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106 I. Τ1Μ. Ώς ασμενος, ώ Σώκρατες, οϊον ix μακράς 

άναηεπαυ μένος δδον, ννν όντως ίκ της τον λόγου διαπο-

ρείας άγαπητώς άπήλλαγμαι ! Τφ ôè πρ\ν μεν πάλαι ποτ* 

Ιργω, νυν ôè λόγοις 5ρζι &εφ γεγονόχι προσεύχομαι, των 

ρ*η&έντων §οα μέν έρρή&η μετρίως, σωτηρίαν ήμιν αυτόν 

Β αυτών òtòóvat, παρά μέλος ôè ει τι περί αυτών άκοντες 

εϊπομεν, δίχην την πρέπονσαν έπιτι&έναι. Δίκη Oh δρ&ί} τον 

πλημμελονντα εμμελή ποιείν tv' ονν το λοιπόν χοός περί 

&εών γενέοεως δρ&ώς λέγωμεν λόγους, ψάρμαχον ήμΐν 

αυτόν τελεώτατον χαι άριστον φαρμάκων έπιστήμην ευχό

μενα διδόναι, προσευξάμενοι ôè παραδίδομεν κατά τάς 

ομολογίας Κριτία τον έξης λόγον. 

ΚΡΙΤ. Άλλ*, ώ Τίμαιε, δέχομαι μέν, φ Ôè καί ait κατ' 

C αρχάς έχρήσω, σνγγνώμην αιτούμενος ώς περί μεγάλων 

1. "Evvost τήν ομιλία τσιι που Ιχαμ» αναπτύσσοντας την κόσμο· 
γονία (βλ. Τ ί μ α ι ο 29e χαΐ β*ς\). 

2. Μβταφράζω τ φ θ « φ το8 χβιμίνοι» δχι β * ο άλλα Q*to, 
γιατί τα δα« λί·ι Αβ<Β ό Τίμαιος, καί τα δαα sins όταν Αλλο διάλο
γο που φβρνβι το δνομά το», 5β σημαίνουν πώς ήταν μ ο ν ο θ β ϊ σ τ ή ς , 
Στην ίποχή αυτή, οδτβ 6 αλάτων, οδτβ ο Τίμαιος, οδτβ xal χανβίς 
άλλος από τους Έλληνβς σοφοος ήταν μονοββϊστής. Έξ ίλλοιι παρα
κάτω δ Κριτίας χανβι πολλές φορές λόγο για τοος θβοδς. Καί ποϋθβ-
να βέν αφήνβι να υποβίσοομβ πώς π.στβυβ σα ίναν xat μόνον θβό. 
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Τά ττρόοωτια TOO διαλόγου 
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Ι. ΤΙΜΑΙΟΣ.—Πόσο ευχαριστημένος είμαι, Σωκράτη. 
Σαν να αναπαύθηκα ύστερα άπα μακρινή ίδοιπορία, έτσι xal 
τώρα Ιχω έλευθερωθή με ανακούφιση aitò τήν ίδοιπορία 
τής ομιλίας '. Παρακαλώ δέ το θείο », πού άπα τα πολύ· 
παλιά χρόνια ή οπαρξίς του πιστοποιείται άπο τά πράγμα
τα, καί τώρα δά, πρίν άπό λίγο άπο τή συζήτηση μας (απο
δείχθηκε) πώς υπάρχει, γιά δσα μέν άπο κείνα πού είπαμε, 
ειπώθηκαν μετρημένα, να μ«ς δίνη υγεία καί ασφάλεια, άν 
δέ (πάνω στην ομιλία) μ«ς ξέφυγαν, χωρίς νά τό θέλουμε, καί 
κρίσεις πού δέν είχαν τή θέση τους, νά μας τιμωρήση μέ 
τήν τιμωρία πού πρέπει. Σωστή δέ τιμωρία είναι, εκείνον 
πού κάνει γκάφες, νά τον βάλη στον Ισιο δρόμο τό θείον. 
Γιά νά μήν πέφτουμε λοιπόν έξω, άπ' έδω κι' εμπρός, στις 
.ομιλίες μας πάνω στό ζήτημα τοΌ πώς γεννήθηκαν οί θεοί, 
εύχομαι νά μάς δώση (τα θείον) τό πιό τέλειο καί καλύτερο 
άπ' 8λα τά γιατρικά, δηλαδή τή γ ν ώ σ η. 'Αφού λοιπόν ε
πικαλεσθήκαμε τήν επέμβαση τοΟ θείου, κατά τή συμφωνία 
μας, δίνουμε (γιά τήν ανάπτυξη τοο θέματος πού ακολουθεί) 
τό λόγο στον Κριτία *. 

ΚΡΙΤΙΑΣ.—'Αλλά, Τίμαιε, δέχομαι μέν (νά μιλήσω), 
εκείνο δμως πού καί σύ στην αρχή (τής ομιλίας σου) μετα
χειρίστηκες, ζητώντας δηλαδή τήν επιείκεια μας γιατί θά μι-

3. "Οπως βλέπουμε, δ Τίμαιος που μίλησε ώρα πολλή πιο πρίν για 
τήν κοσμογονία καί γιά τά σχετιχά μ* αυτήν ζητήματα, ανοίγει τή 
νέα συζήτηση καί δίνει τα λόγο στον Κριτία. 'Απ' αυτό φαίνεται 
πάς ήταν, βπως θά λέγαμε σήμερα, δ πρόεδρος τής συντροφιάς 
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107 μέλλων λέγειν, ταϋτον καί ννν έγώ τοντο παραιτούμαι, μει-
ζόνως ôè αντον τνχέϊν ϊτι μάλλον άξιώ περί τών μελλόν
των ξη&ήσεσ&αι. Καίτοι σχεδόν μέν οΧδα παραίτησιν ε$ 
μάλα φιλότιμον xal τον δέοντος άγροικοτέραν μέλλων παρ-
αιτεΐα&αι, §ψέον Ôè όμως. Ώς μέν γαρ ονχ εν τα παρά 
σου λεχ&έντα εϊρηται, τις αν έπιχειρήσειεν έμφρων λέγειν ; 
Ότι ôè τα ξη&ησόμενα πλείονος συγγνώμης δεϊται χαλέ 
πώτερα οντά, τοντο πειρατέον πη διδάξαι. Περί ϋ·εών γαρ, 
ώ Τίμαιε, λέγοντα τι προς άν&ρώπους δοχειν ίχανώς λέγειν 

Β §âov % περί θνητών προς ημάς. Ή γαρ απειρία xal σφό
δρα άγνοια τών άκουόντων περί ών δν όντως Ιχωσι πολ-
λην εΰπορίαν παρέχεσ&ον τφ μέλλοντι λέγειν τι περί αυτών' 
περί ôè δή -&εώ\ Χστε μέν ώς ζχομεν, ίνα ôè σαφέστερον 8 
λέγω δηλώσω, τβδέ μοι σννεπίσπεσΰε. Μίμησιν μέν γαρ οη 
καί άπεικασίαν τα παρά πάντων ημών φη&έντα χρεών που 
γενέσθαι' τήν ôè τών γραφέων είδωλοτιοιίαν περί τα $εϊά 
τε xal τα άνΰ-ρώπινα σώματα γιγνομένην ΐδωμεν §ασχώνης 

C τε πέρι κά\ χαλβπότητος προς το τοις- όρώσι δοχειν άπο-
χρώντως μεμιμήσ&αι, καί χατοψόμε&α, δτι γήν μέν xal 
δρη xal ποταμούς xal νΧην ονρανόν τε ξύμπαντα xal τα 
περί αυτόν όντα xal Ιόντα πρώτον μέν άγαπώμεν αν τις χι 
xal βραχν προς ομοιότητα αυτών άπομιμεϊσϋαι δυνατός fj, 
προς δέ τούτοις, ατε ουδέν είδότες ακριβές περί τών τοιού
των, οΰτε έξετάζομεν οΰτε έλέγχομεν τά γεγραμμένα, οχια-

1. Δηλαδή να σας παρακαλέσω νά φανήτβ σέ μένα πολύ συγκα-
ταβχτικοί. 

2. Ό Κριτίας άπό τήν αρχή τής δμιλίας του τονίζβι πας πρό-
χβιται ν* άναπτώ£η θέμα πολύ δύσκολο καί γι' αΟτώ ζητβΐ άπα τα 
πρίν τήν έπιβΐχβια «Βν ακροατών του. Κάμνβι μάλιστα καί τήν πα
ρατήρηση, πώς αΊτα ποα πρόχβιται va έχοέση Ιχουν μβγαλυτβρη σο
βαρότητα καί βίναί πιδ δοσχολονόητα άπό κ«1να που ανέπτυςβ δ Τί
μαιος. Ό Κριτίας δηλαδή βηλώνβι άπό τα πρίν πώς τα δικό το» θέ
μα Ιχ·ι πιδ πολύ ενδιαφέρον άπο το θέμα για τή γένβοη τοΟ κόσμο» 
(κοσμογονία) που ανέπτύς· πρωτοτβρα ο Τίμαιος. 

3. Τό νόημα slvai θαρρώ τοβτο : Hi τό να μήν έχουν άπδ τα 
πράγματα άποββίξβις. 

4. Δηλαδή δ ομιλητής αδτός δέν προαέχβι τό τΐ 6α πή, έκβιβή 
fépsi πώς τό ακροατήριο το» stvat αγράμματο καί αστοτχβίβτο. 
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λοΟσες γιά πολύ σπουδαία ζητήματα, το ίδιο χι* έγώ τώρα 
ζητώ άπο σας. "Απαιτώ μάλιστα να φάνατε ακόμα πιο πολύ 
σέ μένα συγκαταβατικοί, για κείνα που πρόκειται να πώ. 
"Αν και ξέρω πώς πρόκειται να σας παρακαλέσω για χάρη 
που σχεδόν μέ παρουσιάζει μεγάλο έγωϊστή καί χωριάτη, 
ωστόσο πρέπει νά κάμω αυτά που λέγω '. 

Γιατί, το δτι μέν εκείνα που είπες έσύ δέν τά είπες κα
λά, ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί νά το ίσχυρισθή; Τό δτι 
δέ έκεΐνα πού θά πώ έγώ πρέπει νά τύχουν (άπο μέρους 
σας) μεγαλύτερης επιείκειας, γιατί είναι δυσκολώτερη ή ανά
πτυξη τους, αυτό θα προσπαθήσω (τώρα) κάπως νά αποδεί
ξω ". "Οταν, Τίμαιε, κάνη κανείς λόγο στους ανθρώπους γιά 
τους θεούς, πιο εύκολο είναι νά φαίνεται πώς καλά τά λέει, 
παρά 5ταν μιλή κανείς σέ μας (έδω) γιά τους θνητούς. Γιατί 
μέ τό νά μήν έχουν πείρα Β τών πραγμάτων καί μέ τό νά 
είναι πάρα πολύ αγράμματοι, εκείνοι πού ακούνε, δέν μπο
ρούν νά κρίνουν άν είναι έ*τσι πού τά λέει ό ομιλητής καί 
γι" αυτά σέ κείνον που πρόκειται νά πή κάτι γιά τους θεούς 
τον διευκολύνουν πολύ στην ομιλία του *. Σχετικά δέ μέ 
τους θεούς, ξέρετε ακριβώς σέ ποιο συμπέρασμα καταλήξα
με* γιά νά κάμω δέ καθαρώτερη τή σκέψη μου, παρακαλώ 
νά προσέξετε σέ τούτο έδώ πού θά πώ. Σύμφωνα μέ δσα 
είπαμε καί παραδεχθήκαμε, δλα (δσα βλέπουμε νά υπάρ
χουν) * είναι ανάγκη βέβαια νά είναι μίμηση καί αντίτυπο 
κάποιου πράγματος ·. Γιά τών ζωγράφων δέ τήν τέχνη, πού 
νά απεικονίζουν σκηνές άπό τά Ιργατών θεώνκαί ανθρώπινα 
σώματα, βλέπουμε μέ πόση ευκολία ή καί δυσκολία δοκιμά
ζουν νά τά μιμούνται, ώστε δσοι βλέπουν καί εϊκόνες τους, 
νά νομίζουν πώς μοιάζουν αρκετά, θά ίδοΰμε δέ ακόμα,πώς, 
άν κανένας τά καταφέρη νά ζωγραφίση τή γή καί τά βουνά 
καί τά ποτάμια καί τά δάση καί δλοτον ουρανό καί δσα βρί
σκονται πάνω σ' αυτόν καί περιστρέφονται, στην αρχή μέν 
εύχαριστούμεθα άν ή ζωγραφιά μοιάζη έ*στω καί λιγάκι μέ 
τήν πραγματικότητα, κι1 ακόμα επειδή δέν ξέρουμε τίποτα μέ 
ακρίβεια γι3 αυτά τά πράγματα, γι' αυτό οΰτε παρατηρούμε 
μέ προσοχή, ούτε έλέγχομε (στίς λεπτομέρειες τους) τους 

5. Toö αισθητού κόσμου τα φαινόμενα. 
6. ΤοΟ «"Οντως "Ο ν τ ο ς», δηλαδή τής Ι δ έ α ς . ΈβΑ δ 

Πλάτων παροιισιάζβι τον Κριτία ϊ δ ε ο κ ρ ά τ η , που δέν είναι 
καθόλου σωστό, γιατί δ Κριτίας δέν είχβ ποτέ τέτοιες χντιλήψβις 
για τή γένβση καί σιίστααη του κόσμο«. 
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D γραφιά ôè άσαφεϊ καί άπατηλφ χρώμε&α περί αυτά' τα δέ 

ημέτερα οπόταν τις έπιχειρή σώματα άπειχάζειν, οξέως al-

αυξανόμενοι το παράλειπαμενον δια την αεί ξύνοικον κατα-

νόησιν χαλεποί κριταί γιγνόμεΰα τφ μη πάσας πάντως τάς 

ομοιότητας αποδιδόνιι. Ταντον δη καί κατά τους λόγους 

ιδεΐν δει γιγνόμενον, οτι τα μέν ουράνια καί &εϊα άγαπώ-

μεν xal σμιχρώς εΐκόχα λεγόμενα, τα ôè &νητά χαϊ αν&ρώ-

Ε πίνα ακριβώς έξετάζομεν. Έκ δη του παραχρήμα ννν λε

γόμενα, το πρέπον αν μη δννώμε&α πάντως άποδιδόναι, 

αυγγιγνώακειν χρεών ον γαρ ώς ράδια τά άνητά αλλ' ώς 

108 χαλεπά προς δόζαν δντα άπειχάζειν δει διανοεισ&αι. Ταντα 

δη βονλόμενος ΰμας νπομνήσαι, και το της συγγνώμης ονχ 

Μλαττον άλλα μείζον αϊτών περί τών μελλόντων ρ*η&ήσε-

σ·9αι, πάντα ταντα εϊρηχα, ώ Σώχραιες. ΕΙ δη δικαίως 

αΐτεϊν φαίνομαι την δωρεάν, έκόντες δίδοτε. 

II. ΣΩ. Τι δ' ου μέλλομεν, ώ Κριτία, διδόναι ; Καί 

προς γ* ετι τρίτφ διδόα&ω ταντον τοντο Έρμοχράτει παρ' 

ημών. JJJAW γάρ, ώς δλίγον νστερον, δταν αντον ôéfl λέ-

Β γειν, παραιτήσεται χα&άπερ νμείς' Tv' ονν έτερον αρχήν 

εχπορίζηται καί μη την αϋχην άναγχαον^ή λέγειν, ώς νπαρ-

χούσης αντφ συγγνώμης είς τότε οντω λεγέτω. Προλέγω 

1. Αυτό γίνονταν στά γυμναστήρια, παλαίστρες κλπ. Ό Πλάτων 
εδώ Ιχει 6π* δψιν του μάλλον τον αθηναϊκό Βίο. "Οπως ξέρουμε δέ 
οί 'Αθηναίοι (καί οί άλλοι Έλληνες) έδιναν μεγάλη σημασία στα 
ώραΐα σώματα. Μέ τό νά είναι δέ οί γυναίκας τους κλβιδσμανταλω-
μένες στό σπίτι, σιγά σιγά, άρχισαν νά άρέσχωνται οτήν ομοφυλοφι
λία (παιδεραστία κλπ.)- Τό γυναικείο σώμα δέν τό ϊβλεπαν καί δέν 
μπορούσαν νά θαυμάσουν τΙς γραμμές του. 01 ελεύθεροι Αθηναίοι 
(κ' εννοούμε τους πλουσίους) ξημεροβραδιάζονταν στην αγορά καί στά 
γυμναστήρια. Εκεί λοιπόν έβλεπαν τά παιδιά νά παλαίβουν, νά παί
ζουν, νά γυμνάζωνται κλπ. Ό τέτοιος συγχρωτισμός τους μέ τά γυμνά 
κορμιά τών νέων τους τράβηξε στην παιδεραστία, πού σιγά σιγά κα
θιερώθηκε καί έπεβλήθηκε σαν θβσμός, ώστβ καί ποιητές καί φιλό
σοφοι, σάν τό Σοφοκλή, Σωκράτη, Πλάτωνα κλπ. νά δικαιώνουν πό
τε άμβσα πότε ίμμβσα τό θβσμό αυτόν καί πολλές φορές καί έμ
πρακτα νά τόν επιδοκιμάζουν. 

2. Δηλαδή στις συζητήσεις πού κάνουμε. 
3. Ή επιμονή αυτή τοδ Κριτία, στην άποψη που έθεσε βΰθίις 
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ζωγραφικούς πίνακες. Μας φτάνει δηλ. έ*να δ χ ι καί πολύ καθα
ρό καί πιστό σκιτσογράφημα (τής πραγματικότητας). "Αμα δέ 
πάλι κανείς καταπιαστή νά ζωγραφίση ανθρώπινα σώματα, 
τότε επειδή κάθε μέρα έ*χομε άμεση αντίληψη τής μορφής 
των ' καταλαβαίνουμε αμέσως καί τήν πιο παραμικρή έλλει
ψη (καί ατέλεια) τής εικόνας καί γινόμαστε αυστηροί κριτές 
τοο ζωγράφου πού δέν παρέστησε (στον πίνακα του το ανθρώ
πινο σώμα) ώστε νά μοιάζη σέ δλα μέ το μοντέλο του. Τά 
ίδιο λοιπόν πράγμα μποροϋ\ιζ νά παρατηρήσουμε πώς γίνεται 
καί στΐς ομιλίες μας ' . Γιά τά μέν δηλαδή θεία καί ουράνια 
πράγματα μένουμε ευχαριστημένοι καί δταν ακόμη τά άνα-
παριστάνη κανείς έτσι πού νά 2χουν μικρή Ομοιότητα μέ 
τήν πραγματικότητα, γ ι ά τά άλλα δέ πράγματα, πΰύ είναι 
φθαρτά καί ανθρώπινα, τά παρατηρούμε σ" δλες τους τις λε
πτομέρειες s . Ε π ε ι δ ή λοιπόν θά μιλήσω τώρα έκ τοο προ
χείρου, άν δέν μπορέσω νά παραστήσω ακριβώς τά πράγματα 
σέ όλες τίς λεπτομέρειες τους, πρέπει νά μέ συγχωρήσετε, 
γιατί πρέπει νά ϊχετε 6 π 3 δ ψ η πώς δέν είναι εύκολο, μά δύ
σκολο ίσα ίσα,νάπαριστάνη κανείς τά θνητά (πράγματα) δπως 
πραγματικά είναι. Αυτά λοιπόν θέλοντας νά σας υπενθυμί
σω καί (θέλοντας) νά ζητήσω άπό σας, γ ι ά δσα πρόκειται νά 
π ώ , δ χ ι τ δ μικρότερο μέρος τής επιε ίκειας σας, μά τά μεγα
λύτερο, γι" αυτό ε ίπα δλα αυτά, Σωκράτη. "Αν λοιπόν σας 
φαίνωμαι πώς δίκαια ζητώ άπό σας αυτά τό χάρισμα, δόστε 
μου το μέ (δλη) σας τή θέληση. 

