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ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΕ!

'\ lxawr ίχρινα ν άφιερωσω zb παρόν jwv ταπεινόν Σύγγραμμα είς 

τήν ένθερμόν σου προστασίαν, παρακινούμενοι άπό την πρός τά χοι- 

νορεΛη ροπήν σον, zb φιΜμονσον, χαΐ τά εύγενή φρσνήμαζά σον, χαΐ 

ίν  γίνει όλα τά ήθιχά προτερήματα, τά όποια στοΜζονσι zb ύπο~ 

χείμενόν σου.

. ΈΛπίζα, ότι θέΛεις δεχθήν εύμενώς ζαύτην τήν μιχράν μίν^ 

άΐΧ  εκ χαρδίας μου διά το άπειρον προς σ ί σίβας μου γινομενην 

προσφοράν.



ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ Φ1ΛΟΜΟΪΣΟΪΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ. *

Ο  λοι γενικώς έχομεν χρέος απαραίτητον , νά άγαπώμεν 
όλοψυχως τάς ωφελίμους γνώσεις, τέχνας καί έπις-ήμας, δί ών α
ναφαίνεται 6 άνθρωπος αληθώς άνθρωπος . Ος·ις λοιπόν τοχάζεταί 
τόν έαυτόν τοο Ικανόν να φωτίση καί έκπαιδεύση τον πλησίον τοο 
•η διά ζώσης φωνής , ή διά τίνος συγγράμματος , ή πώς αλλέως, I- 
Χρι χρέος ίερώτατον νά τό κάμγ).

Εγω δέ άποβλέπων πάντοτε εις τό τοιοϋτον , πυρπολουμε- 
νος αείποτε ύπό τοϋ ένθερμου ζήλου , καί καταγινάμενος δση μοί 
δύναμις πρός την τών νεωτέριον κοινήν έκπαίδευσιν καί ωφέλειαν’ 
άπεφάσισα πρό τριών είδη ενιαυτών νά έκδόσω εις φώς διά τοϋ τύ
που, τό παρόν Λε ξ ι κόν  τ ώ ν  ε νδόξων  ά ν δ ρ ώ ν ,  όλων τών 
γνως-ών καί πεπολιτευμένων Εθνών , οΐτινες ύπήρξαν από κτίσε
ως κόσμου, μέχρι τής εποχής ήμών , Φοινίκων δηλονότι, Εβραίων, 
Αιγυπτίων, Καρχηδονίων5 Ελλήνιον, Μακεδόνων, Ρωμαίο>ν, Τούρ
κων, Ρωσσων, Γερμανών, Ιταλών, Γάλλων, Ισπανών, Πορτογάλ- 
λων, Αγγλων, Ολλανδών , Ελβετών, Δανών, Σβεκών , Προυσών 
κ · τ  . λ·

Την ύλην ταυ-της τής αναχεΐράς σου βίβλου φίλτατε Αναγνως·α> 
την μεν μετέφρασα έκ τοΰ Ιταλικού, τήν δέ ερανισάμην παρά δια
φόρων ίζΌρικοσυγγραφέων Ελλήνων, κατ’ εξοχήν δμως παρά τών 
τοΰ Διογένους Λαερτίου, Θουκιδίδου λεξικόν τών ενδόξων άνδρών, 
Ευτροπίου λεξικόν τών ενδοςων άνδρών, Ευδοξίας Μακρεμβολιοτισ- 
σας λεξικόν ίςτορικομυθολογικόν, Σκούφου Ελληνική φιλολογία, Αν
θίμου Γαζή Ελληνική βιβλιοθήκη , Δημητρίου Αλεξανδρίδου τοΰ



β

θετταλοϋ Ελληνικός καθρέπτης-, Κορνηλίου βίοι τών έξόχων Ηγε
μόνων , Ιωσίππου τοΰ Φλαβίου αρχαιολογία Ιουδαϊκό , Δανιήλυ» 
Μάγνητος λεξικόν ίςτορικομυθικόν καί Γεωγραφικόν, καί από άλ
λους διαφόρους, τών όποιων τά ονόματα δέν αναφέρω χάριν συν
τομίας. Ε% οβ'τών δ’ δλών τά  μέν μυθολογούμενα άφήρεσα,' ώς πε
ριττόν να ένωθή ή μυθολογία μέ τόν Ι<ςορίαν, τάς δέ ίς-ορίας έρα" 
■νισάμην, καί τάς μεν σιινέτεμον, τάς δε έξέτεινον πρεπόντως . Καί 
αυτή ές-ίν ή δλή τής παρούσης βίβλου.

Οσον δέ δια τό δφος της γλώσσης, τό όποιον μέτεχειρίσθην 
βίς την ύφόν της παρουσης βίβλου, έσπούδασα δσον τό δυνατόν 
να φυλάξω τό τής καθομιλουμένης ήμών γλώσσης, ώς-ε νά ·ήύαι 
εΰληπτον εις τόν τυχόντα- Απέφυγα προσέτι τό πολυλογάν καί 
διεξοδικόν όσον ήδυνήθην, καί κατέφυγα εις τό σύντομον καί γλα
φυρόν ι διότι τό μέν πολύλογαν καί διεξοδικόν είναι φύσει "μιση
τόν, πρώτον διά την περιττολογίαν, καί δεύτερον, δχι μόνον δεν 
δύναται ποτέ ό νους νά κατέχη μίαν διεξοδικόν καί πρλύλογον 
ίς-ορίαν όπαιςυδήποτε πράγματος καί άν ήθελεν ·είσθαι , άλλ* έν_ 
ταυτω προξενεί σύγχυσ.ν καί ένόχλησιν. Τό δέ σύντομον καί γλα
φυρόν είναι πάντων &ρις·βν καί χαρίεν Προσέτι συνέταξα αυτό 
με ιδιαίτερον τιγά τρόπον δί ου ευκόλως δύναται ό άγαγνώς·ης νά 
εύρη ό-οιονδήποτε δνομα ήθελε θελήσο, οιον επειδή τό σύγγραμ
μα είναι συντεταγμένο·/ κατ’ άλφάβητον, εάν τό'ζητούμενο·/ όνομα 
άρχεται από τού Α δύναται νά εύρη αυτό εις την σειράν τοϋ Α, έάν 
δε το ζητούμενο·/ άρχεται άπό τοϋ Β. δύναται νά εδρηαότά εις 
τήν σειράν τοϋ R. καί οδτω καθεξής. Η ίς·ορία· είναι τό ήδονικώ- 
τερον πάντων τών μαθημάτων? Εις όλα σχεδόν τά πεπολιτευμέ
να έθνη τοϋ κόσμου, ήίς-ορία θεωρείται ώς εύχάρυςον μάδημα, ό- 
ποιασδήποτε (ίλης καί περί' όποιουδήποτε πράγματος ήθελεν εί- 
σθαι. Εί; τάς πλειοτέρας σχεδόν διαλέκτους δύναται τις νά εδρη 
τακτικήν γενικήν &ϊορίαγ , άπό κτίσεως κόσμου μέχρι τής έπο- 
χής μα», άκολονίωί ί>ορίας τών ενδόξων άνδρών , ί?ορίας περί



διαφόρων όπόθέσεων καί άλλας. Εις τήν ήμε τέραν δμως πολλά σπα* 
νίως καί αύτάς διεσκορπισμένας πολλαχοΰ·; καί άλλας συντέθη'μέ- 
νας μετά μυθολογίας καί περιττολογίας, καί άλλας συνοπτικάς* 0= 
λη σχεδόν ή σοφή Ευρώπη βρίθει άπά διάφορα ίς-ορικά βιβλία 
πρόχειρα, δί δλας τάς έπις-ήμας καί τέχνας , διά τούτο « ί γνώ
σεις της ίςηρίας, Γεωγραφίας , Βιογραφίας κ. τ . λ . είναι κο·ναί 
ιΐς δλην τήν Ευρώπην, δχι μόνον μεταξύ των πεπαιδευμένων, αλ
λά. σχεδόν καί αυτού του κοινού λαού*

Τοιοϋτον λοιπόν είναι καί τό άναχεϊράς σου πρόχειρον Λεξικόν 
των ενδόξων άνδρών, τού όποιου ή συνεχές μελέτη δύναται άναν- 
τφ^ήτως νά πλουτίση τόν νοϋν τοΰ άναγνώς-ου άπό έπις-ήμονι- 
κους θησαυρούς τής άρχαιότητος των συμβάντων* Είς αυτό λέ
γω δύναται νά εύρη τάς άρχάς καί προόδους τής Ιατρικής * τής 
ωραίας τού Ασκληπιού τέχνης, ή όποια παρά των παλαιών έδο- 
ξάζετο ώς θειον τού ουρανού δωρον , διά τήν πρός τούς ανθρώ
πους κοινήν ωφέλειαν. Είς αύτό δύναται νά εύρη τά λαμπρά 
νοματα των προγόνων μας , οϊτινές έζωογόνησαν , περιέθαλψαν * 
έλαμπροναν καί έτελειοποίησαν τήν κοινωφελή τέχνην -ίής 1α- 
τριχής και δλας- τάς λοιπάς έπις·ήμας. Δί αυτού τούτου δύναταί 
νά μάθη, τινες έχρηματισαν περιβόητοι ήγεμόνές, βασιλείς, πρίγ- 
γιπες, *ρχι?·ράτηγοι, τρώες καί καθεξής. Τίνες σοφοί, τίνες φιλό- 
βοφοι, τίνες ανδρείοι καί γενναίοι* τίνες ές*άθησαν περίφημοι διδά
σκαλοί, τίνες συνέγράψαν συγγράμματα > πού δέ έτυπώθησαν, είς 
ποίαν έποχην, και ποια είναι ήκαλητέρά εκδοσις* Ποίοι έφεδρον 

”ί·£χνας καί έπις-ήμας* πότε καί ποιος έςΰθη ό έφευρετής έ- 
κάίόίΐ πράγματος, οιον των γραμμάτων , τού χαρτιού , τού ΐύ -  
•rtou> ****** ήλίκτρικής, τής πυρίτιδας κόύέως (μπαρουτιού) καί τά 
παραπλήσια τούτων‘ Είς ποιαν Ιποχήν έγεννήθη εκαςοί* καί εις 
ποιαν άπέθανε* ποια ήτον ή πατρίς τόυ, ποιος ό πατήρ του, καί 
1t“ 1» ^Χ,?1 βέλους ζωής του έζησε, κάί έν συνόψεΐ δύναται ό άνα- 
γνώςης να λαβή δλων τούτων τάς ιδέας μέ μόνην τήν άπλήν



δ

άνάγνωσιν τοϋ παρόντος συγγράμματος , ώς-ε να μη θαυμάζη I 
καί άπορη άκόυων Ενα περικλεές βνομα τινός ένδοξου άνδρός, ή 
περί τίνος τέχνης καί έπις-ήμης , καί νά μη γνωρίζη τό ύποκεί
μενον, ή τόν έφευρετήν εκείνης τής τέχνης , άλλα νά ήναι ερή
μων τούτων· Μόνον νά διανοηθτΐ τις πρεπόντως, πόσον θέλει θαυ
μάσει τούς περικλεείς τούτους άνδρας, των δποίων τά ονόματα έ
μειναν άθάνατα, τοΰ μέν διά την παιδείαν του , τοϋ δέ διά τά 
διάφορα συγγράμματα του ,. τοϋ δέ διά άλλος του άρετάς, ή Εκ
δουλεύσεις προς τήν πατρίδα καί όμογενεΐς του· κ. τ· λ . Είθε δέ 
καί την σήμερον μιμούμενοι καί ημείς τούτους νά άναφανώμεν 
τοιοϋτοι, ό μέν διδάσκων όρθώς περί ήν κατάγεται μάθησιν , δ δέ 
συγγραφών κο’,νοφελή βιβλία πρός ωφέλειαν τής Νεολαίας , δ δέ 
έφ:υ:ίσκων τ ί νεώτερον καί άναπληροϋν τό έλλείπον κ. τ. λ . Διά 
νά άφήσωμεν τά έαυτών ονόματα άθάνατα μετά θάνατον πρός αιώ
νιον μακαρισμόν ·

Πριν δέ μέ έλεγξες, φίλτατε άναγνώς-α, διά τήν τοσαύτην άρ- 
γητα τής Ικδόσεως τοΰ παρόντος πονήματος, κρίνω αρμόδιον νά 
σοί γνωςηποιησω τό αίτιον · Αμα έβαλα κατά νοΰν τό τοιοϋτον 
Ιργον, νά έκδόσω δηλονότι εις φως διά των Τυπογραφικών π ι- 
ες-ηρίων τό παρόν σύγγραμμα , μετά παρέλευσιν μικρού τίνος 
καιροϋ μοί συνέβη σφοδρωτάτη τις έξημηνιαία ασθένεια ( γνωςάν 
ΐσως τοΐς πολλοις ) ήτις οχι μόνον, μοί έμπόδισε τήν ταχείαν 
αυτού έκδοσίν, αλλά κατήντησε σχεδόν νά μέ κάμη νά παραιτηθώ 
έξ ολοκλήρου τοϋ έργου* άλλ’ ώς είρηται δ ένθερμος ζήλος καί κλί- 
σις, τον δποιον τρέφω εις τήν ψυχήν πρός τήν ωφέλειαν τής 
Ρίεολαΐας, καί οί προλαβόντες κόποι μου , ταΰτα λέγω άπαντα 
μήν άφήσαντα νά πράξω τό τοιοϋτον , μέ παρεκίνησαν νά άνα- 
πτερωθώ και Ικ δευτέρου, καί οΰτω τά άδύνατα δυνατά ποιων » 

έβαλα εις πραξιν τό έργον πρό ένός σχεδόν ήδη ένιαυτοϋ , όπου 
καί άχρις ώρας άπηλαύσαμεν τόν πρώτον τόμον , δ δέ δεύτερος 
καί αυτός σύν άρσει θεία μετ’ ού πολύ ευτυχώς έξέρχται.



Δέν αμφιβάλλω φίλε οναγνώστα, δη θέλείς δεχθίί ευχαρίστως 
τούτο τό νεοφανές πονημάτιου, μικρόν μέν ώς προς τόν παρούσαν 
ελλειψιν, άζιον όμως της φιλοσοφικής ecu περιεργείας. £γώ ήθέ- 
λήσα νά προσφέρω μίαν μικράν έκδούλευσιν εις τ6 ημέτερον έθνος. 
Γνωρίζω την ασθένειαν μου, καί οΰκ αΐσχόνομαι όμολογεΐν αύτην 
παρρησία. Κα\ είμαι βέβαιος -δτι 6 πεπαιδευμένος τφ άίντι φίλο· 
γενής, συμπαθών τίιν ασθένειαν μου θέλει επαινέσει τόν ζηλόν μου· 
γνωρίζω δε ευεργέτην καί καλοθελητήν εκείνον ίς  τις άναγινώσκων 

σύγγραμμα, ίθελε τό μεν εσφαλμένου διορθώσει τό δέ έλλεΐπον 
αναπληρώσει, καί τό περιττόν άφαιρέσει, όπου καί άν θεού εύδο- 
κοϋντος επιχειρισθώ καί δευτέρου εκδοσιν, να διορθώσω αυτό ακρι
βέστερου· διότι αΐ δέυτέραι σκέψεις λέγεται είναι καί σοφώτεραι. 
* μότψΜιστ zb drapifrqtor. άνΰράχιητ χάη ως xb ijiofr 
tdriz r ·. Σύ δέ ώ άναγνώστα ένθυμόϋ πάντοτε τό λόγιου τού 
σοφού Γαληνού.

* Χαλεπόν άνθρωπον όντα μίι διαμαρτεϊν έν πολλοϊς, ]
* τά μέν δλως άγνοτίσαντα, τα δέ κακώς κρίναντα,
* τά δ* αμελέστερου γράψαντα ».

Ε#>ωσΒβ
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Α9ην. Αίήναιος·
Αΐλ. Αϊλιανος.
Αισχ. Αισχίνης.
Α’σχυλ. Αισχύλος,
Αμμ. Αμμιανός.
Αντ. Λιβ. Αντώνιος Λιβεράλης. 
Ανχκρ. Ανακρέων.
Αντιπ. Αντίπατρος,
Απολδρ. Απολλόδωρος.
Απολ. Απολλώνιος.
Αππιαν· Αππιανος.
Αριςφ. Αριςοφάνης.
Αριςοτ. Αριςοτέλης.
Αρριαν. Αρριανος.
Βυζ. Βυζάντιος.
Δημ. Δημοσθένης.
Διον. Αλ. Διονύσιος Αλικαρνασεύς. 
Διοδ. Διόδωρος.
Δι. Διών.
Διογ. Λαερ, Διογένης Ααέρτιος. 
Διον. Περ. Διονύσιος Περιηγητής. 
Εΰρκ. Ευριπίδης.
Εΰςα9. ΕΰςάΟιος.
Ηροδ, Ηρόδοτος.
Ηρωδ. Ηρωδιανός.
Ησι, Ησίοδος.
Ησυχ. Ησύχιος.
Ηρακλ. Ηρακλής.
Ηφαις. Ηφαιςίων.
θέογν. θέογνις. 

θεοκ. Θεόκριτος, 
θουκ. θουκιδιδης,
1»υλ, Πολ. Ιούλιος Μολυδεύκης·

Ιωσ. ΐώσιππος, 
Χαλλιμ. Καλλίμαχος, 
Κορν. Κορνήλιος.
Αουκ. Λουκιανός.
Λυκοφ. Λυκοφρων.
Μοσχ. Μόσχος.
Νίκαν^. Νίκανδρος.
Ξενοφ. Ξενοφών.
Οβίδ, Οβίδιος.
οδ. Οδύσσεια.
Ομ, Ιλ. Ομήρου. Ιλιας.
Οππ. Οππιανος .
Ορφ. Ορφεύς.
Πχλαιφ. Παλαίφατος i
Παυσ. Παυσανίας.
Πινδ. Πίνδαρος,
Πλατ. Πλάτων.
Πλιν, Πλίνιος.
Πλουτ. Πλούταρχος
Πολυβ, Πολύβιος.
Πρ. Προ.
Πτολ. Πτολεμαίος.
Σχυλ. Χκύλαξ.
Σοφ. Σοφοκλής.
Σουι'δ. Σουίδας.
Στεφ. Βυζ. Στε'φανος. Βυζάντιος 
Στραβ. Στράβων,
ϊγ ιν . ϊγϊνος.
Φχβρ. Ελ. Βιβ, Φχορικίου 
Βιβλιοθήκη
Φίλος·. Φιλόςρατος.
Φωτ, Φώτιος.
Χρ. Χριςός.

Ελληνική ,
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NEON ΛΕΞΙΚΟΝ

ΤΩΝ ΕΝΔ03ΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΑΦΛΒΗΤΟΝ.

A
£ϊΝ πρεσβύτερ»; Αδελφός

του Μωϋσεως ,  Αιγύπτιος * άτρωτος ίε— 
ρεύς ,  κα'ι αρχηγό; τή ; Ιουδαϊκή; θρη
σκεία;, γεννηθεί; τοερί τά 1574. Π·Χ. 
-υνήργησε πολύ μετά τοϋ άδελφοΰ του 
ε ί; την άπό τή ; Αίγυπτου ελευθε'ρωσιν 
του Ισραηλιτικοϋ λαόν. Η ράβδο; του 
Ιξετελεσε τα πρώτα θρυλλούμενα τερα- 
τ .α . Μετά τήν διάβασιν τη ; ερυθρά; 
ίαλάσση; ενεδωκεν ε ί; τον γογγυσμόν 
τοϋ λαοΰ, καί εμόρφωσε τον χρυσοϋν Μο- 
tjyov. ό Κορε» Δαθάν, καί λβείρών, ζη- 
λοτυπήσαντε; διά τήν τιμήν τη ; ΐερω- 
σΰνη; του, , έπαναςάττ,σαν κατ’ αύτοϋ, 
καί κατεβυθίσθτ,σαν πανοικεί ε ί; τήν ά - 
νοιχθεΐσαν ύπ’  αυτοί; γήν· τόν δε Κορε 
με άλλου; περί τά ; 15000 χιλιάδα; ψυ- 
χα; όμοιου; του πϋρ όξ ούρανοϋ κατεφα- 
γεν. Ο Ααρών είχε καί άλλου; δύω υιού;, 
τον Ελεαζαρ, και Ιθαμαρ. Ανεγ/ωρίσθη» 
καί επεοεοαιωθη Με’γα ; Αρχιερεΰ; διά 
τοϋ παραδόξου θαύματος τη ; βλας-ησά- 
ση; αύτοϋ ραοόου. ϊπεβάςασε μετά τοϋ 
Οϋρ τού; βραχίονα; τοϋ Μωϋσε'ω;; δε
όμενου, ενώ ό Ιτ]-οϋ; τοϋ Ναυή επολε'- 
ρ.ε·. κατά τδν Αρ,άληκιτδν. άπεθανε ύ ί

κατά το 1452, Π.Χ, ε ί; ηλικίαν 12S. 
χρόνων, παραδοό; ε ί; τον υιόν καί διά- 
δοχο'ν του Ελεάζαρ το αρχιερατικόν α
ξίωμα/ Οί Ιουδαίοι ελαβον 86 Αρχιερείς 
μετά τον Ααρών, so; τή ; τελεία ; κα- 
τας-ροφή; τοϋ Ναοϋ.

ΑΛΓΩΝ εγεννήθτ, ε ί; τήν Αλεξάνδρει
αν ήτον ίερεΰ; χριςιανο;, καί Ιατρός εις 
τήν Αίγυπτον. Ουτο; εΤνα». ό πλε’ον πα
λαιό; συγγραφεύς, ος-τι; ώμίλητε πρω- 
το; περί τοϋ εξανθήματος τής ευλογι
ά ; εζη.περί τό 622. Μ.Χ. ^

AAniN 1*. -χαλίφη; τή ; δυναςείας 
των Αβυσσηνων, γεννηθεί; περί το 760. 
Μ.Χ. εςάθη περίφημο; αρχηγό; τοϋ Ε
θνους του·ήτ*όν δίκαιο;, φιλάνθρωπο;, σο
φό; ε ί; ποιητικήν, Αλγεβραν καί Αγρο
νομίαν καί. ΰπερασπιςή; των σοφών, κου
τά  τό 801. ’ ; ειλε πρεσβες; ε ί; Ευρώ
πην με μεγαλοπρεπή δώρα πρό; τόν Α3- 
τοκράτορα Μεγαν Κάρολον, έξ ών «γνώ
ρισαν πραγματικώς, ότι α ί τεχναι δέν 
ήσαν πάντη άγνωμοι ε ί; του; Αραοχς. 
τά δώρα συνίςαντο εί; μιαν μετάλλι
νο/ μηχανήν, αγνωφον τότε ε ι; Ευρώ
π η '. ούίτη δε ητον ενα ωρολογιον με τεο-

1
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χοός. ό σχηματισμός του ητον μια κλε
ψύδρα δεικνύουσα τάς 12, ώρας, 12. δ® 
σφαϊραι πιπτουσαι έπ" άργυρον τίνος π ί-  
νακος άλληλοδιαδόχως ήνοιγον 12. δύ- 
ρας, δια των όποιων έξήρχρντο 12. 
πεις καί έδείκνυον τάς ώρας* αό’τη -η 
μηχανή έδείκνυε προσέτι καί τάς ήμέ- 
ρας τής Σελήνης καί εβδομά.δος, ούτος 
άπέδανε κατά τό 809. Μ.Χ. Επωνομά- 
σδη δίκαιος, καί έσυγκρίδη μέ τόν Αϋ- 
τοκράτορα Κάρολον τον έπωνομασδέντα 
Μέγαν.

ΑΒΑΡΟΣ Σκύδης το γένος, υιός τον Ξεν
ίου, έςάλη πρε'σβνς είς Αθήνας περί τά 
564. Π.Χ. τήν δε φρόνησιν καί αρετήν 
τούτου τοΰ άνδρός έδαύμασεν ή Ελλάς. 
είχε τήν εμπειρίαν τοΰ νά προλέγη τάς 
βαλασσοταρα/άς καί τούς σεισμούς.

ΑΒΑΣ, κατ’ Απολλώνιου, εξ Αίολου 
τοΰ Ελληνος γεννάται ό Κρηδεύς, καί Α- 
δάμας βασιλεύς των ©ηοών · έκ δε τοΰ 
Κριό έως ό Αμυδάων καί Α'ίσων. καί έκ 
τοΰ Αμυδάονος όΜελάμπους. έκ τούτου 
δέ ό Αβάς, καθ’ Ομηρον δέ ό Ποσειδών 
^εννα έκ τής Ερεδούσης τον Αργείον, έξ 
αυτού δέ γεννάται ό Αβάς.

ΑΒΑΣ, υιός τοΰ Λυγκε'ως.
ΑΒΑΣ, σοφιφής, συνέγραψε περί ρ'η- 

τορικής καί ίς·ορικά υπομνήματα.
ΑΒΒΑΚΟΪΜ ό Προφήτης, το γένος καί 

7) πατρίς του είναι άδηλος, έζη επί τής 
βασιλείας Μανασσή υίοΰ Εζεκίου* αυτός 
εφερε τά φαγητά είς τήν Βαβυλώνα πρός 
τον Δανιήλ, όταν έρρ'ίφδη είς τον λάκκον 
των λεόντων.

ΑΒΒΑΣ, δεϊοςτοϋ Μωάμεθ, «χρημάτι- 
σεν ένας από τούς σημαντικωτέρους <ςρα- 
τηγούς τής Αραβίας, «πολέμησε μετά

τοΰ ανεψιού του και νικηθείς γ,χμαλωΐ
τίσδη άπ’ αυτόν, ος-ις επειτα τόν «συγ
χώρησε, καί τόν έκαμε πρώτον του άρ- 
χιςράτηγον. οί Οδωαανοί τόν εσέβοντο" 
ο Καλιφης Ομάρ καί Οόαάν, διάδοχοι τοΰ 
Μωάμεδ, καί οί σημαντικώτερυι διδάσκα
λοι τοΰ έ’δνους των δέν διέβαινον ποτέ 

eji/spoe'Jsy tou, αλλ ε?:ρε- 
-ττε να καταβονν, κα^ να τον ττοοσκίλ/η- 
σουν. άπέδανε κατά τό 652. Μ.Χ.

ΑΒΒΕΡΡΟΗΣ, Ισπανός, ούτος ύπερεκ— 
δειάζει τόν Αριςοτέλην καί τόν όνομάζεε 
θεόν τής σοφίας' διό καί έπωνομάσδτι 
ψυχή τοΰ Αριςοτελους. συνέγραψε πολλά 
συγγράμματα, υπομνήματα καί ερμη
νείας. έ'ζη κατά τό 1150. Μ.Χ.

ΑΒΔΑΛΑΧ , υιός τοΰ Ομάρ· είς άπό 
τούς σοφωτερους, καί γενναιότερους ο
παδούς τοΰ Μωάμεδ. ήτον τόσον έλε- 
ήμων, ώφε ένω περιεπάτει μέ τόν ίππον 
του ές-έκετο όίππος άφ’ έαυτοΰ του διά 
νά κάμη αυτός τήν ελεημοσύνην, ήλευ- 
δέρωσε χιλίους άνδρωπους, τούς όποιους 
είχε δούλους* άπέδανε τό 650. Μ.Χ.

ΑΒΔΕΙΆΜ, ό ογ δοος μονάρχης των 
οδωμανών, κατά τό9Ι2. Μ.Χ. ήρχησβ 
τάς κατακτήσεις του είς τήν Ισπανίαν, 
ούτος Ιπί τής βασιλείας του έςάδη μάλ
λον ένδοξος παρά ευτυχής, έγνοιριζεν όλα 
τά χρ«η, όσα χαρακτηρίζουν τόν καλόν 
βασιλέα, ήγάπα τούς υπηκόους του, καί 
συνετέλει «ις σα μέσα τής ευτυχίας των, 
κρίνων και υπερασπιζόμενος αυτούς ώς 
πατήρ, οι δε υπήκοοι έπροσφερον πρός 
αυτόν αίσδημάτα ευγνωμοσύνης, σεβό
μενοι καί άγαπώντες αυτόν ώς πατέρα, 
άπέδανε δέ κατά τό 961. Μ.χ.

