτα
λίαν , ως νομίζει ό ρηθείς κριτικός · επειδή ησαν 
καί είς tty  Ίτολί'ου πολλά ονόματα πόλεων καί 
άλλων της Χαονίας, "ΟΟεν συμπεραίνει, ότι ό 
Οίνοτρος διαβαίνων είς την ’Ιταλίαν, επέρασεν 
από την "Ηπειρον, καί ’έλαβε καί Ήπ?ίοωτ«ς 

είς την αποικίαν, καί μάλιςα Χόονας* υΟεν η- 
σαν καί είς την Οίνοτρίαν της ’Ιταλίας Χάονες * 
πόλεις, Πανδοσία, Δωδωνη, Δρυς, Έλόμη * 

’Ελόμοι, τό έθνος, ποταμός ’Αχερων, καίλίμ·

(α) 'Ο *ΡαοΛι βν τμ πεο; ««οικιών, οςτι> σ υ μ π β ρ α / ’.  
νει, ?τι ο ι  Χοίονβ; οίτοι κχτωκουν π ρ ό τ β ρ ο ν  β ίς  τ ο ύ ς π ρ ό -  
roSx; r o t / ό ρ ο υ ς  axaivου, και axatQsv τ,λθον 9ΐς την 'Ηπει
ρον , καί ο ν ό μ α σ α ν  την Χαονιαν. Ο  Π α υ σ α ν ί α ς  Σ μ < ο ;  
Siv aveypepst τοιουτεν τι, μητ$ ολλο;τις των apyafov.



νη Άχερουσία (α). Φspstctt xai μία μαρτυριά 
(β) , ότι ή αποικία αυτή ιίλα£ε xai 'ίλλυριοός * 
οi δε 'ikkupioi ήσαν εις τα σύνορα τής Χαονίας. 
’Αλλα χαι χωρίς μαρτυρίαν είναι βέβαιον, οτι 
χατα τ^'ντότβ χατάςααν τ·ης ναυτικής, δεν t πλεό
σα ν βεβαίως από της Πελοπόννησου, χατ* ευ
θείαν εις τα Τβραντα της * Ιταλίας, χωπηλα- 
τουντες, σλλ’ ανίδησαν δία' των παραθαλασσίων 
της Ηπείρου εις τό *λ'χροχεραόνιον Άχρωτήριον, 
οπού είναι το ςενωτατον μέρος του ’Αδριατιχοϋ 
κόλπου , xai έχείθεν έπέρασαν χατ ευθείαν εις 
την ’ΐαπυγίαν (γ ).

§· η. ’Ανωτέρω δέ τής Χαονίας ήχον ή ’Πρι· 
χία ως εΐπομευ, χαϊ ή ίτολ«ς ’Ρ.ριχός. Ύαυτην 
τήν πόλιν λέγουσι τινε'ς μεν της, ’ίλλϋρίας, τ<· 
νας δέ της Ηπείρου , χαι τής Χαονίας πιθανοί· 
τερον. ’ErtSiivj τα ρνσ<χα σύνορα τής ’Ηπείρου 
χαι ’Ιλλυρίας ήσαν τό ’Αχροχεραΰνιον αχρωτή·

00  ’ΡαοΛ. Τόμ. A. 2 2 8 .
(?) Tow Ntxa'v&pov Λαό ’Αντβ», Λι&ραλ. λα*.
(y ) Αλλα χατα' τ3’ν Λρ»τον αομ,Λεραβμον, αν τ?<ταν 

Xaovst fit; την ’Αρκαί<αν, τις η α’ναγκη νά λαόωιη το* 
ίνομα εμμέσως εχ της Χαονίας, χαί ουχ: αμίσ^ς ε’κ 
της ’Αρχαίας;



ριον * ο δί *Ωρν/Λξ γ.τον /α-ωτερω τοάτων* χαί 
μά^ιςα ο περινjyvjrvjs Διονύσιος Siopctyt του Ώ* 

ρίχον αύνορον τη$ 'Ελλάδος (ο). Ταϋτην την 
ηολιν tx.uaαν οΐ Κολχοί πρώτον, κατά τοω? 

l36o p̂otions προ χριςον, οτ$ ηρπααανοΓΑρ- 

γονανται την Μηδε<αν, xaiϊςηλεν ο Αίητης ςο- 
λον, να ευρωαν αυτήν (β). *0 ςο'λος ουτος 
ηλ9εν είς τνίν Κέρκυραν* χαί ε’πείδη' δεν #δννη· 
θησαν ο! Βόλχοι να λά6ωσ< την Μήδειαν, ερεί, 
ναν τ<νε'ς μεν εις την "Ηπεφον, τινε'ς δε εί$ rvjy 
’Ιλλυρίαν' Sion tfoSqQyjaav να επιςρε’ψωσιν $ίς 
την Κολχ '̂δα, χωρίς την Μηδί<ανχατά τη'νπρο- 
ςαγΥ/V του Αίητου (γ). “Άλλοι Si λίγουαιυ^ οτι 
εχτιααυ άλλην πο’λ<ν είς τα ε'νδο.τερα πλησάον των 

Μυλάχων, του Αίάντος ποταρου χαί του ορούς 

Λα'κρωνος ♦ η Λαχρωνης. Την δε* πόλιν αυτών 
ωνοραβαν ϊίολαν, το' οποίον σημαίνει χατα τη'ν 

γλώσσαν αυτών, φοράδας. "ίσως αυ’τοί ωνορα- 

σαν καί το'ν ποταρο'ν Αίάντα · ε’πε<δη η ρητρο'πο-
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(®) Ετίχ. 399·
(β)°Ορα ’βγυγ/α βν Τω περί Μη$δ('α;, χα* e’v τη δ’κ· 

ςρατεώ των ’Αργοναυτών, το#μ* Ϋ · xac s'·
(y) ’λαολλολ δ '· θ '. α5* #Δπολλ»ν· Δ'. Ι2 ΐ6 · κ*ϊ 

1 Σχολ· φ



πόλις tvjs Καλχίδο$ ωυομάζετο Α 2α. Μετώ δε 
τον Τρωικόν πόλεμον ,·οI "Α&αντες της *Eu6oias, 
επειόη έγονεύΟη δ ςρατηγός αυτών Έλεψηνωρ 
εις τον πόλεμον} ο εν ήθέλη σαν να ε’πιζρέφωοιν 
εις την "Euootav, βλλ’ ηλΰον πρώτον είς Την 
ρηΒείσαν νν]σον *Ορ9ρωνο'ν, έπειτa μετ ολίγον 
επέρασαν είς την ’ΩρίΧί'αν, καί ’έμειναν εκεί κατα 
του$ 1283 χρόνους προ χριςον. Aid τούτο λε- 
γουβιτινες»ότι αυτοί έκτισαν τον Ώρικόν. 711ααν 
όε μεταξύ αυτών καί Λοκροί καί ΨωχεΓς» καί 
έσκορπίσΒηααν καί εις αλλα μέρη» ΎΟυτοι εκτι· 
σαν καί αλλας πόλε*? εκεί, καί τέλος απ’ αυ
τών ώνομάσΟη κατα μεταβολήν η *Αμαντια , vjtts 
ώνομάζετο πρότερον 'Αβαντία. "Εν μέρος τούτων 
ηλΒε κατα. την "Εδεσσαν tvjs Μαχεδονί'αί, όπου 

έκτισαν καί πόλιν "Εύβοιαν από της Λατρίόος 
αυτών (α).

§. θ*. Κατα τον αυτόν χαιρόν ηλΒονείςτην 
Θεσπρωτίαν ο'Ψεΐδίπποδ κσί"Αντι<ρος> οί ο*πθ(θί 
ησαν υιοί του ’Ηραχλεονζ, καί ςρατηγοί τών 
Κώων εις τον πόλεμον tvjs Τρωάδοδ* Καί outas

4 ΰ

( Ο  SxuT&v. ς<χ. 4 4 Ι . Λνχο'φ?. 1017. 1034· !<>43·
κχ\ Τζετζηί αντίδι. Παν σαν. Ε . χ$\ Στέφανέ Λίαντ,



spspov xai atjtoi ixsl αποικίαν Θεσσαλωυ xai 
Κωω», oe όποιοι ΐπέραααν εΙ$ τη» Κω, επειτα 
χλΟον si$ τον πόλεμον της Τρωαδος, xai εκεί· 
Οεν ('πεςρεφαν sis τη» "Ηπ«φον. *0 ριέ» "Α»τί- 

epos ενωθείς μ ί του'ς Δωριείς, επεροσεν εχείθευ 
set τη» Θίβσαλί'βν» xai ixvpisuas του'ς Throbs 

του Ποωτδσίλαου. *0 δέ Φ«{δίππος (με tv εν εις 
τνί» Θεσπρωτίαν f xai είχε τη» xaOs'Spav auτο» 
ίίς τη'» *Είρυρα», όπου ορηχί δυο δνγατερας« 

Τη'» Αάνασσαν ονομαζόμενων t την ortota» έλα- 

6εν ϋςερονyvvaixa δ Πιίρρος του ^Αχίλλίως, ως 
δϊλομεν είπνι (β), χβϊ τη» Πολυ#χλ«ίβ»* xae *»a υιόν 
Αΐατον· *Επί<δνί δβ οι Βοιωτοί έδιωξαν rot>s 
Θετταλους εχ Τήζ ®εαο(*λία$ 5 χα* ί'λα&ον αυτοί 
t ον τοποr/y ο οποίος ωυομαζίτο to n  Α<ολ<$, 

ϊςράτενοεν υςΒρον ο ΑΣ&τος /x της Θ^σπρω- 

*ίας ptf tvjp οδ*λ<ρην αυτου Πολώνια? * χβιιλα-
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(α) v Αλλοι λεγουβιν αυτη'ν θυγατέρα του Κλεοίαάυ, 
α'λλ* ως παρατηρεί ο *Ραουλ# ητον του Φει&ππου. Τομ. 
Β. 37*·— .'Ομοίως λε'γουσι χα* τί* Αίατον χα< την Πο- 
λυκλειαν τε’κνα τινο'ς Φιλίππου, αλλ* αυτός λε^ει τουΦ '̂.- 
&ππου, χατα' την /<ςοριχη'ν έννοιαν* Τούτο το σφαλμα 
τταροέ'λεψδν ο Κωραη'ς, c τελευταίος ε'χδο^τηςτομ Πολυαί- 
νςυ, ο" 'Ραου'λ. ’Λοτόβι, αημβι«σ· 3 8 ·



6s τον το'πον, l i  ε$όθηχρ/,σμο^ νά βασι-
λεόση εχεΐ, os ns Sm6% πρώτον τον Άχβλωον 

ποταμόν, χαί narycy εις τήν χώρον των βχ· 

θρών, ό> Πολυχλεια επροσποεηθη, on 4τμ  nXvjyco- 
pimj fii’s τον ποόα, χαί παρεχάλεσε τον βδίλ^ο'ν 

r/]s ΔΖατον, να tvj'v Xô Vj δίς τβς χεΐρας, χαί 
να tvjv περάση από τον ποταμόν· Έχεϊνος Si μη 
γνωρίζων ττν πανουργίαν, την ε’πε'ρασε, πριν 

nepac’p τό ςρότευμα, ούτε αλλοςτις. Κα9ως 
έ πλησίασαν Sis την αχραν του ποταμοί, fV/jSvj· 
σίν τ| Πολιίχλδ<α it’s την y^v, Xiyoooa, on αυ
τή εγει τό όιχαίωμα να βασιλευοη, χατα τον 
χρησμόν. *Ο Αβατος όρκος δδ'ν «λυηηθη , αλλα 
μάλιςα εχάρη Sta την αγχίνοιαν αυτής. "Επειτα 
ελαβεν αυτήν γυναίχα, xai {βασίλευαν χαί οϊ 
ουο. 'Εγε'ννησαν χαί ενα υιόν Θεσσαλόν χαλούμε- 
νον, άπο του όποιον ωνομάσΟη η Θεσσαλία (α).

§. ι. 0£ Si Όρέςαι οί onotot ηααν ανωτέ
ρω χαί προς τό βορειανατολιχόν της Άμαντίας,

(α ) Το'ν καιρόν ε’κείνον βλαμ&νον % οί βασιλείς μα'λι- 
ς α , τα'; ά8εΧφας γυναίκας. Θεσσαλοί 8ε ο’χρηματισαν 
πολλοί, καί είναι αίηλ.ον απο' ποιον ωνομασδη η Θεσσα
λία, Πολυαιν. Η7» μ£\ 'Ηοοδοτ, Πολυ'μν. 1 7 6 . Στραί. 
Θ', 4 0 1 . Θβυχν&Φ. α ',  ιβ'. ,



ωνομάαβησαν an ο τον Όρίςγ,ρ υιόν τον * Αγαμέ· 
μνονος9 ο όποιος χατέγυγεν εχεΐ μετά τον γό
νον της μητρός αοτοιϊ, έχων xac άηοιχίαν Μν- 
xvjναίων. "Extισεν 'έπειτα ηόλιν xai ωνόμασεν αυ
τήν "Αργος "Ορεςιχον. "Αλλοι δε νομίζονσιν, 
ότι δεν ηλθεν εχβΐ δ Όρέςης 9 αλλά τις υΐο$ 
αντον εγερε την άποιχιαν> xai ωνόμασεν avrr'v 
από το ονομα τον πατρός αυτόν' ε’πειδη xai ο 
Πενθιλος έψερεν άηοιχίαν είς την Εύβοιαν·, xai 
εις την Θράχην, xai ωνόμααε τάς πόλεις ■ από 
to ονομα τον πατρός οιίτοΰ Όρέςον (α). Αυτή 
δε η onotxia είς την "Ηπειρον έγινε χατά του$ 

1210 χρόνους προ χριςον (/3).

§. id, Πλησίον δε τούτων ησαν οί Πάρω, 
ραΐοι, οί όποιοι ηλθον εχ της *Αρχαδίας, 
νομίζει ό ρνβε'ις χριτιχός· "Επειδή ητον xai είς 

την ’Αρχαδίαν πόλις αρχαία των Πελασγών Πα
ρώρεια ονομαζόμενη, την όποιαν έχτισεν ό Πα· 
ρωρενς νίός τοί Τρ:χολωνου· οί δε έγχάτοιχοι αυ
τής ωνομάζοντο Παρωρεάται (γ) xai Παρωρείς,
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(α) °0ρ« κ ε ρ ί  τούτων ε ν  ττ, ’ S l y v γ ι α ,  Το'μ, $"«
(β} Στόφαν. Ορ3ς·. Στρά?. Ζ*. ζ ΐβ .
(γ) Παώταν ’Αρχάδιχ. Στβ φαν Παρωρ.

D



5ο
§. ιβ\ To δε "Αργος το Άμφιλοχικόυ εκ~ 

τί®ίν ο* *ΑρΗρ/λοχο$ tito's too Άμγιαράου pita 
τόν· Τρωικόν πόλεμου. "Αλλοι δε λ ίγουαιν , ore 

ο ’Αλκμαιων αδελγός του Αρχιλόχου το ίχτ«ι$ν 
ί'ς Tfftvjv του β’δίλφοο ao’too* η είχδυ υιόν *Αρ- 

ψί'λοχον, χβΐ το' ωνόμασεν εις τιμν,ν τοο οίοο αυ
τού. Τέλος δε η Ακαρνανία ολη ητον αποικία 
των Άργείων) καί ωνομάσθη οπό τον Άκαρνάνα 
υιόν τοο Άλκμαΐωνος. Δια τοοτο ωνόμαοαν καί 
τον ποταμόν *Ιναχον £α)

ιγ\ Οι δε Αίγεςαίοι ωνομοαΒησαυ από 
ί να ςρατν,γόν αυτών Αίγεςέα ονομαζόμενου♦ 

Τοοτο τό έθνος ητον τνι$ Θίσπρωτ/βς, όμως 
δεν ίξεόρομεν είς ποιον μέρος είχε την κατοικίαν 
«οτοο. ’ Hoav δε καί εις την Σικελίαν Αίγεςαίοι, 
χαί’ Ελυμοι, καί ’Ελινοί’ η Ιχίρκυρα ωυομάζε- 
το Δρέπανου* ητον xaZ εις την Σίχβλίβν πο- 

λις, Δρέπανου καλούμενη. "Ελυμοι ησαν καί εις 
την ΟΓνοτρίβν » καί αλλα τοιαυτα συνώνυμα , 

ωςδ φαΛδτβί, οτ« δχτηδ Θεσπρωτίας ητονηβρ- 
χη τοο'των (/?).

(α) ’ΑΛολλόί. Γ*. ζ'. 5· ©euxuU. Β'. Τζετζ. εν 
Λυκοφρ. 44*· Στρά£*# /, 462·

(ρ) Στεφαν. Ai’ys?. 'ΡαβΛ. Τό,α. α '. 343 — ♦



tS . Oi Ss Ελλοποί ηλΟον *x της 0fia- 

σαλιας , ω$ ov/mpati/fc o pvfiiig χριτιχός (a). 

φα/vstctt ορωςπολυ πιθανός ό συμπερασμός χατα 
tag μαρτυρίας των αρχαίων» *0 "Ελλοψ υιός 
του "Ιωνος tftpsv αΠοιχιαν ’ίωνων tig την Ε ί· 

6*ο ιαν) την νυν Ε,υρίίτον, xat ext ιοί πάλιν Έλ- 

λοπόαν άη αντόί χβλονρινην χατα ττν χωράν 
των *1 ςιαι'ων, xal χατ ολίγον ωνομάσθνι όλη η 
Ευ$οια *Ελλοπια. OeSs 'ίςιαΐοιτης ¥.υ$οίας ins· 
ρασαν υςίρον είςτνν Θεσσαλίαν, χαί an αυτών 
ώνομάσθη η *Εςίωτ£$ χωρά *ηδ Θεσσαλίας , η 

ito/e ητον «ίρί τ£ν Πηνίίόν, often «?να< τα Τρι* 
χαλα τώρα, xet ίχτεινίτο εως εΐς τα σύνορα της 
’Ηττι/ρον. Έχίϊθεν tacos επέρασαν οί *Ελλνπο2 
tig την"Hftfitpov. "Ετχ δε ητον xai tig την Α> 

τωλ&ν πόλις Έλλογον χαλοορίνη (/3), xat fit's 

τας Θεσηειας, οπού ηλ9«ν «ftotxt'a των ’ίωνων» 

έηλοδη των ’Αθηναίων.
§. £β'. 0< St Σίλλοί, οι οποίοι ι\σαν έθνος 

ιδιαίτερον περί την Δωίωνην, χαί ix τοοτων
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(Ο  'ΡαοΛ, Tip., β', 77· Ι0 °· 286·
( ? )  Στβφβν. ’ΕλλοΛ. Στρ»?. I*. 445· Atoicop, Δ* 

& ·  Σχ ρ̂ν. 571·
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ησβν oi *Ieptcs του* Δ«ο'$ χαί του μαντείου τη; 
Δωδωνης, γλθον xai αϊτοί έχ τη; Θεσσαλίας. Ti- 

χ/ες μίνλίχουίκτού; αυτού; *Ελλοπού$, Έλλους^ 
Σβλλούζ, β?λλ* ευρίσχονται τρίαόιάγθρα ίθνηαπo' 
των ν.γεμονων αϊτών ονομαζόμενα. Ο» μεν *Ελ- 

λοποί, βΓοηταί, οτ< ώνομάσθησαν από τού Ά . 
θγ,ναίοι "Ελλοπος* ο/ έί Έλλοί απο τού τγεμό· 
νος αυ’των Έλλού, του Θβτταλού · oe δε Σελ· 
λοί» απο τού η^ίμόνος αιτούν Σελλου του Πί- 

λαβ^ού. Λίχουσ* δί άλλοι , ότι ο: Σελλοί ησαν 
Πίλαο^οί τη; Ύιρρην/ος* όμως oi Πελασγοί 
τηξ Τ ιρρνμίας */λθον exit fix τη; Θίσοαλί'αδ’ ο- 

0ίν οι μεν Έλλοί χαί Σελλοί -\σαν Πίλαο^οί «χ 
της Θεσσαλίας, οί δβ Έλλοπόί, Τωνβς* Οί 
Έλλοποί ησαν ιιερί την χωράν ίκίίνην, οπού 

είναι τώρα τα *1ωάννινα, η ο’ποί'α ητον μέρος τη; 
Θδαπρωτία; ώς είρηται, Εις την Θ«σπρωτ«αν η- 
του χαί το αρχαιότατοι Τϋεχνομάντειον ώ; λέγει 
ο Παυσανίας, όηερ ονομάζει "Αορνον. ’ΕχίΓηλ- 

θεν ό Όρρδύς χαί όνεχάλεσε την Κυ’ρ«δ«ην εκ 
τού αδου. Τούτο λο<πον ητον εν τ# Έλλοτιία, 
η ολίγον χατωτέρω, οπού είναι το χάσμα, εις τό 
οποίον βυθίζεται χαί χάνεται ό Άχερων' επδ<δη
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τα τοιαντα χάσματα ενόμιζον ςόματα τού «Sou, 
εις διάφορα μέρη (α).

§. ις\ Oe δε ’Αργυρ/νοι ησαν ιός εΐρηται 
προς τά βόρεια της *Hrretpot» χβτβ τ« ’Αχροκβ- 
pauvta όρη , π\ησίον too Ακαυτος ποταμού. Έ- 

χει πλησίον εμειναν xai οί ρηθεντες Κόλχοι , xai 
ίσιας αντοι ωνομάσΒησαν *Apyvpivoi. Μΐτ« 5β 
των Τρωίχόν πόλεμον άβΛον ιχιί όμον ο Νιρίνς 
(X της Σόμης ό περίφημος διά την ωραιότητα » 

χβί ό ®όας ςρατηγός των Αίτωλων, εχοντες ά- . 
ποιχιαν τά ςρατενματα at’rcov, με τά όποια ε· 
πολέμησαν ε!ς την Τρωάδα, Καΐ όντως έμεναν 
xai αυτοί εχεΐ μεταζν των 'Αργνρίνων ι cos λ«- 
γει ό Ανχόφρων (β),

§. ιζ. VUvai γνωςόν, ότι ό πολυχρόνιος πόλεμος 
της Tp'WSos μετε&αλε δΐ ολου τάς διοιχηαεις, 
xai τους ηγεμόνας τη; 'Ελλάδος' επειδή εν ω *-

53

(β) βΟμηρ, *Γλ, Π, 135· χα< Διδνμ. καί Βιλοαζ. 
Φα?Λ?Γν. Σελλ# Παυσαν» Βοιωτ. λ'. Διο’ί .  Δ. Κβ'. βΟρ* 
χαί ε» ’βγυγ. «ερί ’Αοο». χαί Νεχνομαντ.

(β) Ι0 Ι7 · χα* Τζε'τζ, 'Ο Ττετζηί η«αττ,9η ε’ντχυβχ, 
&ότι ε’νίμ,ιοεν, ότι μόνον si» την Σικελίαν η τον πο'λΐί'Αρ- 
Τίνριον, η πατρί; τον Διόδωρόν. Τοντο ομ»; «αρετηρησε 
ίΐροτερον^> *Ραονλ.



πολεμουν αυτοί $sxaχρόνους ιχβ?, ηρπασαν βλ· 
λο« τους το'πους αυτών* οθεν διεσχορπίσθησαν 
ΰςίρον, άλλοι με'ν ί:ς τη'ν * Ασίαν ̂  άλλοi δε l?s 
την "Hftetpov , χα£ αλλο< ε«ς την Ιταλίαν, ζη- 

τουντες βλλονς τόπους. "Επλασαν μεν οί πο*η- 

τ?ί ι οτί ερριπτεν αυτους η τρικυμία τις £ενους 
τόπους» ως λεγει και ό Λυχόγρων * ort ίρρίψε κα2 
τον Ν«ρεα χα) Θόαντα εις την Λι$όαν} tnStTa 
εχείθεν β>ς r/v "Ηπείρον. "Ομως δεν ητον αυ

τή η αιτία* επειδή είνβί πολλβί νητοε xai 
τόποι άλλοι πλησιεςεροι μεταξύ Λι$υας xal 
*Ηπβφου, χαί εδυναντό να μείνωσιν άλλου , εις 
πλησιεςερον μέρος, · η να επιςρεφωσιν εις την 

πατρίδα αυτών. ’Αλλ’ αυτοί μη βροντές ελπίδα 
πλέον της πατρίδας, κα: οντες συνετισμένοι, 
να ηγεμονεΰωσιν , (ζητούν έθνη βάρβαρα να τα 
εξουαιάζωαιν. Αυ’τη η' τρικυμία της φιλαρχίας 
φαίνεται, οτε ερριπτεν αυτους μεταξύ των βαρ
ήκοων εθνών.

4

$. «η*. Ταυτα λοιπόν η σαν τα επισημότερα 
έθνη της Ήντεφου , των οποίων τ·Λ αρχη'ν ε’δυ- 
νη9ην να «ϋρω. 0« οί Μολοσσοί ησαν χαί αυ’τοί 

ΘεασαλοΣ f ως $ε'λομεν είπη μετ’ολίγον ομοίως 
ναι οί Αί9{χες, ο? τ£νες ησαν προ'ς ανατολές των
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ΤΙαραυαΐων, καί προς τας πγγγας του ΙΙηνίιου 

ποταμού τη? Θεσβαλ/ας» της νυν Σαλαμ&ρι'ος· 
αμο/ωζ η σαν Θεσσαλοί xai οι *Α Βαμάνες , xai 
«λλα τινα* ώςε τα εβνη της ’Ηπείρου νσαν α

πόντες "Ελληνες, *’xtc? όλίγαν Τρωαδιτων» οί 
οποίοι ηλ9ον μ« το'ν Πυρρον υίδν too 'Αχιλλε'ιος. 
Πλησίον δε της ’Ηπεφου προ'ς τα σύνορα της 
’Ιλλυρίας ησον οί Έ^χελείς».όπου ήλΘεν ο* Κάδ

μος μί την γυναίκα αυτου *Αρμονίαν, χαί ε*5α- 
σι'λευσαν, ay* ου ε'διωχβησαν .από ·τας Θηέας. 

’Εκεί «γέννησαν υιόν ’ΐλλυριόν ονομαζόμενων , 
ο' όποιος ε&ασΐλευσεν νςερον» χαι απ’ αυ’του ω· 
νομάσ^η η* χωρά ’ΐλλυρι'σ,

§· ιθ’. Πολλοί 'ίςορικοί λέγουο·.ν, ότι προς 
τα παρα9αλασσια της ’Ηπείρου καί μόλιςα περί 
TAV ’Αμ-Spaxtav, ε^αοίλευεν ό Γηρυόνης κατα 
του'ς χρόνους τοΰ Ήραχλε'ους, περί τους 135ο 
πρό.Χριςοΰ, όςτις ε7χε πολλα'ς αγελας βοών* 
επειδή' λεγουσιν» ότι τα μέρη εκείνα είναι βου- 
τρόνα · όίεν εςρβτευσεν ο* 'Ηρακλής είς την "Η
πειρον, καί νίκησα? το'ν Γηρυονην, ελα ε̂ τα? 
αγγέλας των /3οων , χαί εγερεν αυτός εις την Πε

λοπόννησον. Οί δε'ποιητα'ι λεγουαιν, ότι χατό το'ν 

Ατλαντικόν ’Ωκεανόν, έβαοίλευεν ό Γηρυόνης είς

55



μίαν νά,σον’ΕρύΟειαν ονομαζόμενων.’Αλλ' οΐ'ΐςορι- 
χοι νομίζο υσιν ε/εϊνο ποιωτιχόν πλάσμαζα)^ Of άλ
μα γραφικόν * * διότι ίόρίδη μια επιγράφω τη  ̂
’Υπάτην πάλιν των Αίνιάνων* είς «jvjXvjv γεγραμ- 
μευη, χαι ελεγεν, ότι η γονή τίνος Εύρύτου ω· 

νομαζετο ΈρύΟη, χαΐ από αυτών ωνομάσ^ω μία 
πεδιάς τως’ίίπείρου Έροθη xai 'Ερυθκα , ο ·  

που εβασίλευεν ό Γηρϋο'νης.

§. κ'. *Εβν τοίίτο είναι βλν$0<νον, ό Ηρα
κλής είχαμε δυο έχςρατείας εις τνν "Hrtftpov, καί 
«πολφησ# &ς μ* *οιίς Ήπβίρωτας, xai τέλος 
εγινε xai συγγενής αυτών. Αιότι ότε ε&ασίλευεν ό 
Φυλεας απόγονος του Θβσπρωτον εις την ’Έσυ
ραν, xai ο 0<’νίθς είς την Καλοδωνα της Αι
τωλίας * συνέχω πόλεμος μεταξύ Θεσπρωτων 
xai Καλυδωνίων i xai οΐ Καλυδωνιοι αδύνατοι 
δντες, ε/άλεσαν σύμμαχον τον 'Ηραχλεα. Έ · 
*τράτευσε λοιπόν ό Ηρακλής με τους Καλνδω- 
νίους είς την Θεσπρωτίαν, xai νικησας τους 
Θεσπρωτούς, εφόνευσε xai τον βασιλέα αυτών
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Φυλιβ. Ε Ιχε xai μίαν θυγατέρα ο Φολδδς *Δ· 
ςυόχην χαλούμε ννρ, την οποίαν ελαβεν αιχμά
λωτον ο Ηραχλης, μ I εξ αντης tyivvqat του 
Τλΐ,πολίμον (α).

§. χά» 'Ολίγον δι υςερον, ζώντος δ« του 
Ήραχλδοος, εςράτευαεν ο Θηβτίος xai HstpMoos 
είς τη'ν ΘδβττρωτΛιν. Μ*τα τον Φολδα εβααί- 
λευοεν είς τ·/ν”Εγυραυ ο ‘Αΐδωνίος ♦ ηάμεαως » 
ν) ολίγον ϋςβρον · ι«*<δη touto ρ«ν δίν *ο' <'£δδ- 
ρορβν, on όμως ε$ααίλευαε μετ' ολίγου μαρ
τυρεί η ηλίχ/α τοδ 'Ηρβχλδ'οος. ’Ayvoooptsv χαέ 

τοδίο» αν δ ’Αί'δωνίδς ητον απόγονος του Θδ- 
σπρωτοί» η *| άλλου γίνους* επειδή δεν άνα- 
ftpovrac οί γονείς αυ'του. Ουτος ο 'Αϊδωνενς ypra- 
οεν ιχ της Σίχβλ/ας την Πΐρββράνην θυγατέρα 
της Δηριητρος» χαί *}>*ννηβΐν /ξαυτης μίαν Βυ- 
γατέρα, την δπο/αν ώνόμααε Κόρην. Τβυτην 

Aofircv την Κόρην νάιλον νά άρπάβωαυ ο Θη- 

cio's xai Πδιοίδους» χαί δία τούτο β’ςράτΐυσβν 

liS την ‘'Ηπίίρον. *Ενίχη9ησαν δ/χως» xai ο μεν 
Π*ίρ$οος ιφονβυβη, δ δι Θηοτδυ'ς εμεινεν αιχ
μάλωτος , ίως οο #ηλΘιν δ Ήραχλης υςίρον,
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xal ηλευΰερωσεν αυτόν (a")· Δεν είναι μεν βε- 
Gatov, or< ουτος ο ’Αίδωνίυ'ς ηρπασε την Π«ρ- 
αεφάνην9 Store η Δήμητρα ητον πολύ ηρογενε- 
ς*ρα του *Α ίδωνί'^ς .το tit ου * οτί όμως ητον ου- 

τος βασιλεύς τνς ’ΗπίΛου, χα) μάλιςα τηςΜο- 

λοσσίοος, μαρτυρεί ο Πλούταρχος καί αλλοί 

πολλοί. Καί αυτός ωνομάσ^η \4<δων*υς, το ο
ποίου σημαίνει Πλουτωνα« καί υΑδην * ωνόμασδ 
καί την γυναίκα αΰτου ίίερσεγόνην, καί την θυ

γατέρα Κόρην · είχε καί ενα βκυλον p iy a , καί 

•ωνομασιν αΰτο'ν Κέρβερον (|3), δία' να' «χη όλα 
τα, παράσημα του "Αδου, ε’ττειδη' επλασαν οί άν

θρωποί , ore εκεί yfrov o' Αδης. Τούτο το'πο:η- 
τίχον πλάσμα αν άναχΟή εις ‘l«*oρίαν, ore δ 

Ιίερ&ρος ητον ςρατηγός περίφημος του *Α«δω- 

νεως, ο Ηρακλής εςράτενσε καί τρίτον εις την 
"Ηπειρον, καί ελα$ε τον Κερ$ερον αιχμάλωτον, 
κατά την προςαγνν του Ευρυσΰε’ως·

§. κβ\ Μετά Si τόνΎρωίκόν πόλεμον ηλόεν ό
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(«0 Κνοιλλ. not3» Βοσσ. Θίολογ. Α'. θ \  φιλοχορ/ «αρ 
Ευσβί1. χ ΐίνιχ. κζ'. Πλουταρχ. Θη<τ, λβ \ .

(β ) Ο ί  ίχν>οι της Μολοαα/^ο; η’σαν περίφημοι, ομ«ϊ 
ο2το; ο Kspfepo; ffictivexat οχι τ?τον ςρχτηγός ανχοϊ, e j. 
τ .ί ŝ po'vevas t<Jv IteifiGouv.



Όδυβσευς την 'Ήπειρον χατβτινα χρησμόν, 
«V ott eipovivot toils ρινη^ηρβς, καί «χτίσε τη'ν 
ttfsAiti Βου'νΐιρια πλησ/ov της Τρβρπυας * ως« «- 

ytpe xai βυ’τδς *xt£ αποικίαν ’Ιθακήσιων. Βοι’νει* 
μα Si ωνομάσΟη η' πόλις * «π«ιδη έθυαίασε βουν, «· 

πειτα «κτισίν αυ'την. KarfV^ott) ικ«ι κβΓτηνλα- 

τρίι’αν too Ποσίιδωνας* ό'5εν ωνομάσθη καί ο 
Ποσειδων Ήπίιρωτης. Τούτην δε την συμβουλήν 
ε\α6ε παρά τ» Τ*ιρ«σιβ ως λι'^ίι o' "Οριηρος. rHrov 

δ* η πόλις αν τη «?ς την χωράν τών Τυριρβιων, 

όπου iyt'vοντο βριςοε βόις ως λε'χβι ο' Καλλίμα

χος * καί διά τούτο ίσως ωνορΜίσθη Βου'νίιρια , 

από τον νίμξιν βους, xai ουχί ως λι'χΐι ο£τΐ« 

φανός από του 5υσιασ9«ντος βοος· 'Ο δε' Πίν- , 

δαρος λ/ySi βουτρόγα τα ορη της Ηπείρου 

τά οποία χατέρχονται από της Δωδωνης μέχρι 
της Ίονιχης θαλάσσης» Δια τούτο λοιπο'ν ησαν 

περι'φημοι οΐ βόες του Γηρυο'νου. Τυριφαίος η- 

τον ο' Πολυσπερχων ο* μέχας «χΐίνος ςρατηχο'ς 

χαί βασιλεύς των Τυριφαι'ων και ΑίΟι'χων, χατά 

τους χρόνους του Κασσάνδρου, όςτις ε'φο'νευσβ 

τον Ήρακλεα υίον του μεγάλον 'Αλέξανδρου «λ 

της Περσι'δος Βαρσίνης* οδεν ονομάζει αυτόν ό 
Αυχο'φρων Δράκοντα Τυρταίον. 'Ο δε φιλο'σοφος



Κλίαν9ης ο /*α9ητης κ«< διάδοχος του Ζήνωνος 
•ητον 8 λ της "Ασσου πο'λβως της Ήπι/ρου C®)·

6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Π ί(θί το υ  Π υ ρ ρ ο υ του  π ρ ωτου» υ < ο υ 

τ ο υ *Α χ «λ λ ί ω ς ♦ χ α c των- απογόνω ν
αό του.

$. α . Ο Πυρρος ουτος κατάγεται > χα9ως 
x«f ο Μίλπβοης» ιχ του α’ρχαίοτάίου^βνους του 

Δ<ο’ς χβ{ του Ώχδανοΰ* χατα την αρχαίου 'ίςορίαυ* 
/πβίδη ο* 'Ωχεανος εγενν/jos του ’Ασωπόν, ό $8 
Ασωπός την Αίγιναν, in της ο*ποιας εγέννψ 
αν  ό Ζεός τον Αιακόν, τον βασιλέα της νήσου 

A'y/νης, χαι του δικαιότατου άνθρωπον της Ε λ 
λάδος. Ουτος δε ό Ζεός ητοντις βασιλεύς της 

Αίγινάς, διότι οί αρχαίοι ωυόμαζον του'ς βασι
λείς τότε με τό ονομα του Δίο'ς, τδ ο*πο?ον 

ενομίζετο εόγενεςατου xai Σ’δ«ον των βααι·

(«) β0,ιι,η}. ΟΪυσ. Λ. 120. χ«: Ενςχ'θ. Καλλίμ,αχ. 
βΓμν. β/; "Λρτίμ,. 2 7 8 · Χ«ί Σχολ. Π«ν&ι?. Nsft. Δ'. 84* 
x.a? Σχολ. Λοχόφρ. got). χα5 Τζί’τζ. Στόψζν, Βοόνβιμ. 
Σχολ. Διό$. Κ’. xr{· »



i t
λέων ♦ iitttoy o Ziu's ενομίζετο ο δαβ<οτβ· 
70$ > &χυρ(*>'τβτο$, *Jyiye?aT0$ xat αρχαιό
τατος βασιλιάς τών ‘Ελλήνων* .Δια τούτο icy 
(ονόμασαν Ζηνα * οΐου αΐταν τού χαλώς ζ*^ * 
επειδή auto's εδειί-ε πρώτος, ότι that Suvaχόν 
να ζησωσιν oi άνθρωποι εόδαιμόνως xai εόγα- 
ρίςως, Ύοιαότην Si ευγνωμtoetiyvjy ήροτβυβί? it*$ 
τα$ φοχας των ανθρώπων η oj>a90tvj$ χαί φι
λανθρωπία τού Διός, ώςΐ Siv i'tivpov πω$ y« 
τον τιμησωσι, xa£ ft8 τι αζιον της διχαιοσυνης 
και μεγαλοπρεπείας αυτού , να τόν συγχρίνωαιν 
ΐΐς ευχαρίςηοιν αστών, Ττλος Si μόλις εχριυαν 
τόν λαμπρότατου Πλανητών αξιον, xai ώυόμα- 
σαν αστόν Δία* Δεν ευχαριςηθησαν όμως xai εις 
τούτο, επειδή εφαΐνίτο μιχρα η τιμη αυτή, χαΐ 
οχι «WXoyo$ της ι'εργεσίας του Διός' όθεν ώ· 
νόμασαν Δία τόν £Ήλ<ον, επειδή άλλον φαινόμε
νου χοινόν ευεργε'την μεγαλύτερου τον Ήλιον 
Siv εγνώριζον, να παοα&άλωσι τόν Δία με αυ
τόν,, Δεν ευχαριςηθησαν xai εις τούτο, xai ώνο- 
μασαν Δία τόν Δημιουργόν xai κυβερνήτην του 
παντός, όςτις εδημιονργησε τό παν, xai διοικεί 
αυτό με σοφίαν xai Ισονομίαν ακατανόητου. *Ου- 
τω τ ρόζον τινα xai ό Z«iis μιτίπλασε τους at-



$ρωπους εις βίον ήμερον > xat ε’χυ ε̂ρι/'/,αεναυτους 

με ct'jflav χαιδιχαιοσύνην,μιμούμενος τόν δημιουρ
γόν. Δια τουτολοίίΐον ενομίσθη ό Ζευς εύγενεςατος 
πόντων των ανθρώπων, xat ωνόμαζον με τό όνομα 
άύτού τότε τους διχαίχς fc, ^λανθρούίτους βασιλείς.

§. β \  TotoSros δικαιότατος ήχον χαΐ ό υιός 
ούτου Αιακός ό βασιλεύς της Αίγίνης, ώ'ςβ τον 
ί'διδον οι Ssoi ό,τι χαι αν εζήτει» Διαι τθυτο> 

δτε c'tviSatVt τις όργη θεΓχν) εις τϊ)υ ’Ελλοδα» 

οι "Ελληνες παρεκσλουν τον Αίαχόν» να προσευ- 
χτ)9ή, Ίνα παύση τό χαχόν ‘ xat επαυεν ευθύς» 
χαθως προσηΰχετο ό Αιακός, ο βασιλεύς της 
νήσου Αιγίνης. Δια τούτο τον εχαμαν χαι κρι
τήν τού ‘Άδου , να χρίνη χαι εκεί δικαίως τός 
φυχας των ανθρώπων. Τοιαύτην ύπόληφιν άγη- 
χεν ό Αίαχός είς του'ς αυΘρωπους. Totoirot λο<* 

ίιόν ησαν οί πρόγονοί τού Πυρραυ, χαι απ αυτοί 

ωνομάζοντο Αίαχίδαι, κα0ως xat ό πατήρ του τρί
του Ίΐύρρου ωνομάζετο χυρίως Αίαχίδης, Τοιου- 
τος ητον χαι ο* Αιακός» ος τις εγίννηαε τον 
ΙΙηλία xat Τελααωυα, τους περί&ν'τους'Ηρωας 

της Έλλβίος. Ό  μεν Τελάρων εόασίλευσεν εις 
την Σαλαμίνα ύςερον, χαι εγίννηαε τόν μίγαν 
Αΐαντα. *0 δε Πτ)λευ$ επερααεν είς την Θεσσα-
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λίαν* ΧβΓ εόάοίλευοεν ε/.εΐ,είς την χωράν Φθιώ- 
τιν, όπου ητον η πο'λες 'Ελλάς ονομαζόμενη, 
άνωθεν xai repos to' δυτεχο'ν του Πελβσ^χοί χόλ·* 
itou, too νυν Βώλου λαλουμένου, ’Έπειτα έλα
βε γυναΐχα την Θε'τεν, xai έγέννηαε τον 'Αχιλ- 

λέα. Ή δε' Θέτις ητον 3υγάτηρ τίνος βαοιλεως τν ς 
Θεσσαλίας , ο λ λ’ η ωραιο’της κ« */' αρετή αυ
τής, υίτεχρεωσε του'ς ανθρώπους, νά την όνομά- 
σώσε Θεάν Νηρηϊδα, θυγατέρα του Νηρεως , ί- 

πείδη εμεινε το ονομα αυτής αθάνατον , όιά την 
αρετήν xai δίχαεοσυνην. *0 δε' ’Αχίλλευς έλανδ 
γυναίκα την Δήϊόάμειαν Βυγατέρα του Λυκο- 

ρ'δοος βασιλεως της νηαου Σχνρου * xai εγεν* 
νηοε τον Ώίρρον, τον όποιον άνέτρεγεν ο' Ποκ* 

πος αυτοί Λυκορνίδης *‘S την Σκόρον, ότε ήλ
θε» ό ’Αχιλλευς εις τον πόλεμον της Τρωάδος* 

Ύοιαόχη ητον η γαμήλια αυτή,navtaydOtv λαμ
πρά ̂  βααιλιχη xai ενάρετος , εκ της οποίας χα- 
τάγεται ό Πυ'ρ’ρος, Καί πα'ντες οί απόγονοι αυ
τής, ο Πηλευς, Αχιλλευς, Πυρρος > xai ο.;λοι
ποί, ησαν οί άνόρειότατοι, όιχαιότατοι xai λαμπρό- 
τατο/Ήρωες της 'Ελλάδος. ’Επείδη δε έψονεόθη 
*Αχ<λλευς ε?ς τον πόλεμον, οί ’ Ελληνες εςειλαν χαί 

. εζητψαν τον Ώυρρον, νά ε'λθη εις τον πόλε-
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μον, it's τον τόπον του πατρο'ς αύτου. *0

ΓΙυρρος tjtov τότε πολύ ν/ο$, όριως 4λ0ε pte' 
πολλών προθυμίαν , επκ&ί »ίθ«λβ να δοξασθη, 
να ixSix^ovj καί τον ^ανατον τοΰ πατρός at!του, 

τον ο'ποέαν ε’φόνευοαν όολ/ω$ οί Τρωαδΐτβύ, Δία 

τούτο ώνομάσθη καί Νδοπτολεριος ό Πυρρος, 6- 
Tt«i5vj φλθε νε'ος είς το'ν πόλεμον.

$. /♦  Τοίοΰτοζ δε' νε*ος ων, εδεί£ε πολλα'ς χαί 

μεγάλας ανδραγαθίας είς τον πόλδαον τούτον, δίΟ:- 

κων tous ςρατίώτας του πατρο'ς αυτοΰ« οί όποιοι 
ώνομάζοντο Μυρμηδόνες (α). Τέλος δε αυτός 
συνέργησε, χαί εκυρίευσαν οί”Ελλ7;νες TvjvTpwa· 

δα, /©όνιυσδ πολλούς είς το'ν πόλεμον > καί at!· 
το'ν το'ν Γιριβρίον τόν βασιλέα τν,ς Τρωάδος. 
Ελα&ν α-ειρα λάφυρά, και tvjv ’Ανδρομόχνμ 

τνι'ν γυναίκα του'Εχτορος αιχμάλωτον, καί το'ν 
°.Ελενον υιόν του Πριάμου, καί ούτως επεςρε- 
ψεν είς την 'Ελλάδα. 'Όμως δεν μετεχειρίαθ·/} 
βυ’του'ς ως αιχμαλώτους * αλλα την pti'v ’λνδρο- 

μάχψ είχεν ώς βασίλισσαν και γυναίκα νόμι
μον * το'ν δε "Ελενον ώς συμ&ουλον. Είχε δε 
το'ν "Αχαςον υιόν του Πελίου γείτονα είς την
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QtucaXlaVf οςτις όβασίΧευεν είς tvjw ttoAtv 
’ΐωλχον, η οποία χίτον προς τον μυχόν του Πι* 
Χαογικοΰ χόλπου, οπού είναι τώρα ο Βόλο;. 
Ms τοίχον ιΤχον παλαιόν εχθρόν, xai τότε εν 
ω ελειπον αυτοί είς την Τρωοία, ν,ρπααιν ό 
"Αχαςος το βασίλειον αυτών. "Η ως νομίζουσιν 
άλλοι» ο* p)0ii; Ήραχλί/ί^; *Avx*jo; πρπαβιν 
αυ'χό. ‘Αναγίρεται όμως χαί πόλεμος αυτών μι 
τον "Αχαςον, xai oxt ί <ρόν«υαι τους υιούς του 
*Αχάςου οΠύρρος υςερον» Διά τοίχο 5ιν εόυνηθη 
να μί/vvj «<; xvjv Θεσσαλίαν ο Πυρρος, αλλ’ ίλα&ν 
όλου; του; ο'παδου'; αυ'χου » χαί ήλθεν είς την 
Έηίφον» οπού Ιχυρίευσε τ>ίν Μολοσαίία> xai 
ι^αβίλιυΐν ενόόξως χαί μεγαλοπρεπούς, συνάξας 
εις πόλεις του; όιασχορπισμενους ανθρώπους, χαί 
χαταςησας νόμους ‘EAtajvixoo's, χαί πάσαν τ*ν 
ανθούσαν ευνομίαν χαί ευταξίαν, είς ευδαιμο· 
νιον xai ησυχίαν αυτοί τι xai των υποκείμενων, 

$. η'. Τοιοίχο; 5ί γινόμενος, ήθελε βε
βαίως να ιχη xai συγγενείς χαί συμμάχους 
‘Έλληνα;* όθεν εδωχε τη'ν Άνδρομάχην γυ
ναίκα είς τόν°Ελενον , Βέλων να λάβ·ρ αυτός 
την Έρμιόνην Βυγατερα του Μενελάου του 
βασιλεως x ŝ Σπάρτης, ’Έπειτα ηλθεν είς την
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Sitepttjv xal βονιζιόχδη atltti'y, oitou «apta· 
osu ο Μενέλαος τους γόμους μεγαλοπρεπούς. 
*0 δί Παυσανίας λέγει, οτί εχ τ ί;  Sxupoy 

ηλθιν ο Πορρος ρ« ςολου «ί*ς rt̂ y Stepr/jv, xas 

ενυμγεόθη rn*y *Ερμιόνην* χβ) μάλιςα (ονόμασε 
χαι ϊνα ποταμόν της Ααχωνίας Σκόρον, άπό της 

Σχίίροο, οποο εςάθη ο ςολος ayroy. Kara toy- 

ray toy λο)>ον o ya'/χος «y»i πριν ςρατεόση εις 
την Τρωοία ο* Πρρρος* η μόνον δια αρραβώνα 
ήλθε τότε. Άλλ* αλλο« λέγουσιν, on είς την 
Τρωα'δβ yπεσχέθη αυτω ό Μενέλαος την *Ερ· 
μιόνην. M ira is  ταδτβ ί’λαίβ χβί ryjv Λ άναα· 
ββν, ως εϊρηται, την θυγατέρα του Ήρβχλί/δοο 

ΦίίδίΓτποο , η Κλβοδβί'οο xar* άλλους. ’Εζητει 
δε τψ'Ερμιόνην γυναίκα και ο ε’ξάδελγος αυτής 
Ops' ςης yiog toy * Αγαμέ μνονος, χβί ρβλίςβ λί- 

γουαιν, ότι ητον χβί άρραβωνισμένη ί<*ς αυτόν. 
’Αλλ’ ο* Μίυβλβος ϋςερον ίδών τβ'ς βρ«τάς toy 

Ilyppoy «ί’ς ro'yj πόλεμον της Τρωάδας, μετέβα· 
λε την γνώμην. "Ετί δε ό ’Ops'^vjs iyjy* xac 

μητροχτόνος , επειδή εγόνευσί την μητέρα ay- 

toy Κλοτβίρνη'ςρβν, χβί δίβ τοοτο &ως δ«ν 

η9ελ«ν αυτόν γαμβρόν ό Μενέλαος. "Οθεν έγό- 
λαττε πάθος aartoviov χατα* του Πνρροο δ ’Ο-
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ρέςν,ζ , * *at εζόtit ευκαιρίαν, *0 is' Πορρος μη 
ij-εΰρων την **rr<6buAviv, δεν $<ρυλάττετο, καί 
v|A5s ποτέ t& to μαντεΐον των Δβλφών aitpotpu· 
λβχτος.’Εχίί λοΜΤο'ν «(po'vtoasv αυ'τον ο Όρι'ςηί sfc 
τον βωμόν too Άτο'λλωνος. Αέγουσιν όμως ιτολλά 
και διαγόρα περί toil yo'voo αο’τοο (a). Μα9ων 
is' τοοτο o Msvs'Aaos, ηλθΐ χαΐ *9αψ<ν αυτόν 
μεγαλοηρεπως, Οΐ is AsAfot t r /μηοαν αο’τον ως 
"Ηρώα.

e*. Έχ pts'v της EpfuoVvji i«v {γέννησε 
τέκνα · sx is' της ’Αν^ο^αχης 'τρία · τον Mo- 
Aoooov , ΙΙάλον xee Πέργαμον, *Ex is' της Λα- 
νββοης iyivvye&v οκτώ αρσενικό καί θηλοχα,καί 
το αβ'ν θηλοχα* siwxs )>ονα?χας ί«  ζων βίς τοο'ς 
γείτονας βασιλείς* Γνα εχ·ρ αυτους συμμάχους, 
"Ενα is' sx των αρσενικών ώνομασε Πορρον, καί 
οίτος ίίτον ο' δεύτερος Πούρος too ysvoos too- 
του· Kara τούτον is τον λόγον , is*v συμ&6α- 
ζεται το πράγμα· επειδή τα s‘x της νεωτίρας 
γυναικος τέκνα υπάνδρευσεν αο’το'ς ενι ζων, tc?

(«) °Ορα Λβρ< τούτων εν ’ilyvy«a, εν,Τψ «ερ: Πυρ’ρω, 
’Ερμων. ’θρες. Kaj Παυσαν. Αι'τιχ. Δ*. Θ ', ιί*. Λα- 
ftamx. Κ ς \  Κε'. Μεσσηνικχ. κ ’. Στραί”, © \ 4 27* 
Πλονταρχ. εν Πυρρ. .
* ·  Ε  2
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is εκ τίς προτιρας ησαν tit ανήλικα, ως μΐτ 
ολίγον pvj9ri<riia£. Kat μαίνεται ou μετά toy 

θα'οατον αοτοο ιλαρόν τας θο^ατβρας o* ysao· 

MS vjyt/zovis. *Αλο too Πυρροο λοίίτον too πρώ- 

too » oi'oo too 'Αχίλλιως ωνομάζοντο Πoppt'Sat 

οί απόγονοί άο’τοο βασιλείς. “Ετ* ίβ ωνομάζον- 
το καί ΑΙακίόαι από too ΑΙαχου.

§. Λ  Πρωτότοκος ο?ος αοτοο ojtov ο Μο· 

λοοσός ) α λ λ* επειδή ητον ανήλικος * ί'πδτρο. 

πδοβο αοτοο ο "Ελίνος. Λί^οοσ* ou τ5 *Ερ· 
puoV/j ί^Θονϋ tcVMoXogg'v χατα τ^ν συνήθειαν, 
instil] ντον πρωτότοκος νιος too Πορροο εξ 
άλλης yova<xo*s , χα< επομένως ita iοχος. 'Ey 

tootojs δβ εγεννησεχαί ό Έλινος υίόν Κεςρΐνον 
ονοραζο'μίνον. 'Επειδή έι μετά tov Sava τον too 
'Ελίνοο, ίλα&ν ο* Μολοασός την πατρικήν βα
σιλείαν , ό Κίτρινος ιλαδΐί ηολλοο'ς ο’παδοο'ς ao
too, καί Άλθ« πέραν του’&υάμιδος ποταμού, 
οπού εκτισε την πόλ*ν ΚβςρΛην. *0 5* Μολοβ- 
go's ε&άσίλtussv εις την πατρικήν χωράν, η ο
ποία ωνομάσθη απ αυτού Μολοσοί'α. *Δλλ' άλ

λο* άναγερουσι και εις τνν Θδσσαλίαν ενα τόπον 

Μολοσσών εη πρότερον χαλουμενον, και ixsl·
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0tn ·χομισ9η το δί/ομα e*j τηυ "Hitttpov (α). 

Φ'«fatten όμως, ort ο Μολοααος ^τον αζιος xat 
ένδοξος βασιλιάς, αλλά τίχνα ίιιι αρτίχ»., χαΐ 

ΐπαυαί to γένος αυτού. Λιά τούτο β&ασ/λίυσίν 
ο Πίίλος μίτά του Βάνατον auto ο. *0 δί Πιρ- 

γαμος tkafft τάν ‘Ανδρομάχην, xat ΐπ*ρα*ΐν tlq 
r>i« ’Ατιαν, ortou txuat την πάλιν ΪΙίργαμον, 

xctc i&acAtvtv txtt. Τινίς δί λίγουσιν,, ort ο* 
"Ελ^ος £?χ* πολλούς Τ ρωαδίτας , xat άίιλρο'ν 
Xaoya καλοό/ζίνοι/, ο* o'rtoto? ίρον*!>0η β*ς το' 
xwvjytw» xaj a a* aotoy ωνάμασίν ο "Ελίνος 

?y« Xaoti&v. "Αλλοι δί λίγουαιν* ott διν ητον 

άδιλγος, άλλα' φίλο; xat σονοδοίπορος του *Ελβ« 
dou , xat ο'"Ελβνο$ (yOvsucsv αύτον άχονσ/ως. 
*Εν μέρος δί των Θίσσαλών, η των Μυρ/χηδα- 
νων, «χτη$ αυι/ο&'ας του Πάρρου̂  ίχωρ'σ9ησαν, 

xal ηλ0ον irpo's τά σύνορα της ‘Ιλλυρίας, οπού 

ixrtoav την «ολ<ν Βυλιν. νΗτον xat άλλο 10* 
κος ίχί?, το oftotov β?χβ την πάλιν Βουλινην ά- 
v’j)9sv των Κίραυνίων ορών, χαί ωνομάζοντο Βου· 

λινοί' ωνομάζίτο όμως χαί της Ψωχί'δος μία 
πόλις Βουλίς άπο τού οΐχιςού αυτάς Βουλ/ω-
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νος (a). "Eu Si λέγουαινj ότι ο "Ελίυος txtt· 
at τόν πάλιν Βου9 ρωτάν, χαί ωνόμασεν αΰτη'ϋ 
ούτως orto του βοΰς xai τρωτός * διότι εθυ· 
οιάζε βουν, ό όποιος εψυγε πληγωμένος, επειόη 
Siν ϊοφαξεν αυτόν χαλά ό Βουπληξ * επίετα επί· 
οεν exit, οπού ε'χτΙσΒη η πόλις Βουθρωτός, 
χαί Βουτρωτός ονομαζόμενη· "Αλλοι Si λίγου· 
ciVt ότι ό χτιςης της πόλεως ωνομάζετο Βουθρω· 
τός, χαί απ’ εχείνου ωνομάσθη (β).

§. ζ*. "Εμεινε λοιπόν ό ΠΛ'λος βασιλεύς 
της Μολοσσι'όος, xal εχ τοοτοο χατάγεται ότρΙ· 
τος Πυρρος, ό περίφημος βασιλεύς της Ήπεί· 
ρου. Δεν ιζευρομεν όμώςτί ε γίνε to είςτην’Ή πει· 
ρον, οδτδ τοος απογόνους βασιλείς του Τίιελου 
γνωρίζομεν, ούτε τα έργα αυτών μέχρι του 
Θαρυπου, ό όποιος ητον όέχατος πέμπτος από· 
γονος του Ώιελου * ιπειόη εταπεινώθησαν, χάί 
ε$αρ6αρωθησαν τόσον, ωςε Siv εΐχον χοινωνίαν 
με τη» *Ελλ«δβ. ’Αναφέρει Si ό ‘Ηρόδο- 
τος t ότι είς την άποιχίαν των ’ίωνων, είς τνν 
οποίαν η σαν όιάφορα έθνη της ‘Ελλάδος μεμψ
--------------- ---, '

CO 2τδφ*ν. Βουλ.
(β) Στβ'φαν. Βονθροτ,
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μίνα, ησον χαί Μολοααοί. Τβιίτηντν'ν onotxcav 
ίφερον οί viol τον Κόδρον εκ των ’Αθηνών εις 
ιην μικρόν [Αοιαν κατά τους 1 1 13 Χρόνους ηρό 
χρ:ςον, tiac τούτο δηλοΐ, ότι η Μολοσβίς vftov 
ττολυβ'ν9ρωπος τοτ#* Κβτβ tou$ χρόνος τον Θί- 

μιςοκλεονς όμως άναφερεται ό “Αδμητος βασι
λεύς των Μολοστων, ώς επίσημος βασιλεύς, xai 
όπωσουν δυνατός* επειδή κατεφνγεν ό Θεμι- 
ςοχλης είς αν τον χβτβ τους 4 7 °  προ Χριςοό, καί 
οι Αακεδαιμόνιοι καί 'Αθηναίοι επεμψαυ πρέ&εις 
εις τον "Αδμητον, χαί εζητησαυ τον Θεμιςοκλεα 
φο&ρίζοντες, ότι 9ελονν χηρνξη πόλεμον κατ'αν- 
7ου ον cev napoGtocvi αντιν· Ο ο$ Αο^τος ο$ν 
τον παρεδωχε μεν, άλλα τον ί'ςειλε κρυφίως εις 
την Maxsiow'av, και εχείθεν εφνγεν εις την *Ασίαν. 
Καί όντως εφύλαξε τον έντιμον ’Ητίίρωτίχον και 
βασιλικόν χαρακτήρα, άπεφνγε φρονίμως και τον 
πόλεμον, και την κατηγορίαν της προδοσίας (β).

§. η> Κατά δε τον Πελοηοννησιαχόν πόλε- 
μον, ως λίγει ό Θονχνδίδης (β) σννεμσχηοαν χα* '

«* . ·ΐ ·  1 1

(α) Πλουταρχ. Θβμιςο-Λ.
(?) V. π*.



oi Ήπειρώται με toils Λαχεδαιμονίους f χαί Γ- 
πεμφαν χαί αυτοί ςράτευμα lij rvj'v ’Axapvaviav, 

«ituSq οί ’Α^βχιωτai ηθελον va χυριεύοωσι 
την Άχαρνανίαν, χαί να άποβπάαωαιν θύτην οπο 

τ^β ουμμαχίας των ’Αθηναίων. το Ά μ-
«ριλοχικον "Αργος xat* άρχάς μεν ητον ίαχυρύν, 
ύςερον όμως εδεςύχφσαν χαί εβαρβαρωθησαν, 

ώςβ εχάλεσαν συνοίκους τούς *Αμβραχιώταςί τούς 
οποίους λέγει *Αμηραχιωτας ο Θουχυδίδης. Οι 

δβ *Α|χέ|ραχ((ύτα< ηχμαζον τότε χαί ησαν "Ελλν}. 

νες άηαντες * οθιν εμαθον αηο αύtoils χαί εχεΐ- 
νοι oi 'ApytXot την Ελληνικήν ^λωβσβν* κβΐ 
«λλην^ησον xad’ ολβ. Oi δε άλλοι Άμφίλο· 
χ ο ι, oaot ησαν εις άλλας πόλεις «£ω τού "Αρ
γους ♦ εμειναν βάρβαροι. "Ύςερον δέ άψ οί έγι
ναν δυνατοί ο ΐ’Αμβραχκαται, εδι’ωζαν teas 'Ap

yrous , χαί έχράτησαν αυτοί την πάλιν. Οι δε 
Άργείοι χαί οί άλλοι Άμηίλογοι- χατέγυγον εις 
την ’Ακαρνανίαν, επειτα εχάλεσαν toils *Α0η. 
ναίους εις βοήθειαν αυτοί τε χαί οί ’Αχαρνάνες. 
Tore «ιτί^ψαν ο» ’Αθηναίοι τον Φορμίωνα με 
τριάκοντα τριηρεις, χαί ούτως άνίλαβον πάλιν το' 

'Άργος, χαί έξηνδραπόδισαν τούς ’Αμβραχιωτας· 
δηλαδη ελαβον αύ τούς αίγμαλωτους. Κ αΐ. τότε ϊ·



χαμαν ουμμαχέαν οι Άχαρνάνες με τοος *ΑΘη« 

ναΐους (α). Το δε' "Αργος έχράτησαν ol *Axap· 
νάνες xal 'Αμφίλοχοι,

§· ty. Διά roorοο υςερον οί *Αμβραχιώται 
ευρόντες ευχαιρόαν, έχάλεσον τοο'δ Χαονα ς xoi άλ
λους πολλοο'δ *ΗπεφωΥας, τοο'δ ο*πο/οος ονομάζει 
βαρβάρους ο Θουχυδι’δης t χαε /ςρατεοσαν ε<*$ 
τ ^  * Αμφιλοχίαν. Δεν ιδονηβηοαο ομωδ να χο· 
ρίίοτωίί το' "Apyoe» χαϊ ιηε'ςρεψαν άπραχτοι* 
"ΟΒινμετά ενα χρόνον έζητησαν οΣ *Αμ&ραχιώται 
βο^ειαν άπό τούς Ααχεδαιμονιους, ΐχάλεααο 
είς συμμαχίαν xal τους βίλλοοδ Ήπεερωταξ. ΕΣδ 
ταοτην την ηερίςααιν αναφέρει τινά έθνη ’Ηχει- 
ρΐύτιχά ό Θουκυδίδης > τα οποία ησαν αυτόνομα 
xal άνεζάρτητα άη άλληλών, χαΣ τρόπον τινά 
ισοδύναμα» Καί τινά μεν είχον βασιλείς, τινά 
δε δημοκρατίαν. *Ηλθον , λέγει > είς την συμ
μαχίαν ταυτην χίλιοι Χάονες, οί όποιοι άοαν 
αβασίλευτοι' είχον δε δοο ςρατη)»οθδ *x too πρώ
του γένους αυτών, Φώτιον xal Νικάνορα ονο
μαζομένους. Τοοτο το' γένος είχε την διοίκησιν 
τώυ Χαόνων χατά διαδοχήν ώς φαίνεται * επε<-
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δνί ι?χον tvjv δίβ/χηβίν tow ενα χρόνον o ivas, 
xat τον άλλον o' ολλο$. 'Ο/χου ft# toils Xaovas 

εςράτευσαν xai οί Θίτπρωτοι» ο* όποΓοι 4,σαν xac 
αυτοί αβασίλευτοι. Οΐ δί Ilepauetot ^λ9ον f i  
τον βασιλέα αυτών 'Όροιόον ονομαζόμενου. Οί 
δέ Όρίςαι εϊχον βασιλέα ’Αντιοχον χαλουμενον, 
οςτις δεν γλθενείςτόν πόλεμον, αλλ' εςειλεχι· 
λΐους ’Ορίςας υπό την διοίχησιν του 'Οροιόου 
του βασιλίως των Παραυαόων. Οί όε Μολοτ· 
σοί εϊχον τότε βασιλέα τον Θάρυπον, os tis^tov 
«νηλίχος, χαΐεπετρόπευεν αυτόν όΣαβόλιν^ος βα· 
σιλεύς των 'Αντιτάνων > ός τις ήλΟεν είς τον πό· 

λεμον ι ϊχων τους Μολοσσοιίς *αί 'Αντιτόνας 
υπό την όιοίχησιν αυτου (β).

$· ι .  Έχ τούτων γνωρίζομεν, ότι τα «0νη 
τβδτβ ήσαν αόμψωνα τότε« xat εϊχον ομόνοιαν 
χαί ειρήνην αναμεταξύ των' επειόγ οίΘεσπρωτοί 
xai Χαονες εςράτευον όμου’ ομοίως xai οί ΙΓβ- 

ραυαΐοι xai'Ορίςαι, xai οί Μολοσσοί xai ’Αντί·

(« )  Tc κείμενον τον ΘουκυΜβυ, είς εκίόα. ηνο'ς, β'. 
π .  ig  , βχ«. ,,ΜΛοτβους ίβ iiye» *Αντιτανας Σα^ΐ/λίν- 
0ο».“  ’Κνταίθα 6λλ3ί'Λ« ο xai, ό'πβ? qi/pst ηολλην ονγχν. 
<«ν , μαλις* β/ς αναγν«ς·ην /ς·ο?('ας x/asijov* ίδΓ «7ν ανβ- 
ytvwoxetv. Μολοοσονς W >Jys κα! 'Αντιτχνκς Safi;>iv0o;.
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χάνες. Και ou οί Μολο/τσοί ησαν ισοδύναμοι 
σχεδόν με τους άλλους. Κat τέλος εντβίβιν yvm· 
ρίζομεν την άλιχίαν toΰ Θαρνποο» too o'noi'ot» 
τον πατέρα δεν Ιξεόρομεν, Ότι δε τα ‘Βπειρίύτιχά 
ίδνη $σαν είς ομόνοιαν ναι ειρηνών μαρτυρεί xai αλ· 
λη τιi περίςασι$· Ε ιχον νόμον, να συνάζονται οι 
/?αβίλ«?ς όλης της Ηπείρου* *α! ο* λαός ομοίως, 

εις την πάλιν της Μολοσσι’δος Πασσαρώνα* οπού 
ομννον τον χοινόν δρχον, με 3υοΙας λαμπρός 
xai τελετάς εις τον "■Αρειον Αία· οί μεν βασιλείς 
ωμννον, υποσχόμενοι, να διατηργσωσιν εννομον 
την δίΟί’χησίΐ/, xat να Stotxwat χατά τονς χο<- 

νονς νόμους* ο* δε λαός, Γνα διατηργ τνν /?ae<- 

λίχην εξουσίαν χατά τους αυτους νόμους. Καί 
όντως αί μεν διοιχησεις γ,σαν έννομοι* xat εγί» 
νοντο με τνν χο«νην γνώμην χαί 3ελν,σιν· οί δε 
βασιλείς χαί τα βδνη της ‘Ηπείρου ησον όλα συν» 
δεδεμενα είς μιαν χοινξν συμμαχίαν. Το' δε με- 
ςιγον χράτος μαίνεται- ότι έίχον οι ΜολοοβοΛ 

xai διά τοντο λέγει ό Παυσανίας (α)» δη οί Ή 

πειρώται υπετάσσοντο είς ένα βασιλέα από της 
βασιλείας του Πίελου, εως είς τον χαιρόν του
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Θαρυ'που χβ« *Αλχ»του, iv $ ό Θουκυδίδης α· 
ριθμεΐ τοσουτους βασιλείς, ως «ίρηταί.

§. «*, Ευρήχαμίυ λοιπόν τηυ ηλικίαν του 
Θβρυπου, ο οποίος άνιςησί πάλιν tvjν ’Ίΐπΐίρου 
/χβ' την ο*ρ9ην xot ooyvju δίοάησίυ αοτοΰ, *Η μιν 
ίυςυχία τον Θεμιςοχλίους tyivtv αιτία, υ« αυα- 
φί*ρουσ<ν οί 'Ιςοραοί το'υ 'Άδμητον. Ό  δ* πολδ- 

/χος τωυ 'Αμ&ραχιωτών κβί *Αμφιλοχιαχαρνάνων, 
tyivtv aitfa, νά άναψε ρ·/) καί ο Θουκυδίδης τους 
*Ηπδφωτας, καί iv τούτοις tintv * δτί δ Θαρυ* 

«ος το'τί ητου ανήλικος, καί ειχtv tnfrponov 
του βασιλιίου* όιωρισμίνον βί$αί<άς υπό του πβ- 
τρο'ς βυτοΰ. *0 ρδυ "Αδ/χητος, »ίς του όποϊον 
κατέφυγ-ν ο Θεμιςοκλης, ηκμαζε περί τους 4^0 
χρόνους προ Χριςον. *0 δ« Θορυπος ίπιτρο· 

πδυίτο πίρ: τους 43ο* όθενίιναι πιθανόν, ότι 
ητου υίο*ς του ’Αδμητου» η εγγονός* Kac ούτως 

Ί βασιλεία του Θαρύπον άρχισε κατά τόν Πελο· 
πουυησίοχο'υ πόλεμον. *Εως το'τδ λοίπου οί ’Ιΐπβί- 

ρωτα< η σου ταπεινοί καϊάφαν Ι?ς. Ό “Αδ/χητος δ- 
μως β?χδ τ<ι/ο'ς σχίσεις μι τους ’ΑΘηυβί'ους, ώς
λδ β̂ί ό Πλούταρχος, ότι κατεφρόνησε μίαν ζη- 
τησ:υ αυτού ο’ Θδ/χ«;οκλης.

$· «?'. Ό  δδ Θάρυπος, ό ο'ποΐος ητον απο-



γονος to? 'Αχιλλίως ιτρδς πατρός » χαί του *H- 
ραχλ/ονς irpos μητρδς , ως itjpοείπομίν * δι'ν J- 
niftpt ταύτην τη» χαταςασίν, αλλ* η*$«ληα« νά 
άναςηση πβλί» το' *νδο|ον γένος των 'Hrtitpco- 

των. Φαίνεται όμως * ο π (ξύπνιοι» αυτόν (ίς 
τούτο ο Π*λοπον»ησίακδς πόλεμος* έπΐιοη ως 
£?ρηταί » ηλδον ίίς την *Ακαρνονίαν καί Άμ$ρα· 
κιαν) (πΐιτα καί (ίς τα παραθαλάσσια της Ή* 
πίφου, ςραΗρματα καί ςόλοι των 'Αθηναίων καί 
Λακεδαιμονίων » καί των άλλων συμμάχων ‘Ελ
λήνων» ο! oitotoc συνανβςρέφοντο ft* τους 'Hits;· 
ρωτας, *Ετι δ* · yivavjuai σύμμαχοι, xat *6λ«- 

irov τα αποτελέσματα της *Ελλην<χης μαθησίως 
καί ευνομίας * όθιν ο Θάρυπος ιφιριν ανθρώπους 
πεπαιδευμένους εκ τη ς ‘Ελλάδος» κατίςησίοχο- 
λίΐα, διέταξε νόμους *Ελλην<χοδς» είσήγαγε τα 
‘Ελληνικά η 0η, (κόσμησε τάς ιτδλίίς» «καλλιέρ
γησε τους ’Ηπίφωτας» καί άρχισαν πάλιν να ί-  
χω« κοίνων/αν ft* την *Ελλάδα. Δια τοδτο *νο· 

/χί’οδη fteyas βασιλιάς (α) » καί *ft*iV* τδ Ο
νομα αυτοί αθάνατον » δία την ευεργεσίαν 
ταυτην, Οί δ* προ αυτού, βασιλείς μήτε 
φαίνονται, μη'τβ αχουοντα*» μη'τ* γνωρίζομε»
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τα όνόμ&ΐα αυτών} επειδή εμειναν l?s to $κο- 
τος τής άμαθειας (α). Έγίυνησε δε toy Αλκ*·* 

τ«**ι, όςτις (μείνε διάδοχος αύτού,
§. <y\ Ό  δί Άλχδτας, μιμούμενος τον πα* 

τιρα αυτοί» ιΐχβ περισσότερόν κοινωνίαν με 
τους 'Έλληνας καί μεγάλην επιρροήν εις τά Λο» 

λιτιχά τής 'Ελλάδος, Οίτος ήτον ο πρώτος Ά λ · 
χετας, επειδή εχόμεν xal δεύτερον. Κατ* εκεί· 
νους τους χρόνους ήχμαζεν ο 'ίασιον, βασιλεύς 
τών Φερώυ ττς Θεσσαλίας> ο' μι^ας ςρατκ^ο'ς 

χαί πολ<τ<χο5· Οίτος *κυρίευσε τά μεταξύ Η
πείρου και Θεσσαλίας $9νη, εϊσ$$αλε κα) εις τών 
'Ήπειρον, xal vjWyxea* τον 'Αλχεταν» ya yevy 
σύμμαχος αύτού. "Iσας διά τούτο λεγει ο Ξένο· 
ψών τον ’Αλχέταυ "Ύπαρχον τής Ήπειρον, ως 
tlrroxsipim δηλαδή του Ίάσονος, Τοίχο μαρ
τυρεί τρόπον τινά xal ο Δημοσθένης, ότι ο λά
σων και *Αλχετας έγιναν τότε σύμμαχοι τών*Α
θηναίων, "09εν ότε ε πεμψαν οί*Αθηναίοι τον Sxvj- 

βίχλδα με εξακοσίους πελταςάς, νά βοηθήση 
τούς Κερκυραίους» τους ο*πο«’ους (’πολιόρκησαν 
οί Λακεδαιμόνιοι , παρεχάλεσαν τον Άλχεταν, 

νά τους βοηθήση, νά περάσιααιν από tv]VmH:x*<*

7*

ζ α )  ϋλονταρχ· Hop, * \  Πϊνσαν. Axxtx. Ια*.



pov ili την Κtpxupav. Kai ούτως inipaeav την 
vtixta. Toito δ* *}<ivi itipt τους 3 So χρονους 

itpo Χρίζον. TfAos δ ι ) μίτ* o’Xtyov * OTl i'xpt· 
vov o't ’Aflojvetot το'ν SjjaTojyov βυ’τών TtftaSfov, 
xet ηδιλον vo το'ν yovsoecootv, ηλθον it*g tag 'Α

θήνας ο Άλχίτβς xat ’ΐββων ♦ xat πβραχαλίταν· 
rts τους *Α9ηναΛ>υς, ίσωσαν αυτόν sx του θα

νάτου* ’«*π«ίδη ο ΤφόΟίος ou  ΐπολίυη<τιν o’Xt- 
yw npottpov, xet ύ««τα|ι την Κιρχυ^αν, «χα· 
μί συμμάχους του'ς Ήιτίφωτας, Χαονας , Θι- 

σηρωτου'ς > Μολοττου'ς, xet τους άλλους παρα
θαλασσίους. ’Exit iymploQ'/ι xet lytAtoftoj xet jze 

τον Άλχιταν ( o ) , xet to' t* «ytviv δ Άλχίτας 
μάλιςα f /λος ηιςος xai σύμμαχος των ’Αθη
ναίων ( β ) ,  Άρηχβ δι δυόνυΓου'ς τον Νΐοπτολε- 

μον χαϊ ’Αρυ$αν.
§. ίδ'. Ουτοχ δί ο£ δυ'ο α’διλίροί, ο* Νιοπτο'- 

λτμος xai ’Αρυ'έας, δί ν ιδυνηθησαν να' συ/χ̂ ω- 

νησωσίν» αλλ’ e μοίρασαν τδ βασίλίιον  it's δυο

(α) Βίνοφ. *£λλη». «τ'. α'. 4* ΙΟ. Δημοσθβ'ν. Πρίς Τ«· 
μίβ. γ '. <τ\ Διόί. Ιβ'· λ ς ', Κορνηλ. Ns π . ΤιμοΟ.

(Ρ) 0 /  μδν οχολιας. του Δημοσδβν. ίιςα'ζονιπ, λ/γον* 
τβς, ww; η’τον ’Ηπβιρωτη; ό ’Αλχετας οι?το;* β Μβλβτιος 
ομ-ο; ava^spst τιλε&βί τούτον , β<μη ott $εν εζηα* 
πολΰ,χαί αφηχ* τον υιόν α υ το ί’Αρίδαν ίιάίοχον.
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So
μ*ρη* xai iSaatkiuov xere oe δύο, ο μεν εις το 

tv με'ρος, ο δε ti$ to ολλο. M u ’ ολίγον όμως 
υπερισχυσεν ο Άρό&ας, xai έδιωξε τον Νεοπτό
λεμον , xec ούτως ε’ξουοίασεν αυτός όλου το βα- 
αίλειον. *0 ’Αρόβας λε'γουαιν, ore εοηουδαοεν 
εις τας ’Αθήνας » xai 75 τον άγχινούςατος xai ψ.- 
λομαθνς, xai διοιχητης χαλάς, xai εννομος * 

xec aistpo's, ωςε δίάρΘωσε πολύ το βασιλείου, 
ϊ nstivj διέταξε νόμους ωφελίμους, xai χρ era's 
των πόλεων χατ ε τος , xai συμ&ονλειον, xai με- 

τε6βλδ tvjw cWxvjaev l /ς σχίμα αριςοχρατιχόν. 
Δια τούτο q'ya'nqaav αοτο'ν ο< ’HniepcoTae, xai 

νί βασιλεία αότου ε'ςάθτ] ένδοξος xai λαμπρά. 

*Ε6ασΛίοσΐν όμως μόνον δίχα χρόνους, e’y* ού 
t διώξε tov Νεοπτόλεμον. Ή yuvvj αυτου ωνομό- 
ζετο Τρωίας* Τούτο το' όνομα ψαινεται, otc 

εμεινεν «χ των Τρωαδετων, ο?τ*νες ^Χθον ε’χε? 
μ* το'ν Πύρροντού Άχελλεως. ’Eyivvvjol δε δύο 
oioo? «χ τ^ς yovacxo's ταότης , *Αλχεταντο'ν δεύ

τερον, xai tov ΑΙακίδψ· "Επρεπε λοεπο'ν νά με:· 
vvj λάδοχος βύτού ο Άλχετας, ο οποίος vjrov 

ίτρωτοτοχος» βλλ* ο2τος ητον οχληρός xai βίαιος 
άνθρωπος» ωςε δεν ύπεγερεν αυτόν μήτε ο πα
τήρ αύτού» xai δια τούτο το'ν εδιωξευεχ τού |3α·



αλείου· f0  δε A iW ^s βασιλικής φυχης 
άνθρωπος * ήμερος, yXuxtJs » χα« yAevSpajios · 
όθεν άρηχεν αυτόν διάδοχον του βααίλίίβυο Ά- 
ρΰβας μετά τον θάνατον αυτόν· *11x01» όμως α- 
yvj'AiXOS» xai eSovaros*

$. <ι*.'· *0 δέ Νίοπτόλίρος, toy όίϊοίον ι- 
&φ£β προτερον ο αδίλρος αυτου ’Apices» -χα·
titptjyiy* tt>s ίραΛίτβ* «?$ tr)v Μακδίονί'αν» η
είς την ’Ιλλυρίαν * iitfiikj έχει ητον το χαταγυ- 
ytov αυτών, όπου χατέγυγον xai άλλοι ΰςερον 
Έγέννηαε δέ ένα υιόν ’Αλέξανδρον ονομαζόμενου, 
καί μίαν Βυγατερα ’Ολυμπιάδα, τ·/)ν οποίαν β* 
λα& γυναίκα ο ΦΛίπιτος βασιλεύς των Μακί- 
δόνων, κβί εγέννησεν εξ αυτής τον μέγαν ’Α
λέξανδρον. Καΐ ό μεν Νεοπτόλεμος δεν εζη, 
οτβ άπίθανεν ό ’Αρυβας* ό δε υίός αυτοί ’Α- 
λέξανδρος , εχων βοηθόν τον γαμβρόν του Φί
λιππον, ν)λ9«υ βί*ς Τ7·ν*Ήιιΐφον, καί έλαβεν αυ
τός την βασιλείαν μετά τον θάνατον τον ’Αρυ- 
όου * τόν δέ ΑΙαχίδην εδίωξε, 'Ο Φίλίπ;το$ ε· 
ςράτευσε μάλιςα τότε εις την Άμβραχίαν , xai 
έκεϊθεν εχυρίευσε τάς τρέις επίσημους πόλεις της 
Μασσωπίας, την Πανδοσίαν, Βοόγαιταχάΐ *Ε- 
λάτειαν , αΐ όποΧαι ησαν τότε άποιχίαι των Ή-
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λείων, χαί εδωχεν όντας εις τον ’Αλέξανδρον 
τούτον , ως λεγει ο Δημοσθένης (ο). Τοτεητον 

(exact χρόνων νέος ο ’Αλέξανδρος όντας, ο ο
ποίος εΐχε κάλλος Βαυμάαον, ytov χαί οξέος, 
χαί (ntfav/ις διά το γένος,' Ελα&ν επειτα χαΐ 
την Κλεοπάτραν γυν&ϊχα, την θυγατέρα του 

Φίλτ'ππου χαί της Όλνμπηδος, α’^ελρην του 
μεγάλου ’Αλεξάνδρου, χαί άνεφιάν αυ του* iz tc  
δη ως εΐργ,ται, ο* Φίλιππος είχε την 

αίτου ’Ολυμπιάδα γνναΐχα * ωςε ο* μεγας ’Αλέ
ξανδρος ητον αΥεψίο'ς χαΐ σύγχρονος σχεδόν τού
τον τοο Ήπίίρωτου ’Αλέξανδρου, Τότε ητον ο 
Φίλιππος εις την ακμήν της δόξχς χαί δυνάμεως' 
επειδή είχεν υποχείριον ολην την 'Ελλαία, καί 

παρεαχευάζετο νά ςρατευοη είςτν,ν’Ααίαν' επεμ- 
φε μάλιςα ουο ςρατν^ούς, τον "Ατταλον xat 

Παρμενίωνα, ως προγύλαχας. Αυτός δε εχάλε- 
csv όλους τους επίσημους των Ελλήνων» χαί 
των άλλων ρ'λων, χαί εωρταζε πολυτελως χαί 
μεγαλοπρεπως τούτον τον γάμον του ’Αλεξάν
δρου χαί της Κλεοπάτρας είς τάς Αίγας πάλιν τ·/ς 

Μακεδονίας, όπου ησαν τότε τα βασίλεια αυτοί.
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K«« tori ifovsuoav τον Φίλιππον εις tvjw 
εορτν,ν τοί γάμον τούτου, καί εμεινε διά

δοχο $ αυτοί δ μεγας 'Αλ«£ανδρος, coVs «Τ- 
χον τά βασίλεια ταυτα tvjs Ήπεφου καί Μακε

δονίας ομγότερα βασιλείς Άλεξάνδρους * χαΐ ουχ- 
γίνεις Λλ^σίεςατονς (α).

φ· ες’. Κατ’ εκει’νοος τους χρόνους» οτε 
OjTOt» o' ptfiyas Άλε'|ανδρος είς tvjV A σε’αν, οδτος 
δ 'Ηιτεφωτν,ς ’Αλέξανδρος, οςτες ν)χουε τάχα- 
ζορ9<ύματα εκείνον, ί’ριλοτίριβ*/}, να δθ£αβ9*4 
καί αυτός. -'Οθεν επερασεν εις τ-̂ υ 'Ιταλίαν ρε 
ςριίτευμα ικανόν, χαί εχνρΐενσε μερικούς τ ί-
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ζα} Αιοδ. Ι ς \  v ja , Λ< Atyat, αμΒίίαλλουσίτινες, «ου 
r?»av. *0 Στε'φανος λε'γει, δτιτ?τον είς ττν  Χερσο'νησον 
της Θράκης* αλλα'τούτο φαίνεται βσφχλμε'νον* η η τον 
ιΐλλη εκείνη * δίο'τι ησαν «ολλαί πόλεις Αίγαΐ χαλούμε vat 
είς διάφορά μέρη. *0 δε' 'Ηρο'δοτος αναφέρει μίαν «ολιν 
ε’; την Παλληνην Aiytjv χαλουμε'νην. Πολΰμν. 123* Α*- 
λοι δε λε’γουαιν, ο τι η*τον πλησίον της Πε'λλας, η' οποία 
ωνομα'οβη υςερον *Εδεσσα, χαί αυτή ε’ςιν '0 α’λη'δεια. *Ε. 
πειδη ο Διόδωρός λε’χει αυτήν Εςίαυ τη ς Μακεδονίας, 
διο'τι εκεί εδαπτον τού; βασιλείς, καί αυτή' γ^τον η 
αρχαιότατη καθε'δρα της Μακεδονίας. ’Ητον δε' ε’κεί, ό
που είναι το’ρα τά Βοδευα’* η δε Πέλλα, ε'κεί, όπουείναι 
τά Γιανιτζα,
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itovs xet πολβίς της Αευκαιίας * ιπδίδη δεν i - 
περασί κατ’ svfoiav ££"5 τα Ύάραντα , α’λλα δια 
τον ςίνον μ(ταξυ Σικελίας καί 'Ιταλίας, χβ: 
άπεοίοαοε τό ςράτευμα εις τον χόλπον Ποσίίδω- 
υιάτψ, ο' ο*«θ£θς λέγεται τώρα κόλπος τον 2«- 

λέρν ου , δπον η τον η χωρά των Λενκανων (ο). 

Οι δε Λενκανοί δεν ε’δυνήθησαν νά εμποδίαω- 
σι την ορμήν αυτου, καί έκραξαν είς βονθειαν 
καί τους Σαυνίτας» οί όποιοι ήααν τότε εΘνος 

δυνατόν, καί εαυνορεΰοντο με τους Αευκανους. 
Ά λλ’ ο* ’Αλέξανδρος ε νίκησε ν αντονς, xac άνε- 

6αινε προς την 'Ρ ιάμψ, Ό9εν εςράτευσαν καί οί 
'Ρωμαίοι κατ' αιτον. Δεν επολέμησαν όμως , 

αλλα δεν ίξεόρομεν διά ποιαν αιτίαν εκλειοαν ει
ρήνην , καί έπέςρε^εν ο ’Αλέξανδρος είς την 
’Ήπειρον* Δεν ίξευρομεν καί τάς συνθήκας της 
ειρήνης raJtvjs > όμως γαΐνεται, ότι ήααν πρός 
όγέλος του Αλεξάνδρου” διότι οί 'Ρωμαίοι ή· 
σαν αδύνατοί τδτί, και χατα την εκρρασίν τού 

Αι6ίου Τίτον , ο ’Αλέξανδρος κατωρΘωσε τον
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(α) Ο Μολβτιος Xeyet του τους Λουκανου;* απο του 
Λατινικού Loucania, Ο«*Ελληνδ; ομω; λίίγουαιν αυτού; 
Λδυκανού;, και Λευκανιαν ττ)ν .χωράν. 'Ομοίως λβγβι και 
τους Βοδττιου;, ΒοουτΓου;. ’Εν ΙΙπβφφ· Τομ. Β#· as>.# 263·



ijxorrov αυτου. ’Effttiq» ως νομίζουαί τ<νβ?, *?- 
χ ί /rxoTtoVi ν<* χυριευαη ολα τά £tmx« μέρη, 
χαθως εχυρίευε τοτε ο /xtya? ’Αλέξανδρος τά Α· 
οιατιχά* Καί τταΓος ίξευρει αν δεν ειχον total· 
την ουμγωνίαν με τον μέγαν’Αλέξανδρον* να 
υποτάττη αυτός κατ' ολίγον την ’Ιταλίαν xai 
Σικελίαν, είς ταπείνωοιν των Καρχηδονίων, έως 
να υπόταξη εκείνος την ’Ααίαν* επειδή μεΐαταΰ· 
τα εϊγε αχοπόν δ μέγας ’Αλέξανδρος, β<ρ’ ο3 
δηλαδη χυριευαη την ’ Α αίαν , να έπιςρέ φη προς 
την ’Αψριχην , xa/ έχε'Λεν είς την ’Ιταλίαν, xac 
ιχ της ’Ιταλίας είς την 'Ελλάδα, ωςί να υπο
ταγή δλψ την τότε έγνωαμένην γην (α). Η 
εγυώριζιν ouroj το'ν αχοπόν εκείνου, χαί ηΟίλδ 
να προυθάση, να χριευση αυτός τα δυτιχά μέρη· 
Kat αν έγίνετο τούτο, 'έπρεπε να εχη η οικου
μένη δυο ’Αλεξάνδρου: βααιλεΐς· Δ·.ά τοοτο Σ- 
ο'-ύς έκλεισεν είρηνην, έως νά έτοιμασ9η πάλιν 
επειδή με μίαν εχςρατείαν δεν έγίνετο τούτο , 
χατά τάς τότε δυνάμεις της ’Ηπείρου· Διότι ο

85

(*) Τοιαυτην προςαγτν έγγραφον iitoxsv c *ΑΙ$ξανίρο; 
e/; τον Κρατερςν π?1ν απο9χνη· ’Αλλ’ ο flspStkcc; Siν η · 
8?λτ)<τ3 να εξαχοΙλρυθησιη τη'ν γνώμην ταυτην* μετοί τον 
θχνατον cw*o*j > ώς λεγε: ο Διόδωρό;· ΙΗ \



μέγας Άλε’ξανδο05 ει/sv "Ελληνας συμμάχους , 
έπολέμΐι μέ βαροαρους, και πανταχοΰ εύραutv 
άπειρα πλουτη. Ο'οτος όμως έπρεπε νά πολεμη 
μέ "Ελληνας είς την ’Ιταλίαν και Σ'χελιαν , ό- 
που ηκμαζον οI τύραννοι το’τε, Διονύσιος καί 

άλλοι, καί άπασα η ’Ιταλία, η ο’ποι'α ωνομάζε- 
το τότε μεγάλη "Ελλάς. Καί όντως έπρεπε να 
ευρΐσκη παυταχον πλήθος άπειρον ανδρείας καί 

τέχνης πολεμικής, καί ένδειαν καί δο^υχι'αν χρη* 
μάτων. Δια τοντο ειπεν ίμερον εκείνο το' απο’ρ- 
θεγμα,ότε ηκοίιί τα' κατορθώματα τον μεγάλου * Α
λεξάνδρου * οτι εκείνος μεν ηυρε γυναίκας είς 
την ’Ασίαν* αντος δε ανδρας, είς τη'ν ’Ιταλίαν.

§· ιζ\ Μετ’ ολίγον καιρόν, οτε έκτιζεν ο 
μέγας ’Αλέξανδρος τν'ν ’Αλεξάνδρειάν, οι Τα· 

ραντίνοι της Ιταλίας, "Ελληνες δντες, δξζον 

πόλεμον μέ τους γείτονας αν’των Λενχανον'ς καί 

Βοεττίονς, καί ε’καλεσαν τον Αλέξανδρον είς 
βοήθειαν. ’Εκείνος δε η’ρωτησε το' μαντείον της 
Δωδώνης, αν εΤναι συμρερον νά πέραση παλιν 

είς την Ιταλίαν, καί ελαί’ε χρησμόν, δ οποίος 

«"λε̂ ε, να' φυλαττηται από τη'ν πο’λιν Πανδοσίαν, 
καί από τον ’Αχέροντα ποταμόν, ’ίΐ δέ πόλις 

Πανδοσία, καί ό Άχερων ποταμός ησαρ εις τδ
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χίντρον του βασιλείου αυτόν. 09sv ενόμισεν, on 
i’xSc μέλλει να xtvSvvBvoy ♦ η να ρονευθη, xai 
ό>ά τοίΐτο έπέρασ'ε πάλιν to δεύτερον με πολ· 
Χην προθυμίαν, xai χωρίς υποφίαν εις την Ιτα- 
Χίαν, Ήτον δε xai εις την χωράν των Αευ- 
χανων πόλις Πανδοσία, ως προείπομεν, 'χαίπο· 
ταμός Άχερων , xai εκείνην την Πανδοσίαν xai 

τον Αχέροντα ελεγεν ο χρησμός, *0 Άλέξαν 
δρος όμως δεν ϊςευρεν, οτι sJvac- χαί ε’χεΐτοιαυ· 
τα ονόματα. Έ χ$ ?  λοιπόν επολέμει , χαί ενική- 
σεν εις πολΧάς μάχας τους Λίυκβκους χαίΒρετ· 
τίουςι ωςί εχυρίευσε πάλιν πολλας πόλεις · τνί« 

'Ηοάχλειαν, άποιχίαν των Ταραντ/νων, τνν ο- 

ποίαν ειχον οΐ Αευχανοί' την Κωσηιτιάν, μη- 

τρόπολιν των Βρεττιων · την Σι’ποντον» Τεριναν 
xai αλλας πολλας των Αευχανων , Βρβτη'ωυ xai 
Μετσαπίων. "Επειτα επεμφεν από αυτός τρια- 
χοσίας επίσημους φαμίλιας εις την Ήπειρον f 
ως ενέχυρα.

$· ιη. Μβτα δε ταυτα ήλθε πλησίον της 
Ίανδοσ/βς, όπου η σαν τρεις λόφοι ΰφηλοι xai 
r/i μαχραν ό ένας από τον άλλον. 01 Χάροι 
>δτο< ησαν ως τρεις χορυραι ενός όρους μικρού, 
ϊς τα σύνορα των Αευχανων xai Βρεττίων. .*11
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δε ΠavSoaca ητον εις το όρος τούτο , η όποια 
*?χβ τείχος χαλόν χαί ςερεόν, χαί αλλα οχυρώ
ματα , $tou ητον γρούριον. Καί πλησί’ον α υ τ ή ς  
ετρεχευ 6 ποταμός Άχερων * τβ δέ περιξ η- 
ααν πεδιάδες. Έχε? λοιπον, διαιρε'σας το ςρά- 
τευμα αυτου είς τρία μέρη, εςρατοπίδευσεν είς 
τους τρεις λόγους, εχων σχοπόν ίσιας, να ςε- 
νοχωρηση τό ψροΰριον» η να ημπορη να προσ
βολή ε’χεΜεν οττου Βίλα, Ε ιχε δε εις τό ςρά- 
τευμα αυτου ώς διαχοσΐους Αευχανους εξορισ
μένους , τους οποίους εξώρισαν ο! άλλοι πο· 
λίτ«{, χαί Sea τούτο ηλΟον εις αυτόν εναν
τίον της πατρίδας αυτών. Αυτοί λοιπόν η· 
σαν όλοι εις τό ένα ςρατόπεδον, επειδή τους 

ένόμιζε πιςους χαί τους άγηχεν όλους εις ενα 
μέρος. Άλλ’ οί τοιουτοι ποτέ' δεν είναι άξιοι 
τοιαότης πίςεως, χαί μίλιςα εις παρόμοιας χρι- 
οΐ'ΐυυς περιςασεις. *Εν ω λοίττοι» ητο» ούτως εις 
τα υβώματα εςρατοπεδευμένος y εχων χαίτην 
δόναμιυ αυτου εις τρία μέρη διηρημεν/,ν, συ- 

υεοησαν εξαίγνης βροχαί ραγδαΐαι χαί αδιάχο
ποί , ωςε έπλημμυρησαν αί μεταξύ των ςρα- 
τοπεδων χοιλάδες, άπέχοφαν την χοινωνίαν αυ
τών , καί δεν. ημπορουσαν να βοηΊη^ρΰν ανα-
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I 8»
μεταξύ των. "OQtv ηύραν οί εχθροίαρμόδιον τον 
xatpov ,  xac ωρμν]βαν εξαίφνής την νύχτα ΐίς τα' 

δύο ςρατόπεδα, οπον δεν ητον ο* βασιλεύς, χαί 
χατεσχόρπισαν αυτά. *Έπδίτα xatsy/νοντο, να πε- 

ριχυχλωσωσι το τρίτον ςρατοπεδον , δπον ίητον 

6 βασιλεύς» Οί δε διακόσιοι εξορισμένοι Αευ- 
χάνο) , ο< Λίςβί τον 'Αλέξανδρον μισθοφόροι 9 
εηεμφαν ευθύς κηρυχα upός τούς συμπολί- 
τας αυτών, υποσχόμενοι, να ρονεύσωσ* τον 
’Αλέξανδρον , η να το'ν παραδωσωσιν εις αυ
τούς ζωντανόν * αν τούς συγχωρούν να επι- 
ςρεψωσ<ν ί«ς την πατρι'δα αυτών. Τούτο όμως 

ί̂ ανερωΘη υςερον, xac ό *Αλε£ανδοος δεν ίξεν- 

ρε την ε’πίδ’ονλη'ν ♦ μητί άλλος τ*ς. Δία τούτο 

δεν είχεν ύποψ/αν, να προϊ>ολαχ0η.