I I . Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ . — Γ ι α τ ί νά μή σού τό δώσουμε, Κρι
τία ; "Ας τό δώσουμε ακόμα καί σ* αυτόν έδώ τόν Έ ρ μ ο -
κράτη άπά τήν παρέα μας, γ ιά νά μιλήση τρίτος. Είναι βέ
βαια φανερά πώς ύστερα άπό λίγο άμα έρθη ή σειρά του νά 
μιλήση κ ι ' αυτός, θά μας ζητήση τά ίδ ια γ ι ά τά όποια μας 
παρακαλείτε καί σεϊς. Γιά νά επινόηση λοιπόν άλλο προοί
μιο καί γ ι ά νά μήν άναγκασθή νά π ή τά ίδια (πού είπες 
καί σύ) άς μιλήση τότε έτσι, σάν νά τοΰ έ*χη προκαταβολικά 

έξ άρχ% "ώζ τάχα τό δικό τοιι θέμα stvat πολύ δύσκολο, κρύβει, 
Ιντβχνα βέβαια, καί τήν άποδοχιμααία του οέ δσα ανέπτυξε γιά τή 
γένεση τοΟ κόσμου δ Τίμαιος. Δηλαδή ίδώ δ Κριτίας μέ τρόπο λέιι 
πώς δέν δπάρχει κριτήριο σταθερό γιά νά μποροΟμβ νά κρίνουμβ Ικβϊ-
να πού είπε δ Τίμαιος γιά τήν κοσμογονία, γιατί δέν Ιχουμι Αμεση 
αντίληψη xtSv θβΤκών πραγμάτων. Ό Πλάτων λοιπόν βάζοντας τόν 
Κριτία νά πή αυτά πού είπε ως έδώ καί κάνοντας τον καί ίδιοκοά-
τη, κλονίζει συθέμελα τήν ομιλία πού Ικανβν δ Τίμαιος. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΡΙΤΙΑ! ι ρ 



18 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

γε μήν, ώ φίλε Κριτία, αοί την τον Φεάτρου διάνοιαν, δτι 
ΰανμαοτώς 6 πρότερος ενδοχίμηχεν ìv αντω ποιητής, ώσ
τε της συγγνώμης δεήσει τινός σοι παμπόλλης, εΐ μέλλεις 
avrà Οννατος γενέσ&αι παραλαβειν. 

ΕΡ. Ταντον μήν, ώ Σώκρατες, χαμοί παραγγέλλεις 
C δπερ τφδε, 'Αλλά γαρ άΰνμονντες άνδρες ονπω τρόπαιον 

έστησαν, ώ Κριτία' προϊέναι τε ονν ênl τον λόγον ανδρείως 
χρή, καί τον Παιώνά τε και τάς Μούσας ίπιχαλονμενον 
χους παλαιούς πολίτας άγαΰούς Οντας άναφαίνειν τε xal 
νμνεΐν. 

KP. *Ω φίλε Έρμόχρατες, της υστέρας τεταγμένος, 
έπίπροσ&εν έχων άλλον, ext θαρρείς. Τοντο μεν ονν οϊόν 

D έοτιν, avrò coi τάχα δηλώσει' παραμν&ονμένφ δ' ουν και 
παρα&αρούνοντί σοι πειστέον, καί προς οϊς $εοις είπες 
τονς τε άλλονς χλητέον χαι δη χαι τα ,αάλίσΓα Μνημοσύνην. 
Σχεδόν γαρ τά μέγιστα ήμΐν τών λόγων εν ταύτη τ-Ρ\ ΰεφ 
πάντ' èoxi' μνησ&έντες γαρ ίχανώς καί άπαγγείλαντες τά 
ποτέ ρ*ηοεντα υπό τών ιερέων xal δενρο νπδ Σόλωνος χο-
μισ&έντα σχεδόν οίδ' οτιτφδε τφ ΰεάτοφ δόξομεν τα προσ
ήκοντα μετρίως άποτετελεχέναι. Τονχ* ουν avrò ήδη δρα-
αχέον, χαι μελληχέον ουδέν ετι. 

Ε III. Πάνχων δη πρώτον μνησ&ώμεν, οτι το κεφάλαιον 

ην έναχισχίλια έτη, αφ' ου γεγονώς έμηνύ&η πόλεμος τοϊς 
&' νπερ Ηράκλειας ατήλας ες~ω χατοιχονσι χαι τοις εντός 

1. Τό κείμενον ε/ει π ο ι η τ ή ς , γι~τί δ Σωχράτης παρουσι
άζει τήν ομιλία αά νά γίνεται μέσα σέ θέατρο. "Αν τηρούσα δμως πι
στά τή φρασεολογία τοο κειμένου δέν θά ήταν ε^ολο νά γίνη κατα
νοητή ή μετάφραση μου ατό σημείο αυτό. 'Ομιλητή εδώ εννοεί τόν 
Τίμαιο. Τα δσα «ε[πε> δ Τίμαιος βρίσκονται στον Ομώνυμο διάλογο 
τοϋ Πλάτωνος, για τόν δπσϊσν κάναμε λόγο καί σε προηγούμενη ση
μείωση καί πιο πολύ στην Ε ι σ α γ ω γ ή μας. 

2. Ή μετάφραση μου εδώ είναι κάπως ελεύθερη απόδοση. 
3. Ό Σωκράτης τά λέει αυτά γιά νά προχώρηση ή ο.*/|τηση 

καί γιά νά μήν άρχίση δ Τίμαιος νά ζητή «εξηγήσεις» από τον Κρι
τία. Μέ αυτά πού λέει δ Σωχράτης διευκολύνεται ή παραπέρα συζή
τηση. 
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δοθή ή συγγνώμη μας. ΣοΟ προλέγω δμως, φίλε Κριτία, 
τις διαθέσεις τοΟ ακροατηρίου, επειδή ό πρωτύτερα άπό σέ
να ομιλητής ' τά κατάφερε πολύ καλά καί ανέπτυξε θαυμά
σια τά θέμα του ·, γι' αυτό. άν πρόκειται μ8 αυτά πού θά 
πής νά θέλησης νά φανής ανώτερος άπα κεΐνον, θά σοΟ χρει-
ασθή κάποια μεγαλύτερη (άπό μέρους τοΟ ακροατηρίου σου) 
συγγνώμη '. 

ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ.—Τίς ίδιες βέβαια συμβουλές πού δί
νεις σέ τούτον έδώ, Σωκράτη, δίνεις καί σέ μένα. Μά (έ*χε 
6π' δψη σου), Κριτία, πώς ακόμα ώς τά τώρα, άνθρωποι πού 
δέν Ιχουν σθένος δέν έστησαν τρόπαιο νίκης. Πρέπει λοιπόν 
(νά μή διστάζης) καί νά προχώρησης στά θέμα τής ομιλίας 
σου παλληκαρΐσια, άφοΰ (πρώτα) παρακάλεσης νά σού στα
θούν ^ΟΥΙ%Ο\ 6 'Απόλλων * καί οΕ Μοοσες, καί παραστήσης 
καί εξύμνησης τους παλαιούς συμπολίτες μας πώς υπήρξαν 
αγαθοί. 

ΚΡΙΤΙΑΣ.—Φίλε μου Έρμοκράτη, επειδή είναι ή 
σειρά σου νά μιλήσης αύριο καί θά μιλήση άλλος πρίν άπα 
σένα, γι ' αυτό έχεις ακόμα κουράγιο. Τί λογής δμως είναι 
αυτό τά θάρρος πού έχεις, μόνος σου γρήγορα θά τά κατα-
λάβης Β. Μια δμως πού μας παρηγορείς καί μας δίνεις κου
ράγιο, ας σέ υπακούσουμε καί μαζί μέ τους θεούς πού ανέ
φερες, άς προσκαλέσουμε (βοηθούς μας) καί τους άλλους καί 
μάλιστα ξεχωριστά τή Μνημοσύνη. Γιατί σχεδόν τό πια 
πολύ \tkpoc τής Ομιλίας μου, τό παν άπ' αυτή τή θεά εξαρ
τάται. 'Επειδή άν θυμηθώ τά πιο πολλά καί αναφέρω εκεί
να πού κάποτε διηγούντανε ο£ ίερείς (τής Αίγύπτου) καί 
πού τά έφερε σέ μας έδώ 6 Σόλων, τά ξέρω σχεδόν δτι σέ 
τούτο τό ακροατήριο θά φανώ πώς τά δσα έπρεπε νά πώ, τά 
είπα αρκετά καλά. Αυτό λοιπόν πρέπει νά κάνω τώρα καί 
καθόλου ας μήν αργοπορώ (νά μπώ στό κύριο θέμα μου). 

III. "Από δλα λοιπόν τό πρώτο πού πρέπει νά ξανα
θυμηθούμε είναι, πώς δλα δλα πέρασαν εννιά χιλιάδες χρό
νια άπό τότε πού κηρύχθηκε δ πόλεμος ανάμεσα σέ κείνους 
πού κατοικούν έξω άπα τους στύλους τού Ηρακλή καί σέ 

4. Π α ι ώ ν—έδώ επίθετο τοϋ 'Απόλλωνος. Κατά τήν μυθολο
γία (βλ. Π α υ ο α ν £ ο υ Ι, 34, 3) δ 'Απόλλων λατρεύονταν οτήν 
'Αττική (καί κυρίως στον Ωρωπό) μέ τό έπίθβτο-έπώνυμο Π α ι ώ ν. 

5. "Οταν Ιρθη ή ώρα νά μιλήσης καί ν' ανάπτυξης τό θέμα σου. 

file:///tkpoc
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πάσιν δν δει ννν Οιαπεραίνειν. Τών μέν ονν ή δε ή πόλις 

αρξασα καί πάντα τον πόλεμον διαπολεμήαασα έλέγετο, των 

Ô* οί τής 'Ατλαντίδος νήσου βασιλείς, ην δη Λιβύης xal 

'Ασίας μείζω νήαον ονσαν έφαμεν είναι ποτέ, νυν δέ υπό 

σεισμών δνοαν απσρον πηλον τής Ινΰένδε Ιχπλέονσιν έπι το 

109 πέραν πέλαγος ώστε μηχέτι πορεύεσ&αι χωλντην πάρα· 

σχειν. Τα μέν δη πολλά έ&νη βάρβαρα, xal δσα 'Ελλήνων 

ην γένη τότε, xatV έκαστα ή τον λόγου διέξοδος οίον άνειλ-

λομένη το προστυχόν έχααταχοΰ δηλώσει' το ôè Ά&ηναίων 

τε τών τότε καί τών εναντίων, οϊς διεπολέμησαν, ανάγκη: 

κατ' αρχάς διελ'&εΐν πρώτα, τήν τε Ούναμιν έχατέρων καί 

τάς πολιτείας. Αυτών δέ τούτων τά τ$}δε έμπροσθεν προτι-

μητέον ειπείν. Θεοί γαρ άπασαν γήν ποτέ κατά τονς το

ϋ πους Οιελάγχανον, ου κατ ε*ριν ον γαρ άν δρυον έχοι λό-

γον ΰεους άγνοειν τά πρέποντα έκάατοις αυτών, ουδ' al· 

γιγνώσκοντας το μάλλον άλλοις προσήκον τοντο έτερους αν-

τοϊς.δι ερίδων έπιχειρεϊν xxäa&ai' δίκης δη κλήροις το φί· 

λον λαγχάνοντες κατφκιζον τάς χώρας, xal χατοικίσαντες, 

οίον νομής ποίμνια, χτήματα καί θρέμματα έαντών ημάς 

1. Έννοεϊ τους κατοίκους τής Μεσογείου. 
2. Αϊ "Αθήναι δηλαδή. 
3. Υπονοεί τά δσα ειπώθηκαν κατά τήν Ομιλία πού άποτβλεί 

τό διάλογο «Τίμαιος». 
4. "Αφρική. 
5. Στον καλούμενο σήμβρα ' Α τ λ α ν τ ι κ ό ω κ ε α ν ό . 

Βέβαια σήμερα δέν είναι τά μέρη αυτά ρηχά καί βλο λάσπη, αφού 
περνούν μεγάλα βαπόρια. Γιά νά δπάρχη δμως ή παράδοση αυτή θά 
πή πώς βκεϊνα τά χρόΊΊα καί πολύ κοντά στή στεριά δπήρχι λά-
οπουριά που έμπόδιζβ τό πέρασμα τών τριηρών. "Ας μήν ξίχνοδμβ 
μάλιστα πώς τά πλεούμενα το» καιρού ϊκβίνοο ήταν μικρά καί πή
γαιναν γιαλό γιαλό καί δχι στ' ανοιχτά, δπως σήμερα τά βαπόρια καϋ 
τά καράβια. 
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κείνους πού κατοικούν μέσα άπ* αυτές '. Τόν πόλεμο αυτόν 
πρέπει τώρα νά σας ίοτορ-^αω άπα τήν αρχή ως τό τέλος. 
Εκείνων λοιπόν (πού κατοικούσαν άπό μέσα άπά τους στύ
λους τοο Ηρακλή), τούτη έδώ ή πολιτεία* είχε τήν αρχη
γία, καί ως τό τέλος αυτή κουμαντάριζε τόν πόλεμο δπως 
δλεγαν (οί παλαιοί). Εκείνων δέ πού κατοικούσαν Ιξω άπα 
τους στύλους τοΰ 'Ηρακλή, τήν αρχηγία είχαν ο£ βασιλιά
δες τοο νησ/oü πού λέγονταν 'Ατλαντίς. Ήταν δέ τό νησί 
αυτό, δπως είπαμε ', στά παλιά τά χρόνια μεγαλύτερο άπό 
τήν Λιβύη * καί τήν 'Ασία, τώρα δέ, επειδή βυθίστηκε ύστε
ρα άπά (μεγάλους) σεισμούς, άφησεν έκεΐ λασπουριά πού εμ
ποδίζει δσους ταξιδεύουν μέ πλεούμενα άπά τήν έδώ θάλασ
σα καί θέλουν νά περάσουν προς τά έξω πέλαγος •. Τους μέν 
λοιπόν βαρβάρους λαούς καί δσες φυλές Ελλήνων υπήρχαν τό
τε8 καθένα χωριστά, ή σειρά τής ομιλίας μου, σάν νά σηκώνη 
δποιον βρή μπροστά της Ιδώ κι' έκεϊ, θά τους κάμη γνω
στούς. Γιά τους τότε δμως 'Αθηναίους Τ καί γιά τους ΙχΒροος 
τους πού κράτησαν καί άπά τις δυο μεριές τόν πόλεμο είναι 
ανάγκη στην αρχή τοΰ λόγου μου νά αναφέρω προκαταβο
λικά (τή στρατιωτική) δύναμη καί τών δύο παρατάξεων καί 
τό είδος τού πολιτεύματος των. 

'Απ* αυτά πάλι πρέπει νά είπωθούν πρώτα κατά προ
τίμηση τούτα έδώ. ΟΕ θεοί κάποτε έβαλαν σέ κλήρο τά διά
φορα μέρη καί μοιράστηκαν αναμεταξύ τους δλη τή γή, χω
ρίς νά φιλονικήσουν. (Καί τούτο βέβαια) γιατί δέ θά ήταν 
σωστό νά μή ξέρουν τί ανήκει στον καθένα τους, ούτε πάλι 
ένώ ξέρουν πώς έ"να πράγμα ανήκει μάλλον στους άλλους, αυ
τοί μέ καυγάδες νά προσπαθούν νά τό κάμουν δικό τους. 'Α
φού λοιπόν μέ τόν κλήρο δικαιώθηκαν καί πήρε Ó καθένας 
εκείνο πού επιθυμούσε, έγκαταστήσανε στά μέρη αυτά αν
θρώπους καί αφού τους έγκαταστήσανε, δπως οί τσομπάνη-
δες κάνουν γιά τά κοπάδια τους, έτσι κι' αυτοί, σάν νά εϊ-

6. Πρέπει νά μή ξεχνούμε πώς τόν καιρό έκβίνο ή ανθρω
πολογία καί ή εθνογραφία ήταν άγνωστες επιστήμες καί γι' αυτό δ 
Πλάτων δέν ξέρει πως ή ελληνική φυλή κατέβηκε καί εγκαταστά
θηκε ατή χώρα πού ώνομάσθηκβ πιό »στερα ' Ε λ λ ά ς , σέ πολύ 6στ·-
ρώτιρα άπα τήν Αποχή πο» έγινε δ ίστορούμβνος παραπάνω «πόλε
μος» χρόνια. 

7. Σύμφωνα μέ βοα είπαμε στην προηγουμένη σημείωση μας, οι 
κάτοικοι τής 'Αττικής Ισως νά είχαν άλλο δνομα στά παλιά εκείνα 
χρόνια. 'Επειδή δμως τό τοπωνύμιο ' Α θ ή ν α ι είναι προελληνι
κό, πιθανό τό δνομα 'Αθηναίοι νά ΐίναι πολύ παλιό. 
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ετρεφον, πλην ου αώμασι σώματα βιαζόμενοι, χα&άπερ 

C ποιμένες κτήνη πληγή νέμοντες, αλλ* fj μάλιστα ενστροφον 

ζώον, έκ πρύμνης άπεν&ύνονχες οίον οΐακι, πειοοϊ ψυχής 

εφαπτόμενοι κατά τήν αύχών διάνοιαν όντως άγοντες το 

ϋνηχον παν εχνβέρνων. "Αλλοι μέν ουν χατ' άλλους τόπους 

χληρουχήσαντες &εών εκείνα έχόσμουν, "Ηφαιστος δε κοι-

νήν καί Άϋηνά φναιν ίχοντες, άμα μèv άδελφήν έχ τού

του πατρός, δμα δέ φιλοσοφία φιλοτεχνία τε επί τά αντά 

έλ&όντες, οντω μίαν άμφω λήξιν τήνδε τήν χώραν είλήχα-

τον ώς οίκείαν καί πρόαφορον αρετή καί φρονήσει πεφυ-

D χνΐαν, άνδρας δέ άγα&ους έμποιήοαντες αντόγβονας επί 

νουν ί&εσαν τήν τής πολιτείας χάξίν ων τά μέν ονόματα 

οέσωχαι, τά δέ έργα δια τάς τών παραλαμβάνονταν φθο

ράς xal τά μήκη τών χρόνων ηφανίοϋη. TÒ γαρ περιλειπό· 

μενον άεί γένος, ώσπερ χαι πρόσ&εν ερρή&η, χατελείπετο 

δρειον xal άγράμματον, τών εν τή χώρα δυναστών τά ονό

ματα άκηκοος μόνον και βραχέα προς αντοΐς τών Μργατν. 

Ε Τά μέν οϋν ονόματα τοις έκγόνοις ίτί&εντο άγαπώντες, τάς 

δέ άρεχάς καί τονς νόμους τών έμπροσθεν ονχ είδότες, εϊ 

μή σκοτεινός περί έκαστων τινός άχοάς, έν απορία δέ τών 

αναγκαίων έπί πολλάς γενεάς δντες καί αυτοί καί παίδες, 

προς οϊς ήπόρουν τον νουν έχοντες, τούτων πέρι καί τονς 

110 λόγους ποιούμενοι, τών έν τοις πρόσ&εν xal πάλαι ποτέ γε

γονότων ήμέλονν. Μνυολογία γαρ άναζήτησίς τε τών πα

λαιών μετά σχολής άμ* έπί τάς πόλεις £ρχεσ$ο\·, δταν ΧΟη-

τόν τισιν ήδη τον βίον τάναγχαϊα χατεακευασμένα, πριν 

1. Δηλαδή τους πρώτους ανθρώπους που κατοίκησαν τήν 'Ατ
τική. 

2. Έδώ παραφράζω γιά ν' αποδώσω καλά τό νόημα του αρ
χαίο» κειμένου, επειδή ή κατά λέξη μετάφραση δέν στέκει. 

3. 'Εννοεί τά δσα διηγήθηκε δ Κριτίας στην Αλλη δμιλΐα του 
(βλ. Τ ί μ α ι ο ς 21b καί παρ.). 