ΑΒΔΗΡΟΣ, νέος Οπούντιος καί οπαδός
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■to* Ηοακλέους μετά τύν θάνατον του λεμαν πεντακόαιαι χμλιάδες δνδρβς. 
ίκτιαεν ό ΙΙσακλής διά την προς αυτόν ΑΒΙΕΝΟϊ, 3ήξτος Ροϋφος Ιταλός’ J—
«γάπην, είς τό μέρος, °"°'J απεΛανε την 
πολιν Αοδηρα.

ΑΒΛΙΑ2 , Βαβυλώνιος. Ιουδαίος τό 
γένος, οΰτος συνεγραψε τάς πράξεις των 
Αποςόλων εις εβραϊκήν διάλεκτον, είναι 
καί άλλος ομώνυμος αΰτοΰ άπατεών, 
£ςις έφαντάζετο, ότι είδε τόν Χρις-όυ, 
και συνανες-ράφη μετά τον Αποςολων.

ΑΒΛΟΛΩΝΓΜΟϊ:, 2ιδώνιος· ουτοςών 
ατό βασιλικήν οικογένειαν εγεινε κη
πουρός διά τήν πτωχείαν του. ό Μεγας 
Αλέξανδρος τόν κατέςησε βασλ.έα είς 
τήν 2ιδώνα’ όταν εοαλ,ε τό βασιλ.ικόν 
διάδημα, έπαρουσιάσδη εις τόν Μέγαν 
Αλέξανδρον, όςις τόν είτε" “  δεν τρέ
πει νά φαντασδής, διότι εγινες βασιλεύς, 
άλλα νά ύποφέρτ,ς μέ υπομονήν, καδώς 
νπεφερες εις τήν πτωχείαν σου. , ,  αυ
τός δέ τόν άπεκρίδη μέ θαυμασμόν. “  ό- 
©εός νά δόση νά υποφέρω μέ «ςαδερότητχ 
ψυχής τό βχσίλειον J οί κόποι των χειρών 
μου έφθαναν είς τήν επιθυμίαν μου· ενώ 
τίποτε δέν ειχον, τίποτε δεν μελείπει, “  

ΑΒΕΝΖ0ΑΓ02 , έγννήδη είς τήν 2ιβύ- 
λην μητρόπολιν τής Ανδαλουσίας πεεί 
τό 980. έτος, θαυμάζεται διά τήν με_ 
γάλην του φιλανθρωπίαν, καί φίλοπτω- 
χ_ειαν επειδή ήτον Ιατρός καί έπισκέ- 
πτετο τους πτωχούς χωρίς πληρομήν, 
επωνομασΟη σοφος καί ένδοξος, λέγεται, 
ότι εζΤ.τεν 136, χρόνους χωρίς νά ά- 
σδενήση ποτέ.

ΑΒ1Α2, υιός του Ροβοάμ, υίοΰ τοϋ 
2ολ.ομώντος, οςις έπολέμησε τόν Ιερο- 
βοάμ δουϋ.ον τοϋ 2ολομώντος, καί είς 
μίαν ημέραν εφονεύδησχν s;  ̂ τ £ν

ζη ετ:ι Θεοδοσίου τοΰ νέου, ex των συγ— 
γραμμάτων του σώζονται. Αράτου με- 
τάφρχσις είς εξάμετρους ς-ίχους, καί άλ
λα διάφοεα.

ΑΒΙΚΕΝΑΣ , ό πλέον πεπκιδευμε'νος 
•ατρός τής Αραβίας’ είχε μνημονικόν 
θαυμάσιου’ παιδιόδεν έμαθε τά μαθημα
τικά, τήν φιλοσοφίαν, καί τήν Ιατρικήν. 
έςά.Οη μυςικός γραμματεϋς τοϋ 2ουλ- 
τανου Κάμπους. άπέΟανε δε κατά τό 
1036 Μ. X. εν Μεδίνη ετών 58. ήτ» 
δέ τοσον έκδοτος είς τάς ήδονάς, ώςε 
έλεγον περί αϋτοϋ, ότι ούτε ή Ιατρική 
τόν έδίδαξε τό ύγειώς ζήν, ούτε ή φιλο
σοφία τό καλώς ζήν .

ΑΒΙΜΕΛΕΧ, Βασιλεύς τής Αίγυπτου, 
είναι και άλλος ομώνυμος αΰτοΰ, ό υι
ός τοϋ Γεδεών, όςις έςάΟη καί κριτής 
των Εβραίων μετά τόν Ιησοϋν τοϋ Νχυή 
και εφονευσε καί τούς άδελφοΰς του, 
καί άλλος Αβιμέλε/. όςις έκοιμήδη έ- 
βδομήκοντα χρόνους εις τήν άλωσιν τής 
Ιερουσαλήμ ύπά τοϋ Ναβουχοδονοσορος, 
ό αυτός ήτον καί υποτακτικός τοΰ Προ
φήτου Ιερεμίου.

ΑΒΙ-ΟΞΒΙΑΣ, Ις-ορικός Αραψ. ουτος 
άπαριδμεϊ σχεδόν τριακοσίους Ιατροφιλό
σοφους, καί συγγραφείς Αραβας Μωαμε
θανούς. έξ αυτών έσημειώσαμεν τους πλ.εον 
εγκρίτους. Ραζής πέρσης τά γένος. Αλι- 
αββάς. Αβικ ένας. Αοενζοάρος. Αββερροης. 
Αλβουκαζής. άποσιωπήσαντες τούς λοι
πούς τών όποιων τά  ονόματα εχαδησαν.

ΑΒΙΧΑΡΗΣ, ή Αβίσαρος, βασιλεύς τις 
των Ινδών, κατά 2τράβ. πολεμησας με 

: τόνΠώρον κατά τοϋ Μεγάλου Αλέξανδρου.
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ΑΒ1Τ02 λλκεμος, από τήν Βιέννην Ισπανίας crspl της ποσότητος των άςε'ρων 

τής Γαλλίας, άνεψιός τοΰαϋτοκράτορος ταΰτα δε τα εσύνδεσεν ουτωπως εις φρχ-r. 
Αοίτου, καί επίσκοπος τής πατρίδος σεις τινάς, ω ς ί κατά τήν ιδέαν του *- 
του· συνόγραψε ποιήματα εις ς-ίχους εξα- ζηγοΰντο διαφοροτροπως τάνοηματατων. 
μότρους. εν εξ αϊτών διαλαμβάνει περί εζη -ττερΐ τά 1540. Μ. X. 
αρχής τής αμαρτίας, περί ύπάρξεως Θε- ΑβΡΟΖΕΛΜΗΣ, Θράξτις Ερμηνεΰς 
ον, καί ττερί κατακλυσμόν ετερον πε- του Βασιλεως Σεύδου, ό ι̂ς/πρότερον εγρά 
ρί παρθενία;· εζη κατά το 520. Μ,Χ. φετ0 ^βρόζε/.μος. Βενοφ .

ΑΒΡΑΑΜ ό Πατριάρχης, απ’ αυτόν ΑΒΡΟΚ0ΜΑΣ , Πόρσης ,  Σατράπης 
κατάγονται οί Εσραιοι, ουτος απο την τ ής Φοινίκης επί τον Βασιλεως Αρταξερ- 
χαλδαίαν άπίρασε εις τήν χαναάν, οπού ξου το~ Μνήμονος. ΐδε Βενοφ. Κΰρ. Παιδ. 
Ιζη εκ τής κτηνοτροφίας, άναγκασμό- ΑΒΡΩΝ Αθηναίος, Ιςοριογράφος, ό
νος ποτέ άπο πείναν άπερατε εις την συνάγραψε περί Εορτών καί Θυσιών 
Αίγυπτον, απο την οποίαν υπεςρεφε τών Αρχαίων. Ιδέ Στεφ . 
πλούσιος, καί εχωρίσδη από τον άνεψι- ΑΒΡΩΝ Γραμματικός, Ρόδιος, μαδη- 
ον του Λωτ. εκλεζε τας πεδιάδάς των ,~ής του Τρύφωνος * εχρηματισε σοφιςής 
Σοδόμων καί Γομορρών, αί όποϊαι πό- 6ϊ ς τ ήν ρώαην ,
λεις κατεποντίσδησαν, αυτόν δε τόν τό- Αβ ΡΩΝΧΧΟΣ, ένδοξος Αθηναίος, σύγ- 
πον καταπλημυρρεΐ εκτοτε ή λεγομόνη χρονος του βεμιςοκλεους ,  περί τον ό- 
Νεκρά Θάλασσα, ό Αώτ εσώδη είς τήν ποιου αναφέρει ό Ηρόδοτος . 
πόλιν Σιγώρ. σχεδόν όλα τά εδνη εκεί- ΑγΑΘΑΓΧΙΔΗΣ Κνίδιος, Ιςορικός , 
νου του καιροϋ επροσκύνουν είδωλα καί ρ*ήτορ καί Γεωγράφος, ουτος ε"ζη περίτά 
ζώα. άλλ’ ό Αβραάμ επροσκύνει τόν ά - 147. Γί. X. συνεγραψε πολλά ίςορικά, 
ληθινόν Θεόν, ούτος 6ζησε χρόνους 175. τά όποια εμιμήδη επειτα ό Πτολεμχϊ- 
και άπεϊανε κατα τά 1862. Π.Χ. Η- ος. εκ τών Συγγραμμάτων του σώζονται 
ίε ία  γραφή δεν μάς άναφε’ρεί περί τής εκδόσεις τινές περίεργοι περί τής Ερυ- 
παιδεία; αύτοϋ. οί Ραββϊνοι άποδεικνύ- δρας δχλάσσης, καί κατ’ εξοχήν ώς πρός 
Ονν, οτι εφεύρε τά χαλδαϊκά γράμμα- τά ζωτικά καί φυτικά προϊόντα, ε'ξεδό- 
τα , τήν Αγρονομίαν, καί τήν όνειρο- θησχν εις τήν συλλογήν των ελασσονών 
κριτικήν, καί οτι συνεγραψε πολλά συγ- Γεωγράφων τοϋ Οδσωνιον. 
γράμματα. ΑγΑΘΑΡΧΪΔΗΣ , ένδοξος ςηατηγός

Λβ ΡΑΔΑΤΗΪ, Βασιλεύς τής Σουσια- των Κορινδιων. 
νής κα’ι.ύποτελής εις τόν Βασιλέα των AIV ΘΑΡΧΟΣ , Σάμιος , περίφηχος
Ασσυριών, ούτος πολέμων με τόν πρώ- ποιητής αΰτος πρώτος εκαλλώπισε·τά 
τον Κϋρον άπεδαν* είς τήν μάχην, ΐδε δεκτρα είς τελειότερα; τής εποχής τοιι 
Βεν. Κυρ . Παιδ. κατάςασιν, εζη κατά τό 480. Π.Χ.
- ΑβΓΑΜΙΣΗΟΣ , Εβραϊο; Ισπανός, ΑΓΑΘΑΡΧΟΣ, Ναύαρχος, Συρακούσι- 
Συγγραφ.ΰς τής περίφημου γραφής τής δς,τόν όποιον άνοιφερει δ Θουκυδίδης,



ΑΓΑβΗΜόϊΉΣ υιός OfA-νος. «Λ.
το" συνεγραψε συνοπτικως αην Γεωγρα
φίαν τοΰ Πτολεμαίου εις δυω διβλιχ. με 
έπιγραφήν, “  « « ο νυπ ώ  σε t ς τής 
Γ ε ω γ ρ α φ ία ς  Ιν Ε π ίτο μ η . , ,  εξε- 
δόθη ίλληνίς-ί και λ.ατίνιςΊ. εζη κατά 
τό 230. Μ.Χ.

ΛγΑΘΙΑΣ ό έκ Μυρίνης τής Αιτωλί
α** υιός τοΰ Μεμνωνίου και της ΙΙερι- 
κλεας. εζη κατά τό 500. Μ.Χ. ό Πχ 
τήρ του έςάθη Διδάσκαλος τής Ρητο
ρικής, αυτός δε ητον χριςκανός πολλά 
πεπαιδευμένος, και έπχνγέλλετο τήν 
τιροςατίχυ των Ρητόρων, σώζεται μία 
ίςορίχ συγραφεΐσχ άπό τον Ίδιον. με
τά  τόν θάνατον τοΰ Ιουςχνιανοΰ δασι- 
λεως τής Κωνςχντινουπολεως εκαμε και 
συλλογήν εις Ανθολογίας είδος των εξ 
παρελθόντων αίωνων επιγραχματοποιων 
καί ποιητών.

ΑΓΑΘΪΝΟΣ, Σπαρτιάτης, περίφημος 
Ιατρός, ούτος έπροσπχθησε νά συμβι- 
(ΰάαη τοσον μετά των εμπειρικών, κα
θώς και των Μεθοδικών τήν υπ’  αΰτοΰ 
όνομαζομενην έκλεκτικήν αιρεσιν, τής 
όποιας Τ,τον ό αρχηγός.

ΑΓΑΘΪΝΟΣ, υιός τοΰ περίφημου Θρα
συβούλου, ίίς'.ς ένίκησε ε’ις τους Ολυμ
πιακού; αγώνας. Ιόέ Παυσ.

ΑΓΑΘ0ΒΟΪΑ02, Αλεξανδρινός. Κυνί- 
νιος Φιλόσοφος, τόν όποιον άναιερει ό- 
Λουκιανός,

ΑΓΑΘΟΛΑίΜΩΝ, Αλεξανδρινός, περί
φημος μηγχνικός ,  σύγχρονος τοΰ Γεω- 
γραιου Κ/.α'-διου Πτολεμαίου.

ΑΓΑΘΟ ΔΑΙΜΩΝ , χυμικός όςις εζη 
περί τόν πεμτον αίώνχ μετά Χριςόν.

Αγ ΑΘΟΒΛΕΙΑ, Μήτηρ Πτολεμαίου

<»υ Φιλοπάτορος, Βασιλέως των Αίγ'υ
πτίων. ίδ. 2τράβ.

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, οίτος πριν γίνη Βα
σιλεύς τής Σικελίας, ητον κεραμέύς ο
μότεχνος με τόν πατέρα του, φύάσαςδό 
εις τή Βασιλικήν αξίαν, οσάκις έκά- 
Οητο εις τήν τράπεζαν έβαζε μεταξύ των 
χρυσών σκευών καί πήλινα, λεγων ά- 
συςόλος, ότι κατάγεται από αυτήν τήν 
ποταπήν τέχνην. εφαρμακεΰΟη από τον 
ΑρκάγαΟον κατά τό Β90, II.X,

ΑΓΑΘΪΓΣΟΣ υιός το5 Ηρακλέους 
και τής Εχιδ/ης εκ τούτου κατήγοντο οϊ 
Αγαθυρσιοι· Ηρόδ.

ΑΓΑΘΩΝ, Αθηναίος, ποιητής τραγι
κός καί κωμικός, εζη κατά τό 410. Π.Χ, 
ελαοε τήν νίκην με τήν πρώτην του 
τραγωδίαν, καί ήγαπατο μεγάλως άπΰ 
τόν Εΰριπίδην καί Παυσανίαν, έκ των κω
μωδιών του σώζονται λείψανα τινά έκδο- 
Οε/τχ εις τήν συναγωγήν των Ελλήνω/.

ΑΓΑΚΛΕΗΣ, εΓς έκτων έπισήμων 
Μυρμιδό/ων, πατήρ του Επειγε'ως. Ο- 
μήρ . Ιλί . Π*

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, υιός τοΰ Ατρε'ως καί 
τής Ευρώπης Βασιλεύς τοΰ Αργους, αρ
χηγός των ςρατευμάτων τής Ελλάδος ε’ς 
τήν πολιορκίαν τής Τρωάδος. έκεϊ έδω- 
κε καί τήν Βριση'ίδα εις τόν Αχιλλε'α , 
τήν όποιαν ό Ίδιος ήχμαλωτισεν ,  όταν 
μέ πόλεμόν έκυρίευσε τήν χωράν τής Βερ- 
νέσης. έφονεύθη άπό τόν Α’ίγισθον κατα 
τό 1183. Π.Χ.

ΑΓΑΜΗΔΗΣ, ός κατεσκεΰασ* το' Ιε
ρόν τοΰ Ιππίου ΓΙοσειδωνος εις τ Ίν ΤΓ0- 
Xtv τής Πελοπόννησου Μαντινειαν, ο- 
ΓΓατήρ του ώνομάζετο Εργ’ινος, βασιλεύ^ 
των όρχομενίων ητον άύελ-ος τοΰΤρο-



Χ βΧ

φωνίου. κα* οί δύω ουτοι ησαν ίριφοι 
αρχιτέκτονες, ττιρΐ αντοϋ αναφέρει ό- 
Απόλ. καί Ηαυσ.

ΑΓΑΜΗ ΔΗΣ, υιός τοϋ Εργίνου, Βασί
λειος των Ορχομενίων, καί αδελφός τοϋ 
Τροφωνίου. περίφημος τεχνίτης της άρ- 
χαιότητος , οίκοδομήσας μετά τοϋ ά- 
δελφοϋ του τόν εν Δελφοϊς Νχόν τοϋ Α
πόλλωνος, καί τό θησαυροφυλάκιο'/ τοϋ 
ίίριέως Βασιλέως των βοιωτών Οκηρ.

ΑΓΑΙΙΑΙΟΣ, τύραννος της πόλεως β 
ρε νο εστό της Εύβοιας Δημ.

ΑΓΑΠΗΝΩΡ, υιός τοΰ Αγκαίου, καί 
έγγονός τοϋ Λυκούργου, Βασίλειος της 
Αοκαδίας. ούτος έξες-ράτευσε μετά τοϋ 
Αγαμέμνονος κατά της Τρωάδος με 60, 
πλοία. ΐδ. Οχηρ Ιλ. 609,

ΑΓΑΠΗΤΟΣ , διάκονος της Μεγάλης 
Εκκλησίας, εζη κατά τό 530, Μ.Χ. έ- 
χρημάτισε Διδάσκαλος Ιουςχνιανοΰ τοϋ 
αύτοκράτορος. έγραψε ττρός αυτόν 72. 
•παραινετικά κεφάλαια, περιέχοντα κα
νόνας καί συμβουλάς περί των Βασιλι
κών χρεών άναϊορικως προς τό υπήκο
ον, τά όποια ονομάζονται Βασιλική σχέ- 
δη. έξεδόδησαν πολλάκις εις τά  παρί- 
σια καί αλλαχού.

ΑΓΑΠΙΟΣ Βλησμάς ιθακήσιος, έσπού- 
δασεν εις τάς Αθήνας, εχ^ρημάτισε Ιε- 
ροκύρηξ τής Μεγάλης Εκκλησίας.

ΑΓΑΠΙΟΣ, Αλεξανδρινός. Ιατρικών 
μαδημάτων εξηγητής, ούτος ήλΟεν εις 
Βυζάντιον, και άπε'κτησε μεγάλην φή
μην καί δόξαν διά τήν εμπειρίαν τής 
επιςήμης 'Τ0υ·

ΑΓΑΠΙΟΣ , Φιλόσοφος, Αθηναίος τό 
γένος, συνέγραψε περί φιλοσοφίας.

ΑΓΑΠ1 ΟΛΕ’ ϊΟΣ, υΐος τοΰ Αίγυπτου,

φονευδεΐς ίπό τής Βυρήντ.ς δυγατράςτου 
Δαναού. Απολ,

ΑΓΑΡΙΣΤΗ, ©υγάτηρ τοϋ ΚλεισΟένους 
εκ Σικιώνος, σύζυγοςκαί τοϋ Μεγακλέους. 
Ηρόδ. -  ©υγάτηρ του Ιπποκράτους, καί 
Μήτηρ τοϋ Περικλεούς.

ΑΓΑΣΘΕΝΗΣ, υιός τοϋ Αύγειου, ωκί 
Πατήρ τοΰ ΓΙολυξένους, Βασιλέως τής 
Ηλιδος. είς των μνηςήρων τής Ελέ
νης Ομηρ.

ΑΓ ΑΣΙΑΣ, περίφημος άγαλματοποι— 
ός Εφέσιος, υιός τοϋ Δοσιδέου, καί δωρι- 
κώς άγησίας, εις τό όποιον ονομα άλλοι 
ύποδέττουν άλλον.

ΑΓΑΣΙΑΣ ό Στυμφαλίτης έκ τής πό- 
λεως Στυμφάλου έξ Αρκαδίας. Βενφμ,

ΑΓΑΣΙΚΛΗΣ , σοφός Βασιλεύς τής 
Σπάρτης, ούτος έκαμε νά ανδή ή ειρή
νη είς τήν έπικράτειαντου. έρωτηδείς πως 
ήμπορεϊ ό Βασιλεύς νά ζή μέ ασφάλει
αν; άν φέρηται, άπεκρίδη, προς τούς 
υπηκόους του, ψς ένας πατήρ πρός τά 
ίδιά του τέκνα, εζη κατά τό 650. Π.Χ.

ΑΓΑΣΤΡΟΦΟΣ , είς των επισήμων 
Τρωχδιτών , υιός τοϋ Παίονος, τόν.όποιον, 
ό Διομήδης έφονευσεν είς τήν μάχην*

ΑΓΑϊΗ Θυγάτηρ τοϋ Κάδμου καί τής 
Αρμονίας, καί γυνή τοϋ Εχίονος, με 
τόν όποιον έγέννησε τον, Πενδεα. αΰτη 
ήτον αφιερωμένη είς την λατρείαν τοϋ 
Βάκχού, καί επειδή ό. ΙΙενδεύς δεν τό'$ 
έδόξαζεν, έφονεύδη από τήν Μητέρα του.

ΑΓΑϊΟΣ, εις των υιών τοΰ Πριάμου 
Βασιλέως των Τρωαδιτών. τούτου τό ο_ 
νομα φέρει διά έπίδετον Αβυδηνος τ ις Ιλ.

ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιταλός από τήν Νεάπολιν 
Διδάσκαλος τής ποιητικής τοϋ νέου σχο
λείου. ούτος έπρόσδεσε τελειοποιήσεις



εις τήν Αρ/ΐτεκτονικήν. την ι~ αγ77 δεν eTtve Βασιλεύς δεν όδοθη sots
ς-οριαν της Νεαπόλεως. απίθανε Si κα- si; t it ; ήδονά; καί τρυφάς, αλλά ζών
tot to 1591, Μ.Χ.

α γλ α βα τα ς ,  ςρατηγός "'·; των ιίερ- 
«5 ν . Α χ·

ΑΓΕΛΑΛΑΣ, ονομα δύω περίφημων

μετρίω; κατά πάντα εσυνείθιζε νά λε'γη, 
ort ο Βασιλεύ; πρεπει νά ύπερβαίνη τούς 
κοινούς ανθρώπου;, ο/_: είς τάς'.τρυφάς 
καί χαυνο'τητα, χλλ’ εις τήν εγκράτειαν

ιταφρονησ 
θαύχαζε βλέπων ’ίδιον Βασιλέα εν-ι , vxvu.ot',* νΛ&τίω/ τυν ^*υΐΛϋ/. c./—

ΑΓΕΛΑΟΣ, υΐος τοΰ Φραδμονος, εις ο̂αε’νον ομοια με τού; λοιμούς Σπαρ- 
ν επισήμων ΤρφοΑιτων, οονευθεις υπό ->άτας, καί τρεφόμενο/ μέ τήν αυτήν

τοΰ Διομήδου;, Γλ. Θ'. τροφήν, άλλ’ ό Βασιλεύ; επαυσε τόν θαυ-
ό

εις τήν Ιθάκην. θδ. ν . λευθερίαν',, εφάνη φοβερό; καί ένδοξος
ΑΓΕΛΑΟΣ υιός τοΰ Ηρακλέοο; κα ίτή ; νικητής ει; τού; κατά των ίίίρσων.πο·· 

Ομφάλη;, έκ τ .ΰ  όποιου κατήγετο ό- λεμου; , καί υπερασπιστή γενναίοι; τήν 
Κροΐσος Βασιλεύ; των Λυδίαν. Απολ. πατρίδα του κατά των εχθρικών κινη- 

ΑΓΗΝΩΡ ,  Βασιλεύ; τής Φοιν κης μάτων των Θηβαίων, καθώς καί ολας
r 1 * _ _ _ _ ..2  V. r 1 *» *  ̂ * * * *"

γυπτον έκυριεύθη άπό ανίατον πάθος
ΑΓΗΣΙΑΑΜΟΣ Λοκρά- E -.f—'Λ. * η /  * ,, _ — 4 , Γ°’  "•••vi1Op.o;, απεθανε ε ι; τον λιμένα τον ονομάζομε-/ V V * '

ι,ίόί τοΰ Αρχεςράτου νικητή; εις τού; Ο- ΰον Λιμήν τοΰ Μενελάου, α-οθνη^κω* 
χυμπιακού; αγώνας κατά τό 48J. Π.Χ. δό διέταξε νά μή φήσουν άγαλμα εις 
~'·,δ. τιμήν τ ο υ , “  &ν εγώ ειπεν , εκα-

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, εις από τού; πλέον ση- μα κανέν λαμπρόν επιχείρτμ*» *1™ 
.ιτν/.ού;, καί περίφημου; Βασιλείς τής κ*'όν νά τιμήση το ονομα μου και ου-

Πίνδ.
ΑΓ

μαντικούς 
Λακεδαίμ 
ειρήνην, ούτος πι

j. , ι · ·ν— * — ·.«·»· τίμηση το ονομα μου
Λακ- α.μο/ος και εις πόλεμόν καί είς χί τά αγάλματα , ,  * απεθανε κατά το

, ,   ̂ 107 ών« -ον εόαλεν *̂ 01. Χ.Π,
ό Προεύο; των παιδίων ,ό καθήση είς ΑΓΗΣΙΜΑΧΟΣ, Αί τναιος, τοΰ όποιου
ασημον w a  τοπον, χα: ,^λον ^  ή . ot ,ρεϊς υιοί ενίκησαν είς τούς έν Νεμέα
fov εις την σειοαν τοΰ -.i . ' ?  , _
\ ι , \ . *  Τ1771 βασί- αγώνα;. Πίνδ.Αευς υπηκουσε λεγων “  ;  - «/„ ,  ' s ’ . „ „ * -. ν .  ' „ ,*·ω θέλω α- ΑΓΗΣΙΜΒΡΟΤΟΣ, έμπειρο; θαί.ασσι-
h ° τ οΰς νός Ρο'δίος. Ιζη περί το 200· Π.Χ. οό-

ι λ οι Ιρω-, το; τόπον , ,  · τος συνήργησε εις τήν καταςροφήν της



*7 Βυβοί* πο'λεως Ερέτριας.
ΑΓΗΣΙΠΠΙΔΑΣ ,  Σπαρτιάτης, φρού

ραρχος ι καί; αρχών τής πόλεως^Ηρα- 
κλείας ©ου. Ε '.

ΑΓΗΤΟΣ, Σπαρτιάτης, υιός τοΰ Αλ- 
κείδου τοίτ,όποίου τήν γυναίκα ελαβε με 
απάτην ό Αρίςων Βασιλεύς τής Σπάρ
της. Ηρο'δ.

ΛΓΙΔΗΣ, ή Αγις,’ πρώτος υίός'τοΰ Αρ- 
χΐδάμου, κα'· Βασιλεύς τής Σπάρτης, 
ευτος ενικησε τους Αργειους εις ενα αι
ματώδη πόλεμον, ευρισκόμενός τετ» 
πλησίον τής Μαυριτανίας κατά προσω- 
πον των εχθρών, καί πληροφορημένος 
ών, οτι εμελλε να χάση εκείνον τον πό
λεμόν, διότι οί εχθροί ησαν περισσότε
ροι, ·· κάμνει χρεία, ε ίτε, να πολεμη- 
εη’ τις εναντίον εις πολλούς*», · τον η- 
ρώτησαν μίαν ημέραν είς ποιον είδος μα- 
θήσεως εγυμνάσθησαν οί Σπαρτιάτχι; εις 
το να ήξεύρουν, είτε , να τρομάζουν, καί 
να υποφέρουν την προςαγην.