§· ίθ’· Ε?ς τοίαύτην^λί&ραν χαταςασ<ν χα- 

τηντησίν η τύχη το'ν Αλέξανδρον. Αλλ* εκεί
νος ούτε της τύχης την καταδρομήν εφοδηδη» 

ούτε την χύχλωσίν των εχθρών * αλλ’ «δείξε την 

Ήπίφωτίχην xat η’ρωΓχην dpi την, χαί τ'/ν’Ελλη- 

νίκην παρρησίαν του νοο'ς, τη'ν χρησίμωτατην * 
χαί αναγκαιότατων, xat σωτηρεωδεςατην ·ίς τονς 

τοίούτοος κινδύνους, ’Εσύναξεν εύδύς οσονς Ή- 

πειρωτρς εδυνηδη , χα» ωρμησεν ως λέων είς



την μέσην τού πλήθους τού ίχ9ρού * vuyxporti 
νυχτομαχίαυ xpcttipdv, έ'ν9α εοόνευσε πολλούς, 
xac αυτόν του ςρατηγόν των Λίαχαυωυ. Διεσ· 
χόοπιοε τούς άλλους , ν,νοιξε του δρόμον, ί/κα- 
racWs- τηυ χύχλ?*)<τίν, καί εσόναξίυ όλου τό ό<α- 

σχορπισμέυον, καί αποχωρισμένου ςράτευμααό· 
του. "Kite«τα χατέβη ι/α δια§η του ποταμόν· 
βλλ’ η πλημμύρα έχοφε την γέγυραν, xal διε· 
&αιυε τό ςράτευμα πεζόν. ’Αυτός δε εςά9η χαί 
περιεμενε, 8'*>ς να πέραση τό ςράτευμα ♦ έπει
τα νά πέραση xac αυτός μί τούς δορυφόρους 
ούτου. Τότί «υας ςρατίΜτνις χουρασμένος, βλέ- 
πων την αγριότητα τού ποταμού, είπε μεγαλοφώ
νως ‘ Αιχαΐως σε όνομάζουσιν ’Αχέροντα. Δη· 

λαδή, πο:α:ιόυ τού’ Α,δου χαί λύπης πρόξενον (α). 

λχουσας οε ο Αλεζανορος, οτι ωνομαζετο 
ό ποταμός ’Αχερων, ίν9υμη'9η τον χρησμόν. 
109εν εςάΟη με σιωπήν, xai άδειλιαζε νά περά· 
αη. ’Af ου τον είδεν εις τοιαυτην απορίαν ένας 
δούλος αυτού Σωτιμος ονομαζόμενος, είπε· διά 
τί ςίχεται χαί άργοπορεΐ, εις τοιουτου χΐνδυνου,
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xat Stv βλε'πει, cu  οi  μισθοφόροι αυτόν Afy* 

xewot ετοιμάζονται να τον φονεύβωαι μ» δδλον. 

"Επίίτβ τόν εδει^ε toy's Λεοκβυοδς» οί oirotot 
ί’οουάζουτο εΝκ'τηδες i{’s ενα μίμος, δλφου t̂ee- 

χραυ «πδ αυτόν. ‘Εχε? το&ου εγανερωΟη νΐ e'rrt- 

&>νλν] των μισθοφόρων. T a ira  δε {'δωυ ο* *Α- 

λίξανδρος, εΐλχνσε το' £«φοβ, x«s είσηλδιυ «· 
cptimos si’s τον ποταμόν. Έν ω ητου ε<*$ ttj'v με- 

σν)ΐ/ σχεδόν τού ποταμού» βρρεψε το' δόρυ ίνας 

Λευχανός από /χβινοος, οΐτινες τόν επε&ουλευ- 
οντο, χαι οό’τω του ε’ ο̂'νενσεν sis tvjv ρεσν,υ τοδ 

ποταμού.

§. κ\ "Επεσε λοιπόν εϊζ του ποταμόν, ε- 

χων χ«) το δόρυ εμπηγμίνον ε?$ τδ σώμα τον* 
δ δε ποταμός χατερρε το' οω^α ε:ς τι«ίυ δχθτ;ν 

ε’χεί'ν·/]ν» oitoy ^σβν oitot ο< μισθόφοι Αενχα- 
υοί» οιτινες ελα&ον'αυτό, χαΐ το* έκοψαν εΓ$ 

τι$ν μεαην * επειτα εςειλαν το μισόν είς την Κω· 

σεντίαν , τδ δε' άλλο μισόν ίχράτησαν αν το«» 

X3c τδ εζασάνιζον » ω$ ζωντανόν, δία να χορ· 
τάσωσι την βαρβαρότητα αυτών» χτυττουντες το 

ριε βέλη χαί πέτρας xet ρε* άλλα τοιαύτα. Ε*υ- 

οέθη μια γννη ixft » χαι πσρεχάλεσε, να ςαβω- 
ο’λ/yov, επειτα είπε >χλαίονσα' τα τεχνα uou
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xai ο άνδρας μου είναι αιχμάλωτοι είς το βα<τ£- 
λιχόν ςρατόπεδον * xai ελπίζω νά τους ελευθε
ρώσω με τούτο το' βασιλικόν σώμα, αν μοι τ$ 
χαρίσανε, με όλον όπου είναι χατακεχομενον. 
Τότε (νόησαν την μωρίαν αυτών, ότι ίχουσ« 
το’οους αιχμαλώτους εις τάς χΐίρας των Ήπ«£- 
ρωτών, xai τόσας φαμίλιας είς την "Ηπειρον ε
νέχυρα. Οθεν έθαψαν το* σώμα του βασιλεως 
εις την Κωσεντίαν ,· τα δε όςα εςειλαν είς το 
ςρατόπεδον αυτοί. Και ούτως εγέρον αυτά οί 
’Ηπειρώται εις την ’Ήπειρον, xai τα εδώχαν εις 
την γυναΐχα αυτου Κλεοπάτραν, xai είς την α
δελφήν του ’Ολυμπιάδα (α). 'Όυτω λθ£ίτο'ν β- 
πεθανεν ό ’Αλέξανδρος, πριν κολεμήτη με του'ς 
'Ρωμαίους. Kat ουτος είναι δ πρώτος ςρατηγός 
xai βασιλεύς της 'Ελλάδος, δςτις επέρασεν είς 
την ’Ιταλίαν, xai ήνάγχασε τους 'Ρωμαίους εις 
ειρήνην, είς την πρώτην εχςρατείαν. Δεν ίζευρο- 
μεν όμως τί επρεπε νά κόμη με αυ’τους είς τήν 
δεύτεραν εχςρατείαν άν δεν εφονεόετο με δόλον.
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§. xa, Meta δε τον Bulatov αυτοί καί του [j.t* 
γάλου ’Αλεξάνδραυ, vj Κλδοπάτρα j-υνη αυτού 
x«t αόδλ$>η εκείνου, «rtsocy its παρομοίαν δυ· 

ςυχίαν, Οί ςραxvjyoe τού ’Αλεξάνδρου του ρ«νβ- 
λοί>> έγιναν όλοt βασιλείς, και διεμοιράσΟησαν 
ίο βασίλειου αυτοί. Έπ*ίτα επολεμουσαν άκα- 
ταπαύςω$» notes νβ νικησγ τους άλλους, xac ya 
εζουσιάση αυτός μόνος ολον to βασιλείαν του 
’Αλεξάνδρου· ’Επειδή όμως ητον ij Μαχδίον/α 
μητράπολις * ^του ανάγκη νά λάέη πρώτον την 
Μακεδονίαν, ’Αλλ’ οί άλλοι τόν εμπόδιζον δ· 
θεν ητον ευκολώΐερον, ay ym j ao^fyyjs του 
Άλί^Λόρου, ώςβ ya ίχη xac ολίγον συγγένειας 
δικαίωμα, xac τρόπον τινά νόμιμον, καί εις τού
το ε’κρίθη υ Κλδοπατρβ άρμοδία· rHrcy p*y xac 

oj 0io<jaXoytx5j θυ^άττιρ του Φίλιηηου j τ^ν o*- 
not'ay ελα&ν ο Εάσσανδρος υςίρου, xat aV  αυ
τής ωνόμασε την πόλιν Θεσσαλονίκην, όμως 
της Κλεοπάτρας ν υπόληφις ήτοι πολλή , επει
δή ή'θελον αυτήν όλοι οί διάδοχοι του ’Αλε
ξάνδρου, ό Εάσσανδρος, Λυσίμαχος, ’Αντίγο
νος, Πτολεμαίος, Περδίχκας, xai σχίδο'ν πάν- 
τες οί /rriovjporipoi ςρατηγοΐ , εζην/,σαν αυτήν 
γυναίκα̂  Πρώτον δε ειρερον αυτήν πρός τόν
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Περδικκαν είς τάς Σάρόεις. ’Εν τούτο ις Ομως ί- 
ςειλεν ο 'Αντίπατρος την θυγατέρα αυτού JSi- 
χαινν , να λά&? αυτήν δ Περδι'κχα; , την ο
ποίαν εϊχεν άρρα&ωνισμενην πρότερον , πριν 
γένη βασιλεύς. Τότε δε' εδίχθη μεν την Νίκαιαν, 
Γνα μη εχη εγβρόν τον ’Αντίπατρον, άλλάσυμ- 
ffovjiov είς toy's σκοπούς αυτοί* όμως η κλι* 
οις too ojtov προ'ς tvjv Κλεοπάτραν, δία το' j-f- 
νος. 'Ο ’Αντίγονος ομωςε’νοτ,σε tvjv πανουργίαν. 
Μετά δε τ^ν καταςροφιίν τον ’Αντίπατρον, ν) 
Κλεοπάτρα. έκλινε μόνον προς τον Πτολεμαίον. 
Οθεν παρήγγειλεν ο ’Αντίγονος, καί ε’ρονευοαν 
αυτιών χρυιρι'ως τινε'ς γυναίκες* έπειτα i τιμώρη
σε μίρικάς γυναίκας , να μη ψανη αυτός αίτιος 
τον φονοο* έ'Οαφεν όμως αυτή ν βασιλικως. Τοι- 
ουτον τέλος εδωχε χαί η Κλεοπάτρα. Τέχνον δε' 
του ’Αλεξάνδρου καί της Κλεοπάτρας δεν άνα· 
γε'ρεται, καί ραίνεται, δτ< δε'ν εΤχον» ε’πειόη 
εΘασίλευσεν ό Αίακίόης υςερον εί$ τν'ν "Ηπειρον* 

§. χ|3\ Μετά το'ν θάνατον λοιπον του ’Αλεξάν
δρου ο ί’Ηπειρωται εόέγβησαν πάλιν βασιλέα τον 
Α ιακίΙψ ,  το'ν νεοοτερον οίο'ν του ’Αρνιού, τον
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οποίον έδιωξε πρότερον ό ’Αλέξανδρος με' την 
δόναμιν τον Φίλιππου. Καί ούτως δ Αιαχίδης 
•ηΐον τότε εχθρός των Μοχεδόνων * υςερον όμως 
ψνβ τοιουτος ^ίλος με την ’Ολυμπιάδα την 
μητέρα του μεγάλου'Αλεξάνδρου, ώςί έδεχθη 
xai πόλεμον υπέρ αυτής , xai ε’χ ταότης της αι
τίας έχασε xai την βασιλείαν xai την ζωήν. 
Μίτα τον θάνατον του Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου , οτί συνέβη εχείνη η καγχόσμιος ταραχή« 

xai άχαταςααία ♦ η ’Ολυμπίάς ελαβε τον υιόν 
του ’Αλεξάνδρου του μεγάλου} τον έγγονόν αυ- 
r/js, xai ε<ρυγεν εις την "Ηπειρον , επειδή εψο- 
ΐεϊτο τον ’Αντίπατρον. *0 δε Αίαχτ'δης συγγενής 
ιαί βί/ίψίΰϊ αυτής ων} ετι δε χαΐ άνθρωπος ά- 
αθός, έδέχθη αυτήν ιριλογρόνως. Επειδή δέ εμει- 
ε xai άλλος υιός του Φιλίππου, ’Αριδαιος όνο- 

αζόμενος* αδελφός του μεγάλου *Αλεξάνδρου, 
κήρυξαν έχεΐνον βασιλέα οι Μαχ&δόνες, χαΐ 
:ν μετωνόμασαν Φίλιππον , ό όποιος είχε xai 
ίναΐχα ’Ευρυδίχην όνομαζομένην. "Αλλοι όμως 
9ελον τον υιόν του ’Αλεξάνδρου βασιλέα, xai 
·,ν ’Ολυμπιάδα επίτροπον, έως νά μεγαλωση > 
είδη ητον μιχρός. Οθεν έγινε το σχίσμα με-
, xai τό χαχόν ανίατον. "Επίαα δε aV οό

«



διωριαεν ό * Αντίπατρέ τον Πολυσπέρχοντα, νι 
’ey η την επιμέλειαν και προςααίαν της βασιλι- 
κης φαμιλιάς του *Αλεξάνδρου ,  έγραφεν ο Πο· 
λυαπέρχων προς την ’Ολυμπιάδα, υά ελθη εις τηι 
Μακεδονίαν 9 και νά επιμεληται τον υιόν το £ 

* Αλεξάνδρου, τον διάδοχον του βασιλείου, «a! 
την μόνην ελπίδα καί παρηγορόαν των Μαχείο· 
νων. ‘Εκείνη δε δεν επίςευεν αυτόν, καί εγρτ 
φε προς τόν 'Ευμενην, να την συμβουλευτή τί 
νά κάμν;. *0 δε ’Ευμενής άντεγραφεν αυτή, νά 
κάΟηται εις την "Ηπειρον, εως νά λά£ν) κρίσιν ο 
πόλεμος. 'Ο δε Ηολυαπέρχων υςερον, ε’συνα-ε 
ςράτευμα ικανόν, έλα£ε βοηθόν καί τόν Αίακί- 
δηυ, καί έφερον την ’Ολυμπιάδα είς την Maxs- 

δονίαν, η οποία ’ίλαβε την βασιλείαν, έως νά 
μεγαλωα-ρ ό tuo's τοί ’Αλεξάνδρου. Τότε η Ό· 

λυμπιάς, άφ ου έλαό’ε την δυναμιν, εφόνευα 
του Φίλιππον καί την γυναίκα βυτου 

κην, τον Νίχανορα αδελφόν του Κασσάνδραν, 

καί άλλους εκατόν επ'ιαημους Max«§ov«s φίλους 
του Κασσάνδρου» ,'Οθεν ε’μίσησαν αυτήν καί οί 
3\ϊαχεδονε$ καί οι ’Ηπεφώτβκ (α).

(«) Δ(οί. 1η , μ3’, νζ\ νη\ '{$\ ΐ θ .  \α.



xy. *0 Kάνανδρος ητον rote εις tr'v 

ίίελοποννησον, όπου επολιορχει την Tsytav πό- 
X(V tvjs Άρχαδίας» xai αψ ου ηχουσεν αυτά, 
ε'ςράτευσευ εΐς την Μαχί£ον/αι> με διναμιν με- 
γάλην· *Η δε 'Ολυμπίάς δεν είχε τόσην δύναμή 
να τόν εναντίωση , xai χατεχλείσθη εις την ΓΙυ- 

δναν πόλιν τη$ Μαχεδοιίας, η οποία είναι τώρα 
to Κίτρον* εχεΐ εΧαβε χαΐ τόν υιόν του Αλε
ξάνδρου τόν διάδοχον , xai tvjv μητέρα αυτοί 

*Pa>|eD7jt» τν]ν yuimixa του ’Αλεξάνδρου * ετι δε 
xai τήν> Θίασαλονίχην, xai την Δη'ίδάμειαν θυ
γατέρα του Αΐαχίδου, η οποία διετρι&εν εχεΐ, 
xai άλλας ίτολλας γυναΐχας, xac άνδρας επίση
μους της αυλής, ώς xai τάς θυγατέρας του ’Ατ- 
τβλοο. Έλθών δε εχεΐ ό Ηάσσανδρος, επολιό- 
ρχησε την Πόδναν, xai ητοίμαζε την έφοδον, 

αυνάζων πΧοΐα , ςραττάματα, xai μήχανάς πο· 
λιορχητιχάς.

§. χδ\ Άχυυοας δε ό Αίαχίδη; tavv/jv ty,v 
δυςυχίσν, παρεαχευάζετο νά ςρατευση εις βοή
θειαν t>js * Ολυμπιάδας» 'Όμως οι Ήπειρώται δεν 
•/βέλον, επειδόώς είπαν, ε μίσησαν την'Ολυμπιά
δα διά τους φόνους εχείνους, xai δενηθελοννά τόν
βοηθησωσιν. "Ετι δε ε μίσησαν xai τόν Αίαχίδην

G
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&α ν/,ν ουτην αίτιον ςοχαζομενύι, όπ τ̂ο» 

χαι αυτός αίτιας του '.pot/ου* vj & ο« ητον txt: 

το: I , vj διότι iSovfivp&v αιτν,ν. A λ λ* ο Aiaxi· 
έ'/js χατίπεισεν αυτούς, xai ίςρατΐυ$£<ι/ θίλοϋ* 

τις xacpi θε’λονπς* *0 έι Κάιτοανίρος ίπι^ψβ 

τον ςρατηγόν αυτού Άτσρρίαν , xac προχατελα- 
61ε τα ς«/ά  τν̂ ς Ή.τιφου· Το £ ί ςρατευμα του 

Α'αχίδου δίν είχε μεν και πρότερον προθυμίαν, 

να ςρατίυση» τότε δ* «ρ* ου ^κουτίν, ότί ίχυ* 

ρί’ιυσευ ο' εχθρός τα ςενά, ε'φυχράυθη δί ολου· 

Ά λ λ ’ ο Αίαχίδν,ς νβελε να βονβΥ,οη τν,ν ’Ολυρ* 

πίαοα, όπως ίδυνατό* δ9ιν α’ριίχε το' μίρος ι· 

κείνο του ςρατεΰματος, το' οποίον δεν ηΟιλι, κ«£ 
μάλιςα εςασΐαζεν , έπειτα ελα,Θε το άλλο, xai 
έσπευδε να πρόταση εις τ·,'ν Μαχεδονιαν. Τί* 

μεινεν όμως ολίγον το πιςδν ςρατευμα, xoc 

δεν ητον ίχανο'ι/ια εχτελεσ·ρ το’ν σκοπον αΰτου. 

*Kxi£j;o» δί' 0£ 'Ηπεφωταί, οε οΥ.οΐΟί εςασίαζον, 
x a i  ε'πεςρεφαν εις τνμ "Ηπειρον, ίπανεςάτχσαν 
όλοι εχσυμψίύνου x a i  έγραφαν εξωρίαν του Αία- 

χιδου, ϊπειτα εχάλεσαυ σύμμαχον τον Κάσσαν- 
δρου, xai σχεδόν παρε'δωχαν την "Ηπειρον εις 
αύτδν. Άηο' τον χαιρδυ του Πυρρου του υ?ου 

του *Αχ<λλεωςέως εις την βασιλείαν του Αίαχιδου
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Jrον ι ποτέ δεν επανεςάτηοαν 0: Ήεφωταί 
yaxa too βασιλεως αυτών· Τότε δε' iytM τοίτο 

διά too? αδ/xoiiS εχείνους xal σχληρους γόνους 
ιών Μβχεδονων} εις τους οποίους ενόμιζον αίτιον 
xal τον Α-Ιακίδην (α). Ό  δ* Κάασανδρος ε’δίχθη, 

προθυμως την συμμαχι'αν των Ήπειρωτών , xai 
επεμφεν ευθυς διοιχητην χαί ςρατηγόν εις την 
"Ηπεφον τον Αυχίαχον (β)·

j .  χε\ Μετ* ολίγον όμως, συνέργησαν πεν- 
τηχοντβ επίσημοι Ήπειρώται, χαί διώζαντες τον 
ςρατηγόν του Κασσάνδρου« εγερον πάλιν τον 
Αίαχίδην εις την "Ηπεφον* *£πε«δν δε ίζευρον, 
ότι ό Κάασανδρος δεν υπογίρει τούτο, ό όποιος 
ητον εχθρός άσπονδος του Αίαχίδου, εσυναζον 
ςρατευματα , νά τον άπαντηαωσιν. "Ενας ςρατη· 
γός τον Κασαάνδρου ΦΛ'.πίΓΟδ ονομαζόμενος, ε- 
πολεμειτότεείςτην Αιτωλίαν (γ),χαΙ ευρεθηείς 
την *Αχαρνανίαν, δταν εμαθεν, ότι ό Αίαχίδης εγι-
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(α ) Τον αυ’τλ» θάνατον ομω; 8$οχίμ.χβ8 και Τ) ’θλυμ- 
in*; ιςερον ,  xat e αθώος νιος τον μεγάλου 

({5) Παυοχν. Αττικ. Ια'. Διο'ο. ΐθ '.  Is'.
(y) Η Αάωλι'α *?τον προ'; «νατολα; τη ; ’Ακαρνανία;, 

κ*« $·.$χο>ριζ«ν αϋτα'; ό ’Αχελώο; ποταμο’;, το νυν Apitje·. 
«ο'ταμον· εκτε/νετο δε' έκο; et; τα αννορα της Θεσσαλίας
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ιο ο

νε jtβλ<ν §aathus tĵ s ’Hnf/poti xac ετοιμάζεται 
εις πόλεμον με μεγάλην ταχύτητα · όβε'ν άψηκε 
τους ’Ατωλους χβ< εςράτευσε προς τους Ίίπει- 
ρωτas* οί οποίοι ηρχοντο προς αυτόν, xai α- 
πηντηβησαν εις τας Οΐνειας (β), οπού οίΉπ«<ρω- 

τβϋ ησ«ν έτοιμοι εις μάχην· ‘Η μάχη εγινε μεγάλη, 
πλην ε'νίχησεν ό Φίλιππος, xai εψόνευσε πολλούς, 
ελα£ε xai πολλούς ζωντβνου'δ* ελα$ε χατά τύχην 
ζωντανούς xai τούς πεντηχοντα εχείνους, οi ό
ποιοι έγιναν ο'ίτιΟι, χαϊ άλ^εν ο Αίαχιδης πάλιν* 
ο9εν εςειλεν αυτούς δεδεμενους εις τον Κάοσαν 
δρον. 'Ο μεν Παυσανίας λεγέι , οτι είς τούτην 
την μάχην επληγωΟη ο Αίαχιδης, χα1 μετ ολί
γον άπεθανεν· Ό  δε Διόδωρος , ότι μετά την 
μάχην ε σύναξε πάλιν τό επίλοιπον ςράτευμα , 
xai ηνωθη με τούς Αιτωλούς * xai ούτως εχρό- 
τη σαν xai άλλην μάχην. *Ενιχη9ησαν όμως πά
λιν, xai εχεϊ επεσε xai ό Μαχίδης (β).

$· κ ς . *0 Αίαχιδης ελα&ε γυναίκα την ΦΒίαν 
θυγατέρα τού Θετταλού Με'νωνος, o$r<s ε-

(« )  Αυτή η πολι; vrcov εκ si, οπον χύνεται το' ’Ασπ?> 
πότχμ,ον eii ττ'ν θαλασβαν.

(β) Πανσαν, ’Δττιχ, Ια. Διοίωρ. ΐ3*· ο/.



ςά9'ή περίφψος χ«ίβ τον Λαμιαχόν πόλε
μον » ωςβ είχε πολλη'ν ύπο'ληψ:ν καί επιρροήν 
μεταξύ των τοτί ουμμάχων· *Εγενν/ρε δε ι|  

αυτής τρία τεχνα· Την Δη$άρ|<«ν ♦ Τρωΐβ'ίβ, 

καί τον Πόρρον. Ούτος είναι ο ptsyos Πύρ’ρος, 
ό τρ*?5 της ysvfo? τούτης» ο ρπο?ο,ς */τον «τ« 
ppitpos» οτβ εφονεόθη ό πατήρ αυτού , καί ρκ· 
βοφίνος μάλιςα» ωςε η9ίλον νά φο.νεύσωσι xot 

αυτόν οί ΜοΧοσσοΙ, ως $ελομεν tiny μετ όλί- 
yop. Δία τοοτο 0? Ήπίίρωτα* εδεχθησαν βασι
λιά τον Βεΐον αυτού *Αλκετον.

§. χζ\ Εφητβί, οτ« ο Άρύδας ϋ/ω|« τον 

πρωτότοκον οίον ούτου Άλχίταν, ύ<οτί ητον 
σκληρός κβί θιφωίης. *0 ie Διόδωρος λίγα, ότι 
ό Άλχίτας Sfuytv. εις την Σίχίλί'αν προς το'ν 

Δωνύσίον το'ν Τύραννον. 'Ο δε Διονύσιος είχε 
αχοπόν τότε, να εχτ) κοινωνίαν με την ’Ήπίίρον, 

δια να ύννη9η να πέρασή εκεΐ9εν εις τούς Δίλ- 

ρούς, "να oprtoevj το πλούτη τού ναού* δθεν ε· 
χαμέ συμμαχίαν με τούς ’ΐλλνρίούς δια μίοου 
τού’Αλχίτοΰ* επ$ίτ« εςίίλεν εις αυτούς δύο 
χιλιάδας ςράτευμα, καί όπλα πολλά» διά νά 
ψρωσι τον ’Αλχέταν είς τηνΊίπεφον. Οι δε Τλ- 

1 λυριοί ^σύναξαν και αύτοί ςράτευμα πολύ»
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χαί είσίβαλον its τήν 'Ήπειρον» oaou κβτίςν}®®» 

τον *Αλχ«τay βασιλέα των Μολοσσων · επειτα 
iXivjTar/^av tvjv χωράν» tjm&j οί Μολοβσοΐ 
δεν αΐίτδςά9ν]σαν χαταρχάς. "Ύςερον όμως ϊλα· 
Gov χαί αυτοί τα όπλα» χαί συνεχρότησαν μά
χην μεγάλην. Τ«λος δβ ίνιχήθνραν οί Μολοσ» 

cot, καί £Φθί/εό0τ]<ταν ωςδεχαπεί/τβ χιλίαζες άν
θρωποι. "Εςειλαν όμως υςερον οί Λακεδαιμόνιοι 
βοήθειαν , χαί ούτως ε δίωξαν τους ’Ιλλυριους ( a).

§. Χ'̂ . Τοΰτο to συμ&ε&ηχός εδίχθη ό Μί- 
λετιος ασμένως (β). Έγω όμως δεν ήμπορω να τό 
συμδ'ι&όσω, μήτε χατα χάςάναγορας του Αιοόώ- 
ρου, μήτε με τα περιςατιχά. *0 Διόδωρος λοιπόν 
λίγει, ότι τούτο εγινε χατα τήν ενεηχοςήν όγδόην 
’Ολυμπιάδα. "Επειτα λεγει, ότι ό’Αλχέτας ε€α- 
σΐλευσε. μετά τον θάνατον τοΰ Αίαχίδου χατα 
τήν εχατοςήν δεχάτψ εχτην ’Ολυμπιάδα. Έντω 

μεταξύ λοιπόν είναι δεκαοχτώ ’Ολυμπιάδες » αί 
δχο?β{ περιεχουσι περί τους εβδομήντα δυο χρό
νους' επειδή μία *Ολυμπίάς περιεχεε σχεδόν τεααα- 
ράς χρόνους. ”Αν υποθέσωμεν, οτι ητο« εί'χοαι χρό-

(α) 18'. Ιγ'.
({Ο Γδωγραφ. Τόμ. Β'. β·λ. 26a.



νων ο Άλχετας, oti ε μεσιτευσε * xa? «ymu η 

συμμαχία του Δίονοο/οο μ ΐ τους ’ίλλυρίου'ς ♦ 
gf̂ sp ίνν«νη#τα cuo χρόνους, οτί ηλ9«υ *£ς την 
βασιλείαν μstα τον Θάνατον του Αίβχί'δου * ο$(ν 
ty'j) διςάζιο είς τούτο * μάλιςα εύρίσχια συγχρο· 
ρον της ηλιαίας εχείνης τον πρώτου ’Αλχε'ταν, 
ore είχον οΐ Ήπειρώται συμμαχίαν με τούς Λο- 
χεδαιμονίους, ως εΐρηται, Πληυ ούδείς αναφέρει, 
ο τι εχεΐνος έδι (όχθη, xai εφυγεν είs την Σι· 
χελίανj η τούλάχιςον ε’γΐύ δεν ετυχον τούτο, 

xai μέν’Λ είς αμφιβολίαν,
§. χΘ\ *0 ’Αλκίτας λοίπον, οτε ηλθεν είς 

την βασιλείαν μετά τον Θάνατον τοο Aίαχίδου t 
εΐχε τίσσαρας υίοός, ’Αλέξανδρον, Ύεύ/.ρον, 
Ίίοιονέα xai ΝΓσον. 'θ \\λ  έξαυδρος xai Ύευχρος 
ησαν μεγάλοι, οι δε άλλοι δύο , ετι παιδες, yH- 
rot) δε xai ούτος ε χ θ ρ ό ς  του Ηασσάνδρου. *0 δε 
Υιάοσανδρος τότε είχε το παν χράτος της Μα* 
Χίοοί/’^ς, ελα?ε xai την Θεσσαλον'χην γυνσΐχα 
την Θυγατέρα τοο Φιλίππου, xai αδελφήν του 
μεγάλου-’Αλεξάνδρου" οθεν ο ςρατηγός αύτου 
Αυχίσχος, ο οποίος ητον τότε είς την ’Αχαρνα- 
νίαν, είοέ$α\εν είς Wv "Απειρον ευθύς, ίνα 
προφ9ό§η άτοίμαςον τον ’Αλχε'ταν, xai ε’ςρατο*
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nsSiuaS ns pi tvj'v ηύλιν^ίασσ',οπίαν, *0 Si Άλ- 

xira? fxvj δχων i n  Suvaucv «κάνην , εττβρψί tot)? 
υίου'? αυτοί} το'ν *Αλ«£ανδρον xaiTsixpov, ?va 
συνάςωσί ςράτίυαα «χ των πο'λεων της’ΗίΚφου* 

aJro's Si λα5ων την παρευρδθβίσαν Siivapiv, ε- 
ςρατευσεν εναντίον του Λυκίσκου» ΐναεμκοδί-rvj 

την όρμην αυτοί. *Αγ ου όμως ηλΟβ πλησίον, 
καί ίΐίε  το' ΐίλη9ος του εχθρού, βςα9η xac δ· 

πρόσρisvs toos υίοΰ; βυ’τοί. *0 δβ Λυχίσχο? 3ε- 

λων να πολί/χηση αυ’το'ν πριν ψθάβη r βοήθεια, 
εηέηεσ&ν εις του? Ήπδίρώτα? με' τόσην Stjvauev 
xai ορμήν * ώςί εχεΐνοι φοοη9εντ8?, παρεδο^η· 
σαν £ί'$ αυτόν. Δί'ν β^ον οαω? καί προθυμίαν, 
snSiSy] εμΐοηααν xai το'ν ’Αλχίταν Sea την σκλη

ρότητα αυτοί. *0 δε' ’Αλχετα? asp’ ου εμεινε με 
ολίγους, μόνον πίςου'?, α’νεχωρησε xai κατε- 

χλε«σ9η ε«? τα? Ευρυαβνα?, πολ«ν ’Ηπείρωττ- 

κην (α ). Έχίί λο«:ο'ν ηλ9εν ο* Λυκί’σκο?, xas 

«noλίορχησεν αυ’τόν.

§. λ*. Έν ω /πολ̂ ορχεΣτο

ιο4

(α) Ταιίτηντηνπολινα ναφ '̂ρδίμ,ονονο Διο'&οοο;.*Αλλο; 
&e' λεγουαιν ε/ς την θ$9σζ).ίζν πολ'.ν κχτχ'
το'ν Πελασγικόν κολπον. S ts'  φαν. Evj^asy. Σκνλαξ, βεσσαλ*



(ζ(νοχωρ£Ϊτ9 οΜΑλκ§τας, εφ^ασαυ ο I υιοί αυτόν, 
ό Άλεξανδρος χαί Τβίχρος, «χοΐ/τβς δυνα^ν <χα- 
vr)v, χαί i'Xaffov τον Λυχισχον εις tqv μίαην, 
"ΟΒεν εγινε μάχη σφοδρά, χαί ε νίκησαν οί *Ηιτβί- 

ρωται, εφόυευσαν πολλούς ςρατιωτας , χαί δυο 
επίσημους ςρατηγούς, tow ΜίχυΟο» χαί Λύσανδρον 
τον ’Αθηναΐον (α). Καί ούτως aviXaSov παλτν οί ‘Η- 

πειρώται. Μιτ* οΧίγον ο/χως qXOw είς j3ovj9iiat> too” 

Λοχί'ίχΟϋ ο Δί<ν<*«5 j άλλες ςρατν^ο’ς τού Κα<τ- 

σάνδρου, χαί ενεφυχώθη παλιό ο Λυχίσχος" ο- 
Βίν εyενετό χαί τρίτη μάχη, χαί ενίχησεν ο Λυ- 

χι'βχος. Τοτβ χατίοχαψί χαί χατηδάφισεν ο Λυ· 
χίσχοζ χατά χράτος τας Ευρυμενάς. *0 δε *Αλ- 
χίτας χαί οί υιοί αυτού, άνεχωρησαν είς £ΐ/α 
μέρος ε'ρυμνον (β),  χαί (ύχυριάβηααν εχεί.

§. Χα\ Έν τούτους δε εμαθεν ο Κάσσανδρος, 
δτι ενιχηθη ο Λυχίσχος, χαί τά πράγματα αυ
τόν δεν η σαν χαΧά είς την^Ηπειρον * οΒεν ε*ςρά· 
τευβεν ευΟυς είς βοηθεεαν αυτού, χαί δτε εφθα-

ιο5

ΟΟ Τούτον το'ν Λύβαν$?ον sΓχβν ο Καβτανίοο; ’κ - 
**?χον της Λβυκαϊο; ( Αγ/α; * τότε Si η’λδε με'
τι ςρχτβνμ,χ αυτοί) β/; βοήθειαν του Λ,υχίτχου.

( ? )  Δυοίατον * "ίσιος κ?τον κανένα Σούλι ό τ;'πο;ουτο?.



σαν m i, εμαΒεν, ou ενίχηΜν ο Αυχίσχος πά
λιν την τελευταίαν μάχην t χαι ήνοίρΒωσεν όίκο- 

σουν τα πράγμα τα. Αεν ίξεάρομεν όμως διά tc 
ο Κασσανδρος δεν εχρινεν ωφέλιμον τον πόλε
μον είς την 'Ήπειρον * ε’πειδή ο σχοπός αυτοί» jf- 
τον, να* δίωξη τον ’Αλχ/ταν* «Τχίν ί*ς τοίίτο 
καί συνεργούς ίσως τους μισθός Ίίπειρωτας, ο< 

όποΓοί δίν η'9ίλον τον ’Αλχβταν. T ots δί ay* ον 
t̂ A9ev s’s την "Απειρον αυτός, χαί s?£s την χ«· 

τάςασιν των πραγμάτων, xat το*ν 'Αλχίταν ωχν- 
ρωμένον είς τοιοότους τόπους, εγνωρισεν 2<jo)s 
το' α'δννατον, η την SvoxoXt’av ^  επ ειδή  ο Kcic- 
σαν^ος ητον μέγας ςρατηγός xat πολιτιχός * ο· 
Βεν παραίτησε τους πρώτους σχοπονς, x«t εχλει- 
σεν ειρήνην με τόν’Αλχέταν, δ<ά της όποιας εγ
νώρισε χαι επεχόρωσίν αυτόν βασιλέα της *11- 

πεΐρον.
§. λβ\ "Εμεινε λοιπόν ό *Αλχετας βασιλεύς 

της ’Απειρου y νπο τον Κασσάνδραν βεβαιωμέ
νος , ουχι δε χα) υπό των Ήπεφωτών» διά τον 
οχληρόν χαραχτήρα αυτού, τον όποιον δεν έδυ- 
νήΒησαν να, μετα&άλωσιν, η νά εξημερωαωσι, 
μήτε ή οργή τού πατρός αυτού xat ή εξορία ι 

μήτε ή j\\ixia , μήτε τα τόσα παραδείγματα,



te οποία έδείκνυε 'τονίχως η άνευχαριςΐα τών 
ΉίΓδ^ωτων. Δΐ'ν εδυνη^η νά γνωρι'ση, οτι vj 
δυνο/Λ<δ toy βασιλείας συνιςαται είς toy's Jito- 
κειμένους oy’ toy, x«t οχ« <tY tvjv βονβειαν, 
Διά touto Sw 'έβλεπε πώς *>«' φβνη ά-οδςο; it's 

toys οποκδ£«ίνοος, άλλο κατεγένετο , να βιάση 
toy's Ήπδφωτας /xs tvjy δύναμιυ των Σικέ· 
λι-ατών καί ’Ιλλυριών, άν ητον αυτός εκείνος, 

ws f?pv;tiK · δία t>a' yiV/j βασίλδΟς αυτών. 'Ύςε· 
ρον δε επαιρόμενος πάλιν είς την fikiav του Κασ· 
σχνδρου, άρχισε νά κακομεταχειρίζεται τόσον 
σχληοώς toys ’Hrcespcoras> ,ωςβ έφΟασαν οί άν· 
θρ'οπο: είς απελπισίαν. "Ο$εν μη ύποψέροντες το' 

δεινόν, επανεςατησαν μιαν νύκτα καί έγόνευσαν 
αϊτόν καί τούς δυο υιούς αυτόν, τον 'Ησιωνέα 
καί ΝΓαοι». 02 δε άλλοι δυο , ο TetMoo? καί 
λέςανδρος δεν ίζεΰρομεν τι έγιναν. 'Ο δε Πβο- 

σανΐας λέγει απλώς} Οτι έφόνευσαν καί toys παί· 
δας ay toy (α). Τοσο« δε έζηγριώϋησαυ οί Ή- 

πειρώται tot*» ώςε ούτε αυτοί έδέχοντο πλέον 
βασιλέα * oytf ήθελε τις ηγεμών νά γένη βασι-.
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λευς αυτών» Μεταξύ τοί'νυν τούτων εδρον ευχαί- 
ριαν οί ψιλοί του Αίακιδου , χαί χατέςησαν τον 
μέγαυ Πιίρρον βασιλέα * νέον έτι όντα, ως 3ε· 

Ao//iV psST* ολίγον.

φ. Ay'. Eftoptiv λοίπο'ν το γένος, πο'9ενχα· 
τάγεταα ο μέγας Πυρ’ρος * οποί'αν συγγένειαν εί
χε με τους Μαχεδόνας , χαί δτε τα ονόματα, 
Νεοπτόλεμος, χαΐ Αί’αχί'δης ·|οον εχ του ysvoo? 

του Αχίλλειος. 'Ομοίως χαί το ’Αλέξανδρος χαί 

Άλχε'τας ηααν *Ηπείρωτ<χα πρώτον επειτα έλα- 
6ου αυ’τα χαί οί Μαχεδο'νες δία την συγγένειαν’ 
επείδη είχον χαί αυτοί ϋςερον’Αλχε'ταν χαί Νεοπ-

το'λεαον χαί αλλα τοιαυτα» "Ore δε' τα ο'νοαατα * »
ra ira  ε?ναί πα'ντα Έλληνίχα, φανερώνει η 
ovjaajj'a. E*yov χαί οί Λακεδαιμόνιοι ’Αλχε'ταν * 

ομοίως ειχον χαί οί Χα'ονες Νίχάί/όρα, χαί οίΌ- 

ρίςαί *Av«oyoV) τα ο'ποία «σαν Μακδδονίχα' 

ονόματα»



Μ  Ε ' Ρ  Ο  Σ  Γ .

Β ί ο ;  Π ύ ρ γ ο υ ,

Ίν  μ ε γ ά λ α ,  Β α σ t λ § ω s τ η ς *Η π s / ρ <ί.

§. α\ Ο '  Πλούτβφχος λέγει, οτι εςαοία· 
σαν οι Ϊν4ολοττο£, xai έδιωξαν τον Α ιαχίδην, 

*πΐ£Τβ εψερον τούς υίους του Νίοπτολί^ου βίς 
την "Ηπειρον βασιλείς. ’ Αλλθ{ δε λίγουσιν, ρτι 
εγόνευααν τον Αίαχίδτ,ν οί Μολοσσοι , χβί π«ν- 
τας τούς φίλους* αυτού» έπειτα ηθελον να <ρο- 
νείοωσι xai τον υιόν αυτοί Πυρρον, Φαίνεται ο- 
μας, ο τι, οτε επανεςάτησαν y.ai έγραφαν τνν 
εξωρίαν αυτού, cod’νευααν καί τούς <ρ&ους, ό- 
σθ£ ησαυ «κ τού μέρους τούτου, y.ai τότε διηρ- 
παοαν xai τον οίκου, ηθελον να ψονεόσωσι xai 
τον Πυρρον, ός τις ητον ετι βρέφος δυο χρόνων, 
xai έχρυφεν αυτόν η μητηρ αυτου.

$. β’. Δυο ψιλοί πιςοί του Αίαχΐδου, *Δυ- 
δροχλης *ui "Αγγελος ονομαζόμενοι, βλεποντες 
*oy χΑ/δυνον του ηαιδός , εχλεψαν αυτό χρυ·



«ρίως* ελαοον καί τάς γυναίκας , τας τροφούς 
αυτόν, καί ολίγους δούλους, χαί εφευγον προς 
την Ιλλυρίαν, όπως εδυνοίθηααν* 'Έ/χαΘον ορως 
το πράγμα οί ε·χθροΙ, καί ετρε|αν κατόπιν, ωςε 
εφθασαν αυτούς * £«£{§>3 αϊ γυναίκες δεν «δόναν- 

το να τρεχωσι, χαι εγίνετο άργοπορεία· Μετά· 
£ύ των δούλων ν]σαν τρεις v«ot πιςοί και αν
δρείοι, ’Ανδροχλείων, 'Ιππίας και Λέανδρος κα
λούμενοι. f09fv αφ οδ είδον, ότι εηλησίαααν οί 
εχθροίι και at-γυναίκες άπεχαμον, εδωκαν toy 

Πύρρον είς αυτούς τους τρεις νέους, και τούς 
παρήγγειλαν, να τρεχωαιν όσον δΰνανται , εως 

να εξελθωοιν εκ των συνόρων της Ηπείρου, χα) 

να φθάσωσιν εις τα Μέγαρα της Μακεδονίας (α). 
Καί ούτως εκείνοι μεν έφυγον» 9Αυτόί δε εμπό- 

διζον τούς εχθρούς, πότε μεν πσρακαλουντες, 
πότε δε εναντιοΰμενοι, «ως να απομακρυνθούν 
εκείνοι- Τέλος δε άφ οδ τούς ι*δί'ω£αν ολίγον 
όπίσίά, ετρεχον να φθάαωσι τούς δούλους, ο! 
οποίοι είχαν τον Πύρρον. "Εφθασαν λοιπόν αυ

τούς, καί ετρεχον να φθάαωσι την ρηθείααν π ό 

ζα.) Δεν ίξευρομεν «ον τ?τον τ', «ο'λις αντη. Ο $ε S ts'.  

V*vo; αναφεοεί καί τη; Μολλςσσ$α; καί ’ΐλλυο/ας «ό'λίί; 
Μέγαρα καλούμενα;.



hv. Πλησίον τν,ς πόλεως<ητον τις ποταμός, 
τον όποιον έπρεπε νά περάσωσιν, (πεασ να έλ- 
Owfsiv εις "εην πάλιν, οποο v o v  ασφάλεια χαί 
«yo&'a. "09ίν όσον έπλησιαζον προς την όσρα· 

λκβν, τόσον ινίψυχοίντο, χαί rcapvjyopoCvTO, 
χοί εόαδιζον ταχύτερου* "Εφθαοαν λοιπήν είς 
τον ποταμού μετά την δίσιν too vjAi'cu, ελπί

ζοντας να περάσωσιν ευθύς.
$· y*. Τθίώότν;ν ελπίδα εχοντες, χαί με 

τοιαντην προνομίαν τρέχοντες , xae τοό$ εχθρούς 
όπισθεν μη βλέποντες, είδον εξαίφνης έμπροσθεν 
αυτών, άλλον εχθρόν άγριώτερον xae φο?ερώ· 
τερον, ό ο'ποΐοδ άπίχοφε δί όλου tvjv ελπίδά 
τ·̂ 5 σωτηρίας. *0 ποταμος ητον πλημμυρισμέ
νος, επειδή συνέβη μεγάλη βροχή εις τα βουνά, 
χαί έτρεχε τόσον όρμητιχώς, άγριος χαί θολί- 

ρδς, ώςε εφριττεν ό άνθρωπος, βλέπων τν]ν 
άρμην, χαί άχοιων τον χρόνον τον ρεύματος, 
’F.v τοότοίς δε εγινε χαί σκότος, επειδή /νύχ

τωσε» χαί εφαίνετο, χαί ηχουετο έτι φοΘερώ- 
νερός χαί άγριώτερος ,  ω ςβ  άπελπίσθησαν οι άν
θρωποι, ςοχαζόμενοι, οτι ητον αδύνατον, νά 
επινοησωσι τοίοΰτον τρόπον, ώςε νά δια&ώσιν,

1 t 1



112
at γνναΐχΒζ xal to Ttath'ov μάλιςα δία μεαοώτύΊ 
TOfOOTOU κίνδυνου.

$. S'. ’Ev τοίαυ'τη 5s antXmola oiitt;f sT. 
δον τ;νας ανθρώπους πέραν του ποταμού , χαΐ |* 

χραζον παραχαλουντβς» να του'ς |3οηδησωσίν * ε- 
λεφον το'ν κ&δυνον» καί ««“s πληροφορίαν αυτών, 
έδειχναν καί το'ν Πυρρ'ον. ’Αλλ* εχεΐνοι 5s'v εδυ· 
ναντο να ακου'σωσ* δία' το'ν κρο'τον και Την τα· 
ράχην του ποταρου, τί λε'φουσίν ουτοί» καί τ/ 
3ελουσί. Καί ούτως «ςα'9ησαν ώραν ί'κανη'ν, ο5· 

τθί ρέν χραζοντες χα? παρακαλουντίς > «χίΓνοί δε 
βλεποντες μόνον t xal μη εννοουντίς τ/ λεφου$'. 
Τέλος δί' </$ β| αυτών $λα& φλβίο'ν (φλούδα) 
άπο' ενα δινδρον > καί εφραψιν ε& αυτόν ρε' τη  
πόρπην (o') την ανα'φκην χαι το'ν κίνδυνον του 

Πυρρου. "Επβίτα εδηβ» το'ν φλοών eft μίαν πε· 
τραν, xat το'ν «ρρίψ* πέραν του ποταρου. Άλ· 

λοί δε Aeyouaiv, ou eft axovttov επίραααν tcv 
φλοίο'ν , ί’πειτά ερρίψαν τδ ακο'ντίον πε'ραν ιοί 
ποταρου.

§. s\ *Αφ* ου εχεΐνο ι ανε'̂ νωσαν τα γρόρ- 
pataj, xac εΤδον την ανάρκην , καί το'ν επιχεΐρε·

C O  Είί"ο; βελόνης, ω; «« νυν κα^φίτζαι τ«ν yvvaucwv.ι



•joy xi'jotivov, ευθύς «κοψαυ £υλ«* καί ffos/tivj- 
<;βυ αυτά με τοιουτον τροπον, ωςΐ τα χατίσ- 
maaav ως ytfvpav, xai ε πέρασαν πέραν. *0 
πρώτος του'τωυ» os t<s tπέρασε xai skafft τον 

Πορρού πρώτον, xai τον Ια6ί$ασε πέραν too 
ποταμοί, ώνομάζετο *Aχιλλεύς. "Ωςί, οδτος 
o' σωτηρ του Πυ'ρρ'ου, «Γχί το ουομα του προ· 
γόνου αυτού *Αχιλλεως· Τους i t  άλλους xat 
τας )>υυαΓκας «λα£ου οί άλλοι, xai τους 7π«ρα· 
οαυ όλους «υ’τυνως ί:*ς tvjν βωτηριαν» Και ούτως 
t’cco9v)ffaw άπαυτίς παραδο|ως ex του έσχατου 
χινδόνοο, πριν ψθάσωσιν οί ίχθροι, οί όποιοι 

ίδίωκου αυτούς,

§. ς \  ’ExttSto i t  ^λ5ου ι ’ς τν]'υ Ίλλυρί'αυ, 
προς του tots βασιλέα αυτής , ο όποιος ωυομα* 
ζδτο Γλαυ/.ίας, xat ΐυρου αυτόν χαθημενον είς 
τον οΐκον με την γυναΐχα αυτού,. ’Ευ9υ'ς χα9ως 
εάν,λθον είςχ αυτόν, ϊ&αλον τον Πυ'ρρ'ου κατα' 
yis βίς τνίυ μιβηυ τον δωματίου. *0 i t  Γλαυ· 
χίας» αψ ου έμαθε τά πάντα, /ςα9τ) πολλών 
ώραυ σ<ωπώυ xai συλλογιζόμένος, τί υα' χάμη , 
υα το'υ ie^9^, υα τον η να τον ςειλη

εις το'υ Κάσσαυίρου. *Enttir) έφοβείτο το' $η-

'ρΐον εχεφο το'υ Κασσαυδρου, του άσπονδον έχ·
Η
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• Ορόν του A 'W o c t i.  ’Ε κ ta oi εαυλλογίζετο αϊ
τός, ο Ιΐύρροζ ϊρπεται προς αυτόν , λαμοόνει 
το φόρεμα του μί τας δυο χεΐοαδ» ’έπειτα j5ovj- 
θοόμενος από το φόρεμα, ωρΒωβη * καί έςά· 
θν} ως ικέτης εις τα γόνατα ,αυτοΰ. Τοοτο τό 
α9ωον κίνημα τοJ διετούς βρέφους, τ ο  ο'ποΣοκ ε- 
όίΐςε σχνμα Ικεοίας , πρώτον μεν (κίνηαεν εις 
γέλωτα τον Γλαυκίαν* επειτα δε εις οίκτον και 
λύπην' έπειόη ε’ςαΟη ως ικέτης εις τα γόνατα 
αυτοΰ δβχρυ’ωκ xai παρακαλώκ. ’Άλλοι δε είπαν, 
ότι εις ενα βωμόν των $εών ^λδβ καί έςαθη ό 
ΪΙόρρος , καί ουχί ε!ς τα γόνατα του ϊλαυκίου, 
1L πε:τα ηπλωσε τας χεΐρας περί τον βωμόν ,ώ- 
ςε έφαίνετο , 'ότι ένηγκαλίαΰη αυτόν ως ικέτης (α).

ζ ’. Τ ο ύ το  το' κίνημα του Π όρρου, όπως 
καί αν ’έγινεκ ,  η προς τον Τλαυκίαυ,  η εις τον 
βωμόν» εφανη προς τον Τλαυκίαυ $ίία εμπνευ· 
σ«ς, καί μετέβαλε την γνώμην αυχου- Ό9ενπα- 
ρέδωχε τον Πκρροκ πρός την γυναίκα βυ’το υ , καί 
παρηγγειλε κβτο 'κ ανατρέφη , να τόν παιδαγωγέ, 
καί να τον επιμεληται ως ϊόιου αΰτων τέκνου. "Ετι

(α ) Το'.αί/τα εκαμνον οί χαταίκοχ/μβνοι, οχ$ χχτε- 
φενγ&ν προί τινα οιτεοαοπιςην ζητούντο; υπερασπισ’.ν "θ' 
f» zepi τοότιον ey ’ίί^υγ. περί Ικεσίας Τόμ. i ' . I^S·



ι ί ϊ
ϋ«'·Λ yuv-ιj του Γλαυ χίου ητις ωνομάζετοΒερόη, vf- 
τον αυγγεντj{ του Πυρρου, διότι χατνίγετο xac αυτή 
/xteayiMtis τωυ Αίαχιδών (a). Kac ουτως^αυβ· 
τρίγετο εχεΐ ό Πυρρος ftf xa texva του Τλαυχιου, 
xac διά τούτο β?χου ϋςερον άδελφιχη» φιλίαν μ£ 
τον Πυρρου oe tiioi too Γλαυχΐου, ’ΕνομισΟη δε 
0* Πυρρος χβί υιός θίτο'ς του Γλαυχ&υ. Μ«τ* 
ολίγον εζεμφαν οί ε’χθροί xai *ζητηβαν αυτόν * 
αλλ* ο Γλβυχ«ας £nSp.SiVi ςερε09 *ίς Tvjo άζάφα- 
etv αότοο» *0 ί« Κάασανδρος υζεσχίΰη &ακό- 
oia τάλαντα προς τον Γλβυχ&ν, να τον πβρα- 
δωαη. Άλλ* ό Γλαυχίβς προίτε'ρ^σβ τvjy άρενηνΐ 
xac tcv χαρακτήρα του βααιλιχοΰ αξιώματος, 
παρα' Tvjl/ χβρβρπίςατνιν χρηματικήν προδοσίαν. 
Τά διακόσια τάλαντα ησαν ολίγη υποδί^ς προς 
τον Κάααανδρον όζειδη “αν εφονευε τον Π ορ
ρόν, καθώς εφάνεΐισε xal τον υιόν τοδ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, ελάμβανεν αυτός το βασιλείαν της 
’Ηπείρου* ί’πιαβ |3ον)δου*ριΐΐ/ος υ*πο' τωο ’Hnsc- 
ρωτων, εςερεωνεν εις την εξουσίαν βυτου xac 
tvj'v Μαχίδονε'αν.

§. ·η. 'Ουτω λοιπόν άνατρεφόμενος εκεί ό 
Utlppos, εδειχνε μικρόθεν τά μεγάλα xac άμίμψ 

(*) ’ΐ^ςίν. γ '. 17.
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•tat προτερήματα αυτοί». Ίϊσπουδβζβ δε μιχρόθεν 
ε'πιμελώς καί προθύμως μάλιςα τα πολεμικά. 
Καί οτε ε μεγάλωσε», είς rvjV μελέτην του'των κα- 
τεγίνετο ως επί το πλείςρν, νομίζω» t ατι τού

το το μάθημα είναι βασιλικώτατον,'Οτε εψονευσαν 
οί ’Ηπειρωται τον ’Αλχ$'ταν) xai ητον tj "Hitει· 
ρος είς εκείνην την άθλιον ταραχήν xal άαυμ- 
γωνίαν , ωςε μήτε αυτοί εδίχοντο βασιλέα* μ·/? 
τδ ^©έλ/ τ:ς νά γένη βασιλεύς αυτών, ως προεί- 
ρηται, ο* Ιίυρρις ^τον δώδεκα χρόνων. Είς ταύ- 
την λοιπον την ευκαιρίαν ςρα:ευει ο Γλαυχίας 
εκ της ’Ιλλυρίας, εχων τον Πάρρου, καί δόνα- 
μιν ςρατευματος μεγάλην, κα) έρχεται είς Tvjy 

"Ηπείρου , οπού ηνάγκασε τους *Ηπε'ρώτας, 
κα: εδίχθησαν αυτόν βασιλέα. Είς του το βε
βαίως είχε καί εσωτερικούς συνεργούς , γάλους 
του Αίαχίοου. οί οποίοι ηθελον τον Πιίοοον. 

Καί ούτως *y£ust» ο* Πυ’ όρος βασιλεύς την ’Ηπεί
ρου , ε’παροπευορευος βεβαίως έως νά μι^αλω- 

ovj. *0 ϊχάσαανδρος όμως δεν άτηλπιοθη μή
τε τότε , επε:δ/' είχε μέρος είς την "Ηπειρον, 
το οποίον ηθελεν αυτόν« κα: εμίσει τούς Αίακί- 
δας, ως πρσεάρηται. Είχαν μεν χαί οί Αίακί-
δαι 5 όμως ως yaWpcovovff: τα* πράγματα 5 ο*

1



Κάστανόρος είχε τό πλεΐςον xet Ιοχυρωτατον 
ρ/ρος των Ήπειρωτών.

θ'. Ότβυ ι{ίον ό Πυρρος δεχαεπτά /των, 
χαΐ ενομιζίν, οτι εςερεωθη εις ττν βασιλείαν, 
xa< πλέον διν ϊχί£ yoiov, εχάλεααν αυτόν εις 
την ’Ιλλυρίαν* οτι εωρταζον τους yahoos ε’νο'ς 
ι»«όυ τοο Γλαυχ/ου, με τον όποιον συνανετρόφη. 
"ΟΘεν /xvj υποπτδυόμίνος παντίλως περί του βα
σιλείου βο’τοο, αφηχευ ίπηρόπους διοιχητάς, χα) 
ηλβεν είς τους γόμους του φίλου, ‘Αλλ* it/ ω 
αυτοί (Ωρταζον του'» γόμους, επαί/«ςαττ]θαν ο« 
Μολοσσοί, εδίωζαν τους δ’πίτρο'πους αΰτου, ωρ- 
ρνίταυ Ι(*ς τα βασίλεια, καί διηρηαοβν τα βαοιλι- 
χα πράγματα, επειτα εχάλεααν βασιλέα τινά Μα* 
χεόάνα Νδοπτολδρον ονομαζόμενου. 'Ο έε Πυ'ρ- 
ρ'ος s με tv εν ϊξω του βασιλείου αυτου έρημος 
πάντων, χαί δυναρεως,χα! φίλων χαί χρημάτων.

§. ι. Ό  Πυ'ρρ'ος S/χίυ άδελρχίν Δηϊόάμειαν 
ο'νομαζομενην ως προεΐπομεν, Ύαυτήν την Δηϊ- 
όάμειαυ εϊχον προοδιωρισμίνην μιχρόθεν, να την 
λά$η γυναίκα ο υίο'ς του μεγάλου ’Αλεζάιδρου , 
ό οποίος ωνομόζετο ’Αλέξανδρος, ως ο* πατήρ 
αυτου. Ό^ευ xat ωνόμαζον αυτήν, ετι μικράν 

< C’jg&v » yova<xa του ’Αλέξανδρου. ’Ay’ ου δε
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εόολοψον/βη ο όυςυχης f xl?yo?* ελβ& r/'i; Δν;;- 
όάμειαν γυναίκα Δημητριος ό Πολιορκητές υίο'ς 

του ’Αντιγόνου βασιλείας τότε της Φρυγίας. *0 

Δημητριος τότε ητον είς την Πελοπόννησον, ό
που εχυρι’ευσε το πλεϊςον μέρος αυτής, Καιεχεί 
εώρτααε τους γόμους της Δηϊόαμειας« οτβ επα· 
νηγόριζε χαί την Έρρτην των 'Ηραίων εί*ς το'

’Άργος με αγώνας λαμπρούς χ«) λοιποί τοιαυτα. 
"Οθίυ ο Πυρρ'ος μη εχων άλλο βεβαιότερου χα- 
ταψΰγιον» έλδΐυ ί ’ς του γαμβρόν χαΐ εις την 
α&εληην αότου· ’Εόέχθη λοιπόν, atjtov ό 
τριος xai τον είχεν υποςρατηγόν είς τό ςράτευ· 
μα αότου. "Οτε εγινευ η μεγάλη μάχη εις tvjV 

πο*λ<υ της Φρυγίας ‘Τψουν όνομαζομενην, όπου 

επολεμηααν όλοι Όί διάδοχοι του ’Α-λεξάνόρου 
οί όποιοι ησαν οί βασιλείς πόσης της οικουμένης 
τότε y είχε xai ό Πυρρος την όιοίχησιν ενός μέ
ρους του ςρατεόματος του Δημητρι'ου, xai vjyco- 
νίσθη λαμπρως καί ενόάζως, ώςε έτρεψε τους 

εναντίους προς τό μέρος εκείνο. *Ενιχηθη μεν 
ίίςερον xai ε’όυςηχησεν ό Δημητριος,  όίρκος ό 

Πυρ’ρος $ μείνε πιςός εις αυτόν, μάλιςα §ε του 
εςειλε νά γυλάζη τινας πόλεις της 'Ελλάδος, xai 

τάς εγυλαξε πιςως. Καί τέλος, οτε ο* Δημη-



τρ'.ος ουνεηών/βεν είρώνψ με τον Π το λεμ α ίο ν , 
fiaoiUa tv^s Αφυ'ιττον * καί ο Π τολεμαίος ιζ γ ·  
r/,αεν ίνεχυρον, γ,λ9εν ό Πιί^ρος είς την Α ίγυπ
τον προ9υ'μως, καί εμεινεν ενεχυρον εκ μέρους 
του Δ ημ/,τρ ίου.

$, ια. Διατριβών £ε είς tvjv Αίγυπτον, ε$ειξε 
τα; αρετα'ς αυ’του είς πολλας καί δίβίρο'ρους πε- 
ριςάσεις, είς γνμνάαα καί κυνήγια, καί είς άλ* 

λας τοεαυ’τας Πατρίδας* ε’πΐίδνϊ ο* Πτολεμαίος 

ε’λαμέανεν αυτόν εις όλα τα τυ*αυτα. rHtov δεν 
ε’τ<τηίί<ος καί είς του'ς πολίπχου'ς τροπους των 
ηγεμονικών αυλών, ώςε εραίνετο καί ε*κ τουτου 

χαριεςατος, μεταχειριζόμένος εκαςον κατά tvjv 
α^αν αυτοί, τον μεν ανώτερου πολιτικώς , τον 
& ταπεινότερου υπεροπτικώς. κατά το ε'αυτου 

ουμγέρον Ήτον όμως κόσμιος καί βωφρων καθ’ 

ολα, το' οποίον είναι αρετή μεγΐτΊ  "ρος παντα 
αν9ρωπον, καί εζαιρετως είς βα<τ<λεα καί ι^ε- 

ρονα. Πρώτον παρετηρηοε νά μα9·ρ , ποια J>a- 

vij του Πτολεμαίου εχε« την μεγιςν,ν δυναμιν είς 
την αυλήν.· επειδή ο Πτολεμαίος είχε ηολλας 

γυναίκας κατα τ̂ 'ν το*τε συνήθειαν. Καί ευρε πρώ- 
*Φ είς τουτου την Βερενίκν,ν, ν, όποια επρώ- 
τίνεν. είς τν ν  αυλήν, ό:ά t /jV fpovvpiv καί σω»
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φροβυνην αυτής * oQtv iSeparteusv αυτήν περισ
σότερον των άλλων» σεμνως χ«ί χοσμέως. *Η Βδ- 
piv<xvj 6*χδ πρώτον άνδρα τον Φίλιππον, xat ι- 

ysvvv)<Tfiv «| aurou μίαν Boyariρα ‘Αντιγόνην o- 

νόμαζομενην, «πιαα ελα$$ν αυτήν 6 Πτολδ- 

μαΐος- *Η δδ *Avrtyov>j ητον τοτδβίς vjXtxt'av ya'- 
pioti, xet ε’ζητούν αυτήν πολλοί ηγεμόνες- *Αλλ* 

ο ΠτολίριβΓος χβί vj Biptvt’xvj προεχριναν τον Πόρ- 
ρ'ον βίνδρβ τ^ξ ’Αντιγόνης, καί εωρτασαν εις την 
‘Αλεξάνδρειαν πολυτελως xaiβασιλικούς τον γάμον.

§, ιβ\ Ή ’Αντιγόνη ητον via φρόνιμος ως 
καί η μητηρ αυτής* όθεν μετά τον γάμον του- 

τον ο Πορρος ίθβωρδίτο βτ* δονοΓχωτίρον» eyi- 

νδ καί παρρησιαςιχώτερος. "Εχω» δε καί την *Αν
τιγόνην συνεργόν» κβτωρθωοδ τον τρόπον ί -να 

άναλά$η τό βασιλείου αυτοΰ. ’Έδωκίν βζίτω ό 
Πτολεμαίος χρήματα, ςράτευμa xat ςολον» xai 
ούτως ηλθεν εΐς την ’Ήπειρον » οτβ επεθυμησαν 
αυτόν οι περισσότεροι Ήπειρωται»-διότι ό Νδο- 
πτόλεμος ητον βίαιος xai οχληρός, xai επομένως 
$οιωχετο ευκόλως· Ομως ο Πυρρος osυ εκρινε 
συμφέρον να τον δίωξη με βίαν, επειδτ επρεπε 
νά χαταγυγη εις άλλην δόναμιν, νά ζητησν) βοή
θειαν , "νβ πολεμη υςερον με αυτόν, ■ ωςε νά εϊ-



vat η βααιλεία αμφίρροπος. "09εν txoivt συμφέρω- 
reoo’Jf να βασιλίυωσι xai οί $υο. Hat ούτως «- 
yivsto με εφηνην xai φιλίαν xai με βυνΘηχας 
ν' κοινωνία του βασιλεύ

§. ιγ. Οίίτω Xotnov εβασίλευον υςερον it- 
ρηνιχώς τινας χρόνους. Μ*τα ίε ταυτα ιίπω· 
ntiutto c ένας τον άλλον, επειδή οI φίλοι αυτών, 
τους ηρεθιζον κρυφίως , διαβάλλοντες τον ενα 
προς τον άλλον, ώςβ αυνεταράχθ-η η μεταξύ αυ
τών πίςις, xai νι'υξανεν η υποψία μυςιχως είς 
τας χαρδίας αυτών. Οίίτω δε αυξανόμενη^ υπο
ψία, εχΑησεν επιβουλήν, ν οποία i φανερωτή 
άπραχτος προς χάριν του Πυρρου. Προβίρητα' , 
οτι οί βασιλείς τ/ς ’Ηπείρου xai ό λαός συν·/]· 
θροίζοντο είς την Πασσαρωνα, πόλιν της Μο- 
λοοσΐοος, xai ωμνυον αμοιβαίως τον χοινόν όρ
κον· Κατά ταυτην την συνώβειαν ηλ$ον xai αυ
τοί να όμοσοασε τούτον το'ν όρκον, εχοντες ίχα- 
ςος τους φίλους αυτου, συμβούλους, ςρατνιγους 
y.oi λοιπούς , ω'ςε η τελετή xai πο μπες ντον λαμ
πρό και βασιλιχώ. Έχε? τότε εδιδον xai δώρα πολ- 
λα προς αλλήλους είς αηρεΓον φιλεας xai είλιχρι* 
Μίας. Τότε ο πιςοτατος φίλος xai σύμβουλος 
<.του Νεοπτολέμου, ο Γελων, είωκετω Πυρρω δω-
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pov δυο ζεύγη βοών αροτνίρων (a), Ό  δ« Μυρ· 

τί'λος ο επιςάχης του οίνου του Πυρρου , 05 τ«ς 
βνρεθη εχεΐ tots, δζ·̂ τν;σ«ι» ευ’ υ̂ς τους βόαςάπθ 
τον Ιϊυορον. 'Άλλ' ο Πυρρος του'ς Ιχσρισεν εις 
άλλου , καί ο Μυρτί'λος ϊδειξεν , on έπειράχθη. 
Ταΰτα ό£ ίόών ό Γελων» ευόμισεν, on ό Μυρ- 

τ/λος y<Vsrai ευ*χολω; «τρούλος του Πυρρου.
φ. ι§’ Τοίαΰτν,ν λοιπόν γνώμην εχ(θν ό Γί· 

λων, εχαλεσε τον ΜυρτΛον να τον γιλείση, 
χτι μεταξύ του οίνου , ίπεν αιτώ το' μοςηριον, 
υποσχόμενος πολλά, αν ιραρμαχώση τον Πυ’ρρον 

δ'.α του οίίηυ» το όποιον είναι ευχολονεις αϊτόν. 
*0 5ε Μυρτίλος νπεσχεθη, χαι ε§ειξεν όχι τάχα 
Βελει xot αϊτός τον Βόνατον τον Πυρρου, ώςε ό 
Γελων επί'ςευβε, xai ούτως άνερερε τό πράγμα 
ως βε οτιον προς τον Νεοπτολεαον. *0 Μυρτ/λος 

ο μιας ι|λ0βν ευθύς πρός τον Πυορον, χαι εγανέ- 
ρ'οσε την £πι$οιλην. 'Ο 5ε Πόρρος επΐςεισε μεν, 
«λ λ* ήθελε να γένη φανΒρώτερον το πραγμα, vi 
το ί£$ύρ'ύα χαίαλλοι9 ?ναμη φαν % αυτός ίίς το

(α) οΓον, JJcita σννκ&σμβ'ν* κχίγυμναβμδ'να eft την 
Ϋδ'.οογΛν· Τούτο β’νομίζετο μεγα &ojov Totsf sVet&rj η· 

δ?χ$ τη%ν π^'την ν.μη'ν μεταξύ τωνίλλων τβχν«ν· 0
t



xotuot) πρωταίτιος. λέγει τω Μυρτίλω, να
αυςν,β'ή είςτόνΤίλωνα %, τον *Αρχιοινοχόον αυτόν 
’Ριλεξιχράτην, να όμιλήση xai με αυτόν περί του 

επιχειρήματος· επειδή αυτός είναι οίνοχόος} Ζ,δυ'· 
satffi να το' xarop9tocy ευχόλως, “Οθιν ήλθε προς 
τον Γ έλωνα ό Αλιξιχροτης προδιατεθειμένος , 
xai (ομίλησαν, εσυμ^ουλεόθησαν, xat ar.s<paaicavf 
πως xal πότε να yfyvj η ί’πίχίφ^βτίς * έπειτα ό 
μίν Γιλων ηλ0β προς τον Νεοπτόλεμον» χβ« εϊ· 
rts πως διέταζαν τό πράγμα· ό δε "Αλεξιχράτης^ 
προς τον Πυρρον, χα) είπε τα αν τα , ώςβ Γ£ίυ- 

ρον«̂ cffvjs tvjv « βουλήν» xat ο «ίτί^ουλίυων, κβ4 

Ο iWeuXiOo'ptSDOS.
$. <«'. Ουτω το/νυν δ|απατωρδνο5 ο* Γιλων, 

κβί συν«£«ττατων xet τον Νεοπτο'λβρον, ενόμι· 
ζον xai οί δυ'ο, ότι προχωρεί ευτυχώς £ σχο- 
aos αυτών, xai σχεδόν τον έΐχον ως τετελεούμε- 
νον, ιαςε{ό Νεοπτόλεμος δεν ι%ευρε τϊελεγεν από. 
τν,ν χορόν » χ«ί διηγείτο εις του'ς φίλους τό χα· 
τόρθωμα. Μιαν εσπέραν ■ ηλθεν εις την αδελφήν 
αοτον Καδμείαν, xai εγαγεν εχεϊ* επειτα όταν 
•/)του μόνον η Καδμεία με αυτόν εις τό δωμά- 
W ) , διηγήθη πρός αυτήν ολην την υπόθεαιν» 

S'J'/αζ'μένος^ ότι δεν αχουει άλλος τις » εν φ

123



«

•/rat) κ«ί μία άλλη y m ' sx tl *H yovvi αϊχ·ή ν’, 
του ίου Σβρωνος rotj «πιάτου των ποιμνίων 
του Νδοπτολ/ρου , xai ωνομάζεχο Φαιναρίτη, 
Ήχον $ε Si's τν'ν χλΐνηϋ πλαγιάσμενη xai προς 
τον τοίχον γΐιρισμενη, ως£ ενομιζον, οχι χοιμα- 
ta t xat δεν axovtt· ’Εκείνη opcwg τα ηχονσίν ό
λα , xat το πρω?- ερχεται προς ττίν ’AvnyoV/iu 
τν)ν χυναΐχ* too Πυρρου , χαΐ τβ λβχϋ, χ«9ω'ς 
τα ήχον ο εν · οθεν (μάθε χαΐ αυτά ο Πυρρος > 
ηΚνρ εαώτησε χαΐ ησύχαζε. Ύοιοΐιτον δε μνςι- 
χόν efvXaydvj χουχο είς την αυλήν too Πυρ’ρου, 
ωςβ ό Νδοπτόλίμος δεν εδυνη^η να μάθη, ότι 
ο Πόρρος γνωρίζει τους βκοπους» xat βεβαίως 
θελει προλάβη τον κίνδυνον. *Εν του*το:ς δε οI 
περισσότεροι δυνατοί χαί μεγάλοι των *Ηπεφω· 
των έκλιναν προς τον Πυρρον, χβί παρεχίνουν 
αυτον» νβ ρινί ευχαριςάται μόνον είς χό μισόνν
βασίλειον της- ’Ηπίφου,  αλλά να ελενθερωΟ-η 
εχ του Νδοπτολίριου,  χαί νβ μεχαχειρισΟη τα 
προτερήματα αύτου είς μεγαλάχερα πράγματα. 
Ταυτα λοιπόν ακουων ό Πυρρος, βλεπων χαΐ 
tvjv επιβουλήν ενεργονμενην καθ’ αυ'τοΰ, £ Ουσία- 
αε, χαϊ εχάλεσεχαι τον Νεοπτόλεμον εις τό δεΐ- 

r.vov, χαί εχεΐ τον εγόνενσε. <>
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ις\ Oatoos ηλευ^ερωΰη o'. Πορρβ$ <χτcv 
Νίοπτολί/xoa, και έμεινε κύριος όλου too πα
τριοί βασιλείου» *0 ΠοοσβΜ/&$λδ)>δί (β), ό'τ< ο 
Πι$ο{ έ πολέμησε πρώτον τους Κερχυραίους, 
καί έκυρίευαε την Κίρχυραν, Kat τούτον του πό
λεμον λέγει πρώτον προς ' Ελληνας του Πύρρου, 
’Επειδή η Κέρκυρα πλησίον της ’Ηπείρου » καί 
νήσος μεγάλη ούσα, και λιμένας χβλοος έλουσα, 
είναι βλαβερά προς την "Ηπίφοο · Scott ο* εχ- 
ύρός δύναται νά μίτοχειρισθη αυτήν ως η ο ατό- 
πεδον και ορμητηρίου, νά ουνάζη την δύναμιυ 
ctiroa fxic, νά παρασκευάζηται} έπειτα νά έψορ- 
ρα εις την "Hjtitpoii* καί ανάγκης τυχούσης, νά 
ν.αταγεύγη πάλιν έχει, οπού έχει ςρατόπεδα και 
ορούρια ωχυρωμενα' όθενητον ανάγκη, νάεχηο 
Βύρρος την Κέρκυραν, Sea tooj σκοπούς αυτου· 
*0 δί Πλούταρχος λέγει, ότι ελα$εν αυτήν ϋςε- 
ρον προΓχα τ^ς νεωτερας γυναιχός αύτου, ως μετ’ 
ολίγον ρηθήσετat. *Ενθυμούμενος δε την περιποίη
σή καί ευεργεσίαν του Πτολίρβίοο xac της Βερε
νίκης % καί $έλων νά γανη ευγνώμων * ωνόμα- 
σι τον πρωτότοκον έκ τη$ ’Αντιγόνης υιόν αυτοί
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Πτολεμαίον. "Εκτ/σί χαί ttoktv ίΐζ την Χερσόνη
σον της Ήπε/ρου , xai ωνομασεv αότψ Βερενί· 

χην (a ).
§. ιζ. "Επειτα δε' 5ελων νά επιχεισθη έργα 

μεγαλύτερα xaι άζιά των προτερημάτων αύτον, 
έσυλλογιζετο προς ποϊον μεοος νά τρε'ψν} τά Ή· 

πϊίρωτιχα όπλα. ’Επείδη δε' δ πόλεμος τών Μβ· 
κεδδνων ηχμαζευ ετι xai χατ&τάραττε την 'Ελ

λάδα χαί *Ααίαν* χαί δία την άμφίρροπον τύ
χην ειραίνετο άςατος xal ατελεύτητος, άπεφ«· 

Gust να λα£η μέρος xai αδτος, χαί ευρεν εύλο

γο» αιτίαν την εζης, Μετά τον θάνατον του 

Κασσάνδραν ε&ασίλενσεν ό πρεσβότατος υιός αΐ· 
τον Φ<’λ«ππος είς την Μακεδονίαν. Ά λ λ ’ α’πε̂ α. 
νε μετ' ολίγον, καί ο* ’Αντίπατρος xai ’Αλεζα> 
δρος οί αδελφοί αυτού εςασίασαν, καί επολε· 

po»jv, ποιος νά γένη βασιλεύς της Μακεδονία?. 

Και ό μεν ’Αντίπατρος ερόιευσε την μητέρα αυ
τού Θεσσαλονίκην» επίίτα κατεδί'ωκε τον Αλε-

i 26

( “) Λεν /ξευ'ρο» που ε'υαι αυτή η Χβράόννηβος της 
Κ τ:εήω. Αναφε ρει ίο  ο Στραίω ν, οτι τόΒουβρωτο'ν ητον 
/δρυμέ νον, εν τοπγ χερρονησεζοντι, xac Γσως το ακρω-' 
^ιηριον τούτο λεγε* Χερατςννηοον ο*ίίλουταρχο;·



ξανδρόν/Ο $6'Αλέξανδρος ςενοχωρονμενος, εζη· 
τηοε αύμμαχον καί το» Πυρρο», καί το» Δημη

τρών. 'Επειδή δέ δ Δημητριος tr/εν άλλους πο

λέμους iiS TV)» Π<λοηο»»ν5®ο» to' ts , και ιβρά- 
ουνίν» υπεσχέθη 6 Πυ'ρρ'ος, αλλ* ίζνίιηαβ πρώτο» 
7{»«s τοπους T^sMax«oot/4«s, μιοθόν της αυμμα» 
χίας4 οί δέ τόποι ουτοι ήταν η Νυμφαία, καί τά 
Γ,αραθαλάοσια της 'Ιλλυρίας, οπού δί»αί τώρα 
v) Αολκ», τα όποια είχον τότε ·οί Μακεδόνες· 

έτι δε και την *\μβρακιαν, Ακαρνανίαν, καί 
'Αμφιλοχίαν· Τουτου? toys τοπουδ έκυρίευαεν 
ο Κασσανδρος πρότερον. *0 δε 'Αλέξανδρος ελπί

δων νά λάθη ολην την Μακεδοιίαν διά της βθη· 

θείας του Πυρρου, έδωκε τους ρτβίντας τόπους· 
§, ιη» Μδχα δε ταυτα, παραλα&ύ» του’$ 

τΟΓΓους ο' Πυρρος, καί διατάξας τάς φρουράς; 

ε'ςρατευσεν εναντίον του ’Αντίπατρου ♦ καί έκυ

ρίευε τά πόλεις αότου 9 ωςεηυξανεν η δόναμιςτοό 

'Αλεξάνδρου. Ό'Αλέξανδρος όμωςβλέπωντοιου- 

τονσύμμαχον δραςηριον καί μεγαλεπί&ολον εις ίο 
βασιλείαν αυτοί, είχε πολλην υποψί'α». Ό  δέ Λυ- 
οίμαχος βασιλεύς της Θράκης , ν>9δλδ νά βοηθη* 
ον} τον'Αντίπατρον, και νά εμποδίαη την ορμήν 

του Πυρρου * όμως δεν έδόνατο, ε'πειδη εΐχεν
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άλλου πολίρον ‘ o9iv, γιιχ ρίζαν* ότι ο Πυρ- 
ρος αγαπά, τον ΠτολεραΣον» χαί πείθεται *Γςιου$ 
λόγους at!του, έςοχάσθη να τόνάπατνοη με δό
λον.· "Εγραψε γράμματα πλαςά βχ μέρους του 
ΙΙτολεμαΐου προς του Πόρρον, λε̂ ων» ou  ό ’Αν 
τίπατρος δίδει αντώ τριαχ,οβια τάλαντα, αν αψή 
c ’/1 την συμμαχίαν του ‘Αλεξάνδρου* xal ότt είναι 
χυλόν νά λβδητα χρήματα* χαίνά έπιςρίψ’//εις 
τη'ν “Ηπειρον. ’Αλλ’ ο Ηυ'ρρος (γνώρισε τό ψευ· 
δος ευθυς, εχ της προοαγορευσκύς' επειδή τα 
μεν άλλα ?βως τα εμιμγβη ο Λυσίμαχος, εις 
την προααγόρευαιν όμως έσγαλε. Διότι δ Πτολί· 
μαΐος εγραοε συνήθως προς του Ηυρρον, ώςπα· 
τηρ προς υιόν, ούτως* **0 πατνρ τά υίω, 
χα(ρειν.,( *0 δε Λυσίμαχος έγραψε. «Βαοίλεος 
ΠτολεραΣος ΒαστλδΣ Πόρρω χ α ΐ ρ ε ι ν Πρώτον 
μεν εμεμγθη την πανουρ^αν του Λυσιμάχου 
xal επεπληξευ αυτόν όμως υςερον χατεπείο9γη 
χαί εχλινευ είς εΣρηνην.

§. ι$ \ Τοιίτοο δ* γευομευου, ηλδον οί τρεις 
βασιλείς είς εν μέρος* 6 Πδρρος ι Λυσίμαχος καί 
’Αντίπατρος, νά βίοατωσωσί μι θυσίας καί όρ
κους την ίΣρηνην κατά την το’τδ σονη9είαν· "Ore' 

εγίνετο τοιαυτν} ορκωμοσία, e‘θυσίαζαν τρία ;>'*
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psia· Ka’jjpov , Ταύρον χα l Kptov ( a ) ·  cQsv kj-  

τοιμαααν xai  τό τε τρία τοιαυτα  ζ ώ α ,  διά το» 

ορΜν. 'Α λλα πριν αγάξω αν a u ra ,  επεσεν ο Κριός 
αυτόματος καί Ι^ ίπνίυσ εν . Ο t μεν  ά λ λ ο t t y t ·  

λασαν δια τοοτο  το  παραδο£ον συμβάν. 'Ο  δε" 

μάντις τον Πνρρου, Θεόδοτο$ ονομαζόμενος εί
πε ηρός τον Πνρρον να μη  δεχθή την ειρήνην, 
ί;πειδη αν yftMjj ειρήνη , μελλει να φονευθή ό εις 

των τριώ ν βασιλέων , χαί δεν ίξεόρομεν τίνος 
είναι ή τύχη  αυτή * όθεν ό Πυρρ'ος δεν 
τήν ειρήνην, χα ί δ^χολοοθνι τον πόλεμον.

$. χ*. E l’s τοοτον τον πόλεμον ό Ήύρρος 
είαίόαλε πολλάχις εις τήν Θεσσαλίαν χαί Μ ακε

δονίαν, ο* δε Λ υσ ίμ α χος είσεβαλεν εις τήν  "Η

πειρον, δ τ ε /xeivos ητον εις τήν Θεσσαλίαν ίσως* 
καΐ u f  ον ε’λεηλάτησε τήν 'Ή πειρον, άνε'σχαφε 
χαί τους βασιλικούς τάφους, διά χατ αισχύνην ,  

καί ε σκόρπισε τά  όςά των βασιλέων. *0  Π αυσα- 

νίας ίίμως, (β )  δεν πιςευει τούτο  * επειδή δ 

Λυσίμαχος ητον Μ α χ εδ ώ ν , χα ί πολδ  ή γα π ημ ε· 

vos του 'Αλεξάνδρου του μεγάλου  * δ δε ’Α λ ί-
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ξανδρος ητου Ήπίφοότ^ς «κμέρους r^s μψρός. 
Η άΐιμία λοιπού άναψέρεται xai εις τον ’Αλέξαν
δρον * ο Λυσίμαχος όμως δεν εδέχετο ποτ£ να 
άτιμάση τους γονείς του Άλί^βΐ/δρου* έπειτα 
τούτο έπρεπε να προξενηση μίσος απαυςον, καί 

εχβραν άδιαλλαχτον μεταξυ Πυρρου κοί Λυσ<* 

μάχου. 'Εχεΐνοι όμως μετ ολίγον εγααν φίλοι 
xai σύμμαχοι (β).

$. χα\ ’Εν (ν δε ηνόρθώθηβαν τα πράγματα 
του ’λλεζάνδροτι διά της βοήθειας τού Πύρ’ρου, 
ηλθεν εις βοήθειαν αυτού xai ο Δημήτριος, ο$· 
τις έφόνευσε δολίοας του’Αλέξανδρου t έπειτα χαΐ 
τον ’Αντίπατρον (j3) , xai εγινεν αυτός βασιλεύς 
τ·/·ς Μβκίθου/as· ’Exrori εγέυετο εγθρα μεγάλη 

ΙΙυρ’ρ'ου xai Δημητρίου · άπέθανε δεχα'ιη 
Δηϊδάμεια , xai διελύθη η συγγένεια * έπειτα Sr
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ζ«) Ο Καρίιανο; *ΐ6ρωνυμο;, ο γραψα; ίςορίαν τι>\ 
Μακί£βνο>ν βασιλέων, εί/β πολύ πάθος προς αν τους » 
καί μαλκςα προς τον Λυσίμαχον, e πειίη1 κατεςρεψβ -ην 
πόλιν αυτου Καρίϊαν ο’νομ.αζομενην, καί αντ αντη; sx. 
•tiffs την Λυσιμαχιαν εις τον «Ισθμόν τη; Θρακικη; Xej. 
σοννησου * εχραψδν ομ.ω; πολλά προ'; χάριν τον ’Avv.'/ovev 
μόνον. Παυσαν. αυτόθι.
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peQvpav xac οl Soo περιπεπλεγμένοι it; τας tirto~ 
Qiotcs της Μαχίδοΐ/ίας* o0*v ό Ουρρος χατίτρ*- 
ys την QsaoaXicvi xac χα»ί6νj 6ως βίςτάς Θβρ· 
ροπυλα?, οτί ό Λημητριος ε’πολιόρχει τας Θη- 
6ας* κβ$ χατ*ταρα£έΐ; αοτόν. Τ«λος & ecp’ ου 
iW'xvjoi τους ΑίτωλουΥό Δηρίίτρ'ος» α’ρηκ* το'* ' 
ςρατηγον αυτοΰ Πανταυχον /x*c ρ* δόναμιν 
πολλην, αυτοί Si λαβών την άλλην Suvautv» 
ιςρβτίυσί προς τν,ν’Ίίπκροι;. Άχονοαζ Os ταΰτα 
ο Πυρρος» εςράτευα xac αιίτο'ς εναντίον too 
Δημητρίοϋ. *Αλκ εαφαλον χβί ο< £υο * &οττ ο 
μτυ Δημητριος εςράτεοε Si α/Χλης dSoC.} d Si 
Hippos $c άλλης, xac £sv α’πηντηδηοαν, ως*» 
ο pit; Δημητριος είσέβ’αλεν κ'ς την "flirscpov* 
χαϊ (λεηλατεί αυτήν * ο Si Πορρός άπαντηαας 
τον Πα'νταυχον *ί’ς την Αιτωλίαν» περιεπλεχθη 
*<ς ράχην, xac $*ν icivato να επιςρέφη είς 
βοηβειαν της ’Ηπίι'ρου. Τούτο το' ςρατηγημα, 
ti'S φαίνεται» «/του ταυ Δηρητρ/ου,

§. χ/3'. Δοτή η ράχη αναφέρει at πρώτη πε- 
pt‘Sοζοζ του Πϋρροο» ac δ* πρότερον ηοαν μι- 
*pai} ως paevitac, xac προς ολίγας ζονάμεις » 
η ταπίίυους ςρατηγοος , xac 5ca τούτο ίσως Siv
«t/aoipouffcv αυτός oc ‘i^opcxo/. Ό  5* Πα’νταυ*
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χος εϊγε δνναμιν πολλών» ητον xai αυτός πρω· 

τ^ςος πόντων των ςρατγ,γων του Δημητρίου · 
Φρόνιμος, έμπειρος, άνδρεϊος, τολμηρός, χαί 
σχεδόν εϊχεν όλας τάς ςρατιωτιχάς αρίτας. 'θ · 
θεν όγ’ οο ηλθον τα ςρατεόματα εις χεΐρας, xai 
εγένετο μεγας χαί αροδρός ό άγων, χαί Οι ςρα- 

ηγωνίζοντο ποιος να γαν% εμπειρότερος, 
καί άνδρειότερος του άλλου , εχάλεοεν ό Χία»· 
ταοχος του Ώυρρον είς μονομαχίαν· 'Ο δε Hop- 
ρος, δεν ήθελε να ρανϊ, απο' χαυέυα βασιλέα xai 
ςρατηγόν κατώτερος, μήτε χατα την τόλμην, 
μήτε χατα την εμπειρίαν, ριητδ κατα τν'ν at· 

δρείαν, μήτε χατα την δόξαν. Λεν ήθελε, να 
λέγεται απόγονος του 'Αχίλλειος δια τό γένος, 
άλλα δια την αρετήν* όθεν ήθελε να φθάσητήν 
αρετήν εχείνου, ΐνα favvj αληθώς γνήσιος από

γονος. Δια τοίχο εδεχθη μετά χαράς την πρό· 

αχλησιν του ΙΊαυταυχου, xai έξηλθευ ευθύς έμπροα· 

θεν τνϊς φα*λα^ος. Πρώτον νρξατο η μάχη ui 
δορατισμόν* δηλαδη, με τα δόρατα (α) ρα· 

χρόθεν’ επειτα ηλθον είς χεΐρας με τα ξίφη, 
με τέχνην, xai ταχύτητα απερίγραπτου, καί pi
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κινήματα διάφορα * οοα απαιτεί η έντεχνος μ'ο- 
ιιομαχία. Ύοιουτος δε εύχίνητος χαί ταγάς ητον 
ο Τΐύρρος εις τους αγώνας μιμούμενος χβδ* ολβ 
τον ’Αλέξανδρον , ωςε ο! μαχεδόνες τότε 
ενομιζον, οτ< βλέπουοι την οχιάν τού 'Αλεξάν
δρου είς το αωμα τού ΙΙίρρου, xet’ t r f  ορμήν, 
χαί βίαν χαί τά λοιπά κινήματα tks/νού, χάί 
διά τούτο δεν ωργίοθησαυ τελείως προς τον Τίύρ- 
ρον διά την δυςυγ/αν αυτών. Τέλος δε ελα&ε 
μίαν π\γ$ην ο Πύρρος, άλλ* εδωχε δύο τοιαύτσς, 
ωςε ε'ρριφε τον Πάνταυχον είς τνν γην * δεν τον 
εφόνευοεν όμως, εκειδά ηρπαοαν αυτόν οίφίλοι 
του ίχ του χινδύνου. ’ΚΟαύμάόαν λοιπού την 
αρετήν τού Πύβρου χαί οί Ήκειρωται χαί οί^Λα- 
xi$dvsj. ’ Αλλ’ ν» ενέργεια τού Βαυμαομού ητον 

διάφορος * διότι οί μεν Μαχεδόνες άλυπηθηόαν 
οπωσούν, χαί εφυχράνθηοαν * οί δε Ήπειρωται 
επαιρόμενοι είς την αρετήν χαί νίκην του βαοι- 
λείας αυτών, ένεφυχωΟησαν, χαί έπεοον μέ 
τοιαύτην ορμήν είς την Μαχεδονιχην φάλαγγα, 
ωςε διέσπασαν αύτνν , χαί έτρεφαν τούς Μαχε- 

δόνας είς φυγήν4 έπειτα δέ διωζαντες αυτούς, 
εφονευσαν πολλοος , ελατόν χαί ,πέντε χιλιάδας 
βί/μαλωτους. Αυτή η νίκη εδόξαοε πολύ τον
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Πδ$5ον» δία τ*ί« ayoSlavi av$pt!αν καί (μπει* 
ρΐαν, xac εχτοτε ε’ρβί'νίτο ώς δ μεγας ’Αλε'ξαν. 

δρος προς τους Μαχεδόνας. Προς τους *Ηπεί« 
ρωτάς δε εη  θαυρασίώτερος, ώς» ωνδραοα» 

αυτόν ’λετον (α).
§. χγ. Άχου'οας δ* δ Δηρητρίος την φ9ο« 

ραν του ςρατευματος αδτοΰ χαί την δυςυχίαν 
τοδ Πανταυχου» έ' υ̂χεν ε’χ της *Ηπε/ρου. 'Ο 

δε Πούρος ρετα την νίκην ταυτην , ε’πβ̂ ρεψε» 
είς την "Ηπειρον λαμπρός *, ένδοξος, %, υπδ των 
’Ηπείρωτων επαινούμενος καί Βαυμαζόμενος. ’Α- 

πεθβνε δε' πρδτερον η yttvvj αυτοί Άντίχονη, 
xac ελαίε την Αάνασσαν θυγατέρα τοί ’AyaSo- 
χλεους ε’χ της Σικελίας, χα) τότε ελαίε προΓχα 
την Κέρκυραν κατά Πλούταρχον ω’ς προεί'ρηταί. 

"Ελα& δε xac βίλλας δδο. yuvacxai , θυγατέρας 
των βασιλέων της Παίον/ας xac 'Ιλλυρδας, θι· 

λων ναέχη συγγενείς καί συμμάχους γείτονας δια 
τοδς πολίΤίχοδς αχοπους αυ’τοί* ό’0εν ε*!ρ0ονη<τ£Κ 

η Λ  άνασσα, xac ερυχεν ιίς την Κε’ρκυραν , δτί 

ελειπεν αυτός εΐς τψ  ε’χςρατείαν επείτα ε’ζητ/;- 
σε το'ν Δηρητρίον ανδρα> γνωρΐζουσα, on η τον

(*) Πλοοτχ^χ. Ποί, χϊγ Δημητρ μ·*'.



πρόχειρος εις τους γόμους. "09«ν η\9εν ο Δη- 
μητριος εκεί μ$ ςόλον , καί ίλα$& καί την Λα- 
ν&βοαν γυναίκα, καί την Kfρχυραν προίκα. Καί 
out<os fyit/£ &πλουν το πάθος.

§. κδ\ Μα9ων δε υ’ςίοον ο* Πυ^ος» otto Avj- 
μητριος ητον α^ρωςος βαριάς εις τνίυ Πιλλαν χα* 

βίδραν της Μακεδονίας, είαίβαλεν εζαΐρνης εις την 
Μακεδονίαν, wf οκοπο'ν , ν» λεηλατηση μόνον, % να 
ταρόξτι τον Δη μητριόν · ε’πειδη $6tel Μακεδονικό 
ςρατεόματα, όσα ΒυρέΟηοαν εις το μέρος εκείνο , 
ο*ου αυτός διεό’αινε, δεν ενανηΐύ9ησαν, ο λ λ* ίφυ* 

χονχαί ί?λ9οο ίίς αυτόν, ε^ρηοεν  έως είς την ”Ε- 

δίσσαν, χωρίς να απαντηβη που ίναντι’ιαβιν ♦ χαί ο*- 
λ/yov ελ’ειφενα κυριεόοη χωρίς πόλεμοντόν Μα* 

xiSotu'av. Auryi/tvjvnoXo «κυοί'ίυοί υςίρονως 
Xiyti ο' Δ<οίωρος (α) οτ< «λίοιλατνισ* τας Αφας 

τ·/|ν εςΐαν της Μαχεδονόας. ’Έπειτα αοηκΙ τους 
Γολαίας ((3) να <ρυλάττmiv αυτήν. Μα9ουτίς
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ζα) Αποβπαυματ, Η β7.
C?) Οίτοι yfffav exsevoi οί Γαλαται, ot οποίοι 

χο*Τ8ς ςρατηγον τον Bpsvvov, ϊ?λδον οχ της Γαλατία?, 
της νυν Γαλλία; , τρ’.αντα χιλια&ς, καί β’λίηλατηββν την 
Ελλίίδα * δττείτα 8Λ5̂ ασ«ν $/* την μικραν \ofaV) καϊ



S i οί Γαλάται, on οί βασιλιχοί ταγοί είχον 
πολλά πλούτο]»· ηνο<£αν αντονς, χαί τα μεν 
χρηματa όιεαοιρασθησαν » τα $ε οςα των βασιλειύν 
ΰιεαχόρπισαυ' όθεν ελνπηθησαν χαί εψυχράνθη- 
οαν πολύ ο» Μακεδο'νες» xal μάλιςα, επειόη δεν 

ηθε’Χησεν ο Πυρρος να τιμωρηση τους Γολατας, 

δία την παρανομίαν. ’Δλλ* ο* Πυρρ'ος είχε με- 
γαλήν χρείαν ςρατιωτων τότε, χαί βε&αιως δεν 

vjrov συμφέρον να εξαγρίωση τουςΓαλάτας. Φαί
νεται όμως, arc αόtvj νί πίκρα των Μβχεόδνων 
β^λαψε τότε πολδ τα πράγματα τοό Πορ’ροο.

κε*. Αδτη δε' η άνάγχη ηνάγχασε τον Δν}· 

μητριόν , νά σηχωδιί καί να ςρατευσο], αβδεννίς 
ετί ων, χατά του Πυρροο. ΟΖ δε' φΛοί καί ςρα· 
τηγοϊ αυτόν εσνναξαν εις ο’λφον χαιρόυ πο^  

ςράτευμα Μακεδδνων, συμμάχων k, μισθοφόρων, 
χαί έςράτενσαν με πολλών προθυμίαν χατ αυ
τού. Ό  δε* Πούρος > δ οποίος ε!σε$αλεν εις την 
Μακεδον/αν δί αρπαγήν χαί ταραχήν μόνον, δεν
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κατοίκησαν δ’χβΓ, όπου ωνομάσβη η* Γαλατία* βπβιτα β- 
γίνοντο μιτθοφο'ροι των βαοιλβων. *Κκ τούτων λοιπών Βφ. 
καΐ ο* Πυρρο;. Τον το όμως βγίνεν υςερον*



ιίχε προετοιμασίαν, να άντιπαραταχθζ είς το· 
eau'tv\ν όυναμιν * δβεν άνεχώρησεν είς τ·/ν "Η· 

πειοον, μη θε’λων να όεχθά) μάχην.”Εχασεν ό
μως ίχανόν ςράτευμα εις τον δρο'μον, έπει$γ 
χατεδί'ωκον αυτόν οί Μακεδονες. "Επειτα δε' ο 

Δψητρεος, «χων αχοπόν νά πολεμηση με τους 

άλλους βασιλείς, δεν ήθελε νά εχη εχθραν κα& 

με τον Πυρρ'ον · ο9εν έζήτησεν ειρήνην , xal ι ·  

Ιέγθη αυτήν ο Πυ^όος.

§. χη. Οί δε' άλλοι βασιλείς, ο Λυσίμαχος, 
Πτολεμαίος xai Σέλευχος, βλέποντες την κατ’ 
αυτών όυναμιν xai επαρσιν του Αημητρίου, χαΐ 
τν;ν ειρήνην του Πυ ρ̂ου , έψοόήθησαν * όθεν «- 

nmnov προς τον Πυ^ρον πρέσβεις xai γράμματα, 
xai έλεγαν, ότι 5αυμάζουσι, πως εδε̂ Ον} τν'ν 
ίφν\νψ , xal «tpvjxi τον αρμόδιον χαιρον, οτδ 
ίδννατο νά εμποδίση την ανζησιν του Δημητρι’ου, 
xal μάλιςα να $ΐ(ύξη αυτον ix τ^ς Μακεδονίας. 
Δία Τί ησυχάζει τώρα, οτε δυναταε νά πολεμά) 
εις ξένον τόπον, εις την Μακεδονίαν, καί διά 
την Μακεδονίαν, xal προσμένει νά ε'λθη ϋςερον 
ό Δημήτριος εις την *Ηπειρον, νά τόν άναγχά- 
cvj* ωςε νά πολεμή tyv‘Ήπειρον, όχι νά 

η νά βλάφη την Μακεδονίαν , c-λλα
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τ.ώς νά εχ£άλη εκείΟεν τον Δημητρών, χαί νά 
τόση tvjv "Ηιτε<ρον· Πω? νομίζει ψιλόν τοιουτον 
τον Δημητρών, ο ολο?ο$ ήρπααί προ ολίγον 
την Κέρκυρανt χα* την yu»a?xa αυτοί Αάνασβαν, 
ϊία: τέλος πώς δεν ςοχάζετat, δ« β Δημ/τοως 
εχει ανάγκην, k, διά τοϋτο έζήτησε την ειρήνην, 
«ως νά λολεμνοΐΑ εκείνους ε'ς την Αίγυπτον χσΐ 
’Ασίαν' έπειτα άννικήαη εκείνους·, θ ΐλει νομίζει 
ψιλόν αυτόν τον γείτονα αυ’τοί; *Εν ω δε έγρα
ψαν ταΰτα προς τον Ιϊΰφβον καί οΐ δυο , ό μεν 
"Πτολεμαίο? ηλθεν ix. τη? Αφώττου με μεγάλον 
ςόλου, καί iκυρίευε τας 'Ελληνικά? ηολε*ς του 
Δημ^τρίου, δ δε Αντίμαχος όρμήσας εκ της 
Θράκης, ελεηλατεί την άνω Μαχεδον/αν.