4. Τους παλιούς (ντόπιους) κατοίκους τής 'Αττικής, 
5. Τό κείμενο λέει : ««μπήκαν μέσα στάς πόλεις», γι' αυτό πα

ράφρασα τό χείμενο γιά νά δώσω τό νόημα. 
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μαστέ δική τους περιουσία καί δικά τους ζωντανά, μΑς κυ
βερνούν, χωρίς δμως νά χρησιμοποιούν εναντίον μας σωμα
τική βία, καθώς κάνουν οί τσομπάνηδες στά ζ £ των, πού 
τά πάνε στή βοσκή χτυπώντας τα. Μά επειδή ό άνθρωπος 
είναι πάρα πολύ εύκολοκυβέρνητο ζώο (μάς κυβερνούν) δπως 
κυβερνούν τό πλοίο άπό τήν πρύμη μέ τό τιμόνι. "Ετσι (κι* 
αυτοί) σύμφωνα μέ τίς ενδόμυχες διαθέσεις των επιδρώντας 
μέ τήν πειθώ στή ψυχή τών ανθρώπων καί μ" αυτό τόν τρό
πο διευθύνοντας. γ.\ί^ερ"νοοοχν δλους τους θνητούς. "Αλλοι 
λοιπόν άπό τους θεούς πού επήραν μέ κλήρο άλλα μέρη, τά 
έβαλαν τά μέρη εκείνα σέ τάξη. Στον Ή φ α ι σ τ ο δέ καί στην 
'Αθηνά, επειδή ήταν άπό τά ίδιο σόι καί είχαν τά ίδ ια φυσι
κά, γ ιατί ήταν μαζί καί αδέρφια άπό τόν ίδιο πατέρα, καί 
ε ίχαν τήν ί δ ι α κλίση καί στή μάθηση καί στις τέχνες, καί 
στους δυό έλαχεν αυτή έδώ ή χώρα πού άπό τή φύση είναι 
φτιαγμένη νά είναι κατάλληλη κ α ί τ α ι ρ ι α χ τ ή στην αρετή καί 
στή φρονιμάδα τους. 'Αφού δέ έκαναν τους ντόπιους κατοί
κους ' αγαθούς (καλούς), τους έμπνεύσανε τήν ϊδέα πώς πρέ
πει νά οργανώσουν " τέλεια τήν πολιτεία τους. ' Α π ' αυτούς 
τους (πρώτους κατοίκους) τ ί μέν ονόματα έχουν σωθή, τά 
έργα του; 8μως έξ αίτιας τών καταστροφών πού έκαμαν 
(στή χώρα αυτή) εκείνοι πού τους διαδέχτηκαν, καί έ*νεκα 
τής πολυκαιρίας, χάθηκαν. Γιατί ή γενιά πού κάθε φορά 
απόμενε (σέ τούτη τή χώρα), καθώς καί πιό μπροστά ειπώ
θηκε ' , ζούσε στά βουνά καί ήταν αγράμματη καί τό μόνο 
πού πληροφοροΰντανε ήταν τά ονόματα εκείνων πού εξουσί
αζαν πριν ά π ' αυτούς τόν τόπο, καί εξόν ά π ' αυτά πληροφο
ροΰντανε πολύ λίγα πράγματα άπό τα Ιργα τών παλιών κα
τοίκων. Τά μέν λοιπάν ονόματα τούτων εύχαριστοΰντο νά 
τα δίνουν στα παιδεά τους, δέν είχαν δμως ίδέαν γ ια τίς 
αρετές καί τους νόμους που είχαν οί πριν ά π ' αυτούς κάτοι
κοι τής "Αττικής, έκτος άπό μερικές παραδόσεις πολύ μπερ
δεμένες, που έξ ακοής ήξεραν γ ιά τον καθένα ά π ' αυτούς *. 
Ε π ε ι δ ή δέ στα πέρασμα πολλών γενεών, καί αυτοί καί τά 
παιδιά τους στερούνταν^ καί τά πιό χρειαζούμενα (γιά 
τή ζήση τους), εΓχαν δέ τό νοϋ τους α1 αυτά πού τους έλειπαν 
καί μ ό ν ο γ ι ' α ύ τ ά έκαναν κουβέντα Γι ' αυτά δέν τους έμελλε 
καθόλου γ ιά κείνα που έγιναν στά περασμένα καί στά παλιά 
χρόνια. Γιατί ή εξιστόρηση καί ή έρευνα τών παλαιών συμ
βάντων μέ τόν καιρό έγιναν απασχόληση τών ανθρώπων τών 
πόλεων 6, δταν, 'δηλαδή, μερικοί άνθρωποι είχαν π ι α έξασφα-
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ôè ου. Ταύτη δη τά τών παλαιών Ονόματα άνευ τών έργων 
διασέοωται. Λέγω δέ αυτά τεκμαιρόμενος, δτι Κέχρσπός τε 
καί Έρεχ&έως καί Έριχ&ονίου xal 'Ερυσίχ&ονος τών τε 

Β άλλων τά πλείστα, δααπερ και Θησέως τών άνω περί τών 
ονομάτων έκαστων απομνημονεύεται, τούτων εκείνους χά 
πολλά επονομάζοντας τονς Ιερέας Σόλων έφη τον τότε διη-
γεΧσΰαι πόλεμον, χαί τά τών γνναιχών κατά τά ανχά. Kai 
δή καί το τής άεον σχήμα χαί άγαλμα, ώς κοινά χότ* ην 
τά επιτηδεύματα ταΧς τε γνναιξι xal τοΧς άνδράσι τά περί 
τον πόλεμον, οντω κατ* έχεΧνον τον νόμον ώπλισμένην τήν 

C &εον ανάθημα είναι τοΧς τότε, ένδειγμα δτι πάν&' όσα 
ξύννομα ζώα θήλεα χαι δσα άρρενα, τήν προσήκονσαν άρε-
τήν έχάστφ γένει πάν κοινή δννατον έπιτηδεύειν πέφνχεν. 

IV- *Ωχει δέ δή χότ1 έν τήδκ τή χώρα τά μέν άλλα 
έθνη τών πολιτών περί τάς δημιουργίας δνχα και τήν èx 
τής γής τροφήν, το ôè μάχιμον νπ* ανδρών θείων κατ* 
αρχάς άφορισθέν φχει χωρίς, πάντα είς τροφήν και παί-
δενσιν τα προσήκοντα έχον, Χδιον μεν avrôiv ουδείς ουδέν 

D χεχτημένος, άπαντα δε πάντων χοινά νομίζοντες αύχών, 
πέρα δέ Ικανής τροφής ουδέν άξιοννχες παρά τών άλλων 
δέχεσθαι πολιχών, χαί πάντα δή τά χθες λεχθέντα επιτη
δεύματα έπιτηδεύοντες, δσα περί χών νποχεθένχων ίρρήθη 
φνλάχων. Καϊ δη χαι rò περί τής χώρας ημών πιθανόν και 
άλη&ές ίλέγετο, πρώτον μεν τους δρους αντήν èv τω χόχ* ε-
χειν άφωρισμένονς προς τον Ίσθμον xal το κατά την άλ-
λην ήπειρον μέχρι χον Κιθαιρώνος χαι Πάρνηθος χών 

Ε άκρων, καταβαίνειν ôè χονς δρονς εν δεξιά χήν Όρωαίαν 

1. Αυτό που λέβι έδώ δ Πλάτων είναι μιά ατράνταχτη αλή
θεια καί μιά άπα τίς βασικές αρχές τής άντιϊδεοκρατικής κοινωνιο
λογίας. 'Επίσης πρέπει νά σημίΐώαουμβ πώς ο. άνθρωποι πού π ρ ώ-
τ ο ι άρχισαν νά μελετούν τά περασμένα καί νά καταγράφουν τά 
παλιά συμβάντα ήσαν οί Ιερείς. 

2. Δηλαδή τόν πόλεμο άνάμβσα τών έξω τών στύλων του 'Ηρα
κλή κατοίκων καί τών κατοίκων τής Μεσογείου. 

3. Δηλαδή τής 'Αθηνάς. 
4. Τά ν ό μ ο ς του κειμένου σημαίνει εδώ συνήθεια-Ιθιμον. 
5. Έδώ τά & ρ ε τ ή σημαίνει προτέρημα, πλεονέκτημα, ά;;ό-

τητα, υπεροχή στά είδος του· κλπ. 
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λισμένα δλα δσα χρειάζονται γιά τή ζήση τους •, πρωτύ
τερα δμως δχι. "Ετσι λοιπόν διασώθηκαν μόνο τά ονόματα 
τών παλιών αρχόντων τής 'Αττικής, ένώ τά έργα τους χά
θηκαν (λησμονήθηκαν). Βγάζω δέ αυτό τό συμπέρασμα άπό 
τό 8τι μέ τά ονόματα καί τοΟ Κέκροπα καί τοΟ Έρεχθέα 
καί τοΰ Έριχθονίου καί τού Έρυσίχθονος καί μέ τά πιό 
πολλά άπά τά άλλα, δσα αναφέρονται σάν παλαιότερα τοο 
Θησέα, ώνόμαζαν (τους τιρώτοΜς άρχοντας τής 'Αττικής) κυ
ρίως οί Εερεΐς (τής ΑΪγύπτου), καθώς είπεν ό Σόλων, δταν 

'τού διηγήθηκαν αυτόν τόν πόλεμο ". Κατά τόν ίδιο τρόπο 
δέ διεσώθηκαν καί (τά παλιά) ονόματα τών γυναικών (τούτης 
τής χώρας). Γι' αυτό ακριβώς καί τό παρουσιαστικό τής 
θεάς* καί τό άγαλμα της (έχουν άντρίκιο σχήμα), επειδή 
(εκείνον τόν καιρό) τά πολεμικά έργα ήταν κοινά καί στις 
γυναίκες καί στους άντρες. Γιά τό λόγο τούτο, σύμφωνα μέ 
τή συνήθεια εκείνη \ ή θεά στολισμένη, ήταν στους τότε 
(κατοίκους τής Αττικής) στολίδι" απόδειξη πώς δσα ζώα 
ζουν μαζί, θηλυκά καί αρσενικά, καθένα άπ'αυτά αδια
κρίτως φτιάχτηκε άπό τή φύση ικανά νά άσκή τήν αρετή * 
πού ταιριάζει στό κάθε γένος χωριστά. 

IV. "Ησαν λοιπόν εγκατεστημένοι τότε σέ τούτη τή 
χώρα καί οί άλλες ομάδες τών πολιτών πού άπασχολούν-
τανε μέ τίς τέχνες καί στό νά προμηθεύωνται τά τρόφιμα 
τους άπό τή γή. "Οσο γιά τή «τάξη» τών'πολεμιστών, αυτή 
άποτελούντανε άπό άντρες πού είχαν θεία καταγωγή. Ή 
«τάξη» αυτή έξ αρχής χωρίστηκε άπό τίς άλλε; καί κατοι
κούσε σέ χωριστό μέρος, είχε δε δλα τά χρειαζαύμενα γιά 
τή συντήρηση καί μόρφωση της. Κανείς άπ1 αυτή τήν τάξη 
δέν είχε κανένα είδος ατομική ιδιοκτησία, θεωρούσαν οέ δλα 
τά πράγματα πώς ήταν κοινά σέ δλην τήν δμάδα καί δέν 
θεωρούσαν καθόλου σωστό νά δέχωνται άπά τους άλλους πο
λίτες τίποτε άλλο, εξόν άπό μπόλικα τρόφιμα. "Εκαμαν 
δέ δλες τίς δουλειές καί άσχολίε; πού είπαμε χθες, δηλαδή 
έκεΐνα πού είπαμε πώς έκαναν οί διωρισμένοι φύλακες. Καί 
έλεγαν ακόμη (οί ίερεΐς τής ΑΪγύπτου) γιά τόν τόπο μας, 
πράγμα πού είναι πολύ πιθανό, καί πώς τότε (ή χώρα μας) 
είχε τά σύνορα της χωρισμένα προς τά μέρος τοΰ 'Ισθμού 
καί προς τό μέρος τής άλλης στεριάς ώς τόν Κιθαιρώνα καί 
Πάρνηθα, καί πώς τά σύνορα κατέβαιναν άπά τά βουνά καί 
είχαν δεξιά τόν 'Ωρωπό καί αριστερά τή θάλασσα, κα·. έφθα-

ΤΤΛΑΤΟΝΟΙ, ΚΡΙΤΙΑΣ 
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ίχοντας, tv αριστερή δέ προς θαλάττης αφορίζοντας τον 

Άσωπόν, αρετή δέ πάσαν γήν ύπο τής ένθάδε υπερβάλλε-

αθαι, διό χαί δυνατήν είναι τότε τρέφειν τήν χώραν στρα-

τόπεδον πολύ τών περιοίκων. Μέγα δέ τεκμήριον αρετής' 

το γαρ νυν αυτής λιίψανον ένάμιλλόν έστι προς ήντινοΰν τφ 

111 πάμφορον εϋχαρπόν τε εΧναι χαί τοΧς ζώοις πααιν εΰβοτον'τότε 

Οέ προς τφ κάλλει και παμπλήθη ταύτα ϊφερε. Πώς ούν 

δή τοντο πιστόν, και κατά τί λείψανον τής τότε γής ορθώς 

άν λέγοιτο ; Ιΐάσα άπο τής άλλης ηπείρου μακρά προτεί

νουσα είς το πέλαγος οίον άκρα κείται' τό δή τής θαλάττης 

άγγεΐον περί αυτήν τνγχάνει πάν άγχιβαθές δν. Πολλών 

ονν γεγονότων καί μεγάλων κατακλυσμών έν τοΧς ένακισχι-

λίοις έχεσι, τοσαϋτα γαρ προς τον ννν άπ' εκείνον τοΰ χρό-

Β νου γέγονεν Ετη, το τής γής êv τούτοις χοΧς χρόνοις και πά-

θεσιν έκ τών υψηλών απορρέον ονχε χώμα, ώς έν άλλοις 

τόποις, προχοι λόγου άξιον άεί τε κύχλφ περιρρέον είς βά

θος αφανίζεται. Αέλειπται δή, καθάπερ έν ταϊς μιχραΧς 

νήαοις, προς τά τότε τά ννν οίον νοαήσαντσς σώματος δοτά, 

περιερρνηκνίας τής γής, δση πίειρα χαί μαλακή, τον λε

πτού σώματος τής χώρας μόνον λειφ&έντος' τότε δέ άχέ-

C ραιος οΰσα τα τε δρη γηλόφονς υψηλούς είχε, και τά φελ-

λέας νυν δνομααθέντα πεδία πλήρη γής πιείοας έχέχτητο, 

καί πολλήν έν τοις δρεοιν ϋλην είχεν, ής καί ννν εχι φα

νερά τεκμήρια. Τών γαρ δρών έστιν α νυν μέν έχει μελίτ-

ταις μόναις τροφήν, χρόνος δ' ού πάμπολνς, δτε δένδρων 

αύτόθεν είς οίχοδομήσεις τάς μεγίαχας έρεψίμων τμηθέν-

των στεγάαματ' έατινέτι αά. Πολλά δ' ήν άλλ'ήμερα υψη

λά δένδρα, νομήν δέ βοσκήμασιν άμήχανον έφερε' καί δή 

D χαί το κατ' ένιανχόν ύδωρ έχαρποντο ix Διός, ονχ ώς ννν 

1. 'Εννοεί τόν Υμηττό. 
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ναν ώς τόν 'Ασωπό ποταμό. Σχετικά δέ μέ τό κάρπημα τού
του τοο τόπου, έλεγαν πώς ξεπερνούσε κάθε άλλο μέρος' γι* 
αυτό καί \tnopouot νά τρέφη πολλά στρατεύματα πού έρχον
ταν άπό τά γύρω μέρη. Μεγάλη δέ απόδειξη τής γονιμότη-
τάς του είναι τούτο έδώ : Τό υ.ίρος πού τοΰ απέμεινε τώρα 
μπορεί νά συγκριθή μέ Οποιαδήποτε άλλη χώρα κα: άπό 
τήν άποψη τής γονιμότητας τής γής καί από τήν άποψη τής 
παραγωγής καλών καί πολλών γεννημάτων καί καρπών, καί 
ακόμα άπό τήν άποψη τών πολλών καί καλών βοσκών για τά 
κοπάδια. Τότε δέ εξόν άπό τίς φυσικές καλλονές της έτρεφε 
ή χώρα μας καί πλήθος κοπάδια. ΙΙώς λοιπόν έπιβεοα:ώνον-
ταΐ αυτά καί γιατί μπορεί νά είπωθή πώς πραγματ.κά είναι 
απομεινάρι τής τοτινής γής ; (Νά γιατί). "Ολος ί τόπος 
μας άπό τήν υπόλοιπη στεριά χώνεται μέσα στή θάλασσα 
καί είναι σάν ακρωτήρι. "Ολη δέ ή γύρω σ αυτήν θάλασσα 
συμβαίνει νά έχη πολύ βαθιά νερά. 'Επειδή δμω; έγιναν 
πολλοί καί μεγάλοι κατακλυσμοί μέσα στα εννιά χιλιάδες 
χρόνια—γιατί τόσα χρόνια πέρασαν άπό τότε ώς τά σήμερα— 
τό χώμα πού μέσα στά χρόνια αυτά καί στό διάστημα αυτών 
τών συμβάντων (τών κατακλυσμών κλπ ) δέν έμαζευονταν 
πάνω στό έδαφος, δπως γίνονταν σ' άλλα μέρη, μά κάθε 
φορά μπόλικο άπ' αυτό τραβιόντανε προς τά παραθαλάσ
σια, χάνονταν μέσα στα βαθιά νερά τής θάλασσα;. "Εχουν 
απομείνει λοιπόν, δπως καί στά μικρά νησιά, τά τωρινά χώ
ματα, πού, σχετικά μέ κείνα πού ήταν τόν παλιό καιρό, 
φαίνονται σάν κόκκαλα αρρωστημένου κορμιού, έπε:δή τό 
γύρω γύρω χώμα οσο ήταν παχύ καί μαλακό έφυγε καί 
έμεινε μόνο ή αχαμνή γη. Στον παλιό Εμως καιρό επειδή 
ά τόπος μας δέν είχε χάσει τά χώματα του αντί γιά ξε-
ροβούνια είχε αψηλούς λόφους γιομάτου; χώμα. Καί αυτός 
ό πετρότοπος που σήμερα τόνε λένε φελλέα, τότε ήταν γε
μάτος άπό παχιά χώματα καί τά βουνά ήταν γεμάτα άπό 
πολλά δάση, άπό τά όποια και σήμερα υπάρχουν φανερά 
σημάδια. Γιατί άπό τά βουνά αυτά, μερικά έχουν σήμερα 
μόνο γιά μελίσσια τροφή *, δέν εϊν:.: δέ καί πολύς καιρός 
πού κόπηκεν άπ' εκεί ξυλεία γιά μεγάλες οικοδομές, 
πού καί στά χρόνια μας ακόμα σώζονται οί (ξύλινες) σκεπές 
τους. πού δέν είχαν πάθει τίποτε. Υπήρχαν δέ καί πολλά 
άλλα ήμερα καί μεγάλα δένδρα, καί πολλά βοσκοτόπια γιά 
τά κοπάδια. Κι* ακόμα τά νερό πού έπεφτε κάθε χρόνο, χά
ρη στά Δία, τό έμάζευε καί δέν πήγαινε χαμένο, καθώς γί-

file:///tnopouot
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σπσϋνο^α φέον άπο ψιλής τής γής είς θάλαχχαν, άλλα πολ-

λήν έχουσα καί είς αυτήν καταδεχομένη, τή κεραμίδι στε-

γούοη γη διαταμιευομένη το χαταποθέν έκ τών υψηλών 

νδωρ είς τα κοίλα άφιεΧσα, χατά πάντας τονς τόπους παρ

είχετο άφθονα κρηνών καί ποταμών νάματα, ων καί νυν 

ht έπί ταις πηγάις πρότερον ονσαις ίερά λελειμμένα έατϊ 

αημεΐα, δτι περί αυτής αληθή λέγεται τά νυν. 