ΑΓΙΔΗΣ, δεύτερος υιός τοΰ Εΰρυ- 
σθένους, Βασιλεύς τής Σπάρτης, ό ότοϊ- 
ος εφημίσθη εις τον πόλεμου τής Πε
λοπόννησου. ούτος έσυνείθιζε να λέγτ, ό
τι οί φθονεροί άνθρωποι είναι τολλά δυ
στυχείς, επειδή ή ευτυχία των άλλων τι
μωρεί αυτούς τούς ίδιους, τον ήρώτησε 
ποτέ ένας κακοποιός, ποιος ήτον όκα- 
λητερος των Σπαρτιατών; αυτός δετόν 
άπεκριθη, €ς τις δόνησε ομοιάζει, άπέ- 
δανε το 907. Π.Χ.

ΑΓΙΔΗΣ τρίτος, υιός τοΰ Αρχιδά- 
μοΰ, και εκγονος τοΰ Αγησιλάου . μο» 
Λον οτι ταιδιοδεν άνετράφη εις σάς ελ, 
τνχίας και ηδονας , άφοΰ εφθασεν εις 
τή' διοίκησιν τής άριςοκρατίας , ,:ος

ών παρέτησεν όλος τάς ευτυχίας χ*1 V 
δόνας, καί έδόθη εις τό ναι μεταρρυθμν 
ση, οχιαο’νον τόν έαυτο'ν του, αλλά και 
τήν ιδίαν Σπάρτην , ήτις είχε διαφθαρη 
από τάς καταχρήσεις, μ όλα ταΰτα ΙμΙ« 
σήθη από τούς Εφο'ρους ,  καί εκατηγο* 
ρήΟη ώς άνατροπεύς των ηθών καί νο
μών τοΰ Λυκούργου ,  καί χατεδικάσθη. 
εις θάνατον, εις φυλακήν^ ευρισκόμενός 
ερωτήθη, αν μετενόησε δί αυτάς τάς και
νοτομίας, “  ςχι , άπεκριθη με γεναι·- 
τητα, δεν θέλω μετανοήσει εις τά ίπ ΐ»  
χειρηματάμου, τά όποια θέλλουν ένωθή 
πάντοτε μέ τήν τιμιότητα, μο'λον 3τΙ 
ήξεύρω, οτι ταΰτα άλλο βραβείο·/ δεν 
θέλουν υιοί δώσει παρά τόν θάνατον, όταν 
δε είδε τόν δήμιον πλησιάζοντα με σχοι
νί ον εις τάς χεΐρας διά νά τόν πνίξη , καί 
κλαιοντα “  άφες, ε πεν, έγώ νά κλαίω 
τήν ατυχίαν μου καταδικαζόμενος αδί
κως, καί τυλιξχς ευθύς τό σχοινιού εις 
τόν λαιμόν του τό παρεδωκεν είς τον 
δήαιον νά έκτελέση τήν άποφασιν.

ΑΓΙΔΗΣ Βασιλεύς τής Σπάρτης* 
κατά τό 250. Π.Χ. όςτςκατ άρχάςιε- 
ξωρίσθη καί πάλιν ηλθεν είς Λακεδαί-^ 
μονά, όπου έθανατωθη κατά 244. ΙΙ.Χ· 

ΑΓΙΛΟΪΛΦΟΣ , πρώτος Βασιλεύ^ 
τής Λομβαρδίας ( επαρχία τής Ιταλι»" 
ας. ) όπου εγινε χριςιανο’ς . πριν ν’ ά» 
ναβή είς τόν Ορονον, ήτον ΔούξτοΰΤο-ι 
ρίνου. έκλεγθείς σύζυγος της·Βασιλίσ-ι 
σης Θεοδολίνδας ,  εςεύθη Βασιλεύς μΗ 
σιδηροΰν φέφανον. άπέθανε’τό 613. Μ Μ  

Α Γ ΙΣ , ίδέ Αγίδης. I
Α Γ Κ Α ΪΟ Σ , Γεωργο'ς. φυτεύων ά μ ί  

πελώνα,έφέρθη μέ σκληρότητα πρός τοδ· 
δούλους του. όθεν καί εις εξ αυτών τ**|



Λαττ,ράσ5η νά ρ.ή φόάοη νά φάγη *πό 
τον καρπόν τή ; άυ. πίλου. άλλ ο Αγκαι- 
ο;, όταν εφβασεν ό καρπό;, £τρύγα χαί
ρω·,, καί επρό;αξε τόν δοόλον νά τόν κε- 
ράαη. ενω δέ ερεελλε νά φίρη τό ποτή 
ρ·.ον εις τό ςορ,ατου, τον ενΟύρ/.σε τήν κα
πάρα/. ό δε δούλος είτε “  μεταξύ /ει
λεών καί κυλικο; πολύ τό διάςημα,, 
εν τοσουτω ήλΟεν άλλο; λε'γων, ότι χοί
ρος μεγιςο; φθείρει τα κλήματα, τη ; 
άμπελον. ό δε Αγκαΐο; άφησα; τό πο- 
τον, ωρμησε κατά το ο χοίρου, καί πλη- 
γωόεί; όπ αύτοΰ άπεΟανε. ό Ψερεκύδη; 
λέγει, ότι ·νπό χοίρον Καλυδωνίου, ( ή δε 
Καλυδών πολι; τη; Ακαρνανία; εί; τήν 
Ηπειρον. ) επληγώΟη εί; τόν μηρόν καί 
απίθανε.

κρίόη τό εν Δελφοί; μαντείο/, ότι είναι 
εότνχες-ατο;, ερωτάμενον υπό τον Κροι 
σον, αν όπαρχη άλλο; εΰτυχί;ερο; αν* 
τον. Ανάχ. περί.

ΑΓΛΑΟΦΠΝ, ονομα όνο πεοιφημων 
ζωγράφων τή ; άρ/αιοτητο;, ες ών ό μεν 
εζη περί τήν πέμπτη/ εκατονταετηρί
δα Π .X. καί ήν πατήρ τον Πολύγνωτον 
καί τον Αριςοφωντο;, ζωγράφων π:ρ'~ 
φημών. ΙΙ’λάτ. ό δ' άλλο; ήτον υιό; τοϋ 
Αρι;οφώντο;,' καί εκγονο; τοΐί προτε'ρον* 
ζών περί τήν Τετάρτην εκατονταετηρί
δα. Π.Χ. πλάτ.

ΑΓΝΙΑΛΙΙΣ , νίό; τον Αγνίον, ε’;  
των Αργοναυτών. Απολ. Ροδ.

ΛΓΝΙΟΣ, πατήρ τον Αργοναύτου Τι- 
φνο;. Απολ.

ΑΓΚΟΣ Μάρκο;, τέταρτο; Βαοιλεύ; 
τό/ Ρωμαίων. άνετη ε ί; τόν θρόνον με 
τά τόν Τοϋλλον Ο;ίλιον κατά τό 038. 
H.X. επολίμησε μέ νικητ'.κά τρόπαια 
κατά’των Λατίνων, ενίκητε προοετι τον; 
Βεείοει;, τού; Φιδηνάτον;, τον; Βολού- 
σκου;, καί τού; Σαβίνου;. επρόοΟεσεν 
εί; τό Βασίλειον του καί τό όρο; όνθαα_ 
ζόχενον Ιανίκουλον. ήτον φίλο; τή; ει
ρήνη; και των τεχνών, έόαοίλενοε /'.ό
νον; 34.

ΑΓΛΑ1Σ, δνγατηρ τοϋ Α5 ηναίον 
Μεγκα/.εον;. περιβόητο; διά τήν υπέρ
μετρο/ άύδηφαγίαν τ η ; . Αιλιαν.

ΑΓΛΑΟΝΙΚΗ ,  ή Αγλα/ίκη, Ονγα- 
τηρ τον Ηγητνρο; Βασιλίω; τή ; Θεσ
σαλία;· είχεν Αρκετά; γνώσει; τή ; Α
γρονομία;, προελεγε δέ καί τά ; εκλεί-
ψτι_ς Σελήνής. Π),θ!>τ ·

Α ΓΛΑΟΣ, πενη; τ ι ;  άνήρ, ζών από 
τήν γεωργικήν. '· ~°ν όπείον άπε-

ΑΓΝΟΔΙΚΙΙ, γυνή τ ι ;  εν Αύή/αι; , 
ητι; πρώτη ήρχισε νά μεταχειρισϋη τήν 
Μαυ.μικήν τέχνην ε ί; τά ; τικτοΰτα; γυ
να ίκα;, ενώ προτεοον έγεννοϋοαν μέ τήν 
βοήθειαν άνδρών Ιατρών, νγιν.

ΑΓΝΗΝ , φρατηγό; των Αθηναίων 
επί τον Πελοπον.ησιακον πολέμου. πα
τήρ τοΰ Θηραμίνου;, ο ;ι ;  εκτιτε τήν 
Λν,φιπολιν. Θον. Β . όΟεν Αγνώνεια, 
μνημείο·/ ε ί; τιμήν τον Αγνωνο;.

ΑΓΝΗΝ , Τήϊο;, Αξιωματικό; Αλε
ξάνδρου τοϋ Μεγάλου. Αιλιαν.

ΑΓΝΗΝΙΔΗΣ , ρήτωρ καί δημαγω*
γο; εν Αθήνα1. ; ,  κατηγορήσα; τόν Φωκι-
ωνα ώ; προδότην, οντο; έΟανατώύη α
πό τοΰ; Αθηναίου; περί τά  318. Π.Χ. 
Αρον έπληροφορήΟηοαν τήν κατα τον 
Φωκίωνο; άδικον καταδίκην.

ΑΓΟΓ ΑΚΡΙΤΟΣ , περίδοξο; α
γωγό; i, Αθήνα·.; . οντο; διεδε’/ίη τόν 
Κλίωνα, ών πρότερον «ΰτελοϋ; κατατ

2



ςάσεω; καί άλλαντοπωλης. Αριςοφ.
Α ΓΟ Ρ ΑΚΡΙΤΟΣ , άγαλματοποιός 

Τΐάριος. μαθητής καί έπιςήθιο; του Φεί
διου, του όμοιου εν άγαλμα της Αφρο
δίτης εύρίσκεται εις το χωριον της Ατ
τικής Ραμνοΰντα.

Α.ΓΟΡΑΝΑΕ , ποιητής τις εκ τής 
νήσου Ρόδου. Καλλίμ.

ΑΓΡΑΤΑΟΣ. αυτή μετά τον θάνα- 
το'ν της έτιμήθη ώς θεά, εις την Κύπρον 
είχε καί ναόν. καί έν καιρω τής εορτής 
της έθυσιάζετο κατ έτος μιοι δυςυχης 
παρθένος, εως ότου θίφιλος Βασιλεύς τής 
Κύπρου μετε'βαλ.εν εκείνην τήν απάν
θρωπου θυσίαν, προςάξας νά θυσιάζηται 
επί του βωμού δάμαλις άντί τής παρ
θένου.

ΑΓΓΙΠΠΑΣ, υιός τοΰ ίίρώδου. ,άνα- 
βάς εις τον θρόνον τής Ιουδαίας, Ι$ει- 
ξεν εν αξιομνημόνευτου παράδειγμα ευ
γνωμοσύνης . μιαν ημέραν ενω εφερετο 
εις φυλακήν διά προςαγής τοΰ Τιβερίου 
εδίψησε μέύπρεβολήν. Θάυμαςος δε τις 
λεγόμενος έπότισε τήν δίψαν του. έπει
τα δί αμοιβήν ό Αγρίππας άναβάς εις 
τον θρονον, τον έκαμε έπιςατην των κτη
μάτων του, καί άποθνήσκων, διέταξε εις 
τούς κληρονόμους του νά μή τοΰ άφαι- 
ρε’σουν το έπάγγελαα. άπεθανε κατά 
τό 43. Μ.Χ.

ΑΓΓΙΠΠΙΝΑ, θυγάτηρ τοΰ Γερμα
νικού', και μητηρ τοΰΝέρωνος. ήτον εύ
ρα ία, πλ.ήν φιλήδονος , καί φιλόδοξος, 
τρις ύπανδρεύθη, και τόν έσχατον αν- 
δρα της τον Αΰτοκάρτορα Κλαύδιον καί 
θειον τη ; έφαρμάκευσεν ή ίδια, διά νά 
λάβη τόν θρονυν ό υΐος της Νερών, ένας 
ποτέ τής είπεν, ϊτ ΐ ό Νερών μίαν ημέ

ραν θέλε: τήν θανατώσει, αυτή δε άπε- 
κρίθη “  δέν πειράζει, αν αύτος μέ φο- 
νεύση, φθάνει μόνον νά καθήση εις τόν 
θρόνον.,, ίδε Νε'ρων,

ΑΓΓΡ ρ'ίΟΣ, δημαγωγός τις έν Α- 
θήναις, ός-ις αϋξήσας τόν μισθόν των εν 
τή Εκκλησία, συναθροιζόμενων Αθηναί
ων ευνοήθη τοσοϋτον ύπό τοΰ λαοϋ, ως·® 
μετά τόν θάνατον τοΰ Θρασυβούλου τον 
εκλεξαν c-ρατηγόν. ό Α ριφοφάνης εφάπ
τεται αΰτοΰ ύς μαλθακού καί ηδυπαθούς. 
Αρις·. καί Αργύριος παρά Εενοφ.

ΑΓΧΙΑΑΟΣ. έίς των επισήμων Ελλή
νων έν τή πολιορκία τής Τρωαίος. Ιλ. Ε ·

’ΑΓΧΙΑΑΟΣ, Βασιλεύς των Ταφίων* 
καί πατήρ τοΰ Μαίτου, φίλος δέ τοΰ 
Οδυσσέως. Ομηρ. Οόυσ.

ΑΓΧΙΑΑΟΣ, ήγεμων τις των Φαιά- 
κων. Οδυσ. Θ .

ΑΓΧΙΝΟΗ, θυγάτηρ τοΰ Νείλου, σύ
ζυγος τοΰ Βήλου, καί μήτηρ τοΰ Δα
ναού καί Αιγύπτου. Απολλοδ.

ΑΓΧΙΣΗΣ, υίός τοΰ Κάπυος. όταν 
οΐ Ελληνες έκυρίευσαν τήν Τρωάδα, αυ
τός ήτον ύπέργηρος, καί έκινδύνευε νά 
καή από τήν πρυκαιάν. ό δΐ Αινείας τον 
έπήρε εις τήν Σικελίαν μαζή του όπου καί 
άπεθανε ταφείς έντίμως εις όρος Ερυξ.

ΑΓΧΙΤΕΙΑ, γυνή τοΰ Κλεομβρότου 
Βασιλεως τής Σπάρτης , καί μήτηρ τοΰ 
ΙΙαυσανίου, όςις έπολεμησε τούς Περσας 
εις τάς Πλαταιάς. ένδοξος διά τήν πρός 
τήν πατρίδα αγάπην της αΰτη κατεδί- 
κασεν ή ιδία τόν υιόν της εις θάνατον, 
ότι άπεδείχθη προδότης τής ελευθερίας 
των Ελλήνων, κατ’ άλλους εκαλείτο Α- 
λ.ειθεα. Πλούτ.

ΑΓΧΟϊΡΟΣ, υιό; τοΰ Μιδου Βασιλι-



Χ·»Χ
ως τής Φρυγίας ? ριφθεις «κουσιως *'-ς 
ϊν  χάσμα τό όποΐον ήνοιχδη -πλησίον τής 
πόλεβς των Κελενών διά νά σώση τήν 
/ώοαν »πό"τόν έπαπειλονμενον κατα- 
ΐϊοντιβρΛ'ο Πλουτ. και Οπ,.ιαΛ

ΑΔΑ , θνγάτηρ -ro'J Εκατόμνου, καί
yyvi) 'row Ιδρ’.εω^ Βασ*.Λε 
jti-r* τόν θάνατον τον 
λευσεν αν τη εττί τής έπ 
Μ εγάλου. Αρριαν. άναο

ως τής Καριας. 
όποιου έοασι- 

:οχής Αλες, τον 
' . Α' .

ΑΔΑΜ, ό εκ θείας χειρος πλασΟείς 
πρώτος άνθρωπος , καί πατήρ τον αν
θρωπίνου Γένους . έταθη ό Διδάσκαλος 
■τής ανθρώπινης γνωσεως καί πασης ε- 
πις-ήμης. εζησε χρόνους 930. καθώς άπο- 
δεικνΰουν οί Γαοοίνοι , ο'ίτινες μετέφρα

> /» > \ Μ . . . . .  τ «σαν τον -οιοντου εκ τον εοραικου εις το 
Λατινικόν, καί έπειτα ό Φαορίκιος εις

Σάλπισμά πολεμιτήριον της μεταφρά- 
τέως τον Βεκαρίον. τό Γαλλιςά γραμμί- 
νσν υπόμνημα περί τής παρούσης κα- 
ταςάσεως τον πολιτισμοΰ τής Ελλάδος, 
τό 1603. τον Ηλιοδώρου τάΑίΟιοπικά, 
μέ σημειώσεις Ελληνικός, και προλεγό- 
ρ,ενα εις τήν σημερινήν των Ελλήνων 
Γλώσσαν, τό 1805. τήν Ελληνικήν βι
βλιοθήκην. τό ]830. εϊε'δωκεν άνωνύμως 
τήν παοάδοξον συν.βουλήν τειών επισκο
πών πρός τον Παπαν Ιούλιον τον τρίτον.

Α Λ AM ΑΣ, είς των επισήυ,ων Τρώα- 
διτών, νίός τον Ασίου Ορ.ηρ. Ιλ. ις.

ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ, πατήρ τον Αχαιμε- 
νίδους, Ιθακήσιος, Αχαιμενίδαι δέ εκα
λείτο καί μία γενεά τής Περσίας των 
επισημότερων Γενεών, εκ τής οποίας κα- 
τήγ^εο οί εως τον Δαρείου βασιλεΰσαν-

τήν αντον βιβλιοθήκην Ελληνικήν.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Κοραής, χΐος, έγεν- 

νήθη εις τήν Σμύρνη/ τη 27, Απριλίου. 
1748. υιός τοΰ Ιωάννου Κ,οραή χιού, καν 
τής θωμάίδος Ρυσίας Σμύρνα ίας. οΰτος 
ό ένδοξος Ελλην παιδισΟε/ εσποΰδασε είς 
τό σχολεΐον τής Σμύρνης τήν Ελληνι
κήν διάλεκτον υπο τον Αρ'χιδιδασκάλου 
Χρύσανθον Καραβία ΐ9ακησίου, επειτα 
τήν Ιταλικήν, Λατινικήν , καί Γαλλι
κήν διάλεκτον καί Εβραϊκήν. τό 1812, 
απερασε ε ς τό Μονσπελλιερόν, όπου έ- 
σπουδασε την Ιατρικήν, απίθανε είς τό 
Παρισιον τη 6, Απρίλιον 1833, τά  συγ
γράμματα τουτου τοΰ περιφήμου άνδρός 
είναι τα ακόλουθα, έςεδοδησαν τό 1799, 
χαρακτήρες τον θεοκράτου, Ελλην.ςί καί 
Γαλλιςί μέ προλεγόμενα κα! σημειώσεις 
Γαλλικής, τό 1600. περί Αέρων ΰδάτων 
καί τόπων τον Ιππο κράτους, το ISO J β τό

τες, ες ής έκλίγοντο καί οί Βασιλείς των 
Περσών. Ηρόδοτος.
ΑΔΔ1ΣΩΝ Ιωσήφ, ποιητής ένδοξος, καί 
λαμπρός Φιλόσοφος . ΕγεννήΟη είς τήν 
Αγγλίαν κατά 1672. Μ,Χ, -περί δέ τόΐ695, 
συνέγραψε ποίημα είς τιμήν τον Γολι- 
ελμου τρίτον, έξίδωκε δέ καί άλλα συγ
γράμματα, ό.ναφεροντα έγκωμιαςτκώς 
Οριάμοους Τοΰ έ’Ο/ους του, τό όποιον έ- 
προίενησεν είς αυτόν τήν έννοιαν τον 
λαόν, εςάόη μνςικός γραμματεΰς τής 
πατρίδας του, καί μετ ού τίολν παραι- 
τησας τό έογον τούτο, έδόΟη όλως διόλου 
εις την σπονδήν, απίθανε τό 1719, Μ.Χ· 

ΑΔΕΒΙΓΗ, Ονγάτηρ τον Εΰρίκουαπο 
τήν Γερμανίαν καί ανεψιά τοΰ Αυτο- 
κράτορος Οθωνος πρώτου. ε?αθη περί
φημος είς τήν Ελληνικήν και Λατινι
κήν διάλεκτον, απίθανε το 980, Μ.Χ, 
ΛδΕΙΜΑΝΤΟΣ, αρχών h  Αδήνα-ς ,
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Σιμ. Επ .
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ. υιός τον Αβυκοφίδου, 

σύγχρονος τον Αλκιοιάδου , ς·ρατηγός 
των Αθηναίων, όςις ενανμάχησε μετά 
Λυσάνδρου εις -τούς Αίγός ποταμούς και 
ήχμαλωτίσθη νπ αντοΰ, Ξενοφ,

ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ, ναύαρχός τ ις  των Κο* 
μινθίων. Αχ.

ΑΔΕΙΜΔΝΤΟΣ, υιός τον Κήπιδος εξ 
Αθηνών. Πλάτ.

ΑΔ Ε ί Μ AN ΤΟΣ , υιός τον Αρίς-ωνος 
καί της Περικτιόνης, καί άδελφνς τον 
Φιλοσόφου. Πλάτωνος. Πλάτ. Πολ.

Αδ ΕΪΜΑΝΤΟΣ, άδελ φός Γλανκωνος τον 
πρεσοντερον καί τοΰ Καράσχοου. Πλ.άτ*

ΑΔΕΡΒΑΛΗΣ, υιός τοΰΜικεψα Βα
σίλειος της Νουμιδίας. οντος ε/ικήθη ά- 
τεο τον Ιουγοόρθα, καί έζήτησε τήν βοήθει
αν των Ρωριαίω/, ή δε Γερουσία διώριβε 
τον Αόερβάλην νά όρίζη τήν κάτω Νου
μιδίαν, τόν δε ΙουγούρΟα τήν άνω. άλλ 
αυτός μή εύχαρις-ούμενος, έπολε'αησε τόν 
Αδερβάλην , καί τόν εφόνευσε κατά τό 
113. Π.Χ.

ΑΔΜΗΤΟΣ, Βασιλεύς των Μολοσσων 
εις τήν Ηπειρον όςις συνήργησε επί τον 
ΙΙερσικον πολέμου κατά τής Ελλάδος, 
μολον οτι εφαινετο αδιάφορος, όταν δε 
ο Θεμιςοκλ,ής εξωρίσθη από τάς Αθήνας, 
αυτός τον εΛεχθη φιλ.οφρο’νως, καί τόν 
βπρομηθενσε ολα τά αναγκαία, κατα- 
φεύγοντα εις Περσίαν.

ΑΔΜΗΤΟΣ, υίος τον Φερητος καί Βα
σιλεύς τής Θεσσαλίας, οντος έννμφεύθη 
τήν Αλκης'.ν θυγατέρα τοΰ Πελίου, ήτις 
απίθανε εκουσιω; δια νά σωση τήν ζωήν 
τοΰ άνδρο'ς της. εζη περί 1840. Π.Χ.

ΛΔΓΑΣΤΟΣ, υιός τοΰ Ταλαον καί τη-

Λυσιμάχης, Βασιλεύς τοΰ Αργους, ον
τος Οττάνδρεύσε τάς θυγατέρας τον μό 
ύυω έξωρις-ους, την με/ Αργείαν με τόν 
Πολ.υνικην, τήν δε Δνϊπύλην μ» τόν Τν- 
δεα, άφον τούς νπεσχεθη καί τήν βΐς 
τήν πατρίδα των έπκςροφήν.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ, εις των σοφών, εζη πε
ρί τά ΐ80, Π.Χ, ήπατρίς του ητον ή- 
Τυρος. έχρηματισεν μαθητής Ηρώ5ου τοΰ 
Αττικόν, καί διάδοχος τής σχολής βΐς 
τάς Αθήνας, ο Καϊσαο Αντώνιος τόν β- 
τίμα μεγαλως, καί τόν εςειλε πολλά- 
κις καί δώρα, έχρημάτισεν επειτα καί 
Δ’.δάσκαλ,ος εις τήν Ρώμην.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ, Εκκλησιαςικός Σνγγρα- 
φεΰς, σννεγραψε μίαν εισαγωγήν »ίς τήν 
θείαν Γραφήν, εζη τό 450. Μ,Χ.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ, Αντοκράτωρ τής Ρώμης 
κατά τά 117. Μ.Χ. φιλήσυχος Καϊσαρ, 
μολονοτι πριν ν άναοή εις τόν θρόνον ί -  
τρεφε κατά τον λαόν έχθροπαθείας τ ι -  
νάς, Γε’ροντος'τινάς ζήτημα ήρνήθη πο
τέ, πράς τούτον δέ παρονσιασθε’ντα καί 
δεύτερον με κεφαλ,ήν καλ.λωπισμε’νην ώς 
νε'ος, καί αίτοΰντα, ό Βασιλεύς άςειως 
είπε. “  τοντο ήρνήθην καί τον πατρός

ΑΔΡΪΜΑΧΟΣ, Βασιλεύς τις των Μα- 
χλνων έν τή Σκυθία. Αουκ,

ΑΔΪΤΗ, μία των πεντηκοντα θνγα- 
τε'ρων τον Δαναόν, φονεύσασα τόν μνη- 
ςήράτης Μετάλ.κην. Απολλόδ .

ΑΔΩΝΙΣ ,υίός τον Κινύρον Βασιλε'ως 
τής Κύπρου, καί τής Μεθάρμης Ονγατοάς 
τοΰ Πνγμαλίωνος.

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ, Σπαρτιάτης , εες των 
μα/εσάντων μετά Πανσανιον έν Πλαται- 
« ϊς  κατά τών Περσων. Οντος βφονευσβ
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ASPOUH, γυνή τον Ατρέως, Ι ιλ\- 
- j ΰπό ^o'j ίίνες-ου, ***$ *i ΕλντΛίμνη— 
^pa νϊ?ό tow Αιγιοθευ.

ΛΕΠΟΣ, Ιατρός από τ ή·, Αμιδ* πό- 
λιν πρωτεύουσαν της Μεσοποταμίας κα
τά τό 500, Μ,Χ, Χριςιανός. Εχρηαά- 
τισε και Κόμης. Σώζεται ·ν σύγγραμμα 
βυτοΰ ττΐρΐ Ιατεικής εις 16. Βιολιά.» ι ‘ ' ( (

ΑΕΙΙΩΝ, ^εο'.φηαοςτζ; Ζωγοαφος, ζΓ>ν 
κατά τούς χρονους τοΰ Λουκιανού Λουκ.

ΑΖΑΗΛ, καί υιός Αδερ, εοασίλευσαν 
εις τήν Συρίαν κ ατά τό 865. Π. X.

ΑΖΑΝ', η Αζήν Ιων. υιός του Αεκάδος 
καί τήςΕρατοΰς. πατήρ τοΰΚλήτορος, 
οςις ίλαβεν εις μερίδα μέρος της Αρ
καδίας, τό ό ποιον εκαλείτο ίπ  α ν τον 
Αζανίχ. Παυσ.