§. κ?*· Ταυτα μεν έλεγον εκείνοι * άλλάβε· 
βοί·ύς δεν είχεν άλλην γνώμην καί ο* Πικρός * 

«δεχθη δε την ειρήνην, οίκονομών τον καιρόν, 
εω? νά έτοιμασθή χαθιας επρεπεν* επειδή αν 
δεν ε'δέχετο την ειρήνην, έδυνατό νά είσοαλη 
τότε χατά πόδας ό Δημήτριος είς τήν'Ίίπειρον, 
καί νά συμβώσιν αυτά τότε , τα όποια προέ$λε. 
πον έχεΐνοι, ότι μέλλουν νά ακολουθήσω·!*» υ· 

ςερον , ώςε να άναγχασ^ή ό Πυ^ος, νά δεχΒή 
ξίρήνην όπαγορευομίνηυ · f  νάυποπίσ^καίείς ’ά)̂



i3f)
fort χειρότερον. "ΟΘιν t/o ’.w  ωρίλιμον, νά 
δεχθη έντιμον ειρήνην τότε, ότε εδυνατο νάζη· 
νηση <Κινθηχας > xoi βεβαιώσεις, καί να ομι· 
λη εκ τού ίσον ως βασιλεύς ισοδύναμος δια την 
ανάγκην τού Δημητρίου * επειδή η α νά γκη  καί 
ο! σκοποί τού Δημητρίου τότε, ε&άρυνον τόσον 
την αδυναμίαν τού Πυρρο'υ * ώςβ είχε βάρος 
ισόρροπο» καί επιρροήν προς τους συμμάχους, 
ΐτην με την δυναμιν του Δημητρίου, Τουλάχι* 
ςον, άν δεν εδεχετο ειρήνην, ήθελεν άναγκασθή 
να ζητήση με πολλών ταπείνωσιυ την συμμαχιαν 
καί βοήθειαν εκείνων, με υποσχέσεις καί tmo» 
χρεώσεις' η ειρήνη όμως ήνάγκασεν εκείνους 
εις τούτο· Τότε επρεπε νά παρακαλή ο Πίί̂ όος 

τρεις συμμάχους · υςερον όμως παρεκάλουν τρεις 
τον Πυβρον, καί ενόμιζαν τήν σωτηοΐαν αυτών 
είς ττν συμμαχίαυ του ΤΙύ^ου. "Οθεν ότε ηυρεν 
αρμόδιον τον καιρόν, ουνεμάχησε καί α υ τό ς ,

$· κη· ’Εττεί^ λοιπόν ο μεν Πτολεμαίος 
(τολεμει είς την 'Ελλάδα, ό δί Ανσίμαχος είς 
την άνω Μακεδονίαν, καί ο Δημητριος επρεπε 
νά διαίρεση είς δυο μέρη την δυναμιν αυτού, ο' 
Τινρόος ίςοάτευσε πρός την κάτω Μακεδονίαν, 
ελπίζων, ότι $Ιλει εύρη έρημον την Βίοοιαν ,



ί^λα^·/] αρυλαχτον. Hat ουτω χ^υ γύ ρ ε » χαΟύο| 

7)λπίζ"εν* «π««5η ο Δημητριος ίλάβε ίο ματο· 
ς-ρστευμα αυτου , xat εςράτευσε χατα too Λ υ 

σίμαχου * το 5s άλλο pterov ϊς ίιλε  μ« τθν υιό» 

ουτου χατα του Πτολ«μα''ου. *H 5β Bspota, ι|* 

τον tots πολ<ς πρωτευουαα τνις χα’τω Μ αχιίο- 

νί'ας (a). ’.KxfcV/jv τνιν νύχτα, οτβ έμελλε να 

ςρατευση το πρ(ύΐ; eiSsv όνειρον , ότβ εχολεσε* 
αυτόν ό μεγας Άλε£αν5οος , xat βίπ«ν αλλα 

τ* πολλά (piXtxa, χα: ότί 3ελει τον βοηθησ«ι 

«Γς τους σχοπους αυτου. Ητον όμως ο' ’Λλί|ατ· 

5ρος αρρωςος xat κλινήρης. 09«ν ιϊπεν ο Πυρ· 

ρος προς αυτόν. Kat πώς ήμπορεϊς να με /3ovj· 
Θέσεις, ώ βασιλεύ εν ω είσαι αρρωςος* Μι 
το όνομά μου μόνον, β’π«ν o’ ’Αλ«£αν5ρος * ί* 

πίίτα εσηχαίθ-η , xat avsSv] ί'*ς Γππον Νί-ταΖον (a), 

xat ούτως υπηχα^νιν «μπρος. 'Ο  5 f  Πυρρος

(a )  Rs'poea ονομάζεται χαΣ τώρα η π ό λ ίς α υ τ η , η c. 
ποί'α ε?ναι ιος Aco^sxa ωρα; προς το ίυπχονότειον της 

Θεσσαλονίκης. "κ κτίσε ίβ  αυτήν τ?ς αρχαιότατο; Φερης, 

του Μαχε^Όνος, καί ωνο»ι.ασ9η α π 'α υτου  Φ ερ ο ια , **1 
Μ αχείονιχω; Βέροια’ επο«ίη ο/ M axs^cvs; μετεχειρ/ζοντο το1 
p αντ? του φ. Κατ’ άλλους απο τη ς Bsporx; .θυγατρός 
Του Φ ?ρητο; ωνομασΟη. Σ τ ε φαν. εν Beoof‘a # xar Σχολ.

(a )  0 /  " ίπ π ο ι ουτοι yj*av ε#π ίτ η μ ο ι, απο' τ ^ ς  Ν«σης·



τίκολοοΘη, X 0yT0 τ0' Qnttpov eγχαρδιωσεν αυτόν 
χολϋ* οθιν ςρατευσας , καί οδοιπορούν τσχιςα  , 

oeof ητον δυνατόνf χατίλα&ε την Βέροιαν α- 

ναιμωτί^ χαι εςησε το ςρατόπεδον αυτόν ίχεΐ. 
£ «ίτα  επεριψε τους ςρατηγονς αυτόν χαι εκυ- 

ρίευον τα πίριζ.
φ. χΒ . Τούτα το, ουμ&ί&ηχδς χατετσρα£β 

ηαι Tvjy Μαχεό ανίαν, και του Δημητριον , χαι 
το ςρατευμα α υ τό ν  όθεν ο' Δημητριος , βλε- 
sw  τον Βόρυ$ον του ςρατεύματος , ε’ψοόηΟη 
*a προχωρηση περαιτέρω προς τον Λνσιμαχον  , 

ρΐ’πως αυτομολησωοιν ο2 Μακείουες προ'ς ε’κεΐ- 

>ον, επειδή ο Λυσίμαχος ητον Μακεδών , είχε 

ι«ΐ ττολλην αποληψιν /αετα£υ τωυ Μακεδουων * 

«λλ* εκρινε σομγερωτερον, υα ε’πιςρε'φη χστa 
του Πιίρρου, ος n s ητον ^ε'νος, και μ ισ ό ν  
ρ»ος μάλιςα τότε υπό των Μ αχεδο'νων % 
ως εχείνος ενόμιζεν. 3Ι1λ0ε λοιπόν χαι ε- 

ςρατοπέδευσε πλησίον του Π υ^ου, χαι ητοιμά- 
ζ*Γ0 δια την μάχην. ’Ί]ρχονχο όμως πολλοί ΙΜα- 

«δονες εκ της Βερο/ας είς το ςρατόπεδον αό·

tttroti της MeJe/α ς , η  της 'λρ,υ.Βνίχς, ονομ*ζομβνο(9 κζί 

Μτιχβιριζοντο αυτούς οι βασιλβις.



του , ο?τivti εγχωμιάζοντες Γχοΐ» Πύ^Ον εις υ· 
περ&ο\ην, ελε -̂ον, ΐτ ι m  ανδρείος καί άνί* 
Χ'/]τοΐ, καί ότί μεταχειρίζεται νιλανθρωπως τούς 

αιχμαλώτους χαί υποκειμένους , καί άλλα τοιαυ· 
τα. "Έπεμπε δε καί ό Hoppes επίτηδες πολ

λούς tocoiItous πίςοος, ot o'notot ττροβποιουμε· 
νοι οτι είναι Μαχεδο'νες» ελεγον προς το ςρά- 
τευμα του Αν,μέτριου, οτί τώρα civet xatpoj 

να έλευθερωΟωαιν cx της τορανν/ας toil Δηρ·/,* 

tpt'oo} καί να δεχθωσι τον Πόρρον, δς τις είναι 
άνθρωπος χαλος % δημωτιχος xat φίλάνδρωπος, 

αγαπα πολύ καί επιμελείται xat τους ςρατιώτας, 
Ί'αυτα δε ηρέθισαν πολδ τους Μαχεδονας, χαί 

μάλιςα η ανδρεία too Πυρρ'ου*. xat η εμπειρία 
εις τα όπλα* επεεδ·/) ησαν cuvctOtoptcvot εις τοΰ- 

το παλαιοθεν} χαί μαλιςα ε’κ του ’Αλεξάνδρου* 

xat ηδελον τον βασιλέα αυτών, δχί ptovov ςρα- 

τη ο̂'ν έμπειρον} αλλά χαί ςρατίώτην ανδρείου χβί 
τολμηρόν.

§· λ .  Πρώτον αε'ν αρχισαν να φευγναι 
κρυφίως οί ςρατιωτσι του Δηρητρίου εις τό ςρα* 
τοπεδον του Πυρρου, ποτέ oXe'yot, ποτέ πολ
λοί ι όπως έλυναν το- επε*τα συνε’ίη 5ορυόος 
φανερός εις όλου τό ςρατοπέδον. ” 0® at δε h i '

*4*



paouv «'$ t o  ςρατο'πίδον του Πυρρον, περιήρ* 
χονχο χπ£ /ζητούν αυτόν, να τον «δουν , εττβί- 
δη δεν τον «^νωρίζον. “Ετυ^δ δε τδτ«, να μη 
f o p -η την περικεφαλαίαν* ίνόησεν δρως το' yi- 
νόμενον , και εφόρεαεν αυτήν, xat τότε τον «- 
yvttptaav, xai «τρδχον ττρος αυτόν ζητουντβς 
αννΟημα. Δηλαδνί, η$«λον νά y/vovv <ςρατιωχαι 
εις αυτόν t καί «ζητούν να ίξευρονν ποιον είναι 
το οίνΟημα iκείνης της ημέρας (a). ’Άλλοι δ«' 
«ς«5θν τας χεφαλας αυτών με κλώνους ορυος , 
«π«{δη ούτως ησαν εςεφανωμενοι και οί Ήπ«c· 
ρωτα< (β). Τβίαΰτη ητ/>ν τότε η χαχάςαοις του 
Δψητρίου, ωςδ ««.τον τ̂ νες Μαχεδονες προς 
αυτόν, ©/λοίτον ίσως, o n  άλλο φρονιμότερου

(α) Το σύνθημα βίναι ένας λο'γος» τον οποίον /ζδν^ 
f«ioiv ολοι οί ςρατωται μυςιχως 9 χα< με' εκείνον χνωρί- 
ζοντα«, την νύχτα μαλΐς««

• (?) 'Η ίρυς 7?τον 'ΐβοα τ:7 Διο'ς, xat μαλιςα βΙ; την
Ηπειρον δίιίβ τους χρησμούς απο τη; 'ίβρας $ρυο*ς ό 
Ζ*ν$. Δια' τούτο οί ’Ηπβιροοται βίχον ciiatirepto; «ς ίίιον 
παρασημον την $ρυν , xat βς^φοντο με' αυτήν 9 αίς δ?χον 
w Αθηναίοι τη'ν Ελαίαν. Τςιαυτην συνήθειαν εχουσιν ή
δη xat or 'Ευρωπαία, xat μα'λιςα τα ς’ρατδυματα τη"; 
Αονςρίας βχουσιν /Siaaepco; τη'ν £ρυν, xar φορουσι παν· 
Ίοτδ χάνους αυ’της tft την περικεφαλαίαν*



εογον δεν η μπορεί νά χάμη εις ταυτήν την περί· 
c ασιν , παρά να φΰγη. Ο0εν εννοηοας τόν κίν
δυνον, έφυγε χρυφίως μεταμεμορφυομένος, Οί 
Μαχεδονες ησαν ττολδ βεβαρημένοι οπο του Δη- 
μητριοί) ,δίο'τί ί?του πολυδάπανος μάλιςα χαί τρυ- 
ψηλός’ δβεν εμίαηααν αυτόν τόσον«Διά τούτο cop- 

μησαν εις την σχηνην antoij, «5ρ* ον εφυγεν αυ
τός, χαί άλλοι μεν ηρπαζον, ολλοί δε εμάχον- 
το προς άλλνλους, ώςε συνέβη θόρυβος πολ ί̂. 
"Κφθααεν δμίος ο Πυρρος, χαι χαταπραυνας αυ- 
τους, έλαβεν όλον το ςρατόπεδον άνευ μάχης. 
Οί δε Μαχεδδι/ες .έχήρνξεν αυτόν βασιλέα της 
Μαχεδονίας.

$. λα* "Οϋτω λοιπόν εχυρίευσεν ό Πυρρος 
την Μακεδονίαν, χαι έχηρόχθη βασιλεύς αυτής. 
Η3λθεν όμως χαί ό Λυσίμαχος μετ ολίγον ♦ ζαί 
έζητεί μέρος χαί βυ’το'ς, χατα το δίκαια της 
συαμαχίας, λεγων, δτι διά τον αυτόν σχοπον
έχοπίαζον έχ συμφώνου χαι οί δυο. ‘Ο δε Πί,ρ* 
ρον ιξεΰρων ότι δεν είναι ασφαλή ς εις ξένον βα
σιλείαν, διότι οι Μαχεδόνες έχλινον χαί προς 
τόν Λυσίμαχον, έχρινε συμφεριώτερον πρός το 
παρόν, να. εΐναι φίλος μέ τόν Λυσίμαχον* οθεν 
έ μοίρασαν την Μακεδονίαν, x«c ελβό'εν ό Λυ-



μαχos *« npo's την Q ράχην μβρη. Καί ουτω 
jots μεν έμειναν ψιλοί, χαί χατεπαυσαν τον πό
λεμον. Άλλα /xer* ολίγον ή διαμοίρασες αυτή 
χαί γειτνίααις εγινεν αιτία νέας χαί μεγίςης «χ- 
θρας χαι διαψοράς, χαί αργή νέου Πολέμου; 
’Επειδή, ώς λέγει ο Πλούταρχος, πως sivai 
δυνατόν να ήσυχάσωσιν οι τοιοότοι γείτονες» 
των οποίων την πλεονεξίαν δεν έμποδίζουσιν oil- 
τε διορίζουσι, μήτε το πέλαγος, μήτε τα όρη, 
μήτε η άχατοίχητος ερημιά , μήτε τα ουνορα 
της ’Ευρώπης χαι ’Ασίας; Πως είναι δυνατόν, 
να μη εΰρωσιν αΙτίαν πολέμου οι τοιουτοι, ό
ταν βλεπωσι χα9’ ίχάζην ο εις τους τόπους του 
άλλου, οί όποιοι ευρίσχουσιν αιτίας χαι ςρατευου- 
mv εις τόπους άγνωμους, εχοντες εμψυτον τον 
y9otov χαί την επιβουλήν· *Ουτο'., λέγει, έχου- 
οι δυο ονόματα, τον πόλεμον χαι την ειρήνην, 
ν.αι μεταχειρίζονται αυτά ως νομίσματα, ουγΐ 
προς τό δίκαιον, άλλα χατα το συμ.ψέ'ρον·

$· λα\ γΟυτθ£ μέν ήαόχαζον τότε προς τό 
παρόν. ’Ο δέ Δημήτριος εψυγεν εις την ’Ελλά
δα εις τό άλλο ςράτευμα , χαί ήνωοθωσε πάλιν 
τα πράγματα αυτοί. ’Ε.ξουσίαζε δέ τότε σχεδόν
sAv)!) r/;p ’Ελλάδα , την οποίαν έχυρίευσεν ό
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Ιχάσσανόρος ώ$ εϊρηται, Οΐ ’Αθηναίοι μη ελ· 
πίζοντες νά ανορθωθή ηλεον ό Δημητριος, άπε· 
ςάτησαν} αν ον ηκονσαν χνρ nttoort αυτοί. 
Ήλ9«ί/ όμως νοερόν με όίναμιν ικανήν > χ,αί eno- 
λιόρκησεν αυτούς, Μαθων όε 6 Πόρρος την α· 
νάρρωσιν τον Δημητptov, εςράτευσεν είς την 'Ελ

λογα λόγω μεν, να βοηθήση to’j's KAAvjt/as} 
εργω ο« , να ταπείνωση τον Δήμητραν· Τότε 
εκσλεσαν ανιόν καί οί Αθηναίοι εις βοήθειαν, 
καί ηλ 9ε προθίμως. Ό  Δη μητριός όμως ελυαε 
πρότερον την πολιορκίαν των ’Αθηναίων. "£${£· 

oe οί *Αθηναίοι πολλην περιποίησιν καί tJ· 
γνωμοσόνην προς τόν Πόβρον, ώςε εζωγράμ- 
σαν καί τr,v εικόνα αυτού , την οποίαν εγόλαι· 
τον όςερον εις ε’νθόμησιν της ευεργεσίας, ω<λΐ- 
γει ο Παυσανίας. ’ Ανεβη οε ο Πυρσός είς τρ  
αχρόπολ’.ν, καί εθυσίααεν είς την ’Αθήναν, ί* 

πειτα asp* ου εϊόε τό κάλλος καί την εύνομιω 
της πόλεως , είπε προς τους ’Αθηναίους, etι 
τόν εΰαρεςεΐ πολύ η προς αυτόν εύνοια καί πί· 
*;ις του δήμον , o,uoo$ ο ν  ε/ΐχ>αι yv&atVj να pj 
δεχβώα πλ«οχ; είς το $£η5 /3ασ*λ£α τινο είς ty]y 

ηόλιν, fwjrf ι>2 ανο/ςωσ: Τ3$ πολο$

Τότε <rj>ej><oV/4aev ο IlJ^fos jx* top Διρ



μητριόν. lieti ο μεν Αημητριος pit' ολίγου ini- 
pad* it$ tvjV '\aiav , pi σκοηον * va χυριεύσ-ρ 
toJs τόπους του Λυβί/χα^ου, tvj« Kapiav xai 
Λυδίαν» Τούτο δε μαθούν ο Λυσίμαχος» χατί- 
itfiae του Ώυ^ον, νά πολεμά τος its τν)ν Θίβ· 
σαλίαν Μι 'Ελλοία πόλ«<ς *ou Δημητρίου, *ϋ 

δε Πύρρος /ίΐολεμει ηροΰύμνς, $ιλίύ» να ϊχη 
είς ασχολίαν τού; Μακεδόνας.

§. λβ"· "Αυτή τοίνυν y ανάγκη τού Λυσι
μάχου εγύλαξεν ϊυ>ς τότε την μεταξύ αυτών it- 
ργ,νγ,ν. ’Ay’ ου δε ivixyOy ο Δηοητρίος fits την 
Συρίαν} xai ηλευΟερωθη ο Λυσίμαχος εκ τού 
<ρό$ου εκείνου % ετρεψε τά όπλα αύ τού πρωί ον, 
ηρος τον ηλησιεςερον γείτονα f γίλον, σύμμα
χον και χρήσιμον εις την ύπαρξιν, xac διατμρν;. 
ό:ν fc, αυξησιν τού βασιλείου αυτού γινόμενου. Ύό- 
τί Koittoby οτι διετρι$εν ό Π&̂ ρος εις την'Έδεσσαυ 
αμέριμνος » (ύρμησεν ό Λυσίμαχος * χαΐ ερ9αοε 
τας άμαξας, α< οποΣαί εγερου τας τρογάς εις 
τ>1» Εδίσσσον , όχα τό ςοάτευαα τού Πυβρου· 
Οι δε ςρατιωται οι ρόλαχίς αύτων ν,σαν ολίγοι 
BS “ρός tvjp δύναμιν τού Λυσιμάχου * ο9εν άν- 
-ε~ό9ησαν μεν, ολλ’ ivuvfiyaav , καί ε\α$ευ ό
Αυοίμαχος τάς τροψάς , ούςε ουνί&η ελλειψις 

* ‘ Κ  2
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εις το ςρατόηεδον του ϊίόρρου* Μεταξύ δε ταο* 

T7JS της δυςυχίας, 'ey pas εν .ο* Λυσίμαχος προ'; 

τους Μακεοουας, καί ωυε<ο<ζεν αυτους> ctt Si·; 
θελουσο βασιλείς τους γίλους^τοΰ ’Αλεξάνδροα, 
αλλ* εδεχθησαν τους ξένους , ο* ο'ποΓοε ο|°«» 
ιερότερου όποχε/αευο« των Μακεδονων βασιλέων. 
’Ακούοντες ούν αυτά ο 1 Μαχβδο’νες επείγον», 
ωςε αυνέβησαν τα αυτα, βπερ συνέβη σαν χαι 
κατά Δημητρίου, "Ornv ό Πυ^ρος φοβηθείς, ελβ* 

6ε τους Ήπεφώτας, xai τους άλλους ουμμά; 
χους , xai άνεχώρησευ εις την'Ίίττειρον, KatoS· 

τως έγινεν αυτός διδασχαλος του Λυσίμαχον 
επειδή χα9ως διίρθειρεν αυτός τους Μαχεδοοβ; 
προτερον κατά AojpjTptoo, οΰτω διεφΰειρεν αΐί 
τους xai ό Λυσίμαχος χατ αυτού.

§. λβ\ Τοτβ είχεν ιχαυους το'πους ό Πώ

ρος , xai εδόνατο νά .ζηση με ησυχίαν xai to- 

δαιμονίαν, βασιλεύων τους Ίίπειρωτας, tow 

νομίμους αυτοΰ υπηχόους. "Οριως οι τοβουτο: 

φιλόδοξοι δεν υπογερουσι την ησυχίαν xai ο- 
πραγμοσυνην, οτ«ν εχωσι μάλιςα xai τους τρό

πους ι α λλά  τότε μόνον ευχαριςουνται» otsj 

προξευωσι ταραχήν xai ανησυχίαν εις άλλους» 
η όταν ταράττωνται xai συγγ^ίζωνιαι αυτοί w
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άλλων· Toita νομιζουσιν ηβυχών xai εύδαιμο· 
νίαν οΐ τοιοντοι. Δ«α τούτο χαί ο Πικρός Stv 
εδύνατο νά ηουχα’ση εις την "Ήπειρον περιωριο- 
μένος· *Επειδη όμως άπελπίσβη arto την Maze· 
Sou’aVt ηρξατο να βλέπη πέραν της ’ίονίχης 

3αλάσ<της προς την ’Ιταλών, ως xai ο προχά- 
ιοχος αυτοί ’Αλέξανδρος· Σοιέπεσε δέ χαι τότε 
οχεδύν η* αυτή πρόφασις , ητος εκάλεσε xai αυ
τόν «ίς την ’Ιταλίαν ♦ ως καί τον ’Αλέξανδρον.

§, λ/. Κατ’ «κώνους του'ς χρόνους έπολε
μούν οι *Ρωμαίοι του'ς ΤαραντΛους, καί «ςί- 
νοχωοηααν αυ’του'ς πολύ*. Οΐ Ss Ταραντίνοτ μη 
δυνάμενοι xai υηορε'ρωσι πλέον τον πόλεμον , 
μήτε' να διατάξωσι τα πράγματα εις είρνυην xai 
συμβιβασμόν , διά την ασυμφωνίαν xai xaxcav 
των δημαγωγών, έβουλεύοντο νά χαλέσωσι τον 

llvfpov σύμμαχον, ό όποιος δεν εϊχεν άλλον 
πόλεμον, τότε , ’ xai νά χάμωσιν αυτόν ηγεμόνα 
χαί ςρατηγόν, ίξεύροντες , ότι η τον ό εμπει
ρότατος τότε ςρατηγός. Τ ινές δέ , χαι μάλιςα 
οί γεροντότεροι xai φρονιμώτεροι δεν εδέχοντο 
η,ν γνώμην τούτην , φοβούμενοι τον ϊΐύβρον, 

/*ηπως χαταλύσ’/) την δημοχρατίαν αυτοον, xai 
£»°υσιαση αυ’τους εκείνος» ’Ύπερίσχισαν όμως
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οί ολλοί, xai άπενάβιοαυ νά επιχυρωσωσι τγ»
yvwpjv. Έχε/νην δε την γ,μ-:ραν , δτε ε/κελλι

να ίΚ(Χϋθ(ύΟη το δόγμα, χαΐ έγινε βυνίλεοοις
(πί τουτω, (ΐς των intoη'αων πολιτών Mitce»  ̂ *
χαλουμενος, λαμβάνει λαμπάδα εις τάς χεΐρας, 
ενα παλαιόν ςέγανον εις την χεραλη'ν, χα: ε> 

χετα: εις την σονελευβίν., εχων xai μιαν βνλη- 

αοί'δα προπορευομένν,ν xal αυλουσαν. ’Autos i* 
ηκολου9η τραγωδών xai κωμάζων ως με%& 
μένος δηλώδη. *0 δε' όχλος, ός τις ητον eovey 
μέυοζ έχεϊ y να $εωρο’σΐή έχείνας τάς χριαίμου$ 
υποθέσεις , αρ* οδ το'ν ε’δον ε?ς τοεβύτην χατβ*

«τασίν, αρηκαν τας χοινάς xai πολιτιχας υπο9ί·" /
σ?'ς, χα; έχοαζον αυτόν γελωντες xai yjtso· 
χροτο'ντες, νά ίλΟη ε«ς την μεαην αυτών, ν£ 

TpayΓοδηση* ομοίως έλεγαν xai τη*ν αόλ-ςτριδα 
νά αύληση. *Ηλ9ον λο<πδν εις τη'ν μέστ,ν, xti 
η ΰονέλεΐισις εβιώπγρε, να α’κούση τον αυλό» 

και το' άσμα. ’Κχείνος όμως αντί νά ψάλη, εί
πε μεγαλοΰοόνως τα ε*£ης. "Αιδρες Ταραντΐνοΐι 
χαλα χάμνετε καί δεν εμποδίζατε τινά, αν 3ε*λη 

να χωμάζη, έως δτου έγομεν την ελευθερίαν' 
ον δα ως εχβτε γνωσιν , χωμάζν,τε χαί ε’ τ̂εΤς, 

ίΐρΐν ελ9η ο' Πυ ρ̂ος εις την χείλι* μας* διοη
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υςερον, αψ ου *>>/) ΐχΐ'νοξ, 5ίλομεν μεταΘά- 
\y χαί τον βιον χαί ty*w St’atrav. Taut a είπεν 
ο Μ/των, τβ 0iro?e (τάραζαν πολλοος, ως« 
ĉ tvs «£$ tvju (χχληαΐαν. 0< άλλοι Ομως
(p&oovTO περισσότερον τούς 'Ρωμαίους πάρα 
τον Πνρρον, έ«οτ« «δλιπον τον exorto'y εχείνων , 
χαί ty)t> ιαοτων αδυναμίαν* τέλος δε υπερίσχυ- 
σαν ουτοι, χαί διωζαντες τον Μετωνα εχε'ώεν, 
ε’πεχόρΐύσαν τό δόγμα*

§. λδ\ Ά γ· ου δε επεχυρω$γ, vj γνώμη αυ
τή, έ'-εμφαν πρεσ&εις χαί δώρα πολλά £t$ τν'υ 

προς το'ν Πυρρο», χαί αυτοί χαί οι άλ
λοι ’Ιταλιωται οί γείτονες χαί σάμαχοι αυτων 
οϊ Μί<τβ~ίθ£, Λδίικβυο* χβί Σαυ»'«'τσ(. ’Ελίονιίς 
os ίζδ?, δλδ^ον, οτιιΒέλουσιν αυτόν μόνον ςρα- 
xvjyov, δία τν}ν ςραπωτίκην fpovvjaiv χοί εμπει
ρίαν, χαί διά την υπόληφιν χαί ρημην' ςρατευ'- 
ματα δε εχονσιν αυτοί πολλά δίχοοί χιλιάδας ιπ
πείς, χαί τριαχοαιας πενήντα χιλιάδας Πδζους. 
Ταΰτα δε άχου'σαντες ό Πυ'ρρος χαί οί Ήπειρω- 
ται, ωρμησαν με μεγάλων προθυμίαν να ετοιμά- 
ζ'ωαι την εχςρατεΐανί χωρίς να αμοιβαλλωσι παν
τελώς είς την χαλνρ εκ$ασιν του επιχειρήματος. 

λδ. 'Ο Πύρρος (ΐχεν ενα νόμβουλον Θίτ*
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102
•ζάλον Κινέαν ονομαζόμενου, πεπαιδευμένου καί 
φρόνιμον, καί tig το λεγε·.ν δεινότατου, os τις 
ε /ρηαάτισε μαθητής του Αημοσθενους, χαί σχε
δόν είχε τα προτερήματα εκείνου * επειδή iqrov 
ό δί-.νότατος ρήτωρ του καιρού εκείνου, καί μι
μητή; αριςοςτου Αιμοοθενους  ̂ ως$ οί όκουοντες 
αυτόν δημηγοροϋντα, ένόμιζον, ότι βλεπουσι τήν. 
εικόνα του Αημοσθενους, κα) αχουουοι την δεινό
τητα καί δόυαμιυ εκείνου. Τούτον μεταχεφιζόμε- 
νος ο Πυρρ'ος σύμβουλον καί πρεαβυυ, καί πέμ- 
πων αυτόν εις τας πόλεις, χατωρ9ων6 τον σκο
πόν αυτου· o9fv ελεγευ αυτός ό Πυ^ος* ότιυ- 
υπεταζε πλείονας πόλεις με' τους, λόγους του 
Κινέου, παρα με τα όπλα. Αια τούτο είχεν αυ
τόν ε>ς μεγαλην όηολν)ψίν καί τιμήν. Ουτος λθ{- 
πόν, βλέπων την προθυμίαν του Πόβρου, καί τήν 
ετοιμασίαν δια τήν εκςρατείαν εις την ’Ιταλίαν, 
πχρετήρησε καί ηυρεν αρμόδιον χαιρόν , οτε έ- 
σχόλαζευ ο IT’j^os, έπειτα είπε προς αυτόν ταυ- 
τα. Άκουομεν, (ό Πι/Ιμε, οτ« οί'Ρωμαίοι είναι 
πολεμικοί, έζουσιάζουσι καί πολλά πολεμικά έ
θνη * αν όμως δωση ο θεός και τους νικήσω- 
μεν είς τί Βέλει μας ωψελήση r νίκη εκείνη * 'Ο 
δε ll^pos είπεν' ω Ηινέα, έρωτας δια πράγμα



φανερόν xal ιραινόμενον. Καί ποt'a πόλις, η ποιαν 
έθνος των 'Ελλήνων η rtov βαρβάρων δΰναται 
να μας άντιςαθ%, άφ οί νικϊσωμεν τούς *Ρω- 

μαίους; Ευθυς ε'ζουσιάζομεν μετά ταΰτα όλγ,ν την 
ΐτβλ/βν, της οποίας το μέγεθος, κ) δόναμις καΣ 

βρίΤί) τ^ς χωράς Ι*ρα* πασίδηλα · χα£ ίσως άλ
λο* τίΡίς ρ γνωρίζουοιν αυτη, ουχί όμως χαί συ» 

§. λς\ Ταίτβ «χοοσας ο Κ*ρεα$ , εσιώπη- 
σεν ολίγον, επεαα είπε» Λοιπόν, όφ o’j xu- 
ρίίϋτωίχίρ την Ίταλίαν, ώ βασιλεύ, ϋςερον 'τι 
πρέπει να χάμωμεν· *0 δε ΐΐύβρος, μη γινώσχων 
εις τι αποβλέπει, xat που μέλλει να χαταντηση 
η ομιλία αυτοί», εϊπεν. "Εχομεν πλησίον την Σι· 
χελίαν, η οποία είναι νήσος μαγάλη, ευδαίμων 
χαΐ πολυάνθρωπος, χαί απλώνει τάς χεϊρας χαι μάς 
χράζει, χαι είναι ευχολον νά την χυριεόαωμεν' 
επειδή άγ ου άπεθανεν ο βασιλεύς aiir^S *Α- 

γαθοχλης, χαταταράττει αυτήν, ώ Καεα , α
ναρχία , τα σχίσματα χαι οί δημαγωγοί» Καλα 

λέγεις, εϊπεν ό Υκνέας, αλλ* άφ ου χυριευαω- 
μεν xat tvjp Σίχέλίαρ τελειώνει η εχςρατεία μαςj 
Ουχί, εϊπεν ό Πυβρος . βλλ* υςερον ημποροό- 
μ(ν νά χυριεόαωμεν μεγαλητερους xal μαχρινω· 
•τερους τόπους, αν μάς βοηθηση ό $εός» Δ*α τ&
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νά άφήσιαμεν τvtV Λίδυαν xai Βαρχηόόνα, otav 
είναι όυυατόν να τάς χυριεόσωμεν; Δεν ιζεόρεις, 
ότι ο 'Aya9oxXv]5 (πέρασε με ολίγα πλοία» ο· 
ααν ευηγε χρυφίως sx των Σαραχουσών» χα: ο- 
λιγον ελειάε να κυρίευαν] την Καρχηδο^α; ’Ay’ 
ου όέ χυοκυσωμεν xai ταυτα τα μέρη » ημπο- 
ρονν να μας άντιςα9ουν υςερον έχεϊνοι» οί ο*· 
ποιοι μας χαταφρονοΰν τώρα· "Οχι* (ίπεν ό 
Ιήνέα;, επειδή όταν έχ'ομεν τοιαότην δυναμιν, 
ημπορουμεν να λά&Μμεν πάλιν την Μακεδονίαν, 
xai να ί£ουσιάβωμευ xai όληυ +χν *Ελλαδβ* 
<αλλ’ υςερον, όταν έ'χωμεν τοσουτους τόπους xai 
τοσαϋτην δΰναμιν τι πρέπει να χάμιαμεν · *0 δε 
Πυρ ρος άχοΰσαςxaiταΐτα, εγέλααεν, έπειτα εί
πε. Tore, pike» ησύχαζααεν» αναπαυόμενα > 
τρ'όγομεν xai πίνομεν χα9’ έχαςην» φ*λολθ)>ουν- 
τδς » xai ευφραινόμενοι. ·

§. Κ ·  *0 σχοττο; του Κ^εου ν,τον* να 
χαταγερη εδώ την ομιλίαν. "Οθεν αχοόσας xai 
ταΰτα, είπε * λοιπόν ο αχοπός είναι» ινα ησυχά- 
οΐύμεν υςερον , xai να έφραινώμεβα. ’Αλλ* εόν 
δέλ'ομεν ησυχίαν xai ευφροσύνην, ποιος μας εμ- 
ποοΐζει; Γίοίος μας αναγ/.αζει να μη εχίϋμεν 
ψαυτα τα περισποόδαςα χαλά· η τι μάς λείπει



l?$ eiti \ a t ) O t v  t Q V T ' a v ;  Δεν είναι ψρονιμώτερον ,  

vs? ησοχάσωμεν τώρα, xas vs? άπολαμ&άνιαμεν 
χνρις χόπους, κίνδυνους χο< xctxonaQfi'ai ταΰτα 
ra υπάρχοντα χαλά, παρά νά αγησοαμεν tvjv πα* 

ρουσαν ησυχίαν, επειτα να άγωνιζώμεΰα να τνίν 
γ9άσ'αμεν με τόσος χόπους, χινδύνους * αίματο· 
γυσίας , xas* βλλβ τοββΰτβ χ*χβ , προζενοΐντες 
ενίοτε qast? χ«χ* xes δυ^υχίας δ?ς άλλους , 
x«? ενίοτε άλλοι είς ημας·̂  Ουτοιοί λ^ο« ελΰπη* 
ββν fcf'v τον Πυρρον, επειδή ενόησε πόσην ησν 
χίαν χαί ευδαιμονίαν άγηχ$ , Οίν «δίεοβλον ο- 

μως την γνώμην αυτόν , Score δεν εδυνατό να 
atpra-jί την ελπίδα, την όποιαν ί’τρεγεδιά πράγ
ματα επειθυμητά. 09εν πσρεσχευαζε την ε’χςρα- 
τείαν, χαί τον ςδλον. 'Ο ςδλος ουτος^τον λαμ
πρός χαί μεγαλοπρεπής, χαί μάλιςα νί βασιλιχη 
τριήρης, ώς λε'γει ό Πολυ&ος (α), ^τον <Επτν'- 

ρης οϊον με επτά αράδας χοοπία, λαμπρά k. μεγίςη, 
§· λη*. *Αφ’ ού λοιπόν. n'tοιμάσθη ο ςο’λος» 

«“«μψβ ποιοτοντόν Κινεανείς τους Ταραντίνους 
με τρεις χιλιάδας ςρατιώτας* επειτα επεμψαν οί 
Ταραντΐνοι εις την 'Ήπειρον διαγόρα πλοία, ίππα-
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ya>ya\ καταρρακτσ k, πορθμεία, εις τά οποΐαεβα· 
λε το ςράτ$νμα όΠόρρος, νά περάαη είς την ’Ιτα* 
λίαν. Ολου το ςράτιυμα τούτο, το ο’ποίον ίισηλ- 

βευ εις τα πλοία, ητου el'xoat χιλιάδες πεζόν9 
τρεις χιλιάδες ίππιχόν 9 δυο χιλιάδες τοξόται f 
πεντακόσιοι σ<ρενδονήται9 χαί IΙχοοιν *Ελί(ραντίς. 
sAy* 06 ΐγ'.νε χαί τούτο, είπλευσεν όςόλος, τον 

281 χρόνον προ Χριςού, χαί διί&αινε την ’Ιο*· 

νιχψ θάλασσαν. ’Αλλ’ ότε ηλθεχατά την μεσην 
του χόλπου, εζερράγη εζαίγνης άνεμος βοριάς 
σφοδρότατος, χαί χατεοχόρπισεν δλον τον ςο* 
λον. Μερ'χα πλοία δεν εδυνηΒησαν νά φθάσωσι 
την ’ ΐταλί'αν, χαί εξεπεσον εις το Λιβοχον χαί 
Σικελικόν πέλαγος* τα δε άλλα, όσα δεν εδυ· 
νηΟησαν νά περάσωσι το ακρωτηρίου της *ίαπυ- 
y/ag, τα ερριπτεν η $σλλασσα την νύχτα είς το· 

ττους πετρώδης, χαί σχοπελονς, χαί τα σονε- 
τρ r5e. Μεταξύ τούτων ητον χαί το βασιλιχόν 
πλο?ον , εις τό οποίον ητον ο Πυρ’ρος. ’Επειδή 

δε ησαν εις αυτό οι εμπειρότεροι χαί προθυρω- 
τεροι ναόται χαί χυ$ερνητa t, άντεπαλίυσαν με 
τον άνεμον και με τα χνματα παραδόξίύς, χαί ε- 
πληαίαζον πρός την γην, με πολλούς χόπους χαί 
ταλαιπωρίας, εως οτου ειχον πλάγιον τον όνε-



μον και τά κύματα. 'Τςερον όμως αφ ού επερασαν 
το ακροατή ριον της ’ΐαπυγίας, οπηντησαν εναντίον 
καί άντίπρωρον τον άνεμον καί τα κύματα, χαΐ 
δεν ητον πλέον δυνατο'ν να άντιςαβωσιν εις την 

τοιαότψ άκράτητον βίαν καί ορμήν. "ΟΘεν το'τε 
ê Oaoav είς τον έσχατον κίνδυνον, καί εις την 

μεγίςην απελπισίαν * επειδή αν εοίαζοντό πλοΐον 

εναντίον του το ύ το υ  χλυδωνος, ητον κίνδυνο?, 

να ανατροπή ή να οιαρραγή. ”Δν πάλιν άφηναν 
«ύτο' it's την άρμην του άνεμον καί των κυμά
των * να τδ καταφέρω είς ir.eivo το άγριον 
πέλαγος, είλεπον καί εκεί τον θάνατον επ’ όφ. 
θαλμων · ίτοτε αν άπεφευγον τον κίνδυνον τοΰ 

πιλότου? κατάτινα παράδοξον τύχην* επρεπε νά 
πεσωαιν εις άκραν τινά πετρώδη την νύκτα είς 
το σχο’τος.

λ$\ Εΐς τοιαυτην ανάγκην άρα κατην· 
τησεν ο Πυρρο?, ώςβ ecp9ααεν εις αμηχανίαν. 
Μίαν άμνδράν ελπίδα μόνον εβλεπε * νά άγή- 
αη το' πλοίου, πριν άπομακρυνθή πολύ απο' της 
γης, χβ) να πεσ’ρ εις την θάλασσαν. "Οθεν επή- 
δησεν εις την $αλασσαν. Ευθύς δε 8 πήδησαν 
καί οί φ:'λθ{ καί δορυφόροι αυτού, με' πολ- 
λήν φιλοτιμίαν καί προθυμίαν* να το'ν βοη-



Βησ&σιν. Αλλα ·/, ταραχή τωχ κοματιύν, χα) 
to οχοτος τη; χυχτος ε ματαίωναν την itpο9θμίαν 
τών ψίλ(ι,ν. "Οΰεν εχυματιζετο ό Πιΐρρος εως 
ο'που εγινεν ήμερα, *ai επαυσεν ολίγον καί d 
άνεμο; * χαί t o t s  εξεπεσεν $ϊς ti\v χώρον τών 
ΛΙίσσαπί'ωχ. '0  τοσοΰτος χά£υχος xet >ί τοσαυ- 
tvj καχοηά9ε:α, ηοονατίσβ» πολϋ to σωρα au- 
του , ολλ’ η τόλμη χα< to yevi/aroy f ρόνήμα της 
ψοχτ55,ν}ΐ'αυτ'θ^το ii’s tvjx δυςυχί'αΐ;» xai i f  ράν
τισε πώς v« otopOcJevj το' πραγμα9 καί χα α’χαπλ-̂ · 
ρώση την ζημίαν. "Κέραμον δε είς βοηΘίίαχ «J* 
tod &£ ΜεοσαπίΟί} χαί εχ τοΰτο<ς ε’σώδηααχ χβί 
τίχα πλοία αυτου, χαί ηλθοχ» είς τα οποία ιυ'ρε· 
δ'/,σαχ ως ουο χίλίά^ες πεζοί ςρατ{ώτα£> ολίγοι 
τ̂ χες hjtiiii καί δυο ’ΐϊλε^αχτες. Ταοτην f/jx 

δυναμιν ελα&ν ο Πυρρος, χαί ηρχετοείς τα Τα- 
ραχτα· Άχουσας όε d Η«χεα$ τα συμβάντα , εζηλ· 
θεν είζ απάντησιν αυτου pu τους ε’χεέ ευρισκόμε
να; ςρατιώτα;. Οί ΎαραντΙνοι ήσαχ τοσοχ yjxayxa- 
αμενοι ηρότερον, ώςί εδίχΒησαν σχεδόν οΐ πλε<ςθ4 
την γνώμην , να συμφωνν\ο<υσιν είρννην με τους 
ΊΡωααίους. Πρώτος δε τη; γνώμης τούτης ητοχ 
δ ςρατηγδ; αυτών "Αγις. Άλλ* άρ ου ηλΟεν δ 
hcvtaSf διεα/,ίδασέ την γνώμην ταυ την f εδωχιν



xat την ςρατηγΐαν εΐς άλλον* Kat ούτως άπίδί'ω- 
ξαν τους 'Ρωμαίους (a ),

φ. pu Ms τοίαυτην χατάςαοιν χαί εΐς τοι- 
aCtijv περΐςαοιν ερερεν η τάχη τον Πόρνον *fe 
ϊά$ Τάραν τα, νά πολέρηνητοάς 'Ρωρβί'οος sc; 
φ'νον τοπον , xat' νά ίλ«ν9«ρωβ>) τοάς δίχο· 

ν̂ωρονας Ύαραντίνονς. *ΌΘ«ν ί’δ ίφ  tote ταπίι- 
νωαάνην xal πραότητα προ'$ τους Taptmtvovs» 

μεΐαχειριζόμενος αυτούς χατα την ^ίλησίν at!· 
των, «cos νά σοναχδν; η δάναρις αυτού. ’line:* 

δη δί'ν ί^9άαη δ ςολος, άλλ’ ίσχορπίβθησαν τα 

πλοία, tfs διαφόρους τόπους fc, λιμένας) k, χατ 
ολίγον σννη9ρο/®5ησαν πάλιν. ’Εν τουτοις ορως 

παρενόρει τά τδη των Ταραντ/νων, χβί το' πο· 
λίτευμα το δηροχρατίχον xat ελεύθερον· ’Εκεί- 
δη ενομιζον, δτ: πρέπει νά πόλε μ·/} αυτός με 
τους ’Ιΐπίίρωταί νά τούς ελευθερώση, xat ίχεΐ· 
νοι νά όιατρέ&ωσιν εις ουναναςροψάς, εΐς τάλου· 
τρά , ίί$ τά }>νρνάσία , θεάματα , xat περιπά
τους, χαί έχει νά ομιλούν περί πολέμου, νά 
χρΐνοοοι τους ςρατη^οάς, νά enatvovv , νά χα- 
τη ο̂ροον * xat νά y^ovtxoov. Ταίτα λοίπον πα· 

ρατηρηβας, xat ςοχαζόμενος, δτί ο* ελεύθερος
♦· ■—  I -  , - | |

(α) Ρ ολ>.:ν· Ρωμ* τομ. γ \  4<>1·
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χαί αχαλίνωτος οχλος δεν είναι ευθίτος μήτε 
άλλους να φυλάξη, μπτε toy έαυτοντου, αν 
δεν άναγχασθη , άπίχλεισε τα γυμνάσια 9 του'ς 
περιπάτους και τάς λοιπός διατριβά$, (μπόδισε 
rods πάτους καί τάς ανωφελείς συναναςροφάς9 
χαι παρεχίνει αύτους, να λαβωσι τά όπλα· Τοί- 

το όμως εγινεν, όταν εσυνάχθη η περισσότερα 
δύναμις αυ του. "Επειτα εςρατολόγει αύςηρως, 

χαί ακριβώς. ώςβ epoyou πολλοί εχ της πόλεως- 
επειδή εις τάς δημοκρατικός διοικήσεις είναι συ
νετισμένοι, νά ζ$ όπως $ελει εχαςος, χαι να 
χάμνη ό,τι $ε'λει9 χαι όπόταν d-ίλη. Καί όταν 
εμποδισθη αυτή η ελευθερία, το πράγμα φαίνε
ται είς αυτούς δουλεία χαί τυραννία. ’Άλλο* πά
λιν ύβριζαν χαί εβλασφημουν τρωγοντες χαί πί· 
νοντες είς τά χαπ^λεία. Τότ* *Ευρεθησαν δύο 
νέοι, πίνοντες την νύχτα χαί αίσχρολογούντες 
κατά Πΰρρου, καί το πρωί’ εχάλεσεν αυτούς ο 
ΙΙΰρρος είς εζετασιν, αν είπον τοιαύτα αισχρά 
χατ αυτού. Μάλιςα, ίίπο», (υ βασιλεύ, χαϊ 
άν είχομεν περισσότερον οίνονt, επρεπε νά αχού- 
cyjs χαί άλλα πλείονα. "Αυτή η άςεΐα χαί προσ
φυής απόχρισις ισώσει; atlrouV E ’s τοιαύτην κα- 
ταςασιν χαί προθυμίαν ησαν οι Ύαραντϊνοι.
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μα· *Ev ro’Jroις δε ψα9εν, ott o A ar 

(ΓΓνος "Γπατος tors xets «ςρατηχο'ς των 'Ρω· 
μαία») ε'ςράτευε κατ' αυτοί! με δόναμιν μεγάλη  
xat σχεδόν εΙσεΘαΧεν. ε!ς την Αευχανιαν» xal 
ε’λεηλα’τίί την χω'ραν, *Αλλ* αντο'ς £sv ητον e« 
ητοερβσαδνος, διότι τα ςρατευματα των συμμά
χων δεν ηλ9ον, χαί επρεπε νά προσμενη εξ σ’-
νάγχν,ς. Δεν εχρινεν όμως συμγίρον, νά a fw y  
του εχΒρόν νά «λ0η πλησιεςερον, να' άγανιζη 
την χωράν, χαί να φυχραάτη τους συμμάχους , 

αρπαζων χαί λίηλατων τους τοπους αυτών. ’ Ο- 
θεν ί’πεμψε χη'ρυχα προς τους ‘Ρωμαίους f xal 
ιλδ^εν, on «ν SiXicct νά συμ&βασΟουν με τονς 
’ΐταλιωτας , να' μά πολδαησωσιν, α’λλα νά διο- 
ρισωσιν αυτόν χριτην της διαγόρας· Καί εν του- 

τθ(ς ίςρότευσε καί αυτός με την παρενρεθεΐσαν 
δόναμιν» ’Επειδή δε απεκρί9η ό Λαι&ϊνος, ό
τι οι *Ρωμαίοι ουτβ χριτ^ν δέχονται αυτόν, ου- 
τδ ως εχθρόν τόν φοβούνται, ^λ0ε χαί εςρα- 
τοπεδευσεν εις την μεταξύ Ήραχλει'ας χαί Παν* 
δ ο σι ας πεδιάδα. ’Έρια 9 ε δε , οτι ηλ9δ καί ο* 
Λαιμός, καί ε’ςρατοπεδδυσδ πλησίον, πέραν 
τον Σφεος ποταμοί.

§. μβ'· Τότε ό Πόρρος 5ελων νά χατασχο-
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ziiicy το ςρατοπεδον των 'Ρω μαίω ν» νλ,9ιν?ε- 
φίππος πλησίον του ποταμ ο ί, καί ε'δεωρησεν αυ
τό. 'ίδων δε το' σχήμα too ςρατοπεδου ,  την 
ταξί» των φυλάκων, καί πάτου την εόκΰσμιαν, 
εδαυμασεν* ο δ Ευ είπε προς toy πλησιεςερον φ> 
λου αυ'του, ο οποίος ωνομαζετο Μεφακλης* η 
μεν ταςίς αυτή , (t) Μεφάκλείς» των βαρβάρων 
τούτων, |3λεπομεν on  δεν είναι βάρβαρος* τα 
λοίπο όμως ίςερον θε’λομεν τα δοχίμάση. Έκ- 
το τ ί αρχ^ε να φροντίζη δία' τδ μέλλον* καί 
ί'πεφασίσε να μη ooyxoOTviovj μάχην, πριν ελίω- 
σ*ν οί σύμμαχοί αυτοί , άλλ’ ε5αλε μόνον φυ
λακήν St’s το'υ ποταμόν , να εμποδίων} tcu's 'Ρω
μαίους , αν θελησο^ν να περάσωσί προτερον· 
"Λ λ λ’ οί 'Ρωμαίο* ηδελον εξεναντίας, να ε’πίπε- 
σωσίν ϊ£*ς αυτόν τότε, οτε ητον αδύνατος» πρίν 
ελδωσίν οί σύμμαχοι αυτοί. 'Οδεν ε'&ασαν την 
δίαοασίν του πο τα μ ο ί, δίσδατυοντες είς πολλά 
μ*ρη> ώτε οί φυλακές του Πυρ’ρου ε*κ<νδυ*υεασαυ 
να κυκλωδουν, καί δία τοίτο «νεχωρησαν.

§· μφ’. ’Αχουσας δε ο' Πυρρος , ore εφυφον 
οί φυλακές, καί οί εχθροί όιαθαίνοοαν άφόέως 
τον ποταμόν, παρηγγειλεν είς τους ςρατάφους 
του πεζοί ςρατευματος, να παρατάξωαιtxo <ςρά*



ιίψ α είς μάχ-ρν, χοά να προαμενωαι δευτεραν 
παραγγελίαν. Αυτός δε ελαβε το ‘ΐπκχο'ν, το 

οποίονητον τρεις χιλιάδες, xaiεδραμεν εις τον πο
ταμόν, ςοχαζόμενος, νά προf βάση toil's *Ρω» 

μαίους άταχτους, διεσπαρμένους xai διαβαίνον
τας ίτί· *Atp* ο$ δμως είδεν, δη διεβτ,σαν, xai 
το *1 ππιχον αυτών Υρχβτο ηαρατεταγμενον, in i· 
ςρίψί xai ελαβε xai το ηεζδν ςράτευμα, επει-

"■ I / * * , “
τα προχωρων, απνιντησεν «otous» xat 
βυ'τοζ v)tv μάγφ.

§. μδ\ Ή μάχν] ε'γινε σφοδράt xai ο Πόρ- 
ρος πότε μεν ίμάχετο ώς ςρατιώτης , δει χνυων 
ν/,ν ανδρείαν xat άφοβίαν αυτου , πότε δε ετρε- 
γε η&νταχου , διοιχών τν,ν μσχν,ν, ώς ςραττ^ 
γός, xai άλλοτε πάλιν εφθανεν εκεί, οπού εβλε- 
πεν , οτι ςενοχωρουνται οι ςρατιώται αυτου. 
l\ui 020b ευρίσχετο «tiros, οι εχθροί εςίνοχω- 
ροοντο. Εις ολας δε αυτας τας διαφόρους ενέρ
γειας δεν εδείζίν ούτε σώματος αδυναμίαν, 
οϊίτε δειλίαν, ούτε νοός σόγχυσιν, ούτε
φρονήματος μεταβολήν. "Οτε ητον αναγκη, επο· 
λιμέι μεν ώς ςρατιώτγ,ς , δμως ενθυμείτο δη 

, ν̂ τοΰ xai ςρατηγός, xai χυβερνήτγς της φάλαγ-

/5j« ' Or^ πάλιν ε’χυβερνα tv't παράταξα ώς ςρα~
L  3
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τν^ος» ί'ξευρε νά γίνεται xai ςρατίωτης» καί νά 
βοηθϊί τα α’δονατα pipyj τιί$ foXayyος· Καί ή 
λος εις πάσαν τάν παράταξα ojtov παρόν, πότε 
μεν ως σοςρατίωτης, πότε Si ως ςρατηγός.

με', Το^οίτος Si ων, είχε xai οπλισμόν 
λαμποότατον ,περιχαλεςατον χαί πολυτελεςατον, 
<£ςε εγνοόριζον αυτόν μαχροΟεν αί εχθροί* ο5εν 
τις ’Ιταλός , α’̂ ωαατίχο’ς του ’ijm xoi των ’Ρω
μαίων , "Οττλακος ονομαζόμενος, άπεράσισε να 
τον ψονεόση, xai παρετήρει πάντοτε τα κινάρα· 
τα αυτοί, xai σχεδόν ηχολοόθη αυτόν * συρπι· 
ρινερόμένος , xai αυγχινουμενος, εως να εύρη 
ευκαιρίαν. *0 "ίππος τουτου ^τον μαύρος, τους 
Si πόδας είχε λευκούς. Μεταξύ Si των δορυφόρου 
του Πυρρου ττον έναςί Μακεδών Λεοννάτος ονο- 
μαζόμενος, xai μόνον εκείνος παρετάρτ,σε τα 
χινηματα του ’Ιταλοί , ενόν]αε xai τόν σκοπόν 
αυτοί. "Οθεν είπε προς τόν Πυρρον* βλίπεις, ω 
βασιλεύ, εκείνον τόν βάρβαρον f τόν άγριον 
xai ψο&ερόν, οςτις εχει τόν μελανα xai λευκό* 
πουν Γππον; ’Εκείνος σκοπεί να εχτελεση μεγα 
xai χαχόν εργον. Μόνον εσε παρατηρεί, χαι ζνρ 
τεΐ ευκαιρίαν. *Οθεν πρεπει νά τόν προσεχής, 
xai να ορυλαττ^σάί α’ηο αυ’τον.
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§. μ ς ·  Ταυτα μεν sir. tv ο Λεοννότος. 'Ο  

δί Πυ'^ος αχουσας αυ’τα, ίίηι* τό μεν πεπρωμί. 
Viy ν£ σ’ποφόφωρδν, (ύ Λεοννα’τί , δ*ναί α’δυ- 

νατον , ο̂ χίος χαί ο* ’Ιταλός ίχίΖνος, ός τ<ς Ιίχει 
τοίουτον σχοπόν, site αυτός, εΖτβ άλλος, δί'ν 5 

3<λκ παθ'/j καλοί;, όταν ίλθωρεν εις χεΐρας. 
Έν ω ελεγεν αυ’τα ο Πούρος , ώ’ρρησίν « V  αυ

τόν ο* άγριος ’Ιταλός, καί «κτυπησίν βυ’δ&ς ρε 

την λόφχην τον "Ιππον αυτοί. *0 δί Λ εον 

νότος, υπερασπιζόμενος τον Πυ|3ρον, έ’κτυπησβ

το'ν "ίππον του ’Ιταλοί, ώςβ επεοον συγχρόνως 
οι Ιπποι χαΖ οI δυ’ο όρου ρδ' τους αναδατας. Καί 

τον ρε'ν Πύ^ον ηρπασαν οί δορυφο’ρο* ίχίΖΟβν * 

ο* δί' ’Ιταλός δρδίνδ χωρίς "Ιππον ε*ς τοίοίτον 

κΛ/ουνον, καί τέλος εφονίυθη μαχόμένος καΖ α’ν-

Θίζόρίνος.

§. ρ ζ . Τοίτο τό συρ&όηκο'ς έδίδαζε μεν τόν 

Πό̂ ρ'ον να' προφυλα’ττηταί δίς τό ί£νς, ε’ταρα- 

£ίν ίρως καΖ την φα’λαφφα αυ’το ί, ωςε ε’νίδωχβ 
τό ’Ιππικόν. "09εν ετρεψε καΖ διωρθωαε πάλιν 
την τ«ζ«ν της ράχης, επδίτα εδωχε τόν όπλ«σ- 
ρόν καΖ τνν βασιλικήν χλαμύδα , νά τα' φορίση 

ο ρη9ίΖς Μεχακλη'ς, ό φίλος η υ'πασπίςη'ς συ’τοί* 

οότός δε εφόρδσδ τα' φορίρατα καί τα όπλα



εκείνου , καί επειτα (άρμοσε πάλιν είς τους 'Ρω
μαίους , καί άνεκαίνισε την μάχην· ΟI δ« 'Ρω. 
μαίοι εόέχθησαν αυτόν ομοίως με γενναιότατα, 
καί τότε ϊγινεν η μάχη αψοόροτάτη * καί επεκρά- 
r>]ffS πολυν καιρόν άκριτος, ώςΐ Xfiyouo'a, ότι 
επτάκις ετράπη τό εν μέρος, καί πάλίΐ/ άνελόμ- 
βσνε, καί επτάκις ομοίως ετράπη τό άλλον, 
καί πάλιν άνελάμβανε. Τοιαυτη αμφίρροπος εςά- 
θη η μάχη, καί τοσαυται τροπαι καί όιωζεις έ
γιναν , καί ολίγον ελειψε νά άρπάσωβιν οί 'Ρω- 
μαίοι τούτην την λαμπράν καί ενόοζον νίκην, 
δία το εζης oujitj’i&’xos.

$. μ·η. Οί 'Ρωμαίοι ενό'μιζον» on ό Μί· 
yaxXvis ητον ό Πό^ος , δ οποίο; είχε την πα
νοπλίαν αυτόν. ’Ιΐευοοντες οε, ότι άν π ίση ό 
17υpροs , η νίκη είναι βεβαίως εδικη των, 
τό δε Ηπειρωτικόν ςράτενμα αφανίζεται , όταν 
λειψή ό τοιουτος ςρανηγός, παρετηρουυ πολλοί 
με μεγάλην προσοχήν, νά τον οονευσωσι, κα
θώς ετόλμησε καί δ "Οπλακος πρότερον. Ύίλος 
δε εύρηκαν τον καιρόν, καί ωρμησαν επί τον 
Μεγακλία- Μέια^υ δε τούτων άτονης Δεξόος 
ονομαζόμενος. Όυτος εκτόπησε πρώτος τδνΜί- 
γακλία, καί βρρίψ̂ ν αυτόν άπό τοΰ "ίππου' επει’

ιβ6
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Ιπεεδη οe *Ρωραtot sag τότε δ«ν εχνώριζον τους 

Έλε'φαντας, ρητέ εϊόον εις την 'Ιταλίαν «ρο'τε- 

ρον τοιαυτα ζωα πολεμικά* Δια τούτο ι|σαν καί 

οί^Ιππο* αυτών ασυνεί&ςο:* καί δεν υπ$φ$ρον τν> 

θεσν των Ελεφάντων» ώςε κατεταράχΘησαν καί 

δ«εσχορ?Τ£σΘησαν. Ματαςυ δε ταάτης της ταρα* 

χης, ά^ηκεν επ' αότους τό Θεσσ-τλίκόν Ιππεκόν, 

χαί ούτως ε’;ράνευσε πολλούς * τους δε λβίπους 

ετρεψε χατά κράτος, χαί χατεσκόρπ<σεν αυ’τοός 

ούτως, ως? δεν ε’ςάδησαν ε*ς άλλην ράχην.
φ. ν*. Ουτω λοιπόν ε’τράπησαν οί'Ρ ωραίο.', 

χαί αρηχαν τό ςρατοπεδον αυτών καί την άποσ* 

χευην εις τάς χεΐρας του Πά̂ ρ'ου. Τσυτην την 

ράχην περώχραψαν δυο 'ίςορεκοί, ώς Xeys« ό 
Πλούταρχος, ό Δ£ονυ*σ«ος καί 'ίερώνυρος. Καί 

ο' μεν Δίονυσεος λεγ£ί, ο η  ε'ρονευ9ησαν ώς δε

καπέντε χελεαδες 'Ρωραίοί. 'Ο δε ΤεραΓνυρος, 

οτ£ επεσον μόνον επτά χιλιάδες. 'Έλληνες δε ε

πεσον, κατα ρεν Δίονυσεον, δεκατρείς χίλίάδες * 

καδ* Τερώνυρον δε*, ο’λίχώχεροε τεσσάρων χιλιά
δάν. ’Έίρονευδησαν k, πολλοί καλοί ςρατηχοί k, π  ̂
ςοί :̂λο< Τ8 Hô p'a εις την ράχην ταυτην. Την δευ- 

τε'ραν ηρε'ραυ ε:τρόςα^ε, νά συνάζίάσιν όλους τους 
<ρονευ9εν?ας 'Ρωραίονς» %, νά του'ς θάψωσί, k,·

1ϋ$



ίΰαύμαοεν * οτί ieStv, ort ολοί πλ'^ω- 

μένοι εΐς τό 6̂ rrpoo0ft) μ/ρος. "ΟΒεν εϊπεν, όη 
ps Totovrom ςραηώτας έδυνατό να χυριέυση ευ

κόλως (ίλην την οικουμένην. Έπιμεληθη δε πολύ 
φίλαυΘρώπως^τούς αιχμαλώτους των 'Ρωμαίων. 
Μετά δέ ταΰτα εκνρίευσε καί έπόρΒησε πολλή» 
χώραν τών'Ρωμαϊκών συμμάχων ,χαι τέλος λ̂« 

Βεν έως τριαχόσια ςάδια πλησίον της *Ρωμης. *Ε- 

κεϊ ήλΒον xai οί σύμμαχοι αυτοί ΑευχανοΙ xal 
ΣαονΙται, τους. όπο&υς επίκληρε μεν Sea την 
βραδύτητα) όμως «χαφί και εμεγαλογρόνεί) ότι 
ενίκηαεν όλην την δύναμιν των 'Ρωμαίων μόνον 
με' τούς "Ελληνας) Ήπειρώτας και Ταραντίνους· 

$. να. Ούτως ίςορεϊ ό Πλούταρχος (α) την 
έκςρατείον του Πυρρου εις την ’Ιταλίαν, χαίτην 
μάχην ταυτήν, οςτ<$ λέγει, ότι ο Πίρρος ελα&ε 
προίκα την Κιρχυραν. *0 δέ Παυσανίας αναιρέ· 
ρει ολίγα μεν (β) αλλά διατόρως· Έϊρηται ότι 
ό Πύρρος ίχυρίευσε με πόλεμον την Ιίέρκνραν 
κατά Παυσανίαν, xai εις τον πόλεμον τούτον 
έ$οηθησαν αυτόν οι Ύσραντΐνοι μέ ςόλον3 καί διά

I6y

(α) 'Εν Π,υόρ. Ι γ \  —  1ζ*, 

(?) ’λττΜ, \$\



/τούτο (ζήτησαν xai αυτοί υςίρον βοήθειαν. *0 

δε Πολύζος λίγει (α), on οίΎοραντ'ινοι xai τα αλ- 
λα (9νη της ’ΐταλέας sνόησαν, on ήτον αδύνα
τον να άντιςαθωσιν εις τούς 'Ρωμαίους, χαίεπρε· 
πε να υποτα/βωσιν εις αυ’τους εξ ανάγχης* “09εν, 
γνωρίζοντες τας αρετας του ΙΙυρρου, sxptvav 
συμγεροίτερον, να υποταχΟωσιν εις αυτόν, xai 
δία τούτο (ζεμφαν δώρα xai πρίσ&εις προς αυ* 

τον. 01 εϊζον αλλα τε πολλά' (β),
xai ότι η Ιταλία είναι εύδαιμονεςέρα τ·̂ ς 'Ελ

λάδος, xai είναι δηλαδή ωγελιμώτερον να κυ
ρίευα  ̂ αυ την, παρά τιϋν 'Ελλάδα. Καί τέλος δεν 

πρεπδί να ζαραολΐφη το ζήτημα αυτών, οί ο*- 

ποίΟί eivat xai οίλο ιχαί ίχέται αυ του, ’Ρ.δόθηδΐ 
τις ζαλαιός χρησμός, δτ£ ή Τρώας δεν χυριεΰε· 
τα;, αν δεν έλθωσιν εις τον πόλεμον ol Αΐαχί- 
οαι, οί απόγονοι του Αΐοχου, δίότί λεγουοιν» 
ότι έχτισε xai ό Αΐαχός εν μέρους του τείχους 

της Τρωάδος (y). Δίά τούτο «ζήτησαν το'ν Ά- 

χίλλεα εί’ς το'ν πόλεμον εχεΐνον, επειτα xat τον

170

(α) Λε". Ι 4·
(? )  Πανσαν. A im  0.1
(y-) Ταυτ* εχονσιν άλληγορχήν έννοιαν , xai ζητεί ε*ν 

τη 'ΰινγΐΛ,



vio9 αυτου Πόββον» os τι$ εγινεν αίτιος της ©- 

Aw'dfcos της Ύρωάδος.
νβ’· Μίτο την άλω&.ν t -ήί Τρωάδος ηλ· 

0£t/ ο Αινείας με αποικίαν Τρωαδιτών εις την 
Ιταλίαν, καί οί 'Ρωμαίοι ’έλεγαν* ότι κατάγον
ται έκ των απογόνων του Αίνείου. ”00εν ό Πυρ- 
ρος ενΒυμηΒείς τούτο, καί ςοχαζόμένος την κοι
νήν των ανθρώπων γνώμην , έςράτευοε προΟό
μως > ελπίζων, ο« x«9<os ο? πρόγονοι αυΐου 
ενίκηοαν τού? προγόνους τών ’Ρωμαιών, ούτω 
Βέλει vixyoyjtat autos tou's απογόνους εκείνων* 
απόγονος ών τών Αίακιδών. Το' δέ ναυάγιον, 

δπερ επαθεν ό Πούρος κατά Πλούταρχον, δευ α
ναφέρει ο ΙΙαυσανέας * άλλα λέγε: αυτόν μέγαν 
ςρατηγόν καί πολύ προνοητικόν, ώςε επδραοεν 
ούτως επιτηδείως εις την ’Ιταλίαν, ώςε δεν εί
χαν εΐδησιν οί 'Ρωμαίοι. ”Οτε δε συνεκρότηπαν 
μάχην οί'Ρωμαίοι με το’.'ς Ί'αραντίνους , καί 
εμάγ ον το , τοτι επέπεοεν εξαιονν\ς καί άπροσδο- 
κητως επί τούς 'Ρωμαίους, καί ετάραξεν αυ
τούς. Το' δέ πλίΖςοκ κβχον έκαμαν οί 'Ελέφαν
τες, ώς λέγει καί ό Πλούταρχος· 'Όμως ο Παο- 

οανίας λέγει, οτ { δεν είχεν ικανά ς δυνάμεις, νά 

παραταχΟη είς την μεγάλην δόναμιν τών 'Ρω-

171



μαιών, xae διά τούτο πάρε ταξί τους *Ελ*©βν· 

τας. Ο ί Si 'Ρωμαίοι έ9αύμασαν, χαί μάλιςα 
δεν ΐξευρον αν είναι ζώα ταύτα τα παράδοξα 
τέρατα. ’Εκ τούτου φαίνεται, ο τι δεν ηχούσαν 

ποτέ λόγον περί Ελεφάντων (α). Τα δε μετά 
ταύτα είς την ’Ιταλίαν συμ£ε&ηχότα δεν αναφέ
ρει ό Παυσανίας, άλλα λέγει, on ο* Π ^ ο ς L·· 
πέραοεν είς την Σικελίαν. ’Αλλ* ό Παυσανίας δεν 
υπείχε 9ν) νά γράφη περιςατιχώς την ίςορίαν τού 
Πύργου, ούτε άλλου τίνος, διότι γράφει περιη- 
γν,σιν, χαί εν τούτοις αναφέρει χαί τάς κεφα
λαιώδεις χαί άξιολόγους πράξεις έχάςου. Το' δε μέ
ρος εκείνο τού Αιοδώοου, ενώ άνεφέροντο αί 
πράξεις τού Ώύβρου , άπώλετο, χαί άλλον οδη- 

γον συςηματιχωτερον τού Πλουτάρχου δεν έχο·

172

{α) Μη 18 0ί βΕλλην8;  ε'δον αυτούς πριν τού ’Αλδξαν· 
δρου, ως λ/γ·ι ο Παυσανίας. '’ΐξβυοον ομω; β’ζ ίςορίας 

y.at ε*ϊ 'Ομηρου , οτι ύπάρχουσι το'.αυτα ζ<λ*· επβιίη 
αυτός ο "Ομηρος άναφε'ρε*. κ>«να; ’Ελεφαντ/νας, καί άλ· 
>,α* θ£υβ·. Τ. ςίχ. 55· 563—5^5· ' θ ’Αλέξανδρο; βλα. 
f t  πρώτου ’Ελέφαντας άπο τίυ Ilcipov, καί μβτα’του θα· 
νατον αυ’του εμειναν είς του'; διαδόχους. Του'; πΤ,ιίςους 
ομ.ως seysv ο ’Αντίγονο;. ’θ  Se Πΰρρος eXaftv αΰτου'; 
n«o τον-Δημητριον, ο is  έυικησβν αυ’τόν.



ι ? 3

ρίν/Ε υρΛ τκορεν δρω? πολλοί χαί ε?ς άλλους 'ίςορι- 
χονς, οί'τινες άναπληρυυοι πολλά χεχηυότα με'· 
ρη του Πλουτάρχου. "OQsv int<;pifousv χαίπρος 
αυτους,

$. try, Μετά τν,ν ρηθεΐααν νίχην οΐ 'ΡωραΓοο 

χατεταράχθηοαν μεν» δρω? δεν άπελπίοθησαν δΐ 

δλου , αλλ* εςρατολάγουν , χαί παρεσχευάζοντ» 

ρε' ρ£̂ αλν)υ προθυμίαν χαί ταχύτητα, λ/yovrfs 

χβ) λδ^ου? οο§σρούς, καε φο ε̂ρτςεχου? προ? row 
Πυ̂ ροκ, xat δεεκνυοντε? * οτε δε'ν ^ο^ουνταε παν· 
τά-xaot, ρητέ του? ρε’λλεε αν ε’νεχνί9·/]Ίαν. ‘Ο 

ρεν ΓβΓο? ΦβίρίχίΟ? είπεν, δτ< δεν ενιχηοαν οί 
’Ηπειρωται του? ‘Ρωραε'ου?, αλλ’ ο Πυ ο̂?ε*ν«« 
xvjm το'ν Ααιβΐνον. Δηλαδή δεν ενι'χησεν ν* δόνα- 
μις της ’Ηπείρου την δυναρεν τι}? 'Ρώμης, αλλ* 
νί εμπειρία τον Πυ(5ρου ενίχησε την απειρίαν του 
Λαε&'νου. Οι δε'Ρωραε οι Γνα δείζωσιν εμφανή· 
κωτίραν tvjv αφο&'αν αυτών , είγον ϊτι ςροτη· 
γον χαί "ϊπάτον τον νιχηθενχα Ααι&ίνον. Ταυτα 

δρω? νΐσαν ολα προεχποετίρατα * 6 δε φόβος χαί 
η υποφ/α εχαιε την χβρδίβν αυτών.

$. νδ'. 'Ο δε' Πυ*(3ρ'ο? αφ ου ητοιμάσθη πά
λιν, βςράτβυσί να χυριεύση την Καπυαν μητρό-



1

πολιν τ'Ζν ΚομπανΖν (a). Άλλ* o ΑαιβJyos, 05 

7<S άνεζλνρΐύαε πάλιν την ζημίαν αυτοί , εχοφε 
•του δρόμον. Οθεν ο Πικρός ετράπη προς την 
Νίάπολ-y. ’Αλλ* ο Ααι&νος προρθάσας ♦ ensxo- 

ψί« αυτόν xai εχεΐθεν. Κ «τα  τοίτο to ςρατή- 
γημα, ye«*ira«, υτι χατεςρατηγεε ο Πυ^ος τον 
Ααιβίνον, ίως ο·3 άπε’χοφεν αυτόν από της ’Ρώ
μης , χο·: τότε ωρμησε χατ ευθεϊαν εις την ’Ρώ
μην, xai εςρατοπεδευσεν εις την ΙΙραενίςην y 
πλησίον (β) της ’Ρώμης, ώςε χατετάραζε too; 

*Ρωαβ/οος. Οί 'Ρωαοΐοί είχον rets πόλεμον xai 
με του$ Έ τρουρίους , xat επολεμει εχεϊ ο άλ- 
λος "Ύπατος. Όλεποντες δε την ανάγκην, cyyi- 
©wVyjcoy ftjosî vjw pcs έχείνους, xai επίςρεφεν ό 
’Ύπατος εχεΐθεν εις βοήθειαν της 'Ρώμης» εις αρ
μόδιον χαιρόν, ώςε ο Πο^ος «υρί5vj μεταξύ 
δυο ςρατευμάτων. Όθεν δοχιμάσας νά διεγείρη 
πάλιν τους Έτρουρΐους, xai μη $ννηθείς9 ανε- 
γνρησεν εις την Ιίαμηανίαν $ xai αηηντηαε τον 
AarS7yov# Έιτ&δη όμως είχε πολλής ούναμιν cru- 

ναγμίνην 6 Λαί&ΐνος, snscra χαιέ$αωεν oncoQiu

(α) Νυν Κα'πονα , ανωτέρω της Νβαπολαως, ητις ο> 
νομαζβτο xac tctg χα« τώρα Καα'πολι;.

(ρ) Ννν ΙΙαλακςράα*



eJtO'j ό άλλος 'Ύπατος, οεν εκρινε συμφέ
ρον να συγχροτήση μάχην, ολλ* άνεχωρησεν 
εις τα Τ άραυτα (α).

§. νδ*. Μίτα δ* ταίτα δΛδ/χψαρ ο: *Ρω- 

«α?θί προς αυτόν τρεις πρέσβεις, τον Κορνηλίον 

Αολα&λλαν, Kovrov Αιμίλιον χαί Γάϊον Φα- 

όοίχιον, νά ζητήσωσι τους αιχμαλώτους· *0 δβ' 
Πόρρος ε νόμισε ν , ' οτί έρχονται περί ειρήνης,
χαί ιπεμφε ςρατιωτας χαΐ άλλων τάξεων ανθρώ
πους, «ά τοδς δποδδ^0οδν βίς τα «ονορα των 
Ταραντινων. "Επειτα ήλθε χαί αυτός έφιππος με 

παράταζιν βααιλιχήν, xaJ ύκεδέχΟη αυτούς εις 
τας πύλας τ^ς πόλεως. Έηειοή λοιπόν εΐπον, 
οτι ήλθον μόνον δία τοδς αιχμαλώτους , ο Ϊΐυρ- 

ρος αννεχροτ^βδ τδ συμβούλιου αυτού, xat συ- 

νβέονλδδοντο* αν β*να« συμφέρον, να δωσωσι 
τους αιχμαλώτους * επειδή ποτέ δεν άπεφάσιζεν 
νπόθεσιν αξιόλογου , χωρίς τήν γνώμην των 
συμβούλων αυτού. Εις οε τούτων Μιλων όνο·  

μαζόμενος, είπε πρώτος, να μή ύωαη τούς αιχ
μαλώτους, μήτε να παύση τον πόλεμον, εως 
να ταπείνωση τούς 'Ρωμαίους , χαί να άπολαύ-

00  V̂ v Τρντον·



οη τον καρπόν της πρω'της ν«'χης· *0 5s K:vsa$ 
icrts, τα μεν παρόντα είναι φανερό , τα δε ρε'λ- 
λοντα αδ·/,λα. "09ίν εΤναί σορ ρ̂ερωτερον να δω- 

ατ] τους αιχμαλώτους χωρίς λύτρα μάλιςά, Γνα 
χολακευθουν ο» 'Ρωριαίοί, να χλίνωοιν εις ειρή
νην , επειδή μόνον με μίαν νίκην δεν χαταδαλ- 
λωα: το ypovvj/xa, Ταδτην την γνώμην ιόεχθη- 
cav απόντες. f09iv καλεσας ο* Πούρος τοδςπρε’σ* 

&εις, ε/πε προς αδτοδς τα δέοντα. “Επείτα απε* 
xct9vj ό Φαθρίχιος προς αυτο'ν άλλα πλείονα xal 
τοίς 'Ρωρ;αΛ:ς συμφέροντα ως Xeyec Διονύσιος 
δ 'Δλιχαρνασσεος (α).

§. ν-\ *0 δε' Κινεας, ος«ς (γνώριζε τα 
των 'Ρωραίων, εΓπε προ'ς τον Πδ ρ̂'ον, ότι δ 
Φαδριχιος εχει πολλην ύπόληφιν μεταξύ των 

’Ρω.ααι'ων, ότι είναι αγαθός καί πολεμικός, εί
ναι όμως πολύ πτωχός. Δία τοοτο δ Πούρος ε· 
δείξε προ'ς τον ΦαίΓριχιον ιδιαιτέραν φιλίαν xal 
περιποίησιν, συνομιλών καί μυςιχώτερον χαίφι- 
λορρονεςερον με αυτόν , καί φαινόμενος ότι επι-
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(α) *Οςτις επλασβ μίν τχυτην ιη’ν συνομιλίαν , άλλα 
J.sysi τί ΐπρεπε να είττή ό 8 να; και -ιϊ ο* άλλος βίς ταυ την
■την π·3£<ςασιν, σαζιην;'ζων εν τουτοις καί τον χαρακτήρα' 
εκάςου. ο



βψΰ την φιλίαν αυτοΰ* * Τέλος δε εδεδεν αντω
Χαί χρήματα πολλά, λ /ywy, όχε δ{ άλλοu  cl· 
οχρόν, αλλα μονον ε<$ φίλ'ας σημεΣΌν. *0 δε' Φα- 

βρΐ/.ιος δεν ι’δεχετο αοτα. Κα« τότε μεν ε'σεωπη· 
dv ό Πούρος. Τη'ν δε' άλλην άμέραν η’Θελησε 

ν« δε '̂/j ε?ς τοδς πρέσβεις τοος Ελέφαντας, xal 
τρόπον Ttva, υά yo6VjV/j τον Φα^ρ'χίον άςεϊζο· 
μένος. "ΟΟεν είπε , να χρεμάσωσιν εξω εις τη'ν 

αΐίλην παραπετασμα (α ), χα{ όπισθεν τον jra- 

ραπετάσματος να εχωαιν ένωπλισμένον xai ετοι· 
μον τον μέγιςον ’Ελέφαντα, "Επειτα όταν ελ9η 

αυτός έχει χαΐ συνομιλεί με τον Ψα5ρίχ£ον πλη

σίον τοο παραπετάσματος, χαί δε^η σημεΣον, 

νά σηχωσωσε τδ παραπέτασμα. Τούτο δε' ε̂νο- 

με'νου, έψάν/j ε’^βφνης δ ’Ελε'ρας δπ<σ9εν τοο 

Φα6ρίΧ£0>), φωνάζων αγρίως, χαΣ έχτείνων την 

προβοοχίόα ύπε'ρ την χε^αλην αυτόν. ’Αλλ* 

εκείνος μηδόλως ταραττόμευος, ε’ ςροφη προ'ς 

τον Πουρόν χβί είπε χαμοκέλων * ούτε χ-9ε'ς το' 

χροσ/ον με' ε’|επλη£εν, ©ίτε σήμερον το θηρ/ον 
με ε^δέησεν.

$. νζ’. Μετά δε' ταοτα εις το* δείπνον σο-
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(α) Μπίραν.
* Μ
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νωρ/ληοαν περί πολλών χ«« διαγορών πραγμά
των t χα« μεταξύ τούτων αυνεπεοε λόγος mi πε

ρί τηδ 'Ελλβοος mi των γιλοσόγων. Τότε ο Η<· 
νέας διηγη 9/] τβ δόγματα των ’Επιχουρειων ο λα, 
περί $εων, πολιτείας xai τέλους. °Οτι νομίζουν· 
την ν,δονην τέλος όλων των ανθρωπίνων πραγ
μάτων 3 X, άποοεόγουαι την πολιτείαν} διότι βλάπ
τει η ταράττει τάν άδονν,ν * δν,λα^η την ησυ
χίαν ** xai ότι ο I Βεοι οΐίτε οργίζονται , ούτε 

γροντίζουσι διά ημάς. ITpcv τελείωση ο Κίΐ/έας 
την ομιλίαν, εχραξε μεγαλοφώνως ό Φα&ρίχιος· 
ω Ήράχλεις, είθε νά γίλοσογουν ό Πυ^ος χαί 
οι 'Σιαυνϊται, χαi νά άχολουθοΰν ταυτα τα δόγ
ματα εν όαω πολεμουν με ημάς (α). *0 δε Ώύφ- 
$ος διά ολα αυτά εθαύμαζε το φρόνημα του 

Φaffpr/Jov , xai $ca τούτο μάλίςα ήθελε να χα- 

μη είρηνην με τους 'Ρωμαίους, x a i να ka ffy  β ί

ζα) *0 ’ΡολλΓνο; θαυμα'ζει, otc βκβΓνοι οί μβγιςοι fte- 
σιλεΓς, «ςρατηγοί καί πολιτικοί, ϊ^σαν καί φιλοσοφίας β<$ή· 
μονές. ^Οβεν ε’νοςιμευοντο να'ομιλούν καί περί φιλοσοφία; 
€:ς τα'ς τοιαυτας $ιατρι$ας· Ot $β νεότεροι εις τα" δείπνα 
«V αρχής μέχρι τέλους ομιλούν περί του οίνου, φαν
τών , σκευών , καί άλλων το: ου των, εν τη τρ α π ε ί op,J> 

# · μενών·
S



τον f£*S τν'ν "Ηπειρον» (’Q9sv noptxivse airou, va 
μεσολάβησή *<s tcvto j £πίαβ να βλΘν) it’s την"Η* 
ztipον, όπου -$Aid «dV«d πρώτος efe την τιμήν and 
ολους τονς πολιτιχονς αυτόν xai ςρατηγούς, *0 
It Φαβρίχιός εϊπεν άλλα rout o $iv oot συμψε· 
pid, ώ βασιλεύ· επειδτ αυτοί οι 'Ηπεφωτad, 

0( crro?od ct τιμούν xai σε θαυμάζουν, όταν 
γνωρίσωσιν εμϊ χαλά, θΑοον προχρίνη να τούς 
εξουσιάζω εγω, παρά συ.

νη · Αίίτη 7} oovopuAd'a ίγίνετο μυςιχως 
μόνον μεταξύ αυτών , xai 6 Πυ^ρος note' δ/ν 

ωργίσθη, άλλ’ ηχουε χαί εδεχετο αυτά ασμέ
νως χαί ^ίλοίρρονως, $αυμάζων xai επαίνων την 
γρόνησιν xai μεγάλοπρεπειαν του άνδρος , xas 

διηγούμενος αυτά ύςερον xai προς τους ψιλούς 
αυτου. 'Επειδή δε εγίυετο αναβολή περί των 
αιχμάλωτων, διότι ό Πυ^ρος ήθελε να ψερνj τδ 
πραγμα είς εΐρηνην, xat επλησίαζεν η μεγάλη 
ί'ορττί των. Κρον*'ων (β), £*π«ν δ Φαβρίχιός, να 

β?ηβ5ί αυτούς, Γνβ εορτάσωσι την εορτήν, νά 
‘δουν xai τους συγγενείς αυτών, χαί ον η Σύγ
κλητος δεχθη την είρηνην, χαλως , εϊ δε μη,
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(« )  9<V· ’̂ yuy. ττβρϊ της εορτής ταντη.
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νά £πιςρίφωσι ««λεν» υποσχόμενος αυτός, οτ£ 

βεβαίως επιςρεφουα * περ» δε της Κρήνης ί'λε- 
^sv, ότι δε'ν είνα* αυ’τος χυ'ρεος. "05εν α’βηχι 

του'ς αιχμαλώτους ο Πυρρ'ος, πιςευων μόνον εις 
την υπόσχεσιν τοί Φα&ριχΙου. Hat ούτως άνεχή- 
ρησαν οί πρέσβεις xai οI αιχμάλωτοι όμου.

$. νΒ"· Μετά δε την άναχωρησιν τούτων ̂ 
επεμφε xai ο' ΙΙυρ^ος πρεσβείαν εις την *Ρωμην} 

xai πρωτιςον. αυτής τον Ηινίαν, νά δοχιμάσ-ή 
περί ειρήνης, χατά την γνώμην του Κίνεου. Ό 

δε Κενεας ο<ρ ου ?νλίεν εις την'Ρώυ.ην ε’πεοχιπ· 

τετο τους δυνατου'ς, επεμπε xai δώρα ίχ με- 
ρους τον Πικρού εις τάς γυναΐχας, xai ε'ς 
τους παιδας αυτών, χατα το'ν πολετίχδν τρόπον. 
Ουδεε'ς όμως του'των ε’δίχθη αυτά, άλλ’ άπεχρί· 
νουτο όμοφωνως, ότι} όταν ή Σύγκλητος χάμν; ει
ρήνην xai φιλίαν με τον Πυ^ρ'ον, τότε ειμε̂ α 
xai ημείς φίλοι αυτου, ΓΤ̂ ρρησεασΟεες δε είςτν,ν 
Συγχλητον, xai δημηγορήαας χατα την συνη9εεαν 

xai δεινότητα αυ του, εϊπεν άλλοτε πολλά xai 
διάφορα , xai ότι ό Πυβρος αφήνει τους αιχμά
λωτος δωρεάν, όσους ελαβεν εως τώρα, αν 
δεχθωσιν ειρήνην’ τους βοηθεΐ νά υποτάξωσιχαΐ 
τήν ’Ιταλίαν όλην εχτός των Ταραντ&ων, οΐ

ι8ο



ojtofoi |3<£βΛος» η£ελον να μΐΐνωαιν ihuQspot tno 
try Cntpasniotv αότoti. Τούτο to ζ-ητχμα ί'όειχ- 
y$y y ou o Uvppoi *JiA$c va syvj encppoyir, xac 
διά$ασ:ν iktv9(pav εις την Ττβλε'βν , όμως η 

δ«νο*τηδ τον Κίνίου xaxen£tat τους περιασοτί· 
poos των ‘Ρωμαίων sft β^ηνην. *£:< δ« ««pofotiv* 

to xet a’jtoc το μέλλον, ςοχαζάμενοι , ότι 
svtKr9vi<tav xat επαθον τοεβώτην ψθοραν , etc 
o Huppos ΐϊχε μόνου τοδ$ “Ελληνας χ«« Τα- 
pavu'vovs* tnsna Sf ηλθον κα) oi άλλοι οόμμα* 

χο£ oJtO’j » xac ηυ£ησβ πολν η όόναμιe. "Ο0εν 

Ιγίνοντο λόγοι ηερι εφηνης, καί η οημη δίεδδ· 
δη fi's ολην την ‘Ρώμην.

§. £*· *Ητον τότε ε*ς την ‘Ρώμην ο* Κλαν· 

δέος “Aikos, επίσημος itoXmxo's, δς τες ε?χε πολ* 
λη'ν δίτο’ληφίν μεταξύ των ‘ΡωμαΛον. Τότε όμως 
ήτονγίρων %, τυφλός, και Scot τοότο ησόχαζίν sis 
τονο’χον αδτ8 (β) .’Αχοδοας δε, ότι ν Σννχλητος 

ίδίχβη τη'ν ·?ρηνην, 5ty καταγίνονται να τη*ν intxo- 

ρωσωσεν, ε?πε jrpo's toos όουλονς αοταδ, να τον

ι8ι

0 0  Ο Διόίοβρο; Xayst, ext υπίκρ/νβτο τον τδφλοχπν,. 
<ρο?ον{«νο; τον φθονον της Συγκλη'τον , «πειίη* τον «φ· 
Οί'νητε «<φν. κ'. λς. 4



ΐδ 2

φερωσιν sis to βουλευτ·ηριον. hoc ούτως ε'φερον 
auτον βαςαχτον eis f  option διά μέσου της αγο
ράς. Oe δε βουλευταί άφ ου τον «Ιδον ε'σίώπη- 

σαν, να άχουσωσι τί εχεί να είπη, xai άρχισε 
τον έξης Ao’yov. „  'Ey®, <J 'Ρωμαίοι, πρδτερον 

ελυπούμην πολύ, δίότί είμαι τυφλός xai δεν βλέ
πω- Τώρα όμως λυπούμαι ere μάλλον, ίπίίδτϊ 
δεν εΤμα» καί χώρος, να μη ακούω τα βουλεύμα
τα σας , τα οποία άμαυρωνουσι την δοξαν της 

*Ρώμης. Που eiva:, άνθρωπο:, εκείνα, τα οποία 

προτερον ηχουεν δλος δ κόσμος; Δεν ίχομπά
ζετε εσείς, ο τι αν εςράτενεν είς ημάς χαΐ ο* ρί
γας ’Αλέξανδρος, δεν ήθελε μεΐνη ανίκητος, να' 

αιωνίως, οχι άπεθαηεν ανίκητος, α’λλ’ 

ά) έπρεπε νά γόγη χατησχυμένος, η να ρονευ- 
Ovj εις την Ιταλίαν , χαί να αφηον) είς την 'Ρώ

μην την δόξαν ε’χεί'νην , την όποιαν εχε: εκείνος 

τω'ρα; Ταυταάρα ησαν κενή αλαζονεία xai χομ- 
πάσματα παιδαριώδη· επειδή' τώρα ροόείσθε τους 

Χάονας χαί Μολοσσους , ο: οποίοι ήσαν δούλο» 

των Μακεδόνων. Τρέμετε χαί το'ν Πυξρον» δς τις 
εχολάχευε τον Πτολεμαίον, το'ν δορυφόρον του 
Αλέξανδρου. Δεν εννοείτε, ότι ό Τΐύ^ος δεν 

ήλθεν ε’δώ Γνα (3οηθηση τους ε'νταυθα'Ελληνας»

δοζαζηχαι



βλλ’ (φυγί» lx  f/js Ηπείρου » φοβούμενος τους 
Μαχείονας ) χαί περιπλανάται είς την ’Ιταλίαν · 
Καυχάται να σάς υπόταξη την 'Ιταλίαν, εν ιδ 
αυτο'ς $ε'ν εδυνήθη να χρατήαη Sea τον ί’αυτον 

του εν μέρος της Μακεδονίας. Μ·/ νομίζετε ore 
θελει ytlyvj α’πο* τήν Ιταλίαν άν χαμητε ειρήνην, 
και δεν τον τιμωρήσετε δια t y v  ατιμίαν. Και 

μάλιςα αν τον δωσητε χαί μισθόν τους Ταραντί- 
νους χαί Σαυνίτας δια την ατιμίαν ταΰτην , αυ

τούς τους ίδιους θελει διεγείρη εναντίον σας · ε
πειδή αυτοί θε'λουν σάς χαταφοονά» βλεποντες 
οτι εϊσθε δειλοί χαί ευχολονΐχητοι

§. ζα*. Ταυτα είπεν δ "Απιος, χαί μετε$αλε 
τας γνώμας των 'Ρωμαίων, οί οποίοι. ερεθισθέν· 
τες, εδεχθησαν προθΰμως τον πόλεμον. "Οθεν εϊ· 
πον προς τον Κινεαν, οτι αν δ Πυρρος Βέλη φι
λίαν και συμμορίαν με τους 'Ρωμαι'ους, να ανα
χώρηση ε!ς την ’Ήπειρον , χαί εχείθεν να πε'μφη 
πρέσβεις, να δ μιλήσω μεν περί τούτων. ’Εν οσω 

όμως κάθεται ένοπλος είς τνν ’Ιταλίαν, οί ’Ρω

μαίοι θέλουν πολεμά μ* όλην την δυναμιν αυ
τών’ χαί άν νιχΫαη μυρίους Λαιάίνους t ο ί ’Ρ ω . 

μαΐοι πάλιν δεν φοβούνται. "Επειτα επεμφαν τους 

ο’̂ ραλωτους πάλιν είς τον ΪΙΰρρον κατά την υ*

1 S3
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ποσχεσιν του Φαβριχίου» ’Εζεοωχρν χα: ψη*ρ> 
σμα, λέγοντες , ο« αν *ρυ?9νίτ:ς αί/μάλωτος 
η γυγ’ή xai όεν επιςρεφη, η* τιμωρία αυτοΰ «Τ- 
να: θανατος. Ό  δε' Κ:νεας πολιτιχός, περίεργος 
xai γιλομαΒ-ής ω’ν, συνανεςραφη μ* δ:αρόρους αν

θρώπους της Ρώμης, οτε Sitrpt&sv έχει, χα$ 
παρίτηρηαβ τηνπόλ:ν, την όόναμιν, τον χαρακ

τήρα των 'Ρωμαίων, τα ηθη, την δ:ο:χαηίν, 

τας χνωμας χα: λο:πά· *09εν επιςρίφας ε?ς τον 

Πό{5ρ'ον, xai ερωτωμενος περί τούτων, ε:πεν, 
or: η μεν Ρώμη ε>να: ως ναο'ς» η* δε Σύγκλητος 

ώς συνεδρ:ον πολλών βασιλεω'ν, το δε' πλήθος 
είναι πολύ χα: πρόθυμον , xai μοί μαίνεται, ότι 
θελομεν πόλεμό] μ( την Λερνα:αν "Τδραν* ε’πε:δη 

συνη9ρο:σαν ςράτευμα περισσότερον ατό όσον εί· 
γε πρότερου ό Λα:£2νος , είναι xai άλλο: πολ- 
λαπλα®:ο:, ο?«νες δυναυταί ναχρατηαωσ:ν όπλα.

§· $3*. Έπβ<5η τοίνυν απ«λπ:*«9η η βίρηνη, 

X"*: επρεπε να χρίνητά πράγματα άλλη μ:'α μάχη* 

εςράτευσεν ο Πυρρος την ανοιζιν του 2^9 ** 
τους προ Χριςου , προς την ’Απου'λε'αν , χα: ε- 

χυρίευσε πολλας πδλε:ς, χα2 τέλος εγθασεν ε?ς 

τό ”Ασχλον (α). Ο: δε' Ύπατοι των *Ρωμαίων 
Qi) Τοοτο το' ’Ασκλον ν?χον τ/jj *Δ«ονλ3ί«; * '^ ν  ομ«5



2ουλττΛκος χαί Δ/κίος» «χβντδς ίκαςos ε?/ο*< χ{· 

λ«βδβ5 ςοάτευμα, ft, θε'λοντδς να *μ«οδ/αωο* τη*ν 
κοοοδον αυτοί» ηλθον καί δ'ςρατοίΓίίίυσαν $ίς 
ιό ’Άσχλον πλησίον αυτοί, καί*τίνος ποταμοί, 
ως* ο ποταμος διεχώριζε τα ςρατόπεδα αυτών* 
inttSi) ό Πό|5ρ'ο$ «ςρατοπιδδϋσίν οντίηίραυ τοί πο
ταμοί. Καί οίίτω παρεαχευάζετο α’μροτερωθεν 

ν μάχη. Έν τοίτο«ς δ* δ**δοθη λοχος, ο π ο 

Δεκτός ^υαίάζετα: «χουσΛος *«*5 τους καταχθο· 
ν/ους θεούς, Γνα νίκηαωαεν οί ’Ρωμαίος καθώς 

ε’θυσίάοθ̂  καί ό Κο'δρος, “να νίχηοωαίν οί Αθη

ναίο*· Τοίτο δε ίχΛηαβ δίίλ/αν καί άθυμ/αν εις 
το' ςράτευμα τοί Πυ^ρου. *0 δ* Πυ^ος ίδημη·* 

ycp*£ ηαραθαβρ'υνων το' ςράτδυμα» καί λε’χων, 

ori δεν ναουν εκδίνοί« οσοι άπόσχοντα: να θ«· 

σ:αο9οίν, άλλ* οσθί μάχοντα: άνίοδί'ω; καί άοο'- 
&ύς, ΈίΤίίτα δίττε τα βημδία , νά το'ν χνωοί'ζω- 

καί να μη το'ν ΦονδυοΌσ̂ ν δίς την μάχην, 

άλλα νά τον λά&χτί ζωντανόν, Γνα αυμέη το' ε*- 

ντντ/ον· Έμηνυοδ δ* καί προς τον Δεκίον, συμ-

£ονλείων αίτο'ν νά αη' θυσίασθη , ε*~:'ίδη δ/ν
* #

τον oi^ovrat ol Seat eJasvco?.
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ζγ". 'Ο μεν Πλούταρχος Xiysc> orι αυνε- 

&ησαν δυο μα'χαι εις το' ”Ασχλον, κατα του ε’ξης 
τρόπον. *0 Πόρρος ‘ήθελε νά πέραση τον ποτά· 
μόν, καί να επιπέση εις τα ςρατόπεδα των Ρω· 

μαΙων βλλ* ο* τόπος ν)τον όυαόατος, καί τα πέ· 
ρ'ζ τοό ποταμίου ελώδη ♦ ω<ς£ ουτ£ τό Τππί- 

κόν ενηργει, ούτε ο :  ’Ελέφαντες, ?να σχεπόζω- 

ce τό πεζόν έως να περάση τόν ποταμόν. Οi δε' 

*Ρωμαιοι ανθίςαντο γενναίως* καί δεν ε’δόνατο να 
πλησιάση εις την tpόλαγγα αυτών, ϊνα σογκροτη· 
ση μάχην γενικήν. Ουτος ό άγων ίκρατηοεν εως 

εσπέρας, καί τέλος επαυσεν αυτόν τό οχότος 

της νυχτός. ’Εφονεύθησαν όμως καί έπληγώθησαν 
πολλοί άμγοτέρωθεν. Εκείνην την νύχτα ό Πυ<5ρος 

|3ε5αίως κατεσκόπευσε τόν τόπον, xat προητοΐ- 
μαζε την μάχην εις τόπον ομαλόν. Τό δε' Πρω? 