Ε V. Τά μέν ovV τής άλλης χώρας φύσει τε όΰτως είχε, 

χαί διεχεχόομηχο, ώς εΙκός, υπό γεωργών μέν αληθινών 

χαί πραττόντων αυτό χοντο, φιλοκάλων δέ καί εύφνών, γήν 

ôè άρίσχην χα\ νδωρ άφθονώχατον εχόντων καί υπέρ τής 

γής ώρας μετριότατα χεκραμένας' το δ' άατν κατφχιαμένον 

ώδ* ήν èv τφ τότε χρόνψ. Πρώτον μέν το τής ακροπόλεως 

εϊχε τότε ούχ ώς τά ννν έ*χει. Ννν μέν γαρ μία γενομένη 

112 ψύξ υγρά Οιαφερόντως γής αυτήν ψιλήν περιχήξααα πεποίη· 

χε, σεισμών άμα χαί προ τής έπί Δευκαλίωνος φθοράς 

τοίχου πρότερον ύδατος εξαισίου γενομένου' το δέ πρίν έν 

έτέρφ χρόνψ μέγεθος μέν ήν προς τον Ήριδανον χαί τόν 

Ίλισον άποβεβηχνΧα καί περιειληφνΧα εντός τήν Πυκνά χαί 

τον Ανχαβηττον δρον έχ τον καταντικρύ τής Πυκνός έχου

σα, γεώδης δ* ήν πάσα καί πλην ολίγων επίπεδος άνωθεν. 

Β 'βχεΐτο δέ τά μέν ΐξωθεν, ν π' αυτά τά πλάγια αυτής, νπο τών 

δημιουργών χαί τών γεωργών άσοι πλησίον έγεώργουν τά δ' 

επάνω το μάχιμόν αυτό καθ' αυτό μόνον γένος περί χδ τής 

* Αθήνας 'Ηφαίστου τε Ιερόν χατφχήχειν, οίον μιας οικίας 

χηπον ένί περιβόλφ προαπεριβεβλημένοι. Τα γαρ προς βορρά 

αυτής φχουν οΐχίας τινάς καί ξνσαίτια χειμερινά κατααχενα-

σάμενοι, χαί πάντα, δσα πρέποντα ήν τή κοινή πολιτεία 
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νεται τώρα πού τρέχει πάνω στην άχώματη γή xal πάει 
(δλο) στή θάλασσα. Μέ τό νά είχε πολλά χώματα τότε ή γή, 
τά νερό μαζεύονταν στό υπέδαφος καί αποθηκεύονταν ίκεί, 
μέσο τής λάσπης πού σκέπαζε τή γή. "Ετσι τό νερό (τής 
βροχής) τό έπινε ή γή γιατί τά άφηνε νά τρέχη άπό τά ψη-
Ιώματα, (στά χαμηλά μέρη) καί νά μαζεύεται στους λάκ
κους. Καί σ' δλα τά μέρη υπήρχαν πολλά καί τρεχούμενα 
βρυσικά καί ποταμίσια νερά, άπό τά όποια έχουν απομείνει 
ακόμη, εκεί πού ήταν πρίν οΕ βρύσες, Εερά-σημάδια, γιά ν* 
αποδείχνουν πώς δσα λέγονται τώρα γι ' αυτήν (τήν Αττική) 
είναι αληθινά. 

V. Τά επίλοιπα λοιπόν μέρη τής χώρας άπά τή φύση 
ήταν τέτοια (δπως τά περιγράψαμε), καί καθώς ήταν επό
μενο, ήταν καλλιεργημένα άπό πραγματικούς γεωργούς πού 
καταγίνονταν πάντα στην ίδια δουλειά (στην καλλιέργεια τής 
γής), πού αγαπούσαν τό καλό καί ήταν ξυπνοί. Είχαν δέ 
στην διάθεση τους πολύ καλή γή καί (ποτιστικά) νερά μπό
λικα. Καί ό καιρός ήταν στην κάθε εποχή καλός, ούτε έκα
νε πολλή ζέστη, ούτε καί πολύ κρύο, καί ή πρωτεύουσα στά 
χρόνια έκεΐνα είχε τακτοποιημένους τους κατοίκους της κα
τά τούτον έδώ τόν τρόπο. Έ ν πρώτοις τό μέρος τής 'Ακρό
πολης δέν ήταν τότε δπως είναι τώρα. Γιατί κάποτε έπεσε 
παρά πολλή ^ροχη καί ξέγδαρε 5λο τό γύρω άπ"αυτήν χώμα 
καί τήν έκαμε γυμνή. Έγιναν δέ ακόμα καί- σεισμοί καί άλ
λη νεροποντή, ή τρίτη στή σειρά πρίν γίνη (6 μεγάλος) κα
τακλυσμός τού Δευκαλίωνα. Πρωτύτερα δμως, σέ άλλη επο
χή, ή Ακρόπολη ήταν τόσο μεγάλη, πού έφτανε ώς τόν 
Ηριδανό καί τόν Ίλισσό καί έπαιρνε μέσα καί τήν Πνύκα 
καί είχε σύνορο της τό Λυκαβηττό άπό τό αντικρινά μέ
ρος τής Πνύκας. Ήταν δέ δλη σκεπασμένη μέ χώμα, 
καί εξόν άπό λίγα μέρη ήταν στό πάνω μέρος ίσιωμα. 
Καί κατοικούσαν στά άκρινά της μέν μέρη καί άπά κά
τω άπό τις πλαγιές της, άπό τους τεχνίτες καί τους 
γεωργούς, δσοι καλλιεργούσαν τά έκεΐ κοντά μέρη της. Στο 
επάνω δέ μέρος μόνη ή (τάξη) τών πολεμιστών είχε τίς 
κατοικίες της ολόγυρα στά ναό τής "Αθηνάς καί του 'Ηφαί
στου, περιτριγυρισμένη μ'ένα τοίχο σάν τό μάντρωμα κήπου 
ένας σπιτιού. Προς τά βορεινά πάλι μέρη είχαν σπίτια κοι
νά (οί πολεμιστές) καί χειμωνιάτικες εγκαταστάσεις, δπου 
έτρωγαν τά χειμώνα δλοι μαζί, καί έφτιασαν στά μέρος 
αυτό καί κάθε άλλο πού τού; χρειάζονταν γιά νά μποροΟν 
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C δι' οικοδομήσεων ύπάρχειν αυτών χαί τών Ιερέων, άνεν 

χρυσού χαί αργύρου' τούτοις γάρ ovôèv ονδαμόσε προσε· 

χρώντο, αλλά τό μέσον ύπερηφανίας καί άνελευθερίας με_ 

ταδιώχοντες κοσμίας φκοδομοϋντο οΐχήσεις, έν αΧς αυτοί 

τε και έκγόνων έχγονοι χαταγηρώντες άλλοις δμοίοις τάς 

ανίας αεί παρεδίδοσαν' τά δέ πρδς νότον κήπους xal γυ

μνάσια σνσσίτιά τε άνέντες οία θέρονς χατεχρώντο ίπί 

ταύτα αϋτοΧς. Κρήνη Ô* ήν μία κατά τον τής νΰν άχροπό-

D λεως τόπον, ής άποαβεσθείσης ύπδ τών σεισμών τά ννν νά

ματα σμικρά κύκλο? χαταλέλειπται, τοΧς δέ τότε πάσι πάρει -

χεν άφθονον ρεύμα, ενκράς ούσα προς χειμώνα τε και θέ

ρος. Τούχφ δή χατφχουν τφ σχήματι, τών μέν αυτών πο-

λιτών φύλακες, τών δέ άλλων 'Ελλήνων ηγεμόνες έκόντων, 

πλήθος δε διαφυλάττοντες δ τι μάλιστα ταντον έαντών είναί 

προς τον άεί χράνον ανδρών χαί γυναικών τό δυνατόν πο-

Ε λεμέϊν, ήδη καί τόχε [έτι] περί δύο μάλιστα δντες μυριάδας. 

VI. Ούτοι μέν ούν δή τοιούτοι τε δντες αυτοί χαί τίνα 

τοιούτον άεΐ τρόπον τήν τε εαυτών καί τήν 'Ελλάδα δίκη 

διοικούντες, έπί πάσαν Εύρώπην χαί ΆαΙαν χατά τε σω

μάτων κάλλη καί χατά τήν τών ψυχών παντοίαν άρετήν 

έλλόγιμοί τε ήσαν καί ονομαστότατοι πάντων τών τότε' τά 

δε δή τών άντιπολεμησάντων αύχοΧς οϊα αν ήν ώστε άπ 

αρχής Ιγένετο, μνήμης αν μή στερηθώμεν ών έτι παίδες 

δνχες ήχονσαμεν, εις το μέσον αυτά νΰν άποδώοομεν ύμΧν 

τοις φίλοις είναι κοινά. Το Ô' έτι βραχύ προ τού λόγου δεΧ 

113 δηλώσαι, μή πολλάκις άκούοντες 'Ελληνικά βαρβάρων αν

δρών ονόματα θαυμάζητε' το γάρ αίτιον αυτών πεύσεαθε. 

Σόλων αχ' έπινοών είς τήν αντον ποίηαιν χαταχρήαααθαι 

1. 'Εξ αιτίας τής ζέστης. 
2. Εννοεί τους κατοίκους του 'Ατλαντικού, 
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νά κάνουν κοινοβιακή ζωή, δηλαδή γιά νά κατοικούν αύτ» 
καί ci Ιερείς, χωρίς δμως (νά μαζεύουν καί νά χρησιμο
ποιούν) τά χρυσάφι καί ασήμι, γιατί αυτά τά πράγματα σέ 
τίποτα καί πουθενά δέν τά μεταχειρίζονταν. Μά προσπα
θώντας νά μήν είναι ούτε σκορπιοχέρηδες ούτε καί τσιγκού
νηδες, έχτιζαν σπίτια καλά, στά όποια καί αυτοί οί ίδιοι 
καί τά παιδιά τών παιδιών τους έμεναν ώς τά γηρατειά 
τους, τά άφηναν δέ δπως ήταν (τά σπίτια αυτά) ή μιά γενεά 
στην άλλη. Τά νότια πάλι μέρη (τής Ακρόπολης) τά χρη
σιμοποιούσαν γιά κήπους καί γυμναστήρια. Έφτιαχναν καί 
εγκαταστάσεις έκεϊ γιά συσσίτια, πού τόν καιρό δμως τοΟ 
καλοκαιριού ' τά παραιτούσαν. Υπήρχε δέ καί μιά βρύση, 
στό μέρος πού είναι σήμερα ή 'Ακρόπολη. Άπά τή βρύση 
αυτή, πού στείρεψε άπά τους σεισμούς, έχουν απομείνει τώρα 
μικρά ρυάκια πού xpiyow ολόγυρα, ένώ στον παλιό καιρό 
σ* Ολους προμήθευε άφθονο τρεχούμενο νερό, πού τό μέν κα
λοκαίρι ήταν κρύο καί τά χειμώνα ζεστό, Μέ τέτοιο τρόπο 
λοιπόν ήταν εγκατεστημένοι αυτοί (οί πολεμιστές), πού ήταν 
φύλακες μέν τών συμπολιτών τους, αρχηγοί δέ τών άλλων 
'Ελλήνων πού θεληματικά τους είχαν αρχηγούς. "Οσο τους 
ήταν δέ δυνατό κρατούσαν πάντα τόν ίδιο αριθμό ανδρών καί 
γυναικών στά δπλα, δηλαδή τόσους φύλακες öoot χρειάζον
ταν γιά τόν πόλεμο, κοντά είκοσι χιλιάδες, τόσοι ήταν οΕ 
πολεμιστές στά χρόνια εκείνα. 

VI. Αυτοί λοιπόν τέτοιοι ήταν, καί μέ τέτοιο πάντα 
τρόπο καί τή δική τους χώρα καί τήν Ελλάδα καλοκυβερ-
νοΰσαν. Καί γι' αυτό καί σ' δλη τήν Ευρώπη, καί στην 
'Ασία, καί γιά τά.δμορφα κορμιά τους καί γιά τά κάθε λο
γής ψυχικά του^προτερήματα θαυμάζονταν καί φημίζον
ταν πιό πολύ άπά όλους τους τότε ανθρώπους. "Οσο πάλι 
γιά τήν κατάσταση/εκείνων πού πολέμησαν εναντίον των1, 
ποια ήταν (τότε π;ύ έγινεν ό πόλεμος), καί ποια ήταν άπό 
τήν αρχή πού κατοίκησαν σέ κείνα τά μέρη. άν δέν ξέχασα 
εκείνα πού άκουσα (νά μας τά ΕστοροΟν) δταν ήμαστε ακόμα 
παιδιά, θά τά εκθέσω τώρα στό μέσο (τής Ομιλίας μου) σέ 
σάς τους φίλους γιά νά τά μάθετε καί σεΙς. Προκαταβολικά 
δμως πρέπει νά κάμω μέ δυο λόγια τή δήλωση πώς δέν 
πρέπει νά άπορ'ήτε δταν μέ άκούετε, πολλές φορές, νά Ονο
ματίζω τους Βαρβάρους μέ ελληνικά ονόματα, γιατί τήν 
αίτία αυτού τού πράγματος θά τήν μάθετε αμέσως. Ό Σό
λων, επειδή σκέφτονταν στά ποιήματα του νά χρησιμοιήση 
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τφ λόγω, διαπυνθανόμένος τήν τών ονομάτων δύναμιν, 
εύρε τους τε ΑΙγνπτίους τους πρώτους εκείνους αυτά γρα-
ψαμένονς είς τήν αυτών φωνήν μετενηνοχότας, αυτός τε 
αν πάλιν έχάσχον τήν διάνοιαν ονόματος άναλαμβάνων είς 

Β %ήν νμετέραν άγων φωνήν άπεγράφετο' χαί χανχά γε δή τά 
γράμματα παρά τφ πάππω τ ήν χαί «Υ έοτί παρ' ίμοί νυν 
διαμεμέληταί τε νπ' Ιμοϋ παιδδς δντος. 'Αν ούν άχούητε 
τοιαύτα οία χαί τήδε ονόματα, μηδέν ύμιν έστω θαύμα' το 
γαρ αίτιον αυτών έχετε. Μακρού ôè δή λόγον τοιάδε τις ήν 
αρχή τότε. 

VII. Καθάπερ έν τοΧς πρόοθεν ελέχθη περί τής τεον 
θεών λήξεως, δτι χατενείμαντο γήν πάσαν ένθα μέν μείζονς 
λήξεις, ένθα δέ χαί Ιλάτχους, Ιερά θυσίας τε αύχοΧς χατα-

C οχευάζοντες, ούτω δή καί τήν νήαον Ποσειδών τήν Άτλαν· 
τίδα λαχών έχγόνους εαυτού κατφκισεν έκ θνητής γυναι
κός γεννήσας Ιν τινι τόπω τοιφδε τής νήσου. Προς θαλάτ
της μέν, κατά δέ μέσον πάσης πεδίον ήν, S δή πάντων πε
δίων χάλλιστον αρετή τε Ιχανδν γενέσθαι λέγεται, προς τφ 
πεδίω Ô' αν κατά μέσον οταδίους ώς πεντήκοντα άψεατδς 
ήν Ορος βραχύ πάντη' τούτα» Ô' ήν ένοικος τών έχεΧ χατά 
αρχάς êx γής ανδρών γεγονότων Εύήνωρ μέν δνομα, γυ· 

D vatxl ôè σννοιχών Αευκίππη* Κλειτώ δέ μονογενή θυγα
τέρα έγεννησάοθην, "Ηδη Ô' είς ανδρός ώραν ήκούσης τής 
χόρης ή τε μήτηρ τελευτ$ καί δ πατήρ, αυτής δέ είς έπι-
θυμίαν Ποσειδών έλθών ξυμμίγνυται, καί τόν γήλοφον^ 
έν φ κατώχιστο, ποιών εύερχή περιρρήγνυοι κύκλω, θαλάτ
της γής τε εναλλάξ έλάτχους μείζους τε περί αλλήλους 
ποιών τροχούς, δύο μέν γής, θαλάττης Ôè τρεΧς οΧον τορ-

1. 'Εδώ ή παράδοση αυτή, κάπως αλλαγμένη μιλεί, γιά τό φτιά
ξιμο τών ανθρώπων άπό τά χώμα. Τήν παράδοση αυτή, που ήταν ση
μιτικής προέλευσης, τήν πήραν ο! "Ελληνες άπό τους Προέλληνες 
(τους Ηρακλείδες κλπ.) που ήταν ΣημΓτ·ς. "Οπως ξέρομε, καί δ Προ
μηθεύς κατηγορήθηκε από τά Δία γιατί έπλασε καί έφτιαξε άπό 
λάσπη τά άνβρώπινον γένος 

2. Δηλαδή άνοιξε χαντάκια, μέσα ατά δποϊα ίφιρε νερό τής 
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αυτή τήν διήγηση, άφοΰ ρώτησε καί έμαθε τή σημασία 
τών ονομάτων, καί βρήκε πώς καί οί Αιγύπτιοι πού είναι 
οί πρώτοι πού κατέγραψαν αυτή τήν ίστορία, τά είχαν (τά 
ονόματα αυτά) μεταφράσει στή γλώσσα τους, δέν έκαμε τί
ποτε άλλο καί αυτός, παρά μάθαινε τή σημασία τοο κάθε 
ονόματος, τό μετέφραζε στή γλώσσα μας καί τό κατέγραψε. 
Αυτά λοιπόν τά χειρόγραφα τού Σόλωνος βρίσκονταν στά 
χέρια τού παππού μου, καί τώρα ακόμη (σώζονται) καί τά 
έχω έγώ. Τά μελέτησα δέ πολύ δταν ήμουν παιδί. "Αν λρι-
πάν άκούετε τέτοια ονόματα πού καί σήμερα μεταχειριζό
μαστε, νά μή σάς φαίνεται παράξενο, γιατί ξέρετε τήν αι
τία. Ή αρχή δέ τής τέτοιας διήγησης πού κρατούσε πολύ, 
ήταν πάνω κάτω τέτοια. 