Αζάνης, είς 'rio'i ςρχτευσά/των 
του Ξεοξου κατα της Ελλάδος ςρατη- 
γος των -Σογδιανων* Ηρού,

ΑΖΑΡΙΑ2 , ο αυτός και Ουσίας, κα- 
τα το 811. Π.Χ. Εβασιλευσεν ε.τΐ της 
Ιουδαίχς, έτατζείνωσε τους ΦΛυςαίουςι 
έξηπλωσε ταΟρ.α ττς Εττ./.ρν.'τε.ας του· 
Siεδεχθη δε επειτα τήν Βασιλείαν αν- 
το5 ό νίός τον Ιωάθχμ καί μετ’ αυτόν 
• υιός τον Αχχζ.

ΑΖΕΜΙΛΚΟΣ, ιιίος τον Βασιλέως της 
Τυρόν. Αρ’ρ’ίαν.

ΑΖΕΪ2 , νιος τον Κλειμενου εκ τον 
Ορχομενοΰ πόλεως τής Βοιωτίας, αδελ
φός τον Αργί/Ου, καί πατήρ τοΰ Ακτο- 
ρος . Παυσ.

ΛΘΑΜΑ2 , νιος τοΰ Αιόλου καί εκ- 
γονος τοΰ Κλληνος. Κατ άρχάς εβασί- 
λϊυσεν ε’ς τον Ορ/^ εναν της Βοιωτίας,

Λ

τό οποίον εκχλήθη υπ αϊτόν Αθχυ.αν 
τ ία , μετά ταΰτα δέ ελθών εις τήν Θεσ
σαλίαν, κατώκησε περί τήν χώραν τής 
Φθ-.ώτιδος, λαβών δε -πρώτον εις γυναί
κα τήν Νεφέλην εγε /νητεν εξ αυτής τον 
Φοίξον καί τό"/ Ελληνα, είτα δε V 
φενΟείς τήν Ινώ έγέννησε καί έξ αυτής 
τόν Λεαρχον καί Μελικίρτην, καί τε 
λευταΐον τήν Θεμιςώ θυγατέρα τον ϊ  
-όεως Βατ.’/,έως των Λ'/.πίθων, μετά τής 
όποιας εγέννησε τόν Λεύκωνα, Ερύθιον, 
Σχοινέα, καί Πτώον Απολλδ.

A WAN Λ ΝΙΟΣ ό Με'γας, Διδάσκαλος 
τής Εκκλησίας εγεννήθη εις τήν Αλε
ξάνδρειαν κατά τό 206, Μ,Χ. άπέθανε 
κατά τό373, ήτον περίφημος γραμμα- 
τικός καί Γήτωρ συνεγραψε -περί Αρια- 
νών και Ελλήνων καί άλλα διάφορα.

AWEM-WAIS, -περίφημος Αραψ. εζη 
προ τον Μωάμεθ, ήτον πλούσιος, άνδοεΐ- 
ος και σοφός, τα ελεύθερα κινήματα του 
τον εδεικνυον ένδοξον, ό υιός τον Αδης 
ήτον των ,δογμάτων τοΰ Μωάμεθ, διά 
τό όποιον καί ήγαπχτο άκρως απ’ αυ
τόν. Επονομάσθη Ε λεύθερ ο ς τοΰ  Ε
λευθ έρ ο υ , διά τά φιλελεύθερα φρονή
ματα τοΰ πατρος του.

ΑΘΗΝΑΓΟΡκί-, Αθηναίος, Φιλόσο
φος Πλατωνικός, ήνθη κατά 177. Μ,Χ. 
καί εφιλονείκει πάντοτε κατά των Χρι- 
ς-ιανών. ήθελησε νά άναγνώση τήν θει- 
αν Γραφήν, προς εύχαρίςησιν, τής πε
ριέργειας του, άλλ εντοσούτω έφωτισθη 
τόσον , ίοςε άντ εχθροΰ εγινε και Δι
δάσκαλος τής αλήθειας τον Εύαγγελιου. 
Τούτου τοΰ άνδρός σώζονται πολλά, 
συγγράμματα εις τό Ελληνικόν *α 
Γαλλικόν .
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ΑΘΗΝΑΙΟΣ , Αιγύπτιος, περίφημος 
Γραμματικός. Εζη εις τούς χρόνους τον 
Καίσαρος Αντώνιον. όντας συνέγραψε 
πολλά Συγγράμματα περί τούτον, καί 
ένα μέγαν θησαυρόν Ελληνικής Αρχαι
ότατος ,

ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Μηχανικός. Ηνθη κατά 
το 212, Π.Χ, Εγραψε ττρος τόν Μαρ- 
κε'λλιον εν σύγγραμμα περί Μηχανημά
των, περιγράφω/ τάς ιδίας του εφευρέ
σεις , καί άλλων τινών, 

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ, Περγαμηνός. «ίς των 
ένδοξων Στωϊκών Φιλοσόφων, οίκειότα- 
τος φίλος τον Κάτωνος, πλησίον τοΰ 
όποιου έτελείωσε τόν βίοντου.

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ , από Ταρσόν, περί
φημος Στωϊκός Φιλοσοφος, φίλος τοΰ Αΰ- 
γούς-ου, καί Διδάσκαλος τον Τιβερίου.

ΑΘΓΜΒΓΟΣ , Σπαρτιάτης τις, ος-ις 
λεγεται οτι έκτισε τήν πόλιν Αθνμβρα 
εν τη Λυδία Στράβ.

ΑΙΑΚΗΣ, πατήρ τοΰ περίφημου τυ
ράννου τής Σάμου ΙΙολυκράτους. Οντος 
περί τό 450, Π ,Χ. οίκειώθη τήν τυραν
νίαν, καί άφήκεν αυτήν κατά διαδοχήν 
εις τόν Πολυκράτη·/ Ηρόδ.

ΑΙΑΚΙΙΣ, υιός τον Σολοσωντος, τύ
ραννος των Σαμίων, Ηρόδ.

ΑΙΑΝΤΟΔΩΡΟΣ , μαθητής τοΰ Σω~ 
κράτους , καί άδε/.φός τοΰ Απολλόδω
ρον. Πλάτ.

ΑΙΑΣ, ικος τοΰ Οιλε’ως Βασιλέως των 
Αοκρων, οςις έλθών εις τήν πολιορκίαν 
τής Τρωαδος, έδειξε μεγάλα σημεία τής 
άκαταμαχήτου ανδρείας του , φονεύσας 
προς τοϊς άλλοις καί πολλούς επισή
μους Τρωαδίτας, επις-ρέφων δε' εις τήν 
Ελλάδα· ναναγησας επνιγη .

ΑΙΑΣ , ό Με'γας, υιός τοΰ Τελαμώ- 
νος, Βασιλέως τής Σχλαμ'ίνος, καί δεύ
τερος μετά τόν Αχιλλέ* κατά τήν άν- ;
ο, ' ^- < ι ι ε ·ορειαν « ν ς  x.ou αυτός cx τ »ν ςρ α τε^ . 
σάντων κατά τής Τρωάδος. Εις τήν πο
λιορκίαν αυτήν έμονομάχησε μετά τοΰ 
Εκτορος μίαν ολην ημέραν, καί μόλις 
πρός τό εσπέρας διηλλάχθησαν μεταξύ 
των μέ φιλικά δώρα, τά  ό ποια έσχά- · 
τως εςάθησαν δί αυτούς όλεθριοτατζ.
Ο μέν Αίας έδωκε ζως-ήρα περικαλλή, 
από δε τοΰ Εκτορος αύτός έλαβε ξίφος 
θαυαάσιον. μετά δέ τόν θάνατον τ·ΰ Α
χίλλειος , φιλονεικήσας ό Αίας διά τά 
όπλα τοΰ θανόντος , προκριθέντος τοΰ 
Οδνσσέοις, αυτός από τόν θυμόν του έ- 
μάνη, καί όρμήσας έσφαζε τά  ποίμνια 
τοΰ Ελληνικού ς-ρατοΰ, νόμίζων ότι φο
νεύει Ελληνας, λαβών δέ καί ένα κρι
ό·/ τον ένομισεν Οδνσσέα, καί πρός πε
ρισσότερα·/ έκδίκησιν τόν έμάςιζε, έξ ου ' 
έπωνομάσθη καί Μαςίγοφόρος. Αλλά τέ
λος έλθών εις εαυτόν ,  καί αίσχυνόμε- 
νος νά ζή πλέον δί οσα ατιμαέργα έπρα- 
ξεν εις καιρόν τής μανίας του έφονεύθη 
ίδιοχείρως μέ τό Ίδιον ξίφος, τό όποιον 
έλαβε από τόν Εκτορα, δείξας έμπράκ- 
τως, ότι των εχθρών τά  δώρα σπανίως 
αποβαίνουν επωφελή·

ΑΙΓΕΣΤΗΣ, Βασιλεύς τής Σικελίας' 
έπιςρέψας από τόν Τρωικόν πόλεμον έ
κτισε τήν πόλιν Αίγε’ς-ην, καί άλλας, 
έφιλοξενησε τον Αινείαν, καί παρες-άθη 
εις τήν ταφήν τοΰ πατρός του Αγχίσου. ;

ΑΙΓΕΤΣ, υιός Πανδίονος τοΰ δευτέ
ρου Βασιλέως τής Αττικής, και αδελφός 
τοΰ Ταλλλαντος· άτεκνος ών ήρώτησε τό 
μαντείο·/ -ών Δελφών, και ύπήγεν εις
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γεμ,ονος Πιτδεως, έγβννησε τόν θτρεα 
Λπολλόδ;

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, υιός τοΰ Βϊ,;/λ  και τής 
A ff  ινότ,ς, εκγονος τοΰ Ποσειδωνος καί τής

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ , δυγατηρ τοΰ Αδράςου Αίβυας, καί αδελφός δίδυαος ποΰ Δαν«-
•V» ~ V. ...Γϊ,.-,- * ' V» « ν

τής _ Νύρ-φης Μελιάς, αδελφός coy Φο- τήκον-χ  θυγατέρας ταυ άδελφαΰ αΰτοΰ 
ρω/εω„ Βαοιλευς coy Αργους, εν. coy ο- Λαναοΰ εφονεόθ-ηταν από αυτός κατα προ 
-βίοι) εκλήδη ή /ώρα τής Α/αιας καί τροπήν τοΰ ίδιου των ιατρός, έκτός'τοϋ 
ι-ίκυωηχς Αίγιαλεϊα. Απολλεό, Λυγκεως τόν όποιον εαωσεν ή 1'περρ.νή-

ΛΙΓΙΑΛΕΓΣ, υιός τοΰ Αδράςου,ό- ? pa# Απολλόδ.
9 ΐς εκςρατευαας ιεετα των Επίγονων εις ΑΙΓΥΠΤΟΣ, υιός τοΰ Αίγόπτου. Απολό
τόν δεύτερον ©Τραΐκόν π ολίγον, εφονεΰ- 
6η tv τη ριά/η ΰπο τον Λαοαεδοντος οι 
Ου τοΰ Ετεοκλέους. Απολλόδ.

ΑΪΛΩΝΕΫΣ, πο-ητής. Πσιόδ. Οεογ. 
ΛΙΛΙΪΑΕΤΣ, Βασιλεύς των Μολουσών 

- ,. _ ε?ς τήν Ηπε’.ρον, τοΰ όποιου τήν γυναίκα
> η  >.ω, ΙΙερσεφονην Οελοντες να αρπαοουν ο βη- 

σεός καί ό Πε'.ρίδους, ερρίφδησαν ύπ αύ- 
τοΰ εις σκοτεινήν καί πολυ/ρονΆν φυλα
κήν. Πλοΰτ-

ΑΙΘΑΛΙΩΝ, περίφημος λης-ής. 
ΑΙβϊ’Α, Ουγάτχρ τοΰ Πιτθε’ως Βααί-

Αίγιαλείας. Ηρόδ,
ΑίΓΙΜΙΟΣ, Βα-'λεΰς τ5ν Αωριεων , 

περί τό όρος τοΰ Πίνδου, τόν όποιον ό Η
ρακλής ίαωσεν εϊς τόν κατά των Δαπέ
δων πόλερ-ον* καί προς αχοιβήν εβοήΟτ,-

l ir jv c jo -  .. , . /θεΐταν υπό τοΰ Θησέως, ή/ααλώτισαν
ΑΙΓΙΣΘ02 υεος του Θυεςου καί τής Ου- κβ1 ,ή ν Αϊ^

τής Τρωάδας . ρ-ετα καιρόν επαδε καί πούς έν.γόνους της Ακάραντ* **'· 
αυτός τό "ίδιον απο τον υιόν τοΰ a
ρονος Ορές-ην.

Λγααε-

ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ , Ιθακήσιος, πατήρ τοΰ

φωντα.
Α1ΘΩΝ, έπίπλας-ον ovojia, το^οπο'ί- 

ον όπεκρίθη ό Οδυσαεΰς , όταν αφθασεν



Χι'βΧ

« ιί την πατριέ* του Ιθάκην, μή βέλων 
άαεσως να. γνωρισδή υπό της Πηνελό
πης. θδ. Ρ.

ΑΙΘΩΝ, ούτως εκαλείτο είς των ίπ 
πων τοϋ Εκτορος 1λ. θ .

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, δεύτερα Αυτοκρατό
ρισσά της Μοσκοβίας καί της Ρωσσίας. 
ΕςάΟη ένδοξος διά τούς Νόμους τούς 
όποιους έσηςησε, οί όποιοι έρρ'ύδμισαν 
τά  ήδη των υπηκόων της, καί εύκολυ- 
ναν τό εμπόριον καί τάς τε'χνχς. Με
ταξύ εις τά λαμπρά καί ένδοξα κατορ
θώματα της ε’ίς τε τά  πολεμικά καί πο
λιτικά , κάμνει χρεία νά εγκωμιασδη 
ο ζήλος τον ό ποιον εδειξε διά τήν υγεί
αν των υπηκόων της. Επειδή εβεβαιώΟ η 
ότι τό εξάνδημα τής Ευλογίας επροξενει 
θάνατον εις τό Βασιλ,ειον της πολύ πε
ρισσότερον παρά εις άλλα μέρη τής Ευ
ρώπης ήδε'λησε νά εμφυλλιασδοΰν οί υ
πήκοοί της με τήν Βακκιναν, πράγμα 
δυσπαοά,δεκτον εις τον λαόν, καί διά— 
παράδειγμα εμφυλλιάσδη πρώτον αυτή 
η ίδια καί ό υιός της ός-ις ήτον ό κλη
ρονόμος τοϋ βασιλείου μέ αυτόν τον τρό
πον ελαβον θάρρος οί υπήκοοί της καί ε - 
γινε κοινός ό εμφυλλιασμός . καί ουτω 
διεφυλάχδη τό τέταρτον με’ρος των υπη
κόων της. Οί Γωσσοι επινέυσαν εις τόν 
Χριςον το 990. κατά τούς χρόνους Βα
σιλείου του Μακεδόνος, διά των διδα
σκάλων, τούς ό ποιους εςειλε προς αΰ- 
τους Ιγνάτιος ό Πατριάρχης Κωνς-αντι- 
νουπολεως. επείτα πάλιν επε’ςρεναν εις 
τήν πάτριον Θρησκείαν, με'χρις οΰ Βλ.ο- 
όιμηρος ό Δουξ αυτών ελαβε διά νυναικα 
τήν Ανναν αδελφήν Βασιλείου τοϋ Πορ
φυρογέννητου· Αΰτοκράτορος των Γιου,αί'

«ν ή όποια τόν κατεπεισε άαι όβάπτίι 
σδη αυτός καί μετεπειτα ολον τό ίδνος.

ΑΙΑΙΑΝ02, Κλ.αύδιος, Ρωμαίος, δι- 
ετριβε πάντοτε εις τήν Ιταλίαν , καί 
μόλον οτι δέν ήτον ποτό εις τήν Ελ
λάδα, είχε τόσας δυνάμεις εις τήν Ελ
ληνικήν όιαλ,εκτεν , ωςε μελίγλωττος 
καί μελίφθογγος ωνομάζετο.

ΑΙΑ 102, ΜοΤρις, επονομαζόμενος Ατ- 
τ ικ ιςής. 2υνεγρα·ήε περί Αττικών καί 
Ελληνικών λεξεων, πολλά ωφέλιμα. Ε— 
ξεδόβησαν εν Οξωνία τό 172, εις είδος 
λεξικού. Εζη κατά τό ί990. 'Μ.Χ.

Α1ΑΙ02, Αρις-είδης, άπό τήν Βιδυ 
νίαν . Εζη κατά τό ISO. Μ.Χ. ήτον 
Ρήτωρ καί σοφιςής περίφημος . Εχρη- 
μάτισε μαθητής Ηρώδου τού Αττικού, 
ώς επ* τό π/.εϊςον διε’τριβεν εις Γμΰρνην. 
καί διά τής εύγλ.ωττίας του κατεπεισε 
τόν Μ. Αΰρίλιον Αντωνΐνο ν χχ ί άν*- 
καίνησε ταότην τήν πόλ.ιν, ή οποία ε χ* 
κρημνισδή άπό σεισμόν, οί δε 2μυοναΐοι 
εις σημεϊον ευγνωμοσύνης τον όςησασ» 
χαλκουν άνδοιάντα , πλησίον εις τον 
βωμόν τοϋ Ασκληπιού. Εζη κατά το 1S4. 
Μ.Χ. 2υνόγραψε περί Ρητορικής , καί 
σώζονται μόχ,ρι τοΰδε 54. λογοι του περί 
διαφόρων υποδεσεων, καί τινες έπις-ολαι. 
Εξεδοδησαν δέ Ελλη νολατηνιςί έν Οξω- 
νία τό 1722, 1730. Μ.Χ.

ΛΙΜΙΑΙΑΝ02, Κάϊος Ιούλιος, εγεν- 
νήδη εις τήν Μαυριτανίαν κατά τό 270, 
Μ.Χ. Ούτος υπήρξε ς-ρατηγός των Περ- 
σών, έπειτα όέ εκηρύχδη παρά των ς·ρα- 
τιωτών Αύτοκράτωρ κατά τό 254. Ε— 
πολέμησε τούς Αύτοκράτορας Οϋαλερν 
ανόν καί Γάλλον καί τούς ενίχησε. Ε- 
φονεύδη δέ χπό τούς ςρατιώτχς του είς



τον πόλεμον,
ΑΙΜΙΛΙΟΣΠΑΫΑΟΣ, οίπωνομασνεις 

Mcuu&vuco'i. (  m o i \Π*3λος Αιμί
λιος δΒάρ’ρ'ων, i  νικηθείς ev Καναις. )
rpvtVT* ■‘*5* *ν ί
χησ* τούς Λιγόύρσος το 142 Π.Χ. εκυ- 
f i tu e t  τό Βασίλειον των Μακεδόνων, καί 
«λαβε τόν ΪΙερσε'κ τον Βασιλέα αυτών 
αιχμάλωτον, λεγουσι δε ότι , ζητών νά 
χωρίση τήν σύζυγον του Παπιρίαν, άπε- 
κρίίη εις τούς φίλους του, οΐτινες εβχύ- 
μχζον, καί τον ήρώτων τήν αΙτίχν του 
χωρισμού μιας τοιαύτης ευμόρφου καί 
φρονίμου γυναικός. “ ιδετε τό υπόδημα 
μου είναι νεον καί εύμορφον, όμως αναγ
κάζομαι ία  τό ρίψω, καθότι εγώ αισθά
νομαι οτι με βλίβει.,, ουτος άπε’Οανε κα
τά τό 168, Π.Χ.·

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΑΚΓ8Ν , Ιταλός από 
τήν Βερόνην, σύγχρονος τοΰ Ποιητοΰ Ο
βιδίου, ποιητής καί αυτός περίφημος. 
Εκ των ποιημάτων του (ώζεται μόνον τό 
περί Ινεργειων τωιΤ χόρτων, Ικδο&έν εν 
Νεαπόλεε κατά τό WT7 .

AIMS2N. εις των υποςρατηγών τοΰΝε. 
ςορος Ικ Πύλου, υιός τοΰ Κρεοντος Βα- 
αιλεως των Φηοων.

ΑΐΝΕΑΧ, Θηβαίος, χοροδιδάσκαλος. 
χατα 2χολ, ΙΙιν$» ti# όποιον ό TltvSou. 
Ρ>« ^€χεφ ίζετο  βοη9ον μή δυνάμενος 
μονος εις τό κόΐνον διά τό ισχνόφωνόν του 
νά εκφράζητ*·, εις τους χορούς τά  ποιή
ματα του.

ΑΙΝΕ ΑΣ, ςρατηγός τις των Κοριν9ί-  
ων. θουκ.

. Α Β Ε Α ϊ, ετερος τρατηγός έκ της 
_ ίτυμφάλίδος πολεως της Αρκαδίας. £ε< 

ΑΙΝΕΙΑΣ, ςρατίωτικός ■/.%[ τλτ.%·.-

δευμενος. Ουτος εξίδωκε Συγγράμματα 
ςρατηγικα, ίξ ων σώζεται εν άπιγραφό— 
μενον, Τακτικόν καί πολιορκητικόν. ! -  
ζη κατά τό360, Π.Χ.

ΑΙΝΕΙΑΣ, Γαζαϊος, Πλατωνικός φι_ 
λόσοφος, μαθητής τοΰ Ιεροκλε’ους. Ιγινε 
χριςιανός, καί εμαρτύρησε κατά το 484 
Συνεγραψε διαλογικώς, περί άίανασίας 
ψυχής, καί άναςάσεως των νεκρών.

ΑΙΝΕΤ0 Σ, υιός τοΰ Δηίωνος Βασιλε'- 
ως τής Φωκίδος, καί τής Διομήδης θυ- 
γατρός τοΰ Εούύου. Απολλόδ.

ΑΙΝΕΪΣ, υιός τοΰ Απόλλωνος καί τής 
Στίλβης, πατήρ τοΰ Κυζίκου. Ορφ. Αργ.

ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΣ, υιός τοΰ Πεταΐκοΰ, 
καί πατήρ τοΰ τυράννου θήρωνός εν Α- 
κράγαντι.· Ηινδ, Ολ. I

ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΣ, εκ Κνωσσοϋ ζών κα
τά τούς χρόνους τοΰ Αΰγού,ου. Σκεπτι
κός φιλόσοφος. Φώτ.

■ΧΐΝίΚΟΣ, Αθηναίος, ποιητής κωμι
κός τής παλαιός κωμωδίας· Συνε’γραψε 
δράματα, ίπιγραφόμενα Αντεια. * 

ΛΙΟΛΟΪΓ , υιός τοΰ Ελληνος καί τής 
Νύμφης- Ορτηίδος, εκγονος τοΰ Δευκα
λίωνος , Βασιλεύς εις Θεσσαλίαν κατά 
τό 1913. U.X. £ξ ου κατήγοντο οι Αίο- 
λεΐς. Νυμφευτείς τήν Ενορίτην ίγεννη- 
σε τόν Κρι9έα, Σίσυφον, Σαλμωνέα, Δη- 
ίωνα, Μάγνην, καί Περιήρην. θυγατέρας 
δέ τήν Κανάκην, Αλκυόνην, ϋείσιδίκην, 
Καλυκήν, καί Περιάήδην. Απολλοδ. ;

ΑΙΟΛΟΣ , μυθολογούμενος ®*δς τι*ν 
άνε’μων. Λ

ΑΙΟΛΟΣ ,  εκ Λυρνησοΰ πόλεώς της 
Φρυγίας, όςις ήκολού9ηβ*.·* ν̂ Αινείαν 
εις τήν Ιταλίαν. Ούϊργ· f φ

Α1ΠΪΤΟΣ, υιός τοΰΕλ**0" Βασιλε'-
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b* τ ις  Φαισάνης tv Αρκαδία, τοΰ όμοι
ου ό^τάφος ητον επί τοΰ.ορούς της Κυλ
λήνης. Ορ.. ΐλ . b ,

ΑΙΠϊΤΟΣ, υιός τοΰ Κρεσφόντου, κ«ϊ 
τής Μερόπ*ής θυγχτρός τοϋ Κύψελου, εις 
των Ηραχλειδών. ό Αίπυτος όμως διχ- 
οωδείς πλησίον τοϋ πάππου του Κυψε- 
λου, άνετράφη παρ’ αυτί», έ'ως ού φθά- 
σας t i j  ηλικίαν καί έπιτρέψας είς Μεα- 
βήνην έφόνευσε τον Πολυφόντην, καί έ- 
πανεκτησε τήν ιατρικήν βασιλείαν. Απ.

ΑΙΠΪΤΟΣ, υιός τοΰ Νηλε'ως, καί εκ- 
γονος τοΰ Κόδραο* οΰτος λεγετχι οτι έ
χτισε τήν έν Καριχ πολιν Πριηνην.

ΑΙΣΑΚΟΣ, υιός τοΰ Πριάμου καί τής 
Αρίσβης , έμπειρος έξηγητής των ονεί
ρων · οΰτος προείπε τήν δυςυ-/_ιχν τής 
Τρωάδος ήτις εμελλε να προξενηΟη δ;α 
τοΰ ϊϊάριδος. Απολλοδ.

ΑΪΣΙΜΟΣ, αδελφός τής Αντικλείας 
μητρός τοΰ Οδυσσέως, καί πχτήρ._Λ*ΰ 2ε- 
νω·/ος. ν

ΑΣΧΙΝΑΑΑΣ, παρ Αριςοφ'. χβριχός 
τ ις έν τή Αττική , διατριβών πάντοτε 
εις τούς αγρούς αύτοΰ.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, υιός τοΰ Ατρόμητου καί 
τής ΓλαυκοΟεχς, Αθηναίος, αγενής, μι- 
Χρας ΧατΧς-άσεως, ρ'ήτωρ περίφημος, 
έχρημάτιβε μαθητής τοΰ Ισοκράτους καί 
τοΰ Πλάτωνος, καί τοοον ίΰόοκιμησεν 
εις τήν ρητορικήν, ώςε μόνον είς τον Δη- 
μοσδενην έδωκε τα πρωτεία, μέ τον σ- 
π,οΐον πολλάκις ήλθε καί είς φιλονεικί- 
ας. εζη κατά το 330. Π.Χ. Απίθανε 
βίς την Σάμον, ελαβε φήμην μεγάλην 
διά'τήν ευγλωττίαν του. οί Ελληνες ώ- 
νομΛσχν τους τρεις λόγους του τούς σω- 
ζομε'νους, τρεις Χαριτας. Σώζονται και

αΐ ε’ννεα επις-ολαί, τάς όποιας «γρα^ 
προς τούς Αίήναίους ών είς τήν εξορίαν 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ ό επονομαζόμενος Σωκρ*· 
τικός φιλΟσοφος, ύ'ίός Λυαανίου τοϋΑλ' 
λαντοποιόΰ* έγεννήΟη είς τάς Αθήνας) 
έχρημάτισε μαθητής καί οπαίος τοΰ Σ<*' 
κράτους, έκ των Συγγραχμάτων του σώ" 
ζονται μονον τρεις Διάλογοι, οΐτινες“$ 
ξείόθηβαν έν Λειψία κατά τό ί766 M.JC 

ΑΙΣΧίΝΙίΣ ό Μιτυληναΐος , ό επονο 
(λαοΟείς (ίητορομάςιξ.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ , Νεαπολίτης, φιλόσοφος 
Ακαδημιακός., μαθητής Μελανείου τοι* 
Γοδίου.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ Αρκάς, μαθητής τοΰ Ισο·* 
κράτους. ’ .