επεμφε καί προκατελαβ’ε τα δυσόατα ρΐρν), ιναμη 
προκαταλάβωαιν αυ’τα οί 'Ρωραΐοί, καί τόν ενοχ

λούν εκεΐθεν έπειτα εταζε τους ’Ελεραντας εμ
πρός, καί ούτως επέπεσεν είς τοός'Ρωμαίους με 
άρμην μεγάλην, έχων πυκνήν καί σρίκτό συντε- 

ταγμενην ίλην την φάλαγγα. Ο ί δε 'Ρωμαίοι δεν 
είχαν τότε τόπον αρμόδιον νά αναχωρούν με 
ασρόλείαν, καί επειτα νά προβ$άλλωσιν εις άλλο



μέρος όπως ^Θιλον* χαδως ϊπαιζον την προ· 
τέραν ημέραν είς του ανώμαλον χαί δυσ&ατον 
τόπον, οπού οI ’Ελέφαντες χαί τό *Ιππ«ον ησαν 
άχρηςα· Έδω δεν εδυναντο οοτβ υά έχλίυωαιν, 
ΐνα φέρωαιν άλλου την μάχην, ούτε υά ταράξω· 
οι την φάλαγγα αυτών , αλλά μόνου εις το' ςη- 
θος έπρεπε νά ελπέζωαιυ. "Οθεν £ onto δον να α- 

ποχροόοωοι τοός ο*πλ/τας, πριν φθάοωαιυ οι ‘Ε
λέφαντες, μαχόμευοι με τα ξίφη εμπροοθεν εις 
τα τοξεόματα χαί άχοντίοματα τών εχθρών, οΓ· 

τινες είχον λόγχας μαχράς, *0 άναβρααμός του 
αγώνας έγινε πολύς, χαί η φθορά αυτών μεγάλη* 

επεεδνί οί ’Ρω^βίβί δεν εβλεπον πώς νά προφυ· 
λαχθουν, αλλά πώς νά έμποοίσωοι την ορμήν 
του εχθρού, Δεν εόλεπον τους φουευομέυους περί 
αυτούς, αλλά πως νά φονεόαωσι χαί αυτοί- ' Ο
θεν η μάχη εςάθη αμφίρροπος πολλών ώραν. Τέ
λος δε* ετρεψευ ό Πορρος πρώτον τό μέρος έχεΐ- 
νο, όπου έμάχετο αυτός* 'έπειτα ετράπη όλη 
η φάλαγξ αυτών. Tyjv μεγάληυ φθοράν , χάϊ τό 
μέγα χαχόν, έχαμαν μάλιςα οί ’Ελε’ραντες* έ· 
πείδη η ορμή αυτών έγιυετο τοιαότη φριχτή χαί 
ταραχώδης, καθώς γίνεται η όρμη τών μεγιςων 
xai άγριων χυμάτων της θαλασσ/jS. 'Η δέ γη έ·
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©ε/ετο και εταράτετο Jiro too βάρους, χαί της τα

χτικής ορμής χαί βα$ίσεως exttvow των μεγι- 
ςων χαί άγριομόργων θηρίων * ωςδ η οψ«ς fto- 

νου τούτων χαί ο φριχτός κλονισμός της γης, 
ί’χτληττουσιχαί^ο&'ζονσί τους όρωντας, χαίμά- 
λιςα εκείνους, ο"τινες δε'ν είδον ποτέ τοιαυτα 

θηρία, ως οί 'Ρωμαίοι τότε. Δία τούτο οΐ 'Ρω
μαίοι δε'ν ε’δυνηθησβν νά μεταχειριστούν τότε την 
«νδρίιάν αυτών. "ΟΟευ εχριναν εύλογον, νά ανα
χωρήσουν, παρά νά φονευωνται άνωφελως. Καί 
επειδή' ητον πλησίον το ςρατοπίδον αυτων, χα* 

τεκλεισθησσν ευθυςείς auto, χαί διά τούτο εφο- 
νεόθησαν μόνον εξ χιλιάδες. "Αν όμως *ητον το 

ςρατοπεδον μαχράν, ’έπρεπε νά ©ονδυΦουν πολ
λοί, άναχωρουυτες xal χαταόιωχόμενοι» Του δε' 

ηόρ ρου «τρατιωται <yovso9vjoav τρεις χιλιάδες 

χαί πεντακόσιοι πέντε· Τάσοι ευρεθησαν γεγραμ
μένοι εις τα βασιλικά του Π ορρού υπομνήματα, 

§. |δ\ Ό  δε Διονύσιος δεν αναφέρει ούτε 
δυο μάχας του Πυρροο εις το "Ασχλον ,  ούτε 
άν ε’νικήδησαν χαί άνεχωρησαν οί 'Ρωριαΐοι* ολλ* 

ότι επολεαησαν εως εσπέρας, χαί επειδή επλη* 

γωθ·/] ό ΙΤορρος εις τον βραχίονα, διηρπασβν 

χαί οί Σαυνϊαι την αποσκευη'ν αυτου, άνεχω-
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ρησαν οι 'Ρωμαίοι fits το ςρατόπίδον αυτων, 
Κai ότι απεθανον υπέρ τάς δεκαπέντε χιλιάδας 
"Ελληνες χαί 'Ρωμαίοι εις την μάχην ταΰτην. 
Toothy την γνώμην εδέχβη ευμενώς ο* 'Ρολλί- 

D0S» *ην δε προτέραν του Πλουτάρχου παντε
λώς δεν αναφέρει. "Ext δε λέγει, ό'τ< η δόναμις 
αργότερων ητου ισόρροπος. Τεσσαράκοντα χι
λιάδας λέγει τό ςράτευμα των 'Ρωμαίων, καί 
άλλο τόσον του ΤΙυββου. ’Εάν άνεχώρηααν oi 
Τωραϊοι, αφ ου επληγώθη ό Πυβρος, καί άφ 
ου διήρπαααν οι Σαυνιιαι την αποσκευήν αντον, 

οτε i tαράχΟη βεβαίως η φάλαγξ του Πούρου , 
sh a t φανερόν , ότι ηυραν τότε ευκαιρίαν κα) ε- 
90jOv. TotooToy συμπέρασμα συνάγει η εκφρα- 
αις αυτή. ”Eu δε οίΣαυνΐται ησαν σύμμαχοι του 
ϊΐόρρου, καί αν διηρπασαν την αποσκευήν, βε
βαίως ίπανΐςάτησαν. ‘Ο 'Ρολλίνος όμως λέγει, 
ότι οί ’Χποοόλειοι διηρπασαν την άποσκευνν (α).

(α) λυπβιται $ε , ότι Siv εχομεν σύμφωνον; καί βα« 
Φ<ϊ αναφοράς τούτων το'ν συμβεβηκοτων, ίιο'τι έγάΟΐ) 
το με?ο; εκείνο Τίτου του Λΐοϊον, ‘ίςοοικου Λατίνον. 
Εγαϊ ομοις λυπούμαι ”η  έχάθησαν τα βιβλία εκείνα, του 
Ato&opou, το κα. χβ\ χγ', οπού άνβφερετο -η'Ικαρία τον 
Πνρρο’4 * ετι 8ε χαϊ του 'Αλιχαρνχσνεοοζ Διονυσίου.



iy o
§, ζε\ liota ταυτήν fsjt» εχφρααιν άμφof£- 

ρων των 'ίςοριχών, του τε Ιίλοοταρχου χαί Διο

νυσίου» οί 'Ρωμαίοι ε’νίχηδησβν, χαί άνεχωρη· 
σαν , δ δε' Ιΐύ^ος (χηρόχθη δημοσίως νιχητης · 

εχασεν όμως τους περιβοοτερους άζίους ςραιη

σούς χαί φίλους, χαί ςράτευμα ίχανόν· "Οθεν 
μετά την μάχην τούτην ηρχοντο οί φίλοι, χαί 

τον εσυγχαίροντο διά την ντ'χην* χαί τότε εΐπεν 
εις ένα α’πδ αυτούς εχεΐνο τό $ρυλλοόμενον ά- 
πόγβεγμα· ότι άν νικηαωμεν οότω χαί εις άλ
λην μάχην , χανόμεΟα· ’Επειδή "Ελληνας ςρα- 
τηγους καί ςρατιωτας γυμνασμένους δεν ευρισχεν 
εις την ’Ιταλίαν τότε · μήτε εις τη'ν "Ηπειρον 
εΐχεν άλλους. "Ο·9εν οί σύμμαχοt αυτού έχασαν 
την προθυμίαν. 0« δε 'Ρωμαίοι άνεκληρωναν 
πάλιν ευθύς την ζημίαν αυτών , ώς προεΣπεν ο 

ϊιινεας, ότι ό Πυρρος μίλλ&ι να πολίμηαη με 
πολυκέφαλου Ύδραν· Ata τούτο δεν χατε&αλλον τό 
φρόνημα, άλλ* όσον ενιχωντο, άλλο τόσον επαί- 
ροντο , γνώριζαντες , ότι ό μεν Πυρρος αδυνα
τεί , αυτοί δε εχουσι διαφόρους ηόρους εΐς άνα- 
ίΐληρωσιν της ζημίας αυτών.

§. ξς\ Μετά δε την μάχην ταύτην οί'Ρω- 

μαΐοι άλλαζαν τους Ύπατους, τδ 2^8 έτος προ
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Χριζ©ο, χαί διωρισαν πάλιν τον Αιμίλιον xai 
φα$ρΐχΐον, οϊ οποίοι παρελαβον τό ςράτευμα, 
Το'τί επεριψεο ο 'Ιατρός too ΙΙυβίο© επιςολην 

πρός τον Φα&ρίχιαν , υποσχόμενος να φόρμα*®· 
9VJ τον ΤΙυρρον , αν δίδωβίν αυτω οί 'ΡωραΣοε 

αξίαν άμοι$ίξν· Ό  Φα$ρ(*ίθς όμως εταράχ9η, §· 

πίίτβ χατε πείσε χαί toy αυνυπατου αοτου Α ίμΙ· 
λιον, xai έγραψαν προς τόν Ώυρρον, επεμψαν 
xai την επιςολγν τον Ιατροί* ν} δε επιςολη αο-

των ΙίγραφΒ ταοτα.
Γ άϊο'ς Φα&ρίχιος, χαί ΚοΊχίτος Αιμίλιος "X* 

««tot 'Ρωμαίων, Πόρρω βασιλεΐ χαίριιν.
,,Φαίνεται ότι δεν γνωρίζεις χαλά οοτε τοος 

«ρίλοος, οίτε το is εχθρούς * όταν όμως άναγνω· 
cvjs :»jy παρούσαν επιςολν,ν, Τελείς γνωρίσω στι 
toos ρεν χρηςοοςχαί iixatoos ανθρώπους πόλε- 
μί?ς ώς ίχδροος, τούς δε χαχους xai άδίχονς 
πιςεόεις ως φίλους· *Ιζενρε δε ότι δεν cot πεμ· 
πομεν δί άλλο τι ττν επιςολην, άλλα μόνον δια 
ν/,ντιμν,ν μας, ΐνα μνί χατηγορνβώμεν, όησιεφο· 
νίυσαμεν δοΧίως, διότι δεν f,μέθα άξιοι να σε 
νιχψωμεν με αρετήν xai ανδρείαν.

ξ ζ . Aφ ou ανεγνωσεν ο Ώ,νρρος αμνοτε- 
ρας τας επιςολάς ταύτας, εϊττεν * εόχολώτερον
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( iv a t  l a  μετατρίφη - ι$ τήν πορείαν του 'ΐΐλί'ου, 
παρά τ·/,ν δίκατοσυντ,ν του Φαδρίχΐοο* έπειτα εζε- 
τάσας τήν επιβολήν, εκμώρν4σε τον 'Ιατρόν, 
τοϋξ δε αΐχμαλωτους των Ρωμαίων επεμψεν Ο
λους δωρεάν προς το'ν Φα£ρή«ον. Έπείτα επεμ- 
ψβ πάλιν το'ν Είνέαν να πραγματεύηη τήν είρ'/ρ 
vvjv. Οί 'ΡωμαΓοί όμως δεν η6ελ*/,σαν να' δεχ. 
δουν δωρεα'ν τους αιχμαλώτους, ως μισθόν δ-/4· 
λαοη οια tvjv επίςολν,ν του Ιατρού, ελλ ειτεμ. 
ψαν άλλους τόσους αιχμαλώτους Σαυνότας καί 
Ταραντίνους (α). Περί είρηννις δε' καί φιλίας δεν 
ήΟελησαν να συυομιλησωσιν, αλλ’ άπεκρίθν,σαν 
πάλιν τα αυτα' ως καί Πρότερον’ υίον, πρώτον 
να άναχωρήοη ο Πυ^οος είς τ·/'ν ‘Ήπειρον με' τον 
ςολον καί με' το' ςράτευμα αυτοί* να ayvjovj τ^ν 
Ιταλίαν ε’λευθεραν καθώς tftov πρότερον, χαί 

έπειτα αν Seky , ομιλούν περί ειρήνης,
$. £·/]'. *Α?’ ου λοεπο'ν ε’ζέςρεφεν ο Κινιας, 

ν,αι είπεν, δτί οί Ρωμαίο: δε'ν δέχονται ειρήνην, 
άλλα λέχοοαι παλεν τα' αυτά, ο* Πυρρ'ος οςλδεν 
εϊς α’πορίαν καί αμηχανίαν, επειδή ώς ίιρηται

(α) ’Εκ τούτον φαίνεται, cTt β£λ>.ηνα; αιχμάλωτον* 
έ’/αέον οί 'Ρωμαίοι. Δτ,λαδη ’Ηκειρωτας.
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ηλατωύη η δίναμ ΐξ αν τον* ο » δε' σύμμαχοι εψυ- 
χρανίτ^αν· Δεν ηΟελεν όμως να δε/£νj δτ< «να. 
γωρεϊ από fo£ov xai αδυναμίαν ι αλλ* η9ελε νβ' 
εύρη πρόψασιν ευλογογανη. Εφηταε, οτε ο Πυρ- 

ρο; ε’χδ yuvaTza tvjv Αάνσσσαν (a )  θυγατέρα 
τον ’Α/αθοχλεονς τυράννου toov SvpexoWsov, 
εκ t ŝ orroi'e? iyfwvjas naif να υιόν * Αλέξανδρον 
όνομαζομενον * ο9εν ο? Σορακοίΐσιοε ενόμιζον τον 
Τίυρρον συγγενή αυτων. Κατ’ εχεΐνον δε τον και
ρόν, οι Υχαρχηδόνιοι εχυρίευον και έλεηλατούν 
τας πόλεις των 'Ελλήνων εις την Σιχελίαν * έ
πειτα εποΚιόρ/.ησαν αυςηρως και εςενοχωρησαν 
πολύ τους Συραχουσίους, ’Αχραγαντίνους χαι 
Λεοντίνους· ’Έτε δε' at Σιχελιωται ησαν βε$α· 
ρυ pivot χαι από την δυναςείαν των .-υράννων 
αυτών. Ταυτα δε συνεβηααυ μετά τον θάνατον

(«) Δια' τι,(V Λαναβσαν ταυτην ε'ξηπατηοίν ο ’Αγαθό· 
κ>.η; τού; Κροτιονιχτα;. 'Επβώη παρεβχβιίαζβ ςολον, λε- 
V»v, οτι θελει πβμψη την Λαναοσαν «/; τήν "Ηπειρον, 
με' ςολον βαβιλιχο'ν. 'θ  ίε' ςολος ε'χομιζε το'ν γαμβρόν, 
Χίΐ οχιτη'ν νύμφην, ίηλαίη' το'ν 'Αγαθοκλήν, οςτις βννμ- 
φεοθη την Κρότωνα με βίαν καί α’πα’την. Δι·/τι οί Κρο. 
~»νιαται πιςευοντε; ττ}ν φη'μην, ε’κάθηντο α’με ριμνοι» 
χΐι ανέτοιμοι» ο"ςε εκυρώυββν ενκολω; την Κρότωνα ο 
’Αγαθοκλής. Διοί. αποοπατ. Βι£>.· Κα'. 49*

* Ν



τοίί ’AyaSoxAsotiS, δτ« δ μεν Σωςρβϊος */[το«τιΙ- 
ρα>νος των Συρακουσιών, ο δε' Θυνΐων τής πο- 
λεως Νήσου , χαι έπολέμονν προς άλλήλους, 
ωςε αζε χαμόν , χαί δ<α τοίτο έζήτησαν αυτοί 
μάλιςα τον Πυ^ον, Δια τούτο συνεψωνη- 
σαν αυται αί πόλεις , χαί επεμφαν πρέσβεις 
προς τον Πόρνον, λέγοντες, ore άπελπίαθησαν 
πάντοΟεν, χαί ριονοι» £d“s βϋτου ε’λπι'ζουσι, να 
έλ9η εχεί, να δίωςτ; τοδς τορβί/ί/ους χαί τους 

Καρχ^δον/οος ε*χ tvjs Σ«ελί'ας, χαί t/a' |3ασίλεό* 
cv] αυτός. 'Εν <£ λοιπόν έσυλλογΐζετο ό Πικρός, 

ώς είρητα:, πως να ευριρ τρόπον ευλογοφανή 
ΐνα αναχώρηση ε’χ τ>?ς ’Ιταλίας, ειρθασαν οί πρέσ
βεις τούτων. Έν δε εσυμό’ουλευετο περί του 

ζητήματος τούτου, χαί πριν απογααι’ση έτι, 
επεμφαν εκ της 'Ελλάδος οι φίλοι αυτου αλλας 
είδησείς, δ« ο Πτολεμαίος ό Κεραυνός επονο
μαζόμενος, ό βασιλεύς τότε τής Μακεδονίας, έ· 
ψονευθη, καί ή Μακεδονία δεν έχει βασιλέα. 
09εν τώρα είναι χαιρός να έλθη εις τήν Μακε

δονίαν (α).

»94
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§. fs·'. A'Jtai at δυο χαροποιοί άγγελίαι 
εζερον του Πυ/fy'ov είς αλλν>ν λυπγ,υ * ωςε εμεμ- 
osro τγ,υ τυχ^ν * sntitr, yaav μεν al’uat πρά
ξεων μεγάλων, άλλα συνεπεσον είς τον αυτόν 
καιρόν, xai επρεπε υά χάση την μίαν' όθενεηε· 
etv είς άλλους συλλογισμούς , not αν τούτων να 

εχλεξη. Οί Σίχβλίωτβί όμως επεμπον πρέσβεις 
συνεχώς, παραχαλουντες xai υποσχόμενοι πολ
λοί. "Ο9ίν ου/*£ουλβυ9ί<ς χαΐ συλλο^σθίίς πολυ'ν 
xatpov, npoixpivs τν,ν Σιχελίαν, entity ν,σαυ 
μεγαλύτεροι, xai ενδοξότεροι οι αγώνες χατά Hap· 
χηδονίων xai Λι$υας, οπού δεν ήλθε μήτε δ 
μεγας ’Αλέξανδρος. Διότι άν εδίωχε τους Καρ- 
χηδονίους ex τ^ς Σιχελΐας, τό οποίον δεν η τον 
δυσχολον, χατβ τ*/)ν προθυμίαν των Σικβλιω- 
των, είς ολίγου χαιρόν χατεσχεόαζε ςόλον εν τη 
Σικελία, xai διέ&αινεν είς τ·ην \ι6ΰαν. Hot με
τά ταΰτα y Μαχίδονά* xai y 'Ελλάς ητον είς 
τάς χεΐρας ου του, χβθως xoc το' προεΐπε προς 
του Κιυέαυ. "Ετ< δε εφιλοτιμεΐτο πολύ νά ελευ- 
Stpway τάς πόλεις των 'Ελλήνων έχ τ^ς τυραν
νίας των βαρβάρων, ως τό ϊδειξεν είς μιαν προς 
τους'Ρωμαίους επιςολάν, εν % ελεγεν, ότι δεν
θέλω σας atpyay νά Ipypcovyτε xai νά. διαρπά- 
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ζητί τα'ς ηόλδίδ των Ελλήνων, να χάμνητε 
δούλους κα* ανδράποδα τους ελενθερους ανθρώ

πους, χαί νά τους πωλητβ ως ζώα. Μητενάχα- 

τατρίχητδ δλην την Ιταλίαν, να' άρπάζητε χαί 

να λίηλατητδ, χαί να ρ8ταχδίρίζη<τΘ« ως δού

λους σ«5 ολους του'ς α’νθρωπους (α).
$. ο*. Έπβίδη δ« άηεγάσισε νά πέραση εις 

την Σίχδλτ'αν, ί'πίρψί πρώτον exit το*ν Κtviavy 
νά συνομιληοη με του'ς Σ«χίλ<ώτας» χαί νά δια· 
τάξωσι τα πράγματα* καί ευ τουτοτς ητοιμάζετο 
χαί αυ'ίο'ς, να αφη'β'ρ φρουράν «ίς τα Ταραντα. 
’Αλλ’ οί Ταραντίνο* δδν ε’δεχοντο tvjv φρουράν, 
λεγοντες , η νά μείνη χαί αυτο'ς f xsi, νά πόλε· 
μησωσι του'ς ‘Ρωμαίους χαΘως υ'πβσχίθη, η νά 
άψηαη την πάλιν ελενθεραν* χα9ως την yopsv. 

*£χίίνος Ορως «ίπβ , να ησυχάζωσ* , χαϊ να 

jtpoTpivteffiV, ϊως νά ε'πιςρεφη εχ της Σίχιλίας. 

w£nm a βλα& το' ςράτευμα χαί του'ς Έλεγαν 
τας βίς τα πλοία, χαί «πλευσδν <χ των TapaV- 

των , τδ 2^8 «τος προΧριςοΰ. Έπολίμησε δε
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(α )  'Η βπιςολτ, αν τη ιυς χαί τινβ? αλλαι βννο.υ.Λ&ι, 
ί(7»ς βίναι πλασμ.α του Διονυσίου, <να ίδίξη ο/χονομ.ΐχω> την 
Hooxijsoiv του. Πυρ’ρου, χαί τον χαρακτήρα των'Ριομακον.



«ως τοτί διίο χρονονς χαί τεσσ'αρας μν.νας εις 
ν/ρ * Ιταλίαν,

§. οα*. Μ απόντες δε τοοτο οί Κορχ'/,ίο· 

ViOt χβΐ 'Ρωμαίο:t εχαμαν αυμμαχίαν Χατα του 

Πούρου. ’Ομοίως xal οι Μαμερτΐνο: ίχ τ^ς Μ ίο* 
oojvviS ουνεμαχρααν με τους Καρχηδονίους επί τοό- 

τω. Οί δε Καρχηδόνιοι i'Xaffov χαί ήενταχουσίονς 
’Ρωμαίους ςρατιωτας ϊίς τα πλοία αυτών , χαί 
εγΰλαττον το ςίνο» είς το ’Ρηγιον. Αιά τούτο 
οί μεν'Ρωμαίοι επΒμφάν τεσσαρας χιλιάδάς ςρά· 
τευμαί χαί τον Αεχιον ςράτν,γον, να γολάττy 
το ’.Pvfytov (α), Οί δε ϊιαρχ^δόνιοι εγάλαττον 
το ςευδν, χαί παντβχου μ6 τοο$ ςολοος «οτων, 

ε'ηολιόρχουν χαί τάς Σόρβχοιίοος χατά yv,v τί χβί 
Βάλαοααν μί εχατόν τριγ}ρεις9 χαί με πενήντα 
χιλιάδας ςράτευμα τη$ ζ’/ΐρας , ω ς ί  χβτίλβνιλβ- 
ττ,ααυ χαί χατερημωάάυ ττ'ν ηέρ:ξ χωράν.

$. οβ\ Ό δε Πούρος πλείσας ix των Τα-

(α) 'Η -ττίΓλις αυτή βΓναι αντίκρυ ττ ς  Σικελικής Μβο- 
οτ.νης, καί oVyov χατωτβρω , *Ρηγιον χαί τώρα ονομ.αζομβ'· 
νη. 'Ο HoXuico; Xsyei, etc οί 'ΡηγΓνβι «ζητησαν φ?ου· 
ραν των'Ρωμ,α/ιον, φο&ηθε'ντβς τον Πνρ’ρον. Είναι όμως 
««ορβν, «ω ; βφο^ηδησαν τ ε \  Πνρρον "Ελληνες ο*ντβς , 
«*i βίε^δηοαν τους φανερούς ανίραποίιςαςτο'τβ Ρωμαώνς.

197



ράντων, ηλθεν είς δέκα ημέρας είς τοο$ Λο· 

αρους τη$ Ιταλίας, τους *E:ri£«yopioos καλοί»- 
μένους, οί οποίοι ησαν εις την ανατολικήν β· 

χραν του προς την Σικελίαν αχρωτηρίου της 
’Ιταλίας (a). Κατά ταύτην την suxatpiav ο Δε- 

χιος ψθονηπας την ευδαιμονίαν των 'Ρηγίνων, 

επλαοεν αιτίαν ψευδή, δη εκαλεοαν τον HĴ poy 

είς την πόλιν αυτών, "Οθεν εσφαξεν αότοο'ί, 

και εχράτηοεν αυτός εκείνην την εύδαίμονα «ο» 

λιν ((3). Ό  δε Πά$ρος επλευσεν εκ των Αοχρων 
κατ’ ευθείαν είς την Σικελίαν, καί περάσας το 
ςενδν, ηλθεν είς το Ταοροαενιον, πολιν επίοη. 
μου και αυτόνομον της Σικελίας (γ). *Εδυνά· 
ςευε δε τότε είς το Ύαυρομενιον ό Τ υυδαρίων, 
δςτις ύπεδεχθη αυτόν γιλοφρόνως, εγινε ^αύμ- 
μαχος, Ααβων δε καί το ςράτευμα τούτου ό 
ΪΤυ^ρος» ηλθεν είς την Κατάνην(δ), όπου ύπε*

(*) βΟπου e*vat τώρα το ακρωτηρίον Bunzzano· 
( β ) ΎΟυτοςό Δ$χιος ώφθαλμ&σβν υςδρον xac εκαλδοε 

τον εκ της Μδσσηνης /χ τρ ν  Δδξικρατην» νοί τον (’ατ?$υση. 
Αντ} να τον ιατρδυση f το'ν ετυφλωσεν δ/ς βχ&χησίν 
της πατρικός του , επειτα βφυγδν ex της Μβσσηνη;»

(γ) fH νυν Τ uoptjSvx*

(»> U  ν νυν Κα-ανεαν*



δεχβηοα» aoto'v οί εγχώρια με Totourov ΙνΒου- 
σιασμόν, xai με τοιαότην περιποίησιν, ώςβ τον 

ιςίψαν με χρυσούς ςε^άνους. Έχει λοίπο'ν απε- 
£/&τσ< το' πβζίχον ςράτευμα είς την ^ην, χβ{ 
εςράτεοε διά ξηράς προς τας Συρακούσα  ̂· συμ* 
παρέπλεε δε χαί ο* 'ςολος ε/ς ναυμαχίαν παρατε- 
ταγμένος,

§, ογ, Οί δε ΦοΛτκίς μοΘδντίς» δη  πλη- 

βί«ζί{ ο' Πούρος» δεν έ τόλμησαν να άνηταχθω- 
αν είς μάχην> α’λλ* α<ρνχαν τας Συραχουσας xat 
iyoyov ♦ xac οίτως ελαίε tvjv πάλιν τούτην χω
ρίς πόλεμον, Οί πρωτεύοντες τότε είς τάς Συρα
κούσας ησαν δυο, δ Θυνιών (a) xal Σωςρατος. 
Out οι οί δύοι μάλιςα ί'χραξαν τον Πύ^ον είς 
την Σιχελίαν, *0 δε Σωςρατος εχυρίευσε την 
\\χράγαντα (β) χαί άλλος τινάς πόλεις« χαί 
εΐχεν ως* δέχα χιλιάδας ςρατιώτας. Ήοαν δμως 

συγχυσμένοι τότε ό θυνίων, Σωςρατος xai οί 
Σοραχούαιοι % χαί ό Πυ^ος εγιλίωσεν αότους. 

Ευρβ δε είς την Σιχελίαν εκατόν εΐχοσι τριηρεις

*99

(«) Τοΰτβν λε’γίί ©o('vt*vx ο Πλ&νϊαρχο?. 
(?) *Η vuv *Αγρ'.γβντη.
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κατα^ράκτους («0» *al είχοαι άγρόχτους, ώςε 
$του δλος © ςόλος αύτου οπ3ρ τας δ:βκο<ϊ£α$ 

τρ£ηρί<?. ’Ευ rotiross δ< «ίτερψ* πρίσοβίς Προς αϊ
τόν xai ο Ήραχλί/δης δυυα'ςης τωυ Λεοντίναν, 
χαι ϊλεγεν* 'ότι παοαδί'δουσίυ ί'ς αϊτόν τν)υ πο- 

λίυ» τα fpovpca xai τους ςρατ ιώτας αϊτών, οi 
ortoco« ηααυ τίαβαρες χίλίάδβς πίζοί, καί π«υ· 

ταχόσιοι *1ππεΐς. 'Οροίως ήρχουτο καί αλλοί ηβυ· 

ταχόθεν, καί παρι’δίδου τάςπο'λβίς καί τους <;ρ«. 

τίώτας αυτών* όποσχόμενοι xai ο,τι άλλο δυ· 

vttvxac. "09 εν εαόνα-εν ό ΠΪβρος εις ολίγον και
ρού* τριάντα χιλιάδας ςράτειιμα πεζόν, δοο 

χιλιάδας xai ηενταχοοιοος 'Ιππείς, καί δίακοσΛου 

τριαρών ςολου.
$. οδ\ *Αφ* οί δ'ΐτα£$ τάς Συρακοοαας xai 

τους ΛβουίΛονς* xai προετοιμάβ9·η κ«9ως grips· 

Πβν, ί’ςράτδυσβ προς την ’Axpayavta, οπού τις 

Φ:υτί'ας ονομαζόμενος είχε γροοράν τώυ Καρχν«* 

δονίων, xai xarSytVsro να γένη τύραννος των 

’Αχραγαντινίύν * δία τ^ς |3οη9βί'ας των Καρ- 

χηδονίων. 'Ο Σώςρατος ομίύζ ντον εναντία;*

·. ■ ■  ■ ■  ■ ...■■ ■ ■— ■■■ ■

(α) Καταφρατα πλο?α ελ8γοντο ίσα δΓχον κατας-ρωμ*·
*  ̂ ✓TO* x«< η «αν περιφραγμένα*
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xai τέλος (νόησαν την πανουργίαν πόντε?, xai 
εδίωζαν τους Καρχηδονίους , επειτα ί'πβαφον 

πρέσβεις προς το'ν Πνρρον xai παρέδωχαν τήν 
πόλιν. Ουτοτ oi πρέσβεις απάντησαν αυτόν εις 
ιόν δρόμον t ότι ηρχετο προς την 'Αχράγαντα. 
"09tv έλθων έχει παρέλαβε την πάλιν, xai το 

mfiiv ςράτευμα του Σωςρατου> το όποιον η· 
τον οχτώ χιλιάδες πεζόν χαί οχταχόσιοι 'ίππίΓς. 

Τοοτο τό ςράτευμα ητον όλον εχλ(χτόν$ xai 
όχι κατώτερον από τους *Ηπειρωτας, χαί με' 
τούτο έπληρωθη ό ρηθείς αριθμός του ςρατευμα- 
το;. ’Έλ ί̂?* δε xai τριάντα no’Xfcs * *«s όκθί«$ 
ε’ζαυαίαζεν ό Σωςρατος. "Επειτα επεμψεν εις 
τας Συραχουσας xai ifSps τα όπαιτοΰμενα πο* 

λίορχΥ,τιχα όργανα, xai ούτως έςράτευσεν είς 
τους τόπους των Εαοχηδονίων. Πρωτψ πάλιν 
των Εαρχηδονίων εχυρΐευσε τν*ν *Ηράχλειαν, ’έ
πειτα too;  'Αζώνας, Σέλινουντίους, ’Αλίηναί'ου;» 
Μγεςαίους xai άλλας πολλάς. "Επειτα ηλθεν είς 
r/,ν Έρυχίνψ, όπου ειχον γρουράν δυνατήν oi 
Υτσρχηοόνιοι»

§. οε\ *Η πο'λίζ αυτή ητον επίτινος όρους 
αποτόμου xai δύσβατου (ο)» ωςί Υ,τον απο-

(*) Το' νυν SamjuHiano· ή  is ' πόλις ονομάζεται νά·
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λώρκητος, xal αδύνατος η σλοχτις αυτης. "09ίυ 
6 Πύρρος αηεφάσισε να λα'£η αυ’τη'ν με έφοδον* 
Πρώτο» ηεριεχύχλωσε τήν πόλιν, χα) χατίχλίί* 
<τε την φρουράν των Κβρχηδον/ων εις τα τείχη t 
εηειια αφ οδ η'τβί'ρααε τας ρηχανας, χαί'ταλοί- 
ΤΓα αναγκαία, ε’φο’ρεσβ την πανοπλίαν > xat ηρο~ 
οευχη'δη ε<*ς το'ν Ήραχλεα, os τ<ς εχυρίευσε την 
πδλίν ταυ'την» εφόυευοε χαΐ τον χτί'ςην αυτής 
"Ερυχα, ύκοβχόμενος να ίορταση α’χώνα χβί ·9υ· 

οίας εις τψην αύτου, αν βοηΟηση αυ’το'ν, νά 

φανη it’s τους Σίχελίωτας "Ελληνας άξ<ος του φί
νους y.ai των προχδνων αυτοί. Μβτα' δε ταΰτα 
είωχε το' σηρε?ον δ«α της σαλπιχχος,) xat άρ

χισαν ο: τοζόται να το£ευω<τ<ν ε£ς την φρουράν 
των Ηαρχηδονί'ων» ώςε ε’δί'ω£α» αυτους απο'τας 

επάλξεις (α) , χα2 ε'ςησαν τας χλιμαχας (β) ε?ς 
το* τείχος, δη ου α’νείη πρώτος ο* Πυρ’ρος* ρε 

ιδ  ξίφος ε?ς τας χε'.ρας, μιμούμενος τον μεγαν 
’Αλέξανδρον. ’Επκδη δί ωρμησαν ixec οI Κβφ- 
χηδοΊ/'οι, ya ι/χκοδίβΰσι try «φοδο:/* tdei&v

px 9 Catafano · ώνομαζετο ίβ% *Ερυξ καί *Ερυκ/νη , καί 
ιίε  ττδρί του ονοματος τούτου εν τη *2yuy/a,

(α) Miitievtcc.
(β) Σκάλάς·



εμπραχτον της εμπειρίας ,  ταχύτητας, αφορίας 
xai ανδρείας την apt την, μεταχειριζά μένος το 
ξίφος άμυντηριον, ώ'ςβ επεβέρευαε πολλοος νε
κρούς των βαρβάρων" τούς δε λοιπούς εξέπληξε 
xai χατεοχάρπιοε» Καί ούτως άνεβηοαν xai o'. · 

άλλοι, xai εχυρίευοεν εχείυηυ την άνάλωτον νο- 
μιζομενην πάλιν, ελαβε xai rvjy φρουράν των 
Καρχηδουίων αιχμάλωτον» "Επειτα άφ ο2 & ί- 

ταξε φρουράν, εθυοίαοε χατά την υπόσχεσιν αυ· 
του, εέρτασε xai τον αγώνα μεγαλοπρεπές.

ος, Έχεΐθεν δε νοθεύεις την πάλιν τ έ ν ’ΐε- 
τινων, ητιςητον ομοίως οχυρά, X, εις τόπον αρμό
διον προς τον Ιίάνορμον λιμένα* of ‘ΐετϊνοι όμως 

παρεδάθηταν. "Οθεν άλθεν ευθύς εις την ΤΙάνορμον 
πάλιν9 οπού είναι ά χάλλιςος λιμην της Σιχελίας, 
xai διά τούτο ωνομάσθη Πάνορμος (a). ‘Εχυρίευ- 
βί δε xai αάτάν, επειτα xai το φρουρίου των 
Ερχτέν· Τοοτο το φρουρίου ητον μεταξύ *Εριχυ-
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(«) *0?μο; λίγΒται *Ελληνις( ό λιμην. "Osv Πάνορμος, 
ο iis'ya·; χαί fra ν πλοΓον ίδχο'μδνος ασφαλώς, καί ϋπο πάν
των των α’νε’μων μγ? βνοχλουμδνος. *Η πολι^ αυτή βΓναι 
το νυν Παλβρμον· βπδΐίη οι ‘Ιταλοί μβτε’φβρον το' Πα#νοο- 
Ι^ν β?5 Παλ3^μον# Ουτω; ονομαζονσι κ«: τον Πανοομον 

Χαονίας.



*v]S xal ΪΙανορμου ’Epxtvj yj Ειρκτή όνομαζόμε- 
vov9 οχυρόν xal δυσάλιοτον. Ka« οϋτως βχυρ&υ· 

cev ολην τν,υ Σικελίαν9 xal εόΐ'Αζε ηανταχόθεν τους 
Κορχηδονίους' "Εμεινε is μόνον ή πόλις Λιλυ- 

Θαιον si's τους Κβρχηίοΐ/Λυς» ή ισχυρούτάτν> χαI 
ίυβ^βλωτος, «ττείδνί ητονωςχβρσο'&ηοος» %ϊπρε· 
«ε »« πολιορκητή χατα yyfv ts καί θαλασβαν. Οί 
is' Kap^vjionioi προπαρεσκέοασαν όλα τα αναγα'ια 
εις πολιορκίαν' ςρατέυματα, τροψας, μηχανας, 
χαι λοιπά, ολααρ9θί»α (α)' έπειτα πεοιετείχισαν 
και ωχυρωσσυ pis' πόργοος και χαρακώματα και 
ίο  από της ξηρας μέρος, (ΰςε ήτον δΰβχολος 

ή πολιορκία. 'Ορ,ως Οι ΚαρχηόόνιΟι εγο$γθησα\>ι 
Χαί έπεμφαν πρέσβεις προς τον Πύρρον, υποσχό· 
μενοι να όώσωσι χρηριατα πολλά, καί πλοία, αν 
όεγ^·0 ειρήνην, και άγήαη εις αυτους καν τήν 
πόλιν ταυτψ. 'Ο is Πο^ος χρήματα μέν isu 
εόιχετο, βλε'πων is τήν δυσκολίαν, έκλινεν εις 
ειρήνην· ’Αλλ* οι Σίκελκάται οι σύμμαχοι αυτου 
είπαν t να μή αρήσ-/} να έχοοσιν οί βάρβαροι rro- 

λιυ τοιαότψ και λιμένα ε?ς τήν Σικελίαν, άλλα 

να τους διώξη και εκεΐΒεν, να τους χαταχ·
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Χίίοη εΐςτήν Άρρικήν, not va όιορ'ση αόνορον το 
ηίλαγος· Ταυτα λέγει ο AioStopο?« Ό  Si TlXcv- 
τσρχος avatpipSe, on Siv εόεχΟη παντδλως την 

ειρήνην, βλλ’ εϊηιυ, Οτί tots rzsvov γίνεται εί· 
ρήνη j όταν περάοωσιν εις την Λίδυαν, χαί ί-  
χου« σννορον την Λβ&ιχη'ν £αλασσαν. 05ε» 
νλ5ί χαί εηολιόρκησε το Λίλυ^αίον οίο /χήνα?, 

μεταχειριζόμένος όλους τους τροπους τη§ πολίορ- 

χια?, τίχνης xac txvSptia iy avcoyeXtes* βπίίδη' ο« 
Καοχηίονχοί βοηθοόμενοι Sea θαλασβης, χαί ίχ  
τηδ σκληρότητας τοί τοπον χαί των ό/νρωμά- 
των, α’νδ/ςαντο γενναίας, ιαςε ερόνευααν ha· 
νον ςράτευμα αυτοί. Δία' τοίτο ίλοοί την πο- 
λιοοκι'αν ♦ χαί artsyaoiafi να ετοιμόαη μεγαν ςο- 

λον} "να θαλασσοχρατη'τη, χβί οίτω να ηεράαη 
εις την Αιτίαν» "να χοψη ixlt την ρΥζαν των 

ΚαρχηδονΛύν (α).

$. οζ’. ’Εν τοίτοίς Se οι άγριοι Μαμερτΐ· 
νοι (β ), οιηνες ε’ζουσίαζον τότε την Μεσσήνην

(Ο  Πολΰό*. α '. ζ', χ/. Γ1, xs*. Διό$. χ ί ι ο α π χ μ Λ Τ ,

Κ«. 490· κ ρ '.  492. 495· 49<>. 497· Πλονταρχ. Πυρ. 
Δ'.ονόο. 'Ελλεί'π. ΐθ '.

( ? )  Ο ίτοι τ?σχν Καμ.πανοΐ xac ju.caSoaogs’. τ&Ο ’λ,, 
ϊ»6οΛ8 ον; * βττβιτα Φάντες την eCSaip.ovfuv τη 5 Μββοη-
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tvj; Σικελίας, καθυπόταξαν καί άλλας τινάς *Εα· 

λ·/·ν«α5 πόλας , χαι (ίτραττον πολλά χαχα , ος- 

ρολογούντες αυςηρώς, καί χαχαδυναςευοντες τους 
"Ελληνα;. "Οθεν επολε μηαε xai τούτους, χαι ε· 
λα£ε πολλά φρούρια αυτών, εσφαζε xaiτούς δυ· 
νάςας yopoAoyoti;. Were δε ταύχαπαραοχευάζων 
τον ςόλον, να πλίθαν, εις την Λ ι$ύαν, ουνήΟροιζε 
ναΰτας δεοηοχιχως χαΐ&αίως, μετίβαλε το προ* 
τεοον δημαγωγικόν· δημοτικόν χαι πραον ήθος, 
εις τνοαννιχόν χαι δεσποτικόν, χαι άχσριςον προς 
την τοσαύτην εύνοιαν xai προθυμίαν των Σιχελιω· 
των. ’Εκείνοι όμως ύπε'φερονΧ,ταύχα, οΐχονομύν· 
τες τον καιρόν, βλίποντες xai τνν ανάγκην. Κατε- 

φρόνηπε δε πολύ χαι τόν Σώςρατον καί Θυνίω· 
να, τούςπροζίυμωτάτους φίλους, οιχινεςεχάλεσαν 
αυτόν εις την Σικελίαν, καί εδωχαυ, ε§οήθη· 
οαν, και αυνήργηοαν όσον εδύναντο εις αύξηοιν 
της δυνάμεως χαι δο'ξης αυτού, xai δεν ήθελε 
μήτε υάτούς λσ.Θη μεθ’ εαυτού εις την χατά Αι·

νη;, ττολεω; *Κλλην$ο; t s/σηλθον εις την ιτολιν ω; 9c· 
λα £ολίο>;. ^Επειτα σφα ξαντέ; τούς ε'γχατοίχου; , εχρατη- 
σαν αυτοί τη'ν πολιν, ω; χαί ο/ άλλοι υςεροντεροντων Ρω* 
μαί<ον έσφαξαν τούς 'Ρηγινους* μιμούμενοι του του;· Κα? 
ο ςρατηγο'ς εχεόων ΔsV.o;ητον Κ αμπα νο*;· Πολύ®. Α . ζ·



§ΰας ε*ςροτειαν, ρητέ ε*ς την Σικελίαν να τους 

atp̂ V/j» ΰποπτευορενος (3(fatως μήπως ε’πανα- 
ταν/,οωβιυ, η άλλως πως δ.'αρθαρουν άπο τους 
Κορχ^δον/ους, ρε' του'ς οποίους ε?χον προτερο* 

γνωριμίαν· "Οθεν 6 μεν Σωςρατος φοβηθείς εγυ· 
γε, τον οε ®υνιωνα έψόνευαεν, επειδή ήτονσΰρ- 

φωνος ρε' τον Σώςρατον, ώςε το' προς αυτόν 
ρϊσος eyive κο<νο'ν ε<ς όλην την Σικελίαν. *0 ΔίΟ- 

κίσίος yJystj on την περιουσίαν του * Αγαθό· 
κλέους ελατόν οί οικείοι αύτου * ο* is Πυρρος 
ελα&ν αυ’τη'ν πα/5 εκείνων, καί την εδωχεν εί*ς 

τους φΛους αυτοΰ. "Ετί δε ΰιώρισε φρουράρχους 
καί δ<θ(χητάς των πόλεων του'ς $>Λους καί ΰπασ- 
ίκςάς αυτοΰ, οΓτενες μετεχειρίζοντο αυςηρως 

too? πολί'τας, δ«ά ίδ«ον κέρδος. Καί τέλος ρε- 

τεδαλλε δί όλου το' άρχαίον πολί'τευρα των πό

λεων, καί δία τοΰτο ε’ ε̂νετο το* κοενο'ν μίσος. 
Κα» ότί η9ελε νά φονεΰση καί το'ν Σωςρατον, 

αν δε'ν προελαρδανε νά tpo'yvj, «πείδη ε’ρολευσβ 

καί άλλους ε’πεβη’ρους.

§. οη'« Μετά δε' τ·/*ν α’ποσχφτησίν τοΰ Γω- 
ςροτου καί τον θάνατον τοΰ Θυνε'ωνος, ευ*0υ'ς 

ουιε’6η επανάςασις κατ’ αυ’τοΰ, ως εκ σύνθημα* 
res, είς άπαααν την Σίκελίαν, καί αί πόλεις β-
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κραζον είς βον,θέιαν ύλλαι μέυ το υ \ βαρβάρους 
Καοχηύονίους, άλλον, δ ΐ ιούς αγρίους Μαμερ» 
αίνους. Τοιουτον εγινε το' μίσος ηρος τον Πορ
ο ο ν , ωςε ηροίκριναν νά υποταχΟώσιν είς εκεί· 
voos τους πρότερον α’δίαλλακτους εχθρούς , re 
po είς αυτόν. Κ α ί ουτω χατεταρβίττετο  airaee 
vj Σ:χίλί'α  ω$ πλοίον εις α’χρία/νοοσαν θάλασσαν 
κυματιζόμενου * ό δε Πυρρος δεν «δυνατό να 
απαντήσγ τα  πανταχο’θεν όρμώντα κύματα , χβί 
να φερν) το' πλοΓον ««S λιμένα ασφαλή καί yaXvj- 
ν:ον , αλλ’ vjtov ήναγκασμίνος να εζ(λθ·/] ex του· 
του  του  σαλευομενου πλοίου.

§. οθ\ 'Εν ω τοί'νυν ητον ε?$ τοίβυ'τ^ν χα. 

τάςασιν ή Σίχελίβ, καί ο' Πνρρος εσυλλογίζετο 
να ειργ rtpocpa<T(V εύλογον, ως£ να /χη δε/£η 'ότι ©ευ- 
ye: από yo’ffov, εφθασαν πρέσβεις καί γράμματα 
των Ταραντίνων xal Σουνιτών εκ της 'Ιταλίας, 
οΐτινες έγραρον και ελεγον, δτε ε’ςενοχωονισβν 

αυτου'ς πολύ' ο: *Ρωρια:ο: * χα: σχεδόν του; πο- 

λιορκουν είς ταζ πόλε:$ χεχλεισμίνους t όδεν να 
προρθαση είς βοήθειαν αυτών, όσον τάγιςα ή α
πορεί, Ήσαν ορως τω οντ: ε*ς ακρον ςενοχωρ/,* 

μίυοι, χαί σχεδόν απελπισμένοι. Οδεν α’νεχω- 

ρησεν ε’χ tojs Σ:κελία$ τον 2 7 6  χρόνον προ Χρ
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ςον, καί γ,ρχετο πάλιν είς την ’Ιταλίαν. ’Ανα- 
γίαρων δε εχεΐθεν με τον ςολον, χαΐ βλεπων 
προς την Σ ι χέλια ν , tint προς τους ψιλούς «υ· 

το5* ω ψίλοι ι όποιαν παλαίςραν άψηνομεν είς 
τους 'Ρωμαίους χαΐ Καρχηδονίους. Αυτή δε η 
προγτ,τεία επληρωθη υςερον από ολίγους χρο· 

νους * «rtfιδη εγνωριζεν t ore οί'Ρωμαίοι xal οI 
Κσρχν,δοίΗΟ* πρέπει νά πολεμησωσιν είς την Σ«- 

χελΐαν.
§· ft. Μαδοντίς δί οί Μαμερτίνοι χαί Καρ· 

γνράνιοι ότι αναχωρεί, παρεσχευάσθησαν νά τον 
άπαντά,σωσιν εις τό ςίνόν. Καί οί μεν Κ αργή- 
δόνιοι έψόλαττον εχεί με τον ςόλον, οί δε Μα- 
μίρτΐνοι επερασαν δέκα χιλιάδες είς την ’Ιτα

λοί», νά έμποδίσωσι την aitoGaoev αυτοί» άν 
άποοόγη τους Καρχηδονίους. "Ο9εν άπαντή- 
οας τους Καρχηδονίους πρώτον > {ναυμάχησε, 
ml 'έχασε πολλά πλοία, επειδή οί Καρχηδόνιοι 
τότε ησαν θαλασσοκράτορες χαί οΐ εμπειρότατοι 
είς την ναυτικήν. Οί δε Ήπειρώται ησαν παντά- 
ηασιν άγΰμναςοι είς την ναυτικήν. Ένιχηθη μεν 
tore ό Πούρος»όμως έπέρασε με τα λοιπά πλοία 
είς την *Ιταλίαν. Οΐ δε Μαμερτίνοι είς μάχην 
μίν δεν ε'τόλμησαν νά παραταχθούν» έψόλαττον
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όμως εις τα ςενά» χαί είς του? δυσ&ίτους τό
πους» χαί χατετάραξαν όλον το ςράτευμα αυ> 
του* ε’ρονευσαν πολλου'ς όπισΰογίλαχας»χαίδυο 
’Κλείοντας· Ταΰτα δε* α’χουσας «tiro's > ος τ:ς 

ητον έμπροσθεν t ε’πε’ςρεψε, χαί ε’χ<»δυνευσε μα- 
χόμενος με εχείνους τους αγρίους' χαί εμπείρους 
πολεμιχους» «πε<δη επληγωσαν αυτόν εις την 
χεραλην fte το' |<ρος. "Οδεν άνεχωρησεν ολίγον 
ο rr/σω. Τούτο δε εδωχεν ί*ς αυ’τους περισσότε
ρόν τόλμην* Εις δε' τούτων μάλιςα» /χε’ρας χα- 
τα το* «τώρα» χαί λαμπρό όπλα εχων, ετρεξε 
προς αυτόν» χραζων ρε άγρίαν γωνην» νά tASvj 
να μονομαχησωσίν, αν ζη χαί δεν άπεθανεν. 
*’09εν παρο|υ»9είς ο* Πυρρος» ώρρηαε προς αυτό» 
/xs τους υπαβπτςας αυτου» εχων το' πρόσω· 

πον χαταιματωμευον, άγριον χαί γοβερόν, χαί 
άγ ου χατεσχόρπισε τους άλλους9 χαί εγθασεν 
εχεΐνον τον θρααυν χαί άγριον βάρβαρον * ε’χ* 

τυπησεν αυτο'ν είς την ρε'σην της χεραλης ftt το 
£*ρος, ρί το<αυτην εμπειρίαν χαί ορμήν , ως* 
εσχισευ αυτόν εις τη'ν ρεσην, από της χεγαλής 
6ως χατω » χαί επεσον άμα χαί τα δυο ρε*ρη xt· 
χωρισμένα* Τούτο δε* το ε*ρρον τδσον ε*|επλη£ε 

του'ς βαρβάρους, ωςε ενόμισαν οτι η' όόναρις
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του Π όρρον η τον όπερ av9p®itov. "09ιν «πιςρβ- 
ψαν ont'cta (a),

§. πα*. ΈυταοΘα Si οονίδη άλλο συμ&δηχος 

ηερίεργov."H&j «κςρίφω» «χ της Σίχιλιας»ί?λ0β 
«βλ<» <ί{ τοις Λοκροος , xai ίχεϊ «ζητηααν ot 
ςραηώται αυτού τον μισθόν, * Αυτός δε μό 
εχων χρόμζτα όςενοχίύρειτο. ΟI ΛοχροI εϊχον 
ναόν της Πβρσδρόνης ηεριχαλίςατον xai πολυτε- 
λίςατο»» «£*ς τον ortofov ησαυ anttpa πλοοτη 

αφιερωμάτων, "Ο9tv οI «ρ/λοι του Πυ’ρρου, *Ευη- 
)>ορος του Θεόδωρόν, Βάλαχρος'Νιχόνδρου» xai 
Δείναρχος του Nextou , συνεοου'λευσαν αυτόν , 
να λαδή ix του ναού τα ιερό χρνματα , xai ε· 

λα&ιν αυτό, τα εόαλεν εις τα πλοία, xai τα 
εςειλεν εις τα Ύόραντα, Συνίβ·/, όμως άνεμος σρο-

(ο) Τινε'ς vest κριτικοί κατηγορουν τον Πλούταρχον , 
ctt eπλάσε μύθον;, Λα' τούτο το εργον καί $ί αλλα τινα. 
Γν»το>σαν όμως, οτι αυτή η εμπειρία σώζεται καί τ<βρα , 
χαί γυμνάζονται μα’λιςα at’; τούτο» καί η’χολου'θησαν πολ. 
λα'τοιαντα* καί να μη νομιζωσιν, ο τι Λ'ν υπάρχει τε . 
λίίβς, ο,τι $ε'ν ειίον αυτοί, η $εν ηχούσαν. Κρεμωσι 
πρόβατα ε’σφαγμενα ολόκληρα, καί ε’κε? γυμνάζονται, 
χτι ίοχιμαζουσι την εμπειρίαν της χειρο'ς και Λ/ναμιν, καί 
άρεττ)ν του ξίφους. βΟθεν και ο' Πλούταρχο; ε$η'μ»ν ίίν 
τον πράγματος, α’ποΛίει τη'ν ενέργειαν εί; ολα αν τα'.

Ο 2
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δρος ολην τήν νύχτα, xat τινα πλο?α,
άλλα δε ερριψε ν.ατά το ςευον τί$ ΣίΧίλ*^. 
'Oca δε ε'χαν τα αφιερώματα χα> τα χρήματα 
tvjs Ϊ1ερσεγόνης9 εζεπεσον πάλιν its τψ  χωράν 
των Αοχρων , xal οί μεν άνθρωποι έπνι'γησαν, 
τά δβ άγιε ρω ματ α όλα εξήλθον ά$λα$ή βίς την 
γην. "Οθεν ο Πυρρος ψοβηθείς την οργήν τής 

Stas t απεδίάχεν ad τά πάλιν οπισ'-ύ (a). Διά 
ταότ·/4ν τ*/)ν άβεβειαν εδυζόχηαεν ο Πνρρος, ως 
Xi'yet ό Δίονό^ος (β).

§. πβ\ Μετά δε την τροπήν των Μαμερ- 
τινων , 6 Πυρρος ήλθε διά ζηρας εις τά Τάραν- 
τα, εχων εϊ'χοσι χιλιάδας πίζους ςρατιώτας * καί 
τρεις χιλιάδας'Ιππείς. ΓΓροδλίπων δι καί πρόναων 
τα πρσγματα, ί'πβμψβ πρώτον γράμματα χαί πρέσ
βεις προς τον ’Αντίγονον λεγων, νάτον βοηθήβ'/ι 
είδε μ ή, αοτο'ς $ίλει πλιαρώο'/] την ζημιάν ad too

(a) T a ira  τα /spa εουληβεν νςερον καί ο Πλημτ/vto; 
ο 'Ηγεμων των Λοχμών, ε*τ:ί Σκηπιωνος, κα* ο/ Λοκροί 
κατετα’ραζαν τους 'ΡώμζίΜ;, καί αυτίν τον Σκητ:Λ>ν«ι 
ίιοτι αυτός Swoptss τον Πλημ/j νιον "Επαρχον το7ν Λοκρίιν. 
Τέλος ίε' 6 φυλακοίΟη c #Ιβοοσνλο; s/ς τη'ν ΊΡωμην > χα:
απεθανεν βν rr, φυλακή·

(β) Ελλε/π* β:Ά· &\ %. κχ\ Atoi* α’ποσπασματ,
570* 572· ΤΛο; ΛιΛβς % Κβ\ |$ .
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ζςίρον εν τη Μακβδον/«. ‘O/xo/coj ε'ηεμφε χαί πρός 
τους άλλους εν τη 'Ασία βασιλείς, ζητών βοη· 
Bitov χρημάτων και ςρατου. "Επειτα ελαό'ε χαί 
το εχλεχτόν ςράτευμα των Ύαραντίνων , χαί «- 
ςράτευσεν ευθύς κατά των 'Ρωμαίων , ο! οποίοι 
ίςοβτοπι$$υον τότβ εις τόπον οχυρόν περί το 
BtvtStvtov ε!ς τνν χωράν των Σουνιτών (β) , 

ΐχοντβξ ςρατηγόν τον ενα 'Ύπατον, τον Μάνιον 
Κοόριον· ’Ο δε άλλος "ϊπατος ο Κορνήλιος Αέν' 
τουλος ντον είς την Αευχανίαν με τό άλλο ςρά- 
TSvpOt "Αυτή η εχςρατεία του Πόρρου ϊγ.νε τον 
2 ρ  χρόνον προ Χριςου. 01 Σαυνίται όμως ε· 
ταπεινωθησαν πολύ, επειδή ενιχηθηοαν εις πολ- 
λας μάχας* εξεπεσε χαί τό φρόνημα αυτών το 

ελευθέριον, εμ/aouv χαί τον Πυρρον, διότι άφη· 
χίν αυτούς , χαί εςράτευσεν εις την Σιχελίαν. 
"Οίεν ί'δε ιξαν ολίγην προθυμίαν. Ay ου δε ’έλαβε 
χαί εξ αυτών» οσου$ ςρατιώΐας εδυνηθη, ίχωρι- 
oi την δύναμιϋ αυτόυ εις δυο μέρη * χαί τό μεν 
εν μέρος επεμφεν εις την Αευχανιαν χατα του 
Κορνηλι'οο * ίνα χρατη αυτόν εχεί εις ασχολίαν, 
εν ω πόλεμε! αυτός με τον Μάνιον. 'Επειδή ό

(*) *Η χ ω ρ ζ  αυτή η’τον u m x e y o  τη ; Νίαπο’λβω ;, ο ·  
πεν tin t  το Bevsft'vTov.



Μανίβς ίμννυαε, νά tkQy καί αυτός εκεί, xal 
αχεδον περιέμενεν αυτόν χα9* «χαζήν ώραν. "Ε« 
δέ toy έμπόδιζον καί οί μάντεις, να μη ot>y- 
χροτητη μάχην * β εβ α ίω ς , έως νά *λβθ} χαί ο 
άλλος. Ό  δβ Πιίρρος γνωρίζω ν ταοτα πάντα, «- 
β/ίβυδί να τον προχώταλάδη ♦ πριν φθάσ-ρ ο* Κορ- 
νηλίοξ· "09δν λα£ών τδ έκλεχτότερον ςράτευμα, 
καί τους μαχιμωτάτους ’Ελέφαντας, ώρμηοί την 
νάχτα ηρός τό ςρατόπεδον αυτοδ.

‘ $· π/ · ’Είΐί^δϊ} όμως δ»ν ά’ρχίτο χατ ΐδ9»/αν, 
άλλ’ έλαβεν άλλον δρόμον μαχρυτερον μετάξιί 
δρυμών χαί δασών, Γνα μη τον βννονίοώΤίν ΐοως, 

έτελείωσαν καί ε σβεσθησαν οI φανοί t ώςε δεν 
εολεπον οί ςρατιωται τον δρόμονt χαί περιε· 
αλανών to ενδεν χαχεϊδεν, χαί μολ<ς δτβ εγινεν 
ημέρα >εφάνη έμπροσθεν των εχθρών. "09εν eye. 
vs μεν συγ'χυσις μεγάλη χαί θάρρος πολύς είς 
τό ςρατόπεδον αυτών > όμως τότε έγιναν χαί τα 

ιερά χαλά ( α ) « χαί η περίςασις ηνάγχασε τον 
Μ ανιόν να άντιςαΟη. Ο ί’Ρωμαίοι εμαθον, ότι 
οί ’Ελέφαντες φοβονντat τό πυρ. "Οθεν χατίβ*

ζ Ο  Τα' ιεροί ταυτα χαϊ οι Ο ίο ν oi syivovxo ποτέ χα).α, 
πότε χαχα', χατα την γνώμην των ^ρατηγων. "Οροι περί 

τον ίων «ν τη ’ί1γυγιγ.
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maattv βέλη τινά, xai έρριπτον αυτά μηχανι· 
*ώς, ta οποία εϊχον il$ rάς άχίδας νλψ $ειώ~ 
$η xai πιοοώδνj χαιομενην, ωςε αν επιπτον εις 
τονς ηνργους , εκαίοντο oi πύργοι (a) > xai ε- 
nmtsv ν'ςερον το πυρ είς το οωμα τών’Ελβίράν- 

των, xai χατετάραττεν αντονς, "Αν πάλιν επιπ- 
τον είς το οωμα* εχαμναν την αυτήν ενέργειαν 
ταχντερον,

φ. η δ . *Ε£κλ9« λοιπον ο'Μάνιος , xai άπαν 
τησας τάς προφνλαχάς τον Πνρρου* επεπίσε με 
τοιανtvjv ορμήν, ώ'ςί εφό£ηοεν αντάς, xai $· 
τράπησαν είς φυγήν , οπον έφονενθησαν exavoi,  

έμειναν χαί τινες ’Ελέφαντες αιχμάλωτοι. Autvj 

νί μιχρά νίχη έ'δωχε πολν θάρρος είς του'ς ‘Ρω
μαίους, xai δειλίαν είς τους· άλλους· °09εν ιτολ- 

μηόεν έπειτα xai χατεβη εις την πεδιάδα ο Μά- 

νιος* ένθα οννεχροτήθη μάχη γενική. Πρώτον 

μεν ετρεψε το εν χέρας τον Πΰρ’ρου* νςερον 
όμως εςενοχώρησεν αυτός το άλλο, οπον ησαν 
οί ’Ελέφαντες, xai τον εδιωξεν έως είς το ςρα· 
τόπεδον αν τον· Είχεν όμως ςράτενμα πολν, xai
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το μεν εμάχίτο , το άλλο. βχαθηΐο 4?ς το 
ςρατόαίδον έτοιμον· Οθεν α'ναγχαζόμενος τότε, 
εχραξε χαι εχεΐνο* Τούτο το προσφανον ςράτευ- 
μα xartffyj ηλαγιως an6 των λόφων, καί ίρριχ
τόν Τα prfitvza βέλη ε!ς τοιίς Έλβφβντβς, οΓ· 

τινες χατεταράχΰησαυ , xal εγεογον όηίοω} xai 
προς το' άλλο χέρας, οπού ήχον το' ουμμαχιχον 
ςρστευιχα, με τοιαυτην ορμήν* ωςί χατβτάρα
ξαν auto, xai ούτως tfSpov εις αταξίαν oAvju 

γψ  ηαράταξιυ, χαι ηλεον $έν ητον καιρός να 
άντιτα/θη* Τοίτο το ανμβεβηχος ενΙχ·>]<χβ τον 
Πορρον εις ταότην τνΨ τρίτον >α̂  τίλδοτβίβν 

κατα 'ΡωραΛον μάχην, "ΟΟεν λε’γβι ο Φλώρος» 

οτ< δί'ν ενίχησαν οί 'Ρωμαίοι, αλλ* vj εγευρεοις 
των μηχανικών βέλων, ίδωχδ ψανεραν νίκην εις 
τους 'Ρωριαίονς * ί«β<δη εις την πρωτην ενιχή- 
Οησαν γανερά" η §s δίοτ/ρβ εμεινεναμγίλογος (ο). 

-Ο ’Auros λί^εί, οτι εγόνεοσαν evrauOa είχο·

(«) Sic eaedera ferae ,  quae primam victoriam abstule* 
ra n t, tecundam parent fecerant.  Tertiam  sine Con- 
troversia Traditerc. A'. I g .  Δηλα$η\ or' W f a r a t ,
or αοπασαντδς την πρωτην ν/κην των 'Ρωμαίων, κούκο· 
τοςητοντβς α’μφίλογον την ίευτε’ρχν, δίωκαν αν το?; φάνε· 
ρον την τρίτην*
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at «| χιλιάδας ςράτευμα του Πυρρου, tXa$ον 
χαΐ χιλίους τριακοσιους αιχμαλώτους t χαΐ όκ« 
tw ’Ελιφαντας.

π», Μβτα δε ταΰτα 6 μίν Πυρρος άνε· 
χώρηοεν είς τα Ταραντα 9 οΐ δε ‘Ρωμαίοι νιλδον 

εις το ςρατόπεδον αυτου < χα« ιμάντες την τά(ιν 
χβΐχατββχίυνJ» τουςρατοπε'δου, έμειναν έκςατικοί» 
’firtiiOvj αότοΐ «ως τότε δεν ΐζευρον πώς χ&ονται 

τα ςρατόπιδα προνοητικούς ΐΐςΓσναπαυσιν τουςρα- 
το ο» xet ααφάλβιαν παντός «ναντι'οο* αλλ’ £?/,· 

ναν τας ακηνάς ως οΐ ποιμένες όπως τ̂ Θβλεν «κα- 
ςος, χωρίς άλλην προνοητικήν προφόλα|ιν, καΐ 

ούτως ίςρατοπεδίοον διεσπαρμένοι ως τα πρό

βατα, *O0«v έΟαήμαααν όταν έίδον τό ςρατόπε- 

δον too lltippow» το* όποιον η τον ως πόλις πε

ριτειχισμένη , χαΐ περιεχλεΛτο είς αυτδ δλον 
τό ςρατευμα, αΐ μηχαναι, η άποσκευτ , αΐ τρο

φοί, χαΐ πόντα τό αναγκαία- "Επειτα ητον διη- 

ρψένον άναλογιχώς, εις διαγόρα μέρη > χαΐ ε- 

χαςον μέρος προοδιωρισμένον ·. που νοί είναι η 
ό,τοαχβϋη * που at μηχαναι, πον ό ςρατηγος > 
ηοο τό διαγόρα τάγματα του ςρατοό * που αΐ 
πόλαι, χαΐ τό λοιπό* ωςε να εΤναι πόντα πρό

χειρα xac so/,ολα* καί διό την ανάπαυαν χαΐ
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«ιίχολών του ςρατού, xai Sea την είσοδον xai 
έξοδον t όταν τυχγ χρεία» χωρίς να συμ$αίνη 
δυσκολία, η αταξία, ’Έχτοτε λοιποί/ βμαθον οί 
*Ρωμαΐοι τον τρόπον τούτον των ςρατοπίδων, 
ο όποιος <ητον άγνωςος ηρότερον itV tvjv ’ίτα* 

λί'αν (α). *0 Πνρρος εδίδαξεν αυτους xai να no· 

λεμουν» xai να γίνουν xtptoe της οΐχουμενης. 
*Επειδη ο* Πιίρρος ijrov τοτί ο πρωτιςος ςρατη· 
γός tvs οΐχουμενης, xai mxvjSvj tiito των ’Ρω- 

μαιών, "OQtv οί μίν 'Ρωμαίοι επηρΒησαν, τα 
δε e'Gvvj τνς ’ΐταλ/ας χατεηλά^νααν t xai εξευεν· 
ρωβησαν, xai ούτως txktvav τον αυχίνα Τις τοο$ 

'Ρωμαίους f οιτινες εις ολίγον χοίρον ixopitu· 
σαν oAvjv τ>ίν ‘Ιταλίαν, inttxa inipaoav xai είς 
T»jv Σικελίαν xata των Καρχηϊονίων» xai εχεϊ· 
6sv τίς την Αιουαν.

$. ης\ *0 Si ΤΙυρρος χαθημενος εις τα Τα- 
ραντα ε'αυλλογίζετο, πως να άπατηση τους 'Ρω
μαίους να μη τον διωξωσι, xai τους συμμάχους 
αυτόν, να μη τον άγησωαιν «ως να fvyy τις 
την "Ηπειρον. Έ ν τούτους εγθασαν οί πρέσας 
εχ  της 'Ασίας xai Μακεδονίας με τα γράμματα
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των βασιλέων, εις τα οποία έγραψαν, on δεν 
δόνανται νά πέμφωσιν ούδεμίαν βοήθειαν. Au
tos όμως m i  προς τους πρέσβεις, να λέγωαιν 
οτι έρχεται βοήθεια' έπειτα χαλεσας τους πρωτί· 
ςους των Ήπβιρωτων xat Ταραντι’νων, ουνίχρο· 
τηοΐ συνεδρίαν* xat thtsv, on 'έρχεται βοήθεια 
ίχανη fix της ‘Ασίας xat ΜαχεδονΙας * xat να 
μη yo&ovrat, α'λλά να ηονχα'ζωσιν. OJros ο 
λόγος διεδο'θη πανταχοΰ, χαΐ βίς το ςρατοπεδον 
των ‘Ρωμαίων' οθεν ο< μέν ‘Ρωμαίοι ησύχαζον* 
Αυ’το'ς δ« τη'ν αυτήν νύχτα «6αλβ τδ ςράτευμα εις 
τα πλοία, xat επερασεν είς την "Ηπιφον χατά 
τα Κδραυ'νια ορη, ‘Afijxt δε είς την ά/.ρόπολιν-των 
Ίαραντινων, ως φρούραρχον τον υιόν αύτουΈ- 
λινον, xat τον σύμβουλον Μίλωνα * ιπβιίη υπδ- 
<χχβ$η να επιςρέφνι πάλιν, χαΐ άρηχίν αυτους 5η- 
λαίη είς βεβαίωσιν, xat $>υ'λα£ιν αυτών (a).

§. πζ\ Είρηται, οτι επερασεν εϊχοσι χιλιά
δες πεζόν* xat τρεις χιλιάδες ίππιχδν ςράτεομα 
εχ r /ς ’Ηπι/ρου ιίς την'Ιταλίαν. *Επολιμησδ5δ 
«| χρονους βίς την ’Ιταλίαν xat Σιχιλ/αν, xat 
ΐπίςριψίν δίς την "Ηπβφον, «χων οχτώ χιλιά
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δα$ πβζοος, xal πεντακοσίους irtrrβ?ς· χρήματα 
όμως δεν είχε να $ρεφν} 4α*/Π αυτούς, Τό δ« 
5ψθξ των φρονημάτων, η ρβ^αλοψυχ/α χα£ 
yivvaiOTvjs, ι^σαν τϊαλ«ν τα αυ’τ α « άναλοίω- 
τα , αταπ«<νωτα xal ακλόνητα· °09εν ίζήτΗ άλ
λον πόλεμον, ΐυα $ρέψη του$ ςρατιωτας. Πλη- 
αιέςερος δε τόπος διά πόλεμον τότε καί άρ- 
παγην ^τον η Μακεδονία, είχε καί πρόφασιν κα· 
Avjv, εκειδά δεν έςειλεν ό 'Αντίγονος βοήθειαν 
εις την *Ιταλίαν. ν09εν ελα$ε xal μερικούς Γα- 
λάτας μισθωτούς, καί άο ου άνεπαυσεν ολίγον 
τό ςράτευμα, ι χηρυξε πόλεμον χατά του *Αντι· 
γόνου, καί εςράτευσεν ιυ'δυ? είς την Μαχιδο» 
νίαν, επί σκοπώ νά άρπάσνι καί νά λεηλατήσω 
μόνον* διότι η δύναμις αύτού χαί η λοιπή πα
ρασκευή δεν ητον διά έπιχείρησιν μεγαλητερων 
έργων. ’Εκειδά όμως ελα&εν ευκόλως τινάς πό
λεις, επειτα ηύτομόληααν καί δυο χιλιάδες ςρα- 
τιωται του ’Αντίγονου προς αυτόν, άπεφάσισε 
νά\όρμηση καί προς τον 'Αντίγονον, καί εφθασεν 
αυτόν είς τα ςένά της Θεσσαλίας μεταξύ Φερων 
και Λαρίαης, όπου κατετάραξεν δλην την φά
λαγγα αν too. Ε t/jxai ο9 Αντίγονο** πο^λουδΓα- 
λά τας μισθοφόρους, καί ’Ελέφαντας ομοίως, xaj
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oarot ηοαν y, όπιοθογυλαχη r^s ?aAayyo$,oitott 
fjyov καί toa's #£λί<ραν?β$· Οί Γαλάται toίνυν 
άντεςάθησαν ανδρείας* xal (γίνε μάχη σψοδρά, 
ως* χατίχ&πν,σβο οί πλεΐςοι, Οί Si ηγεμόνες των 
’Ελεψάντων άναγκααθεντες, παρεδόθησαν αιχμά
λωτοι όρου /ζ* του$ ’Ελέφαντας. "Eimte Si ωρ- 
ρησι* εις τνΛν <ράλαγκα too *Ayt£yoyoo , vj ojrot'a 
»jtov t i t  αραγμένη xal πεφο&σμενη, διά την 
δυςυχίαν της όπισθογνλαχης, 09tv χαι δεν 1· 
δίχετο μάχην* βλλ* εφευγεν, *0 δε Πιίρρος ά- 
ηλοονοο» x»jy χείρα» ε κράζε χατ όνομα τουςςρβ- 
tvjyotls χβί ταξιάρχους too ’Αντιγόνου. Τβοτβ 
δε άκούοντες εκείνοι, ηυτομο'ληβαο μ* ολον το 
πεζόν ςράτευμα προς αυτόν,

§. πη. Εις τοιαΰτην χατάςασιν ε'λθαν ό ’Αν
τίγονος εφυγε προς τά παραθαλάσσια, και ε· 
κράτησε τινάς πόλεις. *0 δ* Πορρος νόμιζαν 
εργον ένδοξον καί μίγιςον ευτύχημα την νίκην 
των Γαλατίαν, αφιέρωσε τά χάλλιςα χαι λαμ- 
πρότα όπλα αυτών είς το ιερόν τνς ’Ητωοίδοβ 

*Αθηνάς t καί επεγραφε τό έξης επίγραμμα.
«Τους Βυρεούς [ο Μολοσσο'? *1τωνιδι δωρον

’ Αθάνα
,,Πυρ’ρος από Βράσεων εκρεμααεν Γαλανόν.
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,,Πόντα τον ’Αντιγόνου χαθελων ςρατόν * ου*
μίγα θαύμα.

·,Α?χμητat xai νΰν xat πάρο$ Αίαχίδα:.
OIqVj „ Πύρρος ο Μολοσσδί * φθείρας όλου to 
ςάτευμα του 'Αντίγονου, άφιερωσε τάς ασπίδας 
ταότας εις την *Ιτων/δα *Δ0ηναν» te$ Oitofe$ ε· 
λα&ν άπο τους ανδρείους Γαλάτας. Τούτο όμως 
δεν είναι μίγα θαύμα» «πκδη οί ΑΙαχίδαι ησα» 

xat πρότερον χαί τώρα noλεμιςαί**. "Αλλοτι δι 

άφιερωσε τάς ασπίδας των Μαχεδόνων εις τον εν 
Δωδωνρ Δία, επιγράφας xai το <{ης δίγραμμα.

,,At δβ πιτ* * Ασπίδα γαϊαν επόρθησαν πολύ- 

χρυσόν·
»»Α" δε xai ‘Ελλάδα την δουλοσυναν ιπορο».

»,Nuv δι Δίδδ ναω ποτί χίονας ορφανά χεΐται
,,Τας μεχαλαυχη'τοο σχολά Μαχίδον/α?»

Ο ιμ  βυτβί β?ασπίδες (πόρθησαν την πολύχρυσον 

3Ασίαν· Αυτοί «δούλωσαν xai τη» 'Ελλάδα· Τώ

ρα δμως χρεμαντat έρημοι εις τους ςύλους του 
ναού του Διος» επειδή εληφθησαν λάφυρα άπο 
την μεγάλαυχον Μαχεδονίαν (α).

§♦  πθ ' Μ ίτά  δι ταΰτα εςράτευαε xal *χυ-
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pirn τάς βλλας πο'λίες της Μαχιδον/ας, xai τ ι-  

Λος ixupUiot η άλατος Αίγας, xai ολίγο» βλειπ» 
να χηριίηβη ολην τη» Μαχίδον&ν. Tore ayvjxiv 

exit φρουράν των Γαλατων* ο?«»*{ «οχαψαν» ως 

ΐ2|»ητα< (a), ten's τά«ρον$ των βασιλέων, xal 1· 
βόληααν τα χρήματα* τα δ» οςα αητών δααχο'ρ- 

maav. OBtv iμίσησα» αητό» πάλιν οI Μαχβδο- 

νις, ιπ«<δη διν η0*λβ να τίρωρησ*) tons Γαλβί· 

ta$. Meta δβ' ταητα ιηβρψ* xai tkaGov ex των 

Ταράντω» τον Μάλωνα χαί το'ν tiiov αητοί "Ελ ί- 

νον. Τον δί Πτολιραΐον το'ν αροβ^ηττρον οίο'ν 
αητοί ι?χ«ν όποςρατη^ο'ν. Tore ενόμιζευ, otc η 

Μβχιδον/α «?να< βχιδο'ν ηπο την εξουσίαν αύχου, 
xai ωνείδιζε τον *Αντίγονον, οτt δ«ν ivxphtxat 
xai foptc (u  την βασιλιχ^ν χλαμύδα, η ofton* 
δεν πρ«'«*ί πλβον β?ς αότο'ν» ος τις ’άπρεπε να αρορη 

φόρεμα ίδιωτιχόν» χο2 ταπϋνον» *0  δί 'Αντίγο

νος StsrptSt tote ε?ς την Θβοααλονί'χην, συλλογι· 
ζομενος τί να χάρη* χαί συνάζω» ρκσθωτοης· 

*0 δί Πόρρος ίπ ίρψ ί το'ν ΠτολίραΓον, xai ενί· 
χηοιν αητόν χατα χράχος, ώ’ςβ eynye pwvov ρ« 

δεχα άνδρώποης. Πριν S i οποτά|η εντελώς την
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Μαχεδουίαν , να ςερεωση χαί »a διαχά^’ή αυχν,ν, 
επεσευ εις αλλας ελπίδας άβεΘαιυαχερας.

§. Ο: βασιλείς της Σπάρτης τότε ό ”Α« 
ρευς χσ* Κλιωνυμος εςασίαααν* και ε μάγοντο (α)· 
ο Κλεω»ορίθς ητο» βίαιος χαι μοναρχ^δς, χαΐ 
δίά τοοτο δε» ε?χο» αότο» t:s υπόληψή οί Σπαρ- 
τιάταΐψ ωςε ε&ασιλευε μόνον ό "Αρευς. Hat ό 
μεν Κλεωνυμος είχε γυναΐχα πάγχαλον Χελιδόνι· 
δα χαλουμενψ, η οποία ι|τον εχ γένους βασι· 
λιχοδ, 5υγάνηρ του Λείάΐυχίδου, *0 δε "Αρευς 
εϊχεν υιόν άχμάζανχα *Αχρότβτο» χαλουμενον (β). 
*Η δε Χελιδωνΐς επεσενείς έρωτα βίαιου του *Α· 
χροτάτου, ωςε ε’γνωριζον το πράγμα δλοι οί 
Σπαρχιάχαι. "Οθεν ό Κλεωνυμος μη οπογέρων 
ούτε το' πολιχιχόν όνειδος, ούτε τη» ΟίΧίοχη» χα« 
χαχαισχυνψ, ερχεχαι προς το» Πόρρον, χαι πα· 
ραχαλεϊ αυχόννά ελθη είς τη» Σπάρτη»:· »ά χα-
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(α) *Η Σπάρτη ε ίχ ε  πάντοτε Wo {BewXsf;. Τη v ie ' α*. 
τ&ν του του, ορα ε’ν τη *βγυγ«α περί 'Hpax>.8tSmv, Το μ. 
i .  Ο W  Κλεοίνυμο; ουτος ητον απόγονος του περίφημου 
Παυοαν/ου, του «ςρατηγη'σαντος ε’ν ΠλαταιαΓ; κατά Μαρ- 
iov/ου.

( β )  ’Ακρο’νατος ωνομάζετο καί ο* πατήρ του* [Άρε»;, 
καί πάππος του'του του νε’ου "Ακροτάτου.



ταςηση άυτόν βασιλέα· "09m ο Πΰρ’ρος νομίζωυ, 
Ιχι ένατοι νά χυριεύση την Πβλοηόνϊηαον μ ί 
την πρόνοιαν ταυτην, άφήχε την Μαχεδονίαν , 

tv ω ήτοιμάζετο να ςρατευση εις το ενδότερου, 
xet εςράτευσε προθυμως είς τνϊρ Σπάρτην, ϊχων 
είκοσιπεντε χιλιάδας ςρατιάτας πεζούς, Ή πει- 
ρωτάς, Μαχεδόυας xai Γαλάτας* δόο χιλιάδας 
'Ιππείς, χαε ειχοσιτεσσαρας 'Ελέφαντας, xai ε· 
ςρατοπεδευσεν εις την Μεγαλόπολιν της ’Αρχα· 
διάς, ώςβ χατεταρά/θη άπαοα η Πελοττο'ννησος, 

χαθότιουδεις επιςευεν, ’ότι ήλθε διά την αιτίαν 
του Κλεωνυ'μου, αλλά δΐ αυτήν την Πελοπόν

νησον. ΈΘαυμαζον δε αυτόν τότε ολΟίοΓΕλλη- 

vtv διά την εχςρατεΐαν εις την *Ιταλί αν, it, διά την 

χστά *Ρωραίων xai Εαρχηδονίων νΐχν,ν, (ος λί- 

y t t o  ’[ουςίνος. f Αυτός μενελεγευ, ο τι ηλ?< να 

ίλευΘερώοη όλαςτάς πόλεες, οβας εξουσιάζει ο 

’Αντίγονος· Οι δε Σπαρτιάται επεμψαν πρέσβεις 
προς αυτόν, νά ερ<ύτήσωσι διά την αιτίαν της *χ· 

βραχείας. ΈκεΓνος δε m e  τα αυτά κ. προς αυτους» 
Hot μάλιςα ελεγεν οτ1 5ελει νά εχη γίλίαν it, είρή· 
νην με ου τους* επειδή επιθυμεί νά ςείλη τους νεω. 

τίρους υιός αυτό εχεΐ, νάάνατρανοίν χατάτόςυο· 
μ*ζ τδ Λυχουργα it τα Ααχωυιχά ήθη, αν δεχοαν·
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τβκαυτοΰ;, ϊναάπερτερώσι χατά touto ηάνχαςτός 
άλλου; ^ασ:λε?ς. Katouteo καΒησόχαοεν βδτου;.

§, ya'. Τβΰτβ λοίπο'ν λίγων προς άπαντας, 
εΐαε$αλεν εις την Λακωνίαν, καί νίρ$αto άρπα- 
ζ<£ΐι Ζ,λεηλατεΐν. ’Επειδή δε οι πρεα£ες των Λάχε» 

δαιμόνιων ελεγον αότω (ο) , δτ{ πριν χ?|ρυξη 
πόλεμον, λεηλβτί? βδί'χως τηυ χωρβυ αυτών, 
άπεχρίθη* Mv)t« fere?; ο< Σπαρτιάται προλεγετε 
ε'ς βλλου;, δ,τ< εχετε σκοπόν να κάμψε. *Ό9εί> 

μη ay ανακτάτε, s«u μετεγ^εφίσθην Λακωνικόν 
ςρατήγημα εναντίον των Λακωνων. "Ενας δε του· 
τωυ Μανδρίχ/δα; χολουαει/ος, είπε Λαχωνιςί (β)· 

A? μεν εσσί τόγε θεό;» ου δευ μ·ό πάθωμεν' ου 

yap αίίχευ.Μβν* A? δ άνθρωπος, εσεται και τευ 

χάρρων άλλος. Δηλαδή. "Αν είσαι 5εός, διυ 5ε"- 

λουευ πάθη κακόν, επειδή δεν σε ήδικήσαμεν. 
Αν όμως είσαι άνθρωπος, δίλει ευρεθή καί άλ

λος ίσχυρώτερος από εσε. Μίτβδε τβδτβ χ»τΐ- 

βαινεν εις την Σπάρτην, καί ε πλησίασε πρός τό * 3

(α) Χπαρτιαται καί Λακβ^αιμςνιο*. β?ναι οι «ντο/* ·\γ« 
irf Λακωνία ωνομαζβτοη χωρά, καί Λακ5$αιμωνκαί Σπαρ. 
τη η μητροπόλις αυτών.

(3) Οι Λα wives ΔωριιΓς οντ·ς, ςομΛουν την Δωρικήν 
&αλ$κτον· '
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εσπέρας sfc την πόλιν. *0 μεν Κλεωνυμος έλεγε, 
pa όρμήση eJ6u$» ?v« χυριευσητήν Σπάρτην με ι* 

tpoSov* Kat μάλιςα oi oixtaxoi rev Κλεωνόμου nee· 
pta/Vjaaav χαί όείπνον εις τον οίχον αυτου* Γυα 

*xit ο Πόρρος- ’Αυτός ορως 

μήπως είς το σχότος όιαρπάαωσιν οΐ ςράτιωται 
τήν πολιν. Οθενείπεν, αυριον χυριίΰονεν αυτήν 
την ημέραν* νομίζων εί'χολον την άλωσιν, Si ότι 
οί Σπαρτιάται ήσαυ ολίγοι και ανέτοιμοι, χαί μά· 
λιςα ό βασιλεύς αυτών "Αρευς ητον τότε είς την 
Κρήτην, χαί έπολεμει με του$ Τορτυνίους (β). 

Καί oiteos ίςρατοπε&υοί, νομίζων, οτι οί Σπαρ·  
TearaiSsv $ελουν τολμήση να λάβουν όπλα.

$. ΐ||3*· *Η Σπάρτη υπέγερε *, πρότερον πο· 

λιμούς χαί πολιορχιας του Δημητρίου, χαί ητον 
ίχτοτβ ωχυρωμενη με χαραχωματα χαί τείχη χαί 
ςαυρωματα είς όλα το επίμαχα μέρη. Tori Se 
»y ου ενυχτωσεν, οί Σπαρτιάται συμβουλευθεν- 
τες άπεγάσισαν, να ςείλωσι τάς γυναΐχας είς τήν 
Κρήτην, χαί νά μείνωαι μόνον οί άνόρες είς την 
πόλιν. Αί γυναίκες όμως άντεςσΐίησαν, χαί μάλιςα

(«) *Η Γούτον ϊ/τοντο καλαιπόΐις βπίστιμ.ο ;της Κοη- 
τη;. Νυν ίε ',  ν.'ό,αη, Κόοί Κ,αςίλι ονομαζόμενη * βχβι 
**» Λολ).α αρχαία βρί/πι*.
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V) 'ΑρχιΙαμία Βυγάν/ιρ του βασίλεως, λαμβάνει 
|<yos it's τα χεΐρας χαί έρχεται *ϊς το συνε'δριον, 
evBa έπέπληξε τους ’E f  όρους, λέγουσα' Νορί. 

ζετ£, οτί πρέπει νά ζησωσιν αί γυναίκες, «γ οί 

χα9η η Σπάρτη; ο δε' Πολυα<νο$ (ο) Xeyec αυ’τη'ν 

’Αρχι'δαμιν, χαΐ θυγατέρα του |3α®ιλεως Ιίλεα- 

δβ (|3). Καί ctι'εγινε πρδτερον μάχη έμπροσθεν 
της πόλεως, χβΐ ε’ν<χη’9ησαν οέ Σπαρτιαταί, ε· 

π«αα άπε^άαισαν να πέμφωσι τάς γυναίκας χαϊ 

τα τέκνα αυτών εις την Κρητην. Μετά δε' ταυτα 

£<τχαφαν τάιρρον (y) παράλληλον ρετδ ςράτοπε* 

δον του ΙΙυρρου, xai πρδς τας άχρας εςησαν ά· 
μαςα S χατα' σειράν , x«i τάς 'έχωσαν εις την γην 
έως είς την μέσην των τροχών ,  Γνα ε'χωσιν a li

ra's όπισθεν ως τείχος 'έρεισμα, όταν τάς βιάζωαιυ 
οι ’Ελέφαντες- Εί’ς την τάφρον ταοτην εΐ^άζον*
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( a )  Η ', μ θ '.

(Ρ) * Αγνοώ όμως Τί> τ,τον ουτο; ο Κλεαδας* επειδή 
τοιουτον ονομα δε'ν α’ναφέρεται ειςτο'ν κατάλογον τά>ν Λα
κωνικών βαοιλε’ων. ’Αναφέρει δε καί α’νωτερω τούτο το 
ονομ,α , Η*, λδ’’. ’Αλλ’η Λατινική μεταφραβις λεγει αϋτον 
Κλεανδρον. ’Αλλ’ ούτε Ηλεανδρος ενριακεται βαοιλεδς Λα
κεδαιμονίων , αλλα Κλεομ^ρβτοί, *

(γ) Χαντάκι*



ζοοιγίροντίζ, έπειτα ηλθον α?γννσΐχες χαι'παρ- 
Gtvot ενδεδυμέναι ο πως ίδυνη9ησαν, xai έβοη- 
$mv, ώςί χατεαχεΰασαυ ανταί το' τρίτου μέρος 
τί$ τάφρον. Το μεν μάχρος αυτής έγινευ οχ
τώ πλέθρα (α), το Si πλάτος έξ πηχών, το δί 

ράδος τεσοάρων' Οί Si νεότεροι, Scot έμέλλον 
να πολεμάσ’-ύαιν, ηοόχαζον ολην ττ'ν νύχτα.

$. qy'. ’Ay’ ου lyiviv ημέρα. xai ηρξατο να 

Χίνητβί ν φάλαγξ τον Πιίρ’ρ’ου, ίφερον at γυναΐχες 
τα όπλα xai έδωχαυ αυτάεΐς τούς νίους, Xiyoo- 

οαι, να ρυλα£ωσ« την τάφρον γενιαίως. ςοχαζο* 
μενοι, οτ< δ*να< ηδ«ςον πράγμα , νά νιχουυ έμ
προσθεν εις τα δμματα της πατρώος , xai ένδο
ξον, νά άποθνησχωσιν άνσμεταξυ εις τάς χεΐρας 
των μητέρων xai γνναιχών αν των Sea την δόξαν 
τίς Σπάρτης. Το «αυτή ητον η προθυμία όλων 

των yvvaaoov της Σπάρτης, xai ό δίάπυρος προς 
τψ πατρίδα ζάλος. Μόνον Si η* Χελίδωνις άπε- 
χωρίβθη, xai χαταχληοθεϊσα εις τον θάλαμον αν- 
ττ$ y ητοΐμαοε τό αχοινίου νά χρεμαοθί, άν ν>· 
Μση ό Πυρ’ρος, Γνα μη πέσν; είς τάς χεΐρας τον
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ί^ηκο; εκατόν πο&ον γεωμετρικών.



Κλβωνυμου. *0 δ* Hippos εγώρμησεν είς 
τάγρον με τους όπλι'τας χαι νγωνΐζετο, να 
βιάση τους Σπβρτίβτας. Ά λλ’ ηγη ντον μαλαχη, 

οπού ερριφαντο χωρία της τα^ρ», $ οίςρατιωται 
αΰτοΰ δίν ειχον βάσιν ςερεάν, νά μάχΐύνται^,να 
προχωρούν. Οί δί Σπαρτίαταί άνθίςαντο ουναα· 
πιζόμενοι εις το ςόμα της τάγροο, ώςβ ο α
χών έχ<νδ μέγας χαί σφοδρός. *0 δί υίο'ς αΰτοΰ 

Πτολεμαίος εχων δυο χ<λ*αδας Γαλατας χαι Χβ· 

ονας εκλεκτούς, ωρμησεν είς το μέρος εχεΐνο , 
οπού η'ϊαν αΐ άμαξα:, χαΐ ηγωνίζετο νά πέραση 
την τάγρον. ’Επβίδη δδ ai άμαξαι ηααν πυχναί 
χαι εις το βάθος της γης $ μπηγμένα: ,  δ’δυβχο-' 

λδυου οχ: μόνον την επιχειρήσω τούτων , ολλα 

ft, την όπεράσπισιν ft, άντίςασω των Σπαρτιατών, 

Τέλος δε υπερΐσχυσαν οί Γαλάται, χαί σχεδόν 
εξεχωναν tow's τροχούς, xai eaupov τάς άμαξας 
προς τον ποταμόν (α ), ώςε ηνοιγον την διά$ασιϋ.

§. ΐ|δ. Τούτον το'ν χι'νδυνον ϊδων ο* *Αχρο* 

τατος, όςτ£5 ητον είς τό άλλο μέρος, λαμβάνει
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Ο ) Οίτο; ο ποταμος βίνχι o ’Eujwra;, το νυν ρ»9ί>9» 
, «οταμ,ον, ό ςτ ι; ετρ*χ* πληβ/ον τη ς 2πα?τη;.



/
τριαχοβίοϋζ Σπαρηβταζ) καί τρίχα διά μίαοϋ τγς 
ηολιωξ» νά ελθ’ρ οπιοΘεν τού ΠτολβαβΛο. *0 δε 
Πτολεμαίος δίν είδεν aurovt διότι τον 'έκρυπταν 
τά κοιλώματα τύ τόπου' *, ούτως επεπεοεν εις τύς 
όπισθινούς Γ αλάτας9 fc, ηνάγκααεν αυτοί$ vasru- 

ρ̂/ψωστ προς αυτόν. ’Εκεΐ εγινε πόλις ωθισμός κ, 

άναορααμός μεταξύ των αμαξών και της ταύρου, 

ωςε eneaov πολλοί. Τίλοςδε άπεχρουααναύτούς 
οι Σπαρτιάται, xal εμαιταίωσαν την επιχεΐρη- 
civ του Πτολί/χβιοο. "Απαντες δε οι Σπαρτιάται 
άνδρβς τε xai γυναίκες ε§λεπον του αγώνα τού·  

τον, και τό άριςονργημα του ’Αχροτάτου. "Οθεν 
οτε ίπίςρεγε διά της πόλεως * xai ηρχετο πά
λιν εις την τάξιν αυτού, καταιματωμενος και 
επαιρόμενος διά την νίκην i εναιυετο προς τάς 
Αακαινας μεγαλήτερος και ωραιότερος , ωςε ί- 
ζηλοτόίΐησαν την Χελιδωνΐδα, ητις ηξιώθηνά ε- 
χη τοιουτον ίραςην. Ύινες δε γέροντες ηκολου

θούν αυτόν χραζοντδδ μί^βλοίρώνως * Πήγαινε > 

Αχρότατε 9 καί εύγραίνου με την Χελιδων/δα, 

μόνον τΐαίδας αγαθούς νά γέννησης εις την Σπάρ
την. Κατα δδ' το άλλο μέρος, οποο ίςρατήγει 
ό Πόρ’ρος τη*ν προσβολήν, άυτεςάθησαν ως λίου- 
tes οc Σπαρτιάται. Εις δε τούτων Φί>λλ<ο$
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ονομαζόμενος άφ ου ««ρονευβδ πολλούς εχθρούς, 
χαί χατετραυματιαθη πανταχον ,  δεν «δυνατό 

πλέον νά ςαβν όρθιας « άλλ’ εχλονίζετο νά πε- 

cvj. '09εν άφηκεν άλλον εις τον τόπον αυτοί, 

ΐίπειτα άυεχιόρηαεν ολίγον προς το ενδότερου, 
όπου ΐςαντο άι τάζεις των Σπαρτιατών εις τα 

όπλα , χαί έχει έπεσε xai απίθανε, ί’να φυλά^ω- 

®« το* σώρα αυτοί οί αυμπολίται t νά μη λά- 

6>οβ«ν αυτό οί εχθροί, άλλα να τό θάψωα<ν ιίς 

την φίλην πατρίδα χατά τους νόρους αυτής. 

Τέλος δ* έγθααε το σχόχος τηςνυχτός, χαί τό

τε μόνον έπαυα εν η μάχη.
§, ιμ'. Ταυ την την νύχτα ησυχαζον φυ- 

λάττοντες χαί ετοιμαζόμενοι αμφοτέρωθεν, να 

άργίαωαι πάλιν τό πρωί την μάχην. *0 is Πυρ* 

ρος εΤδεν ονειρον , ότι έρριπτε χεραυνους εις την 

Σπάρτην, ώςε αναψί χαί έχαίετο όλη η* πόλις. 