VII. Σύμφωνα μέ δσα είπαμε καί πιά μπροστά, γιά 
τήν κλήρωση πού έκαναν οΕ θεοί, πώς (δηλαδή) μοίρασαν 
δλη τή γή καί πήραν άλλοι μέν μεγαλύτερα κομμάτια καί 
άλλοι μικρότερα, πώς έφτιαξαν σ' αυτά ναούς καί (κανόνι
σαν) νά γίνωνται θυσίες στους εαυτούς των, Ó Ποσειδών άφοΟ 
τοΰ έλαχε τά νησί 'Ατλαντίς έκατοίκησεν εκεί τά παιδιά 
του, πού γεννήθηκαν άπά θνητή γυναίκα σ'ένα τέτοιο μέρος 
τού νησιού. Κοντά στή θάλασσα καί στό μεσιανά μέρος τού 
νησιού ήταν ένας κάμπος, πού λένε πώς ήταν ό πιά καλύτε
ρος κάμπος τού κόσμου. Κοντά δέ στον κάμπο αύτόνε καί 
στό μεσιανά μΐρος τού νησιού, μακρυα ώς πενήντα στάδια, 
υπήρχε ένα βουνά πολύ χαμηλό. Στά βουναλάκι αυτά κα
τοικούσε Ινας άπό τους πρώτους ανθρώπους ποΰ γεννήθηκαν 
άπό τή Γή 1, τόν έλεγαν δέ Εΰήνωρα καί κατοικούσε έκεΐ 
μαζί μέ τή γυναίκα του Λευκίππη. 'Απ' αυτούς γεννήθηκε 
ή μοναχοκόρη τους Κλειτώ. "Οταν δέ ήρθε ό καιρός τής 
παντρειάς πέθανε καί ό πατέρας καί ή μάννα της. Τότε, 
επειδή τήν γουστάρησε πολύ ό Ποσειδών, ήρθε καί τήν 
πήρε καί πλάγιασαν μαζί. Καί τό βουναλάκι πού κατοι
κούσε, αφού τό έκαμε ολόγυρα του αδιάβατο καί άζύγωτο, 
γιατί έκανε γύρω του δχυρώματα, τή μιά πίσω άπ' τήν άλλη 
ζώνες στεριάς καί θάλασσας, άλλες μικρότερες καί άλλες 
μεγαλύτερες, δυο ζώνες στεριάς καί τρεις θάλασσας', καί 
ήταν τόσο στρογγυλές οί ζώνες αυτές, σάν νά τίς στρογγύ-

θάλασοας "Ετσι ανάμεαα στά χαντάκια αυτά ήταν τά χωματένιο 
πρόχωμα πού χώριζε τά χαντάκια. 
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νεύων έκ μέσης τής νήσου, πάντη "σον άφιαχώτας, ώστε 
Ε άβατον άνθρώποις είναι' πλοΧα γάρ καί το πλεΐν οϋπω 

τότ3 ήν. Αυτός ôè τήν τε iv μεσφ νήσον οία οή θεός εύμα-
ρώς διεχόαμησεν, ΰδαχα μέν διττά ν nò γής άνω πηγαία 
χομίαας, το μέν θερμόν, ψυχρδν ôè ex κρήνης απορρέον έ
τερον, τροφήν δέ παντοίαν καί ίχανήν έχ τής γής άναδι-
δούς' παίδων ôè αρρένων πέντε γενέσεις διδύμους γεννηαά-
μενος ίθρέψατο, xal τήν νήσον τήν 'Ατλαντίδα πασαν δέκα 
μέρη κατανείμας τών μέν πρεσβυτάτων τφ προτέρφ γενο-

114 μένφ τήν τε μητρφαν οΐχησιν καί τήν κύκλω λήξιν, πλεί-
στην χαί άρίστην ονσαν, απένειμε, βασιλέα τε τών άλλων 
κατέστησε, τους δέ άλλους άρχοντας, έχάστφ ôè αρχήν πολ
λών ανθρώπων xal [τόπον] πολλής χώρας έδωκεν. 'Ονό
ματα Ôè ' πασιν έθετο, τφ μέν πρεσβντάτω χαί βασιλεΐ 
τούτο, ού δή καί πάσα ή νήσος τά τε πέλαγος έσχεν έπωνν-
μίαν, Άτλαντιχον λεχθεν, δτι τοΰνομ' ήν τφ πρώτω βασι-
λεύσαντι τότε "Ατλας' τφ ôè Οιδύμψ μετ ΙκεΧνόν " τε γενο-

Β μένφ, λήξιν δέ άκρας τής νήσου πρδς 'Ηρακλείων στηλών 
είληχότι ènl το τής Γαδειριχής νΰν χώρας κατ' έκεΧνον τον 
τόπον ονομαζόμενης, 'Ελληνιστί μέν Εν μήλον, το σ* επι-
χώρισν Γάδειρον, δπερ τήν έπιχλην ταύτην δνομα παράσχοι. 
Τοΐν ôè δευχέροιν γενομένσχν τον μέν Άμφήρη, τον ôè 
Εύαίμονα έκάλεσε' τρίτοις δέ, Μνηαέα μέν τφ προτέρφ γε-

C νομένφ, τφ δέ μετά τούτον Αυτόχθονα' τών δέ τετάρτων 
Έλάσιππον μέν τον πρότερον, Μήστόρα ôè τον ύστερον έπί 
ôè τοΐς πέμπτοις τφ μέν έμπροσθεν Άζάης δνομα ετέθη, 
τφ ο' νστέραϊ Διαπρεπής. Ούτοι δή πάντες αυτοί τε καί έκ-
γονοι TOtîrojv έπί γενεάς πολλάς φκουν άρχοντες μέν πολλών 
άλλων κατά το πέλαγος νήσων, ίτι δέ, ώαπερ καί πρότε
ρον έρρήθη, μέχρι τε ΑΙγύπτου και Τυρρηνίας τών έντδς 
δεύρο έπάρχοντες, "Ατλαντος δή πολύ μέν άλλο καί χίμιον 

1. 'Επειδή τά χαντάκια που Svolge xal βίχαν μέσα θαλασσινό 
νβρά καί φυσικά επικοινωνούσαν μέ τή θάλασσα, άν δπήρχαν πλβοά-
μενα, θά μπορούσαν αυτά νά φτάσουν ώς τή μέοη τοϋ νησιού που 
ήταν τά βουναλάκι αυτό, ή κατοικία του Ποσειδώνα. 

2. Τών άλλων άδβλφών του, δηλαδή'βασιλέα σ* δλο τά νησί. 
3. Στή Μεσόγειο δηλαδή. 
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λεψε μέ τόρνο. Καί απείχαν άπό τό μέσο τοΰ νησιού έξ ίσου 
άπό δλες τις μεριέ:. Έτσι τά μέρος αυτό ήταν απάτητο, 
γιατί ακόμα ώς εκείνο τόν καιρό δέν υπήρχαν πλεούμενα * 
καί ούτε γίνονταν ταξίδια. Ό ίδιος δέ, σάν θεός πού ήταν, 
στόλισε τά νησάκι πού ήταν στή μέση πλουσιοπάροχα μέ 
δλα τά χρειαζούμενα. Νερά μέν καί άπά πάνω καί άπό κά
τω άπό τή γή έφερε δυό είδών, τά Ινα ζεστό, τό άλλο 
κρύο πού έτρεχε άπά μιά βρύση καί έκαμε τή γή νά παρά-
γη κάθε λογής τρόφιμα, καί μπόλικα μάλιστα. 'Αφού δέ 
γέννησε πέντε ζευγάρια διπλάρικα αρσενικά παιδιά, καί 
μεγάλωσαν, τότε τό νησί τό έχώρισε δλο σέ δέκα μερίδια, 
καί σέ κεΐνον πού γεννήθηκε πρώτος άπό τά μεγαλύτερα 
παιδιά του, τού έδωκε γιά ^.ερί^α. του τήν κατοικία τής μη
τέρας του μέ δλον τόν ολόγυρα κλήρο, πού ήταν πάρα πολύ 
μεγάλο καί πολύ καλά μέρος. Τόν έκαμε δέ καί βασιλέα 
τών άλλων a. Τους άλλους πάλι τους έκαμε άρχοντας καί 
έδωκε στον καθένα νά κυβερνά πολλούς ανθρώπους καί νά 
έχη μεγάλη περιοχή γής. 'Επίσης έδωκε σέ δλους ανάμα
τα1 καί στό μεγαλύτερο άπ'αυτούς, πού τόν έκανε καί βασι
λέα, (τού έδωκε τό δνομα) άπό τό Οποίο καί δλο τό νησί 
καί τό πέλαγος πήρε τήν ονομασία καί ώνομάστηκε "Ατλαν
τικών, γιατί τό δνομα τού πρώτου πού τότε βασίλεψε (στό 
νησί αυτό) ήταν "Ατλας. Στάν άλλον δέ, πού γεννήθηκε μαζί 
μ' αυτόν μά Νεότερος στην ίδια γέννα, τοΰ έτυχε κλήρος νά 
πάρη τό άκρινά μέρος τού νησιοΰ, κοντά στους στύλους τού 
'Ηρακλή, δηλαδή τό μέρος τής χώρας πού τώρα ονομάζεται 
Γαδειρική, καί πού ελληνικά μέν ονομάζεται Εύμηλον. 
στή γλώσσα δέ τών ντόπιων Γάδειρον, άπό τό όποιον δλος ό 
τόπος πήρε τό δνομα αυτό. Άπό τά παιδιά του δέ πού γεν
νήθηκαν δεύτερα, τό μέν ένα ώνόμασε Άμφήρη καί τά άλ
λο Εύαίμονα. Άπό τί τρίτα δέ εκείνον πού γεννήθηκε πρώ
τος τόν ώνόμασε Μνησέα, εκείνον δέ πού γεννήθηκε κατόπι 
τόν είπε Αυτόχθονα. Άπά τά παιδιά τής τετάρτης γέννας τόν 
μέν πρ&το τόν είπε Έλάσιππον καί τόν άλλον Μήστορα. 
Άπό τά παιδιά πάλι τής πέμπτης γέννας, στάν μέν πρώτο τού 
έδωκε τό δνομα Άζάης καί τόν δεύτερο τόν είπε Διαπρεπή. 
Αυτοί λοιπόν δλοι καί οΕ απόγονοι τους κατοικούσαν έκεϊ έπί 
πολλές γενεές καί εξουσίαζαν μέν πολλά άλλα νησιά τού πε
λάγου καί ακόμη, καθώς είπαμε, καί πιό υ,προατά, έβαλαν 
χέρι καί στά μέρη πού είναι (μέσα άπά τους στύλους τού 
'Ηρακλή ') πράς τά έδώ καί έφθασαν νά εξουσιάζουν τά ως 
τήν Αίγυπτο καί Τυρρηνική μέρη. "Ο Άτλας λοιπόν έκαμε 
καί άλλους πολλούς καί τιμημένους απογόνους. Κράτησαν 
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V γίγνεται γένος, βασιλείς δέ ό πρεσβύτατος αεί τφ πρεαβυ-

τάτω των έκγόνων παραδιδονς έπί γενεάς πολλάς την βα· 

σιλείαν διέσωζον, πλυνιον μεν κεκτημένοι πλή&ει τοσούτον, 

δσος οϋτε no) πρόσ&εν Ιν όυναστείαις τισΐ βασιλέων γέγο-

νεν οΰτε ποτέ ύστερον γενέσθαι όάδιος, κατεσκενααμένα di 

πάντα ήν αύτοϊς, δσα Ιν πάλει και δσα κατά την δ,λλην χω

ράν ην έργον καταακενάσαοΰαι. Πολλά μέν γάρ olà την 

Μ αρχήν αντοίς προσηειν έξωθεν, πλείστα δε ή νήσος αύτη 

παρείχετο είς τάς τοϋ βιον κατασκενάς, πρώτον μεν δσα 

νπο μεταλλείας δρνττόμενα στερεά καί δσα τηκτά γέγονε, 

καί το νΰν δνομαζόμενον μόνον, τότε όε πλέον ονόματος 

ην το γένος έκ γής δρνττόμενον ορειχάλκου κατά τόπους 

πολλούς τής νήσου, πλην χρυσοΰ τιμιώτατον έν τοις τότε 

òv" καί δσα νλη προς τά τεκτόνων διαπονήαατα παρέχεται, 

πάντα φέρουσα άφθονα, τά τε αΰ περί τά ζώα Ικανώς ή

μερα καί άγρια τρέφουσα. Καί δή καί ελεφάντων ήν εν 

αύτη γένος πλείστον νομή γάρ τοϊς τε άλλοις ζώοις, δσα 

115 καθ' 8λη και λίμνας καί ποταμούς, δσα τ' al· κατ δρη καί 

δσα έν τοις πεδίοις νέμεται, ξύμπαοι παρήν αδην, καί 

τοϋτο κατά ταϋτά τφ ζώω, μεγίοτφ πεφυκότι καί πολυβο-

ρωτάτω. Προς δή τούτοις, δσα ευώδη τρέφει που γή τά νΰν, 

όιζών ή χλόης ή ξύλων ή χυλών άτακτων εΧτε ανθών ή 

καρπών, έφερε τε ταϋτα καί έτρεφεν ευ' έτι δέ τον ήμερον 

καρπόν, τόν τε ξηρόν, δς ήμιν τροφής ένεκα έατι, καί δσοις 

Β χάριν τοΰ σίτου προσχρώμεθα—καλοϋμεν di αύτοΰ τά 

μέρη δαπρια—και τον όσος ξύλινος, πόματα και βρώματα 

καί αλείμματα φέρων, παιδιας τε ώς ένεκα ηδονής τε γέ

γονε δυοθησαύριατος άκροδρύων καρπός, δσα τε παραμύ

θια πλησμονής μεταδόρπια αγαπητά κάμνοντι τίθεμεν, α

ϊ. "Ισως vi ίννο^ τα κ α ρ ύ ! ι α τί χοινά. Ίσως όμως χαί 
τίς ivîixèf λ,γόμεγκς κ α ρ ύ 6 s ς. 
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St τούτοι τήν εξουσία έπί πολλές γενεές, γιατί γίνονταν 
πάντα βασιλιάς 6 πρώτος, καί αυτός πάλι παράδινε τήν αρ
χή ατό πρώτο άπο τά παιδιά του. Είχαν δέ τόσο πολύ πλού-
το, ίσο ούτε κανένας άπο τους πρωτυτερινοίις άρχόντους είχε 
χαμμιά φορά, ο5τε χαί στά μελλούμενα χρόνια είναι δυ
νατό νά υπάρξουν χαμμιά φορά άρχδντοι πού νά έχουν 
τέτοιον πλούτο. Είχαν δέ παρακαταθήκη άπο δλα δσα χαί 
μέσα στην πολιτεία, χαί έξω στους αγρούς, ήταν δύσχο-
λο νά τά προμηθευθώ χανείς Γιατί πολλά μέν πράγμα
τα έξ αιτίας πού ήταν άρχοντες τους τά έφερναν άπ' έξω, 
τά περισσότερα δέ που τους χρειάζονταν γιά τή συντήρηση 
τους τους τά προμήθευε τα Ιδιο το νησί. Καί πρώτα μέν τους 
προμήθευε τά μέταλλα δσα ξεχώνονται άπο τή fi) σέ χατά-
σταση στερεή, χαί δσα βγαίνουν (άναχατεμένα μέ άλλα σώ
ματα χαί ύστερα) λυώνονται. 'Επίσης υπήρχε χαί εκείνο 
(το μέταλλο) ποϋ τώρα μέν μόνο το δνομά του ξέρουμε, τότε 
δέ πιο πολύ άπό το δνομά του ήξεραν τδ πράγμα, δηλαδή 
é δρείχαλχος, πού σέ πολλά μέρη τοΟ νησιού υπήρχαν μαν
τέμια του χαί έβγαλαν άπ' αυτόν (ποσότητες πολλές), γιατί 
ήταν τδ πιδ πολύτιμο άπδ τά τότε μέταλλα εξόν άπδ το 
χρυσό. Επίσης χαί δλα τά ύλιχά (ξυλείας χλπ.) πού χρειά
ζονταν ατή δουλειά τών μαραγκών, δλα τά έβγαζε τδ νησί 
σέ μεγάλη ποσότητα. Καί έτρεφε ακόμη χαί αρκετά ήμερα 
χαί άγρια ζώα. Καί μάλιστα υπήρχε ατδ νησί καί μεγάλο κο
πάδι άπό ελέφαντες.'ϊπήρχαν δέ βοσκοτόπια καί γιά τά άλλα 
ζώα, δσα βοσκάνε ατά βάλτα καί κοντά στις λίμνες καί στά 
ποτάμια. Μά καί γιά τά ζώα πού ζούνε ατά βουνά χαί στους 
κάμπους, χαί γι' αυτά υπήρχε άφθονη βοσκή. 'Επίσης καί 
γιά τούτο τδ ζώο (τδν ελέφαντα) πού είναι μεγαλόσωμο καί 
πολύ φαγάδικο (υπήρχε μπόλικη τροφή). Έχτδς άπ' αυτά 
(πού είπαμε) καί δσα σέ δλα τά μέρη τού κόσμου βγάζει 
τώρα ή γή : μυρωδικά, ρίζες, χορταρικά, φυτά ή ουσίες 
στραγγισμένες άπδ λουλούδια ή καρπούς, κι* άπ' αυτά δλα 
έβγαζε καί διατηρούσε (τδ νησί) καί μάλιστα πολλά. Άχόμ« 
δέ έβγαζε καί τους χλωρούς καρπούς καί τους ξηρούς πού 
τους έχουμε γιά τροφή μας καί εκείνους πού δταν δέν έχουμε 
μπόλικο σιταροκρίθαρο τους χρησιμοποιούμε γιά προσφάγι 
—λέμεδέ τους καρπούς αυτούς δσπρια—καθώς καί τδν καρ
πό τον δέντρων άπδ τδν όποιον έχουμε ποτά καί φαγητά καί 
λάδια καί τδν καρπδν εκείνο πού έξ αιτίας πού χρησιμεύει 
στά παιχνίδια μάς καί μας φέρνει ευχαρίστηση (δταν τους 
τρώμε) κατήντησε δυσκολοφύλακτος ', θέλω νά πώ τδν καρπδ 
πού έχει σκληρό τσόφλι. 'Επίσης καί δσα χαλά φαγώ-
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πάντα ταντα ή τότε ποτέ ούσα νφ' ήλίω νήσος Ιερά καλά τε 

καί θαυμαστά καί πλήθεσιν άπειρα έφερε. Ταντα ονν λαμ

βάνοντες πάντα παρά τής γής κατεσκενάζοντο τά τε Ιερά 

C καί τάς βααιλιχάς οικήσεις καί τους λιμένας καί τά νεώ

ρια χαί ξύμπαααν τήν δλλην χώραν, τοιάδε έν τάξει δια-

κοσμοϋντες. 

VIII. Τους τής θαλάττης τροχούς, οι περί τήν άρχαίαν 

ήσαν μητρόπολιν, πρώτον μέν έγεφύρωααν, οδον έξω καί 

έπί τά βασίλεια ποιούμενοι. Τά δέ βασίλεια έν ταύτη τη 

τοϋ θεοΰ καί τών προγόνων κατοικήσει κατ' αρχάς έποιή-

οαντο ευθύς, έτερος δέ παρ' έτερον δεχόμενος, κεκοαμημένα 

D κόσμων, νπερεβάλλετο εις δύναμιν άεϊ τον έμπροσθεν, έως 

είς έκπληξιν μεγέθεσι κάλλεοί τε έργων Ιοεΐν τήν οΐκησιν 

άπειργάοαντο. Διώρυγα μέν γάρ έκ τής θαλάττης αρχόμε

νοι τρίπλεθρον το πλάτος, εκατόν δέ ποδών βάθος, μήκος 

δέ πεντήκοντα σταδίων, έπί τον έξωτάτω τροχον σννέτρη-

ααν, καί τον άνάπλουν έκ τής θαλάττης ταύτη προς εκείνον 

ώς είς λιμένα έποιήσαντο, διελόντες στόμα νανσί ταΐ; μεγι" 

Κ σταις Ικανον είοπλεΐν. Καί δή καί τους τής γής τροχούς, οι 

τους τής θαλάττης διειργον, κατά τάς γέφυρας διειλον δσον 

μια τριήρει διέκπλουν είς αλλήλους, καί κατεατέγασαν άνω

θεν, ώστε τον ΰπόπλουν κάτωθεν είναι' τά γάρ τών τής γής 

τροχών χείλη βάθος είχεν Ικανον ύπερεχον τής θαλάττης. 

Ήν δέ δ μέν μέγιστος τών τροχών, εις δν ή θάλαττσ οννετέ-

τρητο, τριστάδιος το πλάτος, ό ο' έξης τής γής ίσος έκείνω' 

τοιν δέ δευτέροιν ό μέν υγρός δυοΐν αταδίοιν πλάτος, ό δέ 

ξηρός ίσος at πάλιν τω πρόσθεν νγρώ' σταδίου δέ δ περί 
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σιμά δίνουμε στάν άρρωστο ΰστερα άπδ τδ φαγί του, γιά νά 
τονώσουμε τδ κουρασμένο στομάχι του, δλα αυτά τδ νησί 
(εκείνο) πού τά παλιά εκείνα χρόνια βρίσκονταν κάτω άπδ 
τδν ήλιο (καί ήταν ιερό), τά έβγαζε δλα ωραία καί 
ΐξιοθαύμαστα καί σέ μεγάλη αφθονία τδ καθένα άπ' αυτά. 
Μέ τδ νά τους τά δίνη δλα αδτά ή γής τού νησιού των, ο£ 
κάτοικοι (δέν είχαν άλλες φροντίδες) καί κατασκεύαζαν 
τους ναούς καί τά βασιλικά παλάτια καί τά λιμάνια καί τους 
ναύσταθμους. Καί έφτιαξαν σ° δλη τήν άλλη χώρα τους τά 
έργα πού χρειάζονταν, μέ τούτον έδώ τδν τρόπο. 