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, Μιλήσιος, πολιτικός Συγ· 
γραφεύς.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, Ανδριάντοπο'.ο’ς. 
ΑΙΣΧΙΝΗΣ , συγνράνας περί ρητο- 

ρικής τέχνης. ; y
ΑΙΣΧΪΛΟΣ, νίο'ς τοΰ ΕφορίωνΟς, ό

,r , V. „ « Γ „γέννηση εις,οτην Ελευσίνα της Αττικής? 
ποιητής περίφημος. ώνομάσθη πατήρ τής 
Τραγωδίας· έδωκεν είς τούς Ποιητάς την 
προσωπίδα καί τό ύποδημάτιον, καί τούς 
εκαυ.ε νά κατασκευάσωσιν έν άμάξιο^ 
αντί θεάτρου, τό όποιον μετεχειριζετο 
ό βεσπίδης. ό Σοφοκλής, ποιητής τρα-· 
γικός έρβήκεν μ αυτόν είς άμιλλαν, και 
τον ύπερίβή είς [λίαν Τραγωδίαν· όδεν 
ό Αισχύλος από τήν ύπε’ρμετρον φιλοτί- 
αίαν του άφήκε μέ λύπην τάς Αθήνας, 
καί άπε'ρασεν είν τήν Σικελίαν, όπου και 
άπε’δανε κατά τό 456. Π .X. Λεγουσιν»
ότι άπεΟανε με παράδοξον θάνατον « 
Αετός οα<ςάζων χελώνήν Αρκετά μεγά 
λη ', τήν άφήκε κατά τήν συνήθειάν



επί τής ταλάκρας αότο3, νοαϊτα; »ν - ARAM ΑΣ, νΐός τοΰ «τ,οιως χαίτης
τήν λεύκην πέτραν, καί τήν έσόντρι!.:. Φαίδρας. Οντος εςάλη όπό -των Ελλή- 
2ννε'γραίε i /νεν ι-,κβντα Τραγωδίας κχ- νων αε τόν Πϊαλααήδην καί Διορ,ήδην 
Τκ τίν Φατρίκιον · £* τούτων οωζοντχι εις τήν Τρωάδα διά να ζητήαωοι τήν Ε- 
μόνβν ε^τ*. Λ,ί'νην. ε'ς τό διάςηαα δέ αντής τής πρε-

ΑΙΪίϊΝ* , ό -πατήρ τον Ιατωνςς, υιός αοείχς εγέννητεν υιόν αέ τήν Λαοδίκην 
τον Ερ.ίέως, καί άδελρός τον Πελίον , θυγατέρα τον Πριαχου, τον όποιον άνε
του Νηλέως, καί άλλων. φΓ|άεα; εις όα- Ορενεν ή ΑΤ/ρχ , ή αήτηρ τον Θητεως* 
βντχτον γ'ρχς, ά/ένεωϋη διά τής πχρχ- είί δέ τήν άλωτιν τής Τρωάδας ό Ακαμ.χς 
κλήοεως τον Ιχοωνος. καί ό Δηαοφων ήλεννερωτάν τήν ΑιΟραν

AJiiO.UOi, ρ,νΟοποιός περί-ρηαος, νο- καί τον υιόν τνν, από τάς /.εΤρας των 
[εν,ιτχι κατά τήν κοίνήν γνωαήυ Φρΰ» Ελλήνων,
γιος. εγεννήΟη δον/.*;· 00ε/ ολέπω/ τήν AKAVNAN, νιος τον Λλκααίο'Ος και
εντελεικν τ.',ς γενεάς,τον , καν οτν δεν Κκλλνρρό ης Ονγχτρός τοϋ Α/ελώον, 
εν/.εν νποληΐιν καν τ ρνήν μεταξύ των εκγονος τον Αχενάρεω, όςες ελΟών εκ 
άν,ρωπων ρ,όλον ότι εν/.εν εκπ χιδενΟή X- τής-πόλεως φ'ορίδος, εις τό ρνε'ρος τής 
πο τον φνλοσορον ΐάδαω/α, πρός τόνο- Ηπειρον, τό όποιον άπ’ αντον ώνορνάτΟη 
ποΤον ε'/ον τόν πωλήοει, εδο9η εις τό Ακαρνανία, εκατοίκητεν εντανΟα, φε’ρων

Χ ΐ»)(

οντος
ναοννΟίτττ. νόθους, επιτηϊείονς καί εό- καί αίαν άπονκείαν. Απόλλοδ. ^

. ' 1 , - , . . .  α κ α 'Τ Ο Χ . νιος τον Ηελιον, ον«ρεςονς* τχντα επροξενηταν ενς αντον AKA-  ’ ·' .,-ΑΛ> άλά οι
ργάλην νπόληλν ενς ο/.r.v ίήν Ελλά- Τ
5α· φΟάτχτχ δέ ή φήρνη τής τοφίας τον λέγουν», τήν ϊπ ο λ ι . ν  α , ’ έ’ ε.
ενς τά ωτχ τον Κροίαον τον επήρε ε'ς τό ~ειδή ήρατΟη τον Πήλεχ, καιχντν,^ ^
-παλάτνόν τον όπου δνερ,εννε εως τέλους εΛεικνυε κχνεν οην,ε.ο/ *,*■■ ι,  ̂ ’
τής ζωής τον. έ'η τό 626. If.x . αντήν, τον ετνκοφχντηοε ..ρος .ο/ον,·

AJiS’.nOi. 2,ρνςήςί ά-αγνώςης τον γον της, ότι τήν ενοχλεί..οΟεν ο Ακα,ος
Μ.Ο.νδάτον Βχτίλέως τόϋ Πόντου, εγρα- εκοα/.ε τόν ΙΙηλεχ ενς τοκν/τ,;.ο/, ε ς 
Vs περί τής Ελένης, όπου χ/χρέρει ό- το II ,λιον ορος, όπου κανάρήκε/ 
τι ενρίοκετονν· εν ’όν-άρνον ρ,έγχ όνοαχ- άοπλον διά να τόν φαγωτι τά ότ,ρνα Ζγ 
ζόαενον Πάνας, καί αέτχ ενς χότό γεν- οί (->εοί τόν ίοοήίονν, κχί Ι?όνεν«ν οακ 
νχτχι ρνία πέτρα χςράπτουτχ, ή όποια θηρία χπήντηαεν. επνςρέψχς δέ χολαοης 
ά/άπτεται νπό τον Ηλιον , καί ενεργεί εϊί  τήν πολιν, έφονευτε και αντον 
*1ς τό νάδιιγενρη τήν αγ-άπην εις τούς χ<· τήν γυνχικα τ/ν,
6ρ.:.πονς· εγραγν κχ·. έγκ,.,αιον εις τόν ΑΕΙΛΙΟΣ , άνδρέϊος ςρατηγόί 
ΜνΟριδάτην. Ρωαάνων, ένίκηοε ρ.έ Ορναρ,βο' -°'

ΑΚΑΚ02, υιός τον Λνκάονος, όςις τίο/γ.ν περί τά56:}. καν επήρε 
εκτιοε τήν πόλ·./ Ακακήο-χ, -ή , >αχ λάφνρα, αγγεία αρ'Λ1?* ’ γ J ' ** 
ααδίαν. Παντ. τετάνους /ρνοοάς, **1 ρ-εγ^λο.^επε ,»
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φορέματα, xat άλλα ί ι  αφόρα, καί τον 
έδίωξεν από τήν Ελλάδα.

ΑΚ0ΝΤΙ02 Κώος, νέος ωραίος,‘αλ.λ 
άπλ.οΰς τόν τρόπον. Ουτος ίδών εις τον 
εν Δηλω ναόν τής Αρτε'μιδος^τήν Κυδίπ- 
ττττιν, νεαν εγχώριον ωραία/, τοσον έτρω- 
Οη άπό τά κάλλη της, ώς-ε εγραψε εις 
μήλον τούς λόγους τούτους “  σύλόραι- 
οτατη κόρη θελεις μέ είσαι κατά πάν
τα τροπον σύζυγος μου , ,  κα: ρ'ίύχς αυ- 
το εις τούς ποδχς της νε’ας, έςε'κετο διά 
νά λάοη άπόκρισιν. ή δέ Κυδίππη έπή- 
ρε το μήλον, καί άφοϋ άνε'γνωσε τήν γρα- 
*Ρήν αΰτού τό εδειξεν εις τούς γονείς της, 
οίτινες θαυμάσχντες τήν απλότητα τοϋ 
νε'ου, άπεκρίθησαν άφεϊζόμενοι, οτι 9ε'- 
λει γίνει τό θέλημά του. έπειτα λησυ,ο- 
νησαντες τήν ύποσχεσίν των καί τόν νό
μον, οςις ελεγεν, οτι πρε'πει νά εκπλ.η- 
ροϋται πάσα ύπόσχεσις γινόμενη εις ε
κείνον τόν ναόν, αποφάσισαν νά ΰπανδρεύ- 
σωσι τήν θυγατέρα των μέ άλλον τινά 
νε’ον εγχώριον* άλλ’ οσάκις έπλησίαζον 
αί ήμε'ραι των γάμων, ή Κυδίππη εκυ- 
ριεύετο από σφοδρούς σπασμούς, τέλος 
μαβοντις παρά τοϋ χρησμού, οτι άπρε
πε νά έκπληρωσωσι τήν ύποσχεσίν των, 
εδωκκν τήν Κυδίππην εις τόν Ακόντιου, 
και ούτως επληρώθη ή εγκάρδιος αυτοϋ 
επιθυμία.

ΑΚ0ΪΜΕΝΟ2, περίφημος Ιατρός εν 
Αθηναις, φίλος τοϋ Σωκράτους. ΓΙλάτ.

ΑΚΟΤ2ΙΑΑΟΣ, Αθηναίος, ό επονο- 
μασΟεις αγαθός, Οΰτος έσπούδαζεν εις 
τάς Αθήνας, έπειτα ήλθεν εις τήν Ρώ
μην έπι τοϋ Γαλβα, καί διατρίψας έκεϊ 
άπεκτησε πολλά χρήματα, διά των ρη
τορικών του λόγων, καί άφήκεν εις τούς

Αθηναίους τοκισμένα χρήματα άπειρα* 
ΑΚ0Τ21ΛΑ0Σ, εξ Αργους, υιός τον. 

Κάβα, άπόπολεως Κερκάδος, Ιςορικός 
παλαιοτατος.

ΑΚΓΙΑ2, είς των μνης-ήρ»/ τής Ιπ - : 
ποδαμείας, φονευθείς ύπό τοϋ πατρός αυ
τής Οίνομάου. Παυσ. ·

ΑΚΓΙ2Ι02 , Βασιλεύς τοϋ Αργους' 
Ουτος μαθών παρά τοϋ χρηάμοϋ, οτι ε- 
μελλε νά φονευθή από τόν εκγονον του, j 
εκλεισε είς χαλκοϋν πύργον τήν μονογε
νή του βυγατε'ρα Δανάην διά νά μή τε- 
κνοποιήση* μαθών δε 8τι αυτή έγεννησε 
παιδίον εκλεισεν αυτήν όμοΰ μέτόβρε- ; 
φος είς εν κιβώτιου, καί τό άφήκεν είς 
τήν θάλασσαν, τό δε κιβώτιου κατήντη- 
σεν εις τήν νήσον Σε'ριφον, όπου ό εκεί 
βασιλεύων Πολυδεύκης υποδεχθείς φιλ.ο- 
φρονως τήν Δανάην,, άνεθρεψε καί τόν 
υιόν αυτής Περσε'α. ό δέ Περσεύς ήλικί- 
ωθείς επεθύμησε νά περιε'λθη τόν κόσμον 
καί διαβαίνων από τήν Λάρισσαν τής 
Θεσσαλίας, εφόνευσε με τόν δίσκον τόν 
πάππον του Αχρισιον.

ΛΚΓΟΠΟΛΠΉ2 ΤΕΩΙΤΙΟΣ, Κων- 
ς-αντινουπολίτης, συγγενής τής Βασιλι
κής οικογένειας, τά 2υγγράμμχτά του 
είναι ή Φυσική του, ήτις παραβάλλεται 
μέ τήν τοϋ Αριςοτελους, καί ή Θεολογί
α  του μέ τήν τοΰ Πλάτωνος . εγεννήθη 
κατά τό 1220. και άπε'θανε κατά τό 
1282. Μ. X.

AKF0TAT02, υιός τοϋ Βασιλ.έως Κλε- 
ομενους του Β . 2παρτιάτης. ος-ις φυ* 
γών έκ τής Λακεδαίμονος- ηλθεν είς τήν 
Σικελίαν πρός βοήθειαν·_των Ακρχγαν-* 
τίνων. Διόδ. %

ΑΚΓ0ΤΑΤ02, εκγονος του προτερο?!»
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Βασιλέας τής Σπάρτης. Πλοότ, Γωμη/, καί τήν έκυρίευσι.

ΑΚΡΏΝ , Ακραγαντΐνος Ιατρός νιος ΑΛΒΑΝΟΣ Φραγγϊσκος, Ιταλός άπυ 
tou Βίνωνος. Εζη πρότοΰ Ιππακαάτους, Βολονίαν. εξαίρετος Ζωγράφος. Κ-
έγραψε περί Ιατρικής εις δωρικήν φράβιν. πωνομάσόη Ζωγράφος των χαρίτων. Α- 

ΑΚΤΑΙΟΪ, Πρώτος καί άρχαιότα- ^ ;Ό. κατά το 1600. Μ.Χ. 
τος Βασιλεύς τη ; Αττικής, πατήρ τού ΑΛΒΕΠΉΣ Λέων Βατίςας , Ιταλός 
ΕρυσίχΟονος, καί τής Λγραύλου γυναι-'άπό τήν Φλωρεντίαν, μαθηματικός, πε- 
κός^τοϋ Κεκροπος. Απολλόδ. παιδευμένος εις πάσαν έπιςήμην καί

ΑΚΤΑίΟΣ , πατήρ του Τελααώνος,
τον όποιον 'εγέννησεν εκ τ ις  Γλαύκης · 

AKTAUIN ,  υιός τοΰ _ λριςχίου και 
έκγονας τον Κάδμου .

Ακ ϊΛΑΣ ,  καλός Γραμματικός καί 
Μουσικός.

ΛΚΤΛΑΣ, έτερος Φιλόσοφος έγραψε 
σχόλια λογικά ττερί συλλογισμών.

ΑΛΑΒΑΝΔΟΣ, υιός "τοΰ Καρ’ρ'ός καί 
της Καλλιρρόης, οςις λέγεται, οτι έκ
τισε την πόλιν Αλάοανδα εις την Κα- 
ρίαν, 2τεφ, Βυζ.

ΑΛΑΛΚΟΜΕΜΑ ,  η Λλ.αλχομενής. 
Στράβ.

ΑΛΑΑΚΟΜΕΝΙΑ θυγάτηρ τοΰ Ωγύ- 
γου, εξ ης χατ άλλους λέγεσαι’ , οτι ω- 
νομάσϊη ή »ν Βοιωτία μικρά πόλις Α- 
λάλχομενχι ΙΙαυσαν.

ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΠΣ, αρχαίος Ηρως τής 
Βοιωτίας.

ΑΛΑΜΑΝΗΣ, Λοηζος, Ιταλός, από 
τήν Φλωρεντίαν, ένδοξος Φιλόσοφος, καί 
περίφημος Ποιητής, άφήκε πολλά Συγ-
VfVl*·*1*  *k τό Ιταλικόν. άπεΟ. κατά 
τό 1556. Μ.Χ.

ΧΑΑΡΡΙΚΟΣ, Πρώτος Βασιλεύς των 
Γότθων, επαρχία τής Μολδαυΐχς. Αφοΰ 
ίκυρίευσε την Ελλάδα καί τήν κατη 
φάνισε, άπεφασισε νά εξουσιάση καί τη / 
Ιταλίαν κατα το 410. περιεκύκλωσε τήν

ματατής Αρχιτεκτονικής, Ζωγραφικής, 
καί Γλυπτικής. Ούτος εφεΰρεν έν εργα
λείο'/ διά τοΰ όποιου έαέτοα ιιέ εΰκ.ο-κ k ι
λίαν καί βεβαιότητα τά βάθη τώ'< Θα
λασσών.

ΑΛΒΕΙΌΝΙΙΣ, Ιταλός υιός κηπουρού', 
Εγινεν Ιερεύς έπειτα επίσκοπος, Ητον 
τολμηρός καί φιλοίοξος. Ο Βασιλεύς τής 
Ισπανίας Γί/,ιππος Ελ τόν είχε μυς:, 
κόν γραμματέα , εις ολίγον Λ'ί διάςη- 
μα καιρού, ό Παπας τόν εφυλχκωσεν. 
ΰποπτευΟείς ίίτι αυτός είχε προδώσει τήν 
πατρίδα εις τούς Τούρκους , Απίό. εις 
τήν Ι’ώμην κατά τό ιΓ5^.

ΑΛΒΕΓΤΟΛΙΟΣ ΐάκωμος,'Ιταλός Αρ" 
χιτεκτων . Διά τήν άξιοτητά του και 
«πιτηδειότητα εις αυτήν τήν τέχνην, 
οΐ άκαδημίακοί φίλοι του τόν εςησανεν- 
αγαλ.μα εις τό εν Μιλανω βασιλικόν πα- 
νεπιςήμιον , ΑπέΟ. κατά τό ι805. εις 
ηλικίαν χρόνων 44.

ΑΛΒ1ΝΟΒΑΝ02 , Γάϊος, Ιππεός Ρω
μαίος , σύγχρονος τοΰ Οβιδίου. Συνε- 
γραψεν εις φίχους Ηρωικούς ©ησηιάδα. 
ήτοι περί τών πράξεων καί κατορθωμά
των τοΰΘησε'ως, ΕζηκχτάτάθΟ· II.X.

ΑΛΒΙΝΟΣ Πλατωνικός Φιλόσοφος. Εζη 
εις τόν καιρόν τοΰ Αλκίνοος με τον ό-

«* * «. *1 * ' VίζοΤο/ ?νίΑφ«νίΤ “V ®-
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ρ'«'.ν ίνομχ, κ*ί Σνγγράμμκτχ, Φυσικήν Ιφορία, εις |0. τόμους, διά τήν
ΑΑΒΟΤΚΑΖΗΣ, επίσημος χειροίγος ό — otecv ίφίειρεν δλην την πατρικήν το» 

των Αράβων. Ούτος ετίμησεν ,όπωφουν κατάςασιν , καί άπεύανε τυφλός καί 
τήν χειρουγικήν μεταξύ τών Αράβων, πτωχός ε ’ς το Νοσοκομεΐον τής Βολο- 
αιχειρουγικαί πράξεις τάς οποίας περί- νιας κατά το TGQ5. άλλοι άρνοϋνται 
γράφει προξενούν φρίκην ε’ς τάς εύχισΟή- *τοΰτο το ΰφερον 'jiat λε'γουσιν οτι άπε. 
τους ψνχάς διά τό σκληρόν των πράξεων, Οανεν εις τον οΤκόν tqu' περικυκλωμενος 
Ιςορικός τις των Αράβων ονόματι Α.βι- ά~ο φίλους του και «πο μαόητάς τον. 
οσβίας , όπαριΟμειμιχεδόν τριακοσίους 1- ΛΛΕΜΒΕί'ϊ’ΗΣ Ιωάννης] σοφός, μν- 
ατροφιλοσόφονς, καί συγγραφείς Α αβας φικός γραμματεύς της Γαλλικής Ακα- 
ΛΙώαμάΙχνούς . εξ αυτών εσημειώσαμεν δημίας. Εγεννή9η εις τά Παρίσια κατά 
τούς έγκριτοτερους. το 1717. Οίτος συνεγραύε τον προλογον

ΛΒΟΓΚΕΡΙίΗΣ , ένδοξος* φρατηγο'ς της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας, καί ε- 
της Πορτογαλλίας, άν&ρωπος φρόνιμος, τιμήΟη μεγάλος. Απε’8. κατά τό 1783- 
δίκαιος, αφιλοκερδής, και φιλάνθρωπος- ΑλΕΞΑΝΔΓΑ, Φυγάτηρ τοΰ Πριάμου» 
δκαμε! μιγάλμ ανδραγαθήματα εις τήν ητις» αλλέως Τ/ '̂γετο Κασάνδρα.
Ιίερσίαν καί εις τάς Ινδίας,, άπεΟ. κχ' ΑΛ Ε ΐ A Ν Λ Γ Α ,‘οίτος μ π ιγ ρ ά φ εται κχ!
τά τό 1515. εις ηλικίαν χρόνών 65. 2. μίατραγωδία -sjoij ποιητοϋ Λυκόφρονας. 
Βασιλεύς τής Περσίας τον έζήτησε νά Λουκιαν.
πληρόση^ φόρον δια μίαν πολιτείαν, τήν ΑΛΕΘΑΝ ΑΓΟΣ, Αφροδισιευς, (  πόλις 
οποίαν είχ,εν. εις τήν εξουσίαν του«ΐς τήν Αφροδισίχ εις Κόριν^ν τής πελοποννή. 
ΙΙερσιαν . άυτος δε τον εφειλε .σπαθιά uo<3, ) Φιλοσοφος περιπατητικός, μαβητής 
καί ,βολια λε'γω,ν “  . ΐδςύ τά άργύρια'-τοϋ Αριφο^λους. Εζη κατά τό211. Π.Χ. 
τά όποια πληρόνει ό Βασιλεύς τής Hop- Ηξευρν καλώς τάς Αριφοτελικάς λεξεις» 
τογαλλίας διά φόρον. '  καί μόνον αύτάς μετεχειρίζετο , χωρίς

ΑΛΓΟΡΑΤΗΣ Φραγγΐσκος’ , Φιλόσς* νά ϊνόν^Κλλας" νεότερων. Οί Αραβες 
φος, ποιητής αριςος, καί πο λλίι όγνώ> καί οΤ Ελληνες άφήκαν σχεδόν το OVQ* 
σμενος έπαγγελλετο τήν Ζωγραφικήν, μχ/τομ^ιςοτελους, καίεφερον πάντοτε 
Γλυπτικήν, αρχιτεκτονικήν καί Μούσι- εις μαρτύριο?* τον Αφρόδισεα. Εύρ ίσκον- 
κήν ίκαμε καί συγγράμματα, περί αν- ται καί ποίΐίά' συγγράμματα χύτου περί 
των των τεχνών. Ο Βασιλεύς τής Πρου- Είμάρμε’νης’, λ.αί" άλλων πολλών, 
σίας τον ετιμησε καί τόν εκααε μεγαν ΑΛΕϊΑΝΑΐ^Ι, ο Ιατρός, από τήν

Βολ ,νι'ας . εςάβη μεγας οδοιπόρος κα 
λαμπρός φυσιολόγο;. 2υνε'γρχψε μ ίι

κορος, ήτον Ιατρός, ό άλλος Α·,0εμιΟς» 
περίφημος μαθηματικός καί άρχιτεκτών
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ΑΛΕ2ΑΝΔΡ02 ΑιγαΤος, άπό τήν Η
πειρον, Φιλόσοφος περιπατητικός Διδά
σκαλος Νέρωνος Βασίλειος Ροιμης, όμον 
μέ τόν Χαιρίμονα Φιλόσοφον . έγέννησε 
δέ οίόν τον Καίλιον. αυτός ώνόμαζε τόν 
Νέρωνα πηλόν ανακατών, ενον μέ αιμα.

ΛΛΕ2ΑΝΩΡ, υιός τον Μαχάωνος καί 
έκγονος τον Ασκληπιόν. Παυσ.

ΑΛΕΞΑΡΧΟΣ , ανγγραφεύς .τις, τόν 
οποίον αναφέρει ό Πλούταρχος.

ΑΛΕΐΑΡΧΟΣ, ς-ρατηγος των Κοριν- 
ίίων εν το Πελοποννησιακώ πολεμώ. βου.

Λ Λ ΕΞΙ ΑΝ ΟΧ. Οίτες εκαλείτο πρό- 
τερον ό Αντοκράτωρ της Ρώμης Αλεξαν* 
Λ'ρος Σεβήρος. ΙΙρωόιαν,

ΑΛΕΞΙΑΣ , ον.μα άρχοντος τινός έ ν  
ΑΟτ.ναις. Ξενοφ.

A ΕΞΙΛΗΜΟ ε ,  Θετταλός τις πατήρ, 
τον Μενωνος. Πλατ.

ΛΛΕΞΗΚΛΗΣ, ς-ρατηγός των Αδηνα1 
ον εν τώ Πελοποννησιακώ ιρλεμω. Θουκ.

ΑΛΕΞΪΝΟΣ, Πελοποννήσιος εκ τής 
Ηλιδος, Φιλοσοφις , πολλοί φιλ.όνεικος, 
δια τούτο καί ΕλεγξΤνος έπωνομάσδη. 
εγινε διάδοχος του Ενβονλίδου, διεφέόετο 
μέ τόν Φιλοσοφο/ Ζήνωνα, περί τού ό
ποιου λέγει ό Ερμιππος, οτι άπερχόμε- 
νος εις τήν πόλιν Ολυμπίαν ε'ς τήν 
Αφρικήν, διά νά συςήση έκεϊ τήν Ολυμ
πιακήν όνομ’αζοαένην αΐρεσιν, διά τό νο
σώδες του τόπου ύπήγεν εις τινα πόλιν 
τής ερήμου. Κολυμβών δέ ποτέ il$  τόν 
Αλφειόν ποταμόν έπνίγη. προς τοΐς ίλ -  
λ.οις. έγραψε καί προς τόν Ζήνωνα, και 
πρός τόν Εφορον τόν Ις-οριογράφον. έ- 
ςάδη δε και Διδάσκαλος τού Βασιλέως 
-Αντίγονου.

ΛΑΕ2ΙΟΖ Αριςήνες, Νομοφνλαξ, και

Οίκονβμος τής Μεγάλης Εκκλησίας της 
ΚωνςαντΙ'/Ονπόλεως . έζη έπΐ τής Βα
σιλείας Ιωάννου τον Κομνηνον. διά προ- 
<ςαγής του συνέγραψεν Ερμηνείαν των Ι
ερών Κανόνων. έζη κατάτό 1130. Μ.Χ.

ΑΛΕ2ΙΟΣ, ποιητής Κωμικός, έζη τό 
244. Π,Χ. εις τόν καιρόν Αλεξάνδρου 
τού Μεγάλου, φαίνεται νά ήναι πολλά 
παλαιότερος κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Πλουτάρχου. άπε'δανεν εις τό δεατρον 
ώς νικητής με τον ς-εφανον εις τήν κε
φαλήν. συνέγραψε 245· κωμωδίας, σώ
ζονται δέ εξ αυτών άποσπάματ* τ ινα .

ΑΛΕΟΣ, υιός τον Άφείδαντος, Βα
σιλεύς τής Τεγέας έν Αρκαδία, και εκ" 
γονος τού Αρκάδος . μέ τήν Νεαιραν 
έγέννησε τόν Λυκούργον , τον Αμφιδα- 
μαντα, τόν Κηφέα, καί τήν Αυγήν. Ον- 
τος λέγεται ότι έκτισε καί τήν πόλιν 
-Αλέαν. Απολλ.όδ.

ΑΛΕΪΑΣ, απόγονος τού Ηρακλέους, 
έξον κατήγοντο οί λεγόν,ενοι Αλευάδάι, 
οίτινες έξουσίαζον έπΐ πολΰν χρόνον μέ
ρος τής Θεσσαλίας. Πίνδαρος.

ΑΑΕΩΤΗΣ Ιωάννης, Ιταλός, έχρη- 
μάτισεν ένδοξος άρχιτέκτων, -καί κατ 
άλλους πεπαιδευμένος. Ουτος έκτισε τό 
δεατρον τής Πάρμας κατά τό 1618. 
Μ.Χ. καί άπέδανε το 1G30.

ΑΛΗΤΗΣ, ή Λλάτης, υιός τοΰ Ικα- 
ρίου καί τής Νύμφης Περιβοίας, αδελ
φός τής Πηνελόπης. Απολλόδ.