Αυτός δε εχαίρετο θεωρών την φλόγα, χαίάπό 
την πολλην χαράν εζΰπνηαε , καί ενελευσε να 

έτοιμόσωαι τό ςράτευμα εις μάχην. 'Έπειτα διη- 
γηθη τό όνειρον εΐς τους φίλους αυτοί, ουρπε- 

ρα/νων καί προλέγων μάλιςα, ότε μέλλει νά χα· 
ριεόσρ χατά κράτος τη'ν Σπάρτην. Καί οί ρ*ν 

άλλοι έπίςευον απόντες. Ε*ς δε τούτων Λυσίμα-
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χοζ ονομαζόμενος , ελεγε το εναντίον, Φο^οϋ- 
μαι , tin t, βασιλεύ μήπως προσημαίνει ό θεός 

το εναντίον" ε’πειόη όπου itscyj xspawos, ό 
τόπος εκείνος μενη απατός, ιερός τον Atός νο· 
μιζόμενος* ’Ισως εννοεί το όραμα, ότι και η 
Σπάρτη εϊναι αβατος και άνάλωτός, χα9ώς suer 
νοι οι τόποι (ee)· *0 δι Πυροος SiTCSU · αότdf 
ω Αναίμαχε yxa ovsfparct xal τα αλλατά rocav* 
τα i ttvac \oyoc της Πνλα&ης (β*)
•/at αμαλίας» ^yk) δ* προςαζω, να αρτraavj 

fxa?9S τα όπλα γενναίας xcri προίκα»? , χα> να 
liyy προς ιαυτον.

ηΕ*$ οίοονος αρεςος αμόνεσ9αι xtpl Πορροο (y). 

0:w* ?ν μόνου σημείου, η ονείρου elvac χαλλι- 

ςον, νά πολ$αώρ:$ν δία τον Πϋρρον.
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(α) Ο ί αρχαίοι9 οπού emitxe xspauvος, περί/φρχττον 
τον τοπον βχβ/νον9 να μη πλητιαζωα; πλέον μη^τβ αν- 
Ορποι9 μήτε ζωα*

(β) νΙ<τα>ς χπότης  Π υλαϋ;, ’Αμφικτυονιχης σύνοδον, ο
κού εσυναζοντο πολλοί αχρηςα f χαί χατβφλυαρουν βξ<*· 
6ιν τον βουλδυτηρίου· Σου*& ΒαρΓν. Πυλ.

(y) Παροίίηοε τον ς/χον τον "Ομηρου*
„ΤΕ; οάονο; άρ’.^ο; «μυνεοδα: π*ρ: πατρης»
Μ· 2<|̂ *



$. ης\ ’Ao’ ου t*.χεναότά, «σηχωίη χαί π«. 
ρεσχείαζε την προσβολή»» καί £υ*9υ'ς όταν ελαμ· 
ψβ το φως της ημέρας, £π£ίΤ£σ£ πάλιν είς την 

taypov, ’Αλλ’ οί Λακεδαιμόνιοι άνθίςαντο πάλιν 
με την αυτήν άρο&αν και προθυμίαν. "Εδραμον 
£«' και at γυναίκες, καί έ$οΐ)9ουν με δ,τι εδό· 
ναντο. 'Αλλαι μεν έδιδον τα βέλη είς τους το* 
ξότας, αλλαι δε εφερον φαγητά καί ποτά, να 
yaji'jooi καί να πίωσιν οί μαγόμενοι · αλλαι πά- 

λιν έλάμβανον τους τιτρωσκομένους καί επεμε· 
λουντο τάς πλ'/jyas αυτών, κα) αλλαι χατεγίνον· 
no είς άλλα, jxs ζήλον καί προθυμίαν άπερίγραπ* 

τον (α). Οί δε Μακεδόνες του Πυρρου ηγωνί· 
ζοντο να γεμήαωαι την τάφρον, y /ρονττς ξυλά, 

πέτρας, χαί άλλα τβίαυτα, χαί ρΐπιοντες αυ. 
τα επάνω «ίς τα σώματα καί είς τα όπλα των 
φονευομενων, ωςβ οί Λακεδαιμόνιοι έτριψαν 

την προσοχήν αυτών £κε?, χαί κατεγινοντο νά 
έμποδισωσι την έπιχείρησιν των Μαχεδονων, 

μαχόμενοι καί άυθιςαμivot ίσχυρώς. *Εν ω τοο- 
vuv ηγωνΐζοντο αυτοί εκεί, εφώρμησεν 0 Πόρ- 

ρος με το ιππικόν είς το μέρος εκείνο της τα*
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ypoo , ortoo νίσαυ at αΐμαϊαι, καί βιάαας ixtivops* 
ocuvss i f  όλα ττον ixtc, in i pact την terypop» 
xe« εχώρει μαχόμενος προς tv jp  πολίΡ. *Ό0ιρ οί 
μϊν όνθιςάμενοι εχεΐ εχραζον τους άλλους ι ’{  
βοήθειαν' at δε γυναιχες ετρεχον ενθεν καχείθεν 
με χραυγας χαί αλαλαγμούς, ‘Ο Πορρος όμως 
ηροχωρων χαί «|ω0ών τους εναντιουμίνους * *- 

ηληβί'αζ* ηρός τη ν  πολ«ρ. *Ερ to o to is  δ* /πλ·/4- 
ο* "ΐηηος α υ το ί με βέλος Κρηηχόν εις την 

χοιλίαν, χαί χατεταράχθη τόσο» αηό τον ηόνον 
<njS θανατηφόρου πλ'/jy ŝ* ωςδ εηήδησεν βξαίίρ- 
PV5S, ταραττόμενος χαί γρυόττων, καί tρριφεν 
αυτόν χατά γη; είς τόηον χρημνωδή χαί ολί- 

σθηρόν. Τούτο δ» βλεηοντες ο ί φίλοι, ρπααπί- 
ςαί χαί δορρ^οροί» εδραμον να τον λάβωσε, 
χαί ί'̂ ίΡβ θόρυβος πολρ'ς χαί opy^oa js περί άρ
τον. Kata ' το ύ την  δδ τ */ρ ηερίςασιν ωρμησαν οι 
Σκαρτιάται τοζεόοντες, χαί ιτρδψαρ^βρτοος δ- 

λους οπΛω. Μετά δε ταΰτα *παυσε την μάχην, 
ςοχαζομενος , ότι άναγχαι'ως npinti να ηαραδο- 
θΐύσιν οί Ααχεδαιμόνιοι, επειδή εηαθον ηολό 
χαχόν, ωςί ησαν σχεδόν όλοι χαταπληγωμε'νοι, 
εγονευθησαν χαί πολλοί'.

§. Οί Σηαρτεάται τότε , ως ενόμιζεχαΐ
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eSksnsv ο Πύρρος, ησ«ν είς την έσχατη» άπελ- 
πισία». *Αλλ" η χβλν τείχη της πολεως τβιίτης, 

(ραίνεται y art ήθελε νά δοχιμάση την αρετήν των 
ε'γχατοίχων, xat να δεί|η tv)» δυναμιν χαί γεν
ναιότητα αυτών εις τους μεγάλους κίνδυνους χα« 
είς την εαχάτην απελπισίαν ( ο ) .  *Επε«δη αφη- 

χεν αυτους νά μάχωνται μονοί» εν όσω εδυναν- 
τον * dtp’ ου δε άπεχαμον, χαί άπελπίσθηααν, 

ε^ίίλεν είς αυτους βοήθειαν. *Αρ ου άγηχεν ο 
Πυρρος την Μακεδονίαν, ε’κυρ/ευσεν αυτήν πά- 
λ:ν ο ’Αντίγονος. ’Έπειτα ετρεψβ την προσοχήν 

αυτοΰ προς τον Πυρρον« ςοχαζά μένος , ότι αν 

εξουσιάσ-ρ την Πελοπόννησον, γίνεται ισχυρός 
εχθρός, καί δεν επιςρίρει πλέον είς την "Ήπει

ρον » αλλά ςρατεάει είς την Μαχεδονίαν. "ΟΒεν 
παρεσκευάζετο νά ςρατευση κατ’ αυτοί. "Εν ω 

λοιπόν ησαν οί Λακεδαιμόνιοι είς εχείνην την 

αδυναμίαν χαί αμηχανίαν , ερθασεν είς 'βοήθειαν 
αυτών ο Φωχευς ’Αμεινίας ςρατηγός του * Αντι
γόνου, ερχόμενος εκ της Κόρινθου με \ςράτευμα 
ξενικόν. Ευθείς δε μετά τούτον ήλθε χαί ό βασι
λεύς αυτών ’Άρευς εχ της Κρητης , «χων δυο
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χιλιάδα $ ςρατιωτας.'Όθεν ενεφυχωθηοαν οί Σπαρ· 
τιάται, χαί επεμφαν τάς γυναίχας εις τούς οί- 
χους» χαί tod's γέροντας» οΓτίνδδ έλαβαν τα ο» 
πλα /£ aWyx7)S · ι'ηειτα ηαρετάχθησαν εις την 
μάχην μόνον oi νέοι xat άχμαίοι.

§· \\η· *0 δε ίΐύρρος εγιλοτιμείτο tore ετ& 
μάλλον, νά χυριευση την πόλιν, οτε ειχον οί 

Σπαρτιαται πολλην δύναμιν, δια μεγαλητεραν 
αυτόν δόξαν. "09εν εδοχίμασε πάλιν τάς ίτοοα- 

βίλας, άλλ’ ανωφελούς * επειδή άπεχροόετο με 
φθοράν. Τέλος δε άψ’ ον είδε το άδόνατον , ο· 

νεχωρησε χαί (λεηλατεί την χώροι» των Λακε
δαιμονίων , εχων oxonov νά χειμάση είς την Πδ- 

iorroW/jooi», επειδή εχεΐ εμελλε νά εύρη τό πε
πρωμένου. τε'λος. Ο» δοο πρώτιςαι του’Άργους 
τότε, ό Άριςίας χαί Άρίςιηπος εςασίαζον, τω 
271 ετει προ Χριςου· χαί επειδή ο Άρί^ππος 
ήταν γίλος του ’Αντιγόνου χαί εχάλεοεν αυτόν 
'είς βοήθειαν, ό Άριςεας εχάλεαε τον 
Ο δε ΪΙνρρος άπό μιαν ελπίδα είς άλλην χαταν 
των» χαί προθυμουμενος νά άναπληροΐ άλλοΒεν 
τήν προτέραν ζημίαν χαί αποτυχίαν , ε’ςράτευαευ 
ευ9υς είς τό "Αργος, οτε ήτοιμάζετο ό ’Αντίγο
νος να ςρατεάοη εχ του "Αργους είς την Λάχε-
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δαίμονα κατ’ αυτοί, Το’π  ό "Αρευς βασιλιάς 
των Ααχεδαιμονίων, εςράτευαεν άλλοβίν» καί 
ηρΟφΟάσας , χατε'λα ε̂ τα' ςενά xac δύσβατα με· 
ρη του δρόμου ,  xat ί'&λαπτί πολύ του? Γαλά- 

τας xat Μολλοττου?» του'? ο*η«χ9ορυλαχα? τότε 
της ςρατιας. Πρό ολίγου όμως εθυσιασtv ό Πυρ· 
ρος, xat 'έγιναν αλοβα τα Ιερά ( a ) « οΟεν εϊκον 
ot μάντεις, OTt μελλει νά άποθάνη tig οιχεΐος 
αυτοί. Μεταξύ δί ταυ'τη? της ταραχής , δε'ν «V 

θυρινίθν) την μαντείαν » χα) επερψε τον υιόν αυ

τοί Πτολεμαίον, να α’ποχρουση το'ν 'Apia εχ 

τη? ο’πατΟο φυλακής.

φ. ‘Ο με*ν Πτολεμαίος λαμ£ανε< το'cpo- 

τευμα αυτου , xac εφόρμα προθνμως προς του? 
εγβροάς, οπού συνεκροτησε μάχην χρατεράν. *0 
δ« Πυ'ρρος ε’ν τούτο:? «σπεύδε να πέραση τά ς«· 

να με' τα’ άλλο ςάτευμα, *0 δε* Πτολεμαίο? πε· 
ριεπλεχΰη με τους εχλεχτους των Ααχεδαιμο· 
νίων, xat εμάγετο λαμπρως , οΤτινες ειχον ςρα* 
r/jyov Ttva Ευαλκον χαλουμενον. Μεταξύ δε τού

των η τον τις Κρητιχός ’Απτεραίο? (β) "Οροισος
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ονομαζόμενος» ανδρείος χαί ταχύτατος. OJ- 
tos παρατηρησας τον Πτολεμαίον μαχόμενον, 
tai άγωνιζόμενον νά τρεφη τους εχθρούς, ε,δρα· 
psv εζαιψνης χρνγίως χαί πλαγ/ως, χαί ifovsv· 
etv out ον άπροοδοχητως. 'Ό9ει; ετράπη το ςρβ- 

τευμα αντον· Οί δ* εχλεχτοί Λακεδαιμόνιοι 
διώχot/rfs αυ’τονς, εχωρίοθησαν από το άλλο 
ςροτευμα αυτών t χαί χατεβηοαν εις την πεδιά
δα πριν εννοηοωαν, ότι άπίχοφον xat άπεχωρη· 
οαν αντονς από τους άλλους οί οπλΐται του 

Άχουσας 5ί ό Πνρρος tov Βα'νατον του 
Πτολεμαίου» «λυπ^Θη μεν, άλλα xoi εξηριοίθη 
εις εχδΐχν,σιν. 05*ν λαμβάνει του? /refri?? τωι/ 
Μολοσοων, xat ορμα αντός πρώτος «ί’ς το' ττλι̂ · 
00? των Λαχεδαιμονίων, οπού εχόρτασεν από 
οόνους χαί αίματα· Πάντοτε μΐυ <<ς ολας τα'ς 
μβχας ίραώετο φοβερός χαί άνίχητος, όπου εμά- 
χετο αυτός με τάς χείμαζαν του· Τοίουτο? όμως 
«7ρ«ος , το'σον τολμηρός, χαί το'σον όξνς χαί 
βίαιος δεν ifavy) ποτέ εις άλλην μάχην, xoi είς 
άλλον χινδννον, όσον τότε, ερεθιζόμενος είς εχ- 
διχησιν τον νίον αυτόν· ’Ay’ ου λοιπόν i f  όνευοε 
τοσουτοος, και χατεσχόρπισε τους άλλους» ώρ· 

μησεν επ’ αυτόν τόν Εναλχον τον ςραχηγόν αν·
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τών. ’ΕχεΣνος ciscos ες«8νj «λα^/ως, χαΣ ουράς 

το ξίφος τιράζ την αριςεραν χεΐρα αυτόν , έχο·. 
ψε τους χαλινούς, xai ολίγον ελίίψί να χόψη 
xai την χεΐρα £χ£ί, δπονέχράτει τους χαλινούς, 
Έν τοντοις δε ο Πυρρος έχτ νπηαεν αν τον tv· 
θυςμέ το δόρυ, xai τον ερριφε νεκρόν 9ις την 
γην, έπειτα έπηόησε xai αυτός από του ϊππου 

εΐς τν,ν γην, με τοιαντην ταχύτητα, ωςε ίπά- 
τησευ εις την γην xata τον αυτόν χαιρον , οu 
έπεσε xai το σώμα ίχείνον, xai έμάγετο π«· 

ζός έως ον εφόνενσεν όλους του'ς εχλεχτου'ς των 
Λακεδαιμονίων , οί όποιοι εδραμον έχει, xai η 
γωνίζοντο, να λάβωσι το σώμα τον ’Ευόλχου. 

Αντη δε η ανωφελής φθορά των Σπαρτιατών έ· 
γινεν έζ αιτίας της φιλοτιμίας χαι φιλεχδιχησεως, 
επειδή ηθέλησαν να διώξωσι xai να βλόψωοΐ 
τον Πνρρον, δτε έπανσεν ό πόλεμος, xai έχει· 
νος άνΐχώρει έχεΐθεν. Τούτο επρεπε να γένη, 
ότε έςράζίυε προς αυ του'ς, xai ονχί δτε έφευγε.

§· ρ. Μετά δε ταντα έχηδενσεν ό Πυρρος 
τον Πτολεμαίον με έναγισμονς επιταφίους, ε’ωρ* 
τασε xai αγώνα λαμπρόν εις παρηγοριάν της 
λύπης αυ’του , έπειτα εςράτενσεν εις το ’Άργος· 
’'Κπειδη δέ εμαβεν, δτι ό Αντίγονος εςρατοπε·



δευεν είς λόγους υψηλούς άνωθεν της πεδιάδας, 
airos άλθε xai εςρατοπεδευσεν είς τα? πεδιάδας 
ιης Ναυπλιας (α). Την δε δεύτερον ημέραν ε· 
πεμψε χηρυχα προς τον ’Αντίγονον, xai ωνείδι- 
ζεν αοτον, δτι είναι ά'ρΠαζ , βλαβερός, xai αν 
δεν γοβητ a t, νά χαταβη εις ττν πεδιάδα, νά 
πολεμηαωαι, χαί δςτις νιχηση, εχεΐνος νά λάθη 
ttjd βασιλείαν της Μαχεδονίας xai 'Ελλάδος. 'Ο  

δε 'Αντίγονος άπεχρβη, δτι αυτός εις τους πο- 

λεμνς μεταχειρίζεται-περισσότερον την ευχαιρίαν, 
παρά τα όπλα· Διά τον Π,ύρρον δ μιας είναι πολ
λοί δρόμοι του θανάτου ανοιχτοί, εάν δεν ιυ- 

ρίσχη ησυχίαν νά ζησγ, Οι δε Άργεΐοι επεμ- 
ψαν πρέσβεις άμα προς άμγοτίρους , xai παρε- 
χάλουν, νά αναχωρήσω·τι xai oi δυο, xai νά 
αγήσωβιτην πόλιν ελεύθερον, η οποία εχει γι- 
λίαν xai με τον ενα xai με τον άλλον. 'Ο  μεν 
Α’ντΐγονος χατεπείσθη, xai εις βεβαίωσιν αυτών, 
εδιδε xai τον υιόν αυτού ενεχυρον· *0 δε Πυρ- 
ρο; ελεγε μεν δτι αναχωρεί, όμως ενεχυρον δεν 
εδιδεν. *09εν εφαίνετο ύποπτος.

§· ρα. Έυ του’τθ£? δε εθυσίαζεν ό Πυρ’ρος»
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χαί a f  οί έσγαξον τους βόας, χαί (χώρισαν τα; 
κειραλας αυτών από τα σώματα , al χεγαλαί ε
ξέβαλλαν τα; γλωσσά; χαί ϊγλυγον το αιμα. Ε?ς 

τό'Άργος πάλιν η ’Ιέρεια τον Λνχειον’Απόλλω
νος έτρεχε χράζουσα, οτι βλέπει την πάλιν γε- 
μάτηυ άπό αίματα xal νεκρού;. Κat ότι ένας αε
τός ώρμησε να παλεμήαη μέ τα άλλα όρνεα , 
έπειτα έγινεν άγαν το;. Ταΰτα όλα ησαν xaxa 
προμν,νάματα όιά τον Πυ’ρρον χατά την όο’£αν 

του καιρού έχείνου. *0 Πυρρο; ορςω; επεβοά’ 
λίυε το'' Αργος συμγώνως μέ τόν 'Αριςέαν, χαί 
την νύκτα, ότε ητον σκο’το; |3α9υτατον, επλησία- 
αεν εΐς τά τείχη , xal ευρίν ανοιχτήν την πο’λιν 

Διαμπερές όνομαζομένην , τν]ν όποιαν ηνοιξεν ό 
Α’ριςεας. Καί οί μέν Γαλάΐαι l«rijX0ov εις την 
πάλιν ι χαί χατελαβαν την αγοράν, πριν ιννοή- 
σωσιν οί ΑργεΊοι. ’Ειτειόη όε η πυλν} ητον χαμη
λά χαί όέν είσέβαινον οί ’Ελε^αντε; μέ του; πύρ
γους, χατέβαζον του; πύργους, έπειτα άγ οί 
είσηρχοντο οί 'Ελέγαντες εΐς τό έσωθεν της πά
λης, ανέβαζαν πάλιν του'; πύργους έπ* αυτούς. 
Καί επειόη ητον αχότος, ίγΐυετοόιατριβν καί So’* 
ρυδος πολύ';, ωςε ένόησαν οί 'Αργείοι την ε’πι- 
βουλήν. "ΟΟεν έλαβαν τά όπλα, χαί έσυνάζαντα
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SiS Tvjt» αχρόπολιν *Aσπ«δα ο'νομαζορινην, xai tiς 

άλλους το<ουτους ο*χυρου*ς τόπου?. *Ev του*το«δ 
Je εηεμφαν χαί προ'? του Αντίγονον πρεοβεις , 
παραχαλουντες να npofQaay. "09δν ο* /κδ'ν ’Αν
τίγονος δπλησίασδν sis Tvjy πολ<ν, χαί δςά9η δίς 

ριρο$ αρμόδιον, 09εν παρδτηρδί τα χινηματα 
του Πυ’ρ’ρου* του'? δε' ςρατηγους χαΐ τον υίο'ν 
αυτοί επεμφιν εΐς την πόλιν με ςράτενμα ?χα· 

νόν. ’Εν Tou'toις δεεψθααε xai ό’Άρευς βασιλεύς 
των Ααχεδαιμονίων, ε'χων χιλίου? Κρητας* χαί 
του'? ελαγροτάτους Σηαρτιάτας. Ουτοί πα'ντες 
ώρρ,σαν εις την αγοραν , όπου η σαν οί Γαλά- 

ται,χαί χατε9ορυ'6η«ιαν xai χατεταραξαν αυτούς.
§. ρβ\ 'Ο δ* Πυρρος afyxt το' περιοαότδ- 

ρον ςράτενμα εις την πύλην ριί το'ν υίο'ν αυτοί 
*Έλινον, το' δ δ λοαόν έ'λαδϊν αυ’το'ς χαί η'το*- 
μάζετο να βίοβαλη καί αυτό'? είδ την πόλιν, με 
του'$ ’Ελέφαντα?* Έν (ί τοίνον εμάχοντο εχει- 
νοι εις την αγοράν, παρδσχδυα<;9η καί αυ’το'δ » 
xai ηρχετο δκδί ρε' ©ωνα'δ χαί α’λολα}>ρΐου'ς. Οί 
οε Γαλαταε α’κουσαντδδ τούτον τον αλαλαγμόν, 
ε/.ραζον καί αυτοί άλαλσζοντδς }>οερωδ χ«ί ί’λδ· 
ίίΐιω?, ώς« δ’νόηαεν ό Πυρρο?» οτ< δΤναε δίδ άγω· 
να χαί κίνδυνον οί <*ν9ρωπο<. τΗτον δί το’τδ εις

<ϊ 2
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όχεΐνο τό μέρος της πόλιως, οπού ήτον τογυμ- 
vast ον τοο Κυλαράοου ονομαζόμενου (α) ,  οτ ε 
ηχούσε τον αλαλαγμόν. Δια τοοτο έσπευδε νά 
ftpογθα’ση με τό *1 ππιχόν» 'Όμως οI πολλοί χαί 
συχνοί υδραγωγοί χαί υπόνομοι (β) του "Αργους, 
χαί τό βαθύ σχότος, εμπόδιζον την πρόοδον, χαί 
η σπουδή εγίνετο χίνδυνυίδης. "Ετ{ hi at οω· 
ναι χαί αλαλαγμοί, χαί ό τοσοίτος θορίιβος, χα. 

τεαόγχιααυ χαί τους ςρατιώτας χαί τούς ςρατη* 

γους* ώςε h iv  ηχουον τα παραγγέλματα, χα\ ί· 
πλανώντο ένθεν χαχείθεν εις τούς ^νωπούς δρό- 
μους της πόλεως, όπως εοόνατο έχαςος, άναρ
χοι ν,αί άςρατηγητοι, "Όθεν εςάθησαν χαί περιε· 
μεναν την ημέραν σμγότερα τα μέρη,

§. ργ. 'Ay οόδεεγινεν ήμερα, χαί είδεν ο 
ΙΙυρρος τό ψρουριον, την 'Ασπίδα , γεμόν^ν από 
ςρστευμα ενωπλισμίνον, χαιειαρά/βη. Ε ιδε χαί 
εις την αγοράν, όπου ηααν πολλά χαί διαγόρα 
αφιερώματα, δύο αγάλματα λόχου χαλχοό χαί 
ταύρου, εις σχήμα τοιοότον,ώς αν νά εμάχον· 
το , χαί εδειλΐασε χαί εχ τούτου* - επειδή ενθυ-
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μη θη  live χ ρ φ μ ο ν  η α λ α ε ο ν , 05 τ ις  ε λ ε γ ε ν , on 
το'τί S i k i t  α κ ο θ ά ν η } όταν t$vj λόχον pt« ταύρον 
μαχόμενον  (α). Δ<α ταίτα α*π«<ρα'α*σ« να ε η ις ρ ί -  

ψ^ι επ ε ιδ ή  x a i άλλως β γα ίν ε το  α δ ύνα το ς ν| 
βλω«ς του “Αργους, χατα τό ?parit»pta xai r>jv 
προετο ιμασίαν αυτου. *Εττ«ίδτ) όί *jtov oj πυλν) 
τ’45 πο'λιως <j«vvj , εμ η νυα εν  είς το ν  υ ιόν αότοό 
"Ελίνον, να χρημνηο-ρ το  τ ε ί χ ο ς ,  ΐνα  ε ξ ελ θ η  το  

ςράτευμα  μ ε  ευ κ ο λ ία ν , αν τ ύ χ η  και α ν α γχ α · 

c0vj, xa i να β ο η θ η  xa i αυτός, ινανπου'ριίνος «?ς 
τους εχθ ρο ύς , «ως να εζελθ·/) το  ς ρ α τε υ μ α · Μ«· 
τα£ό ίβ τοό τβίουτου $ορόδου xa i τ η ς  τοιαυ'της 
ταραχής, ο* α π ε ς α λ μ ίν ος /χβ αυτήν tvjv π α ρ α γ 

γελ ία ν , ν ττίρίβπλανατο α π ό  δ ρ ό μ ο υ  είς δρό μο ν , 

μη δυνάμενος να  ε 'ζ ε λ θ η , x a i ε γ θ α τ ε ν  η α γ γ ε 

λία δια μ έσ ο υ  άλλων μ ε τ α ξ ε β λ η μ ίν η ,  η  άλλως 
βως ε σ γ α λ ε ,  xa i ίόωχ«ν εα γα λ μ εν η ν  ε ϊδ νρ .ν  είς  

τον "Ελίνον. "Ο θεν χ α τ  εκείνην τη ν  ε ίδ η σ ιν , ε ·  

λαίιν ο*"Ελ«νος του'ς λοιπούς *Ελί«ραντας x a i τους 
χαλλίςους ς ρ α π ώ τ α ς ,  xa i εδ ρ α μ ε  να β ο η θη σ η
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τον πατέρα αυτόν. Αοτη η /σφαλμένη βοήθεια ι· 
γινεν αίτια της f*ey£<jvjs δοςυχίας.

§. ρδ'. ’Εν όσω ητον ο ΙΙνρρος είς την α
γοράν , όπου είχεν ίυρυχωρίαν, να διοιχ$ του'ς 

ςρατιωτας αυτοΰ, άνθίςατο xot όνεχωρει. "Τςί· 

ρον όμως όταν είσηλθεν εις εκείνον τον ςενόν 
δρόμον, δια τον οποίον έπρεπε να εξελθ·ρ είς 
την πόλην Διαμπερές, απηντησε τον "Ελενον, 
eg x<s έτρεχε» ως χείμαρος είς τνν πόλιν με πο

λύ ςράτευμα, χαί όντως έφραξαν αντοί την έξο
δον τον Πυρρον. Μη ίξευροντες δε τον σκοπό» 
του Τΐόρρου, μήτε άχουοντες τα παραγγέλματα, 
εβίαζον τους άλλους, ινα ε!σχωργοωσιν. ’ΕκβΓ* 

νοι πάλιν άπαντωντες αντους xai εμποδιζόμενοι, 
χαί εκ των άλλων οπιαθεν αναγκαζόμενοι, an· 
νεςρέφοντο χαί χαχδπατοοντο είς τους ςενω· 
πους. ’Εν ταότγ δε tvj άναβράση, επληγωθη χαί 
ό μεγιςος’Ελεφας, χαί επεσεν έμπροσθεν της 

πύλης βρυχόμενος καί ταραττόμευος, ωςε εφρα· 
ξε χαί αυτός την πόλην. "Αλλος δε Έλε'φας, Nr 

χων ονομαζόμενος , έχασε τον επιβάτην αυτόν* 
οςτις επληγωθη καί ε'πεσεν' ό’Οεν έτρεχε μεταξύ 
τοΖ πλήθους, καί ε ζητεί αυτόν, έξωθωυ, χατά 
πάτων χαί συνθλίβω» τους προςνχάνοντας οικείους
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και εχθρούς, Τιλβς Si qSptv αυτόν άπο9αμίνον4 
xai τον ελαβε με' τούς oSovtας xai με την προ· 
SoaxiSa, επεαα 'επεςρεφεν cos μαινομενος, άνα- 
τρίπων t xai χαταπατων πάλιν οσους topcoxtv 
έμπροσθεν αυτοί. Ουτω λοιπον $λι$όμενοι χαΐ 
ςενοχωρουμευοι, Ssv sSuvavro νά μεταχεφισθη 
ηαςος τάς χεΐρας xai πόδας αυτόν, νά χι*η9$ 
ortcos $ίλει * xai νά άνθίςαται, vj νά αναχωρώ, 
άλλ’ έγιναν ολοι εν σώμα ηεπιιχνωμίνον xai συ- 
νεσγιγμενον, xai κινούμενου ως θάλασσα, ποτέ 
προς το εν και πότε προς το άλλο μέρος. Διά 
τούτο Ssv εδύυαντο νά ευαυτιωθωαιν. εις το?)? εχ· 
6ρονς, oi orto?oc Stv επαυον ορμωντες, δίωκον- 
«? xai γονεύοντες αϊτούς 4 άλλ' εφονεύοντο μά- 
λιςα αναμεταξύ των , καταπατούμενοι χαϊ συν- 
τριβόμενοι , xai χατααγαζόμενοι, * Επειδή άν τα 
ξίφη vj αί λύγχαι αυτών επιητον πλαγίως προς 
τούς άλλους, ι|τον αδύνατον νά τα ορθωσωσιν, 
ίνα μη βλάπτωσι τούς πλησίον, "09εν εκείνοι συ- 
Μθούμενοι xai ςενοχωρούμενοι άπο τούς άλλους, 
εχαρνωνοντο εις τάς λογχας xai είς τά ξίγη των 
πληαίων. Ύοιαυτηυ ιδέαν είχε το κακον, xai είς 
τοιαύτην χατάςασιν χατηντησε το ανίκητου ςρά· 
τεψα του ΐΐίρρου, εξ αιτίας του ρηθίντος σρόλ^
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ματος· To δε 'Άργος ττον τότε είς τοιαύν/ρτα- 
ράχην καί θλιβερόν χατάςασιν} ωςε δεν eutivto 
άνθρωπος άχίνητος χαί εσυχος είς τηνπολιν.’Αλλ’ 
οI μεν άντρες εμάχοντο είς τούς δρόμους,αίδε 
γυναίκες εβλεπον από τά παράθυρα, καί από τάς 
οκεπαςάς των οίκωνy ρίπτουσαι πέτρας, ξύλα, 
χαί κεραμέας είς rolls εχθρούς.

§. ρε\ * 0  δ« Π όρ ρ ος , os τ ις  ήτοι» όπισθεν, 
βλεπων ανία τον τό χαχόν , χαί μη δυνάμευος να 
μεταχειρισθό} τό ςράτευμα α υ το ύ , ελυσε την  μί
τραν εκ της περιχεγαλαιας, ΐνα μη γνωρίζεται, 
χαί εδωχεν αυτήν είς ενα ύπασπιμγ,υ αυτού, έ
πειτα , επιμεριζόμενος είς την αρετήν τού"ίππου 
αύτου , ιπίς-ρβψε, χαί ωρμησεν είς tou' s εχθρούς. 
’Επει^νί δε επληγωσεν αυτόν τις * Αργείος ολίγον 
με την λόγχην 6c's to  ^άθος διά μέσου το ύ $ ώ · 
ρά κος, επε'ςρεφε χαί εδίωχευ αυτόν. Ουτος ο 
Αργείος ητον υιός τινός πτω ^ς γυναιχός* η δε 
μήτερ «υ’τοο ε^λεπε τον κίνδυνου τού υιού αυ
τές , από ttjs axsrca<pjs τ ο ί  οίχου. "Οθευ λαμ
βάνει μιαν χέρα μίδα με τάς δυο χεΐρας χβ» ρίπ
τει αυτήν με δύυαμιν πολλών χαί άχραν άγανάχ- 
τησιν επί του ϊΐΰρρον, ητις επεαεν είς την χ$· 
φαλην «ι>τοο. Κ α ί οό’τω ; επεσεν από rc£"IrcrtOt<
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/xiijOtrou ητον to μνημείου του A « uj*ii/o>j (a), 
χπ£ εχείτετο ώραν ιχανην, επίίδη iiv  τον εγνώρι· 
ζον. Μεταξύ ιών ςρατιωτών τού 'Ανηγονου ι|- 

τον t«s Ζωιτυρος ονομαζόμενος , ος τις iyvapt* 
ζε τον Πυροον, xai υπωπτευθη ♦ ό'9εν ηλ^ο ε’χεΐ 
ρί άλλους τρίΐς ςρατιώτας, χαί a’op* oJ «£§<ν, οτί 
ητον αυτός9 τον έσυραν είς μίαν αυλήν, xal ε- 
xi? αργισε να avaXapffavy, επειδή δεν ητον α· 
ποΒαμίνος ι αλλ’ εσχοτίσΒη οπό την σροδροτη- 
τα τι?5 rrXvjyvjs. "OQtv ό Ζώτυρος εΐλχυσε τό ξί· 
yog» να χάψη τ»·ν χεραλην αυτού. Τότε ο*Πυρ- 
ρος, ιτρεψε τα ομματα, χαϊ είδε με ayptov xai 
yo&po'v βλέμμα προς αυτόν. V09sv «epo5vj9vj xai 
ίίορυ^Οή τόσον ουτος ο* άγριος xai βάρβαρος 
Ζώζυρος , ώςε ϊτρεμον as χείοες αυτού * xai 
δια τούτο αντί ν« χόφ’ρ τον τράχηλον εύΒύς, *ί· 
γωνίζετο ώραν ίχανην χόπτων την χεγαλήν τού 
Πυρροο μεταξύ τού ςόματος , και τιμωρώ» αυ

τόν εξ αίτιας του <ρόίου xai τηδ δειλίας.
§. ρς. *Εν τουτοίί δε εμαΒον xat άλλοι 

πολλοί τό συμ$αν, xai ο'Αλχυωνεός οίο'$ τοο’Α ν
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χιγουου toραμί ml εζητηβΙ την χΐραληυ, W  
ίδη αν τω οντι then τού Πορρ’ου · επειτα *λ«- 
&ν αυηίν 5?, ετρεζεν ειςτόν πατέρα αυτοί. *0 δ* 
’Ανη'χονος «χάθητο τοτ« pt* τ«ς ρ/'λβς αυτί, X, ορ* 
οδ <<δ« την χδραλην του Πυ'ρρου , «χτύπησε τον 
υίον αυτοί ρ« την ρά&δον, xai τον εδίνζεν *- 
χεΐθεν, δνομάζων αυτόν βάρβαρον mi «νοοίον· 
αυτός δε έσχέπααε τα δμματα αύτοΰ με τη'ν χλα
μύδα xai ϊ/λαιεν, ενθυμούμενος την μεταβολήν 
ττίς τύχης, xai το παράδειγμα του πα’ππου αυ
τού ’Avwyovou, xac του Δημητρίου του πατρός 
αυτοό, ο?τ«ν«ς έλα6ον τοιοΰτον τέλος ως ο* Πυρ- 

ρος* ejtsaa «χτδίυοί το βωρια xai την χΐραλην 
του Πυρρου xai εχαυσεν αυτά έντιμες. ’Επει- 
©η oicMaetfoUtiopos ίτλη^οντου Ιιρου τη$ Δτ)· 
ριητρος» eXeyov o? “Apysfot, οτ< η Δη μήτρα ε· 
ιρδνευαευ αυτοί/, όπου fxnoav xai μυημεϊον, Hac 
ούτως εχυρίευσευ ο ’Αντίγονος ολον το ςρατό· 
πεδον του Πυ'ρρου. Merεχειρίσθη ο/χως ρ<λαν- 
βρω^ως όλους τους φΛος του Πυρρου· *0 δβ 
*Δλχυωι/ιυς ηυρ« τον ̂ Ελβον ενδεδυμένον χλαμν- 
διον ταπεινόν xai λυπηρόν, xai επεριποιηθη αυ
τόν φίλορρονως, έπειτα τον έγερεν δ:ς τον πα- 
νέρααυτζ. Τότε ο ’Αντίγονος εϊπε προς τον Άλ-

25ο



2 δ ΐ
Xxwia* Τούτο το δώρο», ω ttxvcv, το όποΤο» 

μο! ftptti tώρα φιλανθρωπίας, liven μεν χσλη'- 

ιερο» παρα to πρότερον (α), o/xu>s χαί roiro 

£εν το εκαμες ορδώς, ε’πειδη dev ελαίες το (ρο· 

ρίμα τοίτο, το οποίον φερει καταισχύνη» είς 'ψας 
τους νικήτας, καί να δώσης αυτω φόρεμα βασι

λικό», επειτα να τον παρ’ρησιάσ'ης είς εμε. Ήδει* 

ξι λοιπόν πολλή» ριλο^ροσυ'νη» προ'ς το'» "Ελε* 

νυν> επειτα επεμφεν αυτόν εντίμους είς την Ή 

πειρον. Ήδωκεν αυτω καί τα όςά του Πυρρου * 

»β τα $άφωσιν είς τη'ν Ήπειρον. "Απίθανε δε ό 
Πόρρος το 2 7 2  έτος προ' Χριςοΰ·

$. ρζ*. Αυ’το'ς ητον λοιπο'ν ο Πυρ’ρος, ος τις 
μι όλίγψ δόναμιν, καί με μιχράν προπαρασκευη» 
χατετάραζε τνν Μακεδονίαν, 'Ελλάδα, "Ιταλίαν, 
Σιχελιάν, καί αυτήν τη» Λι&ίαν εκ της Σικε
λίας, καί τε'λος εγινε τάφος αυτοί το' "Αργος, 
Τοιοίτον άδικον θάνατον eδοκίμασαν τρις μίγι· 
ςοι άνδρες της γινιάς ταυ'της, ο Άχιλλευς, 

ο* πρώτος ο υίο'ς αυτοί, καί ό 
οδτος ό τρίτος καί αχεδο'ν ο τελευταίος βασιλεύς 
της ’Ηπε/ρου· επειδή' η 'Ήπειρος μετά ταίτα

Πυ'ρρος

ΟΟ Δη>α|η t χη« χβφβλην του Πυ jpou



ηαρηχμασε i? ολοο, ως λομίν feiT5j( p it’ ολί
γον. *0 ρίν Άχ<λλ«ο'ς ·? ονίόθη δολί'ως χαι α’προβ- 

όοκητως <?ς το» ναόν τοο ‘Απόλλωνος, οτ« ι̂ τον 

άοπλος καί αμέριμνος. *0 δε υίος αυτόν 
χατεσγάγη ομοίως δολίως xai άηροσδοκη'τως Ιΐ; 

το» »αο'» τοο ’Απόλλωνος. Οοτος i f  ό Πορ’ρος 
ifovsilfy ωσαύτως δολίως οπό γυναιχος διά της 

χεραραδος πλησ/ον τοο *Ιεροό της Δη/ζητρος, ω· 

ςε Η ανδρεία, η τόλ/ζη, η έμπειρος χρησις των 
όπλων, η ςρατη^αη' αόνεσί?, κα2 η ευνο<α των 
φΛων a, too ορατοί, δίν «χρησ^ρβοσαν ι?ς αοτοός 

ί?ς την τελευταίαν ώραν. Δεν ε’δονηθησαν να 
μεταχειρισθούν την άχ/ζαζοοσαν ςρατ<ω«κη'ν κ«2 

ιδίαν δύναμιν είς ύπεράβπισιν της ζωής αο’τών, 

βλλ’  απίθανο» ως έρημοι xai δεδεμένοι χεφων 
xai ποδων, δτε η σαν ανίκητοι, xai η δόξα xai δό* 

να μις αυτών ηκμαζε, xai τό ςράτΐυμα xai ο I 
<ρί\οι αύτων εθυσιάζοντο ποΧλάχις δΐ αυτούς.

$. ρη\ Δ:α τοότο ενόμισαν τινες αρχαίοι 
οργήν ΘίΓχην ταο’την την παράδοξον μεταβολήν 
της τύχης' επειδή Χεγουσι διάεχείνονς μεν τονς 
προτερους άλλας αίτιας, τον δε ITύρρον τοότον, ως 

λ /yee Δίονοσίος ό 'Αλιχαρνασσεύς (a), ωργίσΒη η 
(μ) ’Ελλείπ. ΐβ.' ΙΙβναχν. *ΑττίΧ· I·/. ΐί',Ί»?ίν. Κ·’. 4· 5·
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Αημχτpa καί Περσεφόνη, επειδή ελαβε τά 'ΐtpa 
χρήματα tot! ναού ούτης ως εΐπομεν. Αιά ταυ» 
την την ασέβειαν, λίγα  , ενικήθη υπδ των *Ρω· 

ραίων εις την ’ΐταλίαν, επειδή άλλως ητυν αδύ
νατον να νικάσωσιν αυτόν ο! *Ρωμαίοι, ως {· 
ςορίϊ ο Πρόξενος. Λ£τ« δ« τά αυτά ’έγραφε ‘καί 
αυτός ό Πυρρος εις τα υπομνήματα αυτού. Το ιαΰ· 
τα συνεβηααν πολλά, και δεν είναι τό πράγμα 
θβυρβςο'ν * επειδή η TO(evtj) ααε$εια παρακινεί 
τον λαόν βίς μίσος* "Οθβν το, j3ovj λαοί , opyvj 

θιοί. Του Se πρώτον Πυρρον λέγουσΐ τινες, δη  
Ιαόνευηε με τοιαότην πρόφασιν ό ’Ορέςης , ί ·  

tttiti εξίδωκε λόγον, η αυτός μόνος, η την Πυ
θίαν διίφθείρε ml έκηρυξεν, δτι ό Πυρρος ήλθε 
να λεηλατηθώ] τον ναόν* δθεν ωρμησαν επ αυ
τόν πόντες οί ΑελφοL Gat δίά τοοτο εϊχεν εκα- 
Cos την οδειαν να φονευαη αυτόν ως 'Ιερόσυλου, 
προσευχόμενου εις τον βωμόν του ’Απόλλωνος, 
όπου η τον η χαλλίςη ευ καιρία.

§. ρθ\ *Ο Πυρρος είχε προσώπου βασιλι
κόν % φοβερόν, πλην ητον περισσότερον φοβερόν 
παρα σεμνόν· *Ητον είς ttjo Λ άρισααν τι?ς Θ«α· 

οβλίας τις μάγειρος Βατραχίων ονομαζόμε
νος , ος τ<ς είχε την μορφήν του Πυρρου, ωςβ
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φα&ειο oaetos με αΰτόν. Ύινες δε χόλαχες t- 

Afyov ιερός το'ν Πυρρον, οτ« εχε« απαραλλαχτον 
•ιην μορψην του μεγάλοο ’Αλέξανδρου. ’Εχιίνος 

optcos δεν ε’π/ςευεν teas» χαί Sea τούτο οτβ ητον 
πάτε' ii’s την Λάρ.Όσαν , εδε̂ ξεν εις μίαν γραϊαο 
γνωρίμων yuvaua tas ειχόνας του Φίλιππου, *Α· 

λεξάνδρου , Περδ<*χχου» ΚασσαvSpou χαι άλλων 

βασελε'ων < εηβιτα ηρωτησδν αυτήν να shy  τν'ν 
αλνίθκαν, ρε' ποίον α’πό αυτου'δ ομοιάζει. ’Εκεί

νη δε' SiTtSv , on μ( χανεναν atro αυ’τουδ δεν ό· 
μοιάζει, αλλά με τον μάγειρον Βατραχΐωνα ο- 

μοιάζει πολύ (β). ΟΙ Si οδόντες αυτοί δεν η· 

σαν χωρισμένοι χαθως είναι όλων των ον9ρωπων, 

α’λλ’ ηβαν όλθ£ tv χόχαλον (β) σννεχες χαί μο
νοφυές. Έφαίνοντο όμως ως δεηοημι'νοί, ίΛίίδη 

ε* ο̂ν αναμεταξύ λεήτάς γραμμάς ως εζωγραγια* 
μενας. 'Ο δε μεγας δάκτυλος τβ δδ£<οΰ ποδος βί· 

του ητον ίαματιχος9 ίι,ελεγον, οτι εχει $εΐαν δυ- 

ναμιν t xat Sea τούτο δεν exavj μοναν αύτο$* 

ors exauoctvτοσούλα αυτοί, αλλ' άρυλαττον βί

2»4

ζα) Λ ου χίαν* Π;:ο; απα/ίδυτ. χ%\ 
ζρ ) Ευ^Οησαν χαί άλλοι πολλοί μδ' το<ουτου; cSsvra;· 

#Oga Λεξικ» Γαλλί*· Uofi των πα^α^οξ· τ^ς φυσεω;·



1 6D εις ευα ναόν * ως λ/yei c Πλ&ίος (a). Εί

χε λοιποί» toiajiTvjvyjifivjv, οτε ιάτρευε tvjv σπλή

να. "06fw χρχορτο ii’s ooro'y jram s οί απληνι- 
Mif και εδεχετο αυτούς ευμενως. Πρώτον εθυ- 
σίαζεν άλεκτρυόνα (β) λευκόν, θυσίαν όηλαδη 
τού ’ΑσχληΠίοΰ του θ$ο£ της Ιατρικής» «;rma 
ε$αλλεν αυτούς κατά γης υπτίους, καί ούτως ε- 

τρι£εν ηοόχως τν;ΐ) σπλήνα αυτών με τον όάκ- 
τυλον εκείνου (χ), και εθεραπευοντο,

$· pt. *Η δε ημερότης αυτου ,ν  μετριοφρο
σύνη και δικάtοοόνη, δεν εχει παράδειγμα, ως 
λέγει ό ’ίοοςίνος. Αλλος τοίοΰτος δεν εύρίσκε- 
ται, λεγει, οντε βασιλεύς, ούτε ςρατηγος, ού
τε άλλως επίσημος άνθρωπος. ‘Ομοίως είναι α
σύγκριτος καί η πολεμική αυτού εμπειρία, ώςβ 
λέγουσίτινες, ότι ητον εμπειρότερος και του με-
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(α) 'θ  παλα-.ο'ς, Ζ ', Λ.

(?) ΙΙετεινο'ν.
(y) Tow.)τα εΓχον καί άλλοι ?α<πλίΓ:, ιό; καί της Γαλ

λία; χαί ’Αγγλί'α;. Καί ό Βεσπεαιανός «ίτρευαεν svu τι/· 
'•Λον, χαί ενα χωλόν εις την ’ίουδαάν* τ.ν'σα; αυτούς 
μόνον 8/; τα' ίμματα, ως λε^ει ο' Σφετιόνιο;. Του το Μ  
το $$ος της θβραπε/α;f το τρί'ψιμον της σπληνο'ς, σώζε, 

ετ: δ(ς την 'Ελλά ία  * κατά iia jo jov ; τρώιου?»



γόλου ’Αλεξάνδρου. Ό  δε'Αννίβας ερωτώ μένος 
υπό του Σχηττίωνος είς τrtv "Εφεσον, ποιος $ινα<. ο 

μεγιςος ςρατηγός, ό ’Αλέξανδρος, άπεχρίθ·  ̂ · 
επειδή «VxvjffSV άπειρα ςρατεύματα με ολιγψ 
δύναμιν' εχυρίευσε* χα| εςράτευαεν είς τοιού- 
τους xai τοσουτους τόπους > ωςβ syavvj υπεράν
θρωπου το πράγμα. ’Ε.ρωτνβεις δε πάλιν, ττοΓος 
«Ivae δεύτερος τού ’Αλεξάνδρου. *0 Πυ’ρρος, ά- 

ηεχρίθνJ ‘ «jriiSvj «χίΓνος εδειξε πρώτου πώς να 
χατασχευάζωμεν τα ςρατόπεδα, πας νά εχλεγωμεν 
τάς ωφελίμους είς μάχψ τοποθεσίας, καί πώς να 

διαιρώμευ το ςράτευμα. Τούτο δεν επενό·/,σεν 
άλλος πρότερον. ”Ετί δε' δε'ν iopt'oxstae είς ν/,ν 
'ίςορίαν άλλος εμπειρότερος, είς τό νάεγελχητάς 
γνώμας τών ανθρώπων, xai νά άγαπαται τόσον, ώς 

αυτός. Διά τούτο κατ’ άλλους εχάλεσαν αυτόν οί 
‘ΐταλιώται} ’όχι ώς σύμμαχον, άλλ’ ως βασιλέα. 
Οί δε ’Ρωμ άίοι -\σαν γείτονες αυτών, πλψ δεν 
εδυνν,θν,σαν νά κατορθώσωσι τούτο. Οθεν εμι
σούντο υπό πάντων των εθνών. Τρίτον δε μετά 
τον Π ί  όρον εταξεν «αυτόν I ’Αννίβας. 'Όθενγε- 
λάσας ο Σχηπίων εϊπεν * άλλ’ άν ενιχούσες χαΐ 
εμε , τι επρεπε νά είπ-ρς -"Επρεπε νά τάξω έμφυ
τόν πρότερον του ’Αλέξανδρου xai Πύρρου» β*
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π ψ Η  ο *Αννί$Αξ («). Καί ο Λουκιανός λε- 
yu τον Πυρρον δεύτερον τον ’Αλεξάνδρου (β). 
θ ' δε Πλούταρχος λ/ysi, on δ ’Αννίοας είπε του 
Uvppov πρώτον ςρατηγόυ κατά την εμπειρίαν καί 
δεινότητα. Δεύτερον δε τον Σκηπίωνα, καί εαυτόν 
τρίτον. *0 δε ’Αντίγονος έρωτηθείς, ποΓος «ητον 

τότί . ο χαλλίςος ςρατηγός, ο Πούρος, είπεν, αν 

yijooV/j. ’Ερελε’τητε δε πολύ την ςρατηγιχην, ώςε 
έγραψε καί συγγράμματα περί ταχτικής, καί ε· 
χΐΓΐίροΛίτο vj δεινότης Tijs ςρατηγιχης αυτου 
επιςημης, τα όποια είδε καί ό Πλούταρχος, 
to's αυτός μαρτυρεί. ’Έτ« δε λέγει αλλαχού, οτε 

χατα' tvjv ir&Xe/xixvji/ εμπειρίαν, την τόλμην καί 
ανδρείαν, καί δεξιότητα των χαρών , έγινε πολύ 

πρώτος των συγχρόνων αυ του βασιλέων. *Ητον 

ορως ττολο ορμητίχο'ς κα2 παράφορος προς την α

λάνην δδ£«ν * ν?9«λε να νίκα μόνον, νά χα- 
ριεό'/j πόλεις καί τόπους, /χονον να' δείξη την 
υπεροχήν αυτου, καί όχι νά διατάξη του'ς xu- 

ριευομένους τόπους, νά τους ςερεώσν] καί νά καρπο

ί.*) ’ίουςΓν. Ks/. 5* Tt*T. At'£ As*. 14. Ταΰτην την 
«?®?ν·ην βχων ο Αουκιανο'ς, 3πλάσε τον & άλογον εκείνον, 

«πον παρ/ταξε το'ν Σκηπκονα α’ντί του Π υ ρ ρ ο ν .
(0 Προσαγορ. Ια'.
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φορεΐται αυ toils. V09sv παρωμοίαζεν αν τον ο 'Αν
τίγονος με κυβευτήν ευςοχον, δςτις επιτυχαίνει 
π ολλοί αριθμούς, xai δεν ίξεόρη να τους 5ία- 
re|ij. Τούτο όμως δεν ητον μόνον του Πύρρ'οο 

ιδίωμα, άλλ' όλων των τοιοότων πόσης τάξεως, 
όξυνόων, μεγαλεπι&όλων xai εμπείρων των πραγ
μάτων, ανθρώπων, οΐτινες χαταγρονονσι τάπρό- 
τερον έργα αν των ως οόδεν, επειδή γνωρίζο υσιν, 
οτι δννανται να χατορθωσωσι μεγαλύτερα xai εν
δοξότερα, χαι σχεδόν προ$λίπουσι χαι τα πράγ
ματα, xal tous τρόπους πως να τα χατορθω
σωσι , χαι δια τούτο παρα$λί πούσι τα πρότερον. 
Τούτο νομι’ζανσιν οι τθ<θύτθ{ δόξαν χαι ευδαιμο
νίαν. Ύοιοότοι τ,σαν χαι οι μεγάλοι συγγραφείς, 
πλοάτ αργός,' Αρι<ςοτίλης , Δημόκριτος χαι άλλοι· 
θ ’ δε Ιαωχράτης έξυε δεχαπέντε χρόνους τον 

Πανηγυρικόν λόγον, ως χαι ό ’ Απολλώνιο? τα 

’Αργόναυχτιχά, ωςε λέγει ό Αογγΐνος, ότι ό μεν 
’Απολλώνιος είναι άπταΐςος χατά τ/ν  ςιχουρ- 
γιαν, ο δε Ο μηρός εσφαλμένος. 'Έπειτα έρωτά 
τον άναγνώςην, τι θ ίλ ίί να είναι, "Ομηρος Η 

* Απολλώνιος. Δηλαδη, πολύπειρος, μεγαλόνους xai 
πολυμαθής , η μόνον ςιχουργός καλός. Οί τοιοΰ- 
το: δε' ςρατηγοι σφάλλουν πάντοτε ώς τό ειόο-
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y.w χώ προ^δε'ς» xai tu  προτερου. "Ομως ««- 

ιοί δεν νομιζουσι τούτο σφάλμα χαι δοςνχίαν, εν- 
Ανμουμενοε τάς νε'κας χαε τα άδλα αυτών. ΚαΓ 

c’v λυποίνταε ολίγον» λοπουνταε, επεεδη δε'ν β- 

χοναι τά με*σα, νά ςρατευ’ωσε πάλι»/ μεγάλο* 

πρίπως, Γνα νεχησωσε χαε* άλλους, "Οχε ό

μως Sea άλλην πλεονεξε'αν, να χυρεεοσωσε τό

πους , χαί να χαδη’σωσε νά δεαταξωσ;ν αυ’τους. 
‘Ο ’Αλε’ξανδρος παεδε'ον ετε ών, ε’λυπεετο, οτβ 

ηχουε τάς νΛεας χαε’ άποχτάσεες του πατρο'ς αυ

το ί, φοβούμενος μήπως xopievay ε’χεενος ολον 

τονκοσμον, ώςε αυτός δεν θελεε εύρη ςάδεον 

δοξης» Τοεοΰτοε με'ν φε'νονταε ουτοε οε προς την 

βληδενην δόξαν πλεονεχταε. ’Αληδενην δε' δόξαν 

A«"yco , δεοτε οε τοεουτοε ζητούσε την δόξαν δ:ά 

της αρετής, με' επείεεξεν των προτερημάτων 
αυτών. *0 δε' Προχλης ο* Καρχηδονεος ελε^ε, τον 

μεν ’Αλέξανδρον τυχηροτερον , τον δε' Πνρρον 

ςρατηφεχώτερον» χαέ ταχτεχώτεοον, χαε* ε£ς το 

(Χινοεΐν «ςρατη^ηματα προχίιρότερον (α).

$· ρια\ ’Έτε δε' r τον χαί ευ’σεδης, χαε πάν

τοτε ε’δυσε'αζε χαε προσηυχετο * πλην δε' ε'ζν̂ τη*

(α) Πανααν, Μεσσην. λ ί'.
£ι 2
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σί ποτέ άπο τους θβους, fMfltt βασιλείαν μεγα· 
λητεραν » μήτε πλούτον, ρ ίτε νίκην, αλλά μο'- 

νον υγείαν. Δυτη ν,τον η μόνη ευχή καί η μόνη 
ζητγ.αις , την οποίαν εζητει από τοός^εοός’ ε
πειδή ενόμιζεν ΐαως, ότι δυνατοί να κατορθω- 

07} τα άλλο αυτός % όταν εχη υγείαν (ο). *Έ· 

τ£ δε η τον καί προ'ςτου'ς φίλους ευγνώμων, Ta

mils είς τα'ς χάραας καί αμοιοαςΧ ωςε «λυπηθη 

μεγάλες, ότε ηχούσε τόν θάνατον του φΛου 

αυτόν *Αεροπού, όχι δ:οτί απέθανεν, άνθρωπος 

ων, ολλ* επειδή δεν ε'προ'φθαοε νά τόν ανταμεί- 
ψν}. "Οθεν ίλί^β, τό μεν χρέος πληρόνουσι 
καί οί κληρονόμοι, την άριΟί̂ ην opt ως δεν την πλτ}· 

ρωνουσ:, St, ουτω λυποΐνια: fcj πικραίνονται οϊ χρη· 
ςοίκαί δίκαιοι άνθρωποί, όταν δεν ανταμείβονται. 
Εί*ς την *Αμβραχίαν η τον ένας κακολόγος άνθρω

πος, καί ελεφε πολλά κακά κατ αυτού. Οί δε 

φ:λο{ ελεγον, νά το'ν δ:ω£τ} εχείθεν. ’Αλλ’ ε’χεί· 

νος είπεν, ore είναι καλτίτερον να με κατηγορεί 
«δω /χο'νον «ί$ ρ/αν πολίν, παρά νά περιερχηται α· 
πό πολεως είς πόλίν, κβί νά με χατηγορΥ/ «ίς 
δλου τον κύαμον, "Ο «.δε' η τον κόσμιος} σεμνό-

(Ο  Αο-εθ.



Aoyog xai φιλομαθγς, to εδειξαν etc περί ρώο- 

coy«as αυνομάίαι, at όποιαι εγίνοντο εις την 

τράπεζαν αυτον* ’Άλλοτί Siν itaktv είς iv αυμ· 
note ον » οπού ειχ ον Suo επι αημους αυλητά ς, τον 
Πύθωνα xai Καρ«τ/αιι, γ’ρωτ *Θη, ποιος το tit cot/ 
είναι χαλητερος αυλητές. "Εκείνος Si οπεχρΐθη, 
Πολυσπερχων ο ςράτηγo's* δειχνυων^ ore οi 
βασιλείς xai ςραΐήγοι Siv πρέπει νά ομιλούν πδ- 

ρΐ αόλων xai pay/)T(oy, άλλα νά βηουδαιολο· 
γοΰυ περί πολίτιχων, xai ςρατηγιχων, xai άλ

λων τοίοιίτων σποοδαί'ων πραγμάτων είς τάς δια· 
τριβάς αυτών»

$. ριβ ί ΓοναΓχβδ Si ελαβε πρώτον μεν την 
'Αντιγόνην θυγατέρα της Βερενίκης, Μετά Si τον 
θάνατον οώτης ελαβε την Λάνασσαν του *Αγα· 
Βοχλίους, ί'πειτα xai την θυγατέρα του Αοτο* 

λϊουτος βασιλεως των Παιάνων, καί την Βίρ* 

χενναν θυγατέρα τοί Βαρ&λλίος βασιλεως των 
Ιλλυριών, 'Εγεννηοε λοιπόν εχ τούτων τρεις 
υίους, τον Πτολεμαίον εχ της *Αντιγόνης* τον 
’Αλέξανδρον εχ της Αανάσσης, καί τον "Ελενον 
τον νεώτατον εχ της Βιρχεννης. 'Εγε'ννηαε xai 
μίαν θυγατέρα ’Ολυμπιάδα όνομαζομίνην · Siv 
ίζεόρομεν όμως εχ ποιας γυναιχός. *Ανε0ρεψδ Si
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αυτούς ε’;κμίλως, καί τοός Ιδιδαξε μαλιςα μι- 
χρόΟεν την τακτικήν καί πολεμιχγ,ν ως ίδιοιτε· 
ρον χαΐ οίκδίον αυ’τοίς μά9ημα. Αια τούτο είχευ 
βότοός όλοος ε'ς τα'ς εχςρατείας (ϊποςρατηγοίς. 
Καί μάλίςα ως λέχε< ο ’ίουςίνος , or* ητον είς 

την ’Ιταλίαν e Πυρρος, έ κήρυξε τον * Αλέξανδρου 
βασιλέα της ’Ιταλίας» "Επειτα δε , α*̂>* οδ όττε- 

ταξε χαι την Σικελίαν, ε’χηοΟζδ χαί<τόν'Ελε- 

νον βασιλέα της Σικελίας* ως δ'αδοχον δηλονό

τι του μητροηάπποΊ αότοό 'Αγα9οχ\εους, ε’πεί- 

δη' ο* Ίοοςίνο; λέγει, δτι ε’χεννηβ* τον "Ελενον 
εκ της Λανα’σαης. "On δε η9ελδ να γίνουν πο
λεμικοί ο? υίοΐ αυτου, τδ ’έδειξε καί -ε'ς μίαν άλ

λην πβρί'?ασ:ν. Τον ηρωτηαε ποτδ ένας άπα 

τοός οίοόςτου, ος τ«ς ητον ετί «αίδίον, ποίον 

υιόν τοο «τκοττεί να άρη’ση διάδοχον. ’Εκείνος δί 

«άεχρΛη , δτε, οποίος «χδί τη'ν μάχαίραν δξυ- 
τεραν , εκείνος θε'λδί μείνη διάδοχός μου· *0 

Πτολεμαίος, ως λεχδί ό ’ΐοοςίνος, ητον πολό 

ανδρείος, τολμηρός καί ορμητικός, ωςε ε’κο- 

ρίευσε την Κέρκυραν εχων μόνον εξήντα <ςρα- 

τίωτας. Ε?ς μίαν ναυμαχίαν πάλιν, ε’πηδη/τεν 

«ίς μί’αν ιτεντηρη των εχ9ρωνα’πό εν μιχρόν πλοίά- 

ρίον, με επτά ςραπωτα;, καί εχυρίευσε τηνπεν-
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σηρη. Ata rooto εϊπεν ο Πνρρος, όταν εμαθε 
τον θάνατον αντου,ότι ΐίζησε περισσότερον από 
όσον έλπιζε · διότι ηλπιζεν, ότι ε μέλλε να α· 
ποθόνη έτι πρίτερον, κβτα την τόλμην χαι ορ
μήν αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι χα\ η οίχογε'νεια 
«ιοί Πυρρου' η δε αδελφή αυτόν Δηϊδάμεια, την 
οποίαν ϊλα£ε γυναίκα ό ΙΓολίορκητης Δημητριοζ» 
δεν εζν,σε πολίι» καιρόν , αλλ’ απίθανε μέτ ©· 

λίγον από ασθένειαν τινα.
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Μ ί Ρ Ο Σ  tf.
Πε$ r t j ;  νίας ‘Ιςσρ/ας m ) Γ εα γξα -  

φίας νης *Ηπε{ζθν,

Κ Ε Φ Α 'Λ Α ΙΟ Ν  Α '.

Π ε ρ ί  TV} S ' ί ς ο ρ ί  ας.

S. α Μ fit α δε τούτα οΙ *Ρωρα*θί τ;’ρω-
cae tyv "Ηπείρου με τν'υ ’Ιλλυρίαν καί ώζόμα. 
ζοι> αυτήν απλώς ’Ιλλυρίαν. °Επειτα δε' »cp* ου 

huoav rsjv Κωνςαντίνουπολίν, χα) μβτεκίμισαυ 
tui row 5ρόνον εκ r^S 'Ρωρχς > cuvifycav άλ· 
λω$ α? διαιρεοείς· Tore y’wtccaw χα2 άλλα μέρη* 

zsu rvjw Μαχεδονιαν * χαί είχβν tvjw Θεοσαλοιϊ- 

avp ρητρο'πολίν της ’ΐλλυρ/ας , o f ου δίβχωρι- 

caw to βασΛείον «?ς δυο εις άνατολίχον καί δυ- 

ταορ. Καί ούτως είχον τότε τν]υ ’Ιλλυρίαν, ‘Ελ

λάδα, Qpaxrfi καί Notelav, επαρχίας του άνα- 

τολίχοΰ ^βσίλίίουδίςτΚΡ Ευρώπην. ‘Ότβδδεκυ· 

pkuiav οί Λατίνο» tvjv Κωνςαντίνουπολίν, η "Η-



3 iS

Πβί-85 δίδχωρώίί} * XQ& ανελα^β xahv to αρ- 
yaiov ί » η 2 οοτί;?. *Εν τούτοις opas εΐσί^αλοο 
δ.-άρορα βάρβαρα ε̂ υη tc*; tjJo 'Ελλάδα, Θρά- 
sv-vftai Ιϋαχεδου/βυ» καιρετε δαλου τά$ o’yopociaj 
τωυ πΐλεχν , ποτορωυ xat λοκζωυ, ωςβ ρετε& 
λ·:;9ϊ;<Γοϋ ο£ τοποί €c*s ολλο αγχμα. "Οδίυ $ελο- 

ft=a εδο  ̂ 6t$»s εξ^3 ttiittpas πολε*$ xe« ε?'$ ΐ'/*υ 
*ΪΙ~είοου.

$. (3*. Ά ?’ co δε ε’δεχ9ν;σβυ ο? άλλο» βΈλ- 

λν,νεξ το'υ χρις«α:σμοο t εδεχΟγ,σαν αυτόν xal 
οϊ *flrrefp^ra: * Τούτο o/zws coo«*5vj xar* oXr 
ycy, xa: ράλις ρετά πολλούς χρόνους υςερου 
εςερειόβη τταυτα ο̂ΰ y ρίΓοδολνΐαοτ'// β π ^ ε ί-  

p/oxotro παυτα^ου λε/ψουα τ^5 ειδωλολατρε&Γ) 
τα οποία άεχαάίσευ ο Γουλίβυος οςερου. Το:ε 
«f/jy ο ’lo c a t e s  'ΐερεο ι^απϊίρευου του 5ρυΧ· 
λυόμενου ΠοΓσχουτου Ήπείο'-άτ/,υ, του ευ9ερρου 

ζν.λίώΐ/'υ τ^ς εΐδωλολατρείας. Έυ οσω δε ίχρα- 

£ευ ·η $όνσμΐζ του *ΡωραΓχοΰ βασιλείου, ν-̂ ου 

βδίάχοΓΟί ο? εμψόλιοι πολδαοί. *09ευ δε’υ «λείπον 
παντοχοΟευ τά βάσανα τωυ ςραιολο^ωυ, δ, τκυ 
αΑλκυ aiayxa&y τοό πολέμου. "Οτε δε παρν;/.μ* 
£ευ» ε'σίρρεον q ς χειμαροε πανταχόθεν ε;:εΓυα τ« 

oypra zai βάρβαρα ε5υη, χαΣ χατειάραττου β“«*



cav trv 'Ελλάδα, διά των φόνων καί λεηλασιών. 
*Εν Tovtots δε δεν βλειΐτον πάλιν καί ο! spavXoc 
πόλεμοι, καί αί 3ρηοχεοηχαί αιρέσεις, hat όν

τως at οδόν at καί άδνρμοι ησαν αδιάκοποι, αί 
οπθ:αί κατεταραττον ολον το βασίλειον. Rlera 
δε ταντα χ̂ολονί?'/;σαν άλλα ϊτι ολ·9ρ:ω?ερα.

φ. Πρώτον ερωρρ^σαν ο» Σαρμάται εΐς 
την Θράκην τω 322 μετά Χριςόν επί Κωντι- 
cav τον μεγάλοο* e-etraoi Γοτ5οίχαΐ Ταΐμάλοι 
τω 32S. Τω δε 32g ε’χτίαΒνι η Κωνςαντίνοιίπο- 
Xtg, "Επείτα οε'ο’Αλαρίκος/ίαοίλενςτων Γότθων 
ιψωρμησεν εις την 'Ελλάδα τω 3g0 μετά Χρ:- 
ςον» αρπάζω» καί σράζων τονς προςυχ/νιας , 
διά της Μακεδονίας» Θεσσαλίας, "Βοιωτίας, 
’AttTxrs xoc Πελοπόννησον, Τοτεκατν;ίάρ<οεν ία 
θεμελίων τον ναόν της Δνμητρος εις την 'Ελίν- 

σίια, οπον β’φώλενεν ετι η εΐδωλολατρεία* εσφα£β 
χαίτινας'ίερεϊς' τινεςδε άπεΟανον άπο την λν.ν/,ν 
teg χαι ο ρηΟείς Π μίσχος ο ’Ηπειρωτ^ς. Διωχτείς 
δε εκ tvJs Πελοπονννσον, ε’πε’ρασεν είς τν'ν *Ή- 
πεφον καί ’Ιλλυρίαν, σιράζων χαί λεηλατών, εν- 
ίία έμεινε τέσσαρας χρόνους, ως ςρατηγός των 
'Ρωμαίων. Αυτή δε η ρφ ς πρώτον μεν των 
Ρωραίων, έπειτα δε καί τούτων των βαρβάρωνι



μεζεμόρψ^νε καί τά ηΟη καί τν'υ )>λωσταυ rat, 
*Ελλνίυω:>.

§. δ*. Το δε ς ρ ά τεα μ α  TOO ’Atίλα , το o'.
ποιον ττου oovSirou ix  δίαρδρωυ Σχυ2ωυ t ŝ 

T eptafj'as, διελυ*9<; ρετα του Zavarov otiroo, 

saj διεσκορπΙαΖγ, £;*s 5'oyopa pfpvj r£s E oW jhjc, 
Oi δε Σαρμάται xal Οουο: ^λ5ου εΓς τ/[υ ’ίλλο- 

ρ:αυ τω 4^°* *α* ΙρίΛαυ ε’χε?. Τω δε 462  *· 

κορ&οοευ ο* ΛΙαρχελευος τ*·;υ ’Ιλλυρίαν, δς ~cq ε*- 
ys ςρζτεομα τωυ Όςρο)>ότ5ωυ, xai χατίςησι? 
ooVi-y βασιλείαν ανεξάρτητον. Τω§έ 4j3  ερώρ- 
μγΛσεν ο Θεαδεμορη;ι άλλος βασιλέαs ray Γογ* 

Gav ρεχρ» t̂ s Θετιαλΐας, ίπαλιόρχησε χώ; r/4u 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν  * τ ν 'υ  ρ η τ ρ ο π ο λ ί ν  tv; s  τ ό τ ε  Ιλλο-

ρ:*α5· 'Ο δε Θεοδωρΐχο5 , δλλο  ̂ ojysuav τωυ 

Γοιδωυ, εΓσεδαλεν tcj τν;υ χυρί’ω; 'ΐλλ'ιρ ’αν, 

χα£ εχυρ:'ευσο τδ Δυρραχίου, n;u ρητροπολ;υ r ,;3

νιας Ήπεφοο. Το οε' 5θ2 ε’^ωρρησαν θ.: ΒοΛ- 

yaoor Ef*$ την ’Ιλλυρίαν. Τω 551 ίγΰρμησαν οI 
Οωο: Ζ'.α ξηρας άρπάζοντες χαι λε-ηλατοαντες· 
*0 δε' Ύοτίλας επεμφεν εκ tt;s Ίταλ/ας ζάλον 
TorQtxov εΐζχά παρα9α).άσαια της ’Ηπείρου. Οο* 
τοίδεοιβαρ$αρι ελεηλατησαν πρώτον τους Κορ

έους καί »as άλλος περαχειν.ίνας νησευς, έπε:·
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τα  ω ρ μ η α α ν  ε ις  τν.ν ίίπε.'ρον κα ί άν$£ησαν p i ·  

yp : τ η ς  Amomwkis cfa^oyres «at λεν;λατοίΰτίί. 
To δε p iy ic o v  xa«ov ε π α 9ευ η  Ntxo^oXts x«t o 

Ό γ χ ιο ρ ά ς · Τω S i  782 ia 'jp ic b sa v  a t SAai^ysc 
oAijy τ η ν  Μαχεδοϊ/αν κ α ί  'Ε λ λ ά δ α , ε π ε ιτα  α υ ·  

ιείίωχδ'/,οαο its tv*v Πελο.-τδ^ν,δον, «at «Aos 
fu?itaye«6c περί to Taoysrov op05, srsot May* 
itarat vfcau Irt είδωΑολα’τραί. Τω δε 8 3 1  εσί* 
ρ» 0 0soy:Aos * β α σ ιλ ε ύ ς  τ η ς  Κ ω ν ς α ν η ν ο ν π ο ·  

λείας, α πο ικ ία ν  Πεασωυ εί5 τν;ν ΐνίαχεδοιΥαν, tj 
oirctaIp i ta s  π ρ ο ς  τ α α ί ν ο ρ α τ η ς  'U ru ip o u  μ ε τ α ξ ύ  

της ’Αχρΐδος «at τον * Α ξ ιο ύ  π ο τα μ ο ύ . ’Ω ν ο μ ά ·  

ζαοιο δε ο ϋ το ι  Ε α ρ ο α ρ ιώ τα ι , yf arro too ίίοτα· 
μ ο ύ , yj α ύ τ ο ί  (ονόμα σα ν  τ ο ν  π ο τ α μ ό ν  ’Α ξ ιό ν

Βαρύ apt.

§. ε*. Κατα δε τδ ΐθ 8 ΐ  ο* 'Ροβέρτος είτε/*-

£ί ςολοϋ «at ε’«υρ:οοαε ταδς Koppovst e Set τα ε-

n/cacfi καί αύτος εις την 'Ιλλυρίαν με τριάντα
χιλιάδας Νορμάδας, καί εκυρίενσε πολλάς πά·
Aits, καί το Aupcuytov- *0 δε ςρατηγος αϊτόν

Bicpa’JaSag ήλθε καί ιοχυράΟη εις τά ’Ιιοαννινα
τω 10 8 2} καί ν.ατερημίύσετα περιξ. TiXctisy 06
·<λ9δ «αί εκυρι’ευαε την ° Αρταν τω ΐ8θ3» επίίτα

ovtsvj «at εχνρ:'εοσ· t^y *ΑyciSa» καί τέλος χα·
X



xatpsy&o τ-τΌ Μαχεδοιίαυ, εγίίμασι rot) σοτόα 
■χρόνον ίΐςττ,ν ha-oplav. ’ExStQf» δί χοτί 6V) Ic's 
tsv QsGGnX'MV xai εηολιόρχτ,οετν,ν Λσρτσσαε τω 
1084, ououiotxzSr^ *cu errϊςρεψε r.aXrv εις xrjo 
Ea^opias , errirra antytopr^sv (ίςτον Αΰλωτα, 
%,ix.£irJ& s.teoaafp εις τνρ ’Ιταλίαν. *Αλλ* Ap̂ te 
φροορσν εις ττρ Ha~octay· *Αχελα$εν ορως μετ’ ό- 
λίγον ο ’Αλικος ττ,ν Ιιαςορ:'αν> ο Αοτοχοάτωρ nrj 
Εαϋ^οι;τίΐ>'9ΐηΛί'-0?, *0 δε ’Ροόερτος snspou 
ϊτάλτο είς rjj» "Hrrfcpo», εα βλεοδερωα·,] τους Κορ- 
5>οδς, εκ τ-ης τζολιορχεας τω 'F.»ετωρ, συμμάχων 
τωο Κ'4)ΐςαετα.θΰΓΓολίΓθύ5 , zac /'/ε·μασεν ε'ς τον 
Γλοχδι; λιμόν π r^S ’Ηπεόοο. Τέλος δε' e’rar 
yoj το Brtp:uv εκείνο , δ 'Ροβέρτος, xai ούτως 
ν,ανχααεν ο ’Αλε’̂ ος, ος τ«ς καζεταρατετο σχί- 
δοοττίοτε χροοοος, ϋιχωρεοος παντσχον· *fl ρτ- 

τοό Δορραχί'ου, Tojatpit-iir» "Αρτας tat Λο- 
prccvjs, ec-ar ερ?α πολλές περιεργείος σζια (a). 
Ε ις  TQ’JTGD 7 0 y π ό λ ε μ ο ν  i S o ' f f i r p a V  π ο λ ύ  ol ’F.Pi* 

rot Γι'?)» xac o:a tooro εό&ζεν αδτοΓς δ ’
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(a ) Η I«rcyr'z tsotcoj» a v x fifr r n  rrj» «sw 'v  , I<r>- 
ptxv f v̂ Β̂ ζτντ.-'ον.
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χτοΧλα tixcutotiata ίμπορ/οοχαΐ λοιπών* "Τς^ρον 
ίΐ Λα ft το Δυρραγιον ο BoSo;og βασίλίυς τώι

§, ς\ Kcrra §£ τούς Σταορο'ροριχους πολί- 
poos έζήλθεν ο Βοεμοϋδος fit's τήν 'ιλλυρίαν τφ 
1107 ςράτεομα τ/,ς ΕυράΓΓν̂ς fix όιαράρων 
ί&νων αυγχεχροτημένον, "Αγγλων, Γάλλων* ’X- 
τσλωρ χα2 Γερμανών, sru σχοπω, να λεγβατήο-ή 
7ά^ηάλεις μέχρι τχς Κωυςαυτηουπολεως. ^09«j 
tyuXarrot έχεΐοΐ ςολοι του 'Αλεζΐοο , άπο της 
Χειμα'ρας μέχρι τοΰ Δυρραχίου. Έλΰε μεν xal 
ίζολιόρχαρε ΐ 5ΐΐ> άχυράν πόλο» τοτδ, το Δυρ- 
ράχιον, ένα χρόνον είς μάττρ). Kcrra §8 το 1172  
lyaw ot ’ΕίίίτοΖ έχΟρΰι, xai έχυρίεασσν τάς 
ναραθαλασσίας ηόλεΐζ χα2 τας i^ooos, ikBovrit 
μέχρι της Λήμνου xal Χίου, αλλ* έζιωχΟ-ηιαν 
πάλα». Τω 5δ ι ΐ 85 ήλδου ot Σαελο: £:$ την 
’Ιλλυρίαν *<ζ2 ixupituoav 7 0  Δυρράχιον, έπειτα 
νΧ9οο είζτήυ Θεοααλονίχαρ, xaitxUpUuaaV αυτή» 
pi πολιορκίαν αυς'/,ραυ. Τότε αρχιερατεοίν έκ(ί 
ο ΕυςαΟίος» ο σχολιαςης του Όμτρου. Επειτα 
νλ?ορ μέχβΐ της 'Αμγιπόλεως, οπού ένιχηΟηοα» 
ιοί έΰιωχβζααν πάλιν fit’s την Σίχίλ/αν. Orfi £ί
miGaattv ο τελεαταΤο; Σταυρογοριχάς ςολος
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τοΓ» A a t& tc p  τω  1 2 0 3  > να zop:s^ayj r j jo  Ktor* 
«̂ attrmObrraXt» , iw^isuas ποϋτο» το Δορρσ^ο 
ίί ίε τ ία  toss Ιίορροος.

§. ζ*. Μίταίβττ;» ΰίτο τφρ AattVaiu 
ζ*̂ ς Κ^ςαρτίροοπολίωξ f or'HyeacWg τη* |5β- 

σιλτκτς yfiKas δ:εσχορπί!τ9^σσρ $?g δ:αρορα ρε$^ 
iιαι **parr4aiO «*αςο$ sow μέρος δδο*ν$3τ;. Tote 
G ptft> Aacwci? *ςτ;θί top AorOxGaropt/oP θρί·
*gp τ^ ς  Kt^pg-aPTePOorroArais £:ς ττΛν abaters χνς 
BtSop/ac· 'Ο ό· 'Αλέξιος εςχσερ άλλο βσσίλίΓ&ρ 
«!ς Τραπεζοίντσ* *0 δε Bopryemog ε ^ ^ ε ρ fr; 
τ*ρ Θε^σβλ/αΡ, 6jrCt>P χσ£ top Μί̂ στ̂ λ 
TOP K o p t^ 2 P  t Ο'ΟΒ PsSoP ΤΟί» ^(Λ ΡΟ ΰ *A^f- 
λοο5 «si §Dc«yyGPGD too ΑλεξΛο* τον rrp'jJrco 
7^cyere25 τ ώ  KoocSTpra?· O oros ovpo Μιχαήλ 

«rpar^og fif*ne*p&s star πολετίχος ctp, xo>
jittg  ε/.ττ^ς Θεσσαλίας* ^λθερ είςτο Δΰρρί· 
jr'OP x;'g ’jAXttpac, *H π̂ λ«ς αοτη ^tgp tore 
too βαοιλείοο , ζαί είχε διοαητίζρ "Ελληνα χρ:- 
qra^op, ος rrg ε'χε zol Boyars ρα εις ώραν yj· 
μοο. 0 9 ενελαοεν αοττ.νο Mr/σ η λ  yovzuay *ι'. 
εα ι.ύξε top περδερορ συτοο. "Enecra β*ιιρίεοσε 
am αλλοος Tgxrosg , t?Jp  mHzetpov\ Αιτωλίαν 7 
Ακαρνανίαν 9 zai μέρος njg Θεσοσλισ$ , *m ic-



χηματιβε βασιλείου fxavov από του Δυρραχίου 
μέχρι του Γιο/Μ^ακου χολττου »το οποίον $μξΐ· 
iiv sis toos δίαδοχους αυτου ,  Δέσποτας καλού* 

ptvoog* Tote οt Λατίνο; ixvpisucav όλην την 
'Ελλα'δα Ρ*ΖΡ'· της Πελοπόννησου. Οί δβ *Κ»ε· 

T5t* τά παραθαλάσσια χα: τας νήσους του Δί

καιου πέλαγους, χαί το Δυρράχιο». Ο / Α α τί· 

55» otws είέχθησαν χαί δ'οην^ν fU τον Μιχαήλ, 

ίγνώρισαν αυτόν χαί Δεσπότην ττς Ίίπείρου» 

τω 12 0 9 » ελαοε χαί την Suyatepa βΰτου yu- 

satxa ο Ευςά&ος Ιίόμης της Βου λωνιας , χαί α· 

οιλρός του 'Ερρίκον βασιλείας τοτβ rijs Κω»· 
ςωκυουπο’λεωξ,

$. 5j*. Ό  Μιχαήλ όμως χατετρεχΒ καί ελεη- 
λάτε: τους τόπους των Λατσών, ^λ5ε χαί μβ· 
yet τ^5 Κ ορέου εις βοήθειαν του εκεί Δεαπο- 

του Θεόδωρου, χαϊ ίρπασεν εκεϊθ&ν ευα μεγαυ 
αξιωματικόν (α) χαί εκατόν ςρατιώτας χαί άξιΐύ· 
ρατιχους Λατίνους , χαί άλλου; μεν εκρεμασεν» 
βλλουδ δε eφυλάκωσε, 'Εψόνευσε χαί «να *&ρχιε- 
fjc  χαί πολλου$ ίερείς τω» Λατώω»ι «χω» μΐ· 
οί; άσπονδο» χβτ* αυτω», "09ε» 'ητοιμάζετο ό

3 2 5
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*£cctsos «a ςρατεντη sat abtou μ ι οΧας *β; 
ΰπνάμεΐζ τωυ Αατινοαν· ’Ey τοντοις δε δοδλος 
τις πιςος'έρόνευσε δολΔΰ; »οο Μ;^σγλ χο/ρωρί- 
esc ef; τς» aKitvy. 'Ο Μχχαηλ tf^a ρε'ν tya ρό
δο» ο?ώ Μχχαηλ όνομαζομεχον καί εκείνον, ό
μως 4trov etc wos , sot αοα^ος ίχδώοο τοό£0* 
ροο;. °05ε» δ̂ ωοχοε διάδοχο» ιτρί» τοί θαιάτοο»

το» αδελφό» αότοό Θεόδωοα».
φ. θ ’- Ο 5; Θεόδωρο; ητο» όροφος ι’τχ- 

χεχριςαιόδ *ο£ δραςηρχο; ω ς ό Μχ)/5τηλ, zai χα- 
τίτάρα^α ονχί μόνον τοό» Αατίοαπς, σλλα ζαΐ 
*035 *E»eTOs; * χαΐ τθ35 ysitoeas αότοο Βοολ- 
y ap a tj; ι ω ςδ  s k a ? i  τη» ’Α χρ ίδα  s a l  Πριλ/,Λ» 

τζόΧεις τΐύν Βούλγαρων * ε« oe ζαί τδ Δοράτ* 
/ίο», τό ό,τοΐα» ίχ^ου οί ’Ενετοί» sal τηο *Αλ- 
βε/οόπολιν των AortVov. °09εν ΐςρατεατε χα) 
sar’ enroo ο ’Ερσΐζος * σλλ εψθϋεν9·η sal «ζεί* 
βο; δολί'ως ε*ς τ·/ρ Θεσσαλovi/ojv. Μετά όε τον 
3άνατον τον ’Ερρίκον ,οί Αατΐοοί ίχΥ,ρνζαν βα
σιλέα της Κωρςαντ«33πόλεως τον Πέτρον Κοορ* 
τενάΧτρ εκ της Γολλ/σς , το» οποίον haStoivtν 
είς το Avppayiov ό ςολος τώ» ’Ενετών, τμ 
ΐ 2 ΐ γ .  Αδτός δε άντί τούτοι», ύπεσχεθη προ; 
αότοος» να ε’λ?ο9?ρω:τη τδ Αορράγμον, It τχν
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χκρων του Θεόδωρου, οπού ητον κεχλε«τμή»ος 
καί ο Θεόδωρός. *Ό9εν επολιορκησεν our ον πολ
λοί ημέρας , και είς'τούτην την πολιορκίαν άνε- 
λη:ρ$η ο* Πέτρος καί το «ςράτευμα αυτοΰ «κ του 

προσώπου της }»ης, ώςβ συμπερα/νοοσί irayopa 

οί 'ίςορ'χοί περί της χατα<ςρο}>ης τούτες. Τα>ες 
ρ ίν, ore ε’ρονεόδη ε'ς μάχην* άλλοι Si ,οτιε^ό- 
νεοσεν αυτόν ο Θεόδωρος δολίως εις την πόλα/t 
η είς τα ςενα της 'Ιλλυρίας, οπού χατε'κοψε 

καί το <ςραΓεύμα αυ’τοΰ. "Αλλο: S i, on ελα&ν 
αυτοί» αιχμάλωτον.

$. <. Ε ϊχε δε καί ενα Καρδίνάλην ό Πέτρος, 
τον ’ίωάννην Κολωνην, καί εκείνος μόνον ευρε5η 

αιχμάλωτος. "09εν ο’ Παπας Όνορ'Ος ε ρ̂αψε προς 

τον Θεο’δωρον, να απόλυση τον Καρδα/άλην, 

5>0&ρίζων, να το'ν αψορίτρ · entcra παρΐκίν,}· 
ση όλους τους ηγεμόνας σχεδόν της Ευρώπης, 

κα: αυτους τους "Ελληνας ηγεμόνας, διόη ινό- 

ρ:ζον καί ε’κείνοί ως άποςατσς τουτους τους α· 
ποσχίρτησοντας ηγεμόνας, να ςρατεόσωσί κατ 
αυτόν, καί ευΟυς αννγ,Βροίζοντο τα ςρατευμα- 

τα εις την Βενετίαν καί *Αγκιόνα, όπου παρέα· 
χευαζοντο και οι ςόλοί, ω<ςε κατεταράττετο η 

Ευρώπη. Δ'.ωρίσ9η καί αρχι^ράτηγος ό α’δίλ·
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328
φο; τοδ Πιτροο *Ρο$£ρτο; «cAoopeto;. iEv to> 

tO;g δ a βπβριψεν ό Πάπα; ha  Έπί'αχοπον καί h'z 
ερημίτφ; npsciifS ^ρ3; τον Θεόδωρόν» Xfya» , 
OT« αο ΒεΚη τη» αΏτηρών αάτοΰ * να oyjja^ 
too Καροιϊάλγ,ν, sal »a yvapf̂ Tj την δυταηβ 
««χληοώ?· Ολτ) ο Θεόδωρός upas  ovjipsp'J· 
τερνν να άπ:·ϊ*:5η τοοτο» παρά οα οπορέρη τορ 

Tozooros πολεαον. Rat οότίύ; βξωπλ'οε» ό Π ά
τια; too;  tjyjjricT; * e30003 τη» ex^parecaro, yo« 

xet arrsAto» * {is χατάρα; χαί apy^ic- 

μοο;» α> «ςρατεοση τ>; χατά του Θεοδάροο. Καί 

Ουτκς Γχλε:σα» οΐ *Ee$tq: TTivtG £ρά*ο>» εΓρηρηο 

μ£ τ αν Θεοδώραν. Ό  Gs άλλο; βααιλεαζ ο *Ρο* 

ftoraSj c; t£5 εχλεχ^η avri t o o  Πέτρον* δε» 

βπερααε οιχ της ’Hnejoso. άλλα ο:ά τη; Ou’y- 

γαρ;*ζ xarsSq e's τη» Kojy^avTiVοάπολι»*
§· (β*. Τω  δβ 1222 άίετησα; ο Θεόδω

ρό; την προ'; το» Πάπαν υποσ/εσ*», «ορρ^οί πά

λι» tog χεραονο;, ζυί αατεταραξε πα»τσχο9ί» 

τοος Λατάοος* ο?-β?ε; παρεχάλεσα» τον Πάπαν 

να too;  ελευ ε̂ροάση. “Εγραψε μεν πρες αάτο» 

ο Πάπα; περί ε/ρηνη;* άλλ" άν^ρελ'^;. Τέλος 

δε εχΟρί'ενοΐ χαί την Θεοσαλοείχην, καί εχηροχ- 

^ϋτοχοάιίύρ. ’ Επειδή cs ο Μητροπολίτη; τη;



©ffftfoXowirsjs διν sOb\ s to τον ςεψ^, '« δ̂ψεν 
οότόν ο 'Αρχιεπισκοπής tjjs ’Αχρίδας. Eal ούτως 

αχί rots το βασιλείαν των Βυζαντίων τίσααρας 
Αοτοχράτορβς» τ^ςΚωνςαυταουτιόλεως τωνΛατέ* 
νω», τ^ς Νιχα/ας των 'Ελλήνων, τ^ςΤραπεζοίν* 

το? 9 *αΣ tqs ΘεσοαλονΛ^ς. Νορκμος όμως ενο- 
μ/ζετο ο τ^ς Νίχα/ας. °03sa ο Βαταχν;;, ό το* 

ts Αυτοχρατωρ τ?4ς Ncxa/as« puj ων δίς κατα- 
ςασ&ι/α βναντιωΰρ t παρεκα'λε· βχβδοι» -ο'ν Θεό

δωρον, να ej^j puv τους τόπονί όλους, όσους 
sxopfsu»*,  μόνον Αυτόχράτωρ να μ ν  χν,ρυγΒν·,, 

καί ι$:ασχ&9γ} το βασιλείου. Άλλ* exetaos σπερ- 

ριψε το ζητημα τούτο, καί ςρατενσας προς τν'ν 

Θρακών, «χορείο σε τας Σερρας, καί όλας 

τά$ 6*nt«̂ jt9»s πολε'ζ» καί τ^ν ’Αδρίαυουπολιν , 

παντσχοΰ ν:κων καί .^αρ^ευων» χαΓ τέλος β«ρ— 

0οσδ ftejrps των πυλών τ^ς Κωνςοντινοοπολεως, 

βρ ο5 (λα$εν αιχμαλώτους πολλούς καί δίαρο*- 

ροος ςραη])>οός των Λατίνων. Λ α  τούτο αρωρί- 

σε» αυτόν ο Παπας τω 1 2 2 9 ·
§. φ \  Έ xettisv δε «πίςρεψδ χατα τοϋ Ά -  

σαυ βασιλεως των Βουλγάρων % του όποιου τν;ν 

θυγατέρα είχε γυναίκα ο αδδλρός ουτοΰ *Εμ· 
μανουηλ, ml δία τούτο ειχου φιλίαν καί slpv.vvp

329



ί^ ;5 3 5 ϊ. Ό ϊίυ  ο 'Agtv Jtt'aioXoyoa/uvos, on 
ivj a§i*sz 6 Θεόδωρος1 txpsuaai ταζ συν3τ*. 
«as τ;;5 εΐρ-ίν^ς ε*5 ω «  orjtiauaSf Για βλεπωο» 

catag οΐ ^fatiMtat ctltoa» *at ο»τω; εξηΚ9εν 
ε?; απά^οι» xq’j Θδοίωροο* οπού cuysSVj ftcr« 

χί5<Τ35§32» 80tl Ο Θε5?ωρβ5 «ληρδϊ]

a  *jf a άλω ra 5 ,  μ< oAoag tods oious *a£ Soyare* 
fa s  aaroa, *ai teas liKsviuoas ^pawjyaas* tw 

1230. *EssoSjj Of oorSfAyog aatoa'Eua'ttO’jr'X, 

is: £pr/» e’s ty/j Θετνσλονίκτ,ν. *0 δί ’Acs» 
«aapisaas t535 £?s r*u ©oasop» rsrtoas αυτού, 
εΐνεζαλε δ, eig το;» Θεοοαλίβ» χβί Ήπδφο» σρτα- 

ζω» <β£ λδηλοττω». ‘’EasoJStoj'aav ο άδ-λρο ςαό- 
co*j 'Εαραυοο^λ £:a3oyos, Asonirjjs yyap:£0- 

ptt»35, zai είχί rr,v zaQsopaυ otlrow e?s tt’p 

Οεασολονΰ-^ν , os tig εΤ̂ β yayoika μία» »ό3ο» 
Says-epa to a *Δσά»* Sayfjza^oe xat fts άλ· 

Aoag ζγερόνας f zai τελο$ β ̂ itsjffS r^y προςα- 

cjaa tsa Πάπα* “>α ςερίωϋ'^, ta οποίο» δεν 

«= /̂·. o^iroy f:g τους "Ελλ'/^αί ηγεμόνας» zai 
εΐς το» τότε Πατριάρχη Τερμανόν ονομαζό
μενα».

§. iy*. *0 ρί» *Αααν μ5τεχε:ρίσ37) γίλαϋ· 
Ορ’ΛΖΐάς το» Θεόδωρο» » αλλ* ε’ζεΐνος άν/^Ί-
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ων ι ΰχεχρότηβε ουνωμοσίαν sat αυ
τού. "05εν ετόρλωσεν αοτορ , «ττβίτα toy μετε- 
χειρίζετο πάλα) φιλάνθρωπος* Έάϊχε δ ί ο Θεό- 

δωρο$ «χ τ^ς νομτ/ζοο yoyouxo's αοτοοδυο OiVJg, 
τόν 'Ιωάννηρ xat Δημητρών , sal δυο Coyote- 

pas , την 'A wav xai Ειρήνην. *0 δβ *Ασαν βλε- 

ϊτων ta  προτερήματα της Εί'ρηνης, βλα&ν αυ

τήν γυναίχα τω 123^» xal ούτως ηλβοθερω- 

σϊ tou Θεόδωρον , sal ε'βοηθησεν αυτόν, να 

λάο’/j πάλιν το βασιλείου αυτοί. *0 δε' Θεόδω
ρο; ητον VoyAo's, ενεδόΒη sal ως επαίτης t 
sal εΐστ,λΒεν είς την Θεασαλονίχηυ, ζητώ» ελεη

μοσύνην , sal επειτα εγανερωΒη είς τους οΛοος 

sal οπαδούς αυτοΰ. Καί ουτω σονεχρότησιν επα- 
νόςασιν, sal εδίωξε τον'Εμμανουήλ. 'Επειδή 
όμως ητον τυφλός, xa ti^cs τον υΐόν αυτοΰ 
'loaWviv είς τον θρόνον, sal αυτός ητον μόνον 
σύμβουλος· *Αλλ* εζηπάτησεν αυτοός ό Βατάχης 
ίςερον» sal παραίνησαν τον Αύτοχρατορεχο'ν 

τίτλον, ώςε ωνομάζετο μόνον Δεσπότης ο'Ιωάν· 
νης. *0 δέ Εμμανουήλ εχνρίευσε την Θεσσαλίαν 
ΰςδρον» χαιρέτα Carotov τω 12.{1> άφηκε 
διάδοχον τον ανεψιόν αυτοΰ Μεχαηλ "Άγγελον 
τον Κομνηνσν, υ*ον νό5ον too ρνβεντος Με*
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y j i r .\  T75 Ή πειροί». Ό  Τω ά,υν,ς δα ω ς1 άπίθαΜ ϋ 

capo)» τω 1 2 4 6 * xa: ϊαεαε δίσδοχος ο αδελ- 
ρο; a 'jts i Ajja^tptas, psos ετί top xat σπ&ρος 
npayuarav tioXmxay. "03w o Borax·/,; xa- 

τεσχενσσε συνωμοσίαν *:ς ttjp Θεσσαλονίκη, xat 

«χνρΛοοερ a'jTr’J * top δε Δηρντρ:ον χατε*χλ(£* 

eio Ε’ς ερ (ppotlpjcv τ£ς *Α«ας. ‘Ο δε nanjp mi- 

rtcy Θεόδωρός 5 ruyXo;,  0 ptsya; εχεϊρος <rpa- 

τ,,νος χαί πολίτίχος, ανεχωρ^σερ ί?ς τοδς πα
λαβός τδποος συ«ο έτί πρότερον * xat χρα· 

rajaa; τηρ Ήπί.'ρορ , χαϊ μέρος trtS Θεσσαλίας 

a a· ΛΙοχεδορ'βς, tt^S ttjp xa9sSpav aC τοδ εΓς 

aa Βοδει-α, Δέσποτας οροααζο/χερος.