VIII. Τά γεμάτα άπδ νερδ τής θάλασσας χαντάκια, πού 
ήταν ολόγυρα στην αρχαία μητρόπολη, πρώτα μέν τά γε
φύρωσαν καί έφτιαξαν δρόμο νά πηγαίνη κανείς έξω χαί 
μέσα ως τά βασιλικά παλάτια. Τά παλάτια δέ τά έχτισαν άπδ 
τήν αρχή πάνω στδ ίδιο μέρος πού κατοίκησεν δ θεδς (ό 
Ποσειδών) καί οί πρόγονοι τους. Τά έκατοίκησε δέ ό ίνας 
βασιλιάς καί ύστερα δ διάδοχος του. Καί άν καί ήταν στο
λισμένα, δ κάθε βασιλιάς τά έστόλιζε καί αύτδς καί προσ
παθούσε νά ξεπεράση δσο τού ήταν δυνατό τόν προκάτοχο 
του. "Ετσι έκαμαν τά παλάτια αυτά νά τά θαυμάζη κανείς 
δταν τά έβλεπε, γιά τδ μεγαλείο καί τήν ομορφιά τών έρ
γων πού είχαν γίνει σ' αυτά. "Ανοιξαν δέ αρχίζοντας άπδ 
τή θάλασσα μεγάλο αυλάκι, στδ φάρδος τρία πλέθρα καί στδ 
βάθος έκατδ πόδια, καί στδ μάκρος πενήντα στάδια, ως τδ 
εξωτερικό ολόγυρα χαντάκι (πού ήταν φράγμα τής μητρόπο
λης) καί έτσι τά πλοία άπδ τή θάλασσα έπλεαν μέσο τού 
στενού αυτού χαί έφθαναν ώς τό εσωτερικό χαντάκι χαί ήταν 
σά νά βρίσκονταν σέ λιμάνι. "Ανοιξαν μάλιστα καί στόμιο 
μεγάλο στό αυλάκι, ώστε νά μπορούν νά περνούν άπ' έκεΤ 
μέσα καί τά μεγαλύτερα πλεούμενα. Κι' ακόμα καί στις 
εσωτερικές ζώνες άπό χώμα πού σάν τοίχος περιτοίχιζαν 
(τή μητρόπολη) καί έφραζαν τά χαντάκια μέ τό θαλασσινό 
νερό, άνοιξαν πέρασμα άπδ τδ ένα μέρος στό άλλο, εκεί πού 
ήταν τά γεφύρια, τόσο δσο νά χωρή μιά τριήρη καί τό σκέ
πασαν άπό πάνω, ώστε τδ πλοίο νά περνά άπδ κάτω, γιατί 
τά χείλια άπδ τίς ζώνες αυτές είχαν αρκετό δψος πάνω άπδ 
τό νερδ τής θάλασσας. 'Ηταν δέ ή μέν μεγαλύτερη άπδ τις 
ολοστρόγγυλες αυτές ζώνες καί μέ τίς ίποΐες ή θάλασσα 
έπιχοινωνούσε κατ' ευθείαν, τρία στάδια στδ φάρδος, τό δέ 
πρόχωμα πού ακολουθούσε είχε τδ Ιδιο μάκρος. 'Από τις 
δυδ δέ άλλες ζώνες τό μέν χαντάκι μέ τδ θαλάσσιο νερό εί
χε φάρδος δυδ στάδια, ή δέ ζώνη άπδ ξηρά είχε κι° αυτή 
τδ Ιδιο φάρδος. Τδ χαντάκι πάλι πού περιέζωνε δλο τδ 
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116 αυτήν τήν έν μέαφ νήσον περιθεων, ή δέ νήσος, έν $ τά 

βασίλεια ήν, πέντε σταδίων τήν διάμεχρον είχε. Ταύτην δή 

κύχλφ και τονς τροχούς καί τήν γέφυραν πλεθριαίαν τό 

πλάτος ούσαν Ιζνθεν καί ένθεν λιθίνφ περιεβάλλονχο τείχει, 

πύργους και πύλας έπί τών γεφυρών κατά τάς τής θαλάτ

της διαβάσεις έχααχαχόοε ίπιστήααντες' τον ôè λίθον έτεμνον 

ύπο τής νήσου κύχλφ τής έν μέσφ καί ύπο τών τροχών 

έξωθεν καί εντός, τον μέν λευκόν, τδν Ôè μέλανα, τδν ôè 

Β έρυθρόν δντα' τέμνοντες δε άμα εϊργάζονχο νεωσοίκους 

κοίλους διπλούς εντός, κατηρεφεΐς αύτη τή πέτρα. Καί 

τών οικοδομημάτων χά μέν άπλα, τά δέ μιγνύντες τους λΙ· 

θους ποικίλα νψαινον παιδιάς χάριν, ήδονήν αντοΧς ξύμ-

ψντον απονέμοντες' καί τον μέν περί τον έζωτάτω τροχον 

τείχονς χαλκφ περιελάμβανον πάντα τδν περίδρομον, οίον 

αλοιφή προσχρώμενοι, τού δ' εντός καττιτέρφ περιετηκον, 

C τον δέ περί αυτήν τήν άκρόπολιν δρειχάλκφ μαρμαρνγάς 

Ιχοντι πνρώδεις. 

IX. Τά δέ δή τής ακροπόλεως εντός βασίλεια κατε-

σκευασμένα ώΟ' ήν. Έν μέσφ μέν ίερδν δγιον αυτόθι τής 

τε Khixovg xal τοΰ Ποσειδώνος αβατον άφεΧτσ, περιβάλω 

χρυσφ περιβεβλημένον, τοΰτ* έν φ κατ* αρχάς έφίτνοα* xal 

έγέννησαν το τών δέκα βασιλειδών γένος' ένθα xal χατ* 

ένιαυχόν έκ πασών τών δέκα λήξεων ώραΧα αντόσε άπετέ-

λουν Ιερά εκείνων έκάατφ. Τον ôè Ποσειδώνος αυτού νεώς 

D ήν, σταδίου μέν μήκος, εύρος δέ τριοί πλέθροις, ύψος δ* 

ΚΡΙΤΙΑΣ 41 

νησάκι πού ήταν στή μέση. είχε φάρδος ένας σταδίου καί τό 
νησί πού είχε τά παλάτια είχε διάμετρο πέντε στάδια. Τά 
νησάκι αυτό ολόγυρα καθώς καί τίς γύρω σ* αυτά ζώνες καί 
τό γεφύρι πού είχε φάρδος ενός πλέθρου καί άπά τό ένα 
μέρος καί άπό τό άλλο, τά έφραξαν γύρω μέ πέτρινο τείχος 
καί έφτιαξαν πύργους καί πόρτες πάνω στά γεφύρια καί άπά 
τά δυό μέρη άπό οπού περνούσε άπά κάτω ή θάλασσα. Τ -
πήρχαν δέ λατομεία γύρω στό νησάκι αυτό που βρίσκονταν 
στό μέσο τού μεγάλου νησιού καί άπά τά λατομεία αυτά 
έβγαζαν τήν πέτρα πού χρειάζονταν γιά νά φτιάξουν τά 
τείχος. "Επαιρναν δμως ακόμα πέτρες καί άπά τά τοιχώματα 
τών ζωνών καί άπό τά έξω μέρη καί άπό τά μέσα. Κι' 
άλλες άπ' αυτές ήταν άσπρες, άλλες δέ μαύρες, κι' άλλες 
κόκκινες. .Καί μιά πού εργάζονταν στά λατομεία (καί έβγα
ζαν πολλές πέτρες) έφτιαξαν καθώς έκούφωναν τά μέρος 
αυτό δυο μεγάλες καί βαθουλές αποθήκες γιά πλοία 
στό εσωτερικά τοΰ νησιού, πού είχαν γιά σκεπή τόν ίδιο 
Ρράγο. Καί άπό τίς οικοδομές πού έφτιαξαν άλλες μέν ήταν 
απλές, άλλες δέ τίς έχτιζαν χρησιμοποιώντας λογιών λογιών 
πέτρες πού είχαν διαφορετικά χρώματα' κι' αυτά έτσι γιά 
νά περνούν τήν ώρα τους καί νά εύχαριστιώνται εξωτερι
κεύοντας εκείνο πού τους ευχαριστούσε. Και τήν μέν πρόσ
οψη δλου τού τείχους πού ήταν ολόγυρα στην τελευταία 
εξωτερική ζώνη, τήν έντυσαν μέ χαλκά χρησιμοποιώντας αυ
τόν σάν εξωτερικό χρωματισμό, τόν δέ γΰρο τού εσωτερικού 
τείχους τόν έντυσαν μέ καλάί (κασσίτερο) καί τά yOpo τού 
τείχους τής Ακρόπολης μέ μπρούντζο (ορείχαλκο) πού 
έλαμπε σαν φωτιά. 

IX. Τά παλάτια δέ πού ήταν μέσα στην Ακρόπολη 
ήταν κατασκευασμένα έτσι δά. Στό μεσιανά μέν μέρος ήταν 
ίερός ναός τής Κλειτούςκαί τοΰ Ποσειδώνα, πού απαγορεύον
ταν στον καθένα νά τόν πλησίαση, κι" ήταν περιτριγυρισμέ
νος μέ μάντρα καμωμένην άπό χρυσό. Αυτά tò μέρος ήταν 
εκείνο δπου γιά πρώτη φορά πλάγιασαν 6 Ποσειδών καί ή 
Κλειτώ καί έσπειραν καί έγέννησαν τά παιδιά πού έγιναν 
οί αρχηγοί στίς δέκα βασιλικές φυλές. Σέ τοΰτο τόν τόπο 
κάθε χρόνο ταχτικά άπό δλες τις δέκα περιφέρειες πού μοι
ράστηκαν μέ τόν κλήρο έρχονταν (ίντιπρόσωποι) καί έφερ
ναν αφιερώματα στους δυά θεούς, τά προφαντά άπο τους καρ
πούς τής γής. Υπήρχε δέ καί ναός γιά τόν ίδιο τόν Ποσει
δώνα, πού τό ράχρος του ήταν Ινα στάδιο, τό φάρδος του 
τρία πλέθρα καί τά Οψος του τόσο, ώστε νά κάμνη τήν εν
τύπωση πώς ήταν ανάλογο μέ τό μάκρος και φάρδος τού 
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έπί τούτοις σύμμετρον ΙδεΧν, είδος δέ τι βαρ'βαρικον έχον

τος' πάντα ôè έξωθεν πιριήλειψαν τον νεών άργύρφ, πλην 

τών ακρωτηρίων, τά ôè ακρωτήρια χρνσφ' τά δε εντός, 

τήν μέν δροφήν ελεφαντίνην ΙδεΧν πάααν χρνσφ και δρει· 

χάλχφ πεποιχιλμένην, τά δέ άλλα πάντα τών τοίχων τε κα' 

κιόνων xaì εδάφους δρειχάλχω περιέλαβον. Χρνσα δε αγάλ

ματα ένέστησαν, τδν μέν θεον Ιφ* άρματος έοτώτα εξ ύποπτέ-

Ε ρων ΐππων ήνίοχον, αυτόν ôè οπό μεγέθους τή κορυφή τής 

οροφής εφαπτόμενον, Νηρήδας ôè έπι δελφίνων εκατόν κύ

χλφ' τοσαύτας γάρ ένόμιζον αύτάς οί τότε είναι' πολλά δ' 

άλλα αγάλματα Ιδιωτών αναθήματα ένήν. Περί δε τδν νεών 

έξωθεν είχόνες απάντων έσταααν έκ χρυσού, τών γυναικών 

χαί αυτών όσοι τών δέκα έγεγόνεσαν βασιλέων, καί πολλά 

εχερα αναθήματα μεγάλα τών τε βασιλέων και Ιδιωτών έξ αν-

τής τε τής πόλεως καί τών έξωθεν όσων έπήρχον. Βωμός τε 

117 δή ξννεπόμενος ήν το μέγεθος και το τής εργασίας τανχη 

τή κατασκευή, και τά βασίλεια χατά τά αυτά πρέποντα μέν 

τω τής αρχής μεγέθει, πρέποντα δε τφ περί τά ΐερά κο

σμώ. Ταις Οέ δή κρήναις, τή τον ψυχρού καί τή τού θερ

μού νάματος, πλήθος μέν άφθονον έχούσαις, ηδονή ôè xal 

αρετή τών υδάτων προς έχαχέρου τήν χρήσιν θαυμαστού πε-

φυκότος, έχρώντο περιατήσαντες οικοδομήσεις και δένδρων 

φυτεύσεις πρέπουσας ΰδααι, δεξαμενάς*τε αύ τάς μεν ΰπαι-

Β θρίους, τάς δέ χειμερινός τοΧς θερμοις λουτροΐς ύποστέ-
γους περιτιθέντες, χωρίς μέν βασιλικός, χωρίς δέ Ιδιωτι-
κάς, έτι ôè γυναιξίν άλλας χαι ετέρας Χπποις χαί τοις άλ
λοις ύποζυγίοις, το πρόσφορον τής χοσμήσεως έχάοτοις 
απονέμοντες. Το δε απορρέον ήγον έπι το τού Ποσειδώνος 
άλσος, δένδρα παντοδαπά κάλλος νψος τε δαιμόνιον ύπο 
αρετής τής γής έχον, το δέ καί έπι τονς έξω κύκλους δι' 

C οχετών κατά τάς γέφυρας έπωχέτευον ού δή πολλά μέν 
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ναού. Ό ναός αυτός ήταν στή μορφή του βαρβαρικής τεχνο
τροπίας. "Ολο τά ναό ολόγυρα στην εξωτερική του δψη τόν 
έντυσαν μέ ασήμι, εξόν άπά τις γωνιές, πού τις έντυσαν μέ 
χρυσάφι. Στά εσωτερικό του δέ, τήν μέν οροφή δλη τήν έκα
μαν άπό έλεφαντοκόκκαλο πού είχε στολίδια άπό χρυσάφι 
καί μπρούντζο, δλα δέ τά άλλα μέρη, τους τοίχους καί τους 
στύλους καί τό πάτωμα τά έσκέπασαν μέ μπρούντζο. Μέσα 
στά ναό έστησαν άγαλμα (τοΰ Ποσειδώνα), πού τόν παρίστα
νε νά στέκεται πάνω σέ άρμα, νά όδηγή τά Εξ φτερωτά 
άλογα του καί νά είναι τόσο υψηλός, ώστε ή κεφαλή του 
νά εγγίζη τή σκεπή τοΰ ναού. Γύρω του δέ υπήρχαν αγάλ
ματα πού παρίσταναν Νηρηίδες νά κάθωνται πάνω σ* εκατό 
δελφίνια καί αυτό γιατί οί παλαιοί εκείνοι άνθρωποι πίστευαν 
πώς οί Νηρηίδες ήταν εκατόν δλες-δλες. Υπήρχαν δμως καί 
πολλά άλλα αγάλματα πού ήσαν αφιερώματα ιδιωτών. Όλό-
γυρα δέ στά ναό κι' απέξω σ' αυτόν ήταν στημένε: cl εικό
νες άπά χρυσάφι δλων τών γυναικών καί δλων τών ανδρών 
πού κατάγονταν άπό τους δέκα πρώτους βασιλιάδες καί πολ
λά άλλα μεγάλα αφιερώματα καί τών βασιλέων καί τών ιδι
ωτών καί άπ' αυτή τήν ίδια τήν πολιτεία προερχόμενα καί 
φερμένα άπά τά έξω μέρη δσα εξουσίαζαν. Υπήρχε ακόμη 
καί βωμός &^&Xoyoç στον δγκο του καί στην φτιασιά του μέ 
αυτά (τά καλλιτεχνήματα), καί τά παλάτια επίσης ήταν τέ
τοια ώστε ν' αρμόζουν καί στή μεγάλη δύναμη τής πολι
τείας καί νά ταιριάζουν μέ τά στολίδια πού ήταν ολόγυρα 
στά ναό. "Οσο γιά τίς δυά βρύσες πού έβγαζαν ή μιά κρύο 
και ή άλλη ζεστά νερό καί πού είχαν μπόλικο νερό, επειδή 
εξυπηρετούσαν πάρα πολύ τίς ανάγκες τών κατοίκων μέ τΙς 
θαυμάσιες ιδιότητες τών νερών τους, έφτιαξαν γύρω σ' αυτές 
εγκαταστάσεις καί φύτεψαν υδροχαρή φυτά καί έφτιαξαν καϊ 
δεξαμενές άλλες μέν έξω, ατά χωράφια, (γιά νά τά ποτίζουν 
μέ τό νερό τους) καί άλλες (μέσα στην πόλη) σκεπασμένες άπό 
πάνω καί πού τά ζεστό τους νερό χρησίμευε γιά νά κάμουν 
θερμά λουτρά τό χειμώνα. Κι' ήταν φτιαγμένες άλλες χωριστά 
γιά τους ίδιώτες καί άλλες γιά τους βασιλιάδες.'Επίσης υπήρ
χαν τέτοιες δεξαμενές καί γιά τίς γυναίκες καί, άλλες γιά τά 
άλογα καί τά άλλα σπιτικά ζα. Είχαν στολίσει δέ τήν κάθε 
μιά άπ' αυτές μέ τά κατάλληλα στολίδια. Μέ τό νερά δέ πού 
έτρεχε άπ' αυτές πότιζαν τό άλσος τού Ποσειδώνα, πού είχε 
κάθε λογής δένδρα, πολύ άμορφα καί πολύ ψηλά, έξ αίτιας 
τής γονιμότητας τής γής. "Αλλο πάλι νερό άπό τίς δεξαμε
νές αυτές μέ αυλάκια τό έφερναν ώς τίς εξωτερικές ζώνες, 
πράς τό μέρος πού ήταν τά γεφύρια* έκεΐ υπήρχαν πολλοί 
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ιερά xal πολλών θεών, πολλοί δέ κήποι καί γνμνάσια έχε-

χειρούργητο,τά μεν ανδρώνt τά ôè ίππων χωρίς έν έχα-

τέρα τή τών τροχών νήσφ, τά τε άλλα καί κατά μέσην 

τήν μείζω τών νήσων έξηρημένος Ιππόδρομος ήν αύτοΧς, 

σταδίον τό πλάτος έχων, το ôè μήκος περί τον κύκλον δλον 

άφέιτο είς αμιλλαν τοΧς ιπποις. Δορνφοριχάί ôè περί αυτόν 

D ένθεν τε καί ένθεν οικήσεις ήσαν τφ πλήθει τών δορνφόρων' 

τοΧς Ôè πιοτοτέροις έν τφ σμικροτέρφ τροχφ χαι προς τής 

ακροπόλεως μάλλον δντι διετέχταχο ή φρουρά, τοις δέ πάντατν 

διαφέρουσι προς πίατιν εντός τής ακροπόλεως περί τους 

βασιλέας αυτούς ήσαν οικήσεις δεδομένοι. Τά ôè νεώρια 

τριηρών μεστά ήν και σκευών δσα τριήρεσι προσήκει, πάντα 

έξηρτνμένα ικανός. Και τά μέν δη περί τήν τών βασιλέων 

οϊχησιν οντω κατεσκεναστο' διαβάντι ôè τους λιμένας έξω 

Ε τρεις δντας άρξάμενον άπο τής θαλάττης ήειν έν κύχλφ 

τείχος", πεντήκοντα οταδίους τοΰ μεγίστου τροχού τε καί 

Χιμένος άπέχον πανταχή, και συνέχλειεν είς ταντον προς τό 

της διώρυγος στόμα το προς θαλάτχης. Τούτο δή πάν σννω-

χεϊτο μέν ύπο πολλών και πυκνών οΐχήσεων, δ ôè άνάπλονς 

xal δ μέγιστος λιμήν εγεμε πλοίων χαί έμπορων άφικνον-

μένων πάντοθεν, φωνήν και θόρνβον παντοδαπόν χτύπον 

τε μεθ* ήμέραν xal διά ννχτός ύπδ πλήθους παρεχομένων. 