ΑΛΗΤΗΣ, υιός τού Ιππότου, εις των 
απογόνων τού Ηρακλέους. Ούτος έλα- 
βεν εις μερίδα τήν πόλιν της Κορίνδου» 
ότε οί Ηρακλεϊδαι εισέλαβον εις τήν j 
Πελοπόννησον, όιώξας έκειδεν τούς 2ρ 'ι 
σνφίδας, καί καταςαδείς Βασιλεύς τής j
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γενεάς κατ* αυνεχειαν, ϊω<τοϋΒάχχι- Ρ*«™*ί· 2ζη ε ί; τον xaipi, της 2 α -- 
δος Πινί 9<>νί, τήν όποιαν καί ήνάτ/. Ο :-?; εί-

ΑλΗΤΗΣ, οίό« τοϋΑτρει'3ου ΑίγίαΟου, Xs γενναία, καί φιλελεύθερα φρονήματα, 
φονβΛϊίί i-s i τό*· Ορεξην,-ότε ούτοςέ- κ3“ κ*τεπυλίμα πάντοτε λόγω ή ε'ργω, 
«ά?ρεφ»ν εί; τ ις  Μυχήνα;. ϊγ ϊν . τού; τυράννου; τη ; πατρώο; του,

ΑΛΘΗΜΕΝΗΣ, υϊο; τού Κατοέ<* Βα- “ “ τυραννοφρονοϋτας. ίκ  τώ> Συγγρχμ.- 
σιλε'ω; τη ; Κρήτη;, καί ε’κγονο; τοϋ Μί- p*™ ' το“ βώζονται αποοπάοαχτχ τ·.νά. 
νωο;. ίβ’.άοδη νάφύγη έκ τη ; πατρίδο; ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ, υιός τού Ιηλεκρου

’ τη;

-lu U7701- γα/,ι·), υΐ·ν-->»ν-··<Μν 
-  ° . *”? * **” *»“ ’ ώ ί ^^•«‘«τκτον ΑΑΚΑΝΔΓΗ, γυνή τού Πολΰοου, I -  

a***V-*‘ ■ νό; ττλουαίου Αιγυπτίου εν φήοα'.; τη ;

. -------λοπο;. «}- ΛΛΚΛΝΔΓΟΣ, εί; των .επισήμων Λυ-
το; Sw τήνΰ-ο-Ιίαν το3 θανάτου τοόά- * ~ ' *

TQti 1?·* ' k * Jtl k,l? *<r~ *·|’ '«pv»v<.,Vl, , νν _
νατόντου, χ«ί τή^Α ^ ' ΓΟν ^ η σ α ν  κατ αίτοΰ, πλήγωσα; όΐ&ιο;
λείου. ι*  Χ,*1ν του Βαοι- τοννομοδίτην εΐ; τβν οφθαλμόν. Πλού τ.

ΑΑΚΑΪΟΣ, Αθην,τ0 _ , ' ΑΛΚΕΤΑΣ, Βασιλεύ; των Μολοτσων
Τ·*% ποιητή-. ’ 5» ~-ριφηυ.ο; τρ«- εν Ηπείρω, πατήρ του Νεοπτολέμου, σύγ-

ΑλΚΑΙΟς’ Μ.τυληναέο, ,  - Χρνο; τ  ϋ Sr/οφώντο;. ^
™5» οίεριφηαο; ΑΛΚΕΤΑΣ ,  υίο; του Αεροπου , χχ',

4



«· ί ί .  g'  
ϊΓ 'ί'Τ * 5> iltt* ji ΊΡ X,-ΐϊ" X. X o> -Ι•fe»<

> *  <p
S ' i* «I*-|

Ό

d
<i\ O s

»1 •S?
ο * 2

*CV
*w>V s  <*>- ♦*r*

Q S o-t y
o "C *

o
©„

<» C X1 '

Xt*β»
X

S' ·>*.

■MauMi



χ**?χ
*sot«* καί ίφονείιϊη. ΛitoXXot.

AAKIMENUS, κ ιχ  τ»ϋ Ιάαονος χ*ί 
της .: η&είας , τον οίοοϊον αΰτη εβανά- 
τωοε μαΑβΰτ* οτι ό liouv ενυμ^εϋ^η τήν 
Γλαύκην· Aw<5,

A IM M IiH J, υίος τοΰ λλκιιι,Η, ό 
Μ;/ϊμ 3ι · 1λ X.

A VKIMI AUi, νικητής εις τοΰς Νεμε. 
α/·οΰ; Λγώνχς . Αίγινήτης τήν 
$«. Πίν5.

Ελληνικής ίι<*λνχτου, κ*9ότι α*ρ'υ?5αε 
ϊ ωΥ1Ρ* τ * των Αθηναίων. ίζη καυ
τά το 300 Μ. X...

ΑλΚΜΑΙβΝ» ατο το Αργο  ̂ υίος τοΰ 
Αμ?·.αράου καί τής Εριφύλης. ό τατήρ- 
του τόν είχε όρκιοει ya εκδικηΰή τήν
μητε'ρατού &.χ του, ίά/χτον του, καί ε— 
* - ' · \ » ρωτητας τον χρησμόν οια την ιατρ ι
κήν του εντολήν ελαβε ξωτικήν α-ποκρι-

» ,  ,  ,  ( λ « Ifσιν, και ττ,ν εφονευσε. απερασε οε εζει-
ΑΛΚΙΜΟ-, οτιχτήρ του Μεντορος «χ καί εκατοίκηοεν ε’ς μιαν νήσον, οτου 

5 > ι ( «Λαοε όια γυναίκα του την Καλλιρρ.ην,
AAiyIMOi., Μυρμιίων τις φύ.νς τοΰ 9yvar;cx του Α/ϊ/ώιυ καί άβήκε τήν 

Αχ; Αεώς.Ομ. 7. Apaivo'U

x a f  τ?-1^ 11·’  5̂ at',rf ,  2^νελου ΑΛΚΜΑΙΩΝ, υιός τοΰ ΗαρίΟου Κρο-
**1 τ ί > χχι άυελχη του Ελ- < 6 · ~ „  β ■ρύσεως. Λτολλΰί. τονιατπί, μαθητής του ΠιΛαγορου, συ-

A vuivnu f > - νεγραψε ίτεβί βυβ»λογίας καί αλλα συγ"
ΑΛΚ.Ι.ΝΟΗ, 6υγατη0 τοΰ Πολΰοου ε’κ - r , , > · , · / ? / » -L·„„. ε, . , * , γρχμ.υ.χτχ τεεί Ιατρ κης. τυ αυτό οεοαιοε

Αορ,,Κου, χχι γυνή τοΰ Αμβιλοχου υίοΰ ‘ ■ ·' , κ \ . , .
του ίΐριχντος, Πα5. Ε 'υ- Χ*\ ° *'·« * *  •-^ρεοεντου.

? . Γ ΑΛΚΜΑϊΩΝ , Αθηναίος ε'^οξος. ί -
ε Τ0?>

Ύι , ε ι  t,--Tra ?GAi' JV Εισαγωγή των . . .. j. -  . , ΐ . ,  ?-ειτα.<Sov.l v . * . * * τας Χαρόεις τολ·.ν της Λυό'.α,, ε..ειτ«.«ογμκ.ω, ,ου Πλατωνοί " ’

υδη υ~ 2 .' γ ‘ί·  A.VKMJiiSflp, υίος τοΰ Α'γϋητου»
ΑΛΚ.ΙΉΏΝ , 2 ^ . » · ·  - ί1" *  τοΰ όμοιου ανη«εδ;ΐ»α ήΔαναν;• (ί·*?ευς των ερωτ;- , . Γ . . .  -ο ■{.‘ ^-"οοχμε:* ε^ονευτεν αυτόν Α^ολλού.
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των ονομαζόμενων Λλχυΐκών, εκ τών 
όποιων σώζονται'πολλά ολίγα, εζη συγ
χρόνως μέ τήν Σαπφώ νατά το 604. Π.Χ.

ΑΛΚΜΩΝ , υιός τον ΕρεχΟέως Βασι-' 
λεως των Αθηνών, πατήρ του Αργοναύ
του Φαλήρου. Απολλοδ.» » *  ̂ , f

ΑΔΛΕΗΣ Ε$μοντος, περίφημος Α
γρονόμος Αγγλος, ίίς-ις κατά τό 1676, 
ύπήγεν ε;ς τήν νήσον τής Αγίας Ελλενης 
διά νά κάμη νέας ανακαλύψεις άςρονο- 
μικάς , περιήλ9εν εις τήν Αφρικήν καί 
Ασιαν. άπέ9. κατά' τό 1742, εις ηλικί
αν χρόνων · 86,
ΑΛΗΚΤΟΣ, τύραννος τής Αγγλίας περί 

τά τέλη του τρίτου αΐώνος, Ούτος εφο- 
νευσε τον Καραύσιον , καί ήρπασε τόν 
βρονον αυτού κατά τό 297, Μ. X. εκααε 
μεγάλα κακά εις τήν Αγγλίαν ο δέ Α
σκληπιό ωοος ςρατηγός Κωνςαντίνου τοΰ 
χλωρού έμονομάχησε ριετ αύτοϋ και τόν 
εφονευσε. εκτοτε ήνώΟη ήμεγάλη Βοε- 
τανία εις τό σασίλειον των Ρωααίων.

ΑΛΜΑΓΓΙϋΡ, επονυμον τού Μωάμεθ 
υΐοΰ τού Αμιρ. Ούτος ήν είς τών μεγα- 
Αητερων Ηρώων, οίτινες έςάΟησαν άπ° 
τους Μορους εις τήν Ισπανίαν, άξιος» 
έμπειρος ς-ρατηγός, καί ανδρείος μέ με- 
γαλας αρετάς. περισσοτέρας από πεν- 
τικοντα μαχα; «κέρδισε κατά των Χρι- 
ςαανών. οί Ο9ωμανοί ήΟέλησαν πολλά- 
κις νατό/ κάμωσ. Βασιλέα τής Ισπα
νίας, άλλ αυτός τό άπεποιήΟη. έπειτα, / γ
εις ρ-ΐαν ήτταν του άσωτήσας απίθανε.

ΑΛΞ1ΩΝ κατά Παυσ. πατήρ τού Οί
νο μαου..

ΑΛΠΙΛΟΣ, Ιταλός, Ιατρός καί βοτα
νικός περίφημος . Ούτος εκαριε να γνω- 
Ρ’.εύη ό Κατρίς εις τήν Ευρώπην, έγρα

ψε χαί εν σύγγραμμα περί Ιατρικής τω» 
Αιγυπτίων, καί περί οαλσάμου. άπέί* 
εις τήν Βενετίαν κατά τβ 1617.

ΑΛΤΗΣ, Βασιλεύς των Λελέγων εν τή ( 
πολει Πηδάσω τής Τρωικής χώρας, πα
τήρ τής ΛαοΟόης. Ομ. Ιλ. Φ.

ΑΑΥΑΤΗΣ, υιός τού Σαδυάττου Βα
σιλεύς τής Λυδίας, καί πατήρ του Κροί- 
σο», όςις επολέμησε κατά των Μιλη- 
σίων. κατέ εκαυσε τόν ίνΜιλήτω ναόν 
τής Αβηνας, τόν όποιον πάλιν μετου- 
πολ.υ άνωκοδοαησε. έπρόσφερε πολλά! 
άνα9 ί,αατα εις τόν έν Δελφούς ναόν τοΰ 
Απόλλωνός , Βασιλεύσας κατά τό 560.
Π.Χ.
ΑΛΪΠΙΟΣ , Αλέξανδρος, περίφημος : 

Μουσικός, εζη κατά το 360. Π.Χ. συ
νέγραψε Εισαγωγήν μουσικής, ήτ·.ς έξε- 
δόθη εις τήν συλλογήν των λοιπών τοΰ 
Μεουοσιου.I

ΑΛΦΑΝΟΣ , Ιταλός, αρις-ος Ιατρός, 
εκλέχβη έπειτα αρχιεπίσκοπος εις τήν 
πατείδα του. άπέΟα. κατά τό 1160· 
Ούτος έπεσκέπτετο χ,άοιν τούς ενδεείς 
άρρω^ους.

ΑΑΦ1ΕΓΗΣ , ό περίφημος τραγικός 
ποιητής του 18, α’ώνος , καί άρχηγος 
των τραγικών ποιητών Ιταλών, συνε- 
γραψε πολλά ποιήματα. άπε’Ο. εις τήν 
Φλωρεντίαν εις ηλικίαν χρόνων 54. το 
σώμα του τό ενταφίασαν εις τον Ναόν 
τού Αγιου Σταυρού.
ΑΛΦΟΝΣΟΣ, Κόμης τής Κας·έλλης'εΐ{ 

τήν Ισπανίαν, ςς-ις έπωνοιεάοΟη φρόνι
μός. πρί/νά βασιλ.εύσν; ήΟέλησε νά διορ- 
9ώση τήν Αςοονομίαν από τά παλαα* 
σφάλματα, «σύναξε πολοΰς Χριςιανούί» 
Τό-ραΨυς, καί Τούρκου;, καί μέ αύτούί
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εκοπίαςε καί ' / . i i !  τάς ιίκο/ας Αλφον- 
σίνας, ό.ά τις όποιας έξωδευσε τεσσα- 
ρας χιλιάδας δνιοκάτα. Ανται αί εικόνα·, 
εδηχοσιενδησαν τήν ίδιαν τ,αεεαν καν 
ήνάνεβη ε’ς τόν θρόνον κατά τό 1252. 
Οντος ό Μονάρχης ητον ιχαλλον Ας-ρο- 
νοαος παρά πολίτικος, όνίος τον τόν έό- 
ρ’ΐύεν από τόν ίρονον.

ΛΑΦΙΈΛΟΣ, ό Μ;··*; Βασιλεύς τής 
Αγγλία:, έπ: τις όασίλείας τον ή/Οει 
εις τονς υπηκόους τον ήδικαιοσννη. τ,τον 
καλοκάγαθος καί. έλεήχων, ευαίσθητος·, 
και φιλάνδοωπος. αότός πεωτος έσπειρεν 
εις τήν Αγγλίαν τόν έρωτα τής ν α.δή- 
σεως, τον καλόν καί τόν πατοιωτισιχόο. 
λεγεται ότι ε; αίτιας τον πολεαον εχε:. 
νε ρ,ε τήν Οικογένειαν τον ε’ς έσχάτην 
πτωχείαν, καί jxiav ηχερά/ δέν τονς έ-  
αεινε άλλο τιπαρχ έ/ας άρτος, τόν ή-

άποφασίαν τό 283, Μ.Χ. Βυηδονχ*/ος 
άτό Α.λιανόν τενα καί από άλλους σν- 
νωχότας λτ,φάς, δούλους, χωρικούς βι- 
«σχε/ους ατό τά οήρη των φόρων. Ον- 
το ι οί όνο ώνοχαοδησίν Αντοκράτόρες, 
καί ωραησα/ ενάντιον των α-δ • τααένω/ 
κατακαίοντες χωρία και πόλεις. τε'λος 
πάντων ό Αντοκράτωο Λιόκ’λτ,τιανος ε- 
ςειλε φρατενιχατα καί τονς εφο>ενιε 
πλησίον των ΙΙαρισίων ε’ς εν φρονριον.

ΑΜΑΙ'ΨΑΛ, Βασιλεύς των Βαβυλω
νίων, καί σύ χ καχος τ/ν Χοδολλογοχωρ. 
:χετά τήν Βασιλείαν τοότον νπεπεσο/ 
ντο ττ,ν εξουσίαν των Ασσνοιων άπυ τήν 
όποιαν τονς τ,λενΟερωοεν όΝαοονασάρ, 
καί πάλιν τονς νπίταξνν ό Ασσαραόδώ/ 
Βασιλεύς των Ασσυριών. όόε Ναόν π a - 
λασάρ άπεκατε’τησε πάλιν τό οασίλειον 
των Βαβυλωνίων, καί όνίός αυτού Να-

[χειτν τον όποιον έπροσφερ- ν εν-χαριςανς 
ε’ς πτωχό/ τινα πε·.'/ασ·κε/ον παρουσία· 
οδί /τα έ'χπροτδεν τον. άπεδ . κατ χ τό 
900. Μ. \.

AM ΑΛΟΚΟΧ , πατήρ καί νιος όιχω - 
ννχοι, ίτάδτ.τα/ ε'ς το/ πολεχον τον
Κεβσοβλέπτον, καί έσυχχάχτ;ταν ·χέ τόν 
Φίλιππον.

AM ΑΑΑΣΟΪΜ Α, δογάτηρ τον Θεό
δωρόν Βατιλέως τής Ιταλία:, αότη ή 
πεπαιδεοχενη Πριγγιπεσσά έγε/νήδη ε'ς 
ττ,ν Ράχην, εςεφανωδη τον Θεόδκτον, 
τό/ όποιον κχτωρδωσε χέ τήν παιδείαν 
τηςι και τόν έκαχε Βασιλέα των I V  
αα.ων καί των Γότθ ον, άλλ αότός ό- 
άχάριτο; και κάκις-ος διώρισε καί τήν 
έπνιξαν κατά τ> οΰΐ. ενρίτκετν ε'ς 
τόν πεοίπατον.

ΑΜΑΜΟλ, έ/ί.ιτ.οε τνό; Γάλλους ε ':

σονχοδονόσωρ τό εφερεν ε?ς τον Κολοφω.α 
τής δοξης. χετά τόν θάνατον τοότον ε- 
σόι ,νη ή δόξα τής υπερήφανου Βν.βνλοί
νος, καί έγινε λάφυρα τον Κόρον, οςις 
τήν ή/ωσε ·χέ τήν ΙΙερσια/ κατά τό 
530. Π. Χ.

ΑΜΑΣ1Σ, Βασιλεύς τής Λΐγ-νπτοο. 
τό πρώτον ήτον απλούς ςρατιώτης, α
φού δέ εγινε Βασιλεύς οί ς-ρατιωται τον 
ζηλοτυπούντες τόν εκαττ,γοοονν. άλ/Γ 
έπειτα ρ,έ τ ήν φρόντ,σιν καί γλνκΰτητα, 
καί πολιτικήν τον, τονς κατωρΟοοσε και 
τόν έσέβοντο. Οότο εσύφχσε vojx ν, ό- 
ς:ς νπεχρέονε εκατόν πολίτην νά πη- 
γαίνη έτησίως εις £ν κριτήριο», το 
όποιον αότός έσντησε και νά ιςοαολο- 
γήται S, τι έπραξϊν. οοτ ς έ,'η κατά 
τό 500. ΠΛ.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ό δεΐος , έγί /νήΐη



τήν Γαλλίαν, μετά δε τόν θάνατον τοΰ 
πατρός τ?υ ηλ.9εν είς τήν Ι'ώαην, ό Λύ- 
τοκρατωρ Β*λεντια/ός τόν έτίμησε μέ 
διάφορα άξιωματα, οϋτος {γνώριζε τήν 
Ελληνικήν καί Λατινικήν διάλεκτον,συ- 
ν:γράψε Λατινις-ί διάφορα συγγράμμα
τα {κκλησιαςικά. »ζη τό 1370, Μ.χ, 

λΜΒΙΤΣΣΟΣ , πρώτος θεμελιβτής 
της εν Φωκιδι πόλεως Αμβρύσου, έκ τοΰ 
οποίοι» ε/.αβε τήν ονομασίαν. Παυσ, 

Αμ εδαϊο ς  , δ ’ , ό Με’γας Κόμης
τής Σαυογίας. συνετός καί πολεμικός. 
εκαμεν 32. πολιορκίας. εβοήθησε τήν 
Ι’οδον κατά τόν Τούρκων, άπε’θ. κατάτό 
4323, εςάθησαν καί άλλοι πολλοί Κομητ.ς 
άνδρεϊοι άπό τήν Ιδίαν οικογένειαν .

ΑΜΕΙΝΙΑΣ , Αθηναίος, αδελφός τοϋ 
ποιητυΰ Αισχύλου, όφις εις τήν »ν 2α- 
λαμϊνι αάχην ελαβε τό άριφον ώς νικη
τής. Ερο'δ.

AME1.N1 ΑΣ, Λακεδαιμόνιός τις Θουκ, 
ΛΜΕΙΜΑΣ , κωριικός τις 

Αθηναίος, νικήσας τον Αριφοφχνην εις 
δύω κωμικά δράματα, τάς Νεφελας, καί 
τάς Ορνιθας. Αρις. Βατ. 14.

ΑΜΕΓ1ΚΟΣ, Ιταλός από τήν φλω
ρεντίαν, περίφημ.ς περιηγητής, του ο
ποίου τήν φήμην πολλοί ηγεμόνες έφ9ο- 
νησαν. τό /494, άνεκάλ.υψε πολ,λά νεα 
ριερη ε ς τήν Αμερικήν, άπ;9. κατά τό 
1516. εις αίαν νήσον τής Αμερικής.

ΛΜΗΣΤΓ1Σ, ςρατηγός τις των Οερ- 
σων, Παρ. Αισχύλ,

ΑΜΗΣΓΓ1Σ, γυνή τοΰ Σερξου Βασι- 
λεως των Περσων, ήΑμαφρις. Ηρόδοτ.

ΛΜΙΖΩιεΙΙΣ , Σκόρος τις γνωςός διά 
τήν μετά τοΰ Λχνδάμιδος φιλ.ίαν. Λουκ. 

ΑΜΙΛΛΑΣ, ίνου.κ’Ιβ-εενος Φαβιαςι

πατήρ τεΰ Αννίββυ. Ααρχηδόνιες, (ή Λ 
Καρχηδ ύν πόλις τής Αφρικής. ) περι-1 
φημος «ςρατηγος, άπεαάκρυνε τούς i%* 
ύρούς άπό τά Τείχη τής Χαρχηδονος, οί 
όποιοι -ήταν όπιο τάς εκατόν χιλ.ιάδας» 
καί τούς ήφάνισε κατά κράτος, επλα- 
τυνε τά Ορια τής επικράτειας των. εδ<* 
κε τήν κι ρηντου Ίά γυναίκα εις τον ά 
όν του καί αδελφόν της Αννίβαν.

ΑΜΜΕΝΝΟΤΝΑΧ ένδοξος IV βίνος j 
ος-ις εφεύρε τάς Εοραϊκάς φιγμάς. άπεί* 
κατά τό 240. Μ. X. ^

ΑΜΜΙΑΝΟΣ Μαρκελΐνος, Ελλην τ« 
γένος, άπό τήν Αντιόχειαν, ςρατιωτηί 
πεπαιδευμένος, παραιτηθείς έπειτα τη* 
φρατιωτικήν ήλΟεν ε’ς Γωμην, οπού καί 
συνεγραύε εις Λατινικήν διάλεκτον Ιςο- 
ρίαν των Ρωμαίων βιβλία τριάκοντα* 
*κ. των όποιων σώζονται τινα. ίζη κα-< 
τά τό 360. Μ.Χ.

ΑΜΜΩΝ, ούτος εβασίλευσεν εις τή* 
Αίγυπτον κατά τά 1015. Π. X.

ΑΜΜΩΜΟΣ, Χριςιανός συγγραφεΰί 
άπό τήν Αλεζ/,νδρειαν. εζη τό 250. » '  
γραύεν άριφα συγγράμματα περί τοΰ Μω» 
ύσεως, κ*ί Ιησού, συμφωνίας, καί αρ
μονίαν Ευαγγελικήν.

ΑΜΜΩΝΙΟΣ, γραμματικός συνε’γραψ*» 
πεοί όμοιων καί διάφορων λε’ξεων, καί; 
άλλα διάφορα, εζη τό 380. Μ. X.

ΑΜΜΩΜΟΣ, υιός τοΰ Ερμίου. έχρη- 
μάτισε μαθητής τού Πρόκλ.ου, Διδάσιιφ* 
λος εις τήν Αλεξάνδρειαν ,  παραδιδω* 
τήν πλατωνικοπεριπατητικήν φιλοσοφώ 
αν, πολλά πεπαιδευμένος, καί έξαιρε'τωί 
εις τήν μαθηματικήν καί Ιφορίαν. *ζή 
κατά τ·ί» 500. Μ .χ .

ΑμΟΙΒΕΑΣ , περίφημος τις ΜβυΛΑ
■
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Α VIOINH,  μ ία  τών πεντήκοντα ίν -  ΛΜίΘΑΩΝ, νίός το ϊ Κρν,όίω,- κα; τ %. 
να-ci'p »̂ το ί Δαναοί, τήν όπβίαν ε ρ η -  Τυρνΰς, καί idY/.φός του Αφωνος, κατοι- 
^  4 “ ·**·*«·¥  ™5 Α ΐγ^ του. x5y *, πύλω τη ; Μεόαηνίας, νυρφευβύς
TTt v .

ΑΜΟΜΦΑΙ ΕΤΟΣ, Σπαρτιάτης, ήγε- 
ρ,ών τον λεγορ/ον Πιτα/άτου λο-^ου; Μρ.

ΑΜΟΠΑΩΚ, ενγενής Τρωαάιτκις, νι
ος τον ΙΙολναίρνος , φονευόεις νπο τον 
Τενκρον εις τήν πολιορκίαν τής Τρωάδοςι

δέ τήν ΐδορ,ένην δνγατερα τον αδελφοί' τον 
Φέρητος, ένέννηοε ρ.ιτ αντης το* Βίαν, 
τα καί Μελάρ,πουν. Ο ρ  Οδ.

ΑΜΪ.ΜΩΝΗ, Ονγάτηρ τον Δαναόν* 
ΛΜΥΝΤΑΣ, υιός τον Αλκέτα, Βασι

λεύς των Μακεόονων επί των /ρόνων τον
Ο ρ  1λ. β; Δαρείον ϊ^άσπου,' Βασίλειος τώ·> Περσών

ΛΜΟΙ'ΓΗΣ, «ςρατηγος τις των Περ- εις τόν όποιον έίιάσΟη νά πληρωνη και 
οδν επί Δαριίοο τον ϊ«ςάσπον. Ηρόδ. φορον. τούτον διεδέχΟη ό νιος το» Αλί - 

ΑΜΟΓΓΗΧ, οίός τον Ιίισούδ.ον, καί ξανδρος ό πρώτος. Ηρόδ,
Ζκγονος το» Τςάσποό, Πέροης Σατράπης . ΑΜ1 ΜΆΣ, υιός τ ,ν Φιλίππου καί X- 
της Κορέας, Θουκ. νεψιός τον Β . Περδίκκα. άναβός εις τον

ΑΜΟΪΛΙΟΣ, νιος τοΰ Ποοκχ ϊνλβ ί- 9οόνθν της Μακεδονίας, διά συνέργειας
ον, Βασίλεός τον Λατιου εν Ιταλία κα 
αδελφός τοΰ Ναρτορος , του όποιου την 
•νγατέρχ ό Αρύλιος ερ'ρ'.ψεν είς φυλα
κήν, ρ-ο9ΰν ότ·. έγίννηαε κρυφίως. τό 6ε 
ζρέφός βαλών είς εν κιδώτιον άφήκεν ε- 
τ ί  τον Τιοέριος ποτααον. τούτο δέ ήτον 
ό Γωαόλος, όφις ρ τ α  ταντα φονεύσχς 
^ον ΑρύλιΟν άπεκάτες-τ,οε πάλιν είς τόν 
Ιοόνον τον παππον τον Νορ,ίτορα. Πλοντ. 
ό καί Αρ.ωλιος παρά $τράβ. Ζ. Ριοα.

A MOT Σ, Αιγύπτιος, οντος δένήβελ* 
να ννρφευίη · άλλ- επειδή τινες τόν πάρε"

I κίνο»' να ρην ν§ριζ·η τόν γάρ,ον , ν.ατε- 
I πειο9η. προά*» δέ ·»ά ο»*Γλ9.οιιν, ε πείτε 

τήν ν*α' τν,νγον το», και παρετηταν τόν 
κόοριον, και ΰπήγον είς τό όρος τής Κι
τριάς, οπον α*1 ατκτ,τενταν εκαςος γω- 
ριςχ διά βίου,

ΑΜΠΗΛ105 Λενκιος. οωΐζοντάι αε

τόν Σιτχλκου Βατιλέως των Θρακών, ό - 
όεν νςερον εόΰ.’>/;9η καί απίθανε κατα τό 
413 Π.Χ, ©ονκ.