S* «3 - T o re  ϊζζ5Ρ or A a r ip s t  x a t ’Ενετοί 

ολ^Ρ ttjp of.).rtv *Ελλαδα, χαί τα napα9αλάσ-

c : a ,  l i r a ;  Π ελ θ Ί5Η )^ ο ϋ  ,  τΐ} ϊ Ή πεφου* xat

ρερος τ-,-ς Θ εσσαλίας· " E r t  δε* i$tqp i ,  ερ βδοος ο'ρϊ-

| a p r  '  to p , Β λ ά χ ο ί ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ι ,  π ρ ο ς  τ α  o p r {  r i j ;

Μ ακεδονίας xa t Θ εσ σ αλ/α ;. 'Ο  δε' Βαταχ*/,;

$ ίλ'0Ρ pa 0:a%j χαΐ α-Ιτους e**st9sp, ε’ςρατεοσί

χα£ εκϋσ/εοσε r a  Βοδερα τω  I 2 u i .  *0  Θ εο- • *
οωρος ο ρω ; epoy· rrptP rij; πολίορχ/ας εις rajv 

Qi7~aXiav προς top σρ-φ'όρ αόχοι» Μιχαήλ» Με- 

7β C6 ταΐτα ά-εςάτ^παν πολλά' πόλεις τνς
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Μσχιδονίας καί Ήπη'οου, ωςβ ηναγχάσθη ό IVTt- 
γαηλ νά ζήτησή είρηνην, χαί να 5o:Vvj ivi- 
χυρον εις τον Βατάχην τον Θεόδωρον τον τυ
φλόν , καί τον υιόν αυτοί Νιχηφόρον, Μετά os 

τον Βόνατον τον Βατάκου, ο ϊϊιχηρόοος ίλα- 
$ε γυναίκα τη» Μαρτ'αν θυγατέρα του Λ  ασκό- 
ρεως όιαόόχου τον Βατάκου τω I25S* καί 
τότε ηι'αγχάσθη χαί παρείχε τό Δυρραχίου χηΐ 
εν γροόριον εις τον Αάοκαριν, αα ίλευθερωση 
την γυναίκα αυτού, καί τόν Νικηφόρου * εζετ- 
δη ηλθον είς την Θεσσαλονίκην να λάβροι την 
νύμφην , ό Si Λάοχαρις εκράτ-ησεν αυτούς , ως 
αιχμαλώτους, καί εζητηαεν εξαγοράν τάς πό- 
λεις ταότας. “Εμεινε τοίνυν ό Μίχαηλ τότε Δρ.  
σπότηςτης *ΒζείρουκαΙ Θεσσαλίας, καί fist ολί
γον αυνεμά-χτησε με to ŝ Σερΰους» xai εζήτεε 
τό Δυρραχίου» ’Έπειτα i κυρίευσε την ‘Αλβανοά- 
ζολιυ, την Βέροιαν, Bolster, τον Πριληπέυ, 
την Βαςοριον καί ’Αχρίδα. “Υπερου όμως τό» 

errρόόωκευ ό νόθος υιός αυτού εις μιαν μάχην 
καί ενιχηθη, ώςε εκυρίευααυ ο! εχθροί αυτού 
πολλούς τόπους, τη»“Αρτα»5 χα» άλλους, <πο- 
λιορκησαν κα) τά ’Ιωάννινα. Ouros ο υιός αυ
τού ωυομάζετο ‘Ιωάννης' είχε δε χαί άλλον υιόν
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33 'f
τόν Χίίηρόρον, c! οποίο: ηοαυ υπο?ρατη)>ο» 

αυτοί. Toy όε ’ίωαννην ε*πε'πλη£ε πρότερoy C:a 

τινα ατα*:αν. "Οίεν εκείνο; σγαναχτι·σαζ ,  ©υνε- 

αωνησε τ:;ν προδοσίαν με' του; εχβρου;, καΐου?- 

κμοτη?ε:#βη; της μάχης τω 1 2 6 ο  πλησίον τη; 

’A^p’so ;i επανεςότητε με το ςράτευμά toy, 

και ί- ,λ ίμ ΐ:  τον πατέρα αυτοί όπισθεν. Α:α 
τοίτυ συνετή στίφ'α» καί ερονευδησαν πολλοί 

επίσημο: ηίμμαχοε και οικείο: το ί Μιχαήλ. Έ- 

πε:οη εί;.·ε και Σικελους και Πελοποννηοίου; η
γεμόνας σνμμάχονς. *0 os Μιχαήλ εμ£ηκεν 

εις usor/.a πλοιάαια,  καί περ:ε*πλ££ την Αευ- 

χάόα κα: Κεφαλληνίαν, μη ουναμίοοζ ία  ςα* 

βη την ςηρόν. Μετ’ ολίγου δε μ,Μτευόηβιν 
δ προοότη;, κα: ηλ9ε προ; αυτόν με το ςρα- 
τ S’ju a  αυτοί, να ζητηση ανγχΰσγ,σ·ν· Tcte ο 

ΑΙ^σηλ αντί να οογισ9η» εχάρη σμετρ'ύζ δια 
την £π:ςοουην τούτην. Έπε:δη ο ’Ιωάννη; η- 

τον με^α; ςρατη^Οδ* είχευ όπωσοίυ κα: μερι

κόν ςρατευμα, χρητίμωτατον εί; εκείνην την £λί- 

6ερόν πεμ’ςατίν. "Οδεν ε'ξηλδον £?; την"ίΙπε:ρον» 

κα: ανελαίον παλ:ν όλου; του; τόπου; αυτών.

Ρ· ιέ*. ‘Ο όε Λαακαρ'5 επεμψε κατ’ αυ- 

του άλλο ςράζίνμα ,  κα: ςματη^όν τον ό.αβόη-



iCD S ro a ry ^ o riflM C l/j x.a; cUf'xpQT'/JS'.j ό'λ?Λ]ϋ.*;- 
-y-j e*s tv-i; 0cccc?.:«y, IvOa sutwfjq wza Hpi- 
-re; o S f*-a :v (j)3nGi;?»55 s fiAv^Cv; xgj α '/μ ϊAw- 
7c;* v;X«i5jpii5vj &/z»s pest cAfysy. Έέ'·σ:)ε·/ΰ 
£ε το.ε Mivcv;A ο flaAo'sAoyas ε?ς τ,\ν 3\*- 
jin:cit>» κ« : ε - ε ν ύ ε  ττ&λίϋ Τ3ί> iT p a tv jy s a o ’jAoy 
•<<ata tc*j  'Μιχαγ}. ps ολίγζν ςρά?$υμα, ir.2:- 

έ·/ ε*^3ϋ άλλο e~0'«cy χατα ?·/]υ O p r’ / / y  xas 
GfscraA'ay. ΙΙορν^ ίίλεν  opt'us, aa ΰερά-vjr.V^o 
cdjf tv'5 tiMt^ai/tiWUiioAfift'c, χαϊ y« -£'paiv;pvf* 
Gij r/,y t / i ia u ιν χαΐ va χώ ματα τ’2ν Aaitunu* 

ττΑτρ v* μη enr/c'C-cO-A τ:. 'Ο  δε Στρστηγό^ου- 
Aog napyaoucs tv;* τΐαρογγεί.έον, xaj ayrr να 

■<>.a"eiG*o~sicy 7&’j $ Λ α -jysus 3 χ«; ν« ποΛον.ν*- 
c’/j toy Μ ιχαήλ, fx/jp'sUGc τ /'y ΥχΆν^αντιννπο- 

λ;ο τω Ι 2 ϋ ΐ  Io’jAiay 2 5 ,  7v.y IrsAav εχοά” 

r/^av or Aar&ac 67  jjasusas· Q'jtos c? βνσ*- 
λ«?5 7'^ς Ιί^^ςα^τ^ουπ^Λβως v^ciy Γαλλ?:* αλ* 
λβ oca το ooyuct ckiyw  avroug Λ ά τ ρ ο υ ? . T ozjs 
is yv/.GiOh5 Λύτοκρατορα; ?v;$ Ι^^ςο^τ'ΐ/ουττ*- 
AsviS Ονόμαζαν hkfvyjct^· dt£*t ijeay *1£λλν#*55^ 
aae fc7?a ϊο 7'StOc ?//! xrtta ro ccyua* oOfi)

stj o.; F/jco.tc/'c: ταL J t
eva;oAfKoy £ayy.«} ooyy.a »&ν 'iiAA^yyy, δr:se-



δν' ο? *ΐλλΐί»ε> εδε^Ο^το» xai βςίριωοαν a>Jro. 
To as G'/ίσρα syivso en  ίτροτερον» xai iyiuou' 
to συνέχω? otukiat xai οονελεύσίίδ απραχτο: tc- 
pi

§. ις \ *fl ftio Smytuv/a xai a&Mauta τω» 
jrporlps:» Εοζοντ/ων» άπώλεοα τ^ο Κω»ςοντ(- 
t?2’JZ0A:y, sai ολο» σχεδδ» τδ βααίλειον' vj δ* 
διαγώνια τούτων των »εωτερων» η ποληίχ*δ, ^ 
δρ?τ?;c:or^5 V *Ελλ·<5»«2ί, xai «δ **2**3 ’δ ςρα* 
το^χη , σ»ίλα!?β πάλι» τδ βασίλειο ν xai τνρ βρ> 
jjoi’a» δδ|αν. *Επε:δη δε» ε’ξενευρώδ^ϋα» εδ9δς 
ρετα τ*δ» σλωαα>» δ*» ε’ταπε&ωσαν τδ ypovjj- 
ρα* δε» οοίχα» τδ yi»os να ραρο»9?j ,  xai νδ 
φοχρα»2^ ,να άλί;3ρο»δ<Γ4 ττ'» χρδσ» των οπλών, 
χαί ια cotc:5iVp χν,ν δουλείαν xai χαρερπεια», 
ώςε να yoS^Tat τδ όπλα χα£ τδ» ττατροπαράδο* 
το» ένδοξον υπέρ πατρεδος »«* ελεοδερίας θά
νατο»· άλλ’ εν δσω *̂ το» ε«  θερρδν» xai ti/S 
τα όπλα ανα χεΓραζ, εδραρον xai ιχράτ/,οα» 
toj'j ε’πιT5joecous ToaoostoSi» «δυναντο να θερ- 
ριαίνωοί τδ y/vos* να ράχωνταί aojaAtos χατα 
των εχδρων, χα? να αυξάνω ο: χατ* ολίγον τκν 

δδναρι» αδτων. Ό  ρε» Λασ*αρί$ δ πρωτοδ ε* 

«^ρεν *05us T3*y Αδτοχραιοραδ» θρδνονείδ ιην



Χ&αίον, και ωμίλει ε·* ίσου μ$ το'» Λατίνον 
της Κων^ανκνβυπο'λίως, εχων χαi Πατριάρχη» 
καί Σύνοδον *Αρχιερίων, καί πόσον τη» Αυτοχρα- 
τοριχη» λαρττρότητα. Ό  δ« * Αλέξιος, άλλον «ίς τη» 
Τραΐΐίζοίντα, *0 Θεόδωρός «ίς τη» "Ηπίιρο», 
άλλος **S τη» Θεσσαλίαν, καί άλλο* ί*ς τ*ν Πε
λοπόννησον, ωςβ αντί «νο'ς* εςηδηβαν ττβντβ 
ςυλοι fi’i  το βασίλειο», ως πεντί Ήλιοι θίρ- 
ρζίνοντες xai παοη^ορουντίς πανταχόθε» το γ ί-  
»3$, και χαταχαιοντες τάς χείρας και ττο'δαςτων 
Λατίνων, ωςδ χατίχλβ:σαν αυ’τους πανταχόΟε» 
μόνον είς τα πέριξ Γης Κωνςαντινουπόλβως- καί τ ί·  
λος ε£ε£αλεν αυτους καί εκείνο (ις μόνος ςρα- 
τη^ός μ* ολφη» δυναμ;», ονβυ προςα^ιη; καί 
προετοιμασίας βασιλικής. *Εμάχονχο μεν προς 
άλληλους, άλλα το χιρδος του ενός χαί η ζη- 
μία του άλλου, ητο» αείποτε ζημία των Λα
τίνων, ’Επειδή προδλεπουτες τη» αδυναμίαν αυ
τί», προευτρί’πιζο» τη» μοναρχίαν της Κωνςαν- 
τιτου πάλε ως. °ΟΟευ ε’δοχίμαζεν ο εις να ταπει- 
■ν»βη τον άλλο», ΐνα ευρεδη αυτός έτοιμος. Οί 
δε Λατίνο: ιυόμιζον ίσως, οτι άδυνατουσι» αυ
τούς ο: εμρυλιο: πόλεμοι, καί διά τούτο ε'χά-
Οηντο apyoi £:*ς τη» Κωνςαντινου'πολιν. 'Ενίοτε

Υ
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δε scat «Scroop πδτ· top Sva xai not® top ολ- 

Λορ hot a ~αζ περιςάαες* σχαατοντίς aai βδτοί 
top λαχχορ, ί'ς ον e μέλλον va nimau

S· <s· '£» ώ δε ο Παλαίολοχοςδίετοττβ ττ'» 
Κων^αρχαίορπολίρ, *ol ο Στρβττ^όποολος ι- 
ΟριάμζβϋΣΡι δ Μί^α^λ t ŝ *Η:κφοο βκυρίευε 
τβδ «ε! πολείς. °05ερ rntpfSoj χατ’ αυτου ο Στρα· 
τηγόπουλος κατά τ ρ̂ trpCMpop πβρο/χελίαρ, ζαϊ 
ν ικ τ β ε ίς  ελ ’ζγ $ η  π ά λ ιν  α ι χ μ ά λ ω τ ο ς ,  ο ς  τ ι ς  ι^το» 

πανταχοΰ άι: ατμός. Τέλος δε cost ρώρτ,σαν εΓοτί- 
%τρ τΖ  1 2 ϋ 4» *βτ τμϋχααίν ο Μιχαήλ γέρων %- 
ον; c£p , ελαδε καί ο pros αυτου Nrmjyopos rsj» 
oZtkzrp top Παλα.’ολοχου, «Κίδη άπεΒαΠυ η 

Ttptorq γνντι αυτοά, ’Aπίνανε καί ο Μίχο '̂λ τω 
1 2 6 7 . os Τ£5 είχε καί άλλον ocov υίώτερον Δ^ 
μ·ζτρ:οο καλούμενου. Δχεμοίραοεν όμως τους te

nons οόιοδ εις 2νο μέρη, είς "Bnicpov καί Θεσ* 
βαλ&ρ · καί άψηκε τ 5̂ μεν ’Hrtftcou διάδοχο* 
t o p  Nuv^ifiop, trs  δε θεαοαλιας τον οοδον 

8Χωάκ«ςρ. Τ οοιορ δε ^τροπολτς ^top a? war 
Πδτροτί TYjS Θίοααλιας. *11 fUP "Hrtfrpos ψον 
err ο τών fiepati&trov ορηΓρ * jxr/pt top ’Αχελΰοο 

noTaucp, περ^/ονσαΧ,τους Δόλοπας, λ,ταςπα* 
ρα/Λιμζνας ν/ρονς. *Ιί δε GfccrcAr'a> aso'
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'Ολυμπου ;ιίχρι του Παρνασσού, ΟΙ δβ άλλοι 
δυο υίοΐ αυτοί μη εύχαριςουμενο: εί£ τούτο, β- 
φνγον εΐς την Κωυςαυταιουττολίυ, και ϋςερου <3 
ρίΐι *ha0wvfi Ιλα£ε γυναίκα την Suyaxepa του 
Ειδαςοιφατοροί TopvUou , ο δ δ' Δημηχριος « 
c j«5 pftwyoaaoQij Μ ιχαήλ, ελαίε την 5υγα- 
τspa του HaXacoXoyoo.

oj*. ’Επβίδΐ) δε άπεςάτησεν ο * Ανδρόνικος 
i.ottvjtvjs «45 Άνδρισνουπόλεως, καί sxάλεσε τους 
Ταρτάρους να άψανίαωαι την Θράκην,  επειτα 
tfuytu εις r/'y Θδσσαλί'αυ προ*; tc'y πίυ9ίρου αυ
τοί Ίωάννηυ του νόθου, ίπβμψιυ δ Παλαίολο- 

yoj τω 1 2 7 1 » ^paTSUfta δ:α ξηρά; %, θαλάσσης* 
Ha? ςρ α ^ δ ν  του άδελρον αυτοί ’ίωάκνηρ, οα 

πολεμηση τόν ’Ιωσυνηυ. Τοτ* ο’ 'Ιωάννης μη δυ« 

εάμενος νά ayri<ja9y βΓς τηυ τοσαυτηυ δυνα4«ίν» 

επολίορχτ'9ν} aoV^o^s it's τα$ νέας Πάτρας, ο

πού δίο ει/ε τρυγάς ικανάς· ”09ευ ιυδυόται ως 
δούλος, λαμβάνει μάςιγα ε?ς τάς χειρ ας, και ε
ξέρχεται την νύκτα, ηροτποιου^δυος δτι ζητεί 
του 'Ίππου του αυΟεντος αυτοί, λυπουμέυος καί 
κράζιύυ με μιξο$άρ$αρου pav^y, αν δίδβ τις που 

?θίοΰτου”ΐτπτον. Ο ΐδε ςρατιωται γελωντες % υέρι- 

ζοντι; δ:α τν)ν τοιαυτην αγροικίαν, τον αργκού %
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ϋ ικ ιερ α η εΰ  ciov to ^patoaiiav. *Eail9ft> δε y(X« 
Oio fi's *p μοιαςχριον, zai ifavspoiQij if? tod 

'Hyaspafiv * os«s ?δϋ*ερ αοτω πιοτί *'lrr::o&c}
%3a0Aoos opo/as, «atoota? ηλ9«ϋ ίιςτσς Θι$«» 
6»=, όπου ητ«> ο Δοο£ τω» Θηβώτ x a i *AGr,v£v 

*1ωάνντ4ζ  PoAtjs saXcapfoas* χαί ΰιτίοχίΘη «οτω 
pSea  ^ ν γ α τ έ ρ α  α>too yuoatea * α υ  δώτ/j β ζ η -  

Buaxs. 02«t ίΟΜχ» αοτω ιΐίρταχββι^ο? 'itrrriTs 
*A7ij»aioos «-Ojt/aos z a i  «prreiaaas. Q i  μ εν  $ γ ·  

Spas ««ολίθρχο-au t?p> troXo/, ν ο μ ίζ ο ν τ ίζ  o n  o 

’Ι ω ά ζ π κ  r p o v e tS s v ,  xa! rtpayoXsTtroorf ? μάΚ ιςα  

va  fr-; yaj-v;. Έ» rvj π ο λ ε ι δε μό νο ν  o δ:©Μητν'ί 
ϊξ εο ρ ε  τοίχο to poςά ρ ιο ν . Ό  δε 'Isjom̂ s tnt- 
neaxs £ ξ α ίγ ΐγ ,ς  zou ά~ροο£οχγτ<££ ,  xatSxO’ps 

z a i  χατεσζόρΧ ίσΒ  ζ α τ ά  χ ρ ά το ς  to  τ ρ ιά ν τα  χιλ ιάδας  

* τρά τευμ ά , μ ε  η εν τα ζο σ ίο ν ς  ’ASsjsaiboj, ώ ς ί  εγ:~ 

μ τ ρ α ν α ΐ  ζεο ιά ο εζ  α π ό  σ τό μ α τα  ζα ι λ ά ψ υ ρ α · Τοί- 
νο δί το ς ρ ά τ ε ο μ α  ά ρ ο ν  τ ο  πλείςορ μ ε ρ ο ζ  Τ ο ό ρ -  

Ζ5ί u taV opopo t xcz? Κομ ό ν ο ι,

§ . ι& . Τώ δε 12^3 επερψε» δ Π αλαιολόγος  

δόο ς ρ α τ χ γ ο ο ΐ  ζ α τ α τ ο ΰ  'ίω εα ν ο ο , μ ε  ςρ ά τεο ρ α  

πολό. Αλί’ cvm Y^rysav i, αάχοι μ ε  t οοτρ  ψΒοράν 

χ α ΐβ ία ν *  ΐύ ^ ε ο  μ ε ν ί ΐ ζ  «Xyj>9jj α ιχ μ ά λ ω τ ο ς  ό ΙΖ 

άΚΚο; φεάγνν, εζτon̂ ffS τν,ν xlyaA^o αϋτ&Ο S:j
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t t i δενδρον i  χα ί ansBavtV ίις την Θεβοαλον/χην, 
Awvj "h W/yi «δόξασε πολύ τον 'Ιωάυνην, £* 
ίτίίδη ευίχηοε μόνον δία s p a rv j^ v jp a to ;, β*πίΐτ«- 
βω» άιτροοδοχττω ς 6*5 τοπο» αρα όδ ιον, «που 
IX&/9C w av αμέριμνοι, Κ α τ ’  t<f:'»ou$ τους χρο· 
vao; χατε^ίνουτο ευ ίερρω ς η  Β ω ν^αντίνοότολίς 
tat *Ρ ω /χη , νά ενωαωοί τη »  ’Ε κκλησ ία» , tat 
σχεδόν ό Π α λ α ο λ δ χ ο ; sea? η  Σύνοδος τη ς  Βων· 
ςαντινουαοΑεως «δεί£α», ο τ ί δεχοντα< tvj*» ενω ·
o.’V j καΐ την υπεροχήν του Π απ α .

S* * · *0 δε Νικηφόρος & ΔεοπότηςnosΉπει
ρον» χαί δ ’Ιωάννης της Θεσσαλ/ας δε» ε δβχοντο τα 

τοιοΰτα ,  μήτε r  9ελο» νά }>νωρ/σω»ι το'ν Πβ-α» 

κεφαλήν της Έχχληα/ας. /Οροίως δίν ίδεχίτυ 
χαί το τΓλ-«9ος, χαί εφευφο» σωρηδό» είς τη'» 

f̂lrteicaw χαί Θεσσαλία», χαί εις άλλα ρερη, «ο

ρίζοντες μεμολυαμενην τη» γην εκείνην, οπού 

εδβχ9ησα» τη» τοεαυτην ενωσι». "Αλλοι πάλ<» 
περ:εφερο»το απειλούντες χαί όνει§ιζοντες , ω- 

ςε η»αχχάσ9η δ Πατριάρχης νά συνάξη Σύνο

δο», χαί να ά»α3εαατίση όλους τους εναντίους * 

οφωρ:σε» όνοραςί χαί τον Νικηφόρο» χαί Ιωάν
νη». Άφ’ ου δε ε’δοχ Ιμαοαν μ ο διαφόρους τρόπους, 

χαί δε» εδυνη9ησα» να χαταπείσωσι τουτουςτους
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ijyS£««3,  oSx* μ £  to 15 α γ ν ρ ισ μ ο ν ζ )  o tits  μ$  

to’jS fo&tattpo'js« βπίμψχ» ο Ηολατολο^δς με- 
γαλφ ηρατιάν Har* σοτίίν- ’A U ’  or Spirogroi 

βμ,ηηΐφα» noss το» ’Iweryyijy, otj Sso δέχονται 
zol aoroi tt;v ενχαα), zq! yop^oyat to'y Ha- 
λαταλε^ον α ΐρ ΐτ ιζ ό ϋ , ~09εν o ’iwawfijs «ςρ- 

τίο ί»  oys&is, «m s z p ff to t t  τ α α ζ  π ό λ ε ις , Ma- 
fitsjy δε r/'y apsSwito ο Παλοιολο^ο*, ίςειΧεν  

άλλους spartTjyoos * xa£ *yylaxa)ff« ταδς πριε- 

paos. *Ev:xsi9jjaav opt&is. Τελο; δε χα τετα ρ ά χ -  

6tj το  β α σ Ά α ο ο  ολον  , χα: ar ϊτροδοαί’αι ι·ααν 
πανταχοο. "Κλαδί μ ερ ιχ ο υ ς  ο* Παλσίολορ:, χαί 

-jjparŝ Tffy α ό το ό ς $ δ ια  τ ί  γ ίν ο ν τα ι ίΐρ ο δ ό τα τ  

εκείνο ι δε ά χ α ρ ίΒ ^ σ σ ν ^  ore δ ιζα ιό τερ ο ν  οορίζο · 

μ ε ν , ν α  πρδασω ρ» τον β α σ ιλ έ α  μ α ς ,  π α ρ α τά ν  

τα’ς α /μ α ς .

§. ζα. *Ε» τοοτο eg δε δ *Ιωάη^ς ©ονα£β« 

δχτω 'EatoxoOTos tojs Ήπειρο z a i  Θ εσ σ α λ ία ς , 

trdUbus χληριζοΰς, zai ω? ένατον *1ερομο· 
νάγοος,  σογζροτίΐ Σύνοδον ε ις  τχν Θεσαα-
X iao  τω 1 2 7 7 » β’Ιηρεόι^αα» 5ioioyr-
*ως τδ δοταδν δόγμα, χα2 εχηρυξαν αάτό α!~ 
ρετικόν, “Επειτα ανεΒεμάτιααο τον Πάπαν, τον 
Δυτοζράτορα Μιχαήλ του Παλαιολόγοο, τον
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ϊΐατριόρχην, τοιίς *Αρχι(ρίιζ, xat £λοος τους 

Xomoos» οσο: ΐδεχδηοαν to' Soypa tooto, ’Eyo- 

λβχωσδ xcrt το» ‘Errfcxono» Τρ/χης» xat too 

Νε'ω» Ώατρω», εηείδη auyxamiooav ίίς τοοτο* 

Kai ootcog όμπό&αεν o *Ιωά»ίης τη» ορμήν $· 
xttr/p της ενασεως. Τω Sc 12821 ελαΘ&υ a 
Παλβκολο'̂ ος ηολυ ςράτεομα Ταρτάρ’ύν * καί 

Ιςροτίδσί ρβ aotoug να πολίρηση to» Tom · 

#η» > άλλ* anftavtv c*s το» δρόμοι; * χαί «6W - 

λεοβδ» o *Α»δρδ»ίΧθς β?ς τη» Κωνςανηνοοιτολί».

$. χ;3*. *Αηΐ 0α»8 xat 6 Τωβ»»η;, χβί «pee

ve δίάδοχος ά ο?ο'ς αΰτοΰ Mt^avjX, δροώος ηο· 

Xrrtxog xal πολεμικός. Δ:α τούτο δ ’Ανδρο’νίχος 

ηδίλε αδ» »α ε’λεοδδρωδη «*« too τοιοότοο εναν
τίον , όμως εό$ος δε» «δυνατό να του πόλε- 

ρηοη βί/α^ανδο». *Οδε» εςδίλε ςράτευμα β*ς τα 

ί:αρα9βλαα«« της Θεσσαλίας pc προ*ρα$ί», »β' 

πολερηση τοος πε-ρότας. Το' ςρατεορα τοοιο 

εξρατοπεδε&'οε» ε’ς τη» Δηρητρ:αδα , χα! &χό· 
ραοε τη» πδλα» τοο’τη»« .καί ε’χεΐδι» πβρετηρεβ 
τβ κινήματα too Μιχαήλ. Σονεβ'η δρως νοσος 

επιδηυίχη» χαί ερΘορε: δλο» το» ςρστευμα * χα: 

αίίτο'ς ο* ςρατηγόζ· Τέλος δε η "Αννα εξαδελ· 

9>] του ‘Ανδρονάοο, κα? kyo»yj του Ν«ηρίρο«
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Δεσποτοι» r£s *Htttipou, eo&opipij sat cptv' 
t o p  Μιχαήλ, i* άλεσε» aotcp «45 r^P *Ήπ fipos,
»a XaSvj yorotko Tt»p B v y a x ip a  σ υ τν ,ς  « χαί ί« ϊ
ίδησα» airros p i TOtapToj» άπατν,ρ τ;ο 128 .-J } 
• ζ ε ή a tod ŝ aiX̂ ffCTD tts τδ»’Δρδροραο», ως 
α'χράλωταν. Ε^χε sat αδελφήν its ^λ«ία» ya- 
poo, xat ελαίο» eat atorjrp. *0 δε' ’AtSpooaoj 
Tots ερόλαττε» ε'ς t^p Ηωρςαρταοόπολί» ενη- 
ρκ ς, άλλ* ««cess δε» ^σσχαζ# , xcrraytDopi* 
cos »ά ypyoj. ’09ε» «χλεισί» αοτο'ρ εΓς τη» Θεσ· 
σαλοτ:«ρ, οαο» p i r^o άδελρτ?» αστοί. 'Ο yo* 
λα | t^s ^σλαχης τάρτας ^το» ayyXos ΐρρίεος 
οτοραζορενος , ζ α ΐ  τζρ ϊς  τοοτο» ΰπεσχέΟ τ} ο Mr- 
χαηλ άλλο τ ε  πολλά, xai τ ν ο  ά δ ε \γ λ ,ο  αυτοί 
yosatka , άο το» ε’λτοδερωσο}. "03ερ δ ’EccTiO* 
yoDIPit ρ/α® trarra τους δυο φυλαχσς ς ρ α τ ϊύ -  

τσς, z a r a S a iv t t  p i tops αΐ^ρολωτοο5 i?S ττ'β 
θάλασσα®, οποο βιχί πλοίο» τ ιρ υ -η τ α ιμ α α ρ ίκ ν , 
i: ic fr /o v - ia c  ε ις  το πλοίο»» xai άσοπλεοοσηι εν· 
τοχώς. *0 σχοπος τ?το» ®ά yoya«p ε?ς ττ;» Es* 
ρ·πο», τ ? ν  ό α ο ία ν  ε ξ ο π α α ζ β  τ ό τ ε  ο Δου| τω» 
Θ^£μ « osrts tt^fi γ υ ν α ίκ α , ως etpopat , τ/,ο 
άδελρτρ t o p  Μεχα^λ. Συ»ε'&] δρως τρα ιύμ ία  

μ ε γ ά λ η , x a i rrfptsyfpaj άρτους ει>9ε» /.α κ ίΐΰ εν ,
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xaJ ®Aos ftrre ηολλίς Ίμέρσς evaosrjujrov πλν4- 
.ctov του 'Ρσίδεςοί είζ τγβ Θρακών, οπού iyvta- 
ρίαΰηααν s χαί ίχομίσΰηααν πάλαι εις την Κων· 
ςαντίϊουπολο?. T ots ο *Αν§ράνιχοζ ixKstcsv σί
τους e?s δ να nipyov too παλατώο, πλησίον το;" 
χο.τώνος eutou. Τον δβ *£pptkov οτιμώρ^οί xar’ 
β|ιβν τοο πτα/ματβς. "Εμενε τοίνυν φυλακωμένος 
ί**ώ χρόνους» ωςδ βπίλπώδί}. "Οθιν μών νύχτα 
σνοψβ τον πόρνον » να xag χαϊ ο *AvSpcVaos 
ρϊ αυτόν. *£νί^σαν όμως την πυρχαΐάν» χσ2 
εδραμβ πρώτος ο Ευνούχος Κάρτας» os «ς ev’J- 
τρ'ψας τ?)ν Βυραυ too nopyoo · tfeqXftEv» *0 δέ 
Mr âvjX έψόνευσεν αυτόν, txitxa sy ονείδη xal 
εκείνος ίυαντιούμενος εις τους ςρατιάτας (α). 
TorouTO» τέλος δδωχεν δ Μιχαήλ νέος ετι ών, 
πριν μετα/ειριαΰη τα προτερήματα αυτοί. *0 
’Ανδρόνικος οιπδ προς αυτόν Γτ< πρότβρον, αν 
SiXjj να μΐινρ μβ αυτόν, να τον δώβο) τ*ϊν α- 
νεφών αΰτον γυναίκα » αλλ* ίχεΐνος δεν κδδλβ 
να shat υποκείμενος βις άλλον.

§* xr/, “Εμεινε δβ διάδοχος δ νβώτβρος α- 
διλρος αυτοί Tuasvqs Δου| “AyysAos Kopvsjvos
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ονοτοξοαεεο;, »;i τη» Qisaaltiay, *Αλλ* οΣτε- 

jsrcas φζ®:λεϋ5 xao UspSbo εχθ3:»υσε τη» Θ εο 

caAioy *a? άλλου; τοπου; τη; Μαχεδο&'α;» xal 
£?:’co-c του; Κομνηυου; imlOtv» 'AviXast §s πά

λι» αυτήν xa  133*7 ο Νιχηρο^ο; "Α^ελο; oio; 
του 'faajsat». Έπανεςοτησβ» ooas o? *Αλ£α»ο! 

X2 t* αυτου, zzt ερο»ευ9η «*; τη» {ΐο^ηνπληοΛ» 

του ποτατου (β). "ΊΕττείϊα dp* ου ί-

λδ.'ψτ» ΰ ί ΐ ϊ ί ί  ο; ρτϊράλο: άνδ^ες» ΰπβτάχ9η«ο 

zzl »  θεαζαλίΛ ζαΐ η "H srpo; *?S τη» χο:-

ατΛν μηνζργ/αζ τ η ;  Κ α ν ς α ο τ ίν ο ο π ό λ ε ω ;.

$· «5*. Ό  Νιχηρορο; τη; ’Ηπεφου χβι 

A t t a r s *  "Αρρελβ; Δου| Κομνηνο; *ot αυτός 

οοορ^ζόυενο;, άρηχεν §να υΐον Θωμά»* χαΐ 

[tizv Sr/azipa Οσμζρ χολουμενου;. *0  δε *Α«- 

δροϊίχο; ό cs'irscs;, Αντοχράτωρ της Ka»;o»rt- 

νουπόλεω; ε’ζηιηβε τη» Θάμορ yovetka ε*; το» 

οΐο*» αυτοί ΛΙ·χ»τλ τω I2 g 5  ’ βλλ* η σώο* 

c s ; cl» εάωχεν so s :» , δ:ότ« ηστ» συρρερεΐ; 

ίίλητίΐςατο:. c03 i»  eka&so autvv 6 Φίλιππος η- 

yspi'Jv των Ταράυτω», «ο? άδδλρο; Κβρολου 

του οευτερου, (?2 <χ:λεω; της Σκάλάς. Ή  0?
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μητηρ αυτής °Avva εδωκβ χαΐταιας roAft; της 

Έζείροο προίκα (β). Ό  δβ ’Ιωάννηi Κόμης Πα- 

λαιΣυος της Ζαχύυθου και Ειραλληυόζς ,  καί 
γαμ$ιοος του ’Αυδρου&ου ,  «ρόυεοοβ του Θωμαυ, 

καί ιλαοευ αύτός τους τοπους ιχίΛοο. Μ «τ’ ο*· 

Αφού όμως «ραρμαχωσίν αυτό» η yum; αυτού* 

καί euict/ευ εκείνη διοικητριβ» ° Αννα χαλοορευη» 

ε/ονσα καί δύο τβχνα άυηλίκα, ωυ ο πρωτοτο- 
«ος ωυομάζετο Νίχηρορος. Kara τούτην τη» ττδ- 

ριςαοιν εκεμφε πρεσί&ς it’s τη» ’Δχαρυαυίαυ’Αυ- 

δρουαος ο τρ/τος, Αυτοχρατωρ της Κωυςαυτί· 

ροοπο'λεως τω ι3 3 6  , καί παρεκίνει τούς *Α- 

ζαρνόνας, υά υκοταχθωσιν εις την κοινήν μο· 

ιαρχίαν. *Αλλ* εκείνοι εϊχον διαρόρους τας γνά· 
μας, (Σςε διηρεΒησαν είζ δύο μέρη. Τιλος 06 

0“ετσχ9ησαυ» xat ήλθε» ο* *Αυδρο*υ«ος εις τη» 

'Ακαρνανίαν, οπού ητου η αυλή της "Αυυης 

τότε , καί δ9εωρησε του τόκον καί τας πόΚεις 
τίς * Ακαρνανίας y 'Ηπείρου κα) Αιτωλίας, καί 
δ:*τα|ε δχοτχητας» Τ » ίς  δε τούτων μη εόχαρι· 
ςούμευο:, ελαίου του Ν(κηρόρου χαί του δίδαο-

3 4 ?
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v .a k w  a'Jrsv ά ιο μ α ζ ά μ ε ν ^ ν  9 x a l  εο>
yav ε*5 ta Tenanta (c).

§ . 2 i .  Tag SfijffOyj τη$ ’flcrii’pa!) t?^sv ci 

Λ α τίν ι, co5 ε ’ώ ^ τ α : ,  εα: άρ* ου a r J S a itv  o 

A s ' j p i ;  ο  τελευταίο; η γ δ μ ν ν  *ω» Kopyav ta  
1 3 8 6 , o: (p to ix se  tijs i^ s r j  ταότη; Jin 
i^iyBrfiav oXk-i9 ryiusva, άλλ* i /,άλεαιν tas;
*Ε»ϊΓ3ΰ3» £-ĉ 7* f’psSVjVTO « i s  ΤθϋΟΧ51)3» o? 

7 α - ζ  in',JC'eCiS» t i t*  τη» Θράχη» χαί 
sii»* a a l άλλους tanaas·* ‘Έχτοτ* λ<κ:τυν lull· 
saw a : Keeps: iirs «η» G'oixr.'Ttv των *B»*rav, 
μ ί / jp i της enetaa^aesas ta»  Γάλλων, Ε» xou- 
ts :s  ce τω l3 g 2  δεχβ χ ιλ ιά δ ε ς  ’fiJapterjifti· 
ρ ε ν  a: r e i ;  Τουρχους, epuyav c i v  yoaaιξί zat 
ttz&sr? ε*ς την ΠελυπίννηΜν, oaeo η jot «: 
yjpi?casar ^ysuevts, χβ: ε δ ε γ β η  α ΰ rat/s ευρενί* 
^cra Ois£aps$ c Παλσίολορο; * o tire  έζεΐ 
Δεστυτης· Ό  οϊ Κάρολο; ο iioripas * Κόρη; 
a£s Βερβλληκ'α*» άρηχε toils ο?ου; »a9vjs* η ύ  

C 'j i i z a  v i p ’u v j .  α09ε> o α ν εψ ιά ς  aotav Κάρο
λος i Z j t i :  την διαδοχήν. Ειχον δε o? ηρεμβνε; 
o-itot t i n  n a l irsAAsis τόπους jvjs Ίίπεφοϋ. Oi
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BiSpav τη» Ερόΐαο πολα» ττ$ 'Ιλλίιρ/βς, τη»*t ”ν 
era  *Αλ€σζϊαίι soi εδεε£β «̂ αΟε̂ οτητα antciv 
τον zero των Τοορχω» » χαί τοιαιίτην τόΐμφ 
sa: atSptiav,  χβ: φρόνησα» ςρατη^κην, 

cccri δδ TOjJrOfS tuvi&uav ααααν zai διχαίθσ> 
εην, ώςε φαΛετα: απαραδαγμα-ί'-ος. ’Αλλα το 

πληίος των Τοίρχων ητο» ατελε&τητο». Με ~ίι- 
τβ γτλίάδας iycvit»* zai δίίβχόρίΜζε» Crksn* 

αλλ* εο5ΰ5 δφότρωνβα» πούντα. Μόλις δε ijtc» 
ζόρκζζε toJtsos,  χαί axifttον δαιλάσίδε. OSit> 
δε» ε’δ»*η9η νβ αυ£η'ση το»$ τόπους ζαί τη» is· 
ναα» αίίτδ», αλλ* δδλεττε μόνον ίτως να ζαατη· 
οη το»; wtep^svwts, φολσττων oa'rtotc τα isV* 
£ara ορη χαί ςδία. T odtoo το» "Ηρώο; την I- 

ςορΐαν έγραψαν οζ 'ίςορζχο'ι fSiatnpUi, ηπς if* 
ta i πολλής περιερ^ια; c£t*a * μίτSfpicS’s «χ τη 

Γάλλο»os zai είζ τό Τερμανπόν, χαί εις το η- 

μίτίρον ίΖϊ&μα. "Ετκύνομάζετο δε /SaarXeyg της 
#Αλ5αν'α;, ζαί Πρ^χεψτη; Ή πείρο»* οί δε *Αλ- 
Cavoi τρα^ωδουσ® eti τονς α9λοος ανιόν.

$. χς\ Τοκζότην χατατροφη*», τοααοτας 

ρεταξ'Λας ,  zai τοεοοτοος χαταχλαβροος των 
άγριον χαί βαρβαρών ί5ν£ν vneyspsv η "Ελλά;, 

χαί η °Ηττί^05 ο ρ ο ί, ρετα την όζο* των *Ρω-
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μσΐων αλωσ*ν. Δια τοοτο (Shenopcv άλλην μορ
φήν τη$ 'Ελλάδος παραδο£οο r.ai άλλότριον to 
r ))*Izopfa των Βνζαντΐων. "Αλλους ποταριοο;, 

αλλας πόλεις, άλλα lOtvj, xai «λλα 9̂ν;. Συ* 
νί&η μβν χο) »π) Μαχίδο&ων μδ̂ άλ,̂  /xsraSiXv*, 

αλλα δεν βφάνη ξένη, βάρβαρος χαί αλλόκο

τος, ertiiSti οί Μακίδονες £σαο "Ελλ/,οΐς. Ό ·  
$0) μίτωνομάοΒη μεν η Θίραν; Θεοοαλον/χ·.* > oj 
Παλλν*«3 Kaccatdpja» xai αλλα τοιοντα. Hot,· 

cirs^cav sai Ufa, Avjpjrptas, ’Atrιγόνεια, 
Στρατονίκη, καί αλλα, a’λλα' ταοτα en;a; nat- 

ta T5js 'EXAvjetxis φωυίς ουόρατα. 5£» δε τη Bu- 
ζαντία ίςαρία ενρίηομεν το Κελε9ρου μ&τα£ε- 
άληαενον sis Βαςορίαν* το Ανρράχιον £*s Δοο- 
ράτζον, τον ’Αξιου sis Βαρδάριν, Γιαναζά ψ 
Σοδειά, Πρίλν,πεϋ« Σπάτον, χ,α) τόσα αλλα 

ΰαπαχου, ως» itvat at/ayxvj ta βχωμευ αλλν> 

i&anspav Βοζαντίαν γεωγραφίαν. Δία τοίτο 
Mat πολύ παράδοξον χαΐ περίεργον % πως δε'ι; 

toi’/aSvj το 5 »0juov τοί 'Ελλ^ναοί yitous, πως 

έπνίγη η γλώσσα αυτού χατα χράτος jxs?a- 

|δ eWtou τού φρυκτού χαίπολοείδοίς ζατοκλυα- 
poiiyjm Ρωμαίων, ΤότΒων, Σχυ9ωυ * Ύαρτάρωο, 
Ουιωυ, 'ΑΜάνων, Σλα£ωνων, Σίρ£ων , Boy?.-
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γίρ'ύν, ΚαταλλαΛ«>,*Ιταλωρ, ΓαλλφΡ ,^Α^λωι»} 
Tepuamo , ’AkSast^y, Δαζίά» t Σαραχζatop, Τουρ- 
κ'χν, Ναρ/ζάίω»* οΐ oaoloi χατίτιλ^μρίρίζο» tv'a 
©pacsp, Μαχτίακ’α», "H;x£rpcp i, rracay tv'y iom̂ y 

'Ελλα&ι, TCOToroys aiasas, άλλ’ instyqoao i«> 
oa τα yiyjj arra£o αυτοί, xai iafcys it airy <7o~J 

με παλο οΐήηζ» p?a; xae ο:β9οpav τ^ς yX'is*

βτ̂  « Qr’ ~/J ~xsTar/Q-jy άλλ’ tit  fitpma μίΰτ) μ ί· 

U7V· Kara za *AcatoAaa ιιαρα9αλσσσ:α rsj; Ma· 

af$SP(as * gxtoo τγορ sj χήρα Χαλζτίκϊί ζάλου- 
ftSi-j]» ω ν α μ σ ζ ο ιζ α ι  ϊ τ ι  χ 'ύ μ ο χ ό λ ϋ ζ  y *al xu- 

jxai, xoj όρη, xal άλλα τΟ'αίζα, με κιίματα 
Boozyaptop · TaSoopos, Xrasos, Ν;£ο«λοΡζαί 

Aaaa* σωζορτα* za/ ttpis λί^ίίς» zai rpoyou* 
£:a f?s yXtaacaP 'Kli^wa^y, rcepiSyotra oco- 
ματα  BooXyap̂ » * eupi'azoprai xoi όνίμαζα  rr

itoy αρχαίων εγχοτζίχων BooXyapωρ. ψυχή

BopXyapso ομ&ς ?$~η Bio vnap%tiy zaSuis «ϋ·
p/czoszar n£pi rs-y ©EucaXosiinjs zai αλλαχόo# 
c its  άλλου cScoog, οΰτδ yXttea?;;, i’zzos TiSiV 

Α α τ ιί^ ω , paOiuat zoAryas* ζοίτα-κ) άλλ(£Κ 

*Ελ τοοτωα ο Jo «parcszce aw ijcay zai ***£ 
Boi/iyapor ryzaroaot» nXvfl εΙ·λ\·/μιά^τ,οαν,a · 

οσγχαζόμενοί ράλίςα υπο r^s ’E zzXtjc& s , zai
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τω ν e x it i fa 'n w  επαοη δ ίν  δΐχον outs * I ip i? g , 
o?r8 p to U a  §κκληριαςικα fit's τά ν  χλώβσαν e J r ων. 
Τα  δ ί  «Οι /m* to o  y ivoo s  «χτβλοίντα* ίχ ιΓ  usta 
ττολλτς s a p p ;« 'a s  x a l fiA io0fpt*as· f i t i  δ ί  that 
% to "A y toy  "O pos πλησίον» xat δί v βλέίψάν ηβ?δ, 
cut* λεΛιοοοίϋ extent Haxipss εχκλησιαςιχοί, 
Π ν ιο μ α τα ο ί * a i  Κ α τη χ η τα /.

$· χζ\ Τάλος δί έμίιναν fit’s την 'Ελλάδα 

ΐ ι  τοο χατακλοσροά fixstvoo τρ/α άλλοχλωσβα β- 

Gkj* θ! Άλδανοί, Βοάλχαρο*, SfipSot xat Βλά

χοι. O tis  Τοδρχοί m at atκρατούντες* και uvss 

*ίτπλοί fit? τά παραθαλάσσια καί νήσους· Ταίτα 

τάεθνη v'ptaxovteu xat fits την Ήπ&ρον ηδη. Oe 

δί *Eipatot % 'Αρμένιοι fiopfexovra* s’$ πόλεις tt- 
ΐάς μόνον, τεχνϊται καί έμπορο:, μέρους γης όμως 
δίο χατέχουσα, οτδ αριθμούν vac ως iyxatotxou 
Totoorot lows etlptaxovrat χαί άλλο;. Up os την 
'Ιλλυρίαν δί «άρ/σχοντατ tat Kpoaxat xal Σλα- 

6ωνοί« ίξω τηδ 'Ελλάδοδ. Ταΰτα «ά έθνη «I- 

χον όλα την αυτήν αρχήν, εκτός των 'Αλβανών. 

'Επίίδη δ ί ίξητάααμεν τά αρχαιότατα έθνη της H 

αίρου, δσον ητον δονατάν» πάσα ητον xal πά- 

6λ  καί πότε ηλθον, δεν efvat αλλότριον r i j  οετ
ρτ> τοδ λόγου, καί της 'ίςορίας της Ήπειρον D

Ζ
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να εΐ&τασ&μϊο sat το πό2εο ηΜον, tai
Π 5Κ  i f  άντραν e?s tt's  Tee «5«j δ»,

sp&isvroi p iss»  t« t^s yXwsersjs * oSrj τα pie 

πλί!?α αρχαία ?5wj t is  Ήπείρο» διεκρ&ίδιτβ
p ic s »  62 T ttv  tonoetfi» c»att5«r:w »· δ ιό κ  k w p

opoyAsscoa» DtAasyae οντα. Τ α  δε cJ» εχοααι 
δίήρορ» tv'» yA<&coav« τδ μίναν yapeaτηρι#· 
as» TvS» eSciCB» *H 06 ^pjoxtia δε» Stuxp&st τα 
yii-sji διότι οί Εότ-ύπαίοι e^s’js i tag αότα» p='y 

Sp^7/?c:2g* yXtOsoag δβ δχα^όρΟϋδ, aa: 6» tft»· 

ires ciaxczsiavzat, 'λ *^ λ θ ί, Γάλλοι, Γέρ&αώί,

Τταλλοί *αχ λοηοι. Δια τοοτο τ θοηοχει'α δί»* #
«Tea: ;/βρα<«;5:ς«*5» το» ys#»9»g» βλλ*ν yltowa.

§. xsf. Ο* μεν *Αλ5!λόί eyawjca» 6:5 τηρ 
*Ελλάδα τ'ο l i S o  μετά Χβιςό», ζαΕ ©s λ§- 

y-ει δ XaAxoaossiAjjs, eaορι'ειιοα» πρώτο» τκρ 
’Entcsass» πάλι» t*js Τλλορ&δ* *£» δε Δοορά* 

τζο» Τ'2 ; a»a ’AASWag. Ε ίο κ  ομ'ύζ άδηλο», 

τ.ά$εν r}Jjnv εζεΐ* επειδή πρότερο» 'Jjasy το:τ 

yicaj *Αλ&οω», ζαιτρεΐζ τόποι ’Δλοάνίαι *βλοά* 

ρε»οι, εις Cray spa ρδρη, t^ s Εόρωπήδ *α* *Α- 
C&5· Τ ό  μεο εν ί*ο» sis rvp ρε^άλη» *App€»»s© 

πλ·ηα*0» τη5 Kasae j ^αλ'άταη?, o:r.»S?, sky ον, 
ere rpav άποιχια των Θεσσαλω», και Ιρεινβ» β*



χ ΐ ΐβ χ τ η ;  ta so a re is ts  τ ώ  ’A pyooaotw », ω$ s u s s -  

van xai akXoi πολλοί t o t s .  T tjV Srrap̂ ttf τοότοο 
Too s5yoo5 ραρτυροίσ* πολλοί αρχαία: Γίω^ρα- 
p :  not *Itop{JtO?j xai τίλο; avaytpsc αάτο xai 05 

Βυζα»τ*α ’ίςορ/'α xara του5 5 y5 χοο’υους fisra 

Χοιςον (β). ”03m Asyooci rt&ss, ore εκδίίδυ ojA- 
Βον sis *Ελλά$α ([3). Ή  Sierra ορω$ xaj
6 βίοζ £*Stvtov τωο Άλ&ηιώ» xara xrv rifpryca- 
cyy του Erpsoiiyog, skat τρο*που nvd avopotosftr 
roopioo των et/ry 'ΕλλαΟί 'Αλδαοωο, θεωρούμε- 

M5«Vro*S τού θο^κδυτίκοΰ» το osotoo μ$τβ£λη9τ] 
οςδρον· ’EnszSvj s’xe? ̂ οαυ ε£*Οίυλολάτρα{, ttiraufla 
cs cfaty, otpi'v Τοΰρχο:, orSs' Xpt^taooi. rHca» 
Aryst» ansspo: τωορετρωτ, <ja9p'·*  ̂ noAtrSiaj, 

yiMpyt'as xat πολεαου ταχτίχοΰ. Περίοοότερου 
rat) s^axov Ssv ίξευρον tie aptfyro'cwocv. 'H 5s 

αλλαχά του έμπορον sytvtto ps τα ^ορτωαατα  ̂
TotoirOt igffau xat ot Τούρκο:, W*s Alys: ο Ψρου· 

τζτ$« οταο ixopi'sooao τνυ Κωυ^αΐίτΛουπολα)} 
ctrriss ιχαραττου tO’js Aoyapraoaoos Ct*s £υλα, 
pasaucta Afiyoasoa, xal tutors εμεαεν vj croiivj*

"--- 11 r 1 1 ■ |—u 1 1
(a) Διανν» Πεοηγητ. 7 J l -  *ΑγαΟημ·^ <r#*

Ia'. ev^Al^ov* T a m , S ^ v x . ς^. Ι1λ3ν, l / ·
(£) Le Beau, istoir. du Bas emptr· Το'μ* 27·
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*»i?c_
Bivj aoi c?s ,χμα; , op* * oS ty&ajtfp καί χα£~$ 

TOicator. “0 5 »  ή ζαρ:μϊα  * γρομματι*os p i το 
pO3SG07{· ΔίαΤΟΟΤΟ iia^OP TOttypaptiOTOCBC, % 
ολλοΰϊ t Χριςίοροος cV txs Kaw âprurooTrolsac. 
cOacas χσο» atSfllar* oi *Αλ£'σ ο̂ΐ, sat τολρχοο) 
ς03τι'2τσζ, ρα^όρεεο: *at Π;ζϋ: « a tw o w y '’!-. 

t r a s .  * 0  {SrssaOTtti» tijro® KoaXarrstos* £ :qti c it  

•£tgv atoyxvj to saXXtspy^sr τχρ yvP, ητι$ ’ ;£* 

ρεο αυτομάτους τοΰς saprtoa;. Π « ί o£y ίο/,α» 

rra> τα; oaailoos « csXa&oo? αυτας μόεοο *3* 

τα πεσταετ/αϋ. Δια w ars ο βίος αητ2ο χτοε ps:; 

tro:u£a«a5 as: aopaStao;, oâ < ομνς άγριος top 
yap βίον ε£*γρ:2νΐζ ράΧιςα 7j ΙλΧειψ.ξ τχ; rai· 

ροοτρορχΐ· Hcaa ap'-c; αχοαίΏρχτοι αροζαΧλχ* 
Aoag, 2at δια τοΰτο εΐχοο tUoaii* yX'-Jccs;» 

ωςΒ $rr{pi$7t<sav £*; εΐκοοαξ yiVsj , τα: «χοα «:* 
S3σ:«ς βχυιλιΐς. Berra του$ χροβοος του Πορ· 

αχ:οα opus» GgtfS βσολβρχαΐρ αϋιου$, νσορχ· 

νΆράοι-, εγοντες μόνον t ta βαοιλεα (α). Έοί#»· 

το μεο οολα o'jyi μόνον τους ysps?;» άλλ’ άπλω;

( α )  Ε» ττ, sx«73xxt:x xz'j n ^ i a j w  ifn >  Oirp· 
νχς o A sa ? ·^  ο Ι ς χ α ^ ,  ο ; T-; ay»-Is Trjv c ^ e n  τ r,;
* ικ:ϋτ£&; -rev ΙΙίμ^τςΐ», rxi a>ia s®;:'=3ja x̂ s τ-so» 
c-2£i>»7 , i!; ii;3  «a* ό Sxpfittv.



πάντας τούς πρωτύτερους. 'Όταν δί άπίθνησ· 
*ο» of yoMfs' SQantov us αυτούς καί t/'u ycvf 
ματαιην περιουσίαν αυτών, Τνα μη με Ivy σημείου 
ενθομησειος * xat δια tooto ηααν asmοτ'ί πτω

χού ΙΙρος τδ βόρειόν μέρος είχαν ία Καυκάσια 
όρη, καί μία άχρα τούτων προς τη» Κασπίαν 
θάλασσαν εκτεινόμενη, ώνομάζετα Κεραύνια δ- 

ρη. **Αν λοητδν είναι αληθές, ότι εχείθεν ήλθαν 
if> «η» 'ΐλλνρ'αν, έυραν καί εκιϊ Κεραύνια όρη, 
cαλαιόθεν ονομαζόμενα (ο).

5* *3·#· ff l  δί “Αλλη ‘Αλβανία ητου εϊς τη» 
‘Ιταλίαν πλησίον της 'Ρώμης, οπού ήτο» το εθ· 
so; αρχαιότατου, καί ώνομάαθη απόταος’Αλδα- 

νοΰ, βασλέως αυτών, ός τις εβασίλευσε μετά τον 
Λατί&ον (β). ”09sv λεγουσιν άλλοι, οτι εκ της 
'Ιταλίας επερασαν εις τη» ’ίλλορ/αι/. "Αλλη δβ 

ητο» εις την Σκωτίαν τη; ’Αθλιας, και σχεδόν 
ολη η Σκωτία ώνομάζετο πρότερου ‘Αλβανία. 
*Αλλ* ως λίγει ό Ur/χερτώο (γ) , οί Γότθοι ωυο- 
μαζον oU>, η βίρ τό ορος * και επειδή η Σχω-

(*) Στράβ. Λυ«δι»
(?) Aisfva. ’Alsxapvaa. λ . τ“ λ.
(?) Sai l'orig. dcs Scylbei ou Golhoi. 57, 355.



τώ  cfuzz OMJuteSsj (Albania), *Αλ·

Gsvta* Ear* crJ-ay xsv Asysv, ούτως tovoptaoSj;* 
cav aal αχ "Αλπεις Γοτ9«ως απο χου alp. "E. 

iti-ta λ^ε: οτ: £s'y εχοιαν ομοιότητα ταΐτα 
ta  Tpia jtiv;. Eas'caovrct es καί «ί$ tv/j Γαλ* 

λίαν χωαοπολε:; "Αλ& υ, χαΣ ε?ς την 'ίσχαν’αν, 

οπού δ.'ε-ΐραταν τα Γοτ9«α yssaj. "Αλλο: δε λε· 

yoosw» οχ: καχάνοντα; ix των *Ιλλνρ:ών, £”?:· 

Jq fgotjs: Α£ςΓ:; Ίλλϋριχας its x^v yAcocacv αϊ

τών. "Επειτα IxrecavnoXiV i?s x^v ’ΐλλορίαντϊ·» 

*ΔλταΒθόπολίν, aaj ixslSsu ωνομσσΒ^σαϋ ’Αλβα

νοί. A was £s o ?’Αλβανοί χαυνω vrat, o «  χατα· 

yovxas ΰ  των Γάλλων, ως Asyss ό πεο.-ζ^ττ;; 

HoaacSA» en£i§r εχοοσί'τίνας yaAAfxds As *f:; £'; 
r-.'v yAtocosa αΰτων » aca? άλλα; d^ossr^rae.

§* λ*. K a ia  δε τοος τελευταίους ys-V5t<5 

των Βυζαντίων, a: ’AA&taot ωρμτ,σαν ix tv;5 *E· 

«icifttfS!», ε^οντες cparsjyavxivaSnvrev jwrAst*- 

fiscov, ανδρεΐον zat xoAfngpsv, ττρός xtiv "Ήπει

ρον · ’Ακαρνανίαν, Πελοποΐ/ντ/κν, Θεσ5αλ*α» 

Ζ3χ Μακεδον *α» , οχδ et/cv τα napuVaXzoau tr,5 
’H sfiisa  εκεάοί o? a s s i s t  ηγεμόνες των Λα

τίνων, staj νΐΗ^σαντες τούτους » δίεπερβσα» *βί 

ixvf&Osao πόλεις χαι τοποος * &S χαί την'Δρ·
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too, κσι εμεινην πανταχον. Τότε εΊχον v.ul ο! 

Τρί&λλο:, οί Βουλ^οο*, τνν ΑΐεωλΙαν. Ό  δε vj- 
^ίμων oMWtt ωνομάζετο Πριαλούπας.’Εχ τοίοά- 

των ονομάτων αοα ωνομάβδνισαν α? νεω'τερα* 

τιολε'5 , ws το Σποτον, Ώριλνρ&ς χαί αί λο:· 
παί. 'Εδοκιμαααο ομ’ύζ μεγάλων δυσκολίαν οΐ 
Σουλτάνο* tks Κωνςαντίνουπολίως, καί πολλν'ν 
yVapav, πόλε μουντές με αυτούς, χα) τελα; δεν 
υπέταξαν αντους β « , χαδως υπέταξαν τα άλλα 

p ip j, επειδή δ τάπας είναι τραχύς, δάε̂ ατος 
χα* (3οονω§'/45 , ε/ει καί πολλά ς£νά (α)* οπού 

oA/yOi εμπο&ζοοοί πολλου?* ‘Ο  δε A gqwkqs 
λίγε:, οτε τδ έθνος τούτο iTvae Μακεδονικά. 
Τοιαδτα εύρ&χοντat περί των 9Αλιανών, ο?τι~ 
νες αννεμιγν,ααν καί cwixpafyoav inti με τους 

'Ελλ^ας, ωςε πολλοί αυτών εΙ^λΑτίνΑδ^σαν 9 

ομιλονντες μόνον tojv 'EAA^wxvjv γλώσσαν, μαν· 
Βάνοντες κα\ γράμματα ‘Ελλοικκβ. Ο ι ΟΞ^Ελλ^- 

« 5ι οπού ενρεΒησαν ολ^ωτεροί εκείνων, εαα· 
ttfliaav tt]V γλωοααν αυτών, ως χα* εις τ?'υ 

*ϊδραν, εν9α irjpaaav βεβαίως εκ τγ4ς Πελο» 

irowijeov κατά την αλωσιν το ί τόπου τοότοι»,
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όπου gnvi&jBH» arzttza sal anip'ypartta xaxa, 
καί δ:α ta w s  c d ’J t t&iWjQjjeev (fV /Q V  t ' i  « ·  
HSUS aopaA-ISj « 5  «a* *a ta  t y . v  M « n v .

§. As*. 0 : i iB 3 ’jAyapar^eave9»osS)«j9iXC« 

s i s  Sapuaxfas περί τον Βόλταν τζοταμον * ej>* 

ου Qtoucsfysav BoyAyapor. Τούτο» τον ποτα

μό» οίνομυζον οΐ 'Έλλο^ι? Βορυο9ε»;;ν· Πιότε
ρο» is  ωζομάζοντο O'jvoyovjio'jpoi, χαί τούτο 

favsp&st, cm  a.ajrsj αυτω» «?vat «χ t&u 0 *j·  

ϊμ » t^s fisyaA^s Taptap/ag. *Εχί:3ε» δε npig 
τά tcrJc’.a χ&)ροΰ»τε5 * sywcisfyaav εις v/'v 
Ευρώπη» > οτε sc/ου tjj» xaroivrfiiv περί το» 

Ba*Ayay ποταμόν. 'Η  τρορη cJittii t it s  tjtsii to 

ycAa T’2v capaOMV. Έχε?9ε» τοίουν «ςεχόπvj tv 

p : ; ri; ,  τω 4^5  μϊτα Χρίςόν* χα: ωρμν,αεπρό; 

ϊ ’.'υ Θρακςν. *ΑΑλ* ο*Θ εοό^ρΓκος εμπόδισε tvjy ο*ρ« 

(i^y a’Jta i πβραν του *Ιςρον· Μετά isxauoeacas 
χρόνου; ticiSakovtiS ττρ Θράκην,χοίελνςλότχτ 
cay αυχγ.ν «π£*Αυαςααίον Αοτοχράτορθζτν4ζΚζύΐ· 
«jaurtuoanoArjOs, os m s  e-Arpaae» ου toy's» δ:ά 

το» κόπο» x^s λε^λασ/α; , xal ουτω; επεςρίφο» 

naAtv τζίρου του^ρ οϋ . Tote smtas το μαχρον 
TEr/u* xvtz Κωνςαντίνουπόλεω;, s*s cpsAo|i» aC- 
xi;s μο*»5». Ο ΐ i s  BouAyapot μίζά ταυτα ijva·
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3δΐ

Βνραν με «τους *Α6σρου$ καί ΣλαίΓωνους» οI ο· 
ηοΐοι siyjav tots τα πέραν του "ΐςρου, τ^ν Παν- 

υονίαν καί Δαλίαν» μεχρι του Ευ&/νου Ποντου, 

χαί νηετάχΰ^οαν εΐζ αυτους· '’Επειτα δε ευ ρε- 

ρο? τούτων χ[λ9εν «*ς τους το*πους των Γάλλων» 

*3 ufivy extT. *Αλλ* δ τότε βασιλεύων Aayoffsp· 

τος 2ΰ$αξεν ivvia χιλιάδας τούτων,άνδρας«γυ

ναίκας χαί τεχνα» ε’ς την Παίαρ/αν. Τω  δε 

538 t πέρασαν πάλα; τον Δουυα&ν επί 'ίονςι* 
νιανοΰ, χαί ε’λίηλάτουν την Μοισίαν, υποκεί

μενοι δντες των ’Αμάρων, άλλ* εδ-ωχδησαν πά

λιν. Τω δε 59 7 βyauvjCTay πάλα; εχοντες & ον 

(?ασ:λεα, υποτελή όμως ε?ς τον Χάνην των 'Α

μάρων. "Επειτα δε έδιωξαν τους *Α6αρους Ι · 

χδ?9εν f χαί έμειναν αυτοί κύριοι των τόπων ε

κείνων» εχοντες τότε βασιλέα τον Κουδράτου, 

δςτις εχαμε σομμαγ/αυ με τον 'Ηράκλειον Αυ- 

τοκράτορα τάτε της Κωνςανηνουπο’λεως, καί έ- 

τιμ·/3η με τον τίτλου του Πατρικίου» 'Ο  δε Κου- 

δράτος ajvjxe πεντε υίους» χαί παοη^ϊιλβ » νά 

«*ναι πάντοτε ηνωμένοι, ως χαί ο Σκΐλλουρος 

προτβρον ,  δςτις ητον προ'ς εκείνα τά μέρη· 

*Αλλ* ε’κείνοι δχωρι’σίησαν» χαί ό μεν πρεσδυτα- 

τος Βασιάνος» q Βαρδαίας α’νομαζομενος» δρει-



tfy 6/.C? πepi toy fiaXyao, oaaa tavotia^stai ext 
*5 '/JOpa Ca!tXyap&, t?$ tsi» Ζπαρχίαν too Ka*a- 

t:*03 tjjj 'P iu o ^ s .  * 0  a*' esatspas Katpayas o- 

t ooca ̂ opcsas, €~ip20S toy Δάυαΐυ ποτορο»» xac 

εμεχεο exit asxirtepm tojs ζαλαιας BaoXyap&s» 

•O as TsiiS;t *AaTOG5*j£5s xcAaupsyas ·  /πέρα· 

os too BapasS/ttjo, xai epea/3 προς τας €*«6"a· 

λ ? 5  toy "Icpou» οε’ςιν ε'ςτ^ν ν~ν Βαιορα&αο, 
cO  51 xitapro; ojeaSij p i tops *ASapaas. *0  5s 

n/jrrto$* ιορίζοοκ» ο: ϊςορ κεΐ»  otj y.Toy a 

*Δλζ<ίζ%; t csTis χίλίΐο ε*ς tro  *IraXi*o» xac

caJSi) με teas AopSapSaag f?s το Δουκάτου tvjs 
IsSvtshr^ ,  errs f£s (JaocXci'as τού ΓριροΛίοο, 

§. λ.3·. Ο  ’Δοπαροοχο^ λοιπο», ος τις, εμε&Βν 
εΓς εαε&ζν too σαμ&ιον χοπο», «ςβΟ̂  η ροςις 
τ^ο Bi'^sotiSP» ζο£ ο πατήρ τωο »5» BauXya- 
pio. fExscSso 5« 6aro50 σοιίχως too "Ireο»» χαί 
ελεχλάχοιν r<» Θρχ*τ;». "Οδίο βςράτευαε Βμρ* 

ςαατΐαος β Hxyoosra; sco 6 7 9  ̂ «ρσ» too "Icooy,

vs zodv? τ/)ο ρίνα» xo'Jr/.y' iiiisil̂ vjcrsy ©pas q 
ix^pars/aSx τ£ς enftpi'a? τοίϊ αρχ5$yca» zai ti-  
asir.izaasvzl BsaXyapar τοο'ΐςρο»* izuphuGaa) 
το;» Bicvao T'43 Maze's*, hoc ipzaav £x.f7. ’£» 
toj Mazaia t̂rav taw  επτά s3»ij tap Σλα&»ω»,



χαί 0: αρχαίοι Τρι6*αλλδί. 'Τπεταξαν λοιπον y.cl 
τοότους * xat χατεςησαν το βασιλείαν αοτων εις 
•sr'y Μοίσ&ν* ητ«5 ωνο/χάσΰη χαΐ ονομάζεται β- 
«  Βονλ}>αρ:*α* Ιχουσα τείχος προς βορράν τον 
Δαόνα&ν ι χατά των *Α6αρων, τιράζ ανατολάς 
τον Εοξεινον πόντον, χαί προς μεσνιμ&ριαν τον 
Αΐμον9 χατά των ΕυζαντΛαν · εςησαν χαί τον 

Spovov αυτών δςίρον είς τον /tfyav Ύυρνα&ν * 
εϊχον χαΐ βασιλέα ηγεμόνα, του οποίον ω*νοαα« 

σαν Κράλλην. Καί ούτως/πολεμούν νςερον σχα- 

ταπανςως /xe τους Βυζαντ&υς * εχθροί αείποτε 
άσπονδοί οντες» άρπάζοντες καί λεηλατοίντες 
πανταχό9εν, xal μάλιςα την Θράκην χατίτρε- 

χονσυνεχεςερον» *Εχεί9εν το'νον δίεσκορπί'σ9ηβαν 
είς πάσαν την *£λλάδα. (β)

§. λγ ·  Μεταξύ τούτων των αγρίων ε9νων» 

εςά9ησαν οί "Α&αροι ’Αγρ'.ωτατο: καί βσρ6σρω- 
τατοί» Oitivss ·κλ9ον ομοίως εκ της *Ασία«χης 
Σχυ9ί'ας. "Οτε δ! ητονε« περί τον Ύάναϊν nota· 
μάν, βπεκφαν πρεσβείαν τιράζ τον *Xovr<v:avo'v, 

χαί εζητησαν μισ9όν ετήσιον, καί τόπον χαλάν 
να χβτοίχηβωσίν. *0 δε ΐοοςίνκινο'ς ε’ννοησας
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« a s oxssgus«rjia s, espartos tats ripsaws τρβ?5 

5$5»5!JS, GVaSaKh&V T /'J  απόζρισιν * χα! ευ tot· 

iQ.'S επερ#5 ςράτενμα« να ερποδι'αϊ} την πράο· 
§ 5» αοτχρ. Άλλ* c*s μάτην * {“etSvj «χυρΛοβα» 

τα περπρτοοΔοϊβίάίεαδ» την Βλαχία» xat Mnay· 

Catiap, tt'p τότε Δαχ&ρ AeyopfVj;», enepacop 

3, c:s T?P Mors/ap, απέκτησαν za) ςόλον, ε*υρ:'εο- 

csv aai μιαν νήσον της Θράκης, χαΐ χατεταρα- 

|aow*» Κωρςαρτιρορπολα;* χατερ^αωσαν χπίτχο 

ΔζλααΤίβΡ, τ^ρΔοωατ, ονω Mcitfiat) xat Πα:ο· 

Β:αρ· T iX ss  δ ι i|aXo9prj3^say καταχράτβδ» Sa*· 
ξςρται iss7tt cast έμειναν εΐςτάορη tjjs Stoxa- 

ciss, καί ταές μεν είναι υποκείμενοι τψ2ν *Ρωβ®ωυ, 

T£tis 6ε περηλί2ΡΒ»τ<κ to.aa&xas εΓδ τα ορη (α).

§. λδ’. Ο: Si Ηipostrae» ε3»ος Σλα£$ννιόν, 
XapoSarαιεοτη Β νζαντήζ *Ιζθρια ονομαζόμενοι, 
KaraΛοΖσαν τότε πέραν τμρ Καρτΐα9'^ύ opay, 

€:$ πολλάζ ηγεμονίας 8α;ρημέναι, τβς όποια; ω- 

ΐόμαζσν Ζουπονίας Σλα&ΰνιςί · οί δε ^yspstis 

ojD3tia^5vra Ζουπάν οι (|3). ’Εχείδε» Aomay sea*
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(a )  Aptc9. TcV  I » ', 73» —· If f .  i f f ,  —
0 ) .  £>U:2i? cijx sjxom « is :; o TJ&ravs;* $5· 

3α̂ ι; oitPjui?. ϋβ!.θ3%α;>Λκ? ό?:;ιαζίΐ seal ό



Gitit&s nivts Zotmovot. o^Xyotourss, άηβσπάα- 
6·ήσανοπο τωνβλλω^ x«c χα*α6α»τ«$, errιρασα» 
τον Δοΰνα&ν, xst ηλ9ο» efe την Δαλματίαν * 
£»9α δ’πολδριοο» πολλούς 'χρόνους με τοος *Δ6α- 
ρο»5* δως οζ βξωλόθρΒϋααν aviovs s*st8tv, xal 
suttvav αυτοί. ’Εέασ/λδοβ δί τότβ ο 'Ηράχλίίος 
£:ς την Κωνςανταοοπολί», xat δδ»χ9η αυτους 
«Ιμδνεςατα, «πίίδη τον ηλδο9ίρωσα» β’χ των άγ· 
piu>v *A£apoj»j xac δςά9ηαα» exit ως τβΓ̂ ος too 

βααιλ(ίου. Καί ιπβίδϊ} ητα» 6ίδ»λολάτραί, πα- 
ρίχ&ηαβ το» Πάπα», νά xarv3̂ Vyj αυτονς i?s 
τη» ορ9ό$οξο» nt*<gtv, ώαπίρ χαί iyivfro. "Αλ
λοι is Xeyoootv, ou Κωνςαντάο; ο Πωγονάτος 
Παρ&χά/ηοβ το» Πάπα» ttf ΤΟΟΤΟ. Έ&κιτιάθησα» 
τοάον οί Χωροέαχοτ τω 620  μετά Χριςον, ore 
δ«ν ητον «« το αχίομα, ζϊπο' των πνδοριατιχωα 
τον Πάπα Χβτηχηδίντίδ· "Οίδν ριβϊά το σχία^α 
«ρε»α» (:'ς το δντιχον δόγμα. Eat ούτως «£η“ λω· 
βησα» χατ* ολίγον άπο της 'ΐςρίας με'χρ: τον Δυρ- 
ραχίοο» Ιχονιες μητρόπολην το Σπάλατρο» (α). 
Ουτοί tliat λοιπόν οι iyaaxoinot της Δαλματίας

ταί; ηγβιίΛνχς xai βιβΟτΓ»* «ςα is »  ητο» β’νβρμΛςο; Τ) 
cpxrqyoiia των ϊλτ&όνοον»

(«) aJtoS. ΐ£*. ι 8ϊ  — .
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'P a y o r s ,  Hai r^s αοχζά; Ίλλυ-
p S i  ρίχρ' g'j’joq’mV ττς  au’Ji Λ Ϊ.& ώ ;, 

§. As'· 02 Ci SssSa: v4cav crjrc;«Saos Σλα- 
Gzizxiv sa τι;» crJwJs ittjyij; aorayattfao:, βΓο»
ea aqs ’AciartzSs Σαρματιας, O Πτολ$^α{05 a- 
tszisSi S'j «Stos SscS’sas ζαλονμειον, περί τον 
BsAyap ποταμόν. Kai C'jxtos -ηλΟον «?s την Εν- 
p JzY'V όμοομί TVjgyfiieias βάτων BaaAyspar. 
O J t; j  o s  ε μ ε Α α ν  π ρ ο ς  τ η ν  κ ά τ ω  Ο vyzasie»» ε%  

τόπον ressv* όποο ησσν zai or aypioi *A£a(car. 
°0>Λ ο.ηρέ^ηζαν,  eh 2va μέρη » za* ittCiSu3 7+ 
asvao», o»e o 'OpaaAsws έόέ'/βη ευμενχζ «as 
Χ ΐ  « s a te s , εζητηοαυ zai τόπον· linos'· 
yip&ioi va ttiat πιςο;. *Ό3εν Ι&ύχεν αν« ? 3  tv 
[zipss aJbjTiayx^s OsscaAosiwjs* *Αλλ* sjtss zai 
«ντο  π'λν ςενόν , zai απεψάϋΐοαν vu ir^pi- 
Cxaj nc Ats ei$ ττν izoorseey sarsizjatf. Μετδ*• * t
os^aa» oeas? zai s^'.jr^oay άλλον xorrctt, zai 
« ; s  sorozso ovtoTs ό *[ϊρό?λε:ος την iorsZtisv 
« ί  Asuvaicss άαζ/α^, τ/'ν Δαρδαιώζν, zai τιί® 
evco Mcic/aa, onco eaa? τώρα 53 Bssia zai Γεμ
ένα. *Εί*2ϊττί'α9^σα» «ΛΰΡζαϊβυτβ:, ζατη'/ν,ϊει- 
τες οπό των Ευζοστί'χνρ zai C'3 το ντο fiftf/sav 
3i;ci WKTeAsiS τω» Εοζαντ&ν ρ χ ο : τ&ον,,



ώς ο? Χωροβατβί> Ιχοντδς ί£/ονς άγιμόυας 
εκ tori γένους αυτών. Των Σβ^$ων όηγίμώρ ω- 

νομάζετο Δεσπότης υςερον, καί μητρόπολη (ϊ~ 
γον την Σζμένάριαν.

§. λς\ Οί Si Βλάχο: κστόγοντα' εκ της Δα- 
κιαζ* Δακια Si ώνομαζετο το μέρος έ&εΐοο, ό- 
ntp nsptέχει την Μολδα&σν., Βλαχίαν, Τραν- 

ctXSavtav καί μέρος της Ουγγαριαζ. Οί’Αρχαίο: 
εγκάτοικοι τον το’που τοότον τ,σαυΤέτα: η Γότ
θοι y ίδνος σχνθικόν. Τοιοντοι ησαν καί δίς την 

άνω Θραχην τότε* Τοότο το έθνος ητον ΐσχυ~ 
ρόν καί πολεμικόν y κα) ε'ιχβ βασιλέα τον Δεκέ- 
6'αλον, οτε εκυρίευσαν αότο οϊ 'Ρωμαίοι. *0 Si 
Καρακσλας εόωκεν αότοίς το ά:καί(ύμα , να 
όνομάζωνταιπολίται των ‘Ρωμαίων. "ΟΟεν χολα- 

χευθέντες, ελατόν τα ηθη των *Ρωμαίων, χαί 
τη'ν γλώσσαν, γιλοτιμουμενοι να όνομάζωυται 
καί ’Ρωμαίοt , ωςβ ώοόμαζου καί τον τόπον αΰ- 

των *Ρω/ζανι'αν. *ϋ άε' Τραϊανός «πί^ψβ καί 
αποικίαν εκ της ’Ιταλίας ε’κεϊ , Γνα κατη^ωσαί 
αντοίς εις τούτοt νά άιοικώσι χαί τας πόλεις. 
Μετά Si ταυτα ό Αόρηλιανός επεμφεν εκ τον- 

των αποικίαν πέραν του Δοννάίδως, προς την 

άνω λίοισίαν καί πλησίον των Τρ:6αλλών. ”09εν
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(ι)ν:μστΰΐ} zai το μέρος sstito Δαζΐα. *Αψ ο£ 
CS 6γ’ύρμζσαν τα prjtera «5εη Sztt, ο? Σλβ- 

έ ci's5ΐ , "Α δαρο*, BibXyapot , C a i ia io : ,  0 « 3.·}  
Γ ο .Ί /ί ίς  κπϊ ο λ λ α , c J to i  «yaye» προς το opvj, 
χα« ίζ ϋ Ρ  topo ia tiO s* K o ta  i t  τον ίωίίκατον 
αιώνα χ α τίδ η  cu μέρος tooxtu» epos Ta's » i-  
i is t^ a s ,  atai «χτίσε το  Τ ίρ ^ δ & ς ο » , B od/.ouce-  

:̂09* ?.a: U rr iC ic s . Δε» ωνομάζοντο όμως τό~ 
76 Δόχ,ζζ,  ο/Αοί βλά'/οζ* K a t ovrtc?  i y iK : o  ί -  
^ερο» το  yfso? το v ro  ,  to  οποίο» t u o i  ε<*ς r,·»  
Βλοτ^αϊ, Μ αλ£α& α»ι Βοοχοδαα», ΤρστσΑδα- 
ν{αν ι zai μέρος προς τνν ζάτω Ονγζαοιαν. Fi

ns» 6f  παλλα ο ί ’ ίςΟ ρζζοί χατα σομπίρασμο», 

ηό5ε» syne το όνομα το ~ το . Τ λ «$ ft*» or* «- 
»α: εχ τοο Λ α τ α α ο ο  fla c c ia *  ά λλο : δε o r : tl- 
ναι ΤοτΒαον. Η» άλλο: άλλω^. Ο: δε άλλοι Ο

σο: irtscacaa εις τν40 Αϊοιαίαν ryJfir^as με' το 05 
Μ ο:σοοςχσ ί ΤριδαλΑοος» zai so μέρος το ο τω ρ ^λ - 
Οεν επί 'Avipovfzoo tod δίυτεροο « τω  1 2 S4 » 

βζήτησε» α ό ί ια ν  ν α  z a r o t z i 'o y  τ& η σ ίο ο  Τ7 5  Β η ϊ -  

ςσ»τα;οοπο'λ£ωζ. ’EnseSy όμως εφωρμτ/ταν d  
Σζό9αι τδ τβ  ε?$ τκ »  Q pixrp, ifO&flv} ο ’Αν- 
δρο»:*θς, μν,αως ΐνωΰοΰν zai αυτοί με τους 
Σκότας, enstS-η τα o$5ij βοτω» i s  ο» τα α&τα.



36ο
*09sv Qti&oaoto βδτου§ με μεγάλων βίαν fit's 
rajv ’Ασ'σν, ως3 δεν εδυνη^ηταν υά λά^ωαν ό
λα τα πράγματα καί τά ζωα αάχων * μάλιςα δε 
χάνο την διάοασιν εγΟάρησσν πολλά ζω α, τα 

οποία ηααν η μάχτη περχοοοία αυτών, επειδή ή- 
csv νομάδες. *Ερο&£ντ» όμως aurous καί εις 
την ’Ασίαν» μτπω$ επαναςατήσ^σι, χοί δια 

τοοτο τους «πδρο^τισαν μεγάλα βάρη γάρον xai 
λοκιών * ώς£ άζεκαμον οί α»9ρωπσι» απεδβνο» 

χοί οίπλεί^ο: υπο τίς χαχοπβ9ιήϊ?, καί δ:α τοίτο 
εζητηοαν άδειαν, νά επιςρίψωσΐ πάλιν εις την πα
τρίδα αδτών. Ιίατα τον αυτό» χαιρου εγάνησαν 
itzi oi άλλο: fit's τον Πι'νδον μίχαξά Ήπειρον 
ιοί Θεσσαλίας, ως εΐρ-ηχαι» Πλην είναι άδηλον 

ποΰεν χαϊ ποτέ ήλθαν εκεί» "05εν απορεί xai 
Αοάνιχος ο Χαλχοχονδόλ^?, λέγχαν , οτι ωνο- 
μάζονζαι Βλάχο: χοί ο2το: του Πίνδου, xeu s- 
z&so: της Δαλία; f ώςε αγνού, \iy it9 συ oJrot 

ήλθαν *χ της Δαλία; ,  ^ εχεΐνοι εκ του Πίνδου 

άχί€-/ραο εις την Δαλίαν. *Αλλ’ οί προτερον *1- 

ζορικοί δε'ν άναγερουσι τοιουχον ε$νος εις τον 
Π/νδον. Ααζίαυ δε εινοεϊ την εν τη Motels, ω*ς 

νόμιζαν at χοί άλλο:, δτί εκ τώνΤρδαλλών κα-

τάγονιαι ovroe οί Βλάχο:. Τους δε' άλλου? τ^δ
A a
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μεγόΚ'ϊΐ Δζζ:α; ossjiave: Δζχα^ ο A o sstu ; 

nut οΎ/ί B a? ^ q’j : .  T s i a . n ;  β ρ 2 a t a x i s S t s :  η

anyr4 zuiv eCssw -Ctlrav.
J. λζ\ 'Fres £so c!ra: -xspjrrsy 9 va ova- 

9ip*4 5^ 73  7:va ’ t i ,  « :α  t̂s*> *,; αί;·β, *« 

io v c ts f^ zv  ?.axa : o v j  Q - J tv J i  y s v s c y ;  T a i r a  r a  

(?sp S :a  sO w j, ?.ai ε ρ ΐρ ο ν  r r 'y  r s s a i r ^ y  ^ ^ a y t - a y

€*; xr,v * A c :o s  s o j  F .'Jp ϊ rv .y . Ε α . α  τ α ς  p ta p io -

p jc s  τούν apyol'jj’j  I^sp:a!cy ?.ai Fejoypcrziiy ,23* 

x a r o  - a ;  C^cxaer*:? ? a >  ν ε ^ ϊ / ρ ^ ν ,  τ α  sCv-.j r a v -  

: c  £:^ςν S5rror*v*cci5 a v r t y y ,  quo 75*5 αε· 

yaX-ajs T a c r a c i 'a s j  a s s i S »  » £ s  K w a?»  fts’j j s s  e -  

V'£.0 sv *2*j E J > c:i5i  Ils^rSt», xa: 735; y iy  Π ο· 

λ ΐν : ’θ ;. F ,'; τα ντνν τ χ ν  chu:GW By.xasib rczy  

e'zpspz εδι-q ExtSata Crapses; svozo^vurja. 

T άρχαζ ί ' , O o f s :»  Σ ^ ^ ί ^ ε τ α ί ,  Γ ό τ ϋ ο : ,  Escus- 
r z r  i  x o i  α λ λ α -  t7A v 3 2 tO  G£ x«",5 F j ':  s r  i -a s y  0: 

Oiizi v.al IUojjgXs: ,  £voμί~/:<;2 1%·.\ τ/s Ταρ- 
xcpi’s^ , τα orsTa ε?>·νν ncX^ptoy οε«'ποτ· μι 
ϊον$ ΣΑ’ζ;» (δ ί,ίζο ϊ;)  ( ζζ: τίλα; ivverfrffi'js 
8 7  vdjVsus Xctro-j. i«Icza Ce' ταΰτα or/- 
p:r,7Szu 6? Ον vs: ε'$ 6 v0 αεςτ;, xaj ipji/vj rs 
cv2;:£rc>'*j7*iv, scrs ei!sv‘?7} as £y «/so;} as? 

25i3X ST 3 c>:£:iSV. U 2 £ y  c : v 5?3?; » a :#4 f



5oo μέρη, *<*? to f«t> so (ύρμηοε προς τ^υ Πβρ- 
crfsu j το δ* άλλο rrpo$ τ·<υ Ευρώπη* ωςβ χα- 

τετάραξε τα s0yj} ολα, ο fro u Sreioujs· xai 
αλλα μίν ίρευγοο πρότερον π ροζ την Ευρώπην, 
ολλα 5i siotoSvjoot» μ» εκείνους, χαΐ όντως syi- 

ssro το ττλτ, ο̂; ««ftvo» το οποίον ίπλημμνρηοε 
t γβ Ευρώπη? ,  το* ε* δίαρορων *5ywy ffoyxrxporvj- 

ρίυον· To 5ε άλλο μέρος $ το rr̂ oog τα οιίκορα 

τη$ Uspfft'as χατελδον » OrppsOr} sl$ κολλά ps- 

psj, sat /zdqptptjp êB rry κάτω ’Δσίαι». °Ey μβ- 
fss ουι> τοιίτων sfvac oeTovpxot. To fifipos sxsf- 
10 r^s ΤαρταρΙας νομίζεται το πολυανθρωπότα- 
70V κλίμα τν; οικουμένηςt ω*5 γίνεται Βήλον
καί εκ T3$s Κίνας· Eat τις oT5eo αο 5<y 5oxt4ua-
ίτη η Εορωκη xai’Acta καί άλλοτε τοίουτον χα·
7αχλυσμον, ώςε να χατα&αρ&αρωΒν πάλα>, (ας 
isap§ap®&oj καί tors η ’EAAas καί ’Ιταλία.

37*

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β\

Hspi  τ ή ς  ν έ ας  Τ ε ω γ  ρ ά γ ι ά ς  τ ή ς  
Ίί  π ε ί ρ ο  ο.

§♦  α · 'H ν0ττίίρο?» χοτα τη» νίν ττολίΤίχ/'ϋ
5ifl!pfercy, e ^ a S p r s ^ f i i a i  S i's ts; v Ά λ ο α α /α ν .  *H 5 1

Δ α  2



*Δ λ ?« ίβ  £:αιο$ϊται ε?5 δίο μέρι» £*s t^'y ana 
χολ xaioo ’Xhzax'.TJ, Koi vj μιν  aysa είναι η πα- 

λα« ‘Ελληκκη ’Ιλλυρία χαλούμε»} f μητρόπολη 
zym aa τ*,·ν πάλα: με'ρ *Ετι:δαμι>ο»3 ίπείτα Δορ. 
βδχίΐν, $7} δί Δορματζον ζάλον μίν,γζ. 'II u  

Kara «να» η xaf:'as"tl^£j33st «χοοαα μητρό· 
coho τα 'tesvstoa ,  π ί λ ο »  φ ω τ ε ρ ό ν .  ^ O S i y  λ δ -  
yoaes μοροο περ» x^s ’Ηπεφοο * δ:5Γΐ αίττ} ε ΐ ·  

tai μ  γ/μέηρον ynoκείμενον.
§. ί3". Εΐρ^ια:, Sxt 7, ‘Ίίπε'ρος μετά xr,v

νηο t&y 'Ραμα&ρ JicotjiP ελα£εο ολλαs μετά- 

έςλα^* μετά τ>;ρ οπδ τωρ Ααζίτ&υ αλλβ3, 
V.2: p ira rr/J oro των ΤορρκΜΡ αλλα3> αΤ-

αα: α: ίσΐύ'ζονro με’χρ: r;js Γαλλίχϊ;;
3ΓΓ5&2“α2£ϊ5, 22ί T7S 'ΐί^εμυρα^ ΤδΟ *Αλη 

JIc c t * ts’J nip 'Hy^cpos ayrtjj. Περ:*?χε 0$ 

saiiy  πολλά; fiyipsiias za: δίάρορα ε9ηη ayf- 
>apr^*a, σχεδορ xaS&s το πάλα;, ε?; τοδ^βί· 

to’Js τοπορ; ,  τα οποία μδοορ δ *Δλ/ liases; 
’ « ϊ ί" ^  , pa" iv’J&j προ τα/νν γ  ρίναν υπδ μίαν 

ε^52?:3Ρ. Ι*-"£:5ν] 03 ε ζ α ^  UyiaotiXj '4 πο-
λ ίς , vj τδπο;« εχεί τν,υ 7iecioyrtv αν του» ώο* 

μάζοντζ: ς: ayzaxsrzB: ατο ν ί ;  πολεα;, δ] του 

Tona’j s  ass δ.α-'μονοτα: rc&P ws χα: τδ πάλα:
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3γ3

πολλά xe? δίορορο έθνη, το οπο“β χατεχοο-

«ν oXous τοίς παλοίδ’-Ιδ tortous τ^5 'Ilrritaow 9
τίαι exac το «ξκς»

*Apyvpexa<jpcref, Αοορίώτα*.

• *Αμνηνοι, Mcrpyoptr^voi*.

Βελότοί. McejoSttet,

ΒλαχβχωρΤτβί. UopopoQtarar.

Βον9ρωτ*5ί. IIopya*Oi.
Γορδ:«ω?ο«. Hps5csa‘2··
Δελ&νακ(ω;α!· Σονλιωτα;,

• Δελ?ιν1τα(» Τζαροδεδ*
Ζ ay3p?tee. TisiXsyylrai·

*Ιωσν»:τθί· Φϋλδτβί·

Κατζβνοχωριτβί» Χε:μερα:<Η.
§. y’* 0 < μεν Χειμεράΐαι κατεχονσιαχε^τν ο- 

A*/(y τν'ν TtapaQahaasiov Χαονί'αν. Οΐ δί orrwQiva’j-  
τωνΤεπελε^ΐτα:»τύν'&ντιτανίαν. 0 ? δε χ^τωτΙ- 
ρωουτων *ΑργηροζαςρΊταί xcd Γσρδίχίωτα: Baiac 

irpo*S το O7tto9ev t^s μεααιας Xoovtetg. Oi δε 
Δϊλ&ντκίΜτοί χσί Δελ&νΐτα:, είς την Κλαιστιν, 
οχεζον μεταξύ Xaovfask, Θεστρ'ύτΐας, 02 Zoyo- 
yipitai εις την χωράν των Αυταπατών iv τη 
*Ελλ«πώ» 0 « ΒλοχοχωρΤιαί μι ο: MecjoSTrci είς 
την χωράν των ϋαρνναίων. Ο» δε *Χωτιιν?ι«ί



f?$ την Kaasan&u;, η ρ«τα£ο αίτη; »a> τη; 
*£λλοπ;α;. *Εχίΐ πλςο&ν civat xat ol· Kat^avo- 
yjapirau Ο: δε Σουλιωται xat Τζάριδες «ν τη 
Καττωτηα. Or δι ΒοοΟρω rto:, εν rsj Θεαπρω- 
ώ .  Ot Ί’αλάια:» cv t j  Or Π α ρ

ρο9χωτσί» Mapyeprrojvct« xat Παρ^οΓοί tfc 

την Κασοωπίαν. Ot δε Aoupttvrat» "Aori-

sst xai Πρε&ζβΤβί €?s ?y'v Μολοτ<κ*δα. Aura; 

taat at ίζιοςμοτscai ncXits, τσ εικοηρότίρα 
είνη» xctt a; (tumjuouoat 'Hyspovtat r^s my 
Ήπϋρον. "Hyipovt’as δε Aiyw, δίθ« ητον προ* 
«CSV διηρηρενη εΐζ διαροροο; 'ilyspotta; (a)» 

εχοοκ» xat 'Byipisni iW tip s a s » ως το ’Αρ· 
yvpoxa^pov, Δϊλία-ον , η "Αρτα zai άλλα:. Tt- 

*fS δε τούτων xarotxooatv Cts χωρά; pcvov, ω; 

otfiarvavo^iopttati, Γαοδακωτατ, xat άλλο;, «5 
εν τη; έξης ερονρε», άπδ τη; ρητροπολεω; αρ 

^opfrst, ητί; είναι τα *Ιωάνν:να.

§. δ’. "Ιω ά ν ν ιν α . Είναι ε?ς το χε'ντρον 

αχεδοντήζ Ήπειρον» Πλάτ. 39°, 4 2*·Μί*· J °̂» 
4 3 '. Είρν,τα: ore εα/su «ληα/ον της *Αχεροοσ:'σς 

Χίρνης, 6:; τάπο» εάρορον ?.al τερπνότατος zal
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•ysi aspa ιίχβατον xal υγιεςατον. *Ayvoo0usv 
όμως πότε exttWvj, xai it's εχτ«σε ταυτ^ν tvju 
ωραιότατων πάλιν. *Αλλ* επε^η {χρημάτισαν 
τοιαΰτοι'Ηγεμόνες sxttt stvat δ^λου, ort ίχτ:* 
σεν αυτήν 'Ιωάννης τις καλούμενος, Δεσπότης 
της ’Ηπείρου. ’Αλλ* οΐΔεσπόται ηγεμόνευαν inti 
μετά την t3rrd των Λατίνων αλκσίν tks Kr«w?ot>· 
j:t5i»rr0Xsas» rv)a δε itaAry άναψερουσιν eu πρό- 
τερον οι ' ίς ο ρ ιχ ο ί  των Βυζαντίων· T d ij  δε ει·
που} ο?£ εχιίσεν αυτήν ο Μ<χαηλ» xoc Θωμάς. 
’Αλλά δ:α τι ωνομάσίη ’Ιωάννινα- Λεγουσι δε 
μάλιςα1 άτι η περ:| aJr^s χωρά rio ’J χαλλ’.ερ- 
γηρεν»j, εχουσα και αμπελώνας, άτε ελαϊεν αυ
τήν ως εΐ’ρηται, δ Βοερ-οίΐ/δοΞ, ιω 1 C S 2 . Λε'- 
ysa« δε aJrajy τι;λ:ι> tvjs ΑΓχωλδας* άτι ε?* 
ία» exec , δtray ητον η Κασίω^η. Ύης Αιτωλίας 
Asyajjs:» δ:arc χατά την τότε όιαίρεσιν, ουτωζ 
ωνομάζετο άάιαρόρως η 'Ιίγεμονία εκείνη, note 
"Άπειρος , πότε Αιτωλία ι καί ποτέ * Ακαρνανία 9 
περιίχσυαα τάς χωράς ταυ τας (α). "As όμως 
είναι είς τόν τόπον της Κασβωπίας, τοίχο εΤ-

(*) IIcĵ yjrjCWJjT. Ις-  Καντκ'Λ"· Π· >Λ. ’lam. 
Λ··ζρός. Ι η .  Λβίνικ, β .  IisjAVljV, I 2 f j <  I j j .



cat λω  > «πίιδά δει» iSpiaxovxai αρχαία 
σημεία. ’Εζυρ&ι,ααν cβ a’’r /'ϋ οιεο πολέμου ο* 

Tcipxoz εχ ιο ί  Καρόλοη, &S sbvjm:, χατα to 

l 4 3 l , χα: &ά toato « β enoSs σλλ*

έράλα|εοάπασαν «j»noorrpa» αάτίδ λαμπρότητα. 

*Ή5η 5s ελάμποονεο a'lτην Ixt μάλλον η exit too 

Ά λ ΐ  Etcs-ra»too tvjs "Ππεάοο 'Hysaovas δεατρί- 

6 3 ,  G5Ti5 £&tzg& π ο λ λ α ^  ο & ο δ ο ρ ά ς , φ ρ ο ά ρ ια χα ί 

o^ooajuna. on  η Λίμνη είναί μεγάλη,
xoz satfu?ST«i χατά μάχρο; esc μεσημβρίας ζράς 
βορρά)· to 5s' πλάτο$ αίτης εααί ςενον οπίρ 

to ημισο tea μη *005. *H οε πολ:* εΓναί npas 

«οομο; ττς Λ/μνης * οποο είναι χαί μία yX’Zv 
ex ως σχρντηριον προέ’εδλημενη είς tojo Α ίμ· 
vrp * ζάϊ εις αυτήν ϋναι τα Παλάτια το ί fHy£« 

jziysc. Ο ί Εγχά?ο:κοζ νομ/ζοατα! οnip τας σα

ράντα χιλίασα; § Χριςιανν: r Tovpxot xai 'Ε -  

βραΓοε, os πλεΐςοι όμως tty at Χριςιανο!, οΓτε* 

ας εχοοσι Βράνον Μητροπολίτου χαί οχτώ *£χ- 
χίησϊτς· O r πλεΐςοί trap εγχατοίχαν είναι εμ· 
ποροί* χαί εμπορεύονται ε'ς άλας σχεδόν τάς 
εμζοριχάς ζάλης της Τουρκία; , ’Αοοςρ/ας, 
'Ρωσσίχς χαί 'Ιζαλύζς* Έχουσ: xae duo σχολεία, 

οπού Ο’λάσ&ονται προ πολλοί η 'Ελληνική ψ ·



Jto \nyiatψιλϊΰζ,ιρία και μα
τω» τω» περικλεή» ΜπαλλδϋΜ», «nfitra χα2 τοί νυν 
‘Αθανασίου Ψ α λ ί  δα. β09ε» Alyonas οI πε· 
ρ>ηχητα2 (α ), οτ< εορον ε'ς τα 'Ιωάνναια πολί*. 
τας πεπολισμ/νους, xaJ ’Ιατρούς» xa? δίδαοκα- 
λους* χαϊ άλλους “Ελληια; άξιους του αρχα/ου 
Έλληραου ονόματος, ώςδ ά υπόταω» λεγομί- 
V7] βαρόορότης δ?ν εχει χώραν μεταξύ τών πο
λιτών exited». Εις τη» χατάρτισιν τών σχολείων 
τουτω» Βόειξαν πολλή» ζήλο», χα$ μεγάλων με- 
yaXonpiittioa) οι neptcdyb ôt Ζωσ.'μδδες, ααί ο 
Ζωής Καπλάυης ,  οΓ τινες cυντθροιααν ζαί βι&- 
ΧίοΒηχας χσί όργανα επιςν,μονιχά, ικανά its την 
παρούσα» χρείαν. Έχ τω» ’ΙωαννΛιω» εξέρχον
ται τεσααρίς λ»εορδρο: δρόμο:. 'Ο μεν προς βορ- 
ρα», καί κατα τη» ακραν της λ'ρνης διαιρείται 
εις δυο, ω» δ μεν ερχεταί προς τη» Θεσσαλο
νίκην, εχω» χατα το βορειανατολικόν τη» διδυ- 
θινσιν * ό δε προς τον Αυλώνα, χατα τδ βο
ρειοδυτικόν. ‘Ο δε δεύτερος έρχεται προς το' 

Δε’λ&νον χατα τδ δυτβχδν εχώ» τ·λ» δίδδΟονσί». 
*0 δδ' τρίτος προς τη» Παραμυθίαν χατα τδ

(a) n«/xsS>. α *. 4 ί·
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*0 cs καϊο κεοηρ-I *« I i t
tprsy» K2: ncos *3 χατ:ύϊΐρ33 pspss *^s Aftt- 

C:o:zi1*a: £:£, eL*o, cuy ο ρευ ερχ&τα: 7tpi$ 
^zcr/pTz'aJJ €*ΐ zv4v Αρταν 0 c 05 ~pis eya»o· 

λ -'s^ £.'ΐ ς·.;ν Aap:53uy Grit ϊ ΐΰ  lUscsssoo.