Χ. Το μέν ούν άστυ χαί το περί τήν άρχαίαν οϊχησιν 

σχεδόν ώς τότ' ελέχθη νΰν Οιεμνημόνευται' τής σ* άλλης 

118 χώρας ώς ή φύσις είχε και το τής διακοσμήαεως είδος, 

άπομνημονεΰσαι πειρατέον. Πρώτον μέν ούν ό τόπος άπας 

έλέγετο σφόδρα τε υψηλός καί απότομος èx θαλάττης, το ôè 

1. 'Εννοεί Ιππόδρομο. Παρακάτω το επβξηγεΐ. 
2. Καί άπά μέσα καί άπ' Ιξω. 
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ναοί καί πολλών θεών Εερά, καθώς καί κήποι καί πολλά 
γυμναστήρια φτιαγμένα άλλα μέν γιά τους άντρες καί άλλα 
γιά τά άλογα ', χωριστά σέ κάθε μιά άπά τίς δυο ζώνες πού 
περικύκλωναν τά νησί, είχαν δέ έξάν άπά τά άλλα, καί στή 
μέση τοΰ μεγαλύτερου νησιού, ιππόδρομο πού ήταν ξεχω
ριστός (άπ' τά άλλα γυμναστήρια) καί πού τό φάρδος του 
ήταν ένα στάδιο καί τό μάκρος του έπιανε δλο τά γύρο τοΰ 
νησιού, σ' αυτόν δέ έτρεχαν τά ä\ayx notò νά ξεπεράση το 
άλλο. 'Ολόγυρα δέ στάν Εππόδρομο, καί άπά τά Ενα μέρος καί 
άπά τά άλλο ·, υπήρχαν κατοικίες, γιατί οΕ σωματοφύλακες τών 
βασιλέων ήσαν πολλοί. Ά π ' αυτούς πάλι εκείνους πού ήταν 
οί πιό πιστοί τους έβαζαν νά φυλάνε τή μικρότερη ζώνη, ή 
Οποία ήταν καί ή πιό κοντά στην Άκρόπολη.Σε κείνους δέ ποή 
ήταν οί πιό άφωσιωμένοι (στους άρχόντους) είχαν δοθή οϊκή-
ματα μέσα στην Ακρόπολη, γόρω άπά τά 'Ανάκτορα. Καί 
τά υπόστεγα τών πλοίων ήταν γεμάτα άπό τριήρεις καί άπά 
τά Ιξαρτύματά τους. Καί δλα ήταν μέ π-ίλλή τάξη βαλμένα. 
Καί δσα μέν χρησίμευαν γιά κατοικία καί δ ιαμονή τών βα
σιλέων έτσι ήταν φτιαγμένα. "Αμα δέ περνούσε κανένας τά 
λιμάνια, πού ήταν τρία, γιά νά βγή έξω, ένα τείχος πού 
ήταν ολόγυρα τοο νησιοΰ καί πού άρχιζε άπά τή θάλασσα 
καί σ' δλε*. τΙς μεριές του βρίσκονταν μακριά άπό τή με
γαλύτερη ζώνη καί άπό τά μεγαλύτερο λιμάνι πενήντα στά
δια, ανταμώνονταν στά ίδιο ^.ίροζ πού άρχιζε και ή διώρυ
γα άπό τά μέρος τής θάλασσας. Μέσα στό φρούριο υπήρξαν 
ίνα σωρό σπίτια τά ένα κοντά στά άλλο, ή δέ διώρυγα καί 
τό λιμάνι ήταν γεμάτα άπό πλεούμενα καί έμπορους πού 
έφταναν άπά δλα τά μέρη τού κόσμου. Καί επειδή ήταν 
π'ολλοί οί έμποροι, έκαναν μεγάλη φασαρία μέ τίς φωνές 
τους. Καί ήταν πολύς αθόρυβος πού έκαναν καί ό κρότος (άπό 
τά εμπορεύματα πού μεταφέρανε κλπ.) δχι μονάχα τήν ήμε
ρα μά καί τή νύχτα. 

Χ. Γιά μέν λοιπόν τήν πρωτεύουσα καί γιά δ,τι σχε
τίζεται μέ τά αρχαϊκά παλάτια (τής Ατλαντίδος) σχεδόν 
δπως τότε τά διηγήθησαν (οί Εερείς τής Αιγύπτου) τά έχει 
κρατήσει τά μνημονικό μου καί τά έχω ιστορήσει. Πρέπει δέ 
νά προσπαθήσω νά διηγηθώ πώς ήταν τά φυσικά χαρίσματα 
τής υπόλοιπης χώρας καί τί λογής ήταν ό τεχνικός στολι
σμός της. Πρώτα μέν—λέει ή παράδοση—πώς δλος ό τόπος 
ήταν καί πολύ υψηλός καί άπό τό μέρος τής θάλασσας από
τομος. "Ολος πάλι 6 γύρω στην πολιτεία κάμπος, τήν μέν 
πολιτεία τήν περικύκλωνε, ήταν δμως κι' αυτή περιτριγυ
ρισμένη άπό βουνά πού οί πλαγιές τους έφταναν ώς τή θά-
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περί τήν πόλιν πάν πεδίον, έκείνην μέν περιέχον, αυτό δέ 

κύκλω περιεχόμενον δρεσι μέχρι προς τήν θάλατταν καθ-

ειμένοις, λεϊον και ομαλές, πρόμηκες δέ παν, έπί μέν 

θάτερα τρισχιλίων σταδίων, κατά δέ μέσον άπα θαλάττης 

άνω δισχιλίων. Ό δέ τόπος ούτος δλης τής νήσου προ; νό-

Β τον έτέτραπτο, άπο τών άρκτων κατάβορρος' τά δέ περί αυ

τόν δρη τότε ύμνεΐτο πλήθος καί μέγεθος καί κάλλος παρά 

πάντα τά νϋν δντα γεγονέναι, πολλάς μέν κώμας καί πλού

σιας περιοίκων έν έαυτοις έχοντα, ποταμούς δέ καί λίμνας 

καί λειμώνας τροφήν τοις πάσιν ήμέροις καί άγρίοις ίκα-

νήν θρέμμασιν, νλην δέ καί πλήθει καί γένεοι ποικίλην 

C ξνμπασί τε τοις ίργοις καί προς έκαστα άφθονον. *Ωδε ουν 

το πεδίον φύσει καί υπό βασιλέων πολλών έν πσλλφ χρόνψ 

διεπεπόνητο. Τετράγωνον μέν αϋθ' υπήρχε τά πλέίστ δρ-

θον και πρόμηκες, δ τι Λ' ένέλειπε, κατεύθυντο τάφρου 

κύκλω περιορυχθείσης' το δέ βάθος καί πλάτος τό τε μήκος 

αυτής άπιστον μέν το λεχθέν, ώς χειροποίητον έργον, προς 

τοις άλλοις διαπονήμασι τοσούτον είναι, ρητέον δέ δ γε 

ήκούσαμεν πλέθρου μέν γάρ βάθος ορώρυκτο, το δέ πλά-

D τος άπάντη σταδίου, περί δέ παν το πεδίον δρυχθεΐαα συνέ-

βαινεν είναι το μήκος σταδίων μυρίων. Τά δ' έκ τών δρών 

καταβαίνοντα υποδεχόμενη ρεύματα και περί τό πεδίον κν-

κλωθεΐηα, προς τήν πόλιν ένθεν τε καί ένθεν άφικομένη, 

ταύτη προς θάλατταν μεθεΐτο έκρεΐν. "Ανωθεν δέ άπ' αυτής 

τα πλάτος μάλιστα εκατόν ποδών διώρυγες ενθεϊαι τετμη-

μέναι κατά τό πεδίον πάλιν είς τήν τάφρον τήν προς θαλάτ

της άφειντο, ετέρα δέ άφ' ετέρας αυτών σταδίους εκατόν 

άπεΐχεν η δή τήν τ' έκ τών δρών νλην κατήγον είς το άστυ 

1. Δηλαδή δ κάμπος. 
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λασσα. Ό κάμπος αυτός ήταν ένα (μεγάλο) ίσιωμα, χωρίς 
νά έχη καθόλου κατεβάσματα καί ανηφοριές. Ήταν δέ δλη 
μακρουλή καί άπό τδ ένα καί άπό τό άλλο μέρος ήταν τό 
μάκρος της τρεις χιλιάδες στάδια, καί άπό τή θάλασσα ώς 
τή μέση τοΟ κάμπου επάνω άπό δυό χιλιάδες στάδια. Αύτδ 
τό μέρος τοϋ νησιού ', ολόκληρο, έβλεπε πρδς τό νοτιί καί 
ό βοριάς δέν τό έπιανε καθόλου. "Οσο γιά τά βουνά πού 
είχε τότε ολόγυρα του, τά παινοοααν, γιατί ήταν ανώτερα 
άπδ δλα'δσα υτζ&ρχο^ν τώρα καί κατά τόν άριΰμό καί κατά 
τή μεγαλωσύνη καί κατά τήν ομορφιά, γιατί είχαν ανάμεσα 
τους πολλά καί πλούσια κατοικημένα χωριά, ποτάμια καί 
λίμνες καί λειβάδια πού έδιναν μπόλικη τροφή σέ δλα : 
καί στα ήμερα χαί στά άγρια ζωα. Είχαν καί δέντρα πολλά 
καί άπό κάθε είδος, πού προμήθευαν ξυλεία δχι μόνο γιά 
κάθε γενικά εργασία μά καί γιά κάθε ειδική περίπτωση. 
Τέτοια λοιπόν ήταν ή παραγωγικότητα τοϋ κάμπου αύτοΰ, 
καί άπδ τή φύση ήταν φτιαγμένος έτσι καί χάρις στά (τε
χνικά) έργα πολλών βασιλέων μέσα σέ διάστημα πολλών 
χρόνων. Ήταν μέν τό σχήμα τού κάμπου αύτοΰ τετράγωνο 
καί στά περισσότερα μέρη δρθδ καί μακρουλό, δπου δμως 
ήταν ακανόνιστο τδ είχαν ίσάσει, γιατί άνοιξαν χαντάκια 
ολόγυρα. Τδ βάθος δέ άπό κάθε τέτοια χαντάκια καθώ; 
χαί τό φάρδος χαί τδ μάκρος ήταν τόσο πού ναι μέν δυσ
κολεύεται κανείς νά πιστέψη τά δσα λένε, γιατί δύσκολο 
ήταν νά γίνη Ινα τέτοιο (μεγάλο) έργο μέ μόνο τή χειρωνα.-
κτική εργασία καί πού σέ σύγκριση με άλλα έργα νά πα
ρουσιάζεται καταπληχτικά πιό μεγάλο, ωστόσο πρέπει νά 
αναφέρουμε εκείνο πού έχουμε ακούσει. Είχαν μέν σκάψει σέ 
βάθος ενός πλέθρου καί σέ φά$δος σέ δλα τά μέρη του ενός 
σταδίου. Τδ σκαμμένο του μέρος ολόγυρα στδν κάμπο τύ
χαινε νά έχη μάκρος δέκα χιλιάδες στάδια. Δέχονταν ακόμη 
τό χαντάκι αύτδ δλα τά νερά πού κατέβαιναν άπό τά βουνά. 
Είχε δέ ζωσμένο δλον τόν κάμπο καί έφτανε καί άπό τό 
ένα καί άπό τό άλλο μέρος ώς τήν πολιτεία, καί προχωρούσε 
(τό χαντάκι) προς τή θάλασσα, δπου έχυνε τά νερά. Άπδ τόν 
δχθο τού χαντακιού άρχιζαν αυλάκια πού είχαν τό πολύ 
εκατό πόδια φάρδος, ανοιγμένα μέσα στδν κάμπο σέ ίσε; 
(παράλληλες) γραμμές καί τά οποία είχαν τέτοια κλίση, 
ώστε τα νερά νά χύνωνται στδ χαντάκι πού ήταν κοντά στή 
θάλασσα. Ήταν δέ τό Ινα αυλάκι μακρυά άπδ τό άλλο εκατό 
στάδια. Μέσον αυτών τών αυλακιών κατέβαζαν στην πολιτεία 
καί τήν ξυλεία άπδ τά βουνά καί μετακόμιζαν μέ πλεούμενα 
τά άλλα προϊόντα, αφού εννοείται άνοιξαν άλλα χαντάκια 
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Ε καί τάλλα δέ ώραΧα πλοίοις κατεκομίζοντο, διάπλους έκ 

τών διωρύχων εΙς άλλήλας τε πλαγίας καί προς τήν πόλιν 

τεμόντες. Και δίς δή τον ένιαντον τήν γήν έχαρπούντο, χει-

μώνος μέν τοΧς έχ Διός ύδασι χρώμενοι, θέρους δε δσα γή 

φέρει, τά έκ τών διωρύχων έπάγοντες νάματα. Πλήθος δέ, 

τών μεν έν τφ πεδίφ χρησίμων προς πόλεμον ανδρών έτέ-

τακτο τον χλήρον έ'καστον παρέχειν άνδρα ηγεμόνα, το Ôè 
119 τοΰ κλήρου μέγεθος εις δέκα δεκάκις ήν στάδια, μυριάδες 

Ôè ξνμπάντων τών κλήρων ήσαν έ*ξ' τών ôè έκ τών δρών 

xaì τής άλλης χώρας απέραντος μέν αριθμός ανθρώπων 

έλέγετο, κατά Οέ τόπους xal κώμας είς τούτους τους κλήρους 

προς τονς ηγεμόνας άπαντες διενενέμηντο. Τον ούν ηγεμόνα 

ήν τεχαγμένον είς χόν πόλεμον παρέχειν έκτον μέν άρματος 

πολεμιοτηρίον μόριον είς μύρια άρματα, Χππονς δέ δύο καί 

Β άναβάτας, έχι δέ ξννωρίδα χωρίς δίφρον χαχαβάχην τε αμι-

χράσπιδα χαί τδν άμφοΧν μετ* έπιβάχην τοιν Χπποιν ήνίοχον 

έχονσαν, δπλίτας δέ δύο καί τοξότας σφενδονήτας τε έχατέ-

ρους δύο, γνμνήτας δϊ λιθοβόλονς καί άκοντιαχάς τρεΧς 

έκατέρονς, ναύτας δέ τέτταρας είς πλήρωμα διακοσίων χαί 

χιλίων νεών. Τά μέν ονν πολεμιστήρια οντω διετέτακτο τής 

βασιλικής πόλεως, τών δέ εννέα άλλα άλλως, S μακρός άν 

χρόνος ιΧη λέγειν, 

C XI. Τα δετών άρχων xal τιμών ώδ* είχεν έξ αρχής 

διακοσμηθέντα. Τών δέκα βασιλέων είς έκαστος έν μέν τφ 

καθ' αυτόν μέρει καχά τήν αυτού πόλιν τών ανδρών χαί 

τών πλείστων νόμων ήρχε, χολάζων καί άποχτινννς δντιν' 

έθελήσειεν ή δέ έν άλλήλοις αρχή καί κοινωνία χατά έπι-

στολάς ήν τάς τον Ποσειδώνος, ώς Ó νόμος αύτοΧς παρέδωχε 

καί γράμματα ύπο τών πρώτων έν στήλη γεγραμμένα ορει

χάλκινη, ή κατά μέσην τήν νήσον έκειτο έν Ιερφ Ποσειδώ-

1. Δηλαδή τά νερά τ%ς βροχής γιατί ο Ζευς ήταν καί θεός τής 
βροχής 

2. Κάθβ δηλαδή περιοχή που ανήκε οτήν τάδε πάτρια καί εΐ-
χε επί κεφαλής της τόν,τάδε άρχοντα. 

3. Κ' ίδώ έκαμα παράφραση γιά νά δώοω καλύτερα τό νόημα 
τοο αρχαίου κειμένου. 
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πλάγια γιά νά συγκοινωνή τό ένα μέ τά άλλο καθώς καί 
μέ τήν πολιτεία. Σόδευαν δέ δυο φορές τό χρόνο άπά τή γή 
τους. *Γόν μέν χειμώνα χρησιμοποιώντας (στην καλλιέργεια 
τής γής) τά νερά που έρχονταν άπό τό Δία ', τά δέ καλο
καίρι (χρησιμοποιώντας) τά νερά τών πηγών. Τά έφερναν 
δέ τά νερά αυτά (στον κάμπο) μέ τά αυλάκια πού έφτιαξαν. 
Σχετικά δέ μέ τόν αριθμό τών πολεμιστών πού έπρεπε νά 
στρατολογηθούν άπά τους κατοίκους τού κάμπου ήταν κανονι
σμένα (ώς προς τό ζήτημα αυτό τά πράγματα) έτσι. Κάθε 
γλάρος * ήταν κανονισμένο νά δίνη ώρισμένον αριθμόν άπά 
πολεμιστές. Ή έκταση τού κάθε κλήρου ήταν έκατά στάδια 
καί δλοι οί κλήροι ήταν εξήντα χιλιάδες. Λέγανε δέ πώς 
οί άνθρωποι πού κατοικοΟσαν στά βουνά καί τά άλλα μέρη 
τής χώρας ήταν αμέτρητοι. *Ηταν δέ μοιρασμένοι σέ χωριά 
καί συνοικισμούς καί ώργανωμένοι ομοιόμορφα καί είχε 
6 κάθε συνοικισμός καί τό κάθε χωριό τον αρχηγό του. Ό 
αρχηγός λοιπόν, άμα γίνονταν πόλεμος, ήταν υποχρεωμένος 
νά δίνη τά ένα έκτο τών στρατιωτών πού χρειάζονταν Ινα 
πολεμικά άρμα. Υπήρχαν δέ δέκα χιλιάδες πολεμικά άρμα
τα. 'Επίσης έδινε δυά άλογα καί δυά καβαλλαραίους, καί 
εξόν άπ* αυτούς, καί ένα ζευγάρι άλογα κατάλληλα γιά νά 
τραβοΰν αμάξι, δέν έδινεν δμως τό αμάξι. Κι' ακόμα έδινεν 
'ένα πεζό στρατιώτη μέ μικρή ασπίδα, ένα άλογολάτη πού 
νά καβαλλικεύη καί τά δυά άλογα τοΰ άρματος καί νά τά 
κουμαντάρη, δυά πεζούς στρατιώτες βαριά ώπλισμένους καί 
δυό τοξότες καί δυό σφεντονήτες. Κι' ακόμα καί γυμνούς 
(ελαφρά ώπλισμένους) στρατιώτες καί πετροβολητές καί 
ακοντιστές άπά τρεις, καί άπό τέσσαρες ναύτες στά καθένα 
άπά τά χίλια διακόσια πλοία. Ή μέν λοιπόν πολεμική Οργά
νωση τής βασιλικής πολιτείας τέτοια ήταν. Στά άλλα δέ εν
νιά τμήματα τού νησιού ήταν ώργανωμένα άλλου μέν έτσι 
καί άλλου άλλοιώς, θά χρειάζονταν δμως πολύς καιρός γιά 
νά τά εκθέσω (έδώ λεπτομερειακά). 