ΑΜΪΝΤΑΣ, νίός του Αριδαίον, βαοι- 
Λεόσας ε» ΛΓακεδονία τό 398. Π.Χ. ά - 
ψηοας -ρε’ί ς υιούς, τόν Αλέξανδρον, Περ 
δικκαν, καί Φίλιππον, τόν πατέρα Αλέ
ξανδρου τοί» Μεγάλου. £ενοο.

ΑΜϊΝΤΑΣ, ςραττ,γός Φιλίππου τοΰ 
Βατιλέοις τής Μακεδονίας,.τόν όποιον υ- 
πολαριβάνουτιν υιόν τοΰ Περδίκκα αδελ
φοί τοΰ Φιλίππου.

ΑΜΪΝΤΑΣ, υιός τοΰ Αντιό/^υ, εις των 
τρατηγών τον *Μεγ. Αλεξάνδρου, εκςρα- 
τευοας ρι:τ αντον είςτήνΑτίαν.

ΑΜΪΝΤΑΣ, Βατιλεΰς τις τής Γαλα
τ ία ς, καί Λυκαονίας. Ουτας είς τήνεν 
Ακτίω αά/^ην, ητο τϋ^ρ-τχ*? τ·  ̂Και» 
βάρος ΟκταS iv y



ΑΜΪΝΤΏΓ, υΐος τον Op μενού, κατοι- βοία Χαλκίδος , φονευθείς εΤς τήν κα-Η 
κών ί ι  Ελεώνι κόμη τη; Βοιωτίας. Ομ. τά των Ερυθραιών μάχην, πρός τιμή*· 
κ. πατήρ τον Φοίνικος Κρά/τορος καί τον όποιον διώρισαν αγώνας οί παϊδεί 
της Αςνδαμείας, μετά της όττοεας ά αντοΰ μετά τον θάνατον τον. εις τούς 
Ηρακλής έγεννησε τον Κτησιππον. Απο. όποιους ό Ησίοδος έλαβε τό βραβείου .

ΛίνΠΜιΝ, ρήτωρ τ·.ς εν Αθήναις σκω- ΑΜΦΙΔΙΚ02 , νιος τον Αςακοΰ ,  
πτώρ,ενος ύπό τον Λριςοφάνονς ώ; μαλ- ος τις έφονενσε τον Παρθενοπαϊον έν τ ί  
θακός. Αριςοφ. πολιορκία των Θηβών. Κατ' Απολλο-

ΑΜΪ1TAJ02, Βασιλ ενς τής Α’γίπτον, δωρον έρονενθη ΰττό τον Περικλνμαίνον.* 
ος τις μετά τόν Ιναρον έβασίλενσεν, ών ΑΜΦΙΘΕΑ, γυνή τον Λυκούργου .** * 
τροτ^ρον ς-ρτηγος-των ά-πος-^τησάν των Νε^εας, καί ριήτηρ του Οφελτου . Α-ί 
Αιγυπτίων επί τής βασιλείας Αρταξέρξου πολλόδ. ■’ ■
τον Μακρομ_ε:ρος. ΙΙρό<5. ΑΛΙΦΙΘΕΑ, θνγάτηρ τον Πρώνακτος*

ΑΜΦΙΑΓΑ02 , περίφημος μάντις , και γυνή Αδράςον . Λπολλόδ. 
υιός τον Ο- -̂λίονς Βασιλέως τής Αρκά- ΑΜΦΙΘΕΑ, γυνή τον Αντολύκου π α ιν  
ο ας, καί τής Γπερμνήςρζς, θνγατρός -του τον Οδνσσίως Ομ . θ δ . Τ . §
τον <Α:τίον. οντος τροβλέπων τόν άφα- ΑΜΦ1ΘΕΟΣ , υιός Λυκίνον, δημαγω ;̂ 
νισμ&ν τών, όσοι ήθελον έκςρατεύσει με. γός έν Αθηναις, ος τις έφερεν έκ Λακέ», 
τά τοΰ Αδράςον εναντίον των βητών, δεν δαιμονος τήν ειρηνην . 
ήθελε νά ν-άγη αλλά πεισθείς υπό τής ΑΜΦΙΚ1“ΛΤΗΣ , Βασιλεύς τών Ιό· 
γνναικός τον συνηκολοΰθησε , καί κατά μ ίων . Ηροδ . 1
τήν πρυγνωσιν τον εχάθησαν όλοι. ΑΜΨ1ΚΓΑΤΗ2 , Αθηναίος τις, Εενοφ·

ΛΜΦ1ΔΑΜΑ2, υιός τον Βονσίριδος , ΑΜΦΙΚΤιΩΝ, υιός τον Δευκαλίονος»·
εν Αιγύπτιο, τόν όποιον ό Ηρακλής έ- καί Βασιλεύς τών Αθηνών. Εξη τό 0β3 .· 
θανάτωσεν όμοομετόν πατέρα τον, διά II. X. Οΰτος έσύςησε τήν περίφημον Αμ3 
τάς· Υπανθρώπους - καί τυραννικάς των φικτιονικήν συνέλευσιν, διά τής όποιας ή* 
πράξεις . Ιπολ . νωσε τάς διαφόρους Ελληνικάς πολιτεί«ί

ΑΜΦΙΔΑΜΛΣ , υιός τοϋ Λυκούργου μέ δεσμούς φιλίας.,, πρός.ασφαλείαν κ* 
καί τής' Κλεοφύλης έξ Αρκαδίας , καί κοινήν-ευτυχίαν όλης τής Ελλάδος. <ivoj 
εκγονος τον Αλεον . Απολλόδ . μάζοντο επομένως Αμφιχτύονες όλοι οί

ΛΜΨΙΔΑΜΑ2 , Ηρως τις τή; 2καν- αντιπρόσωποι τών .διαφόρων Ελληνίκώι 
δίας επί τής νήσβυ Κύθηρας ό φιλοξενί- πόλεων, οίτινες συναθροιζόμενοι δεις τόί 
σας τον Αντόλυκον. Ος· . Ιλ . Κ. μρόνουε’ς τούς Δελφούς, καί εις τάς Θερ"

ΑΜΦΙΔΑΜΑί , Οπονντιος , πατήρ μοπνλας, ανα δνω εξ εκαςης πολεωςί 
τού Κλυσωνύμου, τόν όποιον παΐδα ον έθεώρουν όλας τάς κ<Λνάς υποθέσεις, π* 
τα ετι έφόνενσεν ό Πάτροκλος παέζων λιτικάς καί θρησκευτικάς μέ τών πλει«* 
τοΐς κύβους . Ομ. Ιλ. ψ. τέρων τάς ψήφους, διά τήν κοινήν

ΛΜΦΙΔ Α Μ ΑΣ , Βασιλεύς τής ί ι  Εν- τομέαν καί ησυχίαν όλων τών Ελλτ,νΐ'
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: b  Καππα5οκι'- ΛΜΦΙΠ·*ΩΝ, - 0γ A W w t χα·
**ν πολιτειών.

ΑΜΦΙΛΟνΙΟΙ, *«ό<ήν  ̂ . . .
«ν, Επίοχοιεος τής Ιχονίου Επαρχος* εχγοννς τ.υ Περ-εως. Οΰτος μ,ετά τον 

γενναίως κατά των Αρει-.νων· βάνατον τού Ηλεχτριωνος παρέλχέε τήν 
•κχοευρέ&η εις διαφόρους Συνόδους , καί Βαοιλε.αν των «ηόων, λαόών εις γ,ναί- 
*ti τίιν έν Κωνςαντινουπολει, γενοχένην **  **'- ττ,/ θυγατέρα τον Αλκρ,ήνην. 
χ*τ* τό 394. έςάβη Ιΐρόεδρος αύτ ,ς τ?,ς ΑΜΦΙΩΝ, ρ,νυσικός άρι?ος, *^η/αιος, 
δευτερας Οικουμενικής Συνόδου. Εαρτά- μ-υβολογουοιν, οτι, όταν έκτιζοντο τα τει- 
ζεται εις τάς 23 Νοεμβρίου. Ιζη επ', της /η των (·>ηβων , α; πέτραι χα; ή λοιπή 
Βατιλειας το, Μεγάλου Θεοδοσίου τό 374. ΰλη, ήρχοντο χα; έοάλλοντο γονάτων 
Σν(εγραγε χ*. πελ.λ.ά οοφχ Συγγράμμα- κατά τκξιν, από τον μελωδίαν τός λύ- 
τ * . ρα, του. Ζ ΖήΟος.

ΑΜΦ1ΛΟΧΟΣ , υιός τοΰ Αχφ’.αράαυ ΑΜΦΟΙ ΕίΌΣ, Λύκος τις πολεμήτας 
καί της Ερ .φίλης. Μάντις αριςος, με- υπέρ τών Τρωαδιτωυ, καί φονευΟε·.ς από 
τά τήν πτώσιν τής Τρωάδος υπήγε με- τον Πάτροκλον, θα. Ιλ. π. 
τα τοΰ Mi-γου εις τήν Κιλικίαν, κχί εκ- ΑΝ ΑΛΠΟΣ, εις τών τριάκοντα τυρά ν_
τιτε την π*λ.ιν Μχλ,λοΰς' επειτα φ;λο~ νων c/Αθ.,ναις. 3;νοφ. 
νικήσαντες μεταξύ των έφονεύΟηταυ καί ΑΝΛΚ1 ΕΩΝ , έγενυήΟη εις τήν Τεω 
οι ουω. πό/,ιν τή; Ιωνίας, κατά τό 5-32. Π. X.

ΑΜΦΙΛΓΤΟΣ , Μάντις έκ τοΰ Λήμου ένδοξος πυιητης Λυρικό;. Σώζεται χία 
1 Αχαρνων έν τή Αττική. Ηροδ. Σύλλογο των Ωοωντου, αΐτινες έξελέγ-

ΑΜΦΙΜΕΛΩΝ , υιός τοΰ Μελανβίου, χουν Ον.φίις τν,ν ήίυπκβειον του Συργρα- 
χ*ι είς των μνη?ήρων τής Πηνελόπης , φέως των. άλλως Si είναι πλήρεις χχρί- 
οςις πληγωσας τον Τηλέμαχον εις τήν των. Αεγετα;, οτι επνιγη απο μιαν ρο- 
/.'-·?* έφονευβη άμεοως ΰπ αυτοΰ. Ορκ. γα ςαφυλής , είς ηλικίαν χρόνων 55 .

Σώζονται προοετι και τ;να γ νωμικχ του,05. Ω.

τας

ΑΜΦΙΟΣ, -  , Κλαζομενάς, Επαρχ ον τής ί-1ράκης
πόλεως Πα;,^ _φ· .ελβγ°“: U τ ΐ« '/svv./vaj κχτυ. τ·ν 1W). Π .χ . ήτου μα- 
U.ZYO' -«■/ ΤοωτΛ' - -"οοιας, ®υμ- βητν,ς του Α,χςαμέ,ο.ς. ελεγε τνν Ηλιον 
ρ,α/ο, .αν ερ«αΑιτων> Πχ 1Ά R · ν . . , 1 ,

ΑΜΦΙΟΣ, υιός τοΰ M-Vn_ ,* ξ  , ' tx™ P'· .»"θγ.ν ε;ς Αι/υπτον,
-ο ϊ Αδ-4~ν. ^  ‘,0’ > α°ε̂ 9°ί *'·’■· έόοβη υλιος (5;όλου εΐ, τήν φυτικήν··
0 χ . j /  g iJ ’ Των ΤΡ“*^τίιν. 0έν ήβέληοε ποτέ νά έχόη είς τα κολι-

Α Μ Φ ίπ  ρ ιτ / ιτ  κ κ ''ικά* έξωρ;σβη από τούς Αθηναίους. ό~
ήνίο/ιά- -  '  κ ’ ’ αχ,ε5ϊ ι Ρ·°νιός τ ι ς ,  τα ν  τοΰ έ’όωχαν τήν ε'ίόηοιν του θανάτου

/., ./υ Καςορος και το ϊ Πολυόεύ- των τέκνων το υ , είπε-, άταράχως. “ ή .

rutemiTHiiuon kphtks
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ξευρον, ότι έγεννησα άνδρώπους δνητούς.,, 
Μβτά μίαν πολυχρόνιον απουσίαν, πά
λιν ίπανήλδε εις την πατρίδα too, και 
βλεπων τά κτήματά του έ'ρημα, καί α
καλλιέργητα ειπεν, “ άν αύτά δέν ήδελον 
χα9η > εγώ βέβαια δέν ήδελον σωδή. , ,  
άπεΟανε εις τήν Δάμψακον. έχρημάτισαν 
καί έτεροι τρεις Αναξαγόραι.

ΑΝΑΕΑΝΔΓΙΔΗΣ , Ρόδιος, ποιητής 
κωδικός, εζη κατά τό877. Π. X. είχε 
μεγάλην φήμην' σχεδόν δεκάκις ε?εφα- 
νώδη. Σώζονται και τούτου συγγράμμα
τα τινά.

ΑΓίΑΞΑΝΔΓΟΣ , υιός τοϋ Ευρυκρά- 
τους , Βασιλεύς τής Σπάρτης, εκ τής 
οίκείας των Αγίδων, Ηροδ.

ΑΝΑΛΛΡΧΟΣ, εκ πόλεως των Λβδή. 
ρων εν τή ©ράκη, ουτος ήκροάσδη τόν 
Φιλόσοφον Διογενην τόν Σμυρναίον, ος ις  
ελεγεν οτι αυτό τοϋτο ήξεύρω , οτι δεν 
ήξεύρω τίποτε, ίζη εις τόν καιρόν τοϋ 
Μεγόίλου Αλεξάνδρου, ος-ις εις το συρ -  
«όσιόν του ερωτήσας τόν Ανάξαρχον, πως 
τοϋ φαίνεται ή τράπεζα; ειπεν, τα πάν
τα πολυτελή , ω Βασιλεύ, άλλ έπρεπε 
να ή ναι καί ή κεφαλή τοΰ Νικοκρε’οντος > 
τυράννου τής Κύπρου, παρατεδημε'νη. 
μνησικακήσας δέ κατ αύτοΰ ό τύραννος 
μέ τά τήν τελευτήν τοϋ Βασιλε'ως, εφε'ρ- 
δη άκουσίως εις τήν Κύπρον ό Ανάξαρ- 
χος, καί έβλήδη εις γουδίον, καί έκοπα- 
νισδη μέ σιδηροΰν γουδοχέρι, διά προ- 
«ςαγής τοϋ τυράννου.

ANASIBIA, δυγάτηρ τοϋ Βιαντος, 
και γυνή τοΰ Πελλίου, μέ τόν όποιον έ- 
γε'ννησε τόν Ακαςον, τήν Πισιδίκην, 
Πελοππειαν, Ιπποδόην. καί Αλκης-ον. 
Απολδρ- 2 ) δυγάτηρ τοϋ Κράδιε’ως, δεύ

τερα γυνή τοΰ Νε'ςορος, μετά τΌΰ όπ6ιο| 
εγεννησε τήν Πολοκάςην, καί ΙΙισιδΜ 
κην, τόν Αντΐοχον Εχε'φρονα, καί αλ.λοεί 
υιούς. Απολδρ. 3.) δυγάτηρ τοϋ ΒλέισβΗ 
νους, καί αδελφή τοϋ Αγαμε’μνονος, κ* 
Μενελάου, ύπανδρευδεΐσα μέ τόν Στρ*ί 
φιον εγεννησε τόν Πυλάδην. Παυσα.

ΑΝΑΞΙΒΙΟΣ, πλοίαρχός τις Σπαρ 
τιάτης. Εενοφ,

ΑΝΑΕΙΜΑΝΔΡΟΣ, Ελλην, περιβοΚ 
τος Φιλοσοφος. έγεννηδη εις τήν Μ ίλο 
τον. ούτος πρώτος εφεύραν ϊσημερι*! 
καί τροπάς, καί τήν γήν, είπε, κέντρο’ 
τοϋ παντός, εδειξε δέ καί γεωμετρικά 
υποτυπώσεις, καί κατά τόν Διογενην τα . 
Λαε'ρτιον, ές·άδη ό πρώτος έφευρετής τ® 
ώρολ.ογίου, καί πρώτος τοϋ νά διδάσκι 
δημοσίως τήν Φιλοσοφίαν. Ηνδει κατί 
τό 547. Π. X.

ΑΝΑΕΙΜΕΝΗ2, Μιλήσιος, υιός το! 
Εϋρυιςράτου, μαθητής τοΰ Αναξιμάν· 
δρου. πρώτος ούτος έσύνδεσε τετράγα' 
νον Ηλιακόν, καί τό έοαλεν εις πράξι’ 
εις τήν Σπάρτην, έγραψε καί Ιςοριβ1 
Ιωνικώς. ηνδει κατά τό 573, Μ.Χ.

ΑΝΑΕΤΜΕΝΗΣ, υιός τοϋ Αριςοκλε· 
ους, Λαμψακινός, Γήτωρ, μαδητής τά 
Διογε’νους τοϋ Κυνικοϋ, και Ζω’ίλου τοι 
γραμματικού Αμφιπολίτου. εςάδη κ* 
Διδάσκαλος τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΑΝΑΕΪΝΟΣ, κατάσκοπος Φίλιππο 
τοϋ Μακεδονος. Δημ, περί Στυφ.

ΑΝΑΕΙΠΠΟΣ, ποιητής τής νέας xf 
αωδίας, εζη είς τόν καιρόν τοϋ Αντί' 
γόνου, καί Δημητρίου τοϋ Γίολιορκητο* 
περί τά 297. έκ τών κωμωδιών του β*. 
ζονται ολίγα αποσπάσματα είς τήν J8 
ναγωγήν τών Ελληνικών Κωμφδιών

..«Μ·;·,.· F v x * '
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ΛΝΑϊίλΑΟΣ, ένας tSv πρώτων Βασι- P 'J “ '°  φθόνον.,, ε”ζη έπίτοο Κροίσου,

του Ορους Σΐνχ# οι νεότερο: ώνοριχζουν τΥΐ? γενντ,σεω;ς του Μεγάλου Δλεζανίρον*

γραμμχτάτο» είναι κατά των Ακεφά- νηθείας των Λαών, καί τούς νομούς* 
λων, καί άλλων Αιρετικών, καί άλλα συνανεςρε'φετο συχνά με τούς μεγάλουί 
διάφορα. ί,νΟϊΐ κατά τό686. ανδρας καί σοφούς τού καιρού του επ ι-

ΛΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, επίσκοπος Αντιοχεί- «ςρεφοντα δε εις τήν -πατρίδα του ετίμου* 
« ϊ·  εζητοοΟΟ. άφηκε συγγράαχατα -περί αυτόν μεγαλως οι συμπολιται του. 
τν,ς ορθοδόξου πίςεως, εις τον* Εΰαγγελι- ΑΝδΕΑ, ό Γερμανός ,  περίφημος 
σμόν τής Θεοτόκου, καί είς τήν Μεταμόρ- Μουσικογράφος. απίθανε εις τό Λον- 
φωσιν τοΰ Σωτήρος, καί άλλ* διάφορα. δίνον κατ* τ ° I 759· Μ. X.

ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ, περίφημος Ιατρός.' ε- ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ, υιός τού Λεωγόρου, 
χρημάτισε Διδάσκαλος τοϋ Ιάμβλιχου. Αθηναίου, Γήτωρ περίφημος.εζη 467. 
σώζεται σύγγραμμά του περί συαπαθείας Π. X. σώζονται μόνον τεσσαρες λογοί 
και^ αντιπάθειας εζη κατά τό300 Μ. X. του, οΐ τινες εξεδο’Οησαν εις τήν συλλο-

ΑΝΑΦΗΣ, υιός τοΰΟτάνου, Πρόσης, γ τ^  των Ρητορω».. Καππα-
• ~ ν  ' * ·* ίί *■* ΑΝΔΡΕΑΧι ε'ίϊίακο'πος ΧΆ* ινα*νϊαττίΥος των K'.oettav *ν τω Περσίχω , , » *.

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ, Σν.ύθης, υιός τού Γνού- τουΐωαννου. . ,
ρου, καί άδελσός τοϋ Καδουίδου. Β*σι- ΑΝΔΡΕΑΣ, Ιταλός εκ -Ρ
ν,ίως των Σκυθων. περίφημος Φιλόσο- άρχιτεκτων, W W ·  ^  Γ
©ος.  ̂Λπηλθεν εις τάς? I?U  νά δια- ^  και την Μουσική
Λεχθη με τόν Σόλονα, καί

νους καί ευαίσθητος ε·ς θητής του Τ ο μ α ζ ή ς .  άπόθ. κατά το
?ην του εκαταγινετο νά συς-ήση ΑΝΔΡΕΙΝΗ Ισαβελα, Ιταλίς. μία
νομούς των Ελλήνων, εφονεύθη'δή εις άπό τάς πλίον σοφάς γυναίκας τού αί-



W i t  , f \ ·ωνος της. προσέτι ητον ωραία και φρο- 
vtfioj, καί περίφημος κωμική, άπέθχνε 
εις τήν Γαλλίαν κατά τό 1604.

Λ.ΝΔΓΕ . 2 , νίός τον Πηνειού εκ Θεσ
σαλία, , όςις ελθών ε'ς Βοιωτίαν κα- 
τώκησεν εΐ, τήν πρλιν Ορχομενον, και 
έκάλεσε τήν περιξ χώραν άπό τό όνο
μά τον Ανόρτ,Ιία πχνσ-2) προπάππος 
τον Κλειοδεννους έκ 2ικνώνος, Ηβόδ.

^ Δ 112Κ 02 , ό καί Αενδοφιλιππος 
άττό τής πολεως Αδρχμιτη, εί; τή/ μι- 
κραν Ασια/, ύποκρί/ο μένος υιός τού 
Τΐιρσεως, τον Βασίλειος των Μακεδό- 
νων, καθότι τόν «ομοίαζε πολύ κατά τό 
άνάς-ημα καί φνσικόν χαρακτήρα, αντός 
όπλάνυς καταπείσας τ .νς Μακεδονας 
εγινε ςρατηγός των, καί ενίκησε τον 
Ιουέε'ντιον τον έπαρχον των Γωμαιω/. 
μετά ταντα ένικήθη κατά κράτος απο 
τούς Γωμαίους. καί ούτως ή Μακ εδονία 
ύπεπεσεν εις τήν Ρωμαϊκήν Αντοκρα- 
τορίαν .

ΑΝΔΓΟΓΕΟΣ, υιός τον Β . Μινω- 
ος, Βασιλεύς τής Κρήτης, οντος ήλ- 
δεν ε’ς τάς Αθήνας, χάριν περιηγήσε- 
ως, καί νικήσας ολονς τούς άγωνιςάς 
εδολοφονηθη κατά τροναγή, τού Α'.γε— 
ως. ο όε Μινως μαδων ταότην τήν σνμ- 
φοραν, έκο ρνξε πόλεμόν κατά των Αθη
ναίων, καί νικήσας αύτούς, τούς ύπε- 
χρεωσε νά π μπωτι κάθε χρόνον ε'ς τήν 
J. ρ ι,την όιά φορον έπτά νε'οος ,  καί ?- 
πτά νέας,

ΑΝΔ1 ΟΚΑΕΙΔΗΣ, υιός 2ννεσίον τον 
Λνδον, τον 4‘ιλαοελφον. εζη επί Πορ- 
φυρίον τον Φιλόσοφου. έχρημάτισε Δι
δάσκαλος τής Φιλοσοφίας, με φήμην 
μεγάλην.

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ, ε?ς των υίάν τού Βα
σίλειος Αιόλου, εξουσιάσας εν μέρος τής 
Σικελίας. Διόδ. -  2 ) καΐετερις ρ .τωρ 
καί δημαγωγός εν Αδήναις, όςις έκατη" 
γόρησε τόν Αλκιβιάδη/ ώς παραβάντα 
τά μνς-ήριχ των Ελενσινίων. Θονκ. παρ’ 
Αριςοφάνονς εμπαίζεται ώς μαλθακός 
καί θηλυπρεπής. -3 ) Μχκεδων τις. Αρ.

ΑΝΔΡΟΚΛΟΣ υιός του Κόδρον, Αθη
ναίος, όςις εφερε μίαν αποικίαν Α
θηναίων εις τήν εν Ασια Εφεσον. Στρ.-2) 
δούλάς τ ς ,  όςις ήναγκάσθη νά μο/ομα- 
χήση μεθ’ ένός λέοντας. Αίλια/.

ΑΝΔΙΌΚΟΤΤΟΣ, Βασιλεύς τις εν Ιν
δία. 2τράβ..

ΑΝΔΓΟΚΓΑΤΗΣ, Ηρως τις Πλαται- 
εύς, τιμιομενος εις ενα βωμόν παρά τη 
πόλει των Πλαταιών. Ηρόδ,

ΑιΝΔΡΟΚΤΔΗΣ, περιφημ ς ζωγράφος 
τής άρχαιότητος, εκ τής πόλεω; Κυζι- 
κου. Πλούταρ.

ΑΝΔΓΟΛΕΏΣ, αθλητής τ ις πυγμο- 
μάχος. Λουκ.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, θυγάτηρ τοΰ Ηετιω- 
νος, Βασίλειος τή ; Κυλικιας, καί γυνή 
τον Ε-.τορος. Μετά τόν άφχνισμόν τής 
Τρωκδος, επεσε διά κλήρου εις τόν Πνρ- 
ρον τόν υιόν τυν Αχίλλειος, οςις την ε- 
νυμφεύθη, καί την εφερεν εις τήν Ηπει
ρον, μετά τόν θάνατον τούτου τήν έλα
σην ό Ελενος ό αδελφός τον Εκτορος. ^

ΑΝΔΡ0.*1Α.ν0Σ, Κρής, εζη κατά τό 
68. Μ. X. ήτον αρχίατρός τον Καισα- 
ρος Νερω/ος. αύτός εφεύρε τό ιατρικόν 
θηριακ,,ν.

ΑΝΔΙΟΜΑΧΟΣ , Νεαπολίτης, από 1 
τήν Συρίαν, νιος τονΖωνα ηΦχβινου· ] 
εζη επι Λιοκλητιανοδ τού Βασ,λεως < J



θννεγμκ·|ι& τίΕρί φιλοσοφίας· ίςοριογραφος. Πλούτ.
ΑΝδΙΌΜΑΛΟϊ , εις τώνκεντήκοντχ ΑΝΗΓΙίΤΟί, πατήρ τού Σπερίίοο ε*

Ιιΐΰν 
Ηρώ
εμνηςειΛη· εγιν. ................. .

ΑΝΔΙ’ιύ.ΝΊΚΟΣ, Λίβιος, ό παλαιότε- ύπό των Α9ς-χίων , έ9χ<χτώ9η εις τάς
ρος ποιητης των Λατίνων τής έποψής ΑθΓ,νας, ΗροΙ,
τής Λατινικής ποιήοεως, Εζη το2!0 . ANHEM0K1JT02 , χήρυξ των Αθη- 
II* X. ναιων' εΊφάγη ε’.ς τα,? θ-ηοΛ; &πΙ τούς■ \ ν » A A »

υν'Λγρβ,^ε τ&γ'· τ  ■ t τγ , , *
ΑΝΔΓ0*ΙΑΛΟ2, εις των «εντηκο7** ΑΝΗΓΙ2Τ02, ττατήρ του Σ·περ9ίου e*

uC»v τον λίγύπτον, φονενίείς ^  Σ~*Ρ'Τ·«· Ηρο'ί.-3 ) ε’κγονος row προ- 
Hc«# $>γ*τ£ρκ του Δχνχβυ, την οτοικν τερου, ΟΤΚ ςΆλοχενος ώς ιτρεα^υς *ττρος 
«μνηςεύβη. ϊγ ϊν . civ Βασιλέα τΰν Περσών, καί ληφίείς

« -γ  ̂ , ’  βαλανεϊον.
χε«. κκ. εκνριενσ. τον Ορον,, του,, κκ- περίφημος άγκλμχτο-
τα το 1183. αλλ' όλαος όργισες με- ζ ,,χ ς  περίτ* 600. II. X. σύγχρο-
γκλω; 6 ii τήν ά,^Λαγχπχν το,, εκτ,ρυ- ^  ^  Π*νσ.
ζίν Αντοκρατοοα τον ΙσχακιΟν Αγγελον . , - λ τοί,  . , “  . ΑΑ«ΗΛΚ1Α, μια των ,νγχτ.ρω, το
ο,ομα,ομενον· επειτχ τνφλωσχντες το, · ~ *
Ανδρόνικόν, τον περιεφερον εις αλ.ην τήν
τ .όλι. , καί τέλος τον έπνιξαν.