£. ε'. Π ε ρ ί χ ω ρ α  των 'Ιωαννίνων* 
Ϊ λζζS tc c-j TitttatttQ? εααί η  n io tas tlivtiffie
ϊτεϊ-c 3;a?.3*jp*Vv3» ωζ, Erpvjrar. llp ss ά.2? 3λά;
c~ efys: το 0003 papa's iliiOas, ;j pxpoy pou· 

vz-j zz-j ?,Z-'53o^30 «a .W psM y· D p i3 to j?2-
p i : ; -y  i s ,  cct c -j o  ώ ’ρ.35 e o a r / c a  r £ s  A r 'p fv js , 

c.V^r Vj 'P cSsrsm s oyapa^oissaq. Κατ’

ε - '-firv c:* rayrqs 5 0 3 3  ra tfasSiO^OTiwy ε»* 

t:«  e:'.r.v; κ ώ ·.; KptCTGTianas aaAvjpiVq» TVjy 
©•-’ri’y c.iorcj.y ipavss o.~a ?·«;3 Aepyq^j ?.«: 

jc% z:i.r,’cZ2i g rrosi του ©ss/jlo:·; ‘ - 4 * *i *■ ·
? * * ' * A -ΖΖ,ΤΖΖΖΙ C= C.-32 • 1 ·

-"“·** f t•  Vju» -» " r r  -*.■*■ * · « - »
• » » , j

% x  ^  %
· ·  r  r  *  
• l ^ & 3 70 c>a r« ■ . · :» '

« *> '  V
: ^  rr€5:c5 i ει-*ί·.·: -τΐϊώϋο, orasti ϊίλ ί'Ί  

yr: ζ,ωζγ, fiaprjsAGrcyAov £νομαζαμΐΐ/ί7
orrc·* ε:*3α; h-j: Π ^ λκ'δ t s a y.aie/.zl· 
Czz c - J z / i z a :  3* .733*3 τ τ Α ζ λ ί ζ ν ζ ν  G auzes. Π ερ ί':*

τίρ'ώ 05 τ3!;?3ι· Sri's: *; i>: AA:'?̂ 2. iAj μίαν ώραν 05 

r tc s  73 v:*:»/ ’laavyrtfat· £r;a; q



Καμάπολι$ Βοΐ;λα, ό’ττοΐι shut Παλατια καί οί 
ωραιότατο: κήποι τού '{fycpoiiss. Ο: δε sy/.ά- 
«35X55 είναι Τίοάλγαροι * όρΕ:λοδσ:ν Sums χαί 

«ν*ο 'Ελλ'/.WKVjy ^λωαοαο. fiat εχείϊεο δίί'ρ^εταί 

o δρόαο; r£s "Δρτ^ϊβ *Ω; διΓο ω-α; δε κατώ

τερα ταότ'^ εΤναί «ο Χάνι (καταγώγιου), °Ay;33 

AvjKvjrpeos χαλοάμενον, πράζ tqvs πρόποδαζ icu 

Iχαοαζύκαίαο όρους. Κατωτέρω δε ως δυο ωρα; 

είναι ij xmuvj Βροντζα εΐ$ τόν δρόμον τ·̂ $ "Αρ« 

ϊ ’Ί5· *^S δυ» ώρας δε κατ’ ευ5ε:*αο προ5 το δυ- 

ηκόν ταυτ'<5 «αί ώ; τεοσαραc <?τ:ό των Γίωαν-

t ’yar, efyac vj χώαη Δερ&γνιάναe's tcu's ττροπο- 

δας του ορυκτών Σουλιωτών. ° Απατα δε η ~εριο· 
v*4 aunj είναι καλλιεργημένη, ε’κτδς τδ Γρός »- 

υπτολας τν;5 λί'ρω-ς ρέρος, τδ orrosov eJlaspou- 
υώδες κα: τοα^υ. Τούτο τδ epos ονομάζουν# 
άλλο: Ματ^ουκελί, τδ όποιον χαζέ ρέεται πρός 
την "Αρταν. *$Ιροί'ύξ τάτνουαι χαίτην Ύζιουμερ- 
καν ετ: ανωτέρω του Zayopt’ou προ2 *»5 Χη’/άς 
T3V ποταμού Κελϋδνου.

$. ς .  Β λ α χ ο χ ω ρ ι τ α ι .  Πρόζ άιαζϊλά; 
τώυ ΐωαννίνων ω; ο'χτώ ώρας μακράν, εινα·. τά 
Βλαχοχώρια λεγάμενα} μεταζά two δυτιχκν ό- 
Γ/ϋ&ειών τον Π&δου, κα: τίύ  *Ao::y9ou rorc-
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3Si
so to pipes, yj ολίγον esat/pa» τπφόζ« o A iss 

notaftoSj op* οδ (ύνομάαΰν/ϊαν o? TlapauaiOt,
$· ζ. M /cccffo t). ’ΑΝωχ/ρωδετοοτα^χατ* 

soQitov irpo's floppav, jca: rcpa's το' βοοεtavern· 
Atxo'v« zat δεκαήσσαρας ώρας μσχράυτών'ΐωαινι· 
νων9 shat το Μίσσοδ’ον προς τας δοτ:χοδ onto· 

ptifcs του Π& 9ου« ρίταξυ βυτοί κτΐ άλλο? 

τα ο; npos τνν δύσιν ορούς , μικρόν Πάιδοο χα- 

Aospcsoo, Πλάτο» 39°, 58 '. (α) Μηκ. 1 9 °, 

ίο 1. Azjtv} V* rraAts βχδί i5 o o  oikous, κοϊ ώς 
7 0 0 0  σχίδόν «yxarOixo’js ολοος Χρ:ςιαι,οΰς, 
Oitevsg ομίλου at τγ,υ *Ελλν;ν»κηο zai Βλά/tzy/J 
γλώσσαν, χαί ζαταγίνονχαι επιμελώςβΐςχο εμπό· 
ρισν9 ωςβ shat πεπολιαμίνοι zed χρ'.ςαηΟεις ,  
ώς δειχνΰουσιν οί παντα/οΰ εις τας εμπορίας 
πάλας x is Ευρώπης δίατριοονζίς. ύ:οικουνταε 
δε zat ourot δημοχαχτιχώς, υηο vjv εξαντι*} 
τοΰ'Πγεμόνοςτί\ς Ηπείρου, 'Εχεΐπλιαίονπήγαζα 
ό 'Άραγβος ποταμός, ο vuv x'^S°Αρτ^$ λ$γομζ·

(«) 'θ Πί/ας w  ΙΙονχε̂ ίλ ΰ/ίΐ ττ'ν πί>χ> χζιίτην ~τ~ 
ρ ζ ϊλ η λ ο ν  xmv *Ιω»νν»να>ν. $α ίτ /ν α κ ϊ;  syvjer.v α ν .

xr)v κατά την 3*vx»vCz xcSifcav θίσιν, cj» >.ij505i {νΛ*«
ς ζ  zzi c:



t 's j .  Aotoj s h a  η  τ ε λ ε υ τ α ί α  e p o s  επεΤνο τ ό  μ ί ·  

posttoX ’s ετ ίσ η α ο ?  τ χ ς  Ήίτε*ροο> ε η κ τ α  ojxopa· 

ο:} too Ο ώ $ ο ο , ζ $ ε ν σ ρ χ ε τ α τ η  Q s c a a h a « ο no a 

ί ί ν 3 ’ η x'tffwj Μ αλαχαο: «aX ooautoj, ερχετα* 

t> έ ρ ο ρ ο ; £:sr^i>  Α α « ?σ α ?»  Δ ίβ  το ό το ο το ο  δ ρ >  

ptoy iioosy εΓτέέαλΙοο τα  ςρατεοριατα  ε* r £ s  *f£- 

σ ΐφ ο ο  s * s« jp  Θεσοαλίαρ» χ α ΐ i x r ^ s  ©«coaAi'cs 

e 's  r ^ y  "H .ttip sv . 'A t s r i p a  έ ε  too Μ εσ αο ίοο  epsg  

jS o p sao te srp fiS  ώραξ» «iPot t o  ^ εο ο ο , δ* oa i-  

ξ ί ρ χ £ : α ι  oS popos «*S tt' w M oatE^ow a»« xa t δ.α

ora» rp s c t iw p x a ?  Beporos εΣδτη» Θεοσαλονόα-,τ. 
Δ ία  τϊοτοο  too ς ε ν ζ ΰ  ( a )  ε ΐο ί& τλλον a t  Μ α- 

H£S53iHai paia^ t's εΙς tij» TTrrf .'poP, xai at *Η· 

SeipaTiXTi £:ζ t v 'j ΜαχεΟορ/αο.

§. v{. Z αγ apt, *&ν!ύ$εν t'Jov*1(dawtornvepoj 
f o z z a v ,  x a t w s ε ξ  ώ ρ α ς μ α χ ρ α ν ,  ώ ω τ ε ρ »  too 

o poas T o ttco p o o  * « ΰ  ttfoje/oy to o  A axpouss*  

εΤετι tj i x a p ' / t a  τω ν  Zayoprrto»» vjtiS T T ip tsy tt 

α α ρ ί α τ α  ζ 'ύ μ α $ 9 x x d  η  ίτρΜτ/^ ij α οτω ν οροραζε- 

c a i  E srn iscsso y . Βατ* ;χ ε £ /ο τό  /x /c o j too opsas 

T o a o jp o u ,  t^ s coy Τ & δο/Μ ρχα?, τάττοοσ ι' tu -is  

a r y  Δωοων^ν» go t c*s ερα  Xcjjov too c p o o ; te a ·

(-) £sjfsw >w Jiycjts».



TOti Bivai το l-iOVarvp'.CV 7SO JTpOf'feti Ίίλιον. 

Οι «yxetroetoi that όμοίχς Xpt^iavoU δν,μον.ρα. 
tjkks πολιτευόμενοι» t*no tjj'u 6*|euc:av τον *Π* 

γεμόνοξ τ£ζ Ηπείρου, *Εχουσ:ν δμχ$ πολί.α 
προvotita, διότι tlrrerάχΰγ^νν εΟελοϋσί'ωζ είς τον 

'iW/j Οαοδΰν· Είναι χρτ,ςονϋεΐζ» m l yousi οςν· 

vosj, cs«ss m l yhcvta: oc αυτόματοι ’larpoU ze. 
λοί ’larpo: λεγόμενοι, εχρντεζ κατα διαδοχικήν 
παραδοβιν, yvaoiv oAs'yvjs χειρουργική» m l τχς 
jjpjfeiMS xtvxv χόρτων, ar.sp ουναΰροίζουοιναυ. 
το?, m l  χατασκε&αζουσι τα 'Ιατρικό, 'Εμπορεόον- 
7at και ofitoe πανταχοο, αλλ' οι τζλεΐςο: κατα- 

γίνονται εΐ·$ τηνποιμεναιην, διότι ηχώρα αντχν 
(hat τηνροτρόααζ. Τούτο tivai το υψ^λόιερου 

μίρο$ της Ήπειρον, οΰεν πηγαζουσιν ο I Trio’s 

ολα τα μέρη ρεοντξζ ποταμοί, ωςε ο* Ιίϊλοδνος 

ποταμός διαχωρίζει τους Ζαγορίτας από των 

ανωτέρω τόπων, οπού that τ&ζς ζχμαι τ^3 

επαρχίας τον BsXa, καί ανωτέρω τούτων tivat η 
Κόνιτζα, όπου κάτοικε? καί ο Έπίακοπος Βέλα* 

*? Ιιονπζα ομΧζ είναι εϊς τόπον τ^ς Μακεδονίας* 

επειδή τν)ν χνρίχς "Ηπειρον διεχωριζεν exsUsu 
ό ρ·φε·5 ποταμός.
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§. θ*. eA ta rcas το T e t t e X e y s c .  Ποδς

*0  βορεκζυτ̂ ον toC Zap:i*6S tarn *5 Κωρ») 
Καλΰ£ή«:, aaiafS37Ss<o astjjs η Ρ α ί ί ϊ ΐ ,  *Αρχ- 

t /c'-o δε Z3i πλ^σ'ον το ί p l ie r s ;  ποναριοδ €:s tqp 

cc'-^pia ZySrp,  curat j? «M/ietreXts *Οςα»:τξα, 

Πλάτ. 4ο» 4 #· Μ ί*. ΐ8 ° , 3 θ ' (α). *OAtji5» δ: 
ζατωτεοω sms «ffffaaas copses spss τδ δοτΛβ- 
psa^^stssy αδτζ?, carat άλλη τ&χαδττ;» ΛΑια&ν 

xcAsapLiw;. D sss τδ βόρειον δε t ^s *0 ςαΓΛ^5, 

cfsat αλλ-  ̂ B a p ]  llatad'U & f zsi δυιοιερ'-ύ αδ- 

«55 r] Π κ ^ ϊΐΐΐο η »ν Be&yXis&vi» εποτα its 

αρΐςερον cy  V  τ ο ί soTaMi» Πλατ. 4°> 2S*. 

JV»iz. ι8 ° , 2 g #* carat 5j npfprfhjj vj Ποερε«5, 
ττάλαί pi's διδα^ας, tZv δε ταπεα'ωτα’χ^. Άνωτί- 
pto βε tcraRj; ecu» Κωaa< η KspSai, Irretta ̂ "Αρ· 

5>5$3, *35 ΠΛί;7ϊ*2Ρ Τ50 τΐίταηίδ τ4 A-aSsSa. A t· 

a&zsg&s δ ϊ 7S*j ποταμέ  curat ̂  KAstssypa exras 

τδ ϊ "ffcrafasa. Up 3 5 «  δοτ«3τερ59 δε tau«;s 
e's Try Zp’.-sczv ογβy;j τβδ παταζοδ that τδ 
T«scXeyyt, Πλατ. .{Ο, 2 Q*. Μ^ζ. ΐ8 ° . S ', 
*2? cig Ctzar/trc ώρας προ; τδ βορεα&ταον

( c) Κιτί -U25 H0ZS3J κ> Btiiaw j»



των ^ωαννϋηύ» (a), *11 κόλας αυττ, είναι οχυρά 
in φύσεως» nai Sta rqs τέχνης» iro n  that με· 
ταξυ βράχων nai πετρών» rH?sp όμως πρότερου 

via ιδιαίτερα (β) τωνπεριξ ανr£s» nai ε· 
*st ηγεμόνευε ΐίρότερον ο *Δλη Πασσάς, εχω» 
πατρόθεν την αξίαν ταΰτην. Αυτή είναι λοιπόν η- 

πόλις, ητις εγίννησε τον ’Αλη Π ασσαν, τον *Η· 

χιμάν ο. ηδη της Ήπειρον» Κατωτέρω os ολίγο» 
είναι ΙΙωμαι, τόΑεχέ, εηεηα το Μαολάιον, Χ,χα- 

τωτίρω, το Φρεβοοηι. Πλησίον Si τον Μουλίνου 
πρόςτόδυτιχόν είναιη Σουζάτη, xal το Vaplixu 
*Απο τον Τεπελβγγι χατερχεται το epos Νερτζί- 

οΑάημων, μέχρι της Νίτζης Κώμης ανωτέρω 
των'Ιωανν&ων» Ταντα είναι τα επισημότερα με» 
ρη της βόρειαζ Ηπείρου» Νυν δε λεγομευ περί των 
παραθαλασσίων nai μεσογείων αμα9 από του βα· 
ρείον μέρους σρχόμενοι, ήτοι από των Χειμε· 
ραίων (Χειμσριωτων)»

§» ί .  Χ ε ι μ ε ρ α ΐ ο ι .  Ύά βουνά της Χει· 
μέρας« τα Κεραύνια όρη , εχτείοονται προς

(α) ‘Ο Ϊ3 Πε·Λκ?ώ. ττττδ» πρίτο» τό Bstith β ικιτ* 
τ5ΤεπύΔγιμ» C$» 6$* *Ε&ο t? oJss; ejaWiet, ί  c: a>Aci* 

{'in Sty oivaja'fn j*Wi«vt a?J.a £umzTWZ πΐηαίν*» 
(β) ΠχσσΑάζ,
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ρεοο-ρύρύον * βτο tcy Aίίλωιο; aijrpi το*" Δίλ-

6V» ο ο xci ΒοοΟρωτού «στα tv'p pfooyitcy tojs 

Ήπί/ρου « * a i  Ιχο^ ηζ  tgtjoos o*« ?o ra5 as  n p o s  £op- 

pay JSOJ δύι» · δϊύτί fjfOOT* «Οίλαδσδ Jtpos βαρύτε

ρο i s  piers?. T o δε βορ&ατατολίχορ p 0’j» 'i§£5 pi- 

p53 < δπίο διορχζεί ο ποτααος μέχρι too Τ«πε- 

isyyi « o r  mtoroxs^rep, η α^νωςο» ν*ρϋ/, Ιπ«ί· 

δο} or r»»az*s δύο e ôua»» o'JSsuzav E&uyp 6*fr. 

Ε-ς αύτα τα pip? λοκκο encu δ:Ι<πσρ/ιί05: or 

ΧετρεραΓοι aao -r?s Eatrbjs ρ/χρί τού Πο· 

sspucy.· *Q pio Esru'a trior προ; τβ$ βοριΐ^ς 
«οιλοδαδ πλ^σ/ορ τού A’J iin ac. *0 δί Πάνορ* 

pog, άωτερω too Δελ^άοο. A i Εωροι αύτώ 

«•as πολλοί, πλτ*ο σγναανμ/ν top αρι9μ£ν, εζ· 

το? ταωρ ποροίολοοο/ω» ζα: pscroyfiiap. "09» 

λίγομεν pass» περί τούτων.
£. ίθ'. Π θ λ β ί€ , M ira ΤΥ*3 Κ κ Α «  £ 2̂ί

νΐ "Ορχα, «ατά Trees εύ» ζαλοορΙρη * ο naJ.at 

’Cpraog, ε/ς top βοτορ «ύλπο». Κατωτέρω ος 

τούτο;; > ρετά το *Α«ροζεραύϊ:ορ άχρωτκρτον ti* 

εα» λτρτ'ΰ ρανρύς, zot Κωα?? *Ερ·^ω «αλο> 

ρ«.'ν Κατωτέρω δε τούτο;; « s c  s? Xerμίρα 
επί rasas πετρωδοος λύτου, εχοοοα «αί λ:ρ* 

οα μαρζν, Πλατ. 4 °»  i S #· Μ*ί*. 1 7 °» 3θ;*
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Ή  noAts aunj ητον to jtafat οχυρά χαί tVesj· 
μο s t είχε χαί θερμό λοοτρά. N iv  St «coot τα
πεινή so: ασημOS. Κατωτέρω is  ταότης «?ναι . 

άλλη Γραμματα χαλονμίνη, χαί ««  χατωτε· 

ρω« το Σίτο tow i χαί μετά toots ε?να« o Πα- 

νορμος λ:μτ*ν χαί Κωμόπολη επίσημος, Πλατ» 

4 ο ,  7 #· Μ^χ* 1 7 0 , 4 5 '·  Τ ο  δ.’αςηματα από 

της Χειμερας μέχρι της Γραμματας, Σποτό χαί 

Πανόρμοο | εΤνα: σχεδόν ίσο. Αυτή δα-’βί η β· 

ίκσημοτερα ϊ»ωμόπαλ:ς» onoti yAfitas έμπορον 
όιανίν, χαί σοχναζοοσ: χαί βλλα ε0νη. ”09(0 

χαί οΣ περί oHxrv e’yxorsfxs: εΤναβ ο'λφοντι πε- 

Βολισμένο:· Doo; to ενδότερον Si ταότης s?- 

B2f άλλη Άλανδρ:ανα ονομαζόμενη, χαί ετ: α. 

ιωτέρω αλλα», Παλαίςρα, ay:og Θεόδωρός» χα! 

άλλη Εοονόν, χαί αλλατ. Άλλο: όμως όνομά® 

ζονσα» άλλως αότάς. Δοοκατας, Δρομάτας, χαί 

ελλάς άλλως, (ος£ δεν ί£εάοομεν ποΐα είναι τα 

ορθότερα. Άλλο: δε τάττβοσ: τα Άλαι;δρ:ανά 

χατωτερω τον ΒοοΟρωτβό. Ποός τδ ενδότερον 

δε από ττ-ς ΚανΑης όμο/ως προς τα χάτωεΤνα:, 

η Χαρμοία, Βονδ/σ:ον, Πεσχ:ερα, Ν:&ζατ:ο'- 

ψ:ον, Tpay/a, Κολωνία, Ταζίόε:ς» Κατ:ζη-

δΐ'5 , Bscs:. Aura: eTvae προς την μεσόγειόν,
Ob  2
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$3s «  Π ; ; 5  *ν> χΰ Λ κ α  cs

K is a t iis s  ec£y5 sol *t*j KsX’JS t»  nGicpiaa, 
a£s say Β ι^ ο ίτζα ΐ» ' cpts&s o.io t r s  ticiiVvj 

sa l χάχχ9 eTra: η KaAcJoj, Aaati^rj* « 

i j j i k i  s a r a t / p s  τ ε υ  T fn iA iy y : s to a j  Suspas* 

“E r w a  εΓ;3ί ?c Γβρ&χιον z a ia u p a , sat c: 

II; :y « a ?-?:5 , Bpopccsaiptay , sett Σλΐπέί^, 

Kaii/aaca s o l  Aa^aapart» spas Saspas z£s 

’E rra ssn^s, sat ζανχτίρν τδ5 *Apyapazaspao,

"119 Π μ : Ι5 g: X*:pspa?o: elyat Χρις<α»

tc: - i/ a ::s sa l 3Αρχιερέα , sxtss oXiyay τλ/£» 

TevGza». Π : : ϊ  ; 3  ufoss cs tsv  A ’ja^ & s  *>% * · A
pr'aaa axat set Aar& s:· *H p iy Statists a it  tea 

cfva: Gyusxssrar], αλλ* cl τΧίΐςαΐι sat pcX:- 

ςα  c: " c i ;  as p ip iiay, *aray:tfi>:ae ef$ £»» 

A^spzsai?· T vj> Cc αιτίαν Taatoa asssie&tsry &t 

JlspiYr/rscu (q)  ε?δ avy αμέλειαν a tea *i=p£tci>j 

επΕ:^  Ears: asoa^rtjTG: el cr/JpOxai ε'ς ta Ziy 
para •^5 Γ:ς&^3 7 gSsp rnj/άζε; c tjS:sGs > *<ρε· 

pas ?λ Ι sazasatsa's ^ ΐ ·  Kat ρόλίςα pas sanj- 

yspsiv, AEj’aaris, oit cl c ra ss* nlpnsaffi sa- 

C’̂ ^ z J s  el’s tv;s  K&av sa l *£arxi:av, zat £& τα

(j£j S i i j n S l y *  y . jji·
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rJpna  της Oikoaprνης, *al 'αγωνίζονται ub to- 

coos xoiroos 9 «|ο$ο καί ΧΜ/δορονς * px 

caw  τα aypta *5ptj. ΉμίΓς 5f αμελουμεν xot 
άάιαγορονμεν, εγονηζ εμπροοΰίΟ i 'j τά oWa* 

?a tjftay τοιοιίτοιις. Kei Teas «^oyfft δίκαιον. 
*Εττίι£η eynusv top's τρόπους« xai $*y ypap:*£o- , 

μεν την χβητα> xai tjjp i {  opt ay ω<ρίλδ<βν. Δ ιρ 

εα;» άρα δυνατο'ρ ρά περιφέρονται sxi: rratspj; 

? »  * Αγίου "OpotiSi η κοί άλλ»ρ Μοραςτριωρ * 

fie eyte λίί’φανα χαι άλλβ τοιαΰια 'isos ,  άπερ 

σδ&ταί xai wan το ysvo$ * Teas oip ert/at δυο· 

χολορ νά roils παρα/.ινησωοι χαΐ εις ψιλόμαγείαν 
χα»* προς τα Soy^ara xa? ttpuv αχολο?ί9ίαυ, 
ωςε να ουςηοωσ: χαί *σχολεΐα επί τούτο, εω; 

να γλι»xopSacep ολίγον, βπδίτβ εκείνο: ευρίοχον· 
ct tops Tposous χαί τα μίσα δ:ά τα περαιτέρω 
μαδήματα, Οταν φωτιο9(ύΰιν ολίγον, χα: ypa- 

ρ&οσε την εξ αν τον ωγίλειαν. ”Η ττροοχϊροαίρ 

να αρπάσοσιν άλλοι xai αυτούς» Δεν άκανομεν 
τί γίνεται its tijp i ’jp:ay; Η νομι^ο μεν μοίραν 
ζημι'ασ τό πράγμα. Δια touto cu»fit9:ffOPres τον 
βίον τούτον ι δεν υπαψεροοοιν άλλον, άλλα γί
νονται ςρατιωται, οί μεν Χριςιανοί οπού ευρώ- 
οι μια?ον οί δε Toypxor» των ’Aipptxapap'Hjo-
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p osap , των Βαρέαρε^ω» χαλουρ/νων * ο: δ| 

Λατ*£3!, τ*55 Νεαπολεω;, οπού f <χ5» τταλαιο9{» 

η> τάγμα Slazsttovuov χαλίόμαον ί*  itayopap 

jzfpsv r^s Ί&λορΛτ* xat Ήττείοεο 
μίνζν. Oi Xtiuspalox (νΖαμοϊαταχ ire τον reap. 

y*8® HaspKars;v, χαΐ τραγψ$οΖιη οννίχάς pi 

εολε» «fSawiaffpop raws cryavas «αί τδ*ν 'Ηρϊ?· 

βριδ» asrov.

Π ρ  o« ο ν τ σ . Τα προϊόντα αντωρ tivauTes- 
νάματα, ^Ελαχον» Μαλλ/b», Βαλανχίίον» 'Pr/r<- 

coj, Δίραατα9 Σοομάζιον, oj to  *Ρο»δί&» (ο) 

λε^ορενον, χα* ζαΧί*^. Τα πλεΓςα τοοτω» αω- 

λοοντ«  *& τον IIczpopptOB» "Ere δε «α! €tj toy 
ΑόΚ'ύζα* Jtai ε*5 άλλους ραροδς λιρεεας, του; 

δ.-ιο&υς ονορα'ζουσί Σχ,αλ'άματα. *Δνχ) τουτω» 

δε λαρ6α»03σί ταυρεχία «α» πιςόλια τ^ς Βρίο- 

«:ας, κα? «οκτάτα toj;  Ηαλαδρ/ας, *Ετ< δβ χοί 

μζνματα , δίαν δερ Ιχωσι χρε/αν αλλα^ίς.

§. t̂ T. ’A p y o p o x a ^ p o » .  Κατώτερο» too 

Ha»ορίου, χαίπρός to εσώτερον, zaittipα»τώ» 

βουνών njs Xfeaapas τάττοικπροί Γεω^ραροίτο

( α)  Pco; e V p n  m s  ‘Ε ΰ η κ ς / ,  * 0 5 »  βγβ»ϊ»
'Pc·^
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’Apyupaxaspav, Πλατ. 4 ° · #7 · Ν η *  *3°,6',
πλ^οίον titles ποταροί τον ’Δρχυροχβςροο λα
λουμένου. "Αλλοι οs ονομάζομαι Δρινον τον ποτά* 

μόν τοοτον, οζ tts ίνωνίτ« ρε τον Κελυδνο*» nAvj- 

ciov ta ToseXiyy», χ, σχηματίζομαι μεσοποταμιών 
την ρεταξυ χώρον απο του AsA&vorvj μέχρι της 
ΚλδίΟουρά;, όπου χίνίτο* το χολτιωρα τοο Ιιδλυ- 

δνον. Κα: «Μίδη το' Άργνρόκαςρου εαιαι εξω 
τον naropao, δεν άναγέρεται βχβ?. *Α πέχειδέ α- 

«δ των ’ίωονν&ων npo's to βορειοδυτικόν ως 
δέκα λέγας, ας λίγα  δΠουχε&λ, ’Από δε tvsS 3α- 

λαοο^ςείνβε πΑν4<Ηες$ρον, Ή  3«cts είναι κοιλάς 
μεγάλη μεταξύ των βουνών τη$ Χειμάρας, καί 
του ΜερτζίΛου, vj-res εκτείνεται μέχρι του Αύλώ- 
νοξ ε?5 διάςημα δεκαπέντε λεγών. *ΕκεΙΟεν δια· 
βαίνει ο δρόμο? από τών *Ιωβινίνων είζ το Τε- 

πελέγγι,  το' οποίον εΓνβί cos £| Asyas κατ' $ο· 

Θειον προ; to βόρειον» Ή  τιόλίδ aotvj είναι ο

χυρά και μεγάλη, έχδι ώ$ τέσσαραζ χιλιάδας 
οΤκονς, και είκοσι χιλιάδας έγκατοι'κους, χαι’Αρ* 
χιερέα τον Δρυίνονπόλεως xal 'Αργυροχάςρου. 
Πρότερον iiiv vfxov 'l lγεμονία ιδιαιτέρα, νδη δε 
υτ.όχ&ιται ε?5 τον fHyspev« τών 'λωαννώωο, Κβ· 

τωτερω δε είναι η Εώμη ’Επίσχοην;, 4 ιι χατωτερ,α



»o AsXSaaxr, 5s£ciOn toy sstaoov. Προ; o c 

curs 5s αριςίρο&Β toy ~ν:αμη  fcoai cos *?<njtai 
oj ΛοζοΒρπτη, «K ite  ̂  Νί£*τζ«» xnlcKkat, Ti* 

res 5s ypsrpooj: χαΐ aiay Kapnp Φο»ί»ρ» epos 

5bvpas tvs Wifet§5j5 χσϊ/Τ ΐ̂» Κατωτέρω 5s ε*ς 
?o ΣαραΟαλάσσίίΰ, tuuasmτίρω tub *Ay/ap 2a. 
px/'ta , ypapoyos χαί aAA^v Νι&’τζαν.

§. ey#. °Aj>ioe Σ α ρ ά ϋ τ α .  Κατωτβρωίι 

-Oj  ΠαΒορ^οο ώ α! όλλος fztxpo; IleipoppGSxa·
KcviEiig. 'OXiysB 5ε χατωτ»ρ» roBtoy Soar άλ
λ ο ;, οπ30 ώ α ιη  Κω/ιη *Ay;oi SapaBta seXos» 
fiS-'sj,  its tea οφωρα τραχ5 aai xatajsjpov. ‘Ε
κ? οωζβοταί ra ipiCaia 5m  :ιαλ«ω» ftopyus, 
o?ras; sxn’oSzsaa sis ψΰλαξιν row Xroitios ,  rj 

t^s Bapsjs. Ό  ηίρίξ oor^s τοπος *?»atr *ρτχ&5 

xat οχτρττο,. 'EsteoSa Populous:? otc ϊ}γο» η 
'E lsteta.

§. r5\ AU<?£ bob. Κατωτέρω 5ε raar^j 
xo' Trpsg t^b Μεσ^δίοο ( W  to  Aik&vzv ins 
T'ds;  Xoyo9 i : j  tag axpag tub Kspaoitfa» opay, 

ΪΤλότ. 3 9°, 5o'· M i*. 1 8°, 4 '. 'H aolfjeunj 
tor» οχορα zoi cfs octtto5r9P, εχίί xor
td$ oat a  YpisdZas iyzatoiions · zos itporepos v;-

top 'HysuosAz t5«ziTfpa, ηδί] 5s onoxirrar εΓ; to»
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’Ayspwa t m  91ωανν&ωνι Ej$ τβ πβρ:ξ δε Tay
as; 3 zazouwGi tu ts  *Αλ6ανol fit's μιχράς Εωμας. 
Τα δε npoFayra toy roitoo tautou fiTvaj |u3Ujtij, 
Βαλαν/διον, xal Κατράνι. Μετά δε to Δέλ&νον 
πp?S ta  ’Ιωάννηa ta/ai to AtXfftvau fit's χοΛάδβ 

Fj>opov« *Enfrra o? Δρίτζα ,  Κωμόπολη» δπου 

zarotxooct» *Αλ<?αροΐ Χριςιαυοί, βχοντες πολλά; 

ExxAjjctas, και βρ μοναςγραν. *Exfis γίνεται xai 
χάλλιςος οίνος. Έπειτα είναι to Καρχαλόπονλον, 

0. ι*#. Β ο ο Θ ρ ω τ ο ρ .  Κατωτέρω δε τω» 

Αγίων Σαράντα είναι τδ Βοοδρωτορ» Πλατ. $9°, 

4 2 #·  Μ£χ. Ι 7 0 ·  Sy*. AiTvj og πάλα: λαρατρα 

πόλις βπα9ί πολλσς δοςοχί'αδ π ο λέρων, ζαί τε· 

λ®5 spftvfi των 'Ενετών. "Επειτα δε «λα^ον αο- 
trfl oi Γσλλαι τω 17 0 7 s  άλλα μετ’ ολίγον ά· 
ψηχαυ αάτά/j πάλτν, xairfi/) υπάχειται fit’s το»*Η- 

γεμονα των Τωαννίοων. ’Αγναιΰμεν nocot sfvo; 

ot «yxatotxotf όμως φαίνεται οτ ι είναι πολλοί Xpt- 

ςιανο: ,  εχοοαι χαί ’Αρχιερέα. *0 Xtpcsja otitis 

£«2; χάλλιςος* ©δε xcXnos ίχΟοοτρερο;, ωςε 

γίνεται xal yaoy.apiov ixaviv? xai xoiro fitvae 

to εμπάριον ayrttip, ©που δε» Af/nooct' sots 

JiAorapta των Kfiρκυραίων , δίοτί η Κδρχορα if* 

Pat αντ&εραν.1

3g3



« ς \  I» ο ι»i  c  » ο Λ ί £. ίΐατιοτέρω  &  το5

Β ί» 9 ρ » το ΰ  εί»α: η  K ss ta td L »  » Κωρ&τολίς πα>

ρα9αλααο:α , orrsti ζατεεζο ίβ ί T c o p a o i, ω ς f  ξα-

*5σ:οζ φ α ^ λ ϊα ί .  Π ρ ίς  το  ec& repo»  τοότωρ yai

c irc a  or« εκαζ z a s  ο: Βοανζαλάτα**♦  ·
φ. ι ζ .  Φ ο λ π τ at* Κ ατωτέρω  δε τοοτων .?· 

t a i i j  Kepac/cr, Κω^τη χαΐ λχρη» τω » Φολάτων. 

*11 δέ  Κ'ϋ|»ίΠ5λί5 σότω» Φ ολστη χαλοορέρη s h a t  

€:ST0€c$5r?pos, Π λ α τ . 3 9 °  > 4 ° #* M>jau l S 0 ,

5 ' .  Ο ίτ ο ί  c 'ia i  ώ ς δ/.τω χ ίλ ίά δ ε ; ζαί *α τ:*«  

c v : ?i  π'ϊλ·?; Κ ω α α ς , έ ν α τ ε ς  *οαο» δηίίθ*ρ2- 

τ:κ·>» ο ο ς η ν α , za t τροπο» τ:εα ertju 8*λε^9*ρ2:, 

d lT 5 1 ;5 5 ifS  pc-occ TOT c ic /S sj φ ίρο» ε*5 ToVH- 

^Ε ^ο ια τω »  ’Ι:·^ γ. : : : ϊ ϊ .  I u t a t  ρ ή  y ia o v i ;  rap  

Σοολίωτω»* £ρως π ο τέ  δε» ο^εραΓχηΓα» f it  a£* 

τ ο υ ς ,  >.ατ5Γ,*^ό^ε»ο: να  ^»λα£ωσ: μ όνον  ttjp ί

δια» SA£c5«pia». *H ^ω ρα  o J ta i»  «i»3i e“pops5 

aoi aaX t'at eAaiOtpSjJOc.

§ . n j .  Γ ο ο ρ ε » / τ ζ α  ζα:  Σ α δ α δ ε : ς .  

Κ τ-ω τερ ω  δε το&τω» f f s a jq  Κω\ιη Γοοριεε/τζα, 

z a i -ζκρές, 2 ο* έ «  ζατω τέρω  άλλη Κωρη

aa : λαη;» Σ α ίά δ ίίς  zoAoaaew;. οπο» Ο: εγζάΐΟΐ- 

ζο: /α τσ ν :ίί» τα : ί ι ς  τη» αλ'βυταιηρ. Π ερ: a o r s f  

c s  e h a z  zn i ολλαι Κ&ραζ.
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§. »θ*. Μαργαρίτα»  ΚατΓοτβρ» £βτοά· 

ςω» ζαΐ ολίγον προς το ενδότερον είναι ·η Κώμο- 

πολίί Μαργαρίτα, Πλατ. 3 9 °, 2 5 '. Μ·£χ. lS° , 

\5*· "Ε^ε: ml tppoipiovt οποα χβτο«οον Τ ουρ· 
«ο:. *11 xtsptoyy τν,ς χωράς tcrjwjs είναι foetraj* 
αεριεχουσα soXXss Ηωμ<ζ$, τας οποίας εξου· 
ααζον oi exs? πρωτεύοντες Τονρχοι» OSroi *ί- 

χον πόλεμόν με τοΰς Σουλιώτας, ctttvsg ελα- 
6ον απ αότων τας <|η$ Κώμα?.

395

°Αρτζαι. Κβλλίον»
Βερμττίτζαν. ϊ\ολοΰρ:ονο
Γχαε^ν. Λοογχανίοος»
Γλοχό. Μουτζαχατσζ.

Τορίτζαν. Αίπεμπ^λίον.

Τιανούτζγρ. Μποντάριοο,
Τρόπας* Νεμίτζαν»
ΖαοροΖγον, Χ?ία««α5:

Ζαρα&ναν, ΐίοταμιάν»
Κατζανογβριον, Ώεριχάτας,
liAfteovftzv. Μαλιοχιτζ'άταζ.
fio ivaf» Στόνο$ον.
1*0pottavrfl* Σπαθάριον»
Κοοωντν. * 9 Σαλεασιον»
Υχορωνόποολον* Σκάνταλον-



T&xoip::;». Ks'terji·
Toaeasasaiw a».

T a ira s  *0 3  S ^ ta s  styja Or Mapyaprojsas apis 

SATstfusa) or Zaolrarar. $ar»Stai cpas S*< η- 

cayuatpar a: Kapur* aurar, Stars aza too Sao- 

λτ sa ; f 's  Tir.’j  Napyapszaa l&a* e£ copay Spa· 

pas* aaj or SaoXratat είχε» τοτεαβαρ»? apai» 

βίας^αα.
f .  &· I la p a p a O to . c h y s o r .  npag ca a-

varoXjaiy tijs Mapyypitvjs efras *5 0apapt>9ia# 

syazsz zas aaV/j ΐζα^ο  κ ίρ ιο^» , xac Eapas 

rtsXiac, »a; cirs&s εξα γ ία ζα ν  ο ΐ ί ζ ε ΐ  rpatiiay

« 5  Tsopxor* w05ffl eiaoso xae I f  <m av tases 
<katsa oJ Sovirarai* *Q Παραρο9«* (άνομάζεταζ 
zai Κάςροοταο Δανάταη. O ?S s Taisxa: aVaao- 

ζοοίΛ  a ir 7*3 ’A T sa s i Ao«j ijtsy 03 fttjroanoJl'S 

c a y  TvtaoiSay» q  ©aiaiSas» a s  υαμίζοηζίu ·  
y?5* Id tSij^eay d p i ray Θία/α» notapov. Error 

©poss 5 : ίΐλεΓςΟ: Xpc^cassi, leaser *a i *Apyupia.
5 * vim S aoXe *  H p 5 ;0 sa ;d a ;t^ s  Ιίαρα- 

pti9&s ehiat co oiiciata» opas Σα?ks ζαλαόρε- 

ttsv, Πλατ. 39°, 2«5#. l S rt, 3 6 ·  *Anora 

ΣΓονλί ρ/vpi tao ’laotyicay cos? "Αρκτο», efrae 

S?Ka«ccipay apaySpapas. Sls^pj T053 flapapo·



S'frs ow a· p«*pt r<3 JVJopyspt'Djs fif* μίχρ  
τί$ Jlapyas o « » “ p%>* ?£s ‘'Apzrfi &κατ6οαο- 
prs* psjrp too Aoapoa true* pfigpt i i s  IlpeSa- 
ζνςς δ εζ α τρ ε ΐς  (<*). Ή  άρχνϊ toutou tea otaicsjtofr 
yit-aas fiae*ay»&3?osi πωε xainoCeu a\i&it z a l i p -  

ρίζω*©?} fits exstao to ηλί'&ζτο» epos · fitretevj οσα 
(hop pffypt τοοίε film  arJQaxa * oca Si «λsyos» 

crarot ex napaSg'cscas, efm  Taira. Tas's Ποί- 
pfitfis fix t^s fixe? ^vjetov Kca’pvjs Γβρ£ί«ον χα- 
λ ο ο μ ίν η ς  ζ β ) ,  ς (ν ο χ ω ρ ο υ μ ξ ν ο ι an ο τωο Toopxcoy* 
otsfir.covfitSTO op os it ϊμ ε α α ν  m ?  fit's o o jc k sc a p ,  

’iSstiTts δε zai oi nfip&txot τν'ο ^oo^tav xet ασ. 
fstXrtav too τόποι», owsppsov 4X8? xor’ όλ/yov t 
zat ηοξανεο ό αριθμός. Tovpxos zts Σοόλιί 
ονομαζόμενος, ώρρηοε »e &a>£?j oytoti's Ixfitfov * 
xai fî sFfioSvj fits x v p  ράχν^ν. β09α> (Ji/opa- 
cot to "Opos Σοΰλκ, onou szeoso ό  Σουλ:; ( γ ) .

(a) l i r a  τί» owWnjv owyyf1?^* *Ι?ο:ά; ζλ·» 
Σ ^ ϊϋ ο τ χ * ,  ο δ ΐ ί  οχεμον τα ' ίΗ ί ΐς α τ κ α ' τ α ί τ α .

C p ) 'Αλλη ο μ α ;  e 'v s t  η  {.τβζΐαχ όμωνι>μο; Κ ώ μη τ<ο-ί 

Τcvfx<D7 ίΛπσώ> τοΰ Tc-ελίγγι ο Jest, Δύτηίj  ητ&ν τί» 
Σ ν Λ ο τ χ ν .
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(y) Tetaaza «ο  ματ» των ‘Αλβανών cwfCjar/tcc ττολλα* 
a’sciS r/ τ ί ,  ΣεΛ ιμανη», να «»?νζ(νε:ν  ot; Ta 2«»λ: ’ Ο» 
Cm ni; Swi x̂aVijs όνβμίζίτχι f.ao aura?;.



*11 οε αρχή aawj Usat isa% δ:οτ« a*s Aryotio:, npi 
«ίώ5οη*ο57α yjniixv poAtj rjpiraoyro fi$ to So’J- 
Ac £:srzo;isx avScts Uassi >a yfi’c'jicrrp όπλα. *H- 
c a v ip ’jJS aii~37S οποϊειαεεο: Hopras, yyjtj-
p:£oyr*i αο2δ&τττ» (ta  Σ~αχν*ϋ τκ» *layy&siy 
Μπε&ρ Μπδφ ονοραζορερον» ο,τχς yp'/ετο  «- 
χεί άπαξ too χροϊοο, zai «Aap£au? toy oyyijfcj 
φοβο? onotayi j, Bat* ολίγον το/yay oo;oj-
Θροισ^οο© πολλοί, χαί ρ*? f^cy-es τρο;ρα$ ixa· 
»J5> χρ~αζον »*τωρ yaroV^y *Aya&oy tas Btc- 
p 2a> &*3t£oAoy93p£soi» οτχ δέϋ άρττάζοοο: |gVa, 
αλλ*2 τα Γύ:α, τα οποία carol otayza£opeyo: 
αψτ/άαν9 sat eyyyoy €?ς το χατσξτ;ρθΡ opoc. 
Καί ovrti; είχε το zpayaa* /na&j tspiaiovro tar 
τα too; ίΐ^τεαοο» χροοοο;, οτβ τζμαζον ο1 Σμ- 
ΑίΧται, πίεταζοτχαχ ίξ-ξρια ysssait x t o i f a ^  
Αία:, ttcy οποχ'ϊ » η άρχη ^roy yya^oj * ort xa- 
ToyoBTOj i& tod nspxoixfcv totod xoZ ytopttov 
T7tz ’Hnttpoo* Mo coy 003 y£y*ay vj αρχή o*y 
εόρδΟη, zai ίν6μιζ?ν9 ott aural r^cta at op- 
yaiira tm . A:a τοΐτο Aoinoy ei^oy πολέροος 30- 
τεχείδ ρε to-js ysirorns 'Αγά$αζ τ^ς  Mapyapr- 
T7J5, ΤίαραμνΤιαζ» zai ^MsofiSSiy « χαί εοδοχί· 
ροο>τέ$ 'ίος®5?9 αρπαζορτε; tag Kωρα; aurw .
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ως{ σηνηρότν,οαν διοίκησα δημοκρατικήν * 

rtip-'cr/fu έζνρταίξ Ηωμας, ζα) χ'λιονς πιντα*ο- 

c/otjs ηολί/ίίξά*» *Αηδ μ$ν τονς ΑΊαργαρινκρονς 
ixoptevaav τα ρφίντα χωρία, β«ο δί too? Πσρώ· 

ρο&ωτας xat ’ivawhas ’Αγάδας ελαίου τα

399

"ApSoffiOtf. Κοντότας,
’Αλσοχωρίο». Κουτζιανόπουλαν.
B ’jJUap. KXfiitaSsjv.

Γλαβτ&Β. AtiSov.

Topsvxv. Μπάςεα».
ΤχινάΚαν· AloKoGlvav,
Υιαργανην, Μονλίαράτα$,

Γ  ολόμνρ· Μπάλα».

Δραγ Ό&ζψ. Νικολεσάος.

Ztsyaptu. Παλσιοχώριον.
Zsph'av, ’Ρουμανάτας.
Τιίρμνρ. Σίασιν-
Ζεγλίχιον. Συςροΰυα/.
Ζ εσιάναν* Σερι&άναν.

Άθλιους» Σκιάδαν,

Κ ορςιανην· Τίρδα ζιάναν,
ΐόσαν,οιν·

Το πρωτεςα /.β? αρχαιότατα χωρία των Σ&υ· 

λ{»των ijtrav τεσσαρα· Το Σονλε* T a sya s a



«πτα snaix/as g τοο,  Hur.i'jOivzai τοίϊοο;» e?j 
-5 \.£ :! ;y  Ίζε?.πρ:ον, l l i (:!yan;v, βΰλίαι>» *Αλ- 
c3;r^j:oyt Ksyraras» ΓίΟ’̂ λα;.’, ZsjAvxio:’. Ή ε-

• «· 9 %
rr.-’.c artcaerJiicy ana ̂ €G^a$s:ay npsg βοαραν vrcv 

«νοεχα ωα'-ον* το οΐπλατο; ao/iss te:ay. Λ:θ=σ- 

iWisu'ar trrcT^Gyartoioo Σοΰλί» SAA·,] a£y δοο, αλ- 

A-*Cc7pc!S*J «CMWS» η «Λ$5 TT52?$C0C2?. 0:3 

£g aovscaa'S πόλεμός* οΐσΐ<53ίιότερ2{ ε*Λ το-jrxy 

γΖν axoimZv Ζρχονιο ε'$ τν-y fwjtportoAiv, or/ 

λϊ§*^ε*5 το Σοΐλ:, οποοητδΐιτο ccaroncSyy xa: 

ο; αποοχεί:;:, ;:α:ε*χε:2εο εςαάτεοεν χατα τσ̂  nec!- 

Ο· o i άλλο: ε'δ/πζουτο rv;y yvy eyas* 

2 ?Λ;ϋτο:· £ιοτίε*> coa ίλααττεν ij αχτϊς τοοΣοο- 

? Λ ο , εροίτιζε τίάντα τα περίχωρα > ωςε ο: ε;τ 

0δ5* ci'o επλ^ε/αζο;» εΓΐ toos τοηοο^ «may. 

Ο : ce fcv̂ CS: εοο/ζμαζον πάντητε να y.vs:£uaW 
το Σ ε .λ : ,  Π.α xclxcri τν;ν ρίζαν* το οποίου κ- 

τεο c-'szazcv, είχε «αΐ ςεια f:*s roos ηροηο?α; 

C’jyrzJpzra. Ο οτοι οι γενναίοι άντρες iauvsfiizav 
c’jtxs c*5 τα όπλα, f:$ τνυ apoSlav y.al e*g T/'u 

<:=rap^ct;;-y του Qavozcit υπέρ πarciioq, Z · 
ς ε  g o ir ic y  r i c a r j a  a u tp / ju  £ΐ$ itoAAoos πόλε-



fiO'jS* xat £t£ Κολλάς Μριςααίΐζ, μόνονδ:ατδ? ou. 

cw’̂ S ayyaiaias χα:ε*Πίτν}δε:δτϊ;το5, τα όποια Bzy 
διαρερονσ: παυτελΜξ ess τα κατορθώματα των 

προ^ίνων αντων *Ελλτ;νωι>. Oe πολέμου αυτωυ 

ε?νπ: πολλοί xal ένδοξο:, tovs onaioy; έγραφαν 
0iaJ9p3e 'ίςορικο?, x«: είναι ιδιαίτερα πραγματεία· 
E:'s δε Toiitay των 'I^aprxay επαινεί αότονς μά- 
Kira, διότι εποΚεμουυ με°Ελληνας9 τους ‘Αλ

βανού; » ο: οποίο: efva: δλο: "Ελλν,νε; , χαί ε<* 

?ocxio5v;Tay * επειδή s'vSvuo’Jvra: έ τ ί, ότι ε · 
iQ'jp'Aiifyaav καί νείύςί ιραμιλίαι ολόκληρα:· 
Τέλος δε ενίχησεν αότοός ν  όόναμις αμα χαί 
πολί«χτ} του *Αλΐί Πασσα τω x S o 3 , xas iyo- 

ν·ν$ν;σαν ο< πλεΐςο! ε'ς τόν yριχτόν εκείνον πό· 
λίαον* asm δε εαΰ&ησαν, έφυγαν sis toys Ιϊορ- 

ys’Js, xa: e’$ τα; λο:πα; Τονεχας νήσους,
§. χβ\ Π ά ργα ,  Κατώτερα δε tvjs Map. 

jap:tv;; cos δυο ώρας χάί μισνν, είναι ·,' Πάρ· 
γα} Πλατ. 39°» lS '.  M tjx. iS ° ,  1 6 ',  inert- 

tv; πέτραs εκτεινόμενης είς την θάλασσαν ε'ς 
είδος χερσονήσου. νΕχει χαί ψροόριον οχυρόν, 

δπερ έκτισαν ο» ’Ενετό:*. ’Δπασα δε* ν; περ:ρε- 

ρεια αυτής, ητιςεχε: §όο λιμένας, χερσόνησος ον-

ca, είναι ω$ εν μιλιάν > τιεριεγρυσα οχτακόσιους
Cc



0U5’j3>kv o* μεν τετρακόσιοι είναι εν τω tpprj·

pip ,  o: Ci ίλλο: F?y·:: όμως πανταγό^ίν
i'.-asa xst ^ijiHjosrsc. liara as, m : cw”c* • « » *
ueta; μαρτορίας, vj πόλις εκτίσ9τ) προ τετρακο- 
σίων y^psiav ανωτέρω τ;:? Sa^acGvjs tts first) 

tccrzv, όπου ωνομάζεται sτι ο τόπος ΙΙαλαιό- 
παργα y πλησίον τνς K ap /; ’Αγειάς καλονμί- 

L'.xs; ειντι xai ολλη κώμη Σινίτζα. "Κπ*:- 

Τ3 c£ μετετέΟη εκεί, άια τήν οχνροττ,τα τοΰ
Τ^που ο  C i  M i A S T l O S  Z G A i t  a 'j 7 Y t V I -

π ? ρ ρ ϊΈ ^ « * ϊ : ί ο θ ϊ .  *H επικράτεια αάτ^ς εαοι 
ος οεκα μιλίων ’Ιταλικόν περ: τνν πάλιν ί’ι 
c'/ν,μα Vjpzx'iTikiO'j , εν -ή εμπεριέχονται ’ΐ.\αι'2·
i c i , Άμ-ελωνες κνι Kv-rror καλλιςοι, λειμωνών
xa: άλλοντοιοότωνκαρπού. Or ^ i’EAatwrf; ay/· 
ματίζονσι css  ν' 3 ia ; o£ra.’ Ey£r xc: ολίγνρ γ-ωρ· 
γτ,σιμον γ/ν . Or Ci ’Εγχώριοι καταγίνονται εις 
τχν χαλλιεαγΐιαν τοότων μ; ini το πλϊ'τπν, 

επζΛκ, ο λ.μν,ν αν των οεν είναι καλός. "*05:1; 

μόλις eyo'jc: καί ως ϋεκαπεντε πλοία, καί εμ· 
παοτάονται Βαλασσοποοονντες» ITc'^roy μεν ·/.· 
coy £/.ftl5.rpo: cvjfiOxcorrxMs rroX:T£*j3'x£yo:, as 

zct or So’jX.-Cdtsj 5 xsr fr?.?.or πολλοί. ’F.voyj.oo-
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no τ η ν  π ρ ζ ς α ϊ 'α ν  τΐΖυ 'Ενετύν 1 4 0 1  , q:g

G9t'9y;V/;s ϊ vjri; ε^εΐ/ετΰ e;s ?5U3 KaGpoyg, aac 
7M l/{}7  c’” c«»jg-o5·/] 6'j tw i ’iycrw. li^tra Gc 
?gys l u y i  c"a5iu rra?.:u ττολλά a'.*x? *J^3 ?.·,υ 
vSiTCBiiy Toygavy, «a: o-.i τοίτο e'xTicrcy *’.*y 

tuy ijaAjy ~m i  j  7 ;» , m l  ftsrwKvjjay cne*. Ιία- 
τά τον cz'jtgv M ’.pvJ eVric/vj xci 15 iVTagyppircfa 
'i'y’iyayrasSc ysy*ac,vj oa.aiAj'st: c:5 «v*y iTajyay 
tpraxcyta ac» -.-.ία. ’A?..VJ cyy/ivj r:it£  r.vvyAv^ 

Z/3535 * ?.2! eoJcror ta* oiKarcCC^^a^. G jci; £-Λ \ \

[iStizv υςίρον f_tyy> GiaurTza 1 ίς  t*>j cyarra» 
Gsyyte: χίλιοι Ιμ ιο Ι o ’::s:v  r.rrAc. UTgoripsu
μϊν ΰ-ειιεροντο onKisyy τά GS.ya, cy icoj^GoU 
ckiy&xEpii εκεί o; Tovox:·*, xcr: rrcpicjiri^oi a: 
X:!?!ays!f 9'’τίΰΞ5 Caa^oyro o5;ex3*~'j' c, c$s εί- 
ρ ,το ;, or* o "c^saos ά/u επαυυε Π3*£ £% ?v;'y 
ilrrc!,35y. AAA υ-ερ’ΰΐεαον αρ oy eToyex:t"vj. 

σαυ x «  πολλο: Xpr^reyo:, irrXvj^yyau ο* εχθροίαο· 

ayy, χαΐτάυε.υα ο μ ιά ?*'Q jzv b r .i^ spw  ~ολιορ- 

X:c;, ϊ.αταΐρομνζ k λεηλαοΐαζ αονεχε:5. 'Ανθιζαν 

ίο cp.’jos γΞοναϊω; βοηθονμενο: ?.rzi ν~ό τψ2ν  Eyi- 
Δια i c t j io  κσρεζίνονν αοτονζ o i ’E v S io :, νζ 

άρι-σασ» τούτην την περιμάχητον ~όλ :ν0 as: νζ 

μίτοΐϊ.ηιχαιν ε'$ την αντίπεραν νηςον ΙΧσξδάΒ
C c 2



aoXoy.mv.y, xai δϊχαδχτώ μιλιά artf̂ ooirsai της 
<£ηρα;. *Αλλ* itftvtu i  si» η3ίλο» ta  άρηεωσ» 

τη» yx« Ιχδι»ην, δποϋ ησβ» ·«  οςα τω» yovi'xy

os των. Τβλο; is  άρ* ο3 άηέρΐρο» τοϊοντονςηο· 

λερόν; χα: πολοχρονίοος Βολιορχ/α;» υττί’ηδβον 

sc! crJrai oso την «£933/3» τω» Γάλλων» xai pira 

τν» χατατρορην τη; H p iS^ v ,;» trt>vspa;r<92P 

p i  τον; Σονλιωτα;» poSVjpevoi τον ‘Hyspova 

τα» Τω »ϊάω »» tyovrs; 6« set ολί/ην ppsi- 
ράν των Γάλλων. *Τςδρον is  * ixtiSq vjp^sro 0 

ςάλο; των Vioccfc» rot Τοάρκων τω 

τά  των Γάλλων» rapt* άλεσα» tsvs Γάλλον;» 

καί άνιχωρητα» its τον; Κορροάς * ΐ»3 fnj no* 

λιδεζηδοτν «£ α/τ/α; «κεάων· T iX c ; i s  ν~άζά/· 
5ησα» «?; την Πόρταν , pts ονιδηκη», μ ι όν

τως ηλ&» i&iticD Stour^zs τω iS o i .  Άλλα

κατά τν» «V ΓΓαριςμοι; «ίρηνην τω χ3x5 , 
cV'Jtn3c:£Xv;p9q aαί η IIspy α μΙ τά; Ίδνίκά; νη- 
C93S άηά την βξονσ/α» τω» "AyyAcav. Τω is 
1819 «πωλησβν αάτη» οι "Αγγλοι ε'ζ T&Vfly*· 
μονά τη; *HrrSe'p9». Tors οί εγζάζοικοι ίδίΐξον 
το» ironops» sp;s τη» πατρίδα τιάδον» καί τη» 
προς τους yovsi; αυτών cvcisirav. Έπβίδη η* 

το» ανάγκη »ά piyast» s*xsi9sv» άνάψαντί; no-
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ρβν «?ς [την oyocav, βίς την ’Εςίαν τη; πο- 

λεως * m i χορ&αντίς i*«4 τα οςά των προγο

νών t βκαΐσαυ αΰτα πάντα * εττδιτα άνεχωρηοβν 

£ις τους Κορρονς, χαί περί πλανώντας ζητούν

το 5 άλλην πατρώα, ως χαί οίπερίβωΑεντεςΣου- 

λιωταί. Ο ί ’Ενετοί (ονόμαζαν την Παρέαν όμ- 
μα μ ι  ωτίον των Ηορρων» βπίίδη ε?ναι αντί- 

χρυ σχεδόν της χατω τέρας άχρας των Κορρων. 

Τους 2? εχχβτο:χους αυτής Afyoua.'V ως τεοσα- 
pas χτλίβδας.

φ. xy. Φ α ν ά ρ e ο ν. Κατωτέρω δε τγς Πάρ- 
ya;, οπού είναι μικρός us λιμ^ν, είναι το Φανά- 
p:8Si προ; τάς ε’χάολάς τον Θυάμιος ποταμοί, 
ως νομίζει ο Μελβτίος. Ό  δε ποτα4αος οννμά- 
ζιιαι τώρα Γλυχυς.

§. «S’. 'Ρηντάσσα· Κατωτέρω δε τον 
Φαναριού« χα: μεταξύ outgo χαί της Πρείεζης 
είναι η ’Ρηνιάσσα, Κώμη παρα9αλασοία» εχου- 
οα xai ρρουριον παλαιόν, οπού χατο«ονοτ δε- 
χα οαμΛίαι Το άρχω ν. ΡΕ |ω9εν δε ε?νσί ως 
τριάντα ΚαΚΰ&αι* μ ι χατοιχουνΧριςιανοί*. Με
τά την χαταςρορη'ν του Σουλίοο χατερυ)>ον ε?ς 
την Κώμην τούτην ω*ς είκοσι ν αμάκα·. των Σου
λιωτών, yvva«ES«fWVOV μβ τα τέκνα νότων. Έ π ίν



δη δ* cSpjuje· το ςρατίορα ίίςίρον «at sx tt^ ya - 

μιλία too Σοολίώταο IVapyaAoj Μποτζη κα· 

λοομίνοο , ίροδηΟη Toy θάνατον καί τν]ν σΓχ* 

fiaAajiay, ητί$ tvpc2q cf; cos Πύργον Κοολα 

τοο Δηνοολα ονοααζομενον. OJt'y η Πρεβδοτί; 

τη; yaiidUc; Δίοπο; χαλοορενη, cTrre προ? τα; 

θονατερα;, topys; xas eyyotoo; aor^Si Vi 

ποοττρωτι, τον θάνατον, K tr.v α'χμαλωο'α?. 

Moataars τον θάνατο», άπεχρ:9ησαν. Ό9εν βία- 

λεν £:; τη» uicr/j too οΓαοο το <u Sarto», το 

οποίον ητο» γεμάτον yo’joixia* «nfrra naps τά
ξε τ.εζί goto ω; χορο» χοχλοίιδη τά Ιερε'.σ τ^ς 

θοο/α;, τα οποία ησα» δίχα , χαί με αοτην L·- 
δίχα ψοχαί, θόρατα λογικά. Αντη δε επιτελοί- 

ca τη» οποοργιάν rqs 'ΐερειαζ , χα£ παραοχεοα· 

ζοοοα τη» θοαίαΐ), ay’ ο» τΓθ:ρά<?3ησα» ο λα,

xa* ηοπάοίηττ» τον τελεο τα ΐο»  σ π α σ μ ό ν  9 ίλα - 
€ε το ν  Βανλον eh τά; χ εΓ ρ α ;, inscra ίςά^ηζαί
βύτη «?; τη» τά·α> τοο χοροί. *Ex«:9sv τοάο» 

ε ό ί φ  ίαολο» ε:; το x'£ortov* xai oois;
e’ 9aotao9jjsaB βΓ; a rro y iiy ^v  τ η ;  αΓχραλω σ Λ ;.

§ . ζδ*. Λ ο ύ ρ ο ν . Προ; το ίνοότερον τ η; 
yapcr; « ;  ί |  ωοα; aoaripa τη; Upffos^js, zal 
ε.ττa zarar/oa »oo Σοολίου, fifyas το Λοίρο»,



προ; tout προιτοίβ* του όρους EotJXe, καί πλη
σίον τίνος μικρού ποταμού, Λοίρα καλούμε
νου· *Εχ« περίχωρα ικανά, ωςε σχηματίζει πζ- 
ρ.ο/ην αρκετήι·, την οποίαν έγραφαν οΐ *Εvttol 
εις τούζ πίνακας αυτωυ επαρχίαν της Κασοω· 
πίΐας χβρας. *Εκεΐ τοίνον κατοικούσα) oi Aou- 
pi'Ztai, οίτινες ησαν πρότεροο υποκείμενοί τού 
'ϋγεμόνος της "ApTvjs, νυν ce νπόκειται καί η 
"Αρτα εις τον Ηγεμόνα των *1ωαννίνων> Έ χου- 

c; καί ούτοι ολίγον εμπόριον με τν}υ Πρέβεζαν 
καί Σαλαγόραν-

5· χς· Π ρέβεζα . Κατωτέρω ύέ tyJg'Pvi- 
v.acrjjs είναι η Νιχόπολις9 #οαοu σώζονται ere 

πολλά 'Ερείπια, καί ωνομάζεται ο τόπος Πα· 

λαιοπρί&ζα. Κατωτέρω οε αυτής ως μίαν ώ
ραν είναι ·.$ νυν Πρέβεζα ε?ς το βόρειου ακρωτή
ριο», καί εις το ε£ω ςόματου 'Αμόρακικον χολ· 

που, Πλάτ. 3 ο °, 5 S '. Mvjx. ι8 ° , 2 9 *. Πρώ

τον εϊχον αυτήν οΐ Toupxoe» καί έχτισαν χαί 
αρουριον εις ιρνλαξιυ του ςεοοί, Ιϊατα την ειρή
νην Os του ΚαοαροΘίκ, έλαοον αυτήν οί ’Ενετό? τω 
1 6 8 4 » οροί με τόυ ΙΙάργαν, Βουίρωτον χαί Βο· 

νιτζαν της*Ακαρνανίας9 χαί τ'2 17ΟΙ χαττ$ά- 
ψοσν τό γρονριου χατά την συνΟ/χην. *0 χολ·



«55 'Ap&pa&iai iitaiptxat Its S'Jo« «?$ μί- 
yaa sa : μαχρόν. 'E traaiaas l^st χ α ί δοο ? 9μα· 
μ ,  f c a  χα · * | a *  οττ3ΐ> c ^ a a t i ^ s t a j  oJ; χ ε ρ *  

c sV ^ sss . 'Η  Π ; ϊ :< Γ α  a p a  e f ta : e 's  xa β£ω ςδ · 

s a »  x a a  p^xoaij aoA noa,  a r :a p « 7 j  £*> σ/ i p a  vt~ 

xai βλεχα'jus. Π355 χό ςί»3»* aaiiips; 

τ ό  a v z t z i p o v  άχ9'·θχςρ:3» x ^ ,  *A xap»3»io;, S393 

^t3» sii.'S  ’Asaarspis» xaXasassvj» χω» 32. 

λ β :χ ; ’.  T o  £ s  jiX axoj x s5  ς*ν93 xoaxoo fih o i  

x i ia a p a y  ςα ε ιϊώ » , x a i it s  ο λ ί /3 » τ ί  s a r a  S tpa*  

G XVO . * 0  OS κ ό ζ λ ΐ ζ  x a ^  aoT aaa  oAaa * τριαχο 

β:'ώ» ςα&β». ”0 7 ΐ» ό μι&ρό; 22X335 Xsysxaj r^> 
pa 22X395 Π ρίαίζτ;;, χαΣ ε?> to’jts» fiyotf» 
3? 3 :a5 ,3v't3S t r j M ^ a  ,  3333  s v :x r t9vj Ο *Α»τω- 

s :3S. * 0  C t ά λ λ ο ; 22X395 A sySra: tv:5 "Aprvj;. 

fcfiXa39y X9:*33» χαΣ τν»ν ϊ ΐα ί& ζ α »  a l Γάλλο: τό 
νε , ω; 2Τ' τα; άλλα; πόλε:; των ’Evszxv,  ω; 

£'V.-;:a:,  χαΣ £»ρ9» Χ3 SiOMVjrvjpioy χίύ» *Ε»£ι Μ9 
ερ£:*3:5» , §39  χ α λ ιίέα »  α ά τ Ώ » , χαΣ 6 » π α ρ ίχ ύ ζ '

a  3», oXa xpvgatzaa/sa. Τρ/α xaaivia ctSvjpa 
ε*3 ττ'ν y£y κείμενα* κα ι άωάε&α ς ρ α τ ιω χ α ; ψρνν-
ρ ό ν .  T s io tx v j vjicy x o rs  eze? vj a a r a ^ a c ts  x£« 

«parsers». 'Εζυριενσε Se aJrjv ό'Ηγεμων των 
'Ιχαννίνχν, τω IJQS , onyj Ij:a2&y noAu 22-



ns» 'A γροπρά ιωι> Γάλλωυ* χαΣ ot 'Eyxexo:mu

0 : μεν Γηλλο: Υβου τριακόσιοι» καί οί  ptevira- 
ai«ot eAvjQy.ffai; α’̂ ά λω ίθ :3 0: is ' βλλοε εγα- 

νινβςσαν* 0« i i  Ιγκάτοιχοι ν α αν εξακόσιοι μό
νον sis τα όπλα. Έκ πάντων δε των εγκατοί- 
χων £3ay£u9>5ffay ως πεντακόσιοι, m l ως y/* 

Atoc e’Avjpfyffav αιχμάλωτο: * ocoe i f  ββωδι-,βαν 

iwa: τώρα υποκείμενοί sis τον 'Βγεμόνα των 
’Ιωαιι'υων. *[ί Π  ς πίεζα εχδ: λιμένα χαλάν, καί 
εμπόριου ικανόν, γεννημάτων, *Ελαίου, ‘Ε 

λαίων* δερμάτων mi άλλων. Οάτος ο λιμόν 
είναι άποΰηκη εμπορική τη; περ·| ’ίΐπείρου, καί 
εκεί γίνονται αΐ χάλλιςαι 'Ελαία:. Tab's όε εγκα- 
τοίχους αυτής λεγουοι δώδεκα χιλιάδας.

§. κζ\ Σαλαγόρα.  *ί£ καλονη τον χολ· 

που τούτου είναι άπεριγραπχος ως λεγονσιν οι 
περιηγητσί, εχ των πλοίων Βεωρουμενη, όταν 
εΐσερχωνται m i εξερχωνται» *Επ«δη at πλευ- 

pa: eiitoa εχουσι πολλην ποικιλίαν, κωμών πα

ραθαλασσίων * κοιλάόων, λόγων , m i άλλων 

τσοντώ ν επ δε γαίυονται και αΐ χρονοσκίπα· 
ςοι κορυγαί τον Ιΐή/οον» χβΣ άλλων πλιςσίδςε*- 

ρ ϊν ορών» Προς την μεσην σχεδόν της βόρειας 
πλευράς, οπού χύνεται ο ποταμός Χάρ αδρός*



&3v £s gaaajjiivss t ;* aar αλλοος»
των *Paj?aa9 «*’»  Α:μην ζάλο* aos Η»ί*η Sa- 
λαγάρα xaAaâ lvq, «*δΐ πληβΐδν ev3a ητον o 
***«£32* 55. O iro s o Αί«η» fiTva* η eatisjjiwj e- 

«sSvpoj r£s °ApKjs , των 'la srv& sv»  *aj «ijs 

c AAtJS ’ik-i'jJJS.

§ . χη .  * Α ρ τα -  "Abioripro S i m 3  x & n a u

ω, c Jstzz μίλχα ’IraAata, ifvae η "Αρτα κατά.
nrv asazsKuiy οχ5η» to3 natapvj *Αράτ/βοο> 
« της *Api^s v3v «aAovjtEvati, x a i rrpss m s  3* 
τ ιν ρ ε ία ζ  m 3  KsisanaisTJ o^aus* Πλατ. 3 9 °» 
8*. Μη*. l 8° ,  54 't €:$ tone» χαριεςαΐδ», 
xal τζΣατ-τ/ββεο  too ορίζοντα ελεύθερον eyonoa. 
Α'Ϊγο η rts'AiS ε& αζ tc p a ia  κα ί μ εγάλη  * l /w ia  
g?3 oxt'J χιλιάδας cyxaTO&st;;, ων μόλις «  
clttrorsv e:i’as TotJsMf. O i άλλοι ε«/αί Xo:*I I I
ς:α>5χ» cjt»£s e^aas; *αΐ Spssas Mvjrô rro?.?- 

« 3.  E3p<7*5STa« δ ε  χ α ίτ α ε ς  'Ε β ρ α ίο ι*  Π ^ό τε-

poa u iv  ητον  *Hysaoiza ιδιαίτερα* »3v  S i vno* 
Ζ£:τα:ά^άτην εζοασίαυ τοΰ'ΐίγεμάνοςτ ω ν ’ΐ ω  Λ 

ίκνων. H yszopa της’Άρτης χαι μία Έχχλησίβ 

traAaia, e%ai nuoBouai των Δεσποτών τη$ *Π* 

τ.είροα,  oyiiag αξιαι, At nipiE eJr/jS πε
διάδες «fvai CVM ^aiaic:» er δε yqAoys: ?ιλη*
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pics άμπβλών&ν » cneo yA irat ©?ues ν.αίταηπόν.ας 
χαλλ<ςθ5 » xal άλλο: διάφοροι xaprtG//H”ApTae- 

χη εμπορίαν σχίζαν με ok/p zy'u ̂ Ηπειρον, zal 

με vrtv Αάριασαν xai Θεσσαλονίκη To δβ « V  
noprov aatqs είναι γεννήματα * οσπρίβ* πωριχά 
δίφορο, βαμβακιού 9 λιναριού3 ρβλλ&ν, δερ- 

para, |5α).λαυ:δίθϋ , povya , oyaoaoro μετα

ξωτά xal άλλα, ofvos, ρακί}, ταμπάκος, ζωα» 

φμδια* πρόβατα, χοίρο: κα: ξυλίκη. ΡΕ χ «  καί 

δίο εργόχειρα, χβ? e’s μεν τδ ε» χαΓασχενάζοΐισ: 

ροοχα, βξ ώϋ yiysvra: το φορέματα των εγχω

ρίων , xas περδίκων, τα χαπδτα λεγάμενα. E?s 

τδ άλλον δε, δρα'vousiv ύζάοματα ποικίλα, τοδδ 

άλατζίάδα$ Aeyop6*vau?, καί εκεΐΐεν λαμβάνου· 
οιν 2*s πολλά μέρη t^ s ‘EAAaaas. *Εκεί?εο ε- 

λάμ&τνεν η Μάλτα την ναοπητ>ί<τ£μον καί οίκο· 

δοανσιμβν ξολίκην· Προ eyas aiayos ομωδ ελα
τόν οί Γάλλο: το εμπορίου τοίτο διά τδ ναο- 

παρειού τον ΤολονΛυ, ώς$ είχαν εμπορείου ini 
τοδτω εις την °Αρτ·αν. Καί β'πείδη ο: e'y^wp'Ot 

διν εγυΐύριζον ττν άχμάζονααν οιλίχίαυ των δεν· 
δρω», χαδ* %ν πρεπε: να χδπτωντα:, εψρόντιζον 
αντοί περί τοδτου, ηληρωνοντβδ ειχοαι χιλιάδας 

γροαια ετησ&δ είς την διοιχ-̂ ςιν, Καί οντω, ί·



KQ3TC» Tcca’jrr.y τον χατνζν, ως* η « -
ptq βταςδο *a£aoa noSo's, *ί$ tv'y o&o^apejii 
Ssapaaptfcoa · iyiviro τριάντα παρόδων.

§. «θ’. Τα ’Ιωάννα;» *ϊνα: «ατ* *aS*Tov npo's 
ορχτα τ*5δ*Αρπ;5» *at *ί> »ο» δρόρον τοοτβν , 
cs« 5  είναι άζιςεράΐα taa *Α.ρά/9ζν ποταρον, 
elva:£i0y3psi ΙΙωραζ» ω ;η  Ηονατζ:άδ·ί$, Μοα- 
λϊάν», Seers Π ^ά ίια , Β ^ η ζ α , KKtra to 
X i : ,  ο oytGS &^tnjTpi9S ως ttprjai, Προς §9β· 
pas ££ tea pspaas «area saar τα jSavva xai 
at H auar to5 SoaAjoa.

§* λ*. S e a  yoj. Upos άνατολβ$του ncta- 
poa* *ai T^s"A ptijs, sivaj ό "Ιναχος notapos* 
cs res yj£c:%trattis δάο pep; a ta ri pa too ’Ap- 
^paxsoa *ολπο*ί, &α: σχ^ρατιζί: fiv Δ/λτα ω; 
-ον JicAoa. E?s tca to  to  Δέλτα είναι τtee's 
Ιίω ρ α :, za: η aptatiasaea αντων ωνοραζ$Γ5« 
T esa X :;2i  ofsv tsa  y^. Ο* μεν εγζάταχνι 
tz s  y rs  toan js eivat Xwsravot, *E0Jpaeoi hs: 
t£t*s *Es?tgI εξ&ρ&μίοοι ezt7£ πατρίδας a jra» · 
*fl άε γη είναι an^votpopas zai «vpopos παοτο/ων 
χαρπων» otiso* ίλαίον, βαμ^αζίον,  τβρπάζοa 
t «  άλλων. "OJev or iyyjcpiat zaraytViVTai £?s 
t^a  καλλιέργειαν toarav . *E*e? pr’vsvTzr or .τλά*

413
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vrtMt Sanpacfoo μεγίΟους, ίοριαχονται χαί υδα- 
ta  Beotia, αλλ* K Xprst; cuxiov είναι α^κω^ος. 

Ό  δδ ποταρο'ς *ί»αχο$ skat «χθοοτρόαος * άλλ* 

άνεπιμίλητοζ xal απλευςος.
5* λα. Τ ρ ίκ α λ α . Μ ίτα£ύ δδ της ISc'as 

γγ4ί  καί t^s *Ap«iS ίΐλν,σ&» του κόλπου tks 
'Αμάρα χίας, ejvac h a  παλαιόν φροάριον stg το 

όδωρ βυ$ισμινον> ΦειΒοχαςρον ηδη άνομαζά* 
μίνον. ’Αν^Γίρ» δε τούτου ρδταξύ αυτού χαΖ 
Tvjs "Apnj; δ?»αι δύο Κώραί, καί oj μία ωνορα· 

ζεται Βαχορισία, r, Ss αλλ'/j \ ανωτέρω · Mau- 

pihcv. Προς α’νατολας δβ τούτων είναι βυ μα· 
ναςηριον τού προ^του Ήλίού. 'Ανωχίρω Ss 
του Μορας^β/ου tag δύο ώρας skat τα Τρίκαλα· 

ως δύο ώρας προςα\ατολας τ^ς "ApTTjj* όπου 
7JOD vj *Anspavua τό πάλαι. Ή  RcJpj aura) if· 

rot βίς τας ύπωριίας coos ορούς ♦ καί εχδί ώς 

TpiOKoatous οΓχοος, πάνχας χατα^είους. Ο ί δα 

ί}>κάτθίΚθ: fitvot Χριςιαυοί, καί xa.ayti/ovrai δ:ς 

Τ7*Ρ yscopyijwiv καί πο^ίΡίΚ^ρ. Γ«»·τβ* "EAatov , 

Ταρπάχος, καί Βορύαχιον» Βχοοσι xal spyiyst· 
ρα ποικίλων ύγααμάχιον. "Αλλα ορως ska: τα 

Τρίκαλα τ^ς Θεσσαλίας.
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§» Ap\ 'Asatipa £1 tearas sat* cSic'au 
spas 2m tw  etas ε"5Γ3 MecjsJsb,  eipcu πολλοί 
aai^iojoas: U'^aai. KorVai&aTa alpas ε&αιϊ, 
03 G3ica?s» ZoXsyaay » onaa e.’to: la μοκας^· 
p:S9t εα2 cc? δ5so oika:. Ί£χεΓ aorlpuyoy Tiia's 
S a h a r a :  μϊτά r,fJ aocajpap^y aaray* sai 
nsXiOpsv^farij! ^ϊο^χοσί^Μ» τάσον» εξάντα 
ytssGas oaraa, εροιψα? πριοτοο to w sia €*s 
*3» zp^pya? ·  δπεηα €at«y w« o’JtoB ko; eys- 

sfaSjjoay, eva μη ληρδαο:» αθόλω τοι. Oi £s 
Aarxsi asapts zal yavaixEi, ώρμ^σαν τrtv v'jzxa, 
so ^ayaa: aoAfiaaryzfs , **: i<fzvsCSr4zea) π άλ
λοι, Or is  άλλο: έιετχοροά&ςοον r*s τα ôsq 
Karasraxso&s:« tegs epiafycy ot ysys?s χοΐ ai 
μ^τερΐό *ά tsz»2 ay*ay, βϊΚίδη teAa'sy, καί 
^aaasy o: ε*/βρϊι τas 5533105. TcAss §s iaa&j·
cao ccs εκατό» π β φ τ α  €:$ τηο Ilop yay,  Or &’ 

 ̂άλλο: ikrtj2rtcav αϊ/ααΚ'ΰτοι · no: IxouiWsjcay 
ε*5τά 'la ja ia a . *0 *Αλη fSocgzs osw was 
ε^λο^εο* άλλα τβά; Ιςίίλε »ά καζοιχησΏκ» E*5 
ρά» K'ipijs BoapyapsA: ζαλοομειηρ κατά toos 
npsassa; «35 Τζ'ορέρκας. "03*» ao iiv  *ja- 
eE’jssra καί 0: aKkzi n-aAsasysi£s aosAntaplyss* 

cu3 καί c: yiisSics» ci» e*aa5as-cy xaxoy.



§ . λ/. Οϋτω tOj'clv χωροΜ>tfs προς*Αρκ
τον, 5^p:cx0ftct) T7*V HwpiJV ©oStOpiOVOV, · £Π£:τ«
70 Γσρδεχε % tv)» Ηα'σπίναν» Φοvpfav, χαί Τ'.-ρ 

Zapaxofifr^ai’* 7] one: a fiw ! πλ^αΛι* too 'Αραχ

θου ποταμού,  xat npos το σνατολεχον t^s pv·- 

βιότης Κωρι^ς ,  πιντδ Πο^άδεα χαλοομά^ς, *Α· 

νωτβρω Si ταυτης είναι ra Βλαχοχώρια, επειτα 

y] Ηαλαρετ^» σ5εν SiaGazvse ο μεχοος δρομος ά· 

jio των *ΙωοΜ>&ω» εις τά Τρίκαλα, ωςε η Κβ· 

Aapirvj εεναε μετα£υ 'Ιωαννίνων χαβ Τρικάλων. 

"Ανωτέρω δεταυτ^ς είναι ζα: άλλοι Κωμαε, erm· 

τα ζ  Σαράχουοα. *Ε« ανωτέρω *έ Ηλενοέα» έπειτα 

το Μέσσο&ν. Αοταί είναε repos ανατολή του 

*Αράχ9ου ποταμού επισημότερη Κωμαε. Ουτοβ 

λοεπον εεναε or έπεσν,μοτδροι τοποε, 'Ιΐχεμοεεάε, 

πολεες xat Κωμαε τί$νέα$ "Ηπεφου, ras όποιας 
εξουσιάζει ο Ά λη  flaeffas ♦ ο νυν 'Ηχιμών της 
‘Ππείρου, οςτις εξουσιάζει nae άλλα πολλά μερν) 

t ŝ ’Ελλάδος, Θεσσαλίας* Μαχεδονε'ας xae "Ιλ

λυρίας· Iία? σχεδόν, ocoos τοπους εξουσεαζε» ο 

Πύρρος * xai ΙΜεχαηλ ό Δέσποτας» αυτού; και 

ετί πλεε'ονας έ£αυεεά&ε ο "Δλ*̂  Πασσάς νδτ;.

*Δλλ' e/filap η Γεωχραρ/α aVjjxet e?s τάς οΐαιαζ 
p y / a c .επσ—'
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g. A5’. Ttt3*9 S ttirtp i Xsyo-Jfftf* ΟΪ4 Q* Π5* 
«tool, c"r;vi5 If& svras Its το T i s i ) ^  en?a* 

o *Aclss sai τ'2ν παλαιω* ,  επί afa;-

c:*ss too TcacAfyy: ^?ονη :xoA:$ O s j a t o v ’  *Π

5s liAtiOOspa «Tsa: » ( : ,  oaaa £aav ?a SatiA- 

A n ^ a a  ςπαταο Ά ω »  χαλο^ρινα.Ή$ι Πρίνε-

cq €ϋΓ2:η  Άοτφά&α» η  51 HaAaioaaiyaviettj, 
*5545 *λ μ  χατωτίρδ» t£s Hpipit^s» *fwu η *Ε·

aa?ops£§ajr. To 5l*Apy&p9xa?p9v* if Φαν»«?,
flj«S (ύνομαα^η ΰςεροχ ’ASaiasoonoAis* Τα 51 
T a a ssa a  Ιχκσερ ο Κακαχοοζχεο; Τωώ^?, ay* 

yjRjS too A^roxparopss Taasaao too liaora* 

χοοζζϊοί. *H 5s H ern ia  east 5j traAara StoSSr- 

pa. Ϊ Ι  51 Aa)5a9q ^tov ! « ? ,  ossa ί£?αί ££-.3 

to ροεας^κοο too Χίρος^τοο 'HAtoS Sts το opts 
xaraS*» too Zsyoptso. *H 51 Μαργαρίτα sreat^ 

roifflftj* ^ Πορο^δί/α, a* BaSfiai* η  Herpes» 

r«*33pa. T o  ΔεΑέ&οο *EAssls· Ταοτα m l ~ψ· 
av*5 d a s  K s j p j ’a i.

T  E* A  Ο Σ.
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Π Α Ρ Α ' Ρ Τ Π Μ Α .

Περτεχον  Νς* H iy a a a s  *θδοι  π ο ριαάς.

'Επειδή ανεγερίμεν περί παλαιός xai νέας 
*Ι·ςορΐας xai Γεωγραφίας, εν αις περιπλεχουταε 
πολλοί τοποι tat πόλεις, έχουσαι άυαγοραν p i  
τός via5 » δεν εΐναι ανέφελες να χαταταξωμεν 
χαίτιΰας πίνακας Ό δ οιπορικοός* οΐ όποιοι συν- 

Ti&otift πολύ εΐς γνωσιυ τη; τε παλαιός xai 
νιας Γεωγραφίας, xai ττ,ς μεταβολής των όνο- 

μάτων» 'Εχεΐ 9 ελομεν iojj, ate ν} 'Ελλάς εγό· 
λάζε τα/α παλαιό ονόματα , τα δε αλλα μερτ\ καί 
μαλιςα ττ;ς σνω Μακεδονίας, Μοίσιας, *ίλλο- 

p'as *at *Ηπ*ιροο, μετίοαλον euro δί ολου * ω$ 

ζαϊ πρότερον εΤργμαι, εκτός ολίγων τιυων9 xai 
χνότων παχτάπασι διεσπαρμένων· "F.u δε οι Πί- 

ν&ες outot ωγελουσι πολλοί καί τους'Εμπόρους 
zoo γένους , οί όποιοι περιγέρονχαι όείποτε εμ
πορευόμενοι από πόλεως εις πόλιυ, χαί απόπα- 
iV/όρεως εμπορικής είς παν-ηγυριν- Οί Πίνακες 
μετεypaafyaav εχ του Γαλλίχοϋ (ο ), xai ίνδε- 

Λα) *gKταν Guilaamedo Vaadoncoarl.Manic. >8>8.

S3μ<ΐXaata» τηςΤονμιίχ;, x«J #5τΐ}ε?ν»η
D d



yjrrc i s  ευρε9ο»» ea^siaivoz,  η s-j ΰίαςνρΓ-
7α , ί £*S ό»όρaca, ten»»332ϋ&ΒποΑίαϊ/Όίιυ
παρο*σλν~ι;=» to*js ’Eunsssss «ο: τονζαίλονζ c-
Strnscvj? 9 όπου fSssei r;:aate* »ά τα «was;!·:·
ΐ ϊ η ι  s=: »ά ass “a aoiSoloyaG-t * so τά c:c>
GxVd!ti9t c’-£'.c^ άλλο» τρόπο» δε» δχοοε» £Γ;
ά:όρ2ϊ32» τ;;5 reaypajia; τκ» τόποι» pas* κ;
Π003 τό slios TS3T9 S5Mp5»’Jt0»TrC. 00*3 δΤ&ς
sot άπας yi»5»t« άαςνλτα sat εκτέλη τάτο-'ΐΐ-
τα. *©2» s / / i  ad  ό cayypaj^js TOravsa* άτ:3
iitepSteca, οπ3ΰ ysapi^d,  οποα έε ay»sto, λό-
y'-O 9Τ4 ernsptc, 02074 Τ33Τ9 shat lpya> too οό-
Tcnroa aossv.«

*EoS:$v; λίπτό» ο: π&·’22?5 ε.ο'οί psXr^a εΓ; 

ysK-rts τ£» '£«nses» ssa*» . αζά«α τα ό»όο?-
τα ks 5p:?.oa»Tos 322»»$ :;Ovj,  cojpSi&JiK» pos:y 
Tt»o 0 *{S«;Mi3 7 3  τχολαζα, nsssSiTK» sc: 7-· 
uvV.- sc: π?.ό;:; ts»m» ε;ι:;:ν*ροΛ> set όλίρ» «* 

yoEs^ewe» π ό λ ΐϊ» , r :j εάκολωτερ» sarc/.^v:» 
cap  έκδοτο:» to  τδ’οότα. To άε fnjsq esc nAc· 
το] €Av'oS:;3S» κατά τ/*» Χάρτα» το» s^Ss'»?-:; 
cvpypop'ttr.
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Π ΙΝ Δ 'Ε Ο Ν  ‘Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Ω Ν .

Δ'.

Ά πο τωι> *1 ωαννίνων είς Θεσσαλονίκην, 5£
ώρ«.

Άπο των 'ΐωαννίνων βως τ jjo *Ιωαβν^ν(ο) 
ίΓυαί 3 ωρβί. Έκεΐδε» §s εως ε'ς το Εσλδοι/α 

Kisif 2 . Kac O’jTCti κοίες^ς« Ποορ&ορί 3 . Κρ α

π''αν#· Τεψνραν Βενίτοεψ J. Tpsosva 2. Σαρί~ 
γϊίολϊ 4· Κοζάτη» 3. 2 s?Ayl 4« Β spore* 5. Κα- 
ρζσμακ 6 . Βπρ$«ρ Kt,oorrpt 2 . PosSoypoy l .  

Διπλέ 1 . Θεσσαλονίκην 2.
Β \

Άπο t^ s Θεσσαλονίκη; εί; Κωΰςα»Γ4»οοπο· 

λα>, 1 0 8  ωραι Q3)·

(χ) Κω.αΐ) ujo; ’ΑνϊτιΟα; τη ; Λιανή; τ5ν 'ΐωζννήκον, 
την csaiav SsV οχει η Χ««?τα τον Ilovr.si’iX *Αλλοι So 
yjijovfftt» ανττ’ν 'ίανήτζζν. Τοντον -ον -z iv iz i σχα ο 
θ77?2^ιν ; a’rro Κφν^ντινονπο'λε»;. *Ενα> $’ asa'tgi^a 
τντο» ά~ο ’iaiawrva».

(?) θίτα> x f y a  ο aVfj^UfSVi * *>Α’ β«; τίν  ίΐινικχ 
ovri’jyrvsvtx 89 Ρ-εχ» njacu^ajj όν m λαγει βτι είναι μ :·

D d  2



Αβ}ϋ3§ά>4· KfojseAi 4· MnW/wa 4- Pii· 
Gita Mn«r»ya?t 4· Τ$®ΐ ογζ* 5 *. ’Oppa'w l 
Majjsasia 2$-. Παόοϋςο» 3,1. liafaXap 3. lb- 
pa cs5 4. Γκζτξί 5 . MTtopnH'j KaXeci 3. M> 
akh) 2 . Kiotj îoaaictVai) 3* K»oo~i*Xt 4· Mwco 
4· Φεριτζΐ*. 8. Μσρ&ζαν 1 . Xaihap 2. lift- 
ζον 3- MxyaXyap 3· Γβϋτζΐχ 7 . *Ρο$5ςά> 4· 
TtoppisA: ί>· 'EpaXi 2. ’Ew i *EpxXi 1. Ha· 
aadU 1» Σηλοιι^α» 2. BoofutOiipyav 4· Bw· 

Τξ«5θτζ*» 2. Ηοΰτζοοκ Τζεχρεζέο 3*. 
Es^Gtfrtts^raXtP 2§·

r .

*Atto ffe^avtattaaoXca&sί *5Ίσαν'ίλ· i3 l  tee.
B l% ! Σ ^ Ιο ιφ 'β ϊ 12. (op. B*}. Efunj 2 i. 

K a z z X t  i | .  T ^ o a p X o »  4 *  B a e . ? ! < r c « v  4 *  T . >  
ταλ Mncypjo? 4  Sapscre Έχκλ^α. IC*

420

7 9 1 zaS sax' o*Z£ ? .;7  T£» a^:9.;iS7 essaiXwSra? *2} a  
wrifc» έξχ$τχρΣκχ, *£xi $3* «at «3 y_'3so' Ss'oi; τη; tr=:: 
t: j Σϊ^*λ2ϊζ  airasi; xw ezrwsv * e?»» ετ^Λ·

AiafSera χτήϊ» e»ni «ax* tijv Xapnt> xii 
HzffzSxj.

(9)  fcUai# M s s ifp i » 5  Κϊ:?·.?4ώ  ehkb ο λ κ ? ;, 
(Τ ΐίϊί;) , «  υ£»»  Ξ'Λταα ^IiVizV ς a , Sts SffZKJS
ΧΛΖΛ S *:?S 3 χ »  158 9 ·



’Ερί/λερ 4 ?  ΐζά Ταρλάο, ptmeeig to  Sf|ra 

2 . Καναρσν 2 * Φαχτ'ρ 4» *Ε»τ«β9ιρ ε?ς το πλη- 

ctop ττβ  Mcupvjs Βαλάοανβ Μπουρ^άζ (Spat ί ο  

(α). *Δπο r^s Φαβ^5 *?s το Ηαρά Μποω>άρ 4· 
Δοάς Καςρί, μςν(ι άριςτρα, 3. Μπενλη ι£-· 

#ΔΓδδς 3. Ναδίρ Δερ&'ϋ, pt&ft «ριςερά, 3. *Εν· 

τεο9«» oj ε?5 το' Μπσλχάν, Α?ροι>, ανά$ασιζ δίο 

ωρω». Yiiyynv, εις τον ποταμόν ΚχουτζονχΒαμ- 
τζίχ, 6 . Γ λ ! Κ»ο?’, ί*ζ το» «orα μ. Μ πούφο* 

Γαατζίχ 3. Παραδκζΐ, tj Πραί?άδα;«> 3. *£β· 

τίο9ει> i?s Bapyay 6 ωρa». *Δ«ο' δε too Παρα* 

&δί ε*ς Κοζλί'σχορ 4· Οοζβρλτ} 2 . Χατζ«0)>- 

λοά Παζάρ 4 · Herpepuraxi 4 a* Μα^χαλ/β» 8 . Κο- 

ςίρτζερ 8. Καρβέλι* 4 ί· Πίλ^τίλη i£.*Kpri£9it> ε?5 
το Καρά Kffpftsai I*,*. *Απο τοδ Πελίτελτ} si’s τδ 

Καβαπλν? 3. Kapnoroy 5. ΚίζΛρποοΣ /^.ΎονΚ- 
τζα» 2 . *Ιορα·λ πίραν του Ίςρου 4· (β) Μεταξύ 

Τζούρλας xet Ί^ροο ητον vj πάλα; ysjaos Πεοχν;.

(α ) 0 ”τ=> Xaya er'i το? Dfrxv.a, ά>\’  e t'jto v  Χαρτχ» 
αντο> ayo ana τον Kxax.’ifrcw^p ipô s? s/; το' 

Μί:οΐίργχζί f x z z*  το» Χαρτχν το5 Kospaist/.
(f5) Ό Δβνναίί» xâ TwOl? τη j ’Αξιο^πολ:  ̂, τη; ηίη

Ρ χ χ χ ά ί χ ς ,  ο ΐ ν ί ^ ζ ί τ ο ' ΐ ς ρ ο ; ,  /A t  χ νω Ο ί*  α ν  τ η ;  « « ί τ ά ς

«ηγά; airtov, Αχ'ϊοοίί;,

4^t
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Δ '.

*Δπο τς5 Bacv.;5 £-> Γαλ^’τν* »7 >*·
*Απο τηδ Bapwj*» ("pa Γ \)  it3 *Ae£spAsp 

2 .  Sopjj-^saA 2 . S^agudip 2 . Γώανλιχ 2 . Ks. 

ραμχαχί 2 .  Kapa Γ'α^αϋζτί 2 . 'Eo/jawsyAt j 

a*cjfl55553 l .  Γ χ ίζ ΰ Ι ύ  4  (« ). Οϊζαπλαρζζΐ 
Γ λ * Bla^oAif 2 Ϊ-. Όσριαρζα*? I  ({3). Μίν· 

p sA a p  2 . Hapa Moasar 4  (? ) · ίζ*ρ> 2 . Βοι- 

& 3 ϊΙο ρ  2  (δ). Ηοιονρ 4» Γαΐνα-

Asv J . M saprosjay 2 . ’ΐσα&*τζί S. *Ραι 4· 

Γ α λίϊζδ  4 *
Ε ”.

*Αγγ5 τ^3 Capvs;; ε’> 'Ροΰοτζίοΐίκί 4* ®Ρ’ 
"Απο Bzpvrj £:s Π αραβαΒιν 6. J^tipAs ΙΟ. 

'EcspypsS 10. *Ρθ!τ*ΓΓν»50κ l5 .

(a) *Ε?τ:ί£:ν :·; 'Ρ ^ ίκ ί»  <?s» 7· *& Κϊ·
6χ5ΐ» 3. *Ασημζ1$ρ 2- *Ρασσ:3Ζ7 a, Kai e& Mayat· 
ϋ »  4· α^5 "  j  Γ κ Ϊ2 » )ά ,

(?) « ’to  S «**; ’PecasSw· MssAssvli?
I . ο ^ ',ί)  U^jitT 3. 'P a !^ !>  4,

C y )  ’Ε τ τ γ λ Ϊ λ  S t ;  ‘P a g s s f s - ;  g .  H n s a a ^ b »  2 .  H a ·
ζα^,ί* 2 . 'Pa^rcix? 4 .