XI. Αναφορικά δέ μέ τά αξιώματα καί τις τιμές κα
νονίστηκαν έξ αρχής έτσι τά ζητήματα αυτά μέσα στην πολι
τεία. Ό καθένας άπό τους βασιλιάδες στην περιοχή του 
πού ήταν τό δικό του μερίδιο καί στην πολιτεία του είχε 
εξουσία πάνω στους περισσότερους ανθρώπους καί ήταν δ 
κριτής καί νομοθέτης τών περισσότερων νόμων ' . Έτιμωρούσε 
λοιπόν καί έθανάτωνε δποιον ήθελε. Οί σχέσεις δμως ανά
μεσα στους βασιλιάδες καί ή άσκηση τής (εξωτερικής) εξου
σίας τους γίνονταν σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοο Ποσει
δώνα, καθώς ώριζεν ό νόμος πού τους παραδόθηκε άπά γε-
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D νος, 61 δή δι' ένιαυτού πέμπτου, τοτέ δέ εναλλάξ έκτου, 

αννελέγοντο, τφ τε άρτίφ χαί τφ περιττφ μέρος ίσον απο

νέμοντες, ξνλλεγόμενοι δέ περί τε τών κοινών έβονλενοντο 

χαί έξήταζον εΧ τίς τι παραβαίνοι, καί έδΐχαζον. "Οτε ôè 

δικάζειν μέλλοιεν, πίστεις άλλήλοις τοιάσδε έδίδοσαν πρό

τερον. "Αφετών όντων ταύρων έν τφ τοΰ Ποσειδώνος ίερφ, 

μόνοι γιγνόμενοι δέκα δντες, έπευξάμενοι τφ θεώ το κεχα-

Ε ρισαένον αϋτφ θύμα έλεΐν, άνευ σιδήρου ξύλοις καί βρό-

χοις έθήρενον, 3ν ôè Ιλαιεν τών ταύρων, προς τήν ατήλην 

προοαγαγόνχες κατά κορυφήν αυτής ίσφαττον κατά τών 

γραμμάτων' έν ôè τβ στήλη προς τοΧς νόμοις δρχος ήν με

γάλος αράς έπευχόμενος τοΧς άπειθονσιν, "Οχ* ούν χατά 

τους αυτών νόμους θύσαντβς χαθαγίζοιεν πάντα τον ταιί-

120 ρου τά μέλη, κρατήρα κεράσαντες υπέρ έχάστον θρόμβον 

ένέβαλλον αΧματος, τά δ' αλλ" είς το πύρ ξφερον, περικα-

θήραντες τήν στήλην' μετά δέ τούτο χρνσαις φιάλαις έχ τοΰ 

χρατήρος άρυτόμενοι, χατά τοΰ πνρος σπένδοντες έπώμνυ-

σαν δικάσειν τε χατά τους έν τη στήλη νόμους χαί κολά-

οειν εϊ τίς τι πρότερον παραβεβηχώς εΪη, τό τε αν μετά 

τοντο μηδέν τών γραμμάτων έχοντες παραβήαεοθαι, μηδέ 

Β άρξειν μηδέ άρχοντι πείσεσθαι πλην χατά τους τον πατρός 

έπιτάττοντι νόμονς. Ταύτα ίπευξάμενος έκαστος αυτών 

αύτφ χαί τφ άψ* αύτοΰ γένει, πιών xal άναθείς χήν φιά-

1. Δηλαδή τον ταϋρο που έμελλε νά σφαγ$. 
2. Δηλαδή Ιλιγαν τις κανονισμίνβς ευ/*ς γιά νά βίσακουσθοβν 

άπό τους θεούς καί δεχθοον τή θυσία. Έτσι λβμε σήμερα : ά παπάς 
διαβάζει ευχή. 
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νεά σέ γενεά καί πού τάν είχαν οΕ πρώτοι βασιλιάδες χα
ραγμένο μέ γράμματα πάνω σέ μιά μπρούντζινη στήλη πού 
βρίσκονταν στό μέσο τού νησιοΰ καί μέσα στά ναά τού Πο
σειδώνα. ΟΕ βασιλιάδες λοιπόν αυτοί μαζεύονταν μιά φορά 
στά πέντε χρόνια καί μιά φορά στά κάθε έξη, γιατί έξ 
Ισου τιμοΰσαν καί τους μονούς αριθμούς καί τους ζυγούς, κι' 
δταν μαζεύονταν σκέφτονταν καί έπαιρναν αποφάσεις καί γιά 
τά ζητήματα εκείνα πού ήταν κοινά γιά δλα τά βασίλεια, 
καί εξέταζαν άν κανένας έκαμε καμμιά παράβαση τού (θεϊ
κού) νόμου, καί ακόμα δίκαζαν (διάφορες υποθέσεις). "Οταν 
δέ έμελλαν νά δικάσουν, έδιναν πρωτύτερα ό Ινας στον άλ
λον τούτες έδώ τις (ένορκες) διαβεβαιώσεις γιά τά δτι θά 
δίκαζαν τίμια. ΆφοΟ άφηναν μέσα στά ναά του Ποσειδώνα 
ελεύθερους ταύρους, έμεναν οΐ δέκα μόνοι τους (μέσα στά 
ναό), καί τότε παρακαλούσαν (πρώτα) τά θεά νά διάλεξη 
τό θύμα ' πού θά τόν ευχαριστούσε νά θυσιασθή. 'Επειτα 
κυνηγούσαν τους ταύρους, χωρίς δπλα. παρά μέ ξύλα 
καί συρτοθηλειές, καί δποιον άπό τους ταύρους έπια
ναν, άφοΰ τάν έφερναν μπροστά στή στήλη (πού είχε 
χαραγμένο τά νόμο), τάν έσφαζαν στην άκρη τής στήλης 
καί στό μέρος πού ήταν αντίκρυ στά γράμματα. Στή στήλη 
δέ μαζί μέ τους νόμους ήταν χαραγμένος καί ό δργ.ος, πού 
είχε φοβερές κατάρες γιά κείνους πού θά παρέβαιναν τους 
νόμους. Άμα λοιπόν σύμφωνα μέ τους νόμους των. τελείω
ναν τή θυσία καί έδιάβαζαν * ευχές πάνω σ' δλα τα μέλη 
τοΰ ταύρου έχυναν (οί βασιλιάδες) ό καθένας γιά λογαρια
σμό του μέσα σ' έναν κρατήρα (κιούπι), πού είχε νερωμένο 
κρασί, σταλαγματιά σταλαγματιά τό αίμα τοϋ ταύρου, έρρι-
χναν δέ τά άλλα κομμάτια του στή φωτιά, άφοΰ καθάριζαν 
τή στήλη άπό δλες τις μεριές. Καί ύστερα άπά (τήν ιερο
τελεστία) αυτή, έπαιρναν μέ χρυσές κοΰπες (τά αγιασμένο 
υγρά) πού ήταν μέσα στον κρατήρα, τά έρριχναν στή φω
τιά, κάνοντας σπονδές καί ώρκίζονταν πώς θά δικάσουν σύμ
φωνα μέ τους νόμους πού ήταν χαραγμένοι στή στήλη καί 
θά τιμωρήσουν εκείνον πού τυχόν πρωτύτερα παραβίασε 
τους νόμους. Καί (ώρκίζονταν ακόμα) πώς έπειτα άπ' αυτό 
καμμιά διάταξη άπό τους γραμμένους νόμους θεληματικώς 
δέν θά παραβούν καί ούτε θά κυβερνήσουν (στά μέλλον παρά 
τους νόμους), καί δτι θά υπακούουν στον (ανώτερο) βασι
λιά, μόνο άν τους διατάσση σύμφωνα μέ τους νόμους τού 
πατέρα των. Άφοΰ εύχονταν αυτά ό καθένας άπ' αυτούς 
γιά τόν εαυτό του καί γιά τή γενιά του, έπινε (άπά τό 
υγρό πού είχε ό κρατήρας) καί (υστέρα) αφιέρωνε τήν κούπα 
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λην είς το Ιερόν τού θεού, περί το δεΐπνον και τάναγκαΧα 

διατρίψας, επειδή γίγνοιτο σκότος χαι τό πΰρ έψνγμένον 

τδ περί τά θύματα εΧη, πάντες όντως ένδύνχες Β τι χαλλί-

ατην χυανήν στολήν, επί τά τών ορκωμοσιών καύματα χα-

μαΐ καθίζοντες, νύχτωρ, πάν τδ περί τδ ιερόν άποσβενννν-

C τες πΰρ, έδιχάζοντό τε καί έδίχαζον, ει τίς τι παραβαίνειν 

αυτών αΐτιφτό τίνα' δικάσαντες ôè τά δικααθέντα, επειδή 

φώς γένοιτο, έν χρνσφ πινάκι γράψαντες μετά τών στολών 

μνημεΧα άνετίθεααν. Νόμοι ôè πολλοί μεν άλλοι περί τά 

γέρα τών βασιλέων έκαστων ήσαν Χδιοι, τά ôè μέγιστα, 

μήτε ποτέ δπλα en' αλλήλους οισειν βοηθήσειν τε πάντας, 

άν πού τις αυτών έν τινι πάλει το βασιλιχόν καταλύειν έπι-

D χειρή γένος, κοινή δέ, καθάπερ οι πρόσθεν, βονλενόμενοι 

τά δόξαντα περί πολέμου καί τών άλλων πράξεων, ήγεμο· 

νίαν αποδίδοντες τφ Άτλαντικφ γένει, θάνατον δέ τόν βα

σιλέα τών ξνγγενών μηδενός είναι χύριον, αν μή χών δέκα 

τοις υπέρ ήμισυ δοχή. 

XII. Ταντον δή τοσαύτην χαί τοιαύχην δύναμιν έν 

έχείνοις τότε ονσαν τοις τόποις δ θεός έπί τούσδε αν τονς 

τόπους ξυντάξας έκόμισεν έκ τίνος χοιάσδε, ώς λόγος, προ-

φάαεως. 'Eni πολλάς μεν γενεάς, μέχρι περ ή χοΰ θεού φύ-

Ε σις αύχοΧς έξήρχει, κατήκοοί χε ήσαν τών νόμων καί προς 

τό ξυγγενές θεΧον φιλοφρόνως είχον τά γάρ φρονήματα 

αληθινά χαί πάντ-η μεγάλα έχέχτηντο, πραότητι μετά φρο-

νήσεως προς τε τάς άεί ξνμβαινούοας τύχας χαί προς αλ

λήλους χρώμενοι, διό πλην αρετής πάντα ύπερορώντες σμι-

131 χρά ήγοΰνχο τά παρόντα χαί ρ*αδίως έφερον οίον άχθος τον 

1. Στην 'Ατλαντίδα. 
2. Ό Ποσειδών. 
3. 'Εννοεί τί; μβσογειακες γβρ3ς. 
4. "Ετσι μεταφράζομε : τό «ή τοϋ θβου φύσις» γιατ: αυτό τό νόη

μα, νομίζομβ, πώς Ιχβι 48ώ. θέλει ν* πή δηλαδή πώς μιά πού ήταν 
άμεσοι απόγονοι του Ποσειδώνα είχαν μέσα τονς θεϊκά χαρίσματα 
καί 4 χαρακτήρας τους ήταν επηρεασμένος άπό τή θεϊκή καταγωγή 
τους. 
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στά Εερό τοΰ θεού καί κατόπι άρχιζε νά τρώγη καί νά κάνη 
τΐς άλλες αναγκαίες, διατυπώσεις. Ά μ α δέ σκοτείνιαζε καί 
ή φωτιά πού είχαν ανάψει ολόγυρα στά θύματα έσβηνε, δλοι 
τους, άφοΰ φορούσαν μιά Ομορφη γαλάζια φορεσιά, κάθονταν 
χάμω κοντά στά καμμένα απομεινάρια (κρέατα) άπ' τή 
θυσία πού Ιγινε, καί κατά τήν οποίαν ώρκΕατηκαν νά φυλά
ξουν τους νόμους, καί άμα νύχτωνε, αφού έσβηναν μέσα στό 
ναά δλες τΐς φωτιές, δικάζονταν καί δίκαζαν, δηλαδή δίκα
ζαν εκείνον άπ' αυτούς πού κατηγορούντανε άπό κάποιον 
άλλον πώς παραβίασε τους νόμους. Καί άμα έβγαζαν απόφα
ση γιά τήν υπόθεση πού δίκαζαν, τήν αυγή έγραφαν (τήν 
απόφαση αυτή) πάνω σ' ίνα χρυσό πίνακα καί τήν κρε
μούσαν μέσα (στό ναά) μαζί μέ τίς στολές των γιά νά μένη 
μνημείο. Υπήρχαν δέ καί πολλοί άλλοι ξεχωριστοί νόμοι 
σχετικοί μέ τά προνόμια πού είχεν ό καθένας βασιλιάς καί 
τά Οποία Ó καθένας τά αναγνώριζε στους άλλους. Άπ'αύτά 
δέ τά μεγαλύτερα (σπουδαιότερα) ήταν τούτα έδώ. "Οτι 
ποτέ δέν θά κινούσαν ό Ινας ενάντια στάν άλλον πόλεμο καί 
δτι θά αλληλοβοηθηθούν δταν κανένας επιχείρηση σέ καμ
μιά πολιτεία νά καθαίρεση τή βασιλική οικογένεια, καί 
ακόμα πώς θά μαζεύωνται δλοι μαζί καί θά παίρνουν μαζί 
αποφάσεις, καθώς έκαναν κάί οί πρόγονοι τους, άμα πρό
κειται γιά πόλεμο καί γιά άλλα τέτοια σπουδαία ζητήματα, 
δίνοντας τήν αρχηγία στή γενιά τοΰ Άτλαντα. Επίσης 
(υπάρχει τό προνόμιο) κανένας άπό τους βασιλιάδες νά μήν 
έχη τά δικαίωμα νά θανατώνη κανένα άπ' τους συγγενείς 
του, χωρίς νά τά αποφασίσουν άπ' τους δέκα οί περισσότε
ροι άπ' τους μισούς. 

XII. Τήν τόσο μεγάλη λοιπόν, καί τόσο καλά ώργανω-
μένη αυτή δύναμη, πού υπήρχε τότε σέ κείνα τά μέρη \ 
ό θεός * αφού τήν διωργάνωσε (στρατιωτικώς) τήν έφερε 
εναντίον τούτων τών τόπων \ μέ τούτη έδώ τήν απόφαση, 
καθώς λέει ή παράδοση. Γιά πολλές γενεές, δσο κρα-
τούσεν * ακόμα σ' αυτούς ή επίδραση τοΰ θεού (Ποσειδώνα) 
άπό τόν όποιον κατάγονταν, ήταν υπάκουοι στους νόμους (πού 
έβαλε) καί τιμούσαν τόν θεό μέ τόν όποιον συγγένευαν, 
γιατί εΐχαν τετρακόσια τά μυαλά των καί πάντα Ó νοοςτων 
ήταν στά μεγάλα πράγματα. Έδειχναν δέ ψυχραιμία καί 
φρονιμάδα σέ δλες γενικά τίς περιστάσεις καί δταν τύχαινε 
ακόμα νά συμβή τίποτα αναμεταξύ των. Γι* αυτά περιφρο
νούσαν δλα τά άλλα, εξόν άπό τήν αρετή, γιατί δέν τά θε
ωρούσαν γιά σπουδαία, τά αγαθά πού είχαν, καί άπό τήν 
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τοΰ χρυσού τε καί τών άλλων κτημάτων δγκον, αλλ' ού με-

θύοντες ύπο τρυφής δια πλοΰχον άκράχορες αυτών δντες 

έσφάλλοντο, νήφοντες ôè δξύ καθεώρων, δτι χαί ταύτα 

πάντα έκ φιλίας τής κοινής μετά αρετής αυξάνεται, τη δέ 

τούτων σπουδή καί τιμή φθίνει ταύτα τε αυτά κάκείνη ξυν-

απόλλνται τούτοις. Έ* δή λογισμού τε τοιούτου καί φύ

σεως θείας παραμενούσης πάντ* αύτοΧς ηύξήθη, 3 πρίν 

διήλθομεν. Έπεϊ δ' ή τοΰ θεοΰ μέν μοΧρα έξίτηλος έγί-

γνετο έν αύτοΐς πολλφ τφ θνητφ καί πολλάκις άνακεραν-

Β νυμένη, τό δέ άνθρώπινον ήθος έπεκράτει, τότε ήδη τά πα

ρόντα φέρειν άοννατοννχες ήσχημόνουν, χαί τώ δνναμένφ 

μέν δράν αίσχροϊ χατεφαίνοντο, τά κάλλιστα άπό τών τι-

μιωτάτων άπολλύντες, τοΧς δε άδννατονσιν άληθινδν προς 

εύδαιμονίαν βίον 6ρψ> τότε δή μάλιστα πάγκαλοι τε μα

κάριοι τε έδοξάζοντο είναι, πλεονεξίας αδίκου xal δυ

νάμεως έμπιπλάμενοι. θεός ôè ό θεών Ζευς έν νόμοις 

βασιλεύων, άτε δυνάμενος καθοραν τά τοιαύτα, έννοή-

σας γένος επιεικές άθλίως διατιθέμενον, δίκην αύτοΧς έπι-

θεΐναι βουληθείς, Χνα γένοιντο έμμελέστεροι σωφρονισθεν-

C τες, ξυνήγειρε θεούς πάντας είς τήν τιμιωτάτην αυτών οΓ-

κησιν, ή δή χατά μέσον παντός τοΰ κόσμου βεβηχυΐα καθο-

oq, πάντα, δσα γενέσεως μετείληφε, καί ξυναγείρας εΧπεν,... 

(Λείπει ή ουνέχεια) 

1. Τά πλούτη δηλαδή. 

2. Σήμερα θά λέγαμε τό θεϊκό αίμα, κατά τό βασιλικό, αριστο
κρατικό, βαρβαρικό κλπ. αίμα. 

3. Τό χιιρΰγραφο πού εϊχε τή ουνεχεια το3 διαλόγου τούτο· 
χάθηκε xal Ιτσι δέν ξέρουμε noti κατέληξε? δ Κριτίας. 
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αϊτία αυτή τους φαινόταν καί ό χρυσός πού είχαν καί ή 
άλλη τους μεγάλη περιουσία πώς ήταν πραγματικό ^άρος 
γ ι ' αυτούς. Ούτε (φυσικά) παρασύρονταν άπό τήν καλοπέ
ραση ώστε νά τό πάρουν επάνω τους καί να μή ξαίρουν τί 
κάνουν έξ αίτιας τοΰ πλούτου των καί νά είναι δούλοι στά 
πάθη των. Μά (ϊσα-ϊαα) ήταν θετικοί καί έβλεπαν πολύ κα
λά πώς καί αυτά τά πλούτη τότε μόνον μεγαλώνουν άμα 
ύπάρχη ανάμεσα τους καλλιεργημένο τά αίσθημα τής αρε
τής πού π η γ ά ζ ε ι άπό τή συντροφική αντίληψη γ ι ά τά κοι
νά καλό, καί δταν δμως τά κυνηγά ' κανείς μέ πολύ ζήλο 
(έχει τό νού του μόνο σ' αυτά) καί μόνο τά πλούτη τ ι μ ί , τό
τε καί αυτά τά ίδια τά πλούτη πάνε κατά διαβόλου καί μα
ζί μ' αυτά καί ή τιμή πού είχε στά πλούτη. Ά π ό τίς τέτοιες 
λοιπόν σκέψεις τους καί ά π α τ η θεϊκή επίδραση πού έξακο-
λουθοΰσε νά έπηρεάζη τό χαρακτήρα τους, δλα δσα πρωτύ
τερα ανάφερα προώδευσαν έκεΐ. Μά δταν τό θειϊκό στοιχείο * 
πού είχαν μέσα τους (μέ τόν καιρό) εκφυλίστηκε και χάθη
κε, γ ιατί ανακατεύθηκε πάρα πολύ μέ τό ανθρώπινο στοι
χ ε ί ο , καί έτσι επεκράτησε στό χαρακτήρα τους τό τελευταίο. 
τότε π ι ά , επειδή δέν είχαν τή δύναμη νά βαστάξουν τά βά
ρος τής ευτυχίας των, άρχισαν νά άσχημονοΰν. Καί έτσι σέ 
κεϊνον πού μπορούσε νά βλέπη (καί νά κρίνη) φαίνονταν ώς 
παλιανθρώποι,γιατί έχασαν άπό τά πολυτιμότερα αγαθά τους 
τά πιά καλά και ωραία, σέ κείνους δέ πού δέν μπορούσαν 
νά ίδούνκαί νά καταλάβουν ποια είναι πραγματικά ή ευτυχι
σμένη ζ ω ή , φαίνονταν ίσα ίσα πώς ήταν οί πιό άξιομακάρι^ 
στοι άπό δλους τους ανθρώπους καί οί πιό ευτυχισμένοι αυτοί 
πού τους είχε κυριέψει τό πάθος τής πλεονεξίας καί κοίτα
ζαν νά μεγαλώσουν, δπως δπως, τόν πλούτο τους καί τή δύ
ναμη τους. Ό θεός δμως τών θεών, ό Ζευς, πού βασιλεύει 
σύμφωνα μέ νόμους, επειδή έχει τή δύναμη νά βλέπη τίς τέ
τοιες αδικίες, βλέποντας πώς Ινας λαός πού ήταν πρίν καλός 
πήρε τόν κατήφορο, τό στραβά δρόμο, απεφάσισε νά τιμω-
ρήση τοος φταίχτες γ ιά νά βάλουν μυαλά καί σωφρονισθούν. 
Γ ι ' αυτό κάλεσε δλους τους θεούς σέ συνεδρίαση μέσα στό 
π ι ό λαμπρά ανάκτορο τους, πού επειδή είναι υψωμένο στό 
μέσο δλης τής οικουμένης βλέπει καλά δλα δσα έχουν συμβή 
καί άφοΰ μαζεύτηκαν δλοι είπε σ* αυτούς ' 
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