(S) *Enrjin SJ :ι;*Ιρ:?»  g, ΕιΤϊλ' I. 2w?.:j
2- Ki!rjEj)Uffj X. *I:JK ?» 4 .
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Σ Τ ’·

*Από Κ'-ύνςαντίνονπολεω; £:*s Σΰλί’ςρα» 0:a 
τον IfopafistShJ. 1 0 2 § cop.

'Ana Ηωυ̂ αρττνουπολβως ec$ HapafcSiv 76 *-. 
(όρα Γ } .  Σονμλβ 10. Καιναρτζΐ?. 10. Συ λί
τρα 6 .

Ζ*.

'Από βΜκςαυταιοοπο'λεκ; its Ά$ρ:ανοΰπολιν 
4» ωρ.

'Από Κωί,ςανταοοπόλεΜδ et$ ΤζαιαλΜπονρ- 
^οζ 2 8 ,  (ορα Γ ) .  Έρμου'Ασεταλΐ ι § .  'Δλ- 

ntaAoo ι.Βαλιό^αυ ι .  Έ οα: Μπαμπα'υ 2,\. Kau- 

λελτϊ 2 . Xao»a 2 §·. Γχοο5λίρ 2 . ΡΑ$ρ:ανού· 
Πθλ:Ρ 4 ί ·

Η*.

'ΑπόΆδρίανουπόλιωδ ε:$ *ίσόρΓρόδ, 53 ωρ.
*Δπό 'Aip:cwoun0Aews its 'Τόμπολα' ό:α 

too Γεοΐ Κ 'ζιλ 'λγατζ 1 6 . Καρι/αμηατ 1 2 . Μο- 

poS Μπθ}·αζ 3. Mesa τούτα όίοίσ.άοϋ'ΐί to 

Μπαλκόν:. ΙΙαζΊν 3. Έπείτα ^ιαβαίναυοι το 
Bjotitifiowi Καμτν/χ?. Γ/,ατα/. 3. ΜπεΓ Ρ.ίοχα- 

λ ί ί ί ,  6 . ΠλχσΛ» too peyeAou Καμτ£:χ; 'Or*· 
μόο ν.αζνο 3. Eoit) Τζοκμο*/* 2.'ΐσαρ ϊροδ. 5.
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Θ*.

’i : 5  ‘A&SiSWjrtsAscos ί.^ S :;;? »  56£-

*Α:ϊ  *Α$ρ:α29!ΐ:κΧ. «*5*Γα«2λί» l6 . 2Vwu« 
f:y  ίο .  Aspip K s i i . f 'i  7̂ uxopttpaw τουM.ioA- 
a » ,3 ·  StaoixavS. M s i^ a f a S .  Sieropt^»» 

4· Ata*a$h%& 3 · K:aort5 iS a a s a ii»  3 *·% ’!■  

£227*22 5 . Safjyla 2-*. Σ:ςζ£ l  *.

r .

'Asa *A^ssaa»ki>s e?s Ταταρ Παζαρ 5a* 
« υ  E a ^ l i s  t 5 4  u p

"Arts "ASpiasoraeA. εΓ$ Μ^^ςαρί Παίοα» 
6. *Ισρα χά» 8. Τ ^ρ ^ώ  3. Asps *j»9? 2. Τ$β · 

λΐίϋζλΐρ 2. rEsu* Zaya im  δ .ΐ^ ζα ιΐίχ  7 * % sr* 

ζ ζ · \  Ό ζ 2 ϋ  4· E o w sfi 1 . Α ώ  4· DcrJAey 2 . 

*Ερ;ΐί$λίρ 2. Kapa Μου?α?αλαρ 2. Δορ»*ώ  

S. Tvpayajjaa 3. Τατβρ Παζβρ 2.

ΙΑ'.
’Ans ’Aoausssna'ki!; c*s Σίςβί δτα τδί 

ΗαζαφΑΐχ* 5g§*
*Απο *a 5;j®3035]1£ms s *5 KaiJapAsi 33* (5pa 

Γ . )  Ε :;  ΤχΊ2ρτ£α2 6 ί·  Tuprafa» 8. N:«o:iu> 3. 

Σ :;ό£ 9· ( a p  Θ '.)

ΙΒ \
’ΑίτοΚαι̂ αυταίουπολ. efs MneAsyp*& 1 ^4?'



Άπο Κωΐ)ςαυϊίΐΌ!>πολεω5 ε?ς Άδριαΐουπολ» 

45* (ο ρ ι Ζ '.) M e jiiiiO  i f ,  *Ισμαλ»$α 1-$« 

Δαουτ Πσσσα» 1-J. Τζφ  Μουςαρβν ΐ ί ·  *Ε§ω 

& α& ήου« τον ποταμό» Μαρίτζα». ’Εμπηζε»
3. *Ασοαρλί % o t  i f .  *Ερ/χανλη i f  Κοτζεν&λ 

1- Ουζουντζβ'Ooav I * .  Σεμιζάζσν i f .  Σου- 

γΐ?Ά 2. Δεχερ Μ αχαΧαν 1. Hops» Τζεσμεν ΐ·  

Κοτζ*αλ£νΐ. Γεν) Μαχαλά» ι.  Άλατζα Τζεκ- 
μ&λετ 2. Π απασλιζ χ· Δοναντζχ,α 2. Koopap- 

πββί ι -  idUrmowtoJlcv 3. Γρβδο^βν 4* Τατσρ 

Παζάρ 3. Σαριμπεϊ 3|. Κ»ς Δερ$2ν i f .  Γ^αρ  

προίηίζ i f .  Γέφυραν τ^ς ΜαρΔζας 2 . ’btxtpav 
2 f  (α). Boxepsr 4· Γ«νΣ χα» i f .  Γρου^λίαν 
3 *. C{3), Soy toy s f .  *03τ;λου i f .  ΣλιΖνίχ, 6. 

EetpxSjpsS 6. T&sfpJgo?' 4 f. Μουςα^β Πασσά 

Παλσ^/.αυ 6. Κοριτΐιοκ 5. Νϊίσσν,ν i f ·  ’Δλε- 

ζίνσιιι 4 f.  'Pacy/ay 6-f. Π apaxio 3 f. Moaa&t 

Γζοόπραν 2. Τίαγοΰίναν 2. &ε£ιμπαγαράαν 4· 

BI:rarour£«*vev 41» *Ροαζ*β 3· Χασάν ϊϊασσα Πβ* 

\0y*av 3. Ολσρ 4· Στολνατζ 5. Μεελε^^βδ 6.

425

(α) Μ6Έ3ζΰ τίς Γε^ν ζ̂; «} -τον ’iKtiyav Aa?af»eu- 
<η η  Μπόλια?».

Srafofown ts\  ιiwra.ac? '£ 9.195.
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IT’.

’At» U^saVromnoAi 2 3 f*s Mtrcsta Sa
ps" (a) 23g ^ 3:*

’Asj «3$ f i^ fiita e sn ^ ss trjT e te p IIs ·  
ζαρ S3· ζορα I;3). Rj; Aip$h 5. Μπανα 4· 
S a s iio s  4. Asassi^so ΙΟ. SlaXaicSs» 1.  Ka« 
p sssA 3 (^). f i s ^ s s  l .  Ka^KatA KstpssaA 
4* Ζΐνίαζα» 2. Η*Λ53/Β:Α 2. Asgma 2. ’Eypi- 
ckps Παλσν*® 6* Staa^i» Xss 6. Karia» O=av 
7 · B“2is  12. cE'as €iS ?v;p Ciataaif ττ4ζ Ms-
pssss o. r»ijAjf5» ij Mssoca» 3. Πρίς&α» 8. 
Βί^τζίτρ-ο 4· MnpsS&Jap 2  (y). Mnaisxs» 4* 
Fa-: Ιϊαζίρ ο. Τν»«ζ(θ o. Dojsnski 8· Tea* 
Λ*';ζαΐ) 6· T^as:t^«) S. Txpvut&sv 3 (δ ). *Δτ- 
£*ϊ«ϊ3 3. Μίτράϊζο» 3» Τζ53ί|ί:*κ XaV 4· MncV 
12 Sa;a? 4*

ΙΛ*.

’Α35 re? AIntcsa Saps? ecss ε?$ ϊ» Ιίκ ·
ρ.Ξρκ a;;s E ss ra i· :^ ; (ε) 6 ΐ  ώρ.

(a) ΗζϊρπίΛ vij; Mncaiaj.
( ? )  *E5A ai)L;:;;-;3i ^7jx:u
(y)  Sx?z£k’jt. a;’» scaa;«v
(S'} *E&S £“λ?2»Λ51 *5S?'iw.
CO %:> aa cv V a  755 i l t » ^  n h «  45° , 50'.

Μ ·;?. i4 3,  18 '.



*Α:ro το Σαράϊ ε& *Ραχο6 ΐτζ«ο 2 . Τχαρμα*
GQ&4* Μίίβόζ Σο&ϊτζ 6. Β:γ60^» 2* Tpawrx 2.
Β ί-ϊο ίίϊζ 3, Sa£«?5p Βαχοΰϊ $. ΤΜπαγχο Αοο- 

ζάν g. Γρα&τχαν 8· ΔνμπΙσχαν 3. Κωςβοίτζβ? 4· 
"Λλλω?. Άπο too Μπα}&α Δοοχα «& Κο- 

£tfpsr£ 7 'a·* Κωοςβϊίτζβίϋ 6 y.
IE'.

*Απο too Μ nieva Σαράι e*s «jv Ζάρα» r.;s 

Α ^ β η α ;  65  (ύρ.

*A«o too Σαράι ξΐζ Σκόπια, τά zdtQ, η 

Οοσχοπολα»» 6 . Προοσάτζ 2 . Koorrpey 6 . As'o- 

oovt vj Aeoocsy 7 . Τζβρνί Aooyy* 9 . ΤοΓλα - 

μόχζ μίνα δεξιά, Π αλσγχαΰ too Γραχο'̂ οο 7 

(ο). Ky£y 4 *2’·  5 «ος. top. 3. *Οςρο-
βίτζου 2  πος. top. 3|·. Μπαίχο^ατζ» 2  iioV. 

ωρ. 3£ . Σάμον: aov 2  ϊίος· top. 3 *. Ζάραν, 
3 «05· ωρ. 5.

1ST'.
*Aso too Mncoya Σαραΐ είς το Στταλάτρο» 

τη* Δαλμαχ/αζ, cup. 33*
*Azo too Σαράι «cos £*S το A (£vsv ωρ· 2 1 .

427

(ο) Σ ν ν ιιχ  TTJ5 Δ ϋ .μζτύ^φ  °0$av a t Γ.ίςαχ cfw et; 
TS SSpQS Τ*ΚΏΧΤ&



(tp . Ij  )  Κ α ι :  too Παύλον 3. BtXipSpi'y. 5 
(«Ο* Χάνι καί y i f  Of 09 tvj U sriia  ποταροΰ ι. 

2 i 'p .  1 . Σησλατρ» 7 *
IZ \

*Atto too M sse ia  Sapzu t s  to ’Οίτοο* (a) rj;$ 

Δζλαττώ ;, 32  to~.
'A“ 2 totj Σαράι *:$ 'Pa*o6 'r^a» 2 . Χαβ 

Tepry» 1 * Χ ά : β ρ ώ ®  1 ^· Ksyslt^ i .  

EcOiOB Ho^rropio 5» Πο&ΙΟρΐΡ 3· Σθ3Τ?Β3 3. 

Μοςορ 3. Κ ρ ίτζ ϊίίτζ  5. Γβπλώαν 2 . Τκάρτ 
r.eXan 2 . MsyrpoSt^ χ. Oaoas 2 .

i f f .
'Ana too M ssjpa  ΣαραΑ e?s t^b Payou£o»

44
’A no roo Σαράι eh Μος^ρ 2 0  (ορι Ιζ*). Στο- 

λοτζ 4 · rAtoaaniysi?» 4 · Σλαεε» ίο . 'Ρ α ^ ύ ζο ϊ 6 .

ΙΘ \

Ά π ό  xctii Mira oca Σ^ρα?' £ι*$ to Κατσρον 

65 top.
*Απο το Σαράι eh *V> Γορο&σδπρ, ί

(a) Πτ*; ca; έκί’ύά: t:j KaisVm wsw.a», atra» 
τ ί»  τχς wSiacnT.; xai TiV Ka^sV» wAlr.vJ. ΙΒα'τ.
45°· 19 · M^*· *5®» * 8 ·



Tpoiolm 14 (ορα ly*), ~εζ:?ζαι Φωτζία® 
6 (a), εαπ'ςαΐί 5. Γάτζκον 12. Κηρίτχαν 3» 

Βιλλιχίοκ 2 . ΙΙορίδΐίτζ 5. Λιίνρίίζοί* 8. 'Pc-
ζσνον 2· Ηατάρον 4 »

Κ\

*Α«ο τοί ΓετΣ Παζαρ e?s Ηατάρα» 6 l-J ωρ. 

*Λπο το5 Γ λ ϊ  Παζαρ (|3) its Τατλιτζαν 23» 
( ορα Ιγ'). Γίγΐιραν του Τουρα 5. Γιζιρω 3; 

Δροχνάχτ^ν 4 · Nc|<»̂ £ ΙΟ. Ταου~γί$ον 2*. ’Ο* 

μοντΐσζι ι * .  Κίρβαβαοι'* Γρσχο$ον ι.Δ ία ρ - 

OV0V 3· ΛεδηΰίΓζαί 2» Ilarapiv 6 .
ΚΑ\

Άπο βωνςαΐίχη/ΰϋπολδϊΐς ιΓ$ Σίοίταρ.τ, (y)

1 9 7  ωο.
’Απο τ^ς Κωρζσρταο&ιτελιωδ εως ft*$ την 

‘ρ ω μανόβ’αν ( β ) } [ο ρ α  l y , )  ε ίν α ι ώ ρ α ι ΐ4 θ .

4 2 0

(a) I ί°'  tw  TZorztLVJ Δρινοΐ* καταία&Ώτι; 6& 

4 ώρας απο τη? ςϊδνίτζχ* δ/; την Φ:οτζ:αχ·
4 ((3) Πρίς τα σύνορα της Β*σνας χαί Σδρίάς, Πλ^τ.

43°♦ 29 ·  * 8 ° , δ '·
(γ) Πόλις μογαλη καί Μητροπολ:; της ννν *Αν© *Δλ?α· 

ν:ας, Πλατ. 42°* ΐ 8 · Μηκ. 17°» 9 ·
(S) Κω.αοπςλις της ανα Μακε&νας, Πλατ» 43°* H · 

Μη** 19°, 51 -



’Ana τ/.3 *P3uo®5&5 0 ’*σ#1οί:τ, (Sxc«
« 7 . Itr=?jtav A-pia S. EsA<7<c99 4 . ITc:-

43ο

S. Πρχ;r/t ysovzsv tc*j Aa&ay1 41 · 4 λ 3. ύ ι*>
»

-»Λ *^n *% W S« -- W * 4 :s: X c r :« i|· A s k  X a i: i5 *

T  ::V.;v4 * rJki'ĵ Tp δ;2 ^20Λ  cay A::Vau 6 . Sssa-

•zaz'.'j 2.
ϊίΒ*.

’An»«►> *̂··ι *Vaytca: ε*5 “a1 Eotoasy % 23 M3.4
&z* zz'j C attail fi:s to

9 % #0Avzicspt S.Sn ir.

? « 4 . Aa^sycy 2 . Κ α ςΛ ί του *Ay:o'j Στερό-

cs’j  2 . 'Pao istcy 2 . Eatstpay 7 .

Κ Γ '.
Ά : :o tCD 2?.05τσρ: e?:a των cVxv « «:$ 73

Msaasa Σ?ζτF 7 1  &?·
’Aaa ia*j S « i : o p  f?5 ΔρζΖίςαν 4· Γ μ ϊ · 

cr.r^v lA . TTAaSre S . *Ά* Ό ϊά» v  Β^λοπόλ 

6 . Π :;ϊ ϊ 3 Ό ί ά  4· JTcjsnsX» 4* Ksaova Σα* 

pa: 3 l.  ( ip 2  ly  5)  2 2  ;^ :s  «-(a

EA '.

*Λ“ 5 2ν;;Ε'^ς«;τ»5!»Π3λεΜ5 εΓς to Oaa^o’Js 

(eO *2 Si3~-*a ,  t:a  t^y Σϊβρΰν ώρ. ΐ/|θ*>

(α )  Π :? :: *Λν:> M r : ? » :» ; ,  Π / i : ,

Hnz. 19° , 30'-
43°, Ϊ 1



’Arr'j »**§ Ka't’-auta’ctjr:5?.€K5 ιω ; ε*3 τνρ 
Tipcsti^ev είναι tupat 70· *Α)>χίζβΰ 6* *Γ.δω 
e'aSVyoTjc: τ&υ Στρ’ψίνα ποταμόν. 'Ραχ'Λ’α 2 . 
Σέρζας C (η), Δψ)ρ ίσόρ 4« "Eas s?$ t?Jy γ£· 
c 'jzvv 2 , crto'j $ia€civova too Στροιιόνα* Γίε· 
TerVt 4» X »yt 3. VewlVl' 3. Όςρόμζαο 6 . 
'Ρβάδ&χ 4. ‘ΐςϊ&  C£. It̂ ouirp’Xs 7. ΙΙαζτλανλΐ)
4 . Sxanta 4 ·

BE*.

431

Ar:a τα Σαοτηα «*j to Μ ουα^ρ:» Mitt·
τ:λ:α (p) ώρ. 28 .

*Λπδ τα Σκδ-'α Fas εΓ; χ ί  Κίρϋϋρίλί 8. 
Δευχερ 3 . * Ο ρ χ ιο α ρ  1 . Καίοντεαν 2 . Δ ε ρ ^ ί υ ζ  

3. Έ ^ λ  o’ji\atroaffc paAaxss. ΙΙερλίϋΛ) 3. Me-

νας£ρι S.

Ι»ΣΤ·

’Δ.ιδ x-jj Ιίϊΐίζαϊΐίΰοΰκδλΐω; ,*k Ά9/*ια5

£?· ι <ϊ4 Ι·
Ά ϋ ί  Kat^aaitsaanoAsas ε*5 OeCsaXaiu^u 

top. 1 0 S , (opa A'}. "Ease:*.; xsjy StaSacivtou

(?i) "ΓςΓ ut:o rot Κ6ΐτςϊ»τιν«»πώ£»5 "ως 7;  Ss’ : . 
psc; t';.2i op;, list: 'ins r»fy Π ίζςνςχν 1^,

Ο ) J!c3t; xr?; Mxtc&vfc Π?.*τ· 4 l° ,  is ’, Μη*.
25°. 19*.



Rapaotiax* Αφϊ'/ήρζον 4 *. H*tpev 1 -*.

llarfpiVrjO 3. nXorauMira 6. riyopao too Πν;· 
βίιοο *2t X s «  no^ttffi) 3. ’Δριπελοχία i-J.

M/toos» dpt^Spsi Χασ^Β Mncraay 1-!-. A sp  ic

es» 4* XetLnjii»:» 3. Τζοϊβλτζ»α soi Φί?ρ- 

ca , 3, 0aoac«v  (α ) 4 ί·  X » ’ Β ίρ& λ Ι 

Z tjtoCs: 3. rlyo p ss τ£ς ‘Ελλάοο* it$ toyErrep- 

χ ε ώ  i.  Θίρρο:τίλα$ 3· RscoaPt -J-. Μ ολ»  

ι- ί.  Τοορκοχωριο», 6 (p). K irp^arv 3 (y). Λβ~ 

6s if  3. Διμαίαα 4· 0 ^6 ss  4* reyopaetoti Ά*
03 so5 2. Koopicy 6. *A5r*ta; 4-

BZ*.

*Aso Ks5»;©T3;303alias s*s too Astray-
rajp (δ) ap* iS3£.

’A~2 TTS KaWSOVriyOtirtoHrAS 833$ Ci$ TO

ZTjtotPi top. i 5 6 i  (ops Κ ς ).  iVy&poy τη$

*Ελλάίθ$ 1. AtOTOJfMpf β. Xari ΓραίίΛ 5· 

Σ ϊ Ι ϊ ϊ 2  6. Βσρά$αρι 4- A f3«rv;r 5.

(a) Αυτή ε^π rf Gxu.niinj ή serrjx; τ:5 ΦΛοττοτ»,
• « · % /cz αντί> tcffcy.
(?) Αίτη SI cr/Of η της
(7) tc3 Πλςνττρχον. *0 2>.jrr$;f

(O^c.isxi) μ5»3 άρςζχί*
( ί)  Ό  Πχλαι Ksufeaxro;, δ£ τ$ν Kens Sssosê  κΛπα7, 

cc»  ςίλ5> w
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κ η ;

"Αλλο; δρόμος οπο το Ztjrotvc tfc top £ά· 
%πνπ £ta των Αιλ^ω», ωρ. 3 3 1 ,

*ί"δ το Zvjto’jw its Λ itSoi; ι8»(ορα Βς*)· 

’ΑράχΟ-αν 7  ν  AsXgovs 4· Σάλωνα 4 (α).
ΓιΘ*.

*Απο των Θτ,ί’ων it's το'» Ευρ'πον ωρ. δ ^  

*Αμ  των Θ'/^ων ε;$ tcJ; Βπαχίία? 2 f .  
Ενρκτο» 3 (p)*

δ ;  ,
’Απο των *Α5*<νωο e*s Evpmo» (Sp. ι 8§ . 

*Απά των ’Αδάνων its K^piotbv 3« Μαρα
θώνα 3. 'βρωπο» 6 , Σχάμ:»ον jj Tavaype» 1 * . 

Α(μ?ΐ» Βa9»s 2 · Evprrros 3*
Δ Α '.

*Δπο τω» ‘Αδάνων ε*§ Ko’ptvScv top. tg .  

’Απο τω» ’Αδειων its Λιοσϊναν (Έλϊϋσίνα) 
4·  Μέγαρα 5, AtpSivt 4· Κόρινδο» 6*

Λ Β '.

'Από τω» Θ ^ω» its Κορ«9ο» tip# SO*

(«) *0 Si Sa>.»vt β’ν» η ?:ai« "A/iftaect·
Cp") Et/fsscs 53 χαί tyftKo; *5? taroVm;, e<vu »i 

νησε; EvStvt,
E e



’Arro txp  Gr;=au e s ;  tr.'j rlyupss του Ά - 

©anrJ i« G » 3 sv: : » ! ,  η Ιϊ?τς:5*$5ί 3. Ko> 

65leap 2 , Mejjrpa 4 · RipwSs» IO.
A T \

*Asa t «5 EopJpSsP 6*3 ΤρΛΣοΑίτζαΡ ωα. ιη . 

*A~o ϊ ^3 B ii'vS w  e*5 EAs^sap 4* App$«Pi 
ι-Α» GoaSaSp l ’  ( a ) / A ;y ;;  2* 1»*X: 2 . *Ay>

ί:;ζν;5 2. Stsssp t t s E s» ^  Σκ»λα3 »A. *AfPs
i?r  (S). TgSZS&!?&9 3.

Λ Λ \

'A ss t ^5 Tii!":Aii?3S £>; - t^s Πάτραν

%  « Η -
Άαο t£; Τ-ιαοΑιτζά; c*s 'Apa! 3. p«pfe 

βι·ί5. B:5: i t . Μ ί;δ}·2 3 . Ιΐα;ε?.: 5. Tptao- 

?ix·. l ·  D vsys; 3. Εαλα^ίτταρ 3* Νίζβρω 

4* Tprr! 3 . Πάτρα? G.
AE*.

’Ass t ?;; OaaaaAstiJBjs c*S Siapag tap. 20. 

Ά π ο τ^5 OicsaAostiS'S ί -'j το KAsjpaA?, ή' 
S rtssrs  S. H ^S9 3· Σηλιζζαν 4~.
?J.Sc?a25t i .  S icca ; 3-A*

(a) n?.rT;7? ca7 *Etr.a:*35 τ5> Μ'Λίι;ί37» 
(9) a>.r4; : b  ώ  ’£ j r . s p )  τ ζ ; Msyr.sirat*
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Λ ΣΤ\

5Απο tsjs Θίσσολονιχ̂ ς ΐΐς Μαιΐίίίοχωρια,

Cû)» iS .
*Από T.is OssacAoBMttjs δ*5 Ββ«λ«β 6. Γα· 

λατιςον 2 » *Ps3imVja 2 » Δ<αρΛιου6ιΐν 6 . Κά* 
ςρa» β*5 Mat/;fibo^'p:a 3»

ΛΖ’.
Άίΐβ Mayrsyo^copte 6*5 ?os Kama's *'θΰ *Α-

yioo “Ορους cup. ι 8 ,

*Αηό το ΙίοςροΒ ε*$ 'lep'.acov 5 . fi?s XtXia- 

τβριόν 7 · Ct*S Kapats 6 ·
ΛΠ%

*Απο t£s Θδσοαλο ί̂κνίδ Her* stJ9st'ap 6t*s το 
Aytov Ορος ωρ. o j .

Bacctaxe 6 . ΓαΧο'πςαμ 2 » 'PvjamAua 2 . 

*Pe$v.i*la 7 . rooftarcu 2 . 'ieptcooo 3. X<·

i.towtcptOB 7 . fiapats 6 (a).
ΛΘ*.

'Aro 7555 Θεοαολoicxvjs £ί$ τά Exotica

ωρ. 47*·

(a}  T cu ica; τ :0 ; τ::?
Fctayjxc:;, ci#T7 άλλτ;τι

#  # *  ^  *
* · ι ·  *■♦!* η ν " Λ Λ r-

;  T s f o o & z s  ο χ α *  c 5t 3 ο  ρ η δ ε ί ς  

cu*3 α: Χαρτχι ϋχδ^χ* τν&ς 
'iff#* ’τ.ν5ν } *χΙ τοντ»ν ccsxJU

E e  2



Άπο της Θίσσολοητη; εΐζ το "AiMtrootop 
3. Β ϊλδϊίο ΐ£ .  Ε ϊλιΐίζ 4·'* ΤοΤραο 6. Ό . 
λούζεζ ι. ΙϊζςζΌρλζυ 4·· '0 ςρορε·αο 5 . Sssrua 
25^. (“Ο^α Βδ*. Sc pi τωρ λο:πωρ.)

Μ'.
*Aita τη 3 0Γ3ίτολο::’«η; ε’ς το Σχοοταα: ζια 

toC Νβ&αςτ», <£c. Sg.
"Asa τη; Θετσολίϋτης £:ς τδ Τί?.:ϊ: 2 , 

ΓδΕίτζδ' 6  (α). Bacsra 4 * E a ^ ja i^ c v  4 · Φί· 
λοράα?, η ΦΑφρ'κσ S. Mcva«p;e: 6* Xs'a 
Kayiao 3. 'P in a j  3 (β)» "Όχρι^ζν 6. Στροό- 
yoo 2» Tiyasaa tso 'ΐσ ζο ιμ :  5 . Eoaso cao »· 

Tlospxi 1 (y). XaC: *a: αλλη9 Fcyt-pap 750 
" ί σ χ ϊ Ο ' ΐ ί  7 .  ’ Ε λ « “ σ ζ ώ  2 .  n ^ y a ;  ο ο τ £ ? . ϊ ς  t o o  

IcuaOiu ~axau'sj 4 . OstpsAAaa 2.  M/tfe cp’~ 
ς ζ ρ ? ,  T o c a i p a  2 *  X c ; j  ζ α ·  i r a i a i r o  T 5i ) " f a f t a o  

4·*ΑλΑο Xos: l  MiPSt o-Jra.*Ai·
λο Χά?: l .  Aia^aaro τδό Mar l .  *Αλίασικ> 3. 
Zascb 3 (δ). Μποζίτδρ 3· Σζήτορ: 3.

496

(a) CiGTa Euo Stx; $zz&L&z*J3t BzzS’zp· 
(?) * E B s / p V  
W  E?a KiiSaih·
C*> #E*Ti;9a £afzf????: t;? trsrxjiJV.



ΜΑ'.

'Α πο τ£ς KwtfsetttvoosoXiMs its Qsaaalο· 

vitvp to8. *Atro QsacaXvjtKYS its 'Ιωάννινα 
54· ΓΑονχαι ά~ζ ΕωνςσνταοοπόΜως its ’laac- 

stva ωραι s6 s * (O p s  A\ B*),

M B '.

’Aso των 'ίωαννίνων sis A άρισσαο ωρ. 4 θ*

*Atro τμ·  ’ ΐωοκρΑω» its Uoupvapt 8» (opa 
A ’) ·  Μ εσ σ ο ίο ν  6 .  Χάνι Ζυγάς 2 · Χάνι too 

MaXastssj 2 . Χάνι Μοχοτε 2. Χάνι Κοοχοό- 

λιον i ,  Asoiiet 2 . *R§ta δια&ζίνονσι top Hvj. 

efto'e. Xaei tmb Mstiapoi» i .  Κβλαρπβκα η 
Sroyous i  ί .  ΤοΜαλα s| . Κοορδολ? a. Boo* 

aoOTo'o 2 . S jootv}» l .  Ziptvv i .  Κοοτζοοχί'ίοοΡ

2 . ’E^o) Otaiawooot saXto τον Π^ρ&ορ·  Λ β-
p tssa o  4  ( a ) .

Μ Γ*.

*Aso tmu ’Xaatwt'ay e*s to ZvjrooBt top, 6 2 .

*Aso τωο ’itoaoviVav its T pina\a ωρ. 28»

(a} ’Atto itfv 'imsvjisav eti Aaswj«v $Γμβ mu αλλτ) 
&ί$ο; i-r .i xr'i ’ icnsw^-rj; st; HaJ.atfnjv, Jtti otMVta «t. 
Tr/v tm[iaj» Μ ϊϊζο ό χτ ,ν , xa j eV.iijSv · ς  T jp ta iz . Ο ό ΐ$ ;  

o Spuo; ehxi ό; Sixaarra ajfiv.



4 3 3

(oca BID'). E:$ 0 sss3$ t- 'Z'azz'Sw % O • «■» *$·
TOW; 12* (θ£3 τη Ao:na ϊίς*}.

7>ι

*ΛΖ1 τκν ’fcsu'&z:» 8*5 Blsta; •► ♦ft·»V »
0 %c:a

7βΰ fisysAot» £ρ6μτζ> up. 36.
» 4 _ ·ΔΠ3 tso  ‘lecciii^y 8*5 Γ^Ξτ&ίο VCO£ft 2 6 ·

(*p3 Δ*> S:a:»r» 8. liaiHap 8. Φ5ϊif&as 8.
M svssijc: C.

ΤΊΓΓ*

'Απο sus 'Ϊ23;::ϊ.Κ3 £;*s B lsi'a^r: δ:* ah· 
Aea cpapaa asi c;= r;“s Sassy/ss, a *. S i ·

E 's TfiS'ita s 3. Jhszsyj^a'j 4» Tizvzzv 
5C3 $ϊζχΰρ: 7j E:«?,Ci‘-cv 5· Ita-oiiby 33'· Aoy· 
7J23 1 · &ΪΖΖ 2+ iJ« s« a y  li. *lSr-0 S«r·

•  ft

foicsys: T5 Ka~a C3’j '*] E:~c:r^ay. ΦΛ'Αϊίϊαϋ
1-5. PJci2^v;i: G*

U S T '.

*Ari3 «as es eAXsy B p s p w  ε ΐ ;
Tpz^iva up· 2 {*.

R:S 'iuaz'Jyry 5* Xc:: zai tiziszqprcv 7^5 

Εονζας 6. Eayytsaay 65·. T i^av 9* EJa’Jpss 
epo; 3. Γ^Ξίϋβ 15·.

BIZ*.
'An9 t^ y  'I s s k & ss  efj Staftiasiv ώρ. ys·



*Δπο των ’icaaM'tutoy 5*5 Χάνι too ΑουτζοΓ 

3· Χαι: του Σολίτρ: 4· FpsS’io'&v 2, Ocavir* 

£αν 3. Γεαυραν τ>;5 βοΓοθ33α$ ij τοοΚελοονον, 
orrotj €:V2j και το Δερίε’νι ι  (σ). Χαο: Τβρρί 

ι  *· Δεύτερον yio'jzav too ποτσροο τοότου 4 » 

UpJjsr^y 2 . Ιΐλίίοοΰοαυ 5» Χαν: του Τβπί&υ 
2» \όνι τas Κιυοκα; 2 , Χόνι τοϋ *Αλη 4 · Χ α·  
ιι του *ia»oaia» ι .  Aiyasae; ro’J χοτανον Αωρε, 

« r r S tr a  ε ^  D e p a r t  a  ( to j ,  a s o  t o o  B f ip s T t  e s a -  

έαινοοοί TtsAtv τον A s ^ ,  zaj ευς «?$ to Xaivs 

Ιίοοσρη 1 Ϊ-. Χάνε ίου ΜουσβΖίά Hat ΟεαόατίΡ 

πολίο too Αωρε 2  v. ίίαροοονορ: 2 . Aoooptav 

2. A*o3a<;5y του ’ioaoo'A 4* l»a=a/!at> 3. Δου- 

potvov* υ»isi c :i^szi 3. Γ ’^ζον 2·  Λαλ:ν

AoovitVav A (/)- Xsv; zac 0£??Wtu του "ΐσ ζ̂ου 
l  J- ('̂ ). \αν> ίλλο 3* Xctv: "As.Ad χαΐ dia?a<;  ̂rcJ 

ι .  νΑλέ'??:ο? 3 (£)·Σζ5υ?β2: g»(op* Λζ')»

( a )  ' θ  S - j v y > x ^ 3- j ;  >.5y : :  *v .  c ’v ^ x z ^ s t d  ο  τ : τ τ ς ;  c J t c ;

«jjxwtsSsυ τ : ϊ  ilJc^s’J . Castra Pjrrri* *A>lex cpca;ava·
ciy+'Jtr. y.'xt Ct; ττ'ν ΙΙ τ̂τοννησ̂ ν το gvgjix 

( ? )  θ ί : 5;  efvsti 0* Tis&ai Λ ΐ ο ;

( 7)  O i :a b i  Λ ivys;·

($) 'Ο Τΐζλζΐ Π2:>2Γ,
(ΰ )  T<J ΒΑλίσΛ$ν η τη; *1λλν?ίχ;#

'lias? c Ĉctzi sts ο τ̂ α;$ Τ5υ Γ:.·)̂ '>υ Fia^uJicv*
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MB*.

’A n a  το 5  B ? :a tc  i ?j  K a ;o p :'a y  cup. 4 o i .  

*Ano : s*j  Bsparc **5 2 * Htjic·
V i a x i p  6 .  Aaaanp*:* 4 .  A asaapX i G. B a 35*3#-  

t:oX:e 3 (a)· *£?.*: izaSsw33s: ta  0335 Toaar* 
sj r c s ^ j . r x i s : '®  4 · Π λ :α ϊ(^ 3 ^ α. Π ^ :3 ^

3* Sonstiia Kisyrrpi 4  > easy SjaSaiisy::* « »

’A£:sV· Β:(ϋ(:ςβ9 2 . Σ?.:?»: 4*» G ajirtav 2,
M 3*.

*Ana ri*5 ’0^::'33; c ';  Ea^ss’ao b : .  24  *· 

*Ana t£; Ό / j t i : ;  £“5 ?a Mssassjazs» tzd 
'A y ji’J Naaaa G. Taapt^as 3 . G a;:::aV  l 5 i .  

(spa Ms;.) ta  (lira 7350

r r .
Ana 333  tesszu&y £.; 33 Ελικας*» tap. 

5 θ ί  <;S).

’ Ana z’sy  'i2a*;r»S'; £*; Erpnri 33 J . ( « 3  

Μ Ζ ·)  ’A n i 2c i  Esparj εις *£Aana^av 1 2  «at* 

r*$2:ay r - : ;  Gszzzs·
^  k 41

C O  rI .' s ja S cs^ J I : : : ; ,  π / / : ;  τ ί;;Μ 5 ζ * ;:ν ή ;,Β } .3 :,

40°» S'j’· u n«, iS °, 43*
Φ ) 5ΐώ η .« ; t . ; i  *4 S3  'A lflitit;· Πλατ. 41°,

ao*. M?«. i ;° , 5o*
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ΝΑ*.

*Δ«ο τωυ ’ΙωαννΛων e's top Απλωνα cop.
3 8 |.  C°)*

*Δπο των *ΙωαΡίή»ων its το μονας^ριον της 

Ζητζαζ 4* Χ «« ι *. Ttyupav too Καλαμα ι .  
Τίαρτϋυαν λ~· Δελ&οαχί 2 . Γερνρβ» τον Δρι- 

«ον ι .  *Επ£οχο:την 3. Το jwp ’Apyopoxa^ooofts· 

vit ορί£ς«ρ3 ι το* έέ ΛίΓτοχωρο» £${«?. Xesttov 
Be?./pa 5. Δεντεροο Ρερνραρ τον ΔρΑου’ 3 . 

TirtiAeyyi 3. Λοννετζ* 4· Κορρ/τζα» 4 *· *Εϊ- 
τενδε» ο ποτο^ος Κελνδρο'ς μίνη  os|ta ,  ©· 

πον βωζορεα: yet τβ spttxia της πάλα* *Αρια-

?ρ:ας. ΣίλερΛζαρ 1 §. Δόλωνα 4*·

ΝΒ*.

*Aso τον Ανλωρος ε'ς Bspart ώρο» ι4 £ .
*Απο* τον Ανλώνος 6«5 ε'ς Srioor ou 5. *Ε-* *

οω ^eSet'fOVfft τον ίίελνδιώρ. Tepiotxpat^p 7 ·

Lspsze 2-J.
ΝΓ*.

*Ar:o των Τωαρρ/αωρ β?$ ΒονΟρωτον ώρ. 25. 

*Arto τώρ Τωορ«ρων ε?ς Δελ$:Ρ3χί ίο , (ο- 

pa N e.; Nc£r’ts«& 4 · Δελ&ρορ 4 * Βονδρωτο'ρ 7 ·

(a) ΟίΠι'νζχ;; TcvoV^'fT?3aj;?xiVff:xXTiXaff3i5oJ·
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ΝΑ*.

*Ana των 'laawAae tfj Kopyous <apa:' 21 £, 
*Aso των ’laavsissp ε'3 'Ροδότοπο» 2. 

B ilb o s  2. rijspa’J τον KaXaao rv's 'Ραΐ-
ΡΟΡ I j/A fM ft'tO il λ I .  Φολα’ϊΟξ 7* Κβ335ί3Ρ, 
Οϊολαν τχρ Φολότωρ 3% *Ε»ξ«3«ρ i'j Kopyotg 
C;3 ^αλα?τ^; 4*

ΝΡΛ
Από των 'ΐωζρνώω» t:i Άρταν ?.α: Α$πορ«

r.;a ωρ. 47-Λ.
Άπδ τω» ‘k a is ia s  sas 6:5 το X0s· του 

*Α)·:ο» ^CT.tii’ao 3. G;»rs Π ^ = ίΐ3  3. jMco- 

Aioia 2. Β ϊϋΤ ^ι^ίί 1. Άρτον 3· ΣΛα}>όρα3
4. *Κβτto?*» dza-AiOva* το» «όλπον 6*5 Αουτρό-
jk,  nocsi'aissci'aj τν;ς Ά ζορροιέζ;, 4.

Δε-iiv : »■ ’ . Ratotvav ι ί .  Μανολό» 4» Ποό· % — ' **► ♦
GpS'jzv 2 Ϊ. ;; I ^ ciVj 5.
5 . I&s»;»*/?* 2 . A en » r;p  G·

1 ♦

Άπο *»5 Ά οττ.5 fi’s Τίΰολα ύα· 16.
Άπο τ·»3 Άοτ;;; £:"ς 7jy GaVaprsPOV 6. 

Baco'e: 2 * fiv::av r.V.;o:ov τον Λ/ίλωοϋ 2. 

Φ ο ε ο ^ ι 2 .  Γ ερ ο ρ α »  to*j  Π ν ν · :ov  2- T pticoX a 2 ,  

Hsx hzal'Ja xs»i rrv \ i z * 2V astop το C:d-



qrua dtrd του Φανίρι εως *?$ toy Πν,ιιειον ιΤβ λ

τιοοάρων ωρκν. "Anopcy de *tvat xal μ? tow

*Pocdtonc» , cnfiidvj d lToimij’iA d diarpt’̂ cr; ι*ς

’lu xam a i xal jrsp»iA5'dy td pipvj τούτα, λ ί·
yii% art d *Pada'roaas ifyat ως rstie^ e; ύβος
σχεδόν ττρό$ βιρρον χύν *ί(ύαινίυ’χν t ί?ς tons»
έρημον not βουνωδη* *0 ds c'/Qsts tdrrfil odro*v

rod; td  βορειοδυτικόν των' Ιωαννινων f καί ddo
ίΰρος paasay. Ilstov yd itt ŝda'Dafiy j *Ett $3

d Ποοκί5ιλ « r ts t  td M/caoSsy πορζληλλ^ν

ttoy ’laatfiyiV-oy κατ* εόΟδΐον προς σιστολάς. 0 i
Si άλλο: xatxoooiV αυτό η/}ός τδ 3ooS ανατολικόν.
(d ŝ av ype.aaaj fix t ’oc Î'doyuVtol· np'*s
dp^ds y.ata to fiopstcv, καί άλλη rrpds td M*c-
caS’sy, r> γωνία -/ιυ&ται περί τσς 55°» Ό  Ποο-
xfir-λ όμως Af.er, art td σ/ΐδιααμα osv tyttsv
fix των ίοίων ζαρατηοηοΒϊν (a^O teo  dyaoadufiy
jrc?3y ta  nnjfideaptS» ; Toraota c^dXuata fidptff·

XOttot ΓΓβ&το;Λ..ΰ» xa: yd μη τα na a aζειεύητat Ο
fitdjjiiWV ctojitcd^vjSj ελλά yd diapOcoVij zai yd 

% » 
ta  xCtta^i'v;.

443

(a j  D rcssc e a r  d iffe ren t! Itfem oiree, par J. D. 
BftrbiO d a  Bocogo,



ΠΓΝΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΏΔΗΣ.
Μ Ε ' Ρ Ο Σ  A*.

Π # ρ ί  Γ « ω ?ρ α 9 « α $ .  

ΒΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ A'.
Σ,λ,

Of pi czsuccivi« Sees»»t τωο e&yopt3Da
aat {« asra ; τνς ’Ihiipsu. · · .  1

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΧ B’.
H.:;5 c.OiCista; c a r ^ s . ........................  6

κ ε φ α  λ α ί ο ::  r .
U sa  O fitcs. ....................................................

ΕΕΦΑ’ΑΑΙΟ Χ Δ'.

Π ι^ \  A tp s 'Z v . ................................................. ....... i 3

ΒΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ E*.
Uipl Π ίτορϊε............................... .....  , i 5

ΚΕΨΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ*.
Πίρ* λ μίυνν zai '\ζρ ’χτ7,ρ!χζ>. * .  , ig

ΚΕΨΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ*.
Hfp! Κ?*5ϊ « ? . ..........................................  so
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ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η’.

m ,
Πβρ\ Πολτών

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'.
Οτρ! *Ε?οων. % * · » » · · . ad

M E ’ P  O  S  Β '.

Π (^  tojs *X?0ft'as των πρωτων ’Eynawtuw  
tvj$ 'Ηττίφον.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α*.

Π  sp\ των με/at τον Π ticca a vfoC του *Α- 

γώΧί'Αζ έρχατο/χων. · · . · 3 5

Κ Ε Φ Α 'Λ Α ΙΟ Ν  Β*.

Π ^ο : τον  Πορρού το ν  π ρώ τον 9 υ ιο ί  το υ  
’Α χάλίω ζ, «αI τω ν  απογόνων αυτόν . 6 θ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ \
Βίος Π ιο ρ ο υ  το υ  μ υ α λ ο ύ  βα ιιλ ίνξ  t »js 

*Βηιίβθυ· . . . . . . . .  10 9

Μ Ε ' Ρ Ο Σ  Δ#.

Π*ρΣ τω ν  dsoyo 'vuv το υ  Π υ ρ ρ ο υ , της χο τα ςα - 
c *a s  τ ^ ς  Ή π ιίρου»  του  H o X ttc u u a to s  τω υ  Ά 
τρωτων, ;’9ί'αων, η9ω» χαί άλλων d£toXoyav.
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ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ A*.

Sr*.
Π ι;ί  τκν ’Αττο}ΐ«ω» του Π Jr; ον, χΛ  τ·/$ 

xsrc-Joi^ i Ίΐτί&ου. . . . 2 G4

ΗΕΦΑ'ΛΛΙΟΝ Β*.

Πΐ31 n s lltiw a tss  ’ ίΐίίΐΟ ϊϊΧ ϊ , £;'ΐ- • ' ·
ρ ϋ » , η5ΐ» *3: αλλχν αξιολίγ^ν, ·  3θΙ 

Μ Ε 'Ρ  Ο Σ Ε\

Ilfpl τ-̂ > fcias *£?ορ:β$ χα· riayca jras τ·<5 

’ΙΙπεφον.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'.

Π(3: i?(s . .  . , ·  · 3 ιγ

ηΐ'Φ Α 'Λ  ΛΙΟΝ ΓΛ

Dipt i ia ;  Γίχ^ρσ^'ος........................Z'Jl
Dapoprsjua nfpis^ov Δ’ ς* s&axaj Oos:·

Π9|!!Χ̂ Ιί;· ·  · · · · · · # ijl^
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Λ'.

A ' £ x v t 3; .  4 6 ·

Λ ' & ν τ Α »  4 6 .

A / ϊ ί ί ί )  3̂ λ ; 2.τ.Ζ\~9 j f i r ,  3 6 2 ·  3 6 3 »  3 6 5 ·  3 6 ® ·  3 6 8 ·  · 

δ ' & ; Γ « ; ι  Ifc u .xT j·  4 0 1 .

Δ \ χ 9ϋ Α τ * ; »  B a k u ' s  S i m x 5 V 7 .  l 3 . } .  I 5 5 .  1 5 4 .  I 9 3 .

i q 4 · 2 ° 9 ·  2 6 1 .

A ’y » . a s ; x » » v ·  5 2  4 0 .  6 6 ·

A γ γ ί λ ο  X Z J 5 V »  5 9 4 .

a V t ^ w .  3 2 5 .  3 5 2 ·

A ’y r . z ,  I I d /a t j  . 4 3 2 .

a V ”  S a j x v T i .  X 9 .  3 7 2 .  O g S ·

Δ * γ « >  *0 j s ; .  353 ·  ^ ’ci9 ·

Δ βγ κ ;  Δ η μ η τ ν . Ο Γ .  Ο 7 9 .

aV-'s 0 :;£ί\::;. 5ο7·
Δ * γ ι ; ,  < ; « τ η γ .  T x a z v T f r .  Χ 5 8 ·

A  y y c o ·/ )  j t c ).* 3 ^ 7 *

Λ ypxsiwMt* jO  ·

Α  γ / 'ί σ η  t  λ ί μ ν η .  16 .

Λ * ο η i j .  5 2 .  5 3 .  5 8 ·  6 2 .

Α δ μ η τ ο ; *  Ε χ σ Λ .  7 6 .

Α ’ί ν . ϊ ν ο υ η Λ ί ί .  539 *  3 9 2 ,

A 'i a t a T p t y j  θ χ λ χ σ σ χ .  4 ·  * 5 ·  .
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a Vsjk:ντ· :^g.
Α*ζ·5::,'* c C i. s o t ·

A 'C a > « - - . 5 5 . 284· 2 S8· 0 * * ·

A 'C aiiav ix . 2 5 .  i t s } ·  2 $ S .
A ’ C r / . x .  I r a ? : ' ; ·  : 2 I ·  2 2 3 .

A’fia V a , 7 1 ·  7 3 . SO . 3*5·

Δ Ϊ ζ ϊ ϊ Γ Λ  3 ι ·  5 » . f t .  7 2 . 7 5 . 7 7 ; 7 S . 105» 1 4 6 ,

I S 5·  2 S 7 . " ? * . i£ S ·  2 3 7 . 39* ·  34ο .
Δ 'δ ι ί ϊΖ » .  C : l .  « 5 ,

A n * ,  S : L

A e o w to  115.  17Ο . 232.  2 7 4 .

A & j u j c j ,  C 2 .  £ · * } .  7 9 .  S * ·  9 & ·  5 ) δ ·  9 7 .  9 S ·  9 9 .  I C O  

102· 1LO. ICS* 103. 1x5· >16. *?!·
Aacx’u  2 7 ·  6 2 ·  6 S · * 7 0 .

47· 4  J·
Aipu C;2. Si. 135· 377.
Arp.'·.·» Π slay s;»  32J»

A * p n . CO.

A r p l r y .  s f t *  2 ^ .

A*y»2T5=. M jg . l l g .  5 0 5 . 30® · 309»'

Α £ςτΓ .;· 32·  4 5 »

A b a tis . 2 6 - 2 9 .  5 4 .  5 9 .  3 * 1 ·
A&srtz. 25.

A'iSa>rj^. S i. 58·
α ’μ'-γ. 363.
A r » c T > i r .  5 5 .

A f c c i t / .  3 9 .  5 1 . 5 5 ,  9 9 .  1 3 1 , 5 2 4 . 344. 547· 

359» 575·
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AVt»5c;. 25.
Λχαηναν. 50·
A\zpxtt*, 5. I?* aS. 34· 50» 7 *. 77. 99· 113. 

127· 267. 263. 269· 271. 295. 299. 300. 323. 
347· 375* 407. 40K.

Axz<r=;. 64. 65.
Axiaya;. u ii. 199. 200. 27G.
Axjayaviwr.. 193. 200.
AX321ITC:, 224 230. 231.
AVnov. 300.
A ija s jx im  7. 44, 53. 386·
ϋ'ΐη&ξνηϊ. 23. 3S7.

a’>Sxvix. s. 350. 354· 357· 358. 57*·
A’>.?x*w. 346. 352. 353, 354· 355. 35$. 539.

393· 401·
A'λ?αν«, βζσΛ» 357·
Α*λ£χνεά7&ι;. 326 . 333·
Α*>.ζβχη>· 362.
λ ’λ / ζ » ^  ο μ δ ϊα ; .  2 8 . 59· S 3» S 5· 8 6 . 93· 95» 

g 6 . 97· *03· * * 5· I 1?· *30. Ι 34· >40* Ι 4? -  

149* * 8 2 · 195· 2 0 2 ·  254* 
α ’>.8=»»5̂ 3;  * Κ ϊκ ιρ τ τ ,; , 4 0 . S t -  83· 84· S7· 8 8 · 9 0 . 

130.
Α λ 'ξ α ν ^ : ; ,  « « ';  «3  μ ί |* λ »  'AteXxvSjz’J. 1 1 7 · 

aV;«»Sjj5 ti»5 « ί  nvpf:i». 261. 262. 267· 2?®* 
aVc'^zvSjs; «μ; τον Καοσχν^ον. ΐ ΐ ( .  127. 129. 148· 
Α’λ/ζχν^ο; τον ’Αλχβτον. χθ3· — *0j. 10S. Ι07· 1θ8·
A*>.a-a'v̂ r.a. 86. 120.
A’is;BEj»Tii;, cf»x«*o; τοιί Πνρρ. 113*



A*Ju: *ι:; hijAVijwr. 522. 325·

AV$c; ?3urJk, T£ts:fc*»- 524* 323.

a V ; a ^ z i i .  3 7 2 . 3 7 5 . 3 S 3 · 2 S 5 · 4 0 1 . 4 * 4 ·
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AU sTTitf. I O I . l « 2·  1 0 5 ·  1 0 4 . 1 0 5 . Χθ6,  IO S . I l 5
5 5 0 . 251.

Α λχαΧΛϊ. jo .
Δ ^ Γ ~ :-  x i .  35S .

5 9 9 .

ApSDTCS. 2 2 . 4 $ . 45»

A 6.  7 .  8 ·  25» 39* 4 2 ·  55* 77* S i .  269»

4 0 S . 4 x 3 .
A V -f^ O Ju ; 3 . 5 . 6 .  8 . i 6 .  I g .  4 0 7 . 4 1 2 .

A i3»?aos^C Q . aG - 28» 35* 4 2 - 72*  7 3 . 76* 271^ 

2 7 2 - 2 7 5 . 2 S 2 . 2 8 5 ·  2 8 8 . 3 00*

AT jiv p * ^ ;· j k 2 . i f *  2 5 9 ·  3OO* 4*® ·
Apsnix% 9 2 3 6 ·

A t is s * '! .  265.
£i'[trz2* ,  C p a  1 2 , 35- 

A’p za p iz , S s A -ra w s . 349*

A p 'jf^ fS p i» f i r i ,  2 8 4 . 2 8 5 *  2S8»

Α ίώ · Λ , έ δ ? . a 5« 3 3 .

aV ^ t h ,  cS>. 2 5 . 3 t r

aVr»?2!?· 5®*
A p.ziz.7 t2 . 73. 127.

Λ μ ^ '7.3,  3» 3 5 . JO -
Α 'μ ζ ΰ ζ χ ζ ; .  λ £τζ£ .

A  tLzizztxz. 3 2 3 ·

Appjs?· 305.



4 5 1
AvzxtsV-3*» Ro'i. 4 0 3 .

A’w cam s;· 3®°·
Α’ν^5χλη;* log*

HO.
A’*$?5jΛ3χη· 64* ®S· 5?* 69*
A 'rtp w a u  3 3 9 . 3 4 3 .  3 4 4 . 3 * 5  3*6· 347* 368* 
A *5*san* 40 ·
a W o; ,  'P e .tt. S90 .  a g a . a g 3 * 2 9 5 ·
Δννί& ς* 2 3 6 .  2 5 7 .
A V nyovra.  τ .;Λ . a3* a*· 3 7 8 * 5 5 0 .
A’vTtyo'wi.  Hv'fp. iao *  1 5 4 . 1 2 5 .  134 .  a 6 i* 
a '*ti}o c : .  2 4 · ag* 9 3 . 9 4 * xxS* 2 0 2 * aso *  aax* 

eaa*  2 2 3 .  2 2 5 . 236* 2 3 7 * 240 .  2 4 1 .  2 4 3 * *49* 
250 .  3 5 7 .  2 58* 2 6 7 . a<Jg. 2 7 7 *
A W « a r . 2 8 7 .  a g x . 19 2 .
A * τό χ« ;. 7 4 .  i o 8 . 2 6 9 .  283*
A’& rfnaTjs;. 9 4 .  9 3 .  gC . x a 6 . 1 2 7 .  x a 8. 1 3 »* 300 . 
Α*»2Ρ ?» ώ . 3 7 3 .
Α ν τ ιιό ;, 'D jaO iiJ . 4 $ · 4 7 .  

aW cvk;» 2 2 9 *
Α*ξι5;. «o ta 'x . 3 2 1 .  3 5 t .
A 'op9J , Xjj«T!. 1 4 » 5 2 .
AcvVjt'a* 3 6 7 .

Α’π :ίϊ> τ /χ . 4 1 3 .
α’τπα; ttiavSis;. χβϊ. Ι85·
A’iicXXm». 2 4 2* 2 5 2 » 2 5 3 * 3 0 1 * 3 0 2 .
A’nsXXavft* 5 . 1 5 .
A«cXX»»aT(o. 2 8 X·
A scvX na. 18 4 »
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2 5 S ·
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AV/Λ ή · 4 5 ·
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A f ^ r a  Π ί 3ϊ 3 η ν : ; Λ  2 ^ 1 ·  2 ) 2 .  2 - j S .  2 5 0 .

A  S 3 -

a V i^ 5» ^  45·  355»
A’pyisxm*/* 2 5 S·
aV i -5 2 8 · 50» T2 · 73* 5^ 0*
Α’ρ τ ί; 4 9 .

A J;5j Π 2^ *  2̂ 0* 2^2* 2A4* 245· 248- 
2 5 1 · 3 0 5 .

A f i ' j j s a  25 ·  3 3 .

A’̂ ira s^ ^ T H . 3 7 3 .

A V jjf :x 2q i:v . g .  1 8 - 53* 588.  5S » · 59*·

A'jSccr.^ ,  K - j .-j j : ·  5 g 3 ·

A>*j j # f=S£2- 2 2 4 .  2 2 7 .  2 3 S .  2 3 S .  2 4 3 .

A a i c j  Ζ ί ' ΐ >  75 ·

A>$a:i?. 95.
A V <?ea:· 2 3 7 ·  2 4 2 ·

A £:<7ti3SC*» 2· 37·
A y .a '£ :-. 3 8 .  3 9 .  4 1 .

A ’paSix. 3 1 .  3 £ .  39 *  41 .  4 2 ·  43 *  4 9 *  97 *  

A * p s t j j 5; .  2 6 .  3 3 .

A * p : x s V ^ .  3 5 3 .  5 3 4 .

ya> , F la J \u  5 . 5 5 .
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Αρτηοη. 269*
Δ ’ ρ Π .  1 7 -  4 0 *  321 .  322 ·  333 ·  339 ·  374· ' 3 ? 8·  599 * 

4 1 0 .  4 * * ·  412 .

Λ’ρτϊ^ί· 273· 274*
Α?την;£. 373· 574* 
aV^»;· Si. 94* ιο ί. 3*3·
Α*ρ#&*μ5«. 22 8*
Δχιϊζζ.  25*
Α’σα»» βασιλ. Σίρ&ο». 529. 330.
Αβίΐ. 29· 69· 82. S3· 85· 218. 2Ι9· 222. 265* 

266. 267· 285· 290. 332. 3β9 · 370· 37*· 
Α’ηχακί}* &α9£χ» 365. Sajjxxiix. 366»
A 255*
Α*σζλο>, Λολ. 184» 186· iSS* 
aV itsj. TT5>. 60» 
tianxySiyii. βασιλ. 362.
A’tmii. ajwpsv. 243» 244. 
aVjs'ct· 57-
Aarons 6θ·
A*Ta>3̂  97. 
k’-.χμ'ζζ, ς»τηγ. gS.
Α*τΛατ, J20.
a'twtzv:;. 26. 28. 38· 74· 279. 28*·
A*i>.*rtaw; ’Ounce, 55.
Α’τητη, 3»9·
Α(Τ>λ; , ’Ρο,α. 2SI-
Αυλ»ν, i2. 15. 322. 377. 378. 3δδ. 388* 391*
Α ο ;ς , ί ϊ ΐτ α α .  l 6 . JO . 5SO.

AvpTjIavej. 567·
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Ανταριά?**, 2 6 . a8 . 2 9 * 3 °* 373*
Auxô ecov. a9 * 2 6 1 · “2 6 2*
Α’φδΛαντϊς. 2 6. 3 1*
A V f c  3 1 .
Α*φ?ικ*νοΐ ηγδμον. 387*
Α'φΛκη. 2 0 5 · 2 6 5 . 2 6 6.*
A* φροδίτη· 2 7 6 .

Αχαιοί 2 6 9 · ^79·
Α χςλίοο;. Χ8* 4$· 338· 34®β
A’xspovtrfa λίμνη· 1 3 * 15* *7· *9· 39* 40* 44* 374* 
α  χέραν* 4* Ϊ4* 15* 17* 20* 39* 4°· 43* 8 6 * 87* 

8 8. 9 0 *

Λχιλ>3*ν 27* 35* 47· 55* $3. 68‘ 98* *08. U3* 
ΐ32. ΐ7 ΐ ·  25ΐ· 252. 380. 

a V«5» 321* 3^6. 333* 334'
Λωο;, ιτοταμ. ΐ5·

Β<

Β»«χη. 25»
Βα&γλιονη . Κοομ. 3 ? 4»
Βϊλαν/Ϊίίιν, 3 9 ° '  395*
Βαλαχρο; an»

Βανί»λοΐ. 3 6 8 *
Bzpfaps^ou 3 9 ° ·

BasSap·.. 321* 33ΐ·
Bapjt/λιο;· 2 δ ΐ  ·
B »3V3. 362·

Βαρ»/«η. 25· 59*
BairapzSYii, 3 6 2 .



2x<sm6;> 3 6 1 *

Β*ταχη; * 3 2 9 * 3 3 *· 3 3 2 · 3 ?3 ' Β ^ ^ τζτν  )sy 
-rov η Β υζαντί'»  tropi'x,

E a - r a t .  3 4 . 4 1 ·

Βχτ?χχ<ων. 2 5 3 . 2 5 4 ,

B 3>a"i. 3 R 3 .

Β&ιςρτί» ιγ . 4X0*
Ε ί λ ά ζ * .  3 7 8 ·

Β ί ν τ ζ α .  3 8 8 *

B m i ’e v w v .  2 X 3 ·

Bavs-Ti’a ,  3 2 7 ·  4 ° 3 ·

Bsvii. 3 8 7 ·
Β8?3ν«η. 23· 119 · 120. 125. *26' 2 δ ϊ·  
Β Β ρ μ π β ζα . 3 9 5 *

Β ί^ 'η .  Χ Ι 5 ·

Β e'fst*. Ι3 9 · * 4 0 · * 4 Ι ·  3 3 3 · 3 8 2 .

Β ιθ υ ν /» , 3 2 4 *

B /flx a v v a , γ υ ν η Π υ 'ρ ρ .  2 6 1 .

Β λ α χ ία , 3 ®4 · 3 ®8 · 3 7 ®* 3 8 ο .

Β λάχοι*  3 3 2 .  3 5 3 · 3 ®8 · 3 ®9 · 3 7 0 -  3 8 ο .

Β λ*χοχ·α)«χ. 3 7 9 *

Βλιχοχω?Γται. 319* 373·

B e W .  3 3 2 .  3 3 3 ·  3 5 *·
Β ο & ν ο ί. 3 8 3 *

Β β$μούν$ο;. 3 2 1 . 3 2 3 · 3 7 5 *

Βαω-πα, 3 Χ9 *

Β ςιω τςΛ  4 7 · 3 >̂8 ·

B o icS V a , π ο τ α μ . 5" I® · 6 6 *  3 8 8 ·

Β ιλ γ α ; .  π ο τα ιχ . 3 ® 0 . 3® 2« 3®®·



Βον/λχ, V u s 'i i , 379·
Β-ίνιτζ-ζ. 4 0 7 »
Βονιφατιοί». 3^4·
BopucrOeVqs, 3 6 2 ® j 6 j ·
Βροντζ*· 379* 4*2·
Bobo's * κοταμ· ι 8·
Βουτσί ον* Κωμ* 3&7·
ΒουΟρok<o:* 3 7 3 · 3 7 4 *
Βουθροτλ, 2 * 3· Η* ίο* 1 6 * 2 0 * s Xp 3*· ? ο« ^75· 

3 8 6 * 387- 393· 394*
SWKoftva* 3 6 8 *
Βουκουρέςιον* 3 6 8 ·
Βούλγαρέ 3 6 2 · 3 ^ 3 ·
δοΛγ'/jc:· 5 *2 , 3*ο· 3 ^6 * 329· #35*· 35^· 333· 

339* 3 6 ο. 366* 368- 379* 
βουλίνκ, *τςτ*μ# χ6 α 
ΒουλΛη 6 g.
BovXtvc:. 6 9 *
Βουλέων» 690 

Β ο υ λ ώ ν 325 ·

Βδνλο»?ο3· 2 4 ° 2 5* 59·
EoVVSljm* ίτόλ. 2 5 ·
Bo' i y j z w z ,  η Βουχ*ίκον· g* 2 4 » 4 If 8 ΐ· 285*
Βραγκκλ*τα?* 394° 
βραμ2 <?κου?»ν 3 8 8 ·
Βρ5σκ':χ· rtcfA· 39°·
EjSVT/jV-OV· Λολ· 2 9 9 ο
Βοεττιοι» 86,, 8 7®
Bjy«VT«v· 2 5 ·

4^6



Βυζάντιου 3ί>. 301. 502* 512. 329· 335. 35δ* 
Ζ̂ 5» 366.

Βν'λια. Ko>V. 399- 4°°·

45 7

Γ.

Γάϊο; Φα^Λίκ;» 1 7 3 · 1 7 5 * *9Ι· Φβλοοίβ;, age. 
Γαλατοκ. 220. 221. 222. 223· 225· 230. *37· *38·

242. 243· *70» *75· *76· *78·
Γ«λλ/χ. 326. 358·
Γα'λλΜ. 3*3· 335· 34S· 35*· 3$*» 393· 4<>4· 4θ8. 

409· 4I*.
Γα?ϊί'κ»ν. 385· 388· 397·
Γαρ^ζώται. 373· 374·
Γίλων. 121» — 223· *7*·
rsvvouatoc. 32· 
remiss· 368·
Γδ̂ αανοί. 32$. 330*
Γβτ«» 357· 36*· 370.
Γ9ο>ργ/ν.η; ΜΛο-ζης* 4<ΐ6. 
rswpyto; Κας3κοτπ'. 349· 39°· 
1 'η?«*γ]5· 55· 56. 59· 2Ι5·
Γανπζ*. 3 5 1 ·
Γιανοΰΐζη. 395» )
r»y«>,«· 400. )
Γ * « ν η .  395 »  )

Γχίαφα;. 399· )
Γχίϊ»5λ*. 399· )
Γ λ α ν ζ ί ' κ ; .  Ι ΐ 5 · 117 · 

Γλνίίτζίί. 390·

Κωμ*{,



Ι'λυχιί;. ίο. 2 4 . 395· !*7· 405· A‘W V* *7·
20. 332* κόττο;. 23·

ΓλΜβίϊ ’Ακρωτηρ. 4·
Γολυμη* 379 )
Γο'οανο. 399· ) Νωμ.αι.
Γοργανη. 399» )
Γίργοί. 4 ι * 42»
ΓονμβνΛζα, 394·
1'ί-5«. 3*9» 3 2 0 . 358· 368»
Γρμμν!-2. 22. 387»
Γρείονα. 382.
Γρ'.,αιναλ£ο$. 362.

Δ.

Δ&χε;. 352· 3 6 8 · 370·
Δακά. 561* 3δ4· 3®δ· 37°·
Δαλμκ7/ζ, 5· 3^4· — 3®5·
£ap£avsf$. 283·
Δαρίκνίκ, 364.
Δει'ναρχο;. 211.
4s(v;'z;, 105·
Δεκεοκλο;. 367·
Δεκο;. ι£5. 197* *98·
ΔελβΊναχη. 2 3 * 39*· ”  395»
Δ£λ?ίνΛχ>»ν«. 373·
Δελ?ινΓχ«'„ 375·
Aaxfwsv. g, 24. 374· 377· 378· 392*
ΔΛ~:(. 67· ΙΟΙ. 253·
ΔεςβμενοΛ 26,

4*8



4 59
Δίξα'ρΐί1,. 2  6.
Δεζοος. Ιδ6«
Aepftyvtava. 3 7 7 * 3 9 3 ·
Δεσπόται. 3 2 5 » 33»· 331» 34*» 348» 3δ7·375·4«>* 
Δευκαλίων. 3 6 . 37·
Δηϊ$αμ«*.6 3 · 9 7 · ι ο ι . ι ΐ 7 · ι ι 8 · 1 3 0 . 2 6 3 . 2 7 1 — 2 7 4 · 
Δημητριας. 343* 3 5 t·
Δη μη τρίο;, πολιορχητ. XIg , —  I 4 S· 2 2 2 . 2 5 0 » 
Δημη'τριος του ’AVTiyavou, 2 6 7 * —  2 8 1 
Δημη'τριο; Δεσπότ. 35*·
Δημητριο; του Μιχαήλ. 338. 339*
Δημητρ. 57* 58* 250· 253»
Δημόκριτός* 258·
Διαμπερές, Πύλη. 242. 2 4 6 ·
Διονύσιος ο Τυ'ραννος, Ι ο ί .
Δοκαται, 387·
Δοχνα. fteX. 23*
Δολαίβλλ»;. 175·
Δολοπες. 3 3 8 ·
Δορυμαχος. 283·
Δουκάτου Βεν.ϊίε’νης. 5 6 2 .
Δου'υαί’ϊς. 3 6 ι · 363· —  365»
Δ ουράς. 348»
Δουρατζον. 3 5 1 · 3 5 4 - 
Δραχοίετζη. 399*
Δρέπανου. 5 0 »
Δρίτζα. 393·
ΔρΓνος. ττβταμ. 5· 39* >
Δρυμαται, 387-



Δρυοττίς. ι 6. 3 ΐ ·  4 Γ> 4 1 *
Δρ'νΟγ·'» 4 X· 42·
Δν ν̂οΟτζολ'.ς. 10* 3^f

Ap’J* y 43*
άμς+  SevSjov. 'ϊερ*Ν το;/ Δ ιος. 143#

Δνσραχίον* 520* “  3^6· 333* 3 5 ** 365* 3 7 *̂
Aco&ovttcbi» 36*
AcoSVjabv xp&y.*iOVt 308·
Δο>ίϋ>ναΓος Zct/ς, 5θ5 ·

Δΰϊοΐ/ο. πόλ, ποτ*μ· ιτογη· II* ι8 · 25· 28. 43*5** 

5 2 . 59* 86* 222* 305 · 3 »6 . 309 · 3- 1*
Δο>ν;:<7θΐ« 26ί 32*

ΔίορίδΓ;. 47*
Ε.

Ε^χΓοι* 353 · 57δ* 410. 412*
£  ϊΧ *>·^· δβν. 26* 30 - £5·

K ^ o sa . 135* 147* 
ε« ν Λ ΐ# y’jv/ , 337.

JK χατο/ΑΛβί«ν· τζ λ̂, 23 ·

Ε*κ7'.ι>3. 64.

ΕλαΛ, π Λ · 24*

E V xuV /'. 2 6 .

Λ α -.5ν, 390. 4°9·
&’>.ai'oye£. 402·

Κλατ-ηα, 24. 4 ΐ ·  8 ΐ.

Κλδκτι?, jpo*. Ι0· 24*
»

f- λ 2ί . C », 2 '] ψ
ίΐ"λονο,. ι6 , 64. 65* 68* —

2 jO . 2δΐ ,  2(52. 24 ·̂

46ο

70. 2Ι3· 24?* 245·



EVeav-tti. 1 6 7 . 1 7 1 . 1 7 2 . 377· JS7 > 1 9 6 . 
2 1 0 . 2 1 4 . —  2 1 7 . 2 2 0 . 2 2 8 . 2 4 2 . 2 4 3 . 2 4 5 . 

2 4 6 ·
Κ’λβφηνω?. 2 i .  4 6 .
E’λινοί1. 2 6 . 5 0 .
Ελλάς, 35· 36* 42- 45· 53· $0. 62. —  64. 70· 

77' 78*. ? 2 . 85· 92’ ΐ»δ· 1 2 6 . 139* 145- — 
Ι47· 1 54· 170. ι78· 194- *95· 2 2 2 . —  5 ΐ8 . 

Ε̂ λλη'/δί. 269· 281. —  314· 4°ί·
Ε'λλ.ην.κη ’ΐλλ.υ^/α. 2 2 . % M fiw fa .  5 · r>.'.i>ffjsi. 7 2· 379· 

3 8 r. πόλ. 1 3 S· 2 0 6. 2 7 7 - 2 8θ· AJ-oî v-'roo/x, 2 6 5 - 
Γ$%\>.\L'JA' 359· Ψίλολογι'ϊ. 377* Αονςητ.οιτ;;. ίΐολ:- 
Τίκη , ς^ατογικη. 3 3 ®· Νομοί. 6 5 * 7 7 * Ονομκ.Κ, 
IOS.

ΓΟ./.0«{’«, ίο .  32. 5ϊ· 5 2 . 373· 374·
Ε ’λλίΐ*. 26. 32. 52. 3ο6.

Ε'λλοΛο;. 5 7 *
Ε/,λοπο:’. 2 6 . 3 2 . 5 1 * 5 2·
Ε’λλοψ. 51* 52.
Ε’λλος. 52.
EVkjsvov. 2 3 · 2 7 9 *
Ε*λυμ«. 22- 43. 50>

ΙΟ*
Ελϋμίωται, 26* 3°*
Ε μμ%νονγΐλ» 3 3 ^* 33^*
£ νβτοί* 322· 3 5̂· 3*6* 33̂ * 34&* 393· 4̂ 3 4̂ 3*

4 0 7 · 4 0 8 · 4 1^- 
Ε’ηι^αμνίΰΐι 2 8 1 *
Ε’πίίχμν*;. 2 8 ι .  3 5 4 * 372*



4<32
&’π ι/Μ $ ν .ϊ'-  ΐ 7 8 ·

Ε * π < σ > ί ο 3 ^8 · 39 

E’flr&xorcc; ΤρΛκης* 3 4 3 *

Ε'οχτη , φρουρ» 2,04*

Ε ρμιονη* 65· —  68*
Ε'p p t\o * i  "Αγγλος* 2 2 5 * 5 ^6* 545·

Ε'ρϊίδη, γϋνη* 5 fi*
EyJ0ata·. ττ&ϊιάς* 5 6 *

KVjx.tVTj, <ρρθί/ρ· 201* 203*
Ε ρ ’-»ζ· 2 7 6 ·

Ε ςίωτις* 5 1 ·

E^pwpici· 1 7 4 ·

Εναλκος* 2.38* “ * 2 4 0 *

Ε^ίοια* 4 6 * 49ι 5 !♦
ΕυίαεΓς* 2 2 ,

Ευ/Γγορος· 2 1 1 *

Ευ/ΤΓίίη* 3 ^0*
E'J'ACvy ,̂ 9 6 *

Ευνονχος* 345*

Είζδίνος Λοντος. 363» 370. 3 ? ί·
Ευ?υ$Υ*η, 52* 95* 96*

Κυρτός* $!♦  344"

Ει/ρυαλος. 3 χ0 φ 

EJ.p</p.£va& 10 5*

Ε(/ρυσ03υς( 58*

Ε^ρυτος, 4^· 56*

Ευ vat: %&ι. 335.
EufjiTfij. 1 . 1 4 5 * 2 6 5 · 2 δ6 . 320. 523. 

$70. 371. 2Si.
327· 5δδ’



Κνςά&ος. Σχολιας» ’0{/*ηρ· 323.
256*

Ε*φ^α. 39*
Ε’φυ̂ αΓοι4 4 ° ι 4 1 *

Ε̂ υριο;* 41·
e V j ?^· ^9*

Ε>//α>ν> 2*

ζ .

Ζί^βνχον. 395*
7/j yoju 12* 3S2·
Z*yo??w 373· 379· 58^· 38ί* 3S4· 

Zotoay^v* 4*4»

Ζοίλευκος. 302.
Ζυίμολζί^ 302*
Ζ*οο£7νχ 395*

Z2j2<s. $99·
Zijy.rj* 399·
Zeiruva, 399·
Zeû » 52· 6θ. — 62. 222. ,233. 302. 305 
Ζεφλίκιον*. 3yy· 4 °^*
Ζήνων* Go. 6ι*
Ziy«jt;* 399·
ZofaSVvss, 395·
Ζ ον παν <2. 364*
Z cvttgcvou ^64· 365»
Ζωη;. 377̂ *
Ζωττίφος* 249*
Zn>$;//,a£s;· 277·



II’wSr.x, i 3· 14 . 57S.
V i f j . h '  118»
Η'?α'κλ5ΐ«· 55- i6 i*  101· 
ΐ ί  ssô slSVjs* 65* 66· 200. 3i2.
>ΐ^λκλ5ΐος 561« 364. —  366, 

η > χλ η ς· 27* 4<>· 55* “  59* 7F- i? 8 - 20 a 
H^jwoveyi* 107*

Θ.
ΟΆτ,ζ, 314»
Θΐμ,ζΐι 346.
Ov'pr.o;, 70* 74* 77·
Θ?&£$μ6ης» 320*
Θεο&ωρ&δ?· 520. 36ϋο
Θίοίωοος, Δεστ^τη?* 348· 330. Πκλαιολ^:ς. 328* 
Θδίίοτο;, 291· 292· 129*
Θϊ.ν,ι^οχλης· 7** 7®· ^ II*
Θ·ΰφ:λ$:, 321.
θ 2*μη. 351*
0 ;<r?:stst4 5 Ι«
Θ2?Λ?Μτίχ. 6. ίο . ι 6. ΐ 7 · *9> 20.
ΘίΦΤΓ̂ ίοτδί. 2. 9* 26, 28- 35. 41· 56.
Θ^7:?(ο7ος. 5;;, 09. $6, 57*
Θ??σ*λ&» 5* 9* ίο* 12 29* 3ο. 33. 5ΐ§* 342* 
Θ^σσαλού 29. 47· 54· 53· 69.
Θεσσαλονίκη* 5. 97· 2^3 51/· 320» 32 3. 366 
Θεσσαλονίκη. θυ^ζτη?* *Μίπττον' Qj, 97· 1()5. *26, 
Θεσσαλος ή8* 52·



©m«V.xv>. titzsAov, ΐδδ·
Θ»59«>('ν aittvtix.
Os?i?. 63.
©i<?ai* 55* 131 . 305. 3o6. 540,
<3*1 e s ' S ; ,  3l« 5 7 .
05«ς» ί3 . 54·
Θν/χη> 49* 145* 4^5· 3?7· 52S· 36ο* 364* 49^* 
Θναμις , ίϊοταμ. ι^1 68* Ŝ G·
©yaytSej. 5 ρ 6 ·

Θ^ίων. 194· *99* 206. 407»
Owp'setiv, 3θΟ·
0<oy,«$‘ ΔίϊίΤβτη,. 345* 347*

I .

laffyyft* 44*
I’a-rtJytov· ‘Ακν.οτηρ, 156· 157 ' 
iasuj'/i'K* $9^· 
ΐ**ίων· 33. 7S· 79* 
ΐ ’»τ«;* ι ρ ι .  192. 377» 3S3· 
f ip i ·μ ' 242* 305· 309* 
lVjuiv. 272*
I'sjMVjy,;;. 168.
I'sTiVot. 202* 
ΐ ’θχκΐ}. 5 to* 
ΐ'χίσία. 31 Ο*
ϊη υ ιίζ ,  I I .  ί4 · 30* 44* 45* 55* 69· 8ι .  ιοο. ι ι δ .

Ιΐδ* 1 1 7 * 390· βαρ>5£ρ·.χη. 5*
1 ).),uji3; ς;νκ· 327*
l'W.V?;?j. 44. ιο ί·  Ιθ3 . 107* 261* 27S· 3ΐ4·

u  o
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1 >λ7£ΐος· 5 - 55*
lV/χος* τοτ«μ* IS« 50' 4*2* 4*3· 
ΐ ’νίϊκ· 265*
ΐ ’ονικη ,5αν/σ* 4* 5* 59· *49· 
ϊ ’ΰνιχ.αί v£©r.* 4°  ̂ 494*
3ν<τπ&; «χιό*
I ’cMaVSC. 3 i 8·
Icw^tvtavo*· 363 
iVufV.· 5*·
ϊ*ς«;· 265*
Ιτ^Λ-Λται· 151· l 6 l l 256» 2g9· 220* 213» 317* 

400*
Ιταλοί· J2,3«
lWvviv«* j2* 52* 396* 4*0. 4 12· 4*7- 
Ιωαννης Λεσπο~ης* 33ι· 234* 350*
I’ostvctau 3?3* 
ϊωνδ;· 5X4*
1ων* 51. 70% 3x4· 
ΐ ’ωνίζ. 3 ιχ·
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Ka$>,=i2, v’JV'rj. 125.
H«V5;* a .r  5S‘ Ποτ«.ΐΑ» 27. 
Κβίιτζ&ι;· 388·
Καζαν<·: ν* ε 7?αρχ · 3^2/ 
Καώκ?. 300* 301.
Kaxoj<cr<V 4 *54 
Κκλαίρία. 39°«
Καλααα .̂ ire ταμ* 17 .
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YialMtrn. 3SO0 
Καλλ&<?α* 3SS·

cpc*. 4*
Καλλοντζη > 388*
Καλυ&ον* 56· K«*uSamoN 5®*
Κχλνίαι* 4°5· lU&V&fofl, Γιωμ 3 δ ί
χαλο’νης» 327·
Κομπανία, 174* K«|MMvofc Χ74·
Ηανίν*. 386ο 388ο
Kai:stfff<i?ov# 3 82*
Ktf~pOa« Ι29·
Καττοα. 173·
Κζρ&κκλα, · Ρβμ* 36?>
Κκρζν.ς* 345·
Ηα?Λναληςο 3^7* 3^8*
Kapsc. g2, Kaj&t Τ47· 
l*'/p*a>.c7tcu>cv· 393»
Ka'psio;* 349· 376· Β'· 346. 348-
Καρ7τ*5:α, ςρτ> 3®4·
Καρχαίο viCi. 193* ~  376* Καρχγΐ$:ον« J54’ 
Υιασπάι Sil'XGCV* 354*
Kac-cavS'^ta, 35ΐ»
Κασσχν^ρο^ 29» 59» 93» 96· ;—■ 254* 
Yi7.Qcw>nq. 9· 19· 41· 375*
Κα$<τωτ;α?οι. 8· y. 26. 28* 35* 4 *· 
Κασσωπαίσν . ορ·;;* 9· Ι2 » 379- 4*0· 
Κασσοιπ/α. 6. “  £. 240 8*· Χ04· 3?4> 3 ?̂· 
Karo?a # 322. 233» 55*·

9·
G g 2



Κα?&κλυσ7Λ4ς, 38* 4*·
Κατ^λον:'. 5 52.
Κατανη. 198.
Κατρανη , πον y/vsiw· 393*
Καυκάσιο., ορη. 3$δ*
Καφισώ;, αυλητή* 26ΐ*
Υι6$?Λι9 Λ&· 2^.
ΚελαιΘο·.', οβν. 2 7* 3 °4 
K&sfl v̂* «ίλ* 5«Ι·
ΚδλλίΟν· K'Jyit.· 395'
K&uSv&V ποτά;/* *6. 379* 3gS* 388*
Κ$525·/θ̂  λΐ,υ.Φ 394 ·
Ksfxuvtvcj oprj· 4* * ι* 19* 33* 69* 219- 35S· 
Kii'pwpa. 7* —  9· Ι9· 2 ΐ. 39* 45‘ 50* 79 · *54* 

153* i6 a . 369* 280* 28*· 593.
78· 125* 281* 593.

}is:?*U£3rriV μ α ς^ 1 3θ8*
Κδςρ/ντϊ, ίο* 17* 18» Κας*ρίν«· 27* 3ΐ·
ΚεςοΛο;* 17* 6g.
Κεφαλληνϋ* 4· 334°
Κ άλλος. 288φ 292*
Κιμε\:ι*, ”ρη, |2*
Κίν*. 37ι* 388*
Κινε'ας. 152. 154- 155* 158. ΐ67* Γ78· *9^  
Κ{’τ«ν> 7:ολ# 97*
Κ^χυ.οο;, ί:<ίλφ 17» *9· 23· 4Q*
K>//uo:cg. ig l .
Κλίαϊα:. 2 28.
Κλίΐσον?*. 384· 39ϊ* 395*
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4^9
Κλ$$£α&;· 65*

2S2·
YiteorJ-:?** 82. 93· 94* 
ΙΐλέΚα&η· Κωμ. 099* 
Κλςαννμβς· 224· —  23α;
Ηλυτ^.μνης^* 66»
Κο^ο;. 7 1* iS5·
Κοϊντο* 9 Ρωμ· 175* 19*' 
Ιίολιοή Κιομ* 599·
KoXoVjioVf ϊΐωμ* 395*
Κουλ'.ί; του Δημονλχ* 4°^· 
Κ:λχο*. 33* 45· 5^
Κολχή· 45- 46*
Κομαν«· 340·
KoV'··? ·̂ 20# 24*
Κόμη;· 347· 348*
Τίομνί)νοί* ο24*
Kov:c7:o>.t;, 394·
Κονιτζοε» 32. 583*
Κοντότα;. 3^9· 4^0·
Κορίω, Ιν,ομ* 3 §4*
Κό?η. 58·
KosivOir#'.» κολπ. S2j·
Koj;vff;c:* 42·
Hop 5ο; 39. 236. 285» 3*5* 
Kojictavvj Κωμ, 599*
Κοι>ηλ«;· 175* 214· 
Κορυν,ανη. Κωμ* 395* 
Ηοτρζνς;. 5j3,
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Κ«?φθ(. 52ο· 524* 348. 4^1* 405·
Ko’j^ zts;. S91,
Κ ί ν ί / , ψ ί α & ί ? .  4 * 2.

KoJvij. $95*
S i e y p i o ; .  2 l 3 *

Ηί'^ρ'Γδναλης. 52f*
K o v p j j v i a .  4 5 ·

Kst/τζανουίτολιν. 599» 
ίΤοτα,Ά» J J .

Hfa'yas ϊ»λ. 45»
Κ?Λτ,ς, 365·
KjnTss, 2-45·
H f r r t t ] .  2 2 7 »  236 *  502 .

Kgjjmov fs^os. 235* ^56.
Κρσατα'.. 355» 364· 
ϊΐρδία. Λολ» 35°·
Κ j ο ν : toy  e 'o j T r i .  1 7 9 *

Κυλ«(?«ν3’·5. 244»
Κυκλάταο; βίο;, 357°
Κοψιλο;, 42» 
ϋοο», 46* 47*
Η »;, νησί;, 47*
Ίΐ»νς«¥?<'νο;. 319. 3 62, 365

Λ .

Λ«£ο?«. 384*
Λ*ζονο«τη. 388» 392,
Ααιίίνο;, ιδ χ . 1 6 7 . 173* χ?4» *83» ι84* 
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4 7  s *
Aerate· 32-

Αουνεζη» 388»
Λουρχ, ποταμ. 4 0 ?*
AovpiwToti. 3^5» 37 4 * 407·
AeSpov. 397· 4 oGo 
K'iSa.. 3̂ 9»
Λυγμόν. 25- 
Λυδν'α. 1 4 7 *
Λνκαωρ» 3g, 4 Ι·
Λυκ̂ κας. 99· !03* Ι04· ~~ 106-
ΛυκεΓο; ’Ατιο^/ον* 2 4 2 .
Ανκημτ*$ης· 63*
Awcoi^yo;. 225· 5θ2·

105*
Αν<τία.αχο;. y 5# 127. —  l 3o* I Q O .  141· *44° 

1 4 7 - *48· 232. 133*

Μ.

Mxw^SW*. 2 3 .
Maies&fves- 22. 2 4 · S i- —  ϊ 83· 222. —  317* 35** 
Μασονία. 9* Ι0 * 23. — 1 9 4 · #Ανω. 138* 139· ι̂α· 

τγ-ο. 159, *40·
Μακ^νίκα ονύμ^*. IOg.
Mav.sWv 117# 129. 164.
Λίχλακχσι. 382.
Μαλ’.χκες κΛτ:c;· 2 8 4 ·

197· 2 0 5 · 2 1 2 .
Μαν̂ ικώχς* 226.



47 3
δΐάντ3«· 36θ.
Μανία-cal. 321
Mavis;. 2 13 . —  3 Ι5· 284·
Mcmsccv Λωίω». 32» 36.

Μ«ργα?*ί«. 8‘ 397. 398o 402· 40δ» 
MusayKjvnjvot. 373. 374, 396. 399* 
MapSove;, 27. 33»
Majfo« 333.
Μ«?Κ5λΓνο;. 320.
M«V-°5. 288· 289· 298.
Μαιζβκώ<· 379·
Μαυρίλιον. 413.
Μαχατα;. 286. 287.
Μεγκχλης. | 6 2 * 1 6 5 · ϊ 6 6 ,
Ν5'/αλθ7λαχΓτα/. 38θ. 
ilsyaXjyrtoXi;» 225.
Msyapse. 25. HO.
Μί5ων» 25,
Ms>.«vsi/V 41»
Msvs'xeo;. 41. 65. 66· 67.
Msveqjatc;. 284. ·
Μί'νων. loo.
Mej-ίζίχ;. όο. 385,. 39 T.
Msffaanws, 87. 151. 158.
Mseffijvtj. 197. 205. 277.
Μ;σσο$?Μ{. 31, 37^.
MsWs&v. 4. 12. 3 1. 578. 38x. 382. 414. 
Ms-rtoy. 150. 151. 223.
M '//έχ£ΐκ# 33. 45 .
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MkvSo;. ςρατηγ. 1 0 5 .'
Μιλτια&κ· Co*
Mft:ov. 175. 219. 273· 274'
Μ<νωί. 302. 3l6.
Μιχαήλ» νΛγγελ. Κομ,ν, 324· 3 3 ι.
Μιχαήλ. Δοαττοτη;. 325» 3 2 6 · 333· 334· S38o —* 

343» 345» 375»
Μιχαήλ Πολα'ολο^. 335» 339»
Μντΐςη ε̂*· 59»
Msyyo>.ow 370»
Μοδκνη. 577·
Mowfe. 3J7* 3 6 1 . —  3^9»
Moms/. gGg.
McXfoetffe. 367’ 368»
Μολββί;. 6. 7· 8· ίο . 23* 25» 6δ· 70* 7*· 75 · *2ΐ· 

290. 374*
Μβλβ«βή 2 . 25» 2 7 . 2 8 . 3 ΐ·  32 . 54· 58» 65· 7 Γ· 

74* 75· 79· ιο ί·  102 109* 117» *82. 223* 239» 
288· 2 9 1 . 3 1 0 . 3 ΐ3 .  3 ι6 .

Mc>,o.t7o';. η Μαλοττο;* 67· 68. 69» 221 · 3 ΐ 6» 
Τιίϋλο.των povg. 3 ΐΙ .
Μίναςη^βν ?ο£ njo^rfrov 'Ηλιον, 313· —  3gg. 
Μονλιανα. 4*2 .
Μουλιαοατα·., 385 ·
Μουλί'νου, 385»
Μιυ-τζακαται. 393»
Μπ'/λα. Κω,'Λ 399,
Μ~αλ>.άνοι. 377*
M-s;v.rr/i>,iov, 395.



Μίτβςϊ*. 399®
M~oyS:xvfa, 354»
Μπονταρ’.ον* 395·
MvyScvtV., 25.
ΜοκηναΓο*. 4-9 »
Μ^λΛκες· 27* 33· 45*
Μυρμη$ον$ς. 6 4 * ^9 ·
Μυτίλο;» 122. 123.
Μύτιλο*. 2(j%)
MJgtoovο 296* 26§ο

κ·

Ναυπλί*· 2 4 1 ·
Ναύπακτο;· 2 8 4 *
Neat Πατ$<κ> 338. 339· 343*
Nca γη. 4 *2 * 4*3- 4*4·
Νεανίρο;· I  IQ·
Νεαπολις* 1 7 4 *
Νείλος. 4 1 2  ©
Νδκνομάντδίον. 52·
Νομίτζα, 395®
Νεοπτολδμος* ϊ6· 6 4 * 7 9 * 8θ· 8ϊο 108. 109* Ι1 74 

120* —  Ι25«>
Νεςωρ. 273*
Νηρη'ίς. 63ο 2 7 *®
Νήσος, ίίολ. 194·
NifcKsftat, 395·
Ν^οσ/λον* 3 5 2  

Νι̂ Υζαν, 392ο
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Κικανδβα» 307·
Ήώανίρο·;, 4 1·
Nw«v<i>j. 7 3 * 9 ®· 308* 2 9 ®·
Ν<χ*:α, 9 4 * 2 δ9 · 324* 329· 335· 337*
3ΝΓςν.η?̂ ?-?· Δεσπότης* 333α 334· 33g* 34£· 343* 346· 

347*
Ϊ7ΐ#&$. 2S9·
!Ni/CCA>y;tcc, oQ9e
RtKcrolig. 2 5 * 3 0 0 * 30Σ* 3θ£· 40?*

53* 54* G3’
'tfttcscfo» "Ϊϊλο5.· Ι40·
ΚΑζα* 3S5·
WcjmcJŝ  380*
£Γορ4αα&ς« 32 Ε* 352»
2(Ufio*&t 1 2 7 *

Λ*

£gv9o;« κοταμ, ιδ Ρ 
βϋλικίϊ* 3J3&

0 ·

Ογχςβμο?, Ι 9 · 23· 321·
Οΐυ»εν$« 5 9 * &l<k 
0 /νευ$. 56»
Ccvcr/fa ΙΟΟ·
OivoTjia. 5̂ ·
Qeio-ijog. 38· 4 2 *
Ο'ϊνν.π'Λζ, μητϊ]^ ’Atatsvij-rj* gx ,8 2 . 9 2 » 0 5 . — 9 S·
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Π « λ α 387-
Παλατ?ν£ς· ΖακύνδβίΛ 347·
Π2λαχχ4;ίθν, 3994 
Παλληνο· 351·
ΙΙαλουμ^α» 3^4*
Πανονώ» 3 βϊ>
η%ν$οσ'αΦ 24· 39· —  4 *· 43* 8ι· §6· ~  88·
Π* vs;;;.*?· 19· 23* 203- 204· 386. 387* 390* 392*
ΙΙκντκυχ:;, <r?WfiY* 13Σ· “ * Ι$4·
Π'/ζο:. 21 . 403*
Π-iwi. 3 2 7 * — 330® 3 4 2 , 3 6 5 ·
Παρν.χαλ'/'ον* g*
Ilasay/jOra· 24. 377· ^96. % 8·
3Ia^a;//jC:-.ow?· 57^· 574· ^99·
ΙΙαταυα»;, 27. 3θ. — 32. 55“ 74* 557* 38I. 
n a jy a . 8. 397* 401 403. —  405. 4°7* 4*4® 
Πα3γ«Γ<::. 373. 374® 40Ι· *~

§2·
IT^svKjGO;» 3^9» 0=3 343*

27 . 49*
Πα2·3)05ϊ«4 49·
Πασα-ο$7χ. 407*
Π^σα^ων. 25® 75· *21. 290· 293.
ΙΤατ^χαι. 333, 337· 34*· 343®
Hc'.?/8cy;· 57* 312·
Πελαγαίνιςι, 27* 3ϋ.
Π$λι'χ;( (?4·

Ιΐ£λλ«· 135®
Π^λ7.7·^ά, Sg. ΪΙδλααν/-;. 42·



Π8λ?<>γ6*« 36* "—* 42. 43d 5 ·̂ 20cm 304· 0̂5* 3ορ. 
3 ίθ · 3 ΐ5 ·

Πδλαίτγ^· 34* 57» 52*
Πελοπόννησος* 35* 36. 44· 55* 97· **5* 1 2 7 . 225· 

2$6* 237· 277* 5 ι 9* 321. 525* 332* 337* 359· 366. 
Πολοττοννησιακος -πόλεμός* 7 1· ?δ . 77*
11$ μ Ή τιηγα&α. 4*2*
HsvSiXc ·̂ 49>
Πέργαμος* 6 7* 69*
Περ&χκκς* 93* δ φ  254*
Ώερ:χάτ«&* 394* Περ:/'/τ/ϊ, 4 00'
Hefffai* 3*3· 32ι* Περσία. 3 7 1 *
It$posu$f 2S8* —  290* 293.
Ifejffis* γυνή, 59»
Π β ^ φ ο ν *  57* 58· 21 Ιβ 212* 253*
TIscmap'/* 3g7·
H$?pC3 > Κβυρτεναλης. 32,6. 328*
Πεύκους* 38*
ΙΤηλευς* 27· 6 2 . 63. 
ϋηλοίδης , >r/AViν* 1 6 · 20* 2 1 »
Ώενελοττη* 3 ιο ·
Πηνειός, 5· 51* 55*
Π&λος« 6 7 · 69* 7 °*
Πινίο* oV;. 4 - 1 5 * 3 *2 . 369· 3S2‘ 4°9* °n W '  Γ Ι-

ποτά;/,. l i e  
n ijc  ί. ττοταμ. ig .
ΠΙςριτζα, ίϊοταμ, 1 6*
Π ^/ςίον, 36Si

63*
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mJftto· 27» 34.
ίΐ&>ιοχι?ζ'·Λ 3()Je
ίίολώίλα* 47· 48· 
ϋολυβίΗρχων» 59° 9^* 26ΐ .
Πολο>ν/*· 370*
Πι».ο'£έ&ον, ακρωϊηρ. 20. 23ο 
ΙΓββϊΐίΑ. 34* 59> 30̂ ο 
Ποςευμίβ;· 2gl*
ΠίΧ'.νεςη. 174 >♦
Ποε&ζα. 5?δ· 4<>4· —  4<>9β 
Πρ^&ζβΓο:. 37*>· 374*
Πρεμ,ετϊ»· 384»
ΠΡ* ?3Η&& 27*
ΠρίΛλουττας* ^59·
ΙΙρ&μ^. 16. 4^· 64*
Π?:λιπ'5. 326» S33* 355» 3ΰ8·
Uptbxc;, 5ΐ8* 3ΐ9·
Ttfixpu 516.
Προχλης, 259*
H33JJL8V&12* 3θ7· 
n?sgftve> 253* 
βρωτισ&χο;, 47·
ΠτώβμιΓο^ 9^* 94· H9* 1*0- 1*6. 12S* 137*
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Σκάνταλον, χν·μ, 395.

S*sp5tt*'i$a;. 278· 279·
Σκη*£ον. 250. 257· 2^5*
Σκί'/ϊκ « Χνίμ. 399*
Σκίλλονκ;· 361.

Σκονίρ*· 292.

S*ifoK. 320. 3 5 1· 3δ8· 570*

483
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Ψαιναρςΐτ;· 124·
ψ6ί$;ππο;* 6̂* 47» 
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Xe'.u.a;pz, η Χ«.αΖ(βϊ , η ΧιμΖρα, 2 2 . 4 8 · 3 2 3 * 3 8 5 · 

385. 38 7· 390 . 391»
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Xo:W 39 6.
ΧωροίκτίΗ» η Xcoj'Se'rat. 364· 367*
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Ψαλ̂ β;. 377·
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tfv.Oxv&V 6Οο
SV *^· χοίροι 22ο 44-
Ωριχά» Τερο̂ υνβο;· 22, 4®1
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Τα των 'Ο Σπορικών πινάκων ονομ^τα αν a φέρον
ται er$ τον π/νακζ τοντον* ενσννοίττα ©ντ«*
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Π I' N Λ S

Τώκ ίν?5 ΐώ Jtsipt/vip κα» /y toT's c7}/iS«t>pOTtu 

et/aefooptfi/cov συ^^ρα·ρ3&)ΐί . ££’ ών ζλαβυν τ/ν 

ϋλ'/ji» xai τας μαρτυρίας των Ιςορουμζν'^ν.
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ΐίραχ>2ΐ"ο;· 30*
Η>'5ι·:ί:. 48* 70· 83· 305»
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