ANAl’OS, νιος τον Ενρνμά/ον· εςα -
9η μάντις περίφημος καί Βασιλεύς τής
νή.ον νδρου · ούτος ίφυγεν άτιό την
πατρίδα τον διά τήν αποςασίαν , καί
ήλίεν εις τήν Φρνγίκν, κχϊ κτίσας νέ-
»ν πολιν τήν ωνόμχσεν Λντρχνδρον ,

ΑΝΔΙΌΣ<.->Ε.νΗΣ, νικητής των Ολοι

Λ-ΑΑΝ̂»* ,__  .I 1 * »
Δαναού · ήτις μνηςενδεϊσα μετά Κνσσε- 
ως τον είχνάτωσε. Απολλοδ.

ΑΝΘΙΜΟΣ Γαζής ,  Αρχιμανδρίτης 
πολνμαΟέςατος, σννέγραόεν εν Σύγγραμ
μα επιγραφόμενον Ελληνική Βιβλιοθή
κη , ώφελιμώτατον ε:ς τούς φιλομαθείς 
Ελληνας. χ-έΟ. κατά τό1828. Μ.Χ. 

ΑΝΝΑ Κομνηνή, Ουγάτηρ τού Β««ι-
ΑΝΔΓ0Χ(',£Λ{̂ 2 νι. ~ · -------- ,τιιαχων x nl>/U), τω/ λέως Αλέξιον κχί της Είρί,νης. έγεννη-

Ναύαρχ,ξ Αλεξά/ΰ'-,ν τ 'Τ3' <=ί°'/Χ' )  , Οη κατά το 1063, Σννε'γρχψεν £ν 2·όγ-
Ί 'Λ ν,.τον Θ ά ,,, ,  °J , γραμμα έπιγρχφο’μενον Αλεξιάς ε?ς  15.
yov -ερι£'-'Λε(ΛΙ̂   ̂J  ^ ^εάρ- βιβλία, το ό~οϊον αρχίζει αϊτό τά  Τ0δ9
λ ι»  τής Ασία-, Aca·' ^«ρά- μέχρι 1118. καί περιγράφει τόνβίο·

"rrttKBe ττ^«

1069 
>ν τον

ιιχς. Αόριαν, τ.ατρος της. Ζ φορνούτο;-
ΑλΛΓΟίίΏΝ, Αθηναίος, ε’γραψενΐ- ^ΝΑΙΟΣ Κ° ξ ^  Τ~. νήσον 

ςορίαν της πχτρίδνς τ.υ, τής οποίας αώ- ΑΓ110Σ ,  ε _ χ Λόλλωνοί* ο5τος
ϊονται τινά μέρη, ΐήτι κατά τν330 Π. X. μάντις κχί ίερενί 'Γ0“ 2ιτώ, και

" ■ .Τ. ■ - - Ιχε τρεις θνγχαΕρχς  ̂  ̂ ^ ποώτηΑΑΔιΩΝ, είςτω επισί



καθώς φαίνεται καί από τά όνοματά των.
ΑΝΙΩΝ, ςρατηγός τον Ραδαμάνθυος, 

λάσων παρ' αυτού ώς δώρον τήν νήσον 
Δήλον. Διόδ,

ΑΝΝΙΒΑΣ, υίός τον Αμίλκα, ήγεμών 
περίφημος , ες-άθη μεγας καί θαυμαςός 
εις τοσους πολέμους* μόλον τούτο εΤχεν 
αφιερώσει μερικόν καιρόν εις τήν σπον
δήν των μαθημάτων, τον όποιαν σώζον . 
ται και τινα συγγράμματα . όταν δε οί 
πρεσοεις των Ρωμαίων περιεκύκλωσαν 
τόν οικον τον με πλήθος ςρατιωτών, αό- 
τός δέν ήθελησε νά παραδοθή εις τάς 
χεϊρας των , καί ελαοε τό φαρμάκι, το 
όποιον «Τχε πάντοτε πλησίον τον , καί 
όντως «τελείωσεν ό άνδρειοτατος οντος 
άνήρ, εις ηλικίαν «βδομήκοντα χρόνων.

ΑΝΝ1ΚΕΡΙ2 , οντος παραδεχόμενος 
τήν πρώτην αρχήν τον Αρις-ιππου, εόο- 
ξαζε τήν φιλίαν, ευγνωμοσύνην, καί αγά
πην της πατρίδος, καί των συγγενών, 
^ς-άρετάς αναγκαίας διά τήν πολιτικήν 
κοινωνίαν, με ολην τήν ανθρώπινον άδυ- 
ναμίαν ή πράξις τούτων των αρετών δν- 
ναται, ελεγε, νά άποκαταςήση τόν σοφόν 
εντνχή.

ΑΝΝΩΝ, Βασιλεύς των Καρχηδονίω*. 
τόν ε,ειλαν ποτέ μέ τόν συνδιοικητήν τον 
Ιμιλκον, διά νά έξετάση τά παράλιά της 
Αφρικής, καί άλλων μερών, άλλ’ έςενο- 
χωρήθη από τά αναγκαία, καί έπεςρεψε 
πριν νά «κτελίσν) τόν σκοπόν τον. εζη 
κατά το 580, II, χ  2υνίγραψε Λιβυςι 
περί των παραλίων τής Λιβύας.

ΑΝ ΣΑΣ, ε’νδοξος Γερμανός από τήν 
Νοριμβεργην. ύπό τήν διεύθννσίν τον έ- 
σχηματίσθη ε?ς τήν Γερμανίαν μία εται
ρία, καί εσυςήθησαν διδάσκαλοι ποιη-

ταί. όλοι αυτοί πρότερον ησαν τεχνΐται, 
καί άπεφάσισαν νά ένασχοληθοϋν με την 
ποιητικήν, καί νά άθανατίσονν τό όνομά 
των. ό Ανσάς ό αρχηγός τής ότκιρίαί 
ήτο σκυτοτόμος. Σννεγραψε ποιήματα 
εις πε'ντε τόμους, πλήν κάκκςα.

ΑΝΣΩΝ, ένδοξος περιηγητής Αγγλος, 
γενναίος καί πΛλά φιλόδοξος, εις τήν 
κατά των Ααερικανών μάχην των Ισπα
νών, ελαφυραγώγησεν περί τά είκοσι ε
κατομμύρια, τά όποια εφερεν εις Λον- 
δϊνον μέ πλοϊον επί 32, αμαξών διά δό
ξαν τού θριάμβου του . ήτον τολμηρός* 
απίθανε εις Λονδΐνον κατά τό 1762.

ΑΝΤΑΓΟΙΆΣ , ποιητής τις εκ τής 
νήσου Ρόδου, ο?ις λέγεται, ότι «γράψε 
εν επικόν ποίημα Θηβαί'ς έπιγραφομενον 
ζήσας περί τόν τρίτον αιώνα Π. X.

ΑΝΤΑΛΚ.ΙΔΑΣ, Σπαρτιάτης τ ις , τόν 
όποιον ή πατρίς του μετά τήν εν Κορίν- 
θω μάχην, επεμψεν εις Σάρδεις διά νά 
πραγματευθή τήν περιβοητον εκείνην με
τά της Περσίας ειρήνην 367. II,X. δια 
τής όποιας αί εν τή Ασία Ελληνικαί πό
λεις ύπεχρεούντο να μεινωσιν ύποκειμε- 
ναι εις τόν Βασιλέα τών Περσών , αί δε 
εν τη Ελλάδι, νά λάβωσι πάλιν τήν προ- 
τεραν αυτονομίαν των. Βενοφ.

ΑΝΤΑΝΔΓ02, αδελφός τού Αγαθοκλε’- 
ους τυράννου τών Συρακουσών, οςις «νί
κησε τούς Καρχηδονίους κατά κράτος, 
ότε ούτοι «πολιορκούν τάς Συρακούσας.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, θυγάτηρ του Οίδίποδος, 
καί Ιοκαςης, αδελφή δέ του Πολυνείκους, 
αυτή ίόοΰσ*. γυμνόν τόν αδελφόν της, 
φονευθεντα από τόν Ετεοκλήν εις μονο
μαχίαν, τόν εθαψε νύκτα* άλλ’ επειδή 
καί ό Κριών κηρύττει θάνατον είς τούς
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aa
, Kpsu·/ τήν καταόιχαςει εις υανα- απο τον πατει α του.την αόειαν νά έκςρα- 

καί τήν κλείει ζωντανήν εις ενα τά- τεΰση καί αυτός κατά τής Τρωάδος, καί 
φ«ν. Αίμων δέ β υιός τοΰ Κρε'οντος, ε- επειδή δεν τον άφήκεν, έμοήκε κρύφα εις 
π κδή τήν ήγάπα, καί έσκόπευε νά τήν πλοίον, καί υπήγε προς τόν Αχιλλε’α, πα- 
λά.βη εις γυναίκα τβυ, σφάζει τόν εαυτόν ρακαλων αυτόν νά μεσιτεύση προς τόν 
του. όμοιως και ή γυνή τοΰ Ιίρέοντος Εϋ- πατε’ρα του διά νά συγχώρηση) τήν παρα- 
ριδίκη θανατώνεται από τήν λύπην της, κοήν του, ό δέ Αχίλλεύς χαίρων καί έπαι- 
κάί τέλος ό Κριών θρηνεί καί τοϋπαι- ν ϊν  τήν προθυμίαν τοΰ Αντιλόγου, ειπεν, 
δός καί τής γυναικός τόν θάνατον, ωπαιδίον ,  δέν ήξεύρεις ακόμη, οτι δ πα-

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, εις των άνδρειοτε’ρων τηρ σου καί άν δέν σέ έπαινέση, εγκρίνει 
καί συνετωτερων ςρατηγών τοΰ Μεγά- όμως το φιλοτιμον σου εργον· άλλ’ ό Νό
λου Αλεξάνδρου, καί επειτα Βασιλεύς ςωρ, συγχισθε'ις, εφερεν αυτόν ε?ς τήν σκη- 
τής Ασίας κατά το 323. Π. X, Ουτος νήν τοΰ Αγαμε'μνονος, οπού παρόντων 
ελεγεν εις τόν υιόν του, οςις μετεχειρί- καί πβλλω* άλλων Αχαιών, ώμίλησεν ά- 
ζετο τούς πολίτας αϋςηρως, ότι ή οα- ριςα περί τοΰ υίοΰ του, οί δέ λαοί εχχι- 
σιλεια δέν είναι άλλο παρά μία σεανο- ρον, άποβλεποντες πρός τόν Αντίλογον , 
πρεπης δουλειά. Μιαν ήμέραν άκυύων ίςάμενον μέ αισχύνην ένωπιον τοΰ πα - 
πλησ ον τϊ,ς σκηνής του δύω ςρατιωτας τρός του, καί βλεποντα κατά γης, μ* 
νά όμιλοΰν εναντίον τοΰ Βασιλεως, εΐ“ ίλαρότητα διά τόώρκΐοντου ηθικόν, ά- 
πεν εις αυτούς μεγλυκύτητα, χπομα- πεθα/ε δέ, φονευθείς από τινα Με’μνωνα ί»  
κρυνθητε ολίγον διά νά μή σας άκουη ό περασπιζόμενος τόν πατε’ρα του.

’ ΑΝΤΙΜΑΧΗ, θυγάτηρ τοΰ Αμφιδάμαν-
ΑΝΤΙΓΟΝΟϊ, Καρύςιος. εζη κατά τος, καί αδελφή τοΰ Μελανίωνος, τήν ό- 

toSSO. εις τόν καιρόν Πτολεμαίου τοΰ ποιαν ελαβεν εις γυναίκα ό Εϋρυσθεύς. 
♦ιλαδελφου. 2υνεγρα|ε Εισαγωγήν πα- Απολλόδ.
ρα >ω< Ιςορίων. εξεδόθη έν Λειψία κα- ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ, Κολοφώνιος, υιός τοΰ 
τά τό 1791. ’ , , - ι• . Υπαρχου, ποιητης και γραμματικός. *-

, ΚΛΕΙΑ. Ζ. Οδυσσεύς. ζη προ τοΰ Πλάτωνος, είναι καί ετερος
ΑΝΤΙΚΤΡΕΪΣ, Ελληντις έκτή ςπό- Αντίμαχος Ηλιοπολίτης, δςις συνε’γρ*- 

 ̂εως ντικυρας ενΦωκιδι, οςις πρϊάτος ψε περί Κοσμοποιΐας· (
λεγετα ι, οτι επενόησε τήν χοήσιν τοΰ ΑνΤΙΜΟΙΓΟΣ, σοφιςής, εκ τής πό- 
Ελλεοορου ,  θεραπεύσας καί αϊτόν τόν λεως Μενδης έν «ράκη , μαθητής ™ΰ 
Ηρακλεα απο την μανίαν του. Πτολ. Πρωταγόρα. Πλάτ.

ANTIAEfiN, υιός τοΰ Ηρακλε'ους, τόν ΑΝΤΙΝΟΟΣ, Ιθακήσιος» w‘°i του Ej‘ 
όποιον ουτος ίγε'ννησ* μ  τή, Πρόκριν πείθου, εΤς των μνηςήρων τής ΙΙηνελό- 
αυγατεοα τοϋβεσπιοϋ. Απολλόδ. πης.
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ANtIOXHJ» υίος του Με'λαντος εξ 
Α ιτω λ ία ς ,, άσπονδος Ιχβρός τοϋ Οίνε'ως, 
ά  ίελφοϋ τοϋ πατρός αύτοϋ, φονευτείς 
τελευταίο-/ ύπό του Τυδεως. Λπολλοδ.

ΛΝΤ10Χ1ΑΝ0Σ, Ιςοριογράφος τις ο
λίγου λόγου άξιος. Λόυκ.

ΑΝΊΙΟΧΟΣ, ό Ασκαλινός μαθητής 
τοϋ φίλου Δαρισίου, Φιλόσοφος περιπα
τητικός, εζη τω 70. ΐ'τει. Π. X

ΑΝ 1 10X02, Μακεδών, ς-ρατηγος τοϋ 
Βασίλειος Φιλίππου, οςις έκ τής γυναΓ 
κός αύτοϋ Λαοδίκης ίγεννησε τον περί- 
φηαον Σέλευκον, πρώτον Βασιλέα της 
2νρίας.

A  N T  ί0X02 ό Με'γας, υιός τοϋ Σέλευ
κου Καλλινίκου, Βασιλεύσας εις τήν 2υ- 
ριαν, μετά τον θάνατον τοϋ αδελφού του. 
ούτος ενίκησε τούς ΠάρΟονς, επειτα ε- 
νικι,Οη ύπό των 1 ωραίων, καί έόιάοΟη 
νά κλείση ειρήνην. Στράο.

ΑΝΊ10Χ0Σ υιός τοϋ Σέλευκου Νικά- 
νορος, δεύτερος Βασιλεύς τής Συρίας 
μετά τόν θυ,νατον Αλεξάνδρου τοϋ Με
γάλου, κατά τό 281, Π. X/ έοασ,λευ- 
σε χρόνους είκοσι με άι ραν δικαιοσύνην, 
ος·ις καί Σωτήρ επώνομάεΟη . Λου- 
κιαν.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ, ό έπικληθε ς Θεός, υιός 
τοϋ δευτέρου Αντ.όχου. εόασιλευσε χρό
νους 15, ούτος ήλε·.9 ρωσε τούς Μιλη- 
σιοος από τήν τυραννίαν τοϋ Τιμάρχου, 
παρά των οποίων έλαβε καί τήν επω
νυμίαν Ηεος. λε'γεται, ότι εφαρμακωΟη 
από τήν ίδιαν του σύζυγον Λαοδικην. '
_ ΑΝΙ ΙΟΧΟΣ ο επιφανείς, υιός Αντιο- 
χου τοϋ Μ εγ ά λ ο υ , ούτος άναφεοεται εν 
τή ί.ρόί Γραφή, οτι έτνράννησε τούς 
Ιουδαίους, πολεμηοας τόν Πτολεμαίον

επ ιφανή , πολυορκήσας καί αυτήν τήν 
Αλεξάνδρειαν, όδεν έοιάσδη ύπό των Ρω
μαίων ν αναχώρηση καί ελδών ε 'ς  Βα
βυλώνα άπεΟανε. Αίλιαν

ΑΝΤΙΟΧΟΣ ό Ευσεβής, υιός Λ ντιό- 
χου τοϋ Κυζικινεΰ, εναντίον τοϋ όπ·ιθυ 
επολεμησαν οί Πάρδοι.

ΑΝΙΙΙΙΑΤΙΌΣ, υιός τοΰ ίολάου, από 
Παλιοϋραν πολιν τή ς Μακεδονίας, ςρα· 
τη γ ίς  τοϋ Φίλιππου, καί διάδοχος αΰ
τοϋ, καί μαθητής τοϋ Αριςοτελοος. συ- 
νε’γραψεν Ις-ορίαν καί επυςολάς Β ιβλία 
είκοσι.

Λ νΤΙΠΑΤΡΟΣ, άπό τήν Ιεράπολιν 
υιός τοϋ Ζευξιδήμον συνεγραψεν Ιςορίαν 
τοϋ Βασιλεως Σεβήρου, κα ί άλλα  Συγ
γράμματα, άπεόανεν ε’ς ηλικίαν 60. 
χρόνων.

ΑΝΙ ίΠΑΤΓΟΣ, εις των πεντήκβντα 
υιών τοϋ Αΐγύπτου, φβνευίίίς ύπό της 
Λαναίδος Κλητεμηδείας. Τγΐνος.

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ, ,'Αηναϊος, Λαμπρός 
Φιλοσοφος, άκούσας ποτέ τινα νά λίγη, 
ότι ό πόλεμός άφαιρεϊ τούς πτωχούς 
άπο τόν Κοσμνν, τουναντίον, τόν άπε- 
κριΟη, προξενεί περισσοτε’ρους. ήνύη τό 
324. Π. X. εςαόη Διδάσκαλος τής Φι
λοσοφίας, καί τής Κυνικής Αίρεσεως. 
εκ των συγγραμμάτων του σώζονται δύω 
λόγοι, Αίας καί οδυσσεύς επιγραφομενοι.

ΛΝΤ1ΦΑΝΗΣ, Ι'οδιος, ή κατ’ άλλους 
Σμυρναιος ποιητης. σΐνζονται τινα τών 
συγγραμμάτων του. εζη τό 340. _Π. X.

ΑΝΤΙΦΑ 1H2, υιός τοϋ Μελάμποδος.
ΑΤΙΦΙΓΜΟΣ, Ρόδιος, ό κτισας τήν 

πόλιν Γελάν εν Σικελία. Ηρόδοτ.
ΑΝΙ ΙΦ1Α0Σ, περίφημος τ ις  Ζωγρά

φος άπό τήν Αλεξάνδρειαν, μαθητής τ»3
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*®ν πολιτειών. ,
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, άπό τήν Καππαδοκι

ών, Επίσκοποί τής Ιχονίοο Επαρχίας' 
t m 'n  γενναίως *ατά τών Αρειανων· 
«χοευρέδη είς διάφορο»! Σποδούς ,  **■’■ 
ι ι ς τ ΐ ρ  I» Κωνταντινουπόλει, γενορένην 
κατ* το 394. εςάδη Πρόεδρος αυτής της 
δεύτερα! Οίκουρενικής Συνόδου. Εορτά
ζεται εις τάς 23 Νοεμβρίου. εζη επί τής 
Βασιλείας τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου τδ 374. 
Συνέγραψε καί π ελλά σοφά Συγγράρρχ- 
τα.

ΛΜΦΙΛΟΧΟΣ , υιός τοΰ Αρφ·.αράου 
καί της Ερυφίλης. Μάντις άρι<ςος, ρε_ 
τά τήν πτώσιν τής Τρωάδος υπήγε ρε- 
τά τοϋ Μΐψου είς τήν Κιλικίαν, και έκ
τισε τήν πόλιν Μαλλοΰς' επειτα φ ίλ ν  
νικήσαντες ρεταξΰ των εφονεΰδησαν καί. ε.•ι συω.

ΑΜΦΪΛΤΤΟΣ , Μάντις εκ τοΰ Λήρου 
λ-χχρνών εν τή Αττική. Ηροδ.

ΛΜΦ1ΜΕΛΩΝ ,  υιός τοΰ Μελανείου,
1 καί είς των ρνη?ήρων τής Πηνελόπης ,
I όςις πληγώσας τόν Τη^έρχχον είς τήν 
| χείρα εφονεύ&η άρέσως ΰπ αϋτοϋ. Ορ. 

Οδ. Ω.
I ΑΜΦ1ΝΟΜΟΣ, από το Λουλίχειον τής 

Κεφαληνίας , ρνηςήρ τής Πηνελόπης,
τον όποιον ηγαπα ρέ υπερβολήν συνετόν 
οντα.

ΑΜΦΙΟΣ, υιός τοΰ Σέλάγου, εκ τής 
πολ.εως Παισοΰ τής ρ,ικρας Μυσίας, σΰρ- 
ριαχ,ος των Τρωαδιτών. Ορ.. Ιλ. Β, 

ΑΜΦΙΟΣ» υίος τοΰ Μέροπος, άδελφός 
του Αδραςου, ήγερων των Τρωαδιτών*
°'f-\ Ώ ’ Ε·

Ι ΑΜΨΙΜΤΑΤΟΣ, Λακεδχιρόνιός τις· 
ηνίοχος τοΰ Καςορος κχι τοΰ Πολυδεύ-

κους, Σνράο.
ΧλιΦΓΓΡΧΩΝ, υιός τοΰ Αλκαίου, καί 

εκγονος τοΰ Περσέως. Ουτος ρετά τόν 
θάνατον τοΰ Βλεκτρίανος πχρέλαβε τήν 
Βασιλείαν των ©ηβών, λαβών είς γυναί
κα καί τήν δυγατερα του Λλκρήνην.

ΑΜΦΙΩΝ, ρούσικος αριφος, Θηβαίος, 
ρυδολογοϋσιν, οτι, όταν έκτίζοντο τά  τεί
χη των ©ηβών , αί πέτραι καί ή λοιπή 
ίλη , ήρχοντο καί έβάλλοντο ρονχ των 
κατά τάξιν, από τήν ρελωδίαν τής λό« 
ρας του. Ζ. Ζήδος.

ΑΜΦΟΤΕΡΟΣ, Λύκιός τ ις πολερήσας 
υπέρ των Τρωαδιτών, καί φονευδείς από 
τόν Πάτροκλον. Ορ. Ιλ. π .

ΑΝΑΙΤΙΟΣ, είς των τριάκοντα τυράν. ■ 
νων εν Αδήνχις. Εενοφ.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ , ίγεννήδη είς τήν Τέω 
πόλιν τής Ιωνίας, κατά τό 532. Π. X. 
ένδοξος ποιητής Λυρικός. Σώζεται ρ ία  
Συλλογή τών Ωδών του, αΐτινες εξελέγ
χουν σαφώς τήν ηδυπάδειχν τοΰ Συγγρα- 
φέως των. άλλως δέ είναι πλήρεις χαρί- 
των, Λεγεται, οτι έπνίγη άπό ρίαν ρό
γα ς-αφυλής ,  εις ηλικίαν χρόνων 55 . 
Σώζονται προσέτι καί τινα γνωρικα του, 
καί άποσπάσρατα έπιγραρράτων. εξε- 
δόδησαν έν Λονδίνω κατά το 1725.

ΑΝΑϊΑΓΡΡΑΣ, σοφιςής ,  άπό τάς 
Κλαζορενάς, Επαρχίαν τής ©ράχης, ε- 
γεννή&ν, κατά τό 100, Π. X. ήταν ρχ- 
ίητής τοΰ Αναξ*ρέ'/ους. ελεγε τόν Ηλιον 
ρΰδρον διάπυρον. ύπήγεν είς Α ίγυπτον, 
καί έδόδη όλως διόλου είς τήν φυσικήν, 

δεν ήδέλησε ποτέ νά ερβή είς τα πολι
τικά· έξωρίσΟη από τους Αθηναίους ·

, ταν τοϋ εδωκαν τήν είδησιν τοϋ δανκ .ου 
- τών τέκνων του, εΤπεν άταράχως. ς· V

5
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ξευρον, οτι εγεννησα ανθρώπους δνητούς.», 
Μετά μίαν πολυχρόνιο/ απουσίαν, πά
λιν επανήλθε εί; τήν πατρίδα του, καί 
βλε’πων τα κτήματά του έίρημα, καί α
καλλιέργητα εΤπεν, “ αν αυτά δέν ή9ελίν 
χαίη , εγώ βέ α·.α δέν ηθελον σωΟή. „  
άπε'9ανε εί; τή< Λάμψακον. εχρημάτισαν 
■καί έτεροι τρεις Αναξαγόραι.

ΑΝΑΞΑΝΔ1 ΙΔΗΣ , Γοδιος, ποιητή; 
κωμικό;, εζη κατά τό 377, Π, X. είχε 
μ-γάλην φήμην· σχεδόν δεκάκις έςεφα- 
νΐι.9η, Σώζονται και τούτου συγγράμμα
τα τινά.

ΑΝΑΕΑΝΔΓΟΣ , υιός τοϋ Εύρυκρά- 
του; , Βασιλεύ; τη ; Σπάρτης, εκ τη ; 
οικείας των Αγίδων. Ηροδ.

ΑΝΑΕΛΙ’ΧΟΣ, εκ πολεω; τών Λβδή. 
ρων gv τη ©ράκη, ούτο; ήκροάοθη τον 
Φιλοσοφον Διογε'νην τον Σμυρναίον, ότι; 
ελεγεν οτι αΰτ* τυϋτο ήξευρω , οτι δέν 
ήξείρω τίποτε, εζη εις τον καιρόν τοϋ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι; εΐ; τό συ· -  
ποσιον του έρωτςσας τόν Ανάξαρχον, πώς 
τοϋ φαίνεται ή τράπεζα; ε πεν, τόι πάν
τα πολυτελή , ώ Βασιλεύ, άλλ έπρεπε 
να ήναι καί ή κεφαλή τοϋ Νικοκρεοντο; > 
τυράννου τής Κύπρου, παρατε9ημενη. 
μνησικακήσα; δέ κατ αύτου ό τύραννο; 
με τά τήν τελευτήν του Βασιλεως, εφερ- 
9η άκουσιω; εΐ; τήν Κύπρον ο Ανάξαρ- 
χος, κα; έβλ.,θη εί; γουδίον, καί έκοπα- 
νίσ9η μέ σιδηροΰν γουδοχέρι, διά προ- 
φαγή; τοϋ τυράννου.

ΑΝΑ2ΙΒΙΑ, Ουγάτηρ τοϋ Β.'αντος, 
καί γυ/η του Πελλίου, με τον όποιον έ- 
γεννησε τον Ακατον, τήν Πισιδίκην, 
Πελιππείαν, Ιππο9οην. και Αλκητον. 
Απολδρ- 2 ) Ουγάτηρ του Κραδιεως, δεύ

τερα γυνή τοϋ Νετορο;, μετά τοϋ ό*οί«Ι ; 
έγε’ννησε τήν Πολυκάτην, καί ΙΙισιδί·· 
κην, τόν Αντίοχον Εχε’φρονα, καί άλλοι 
υιούς. Απολδρ. 3.) Ουγάτηρ τοϋ ΠλεισΟ* 
νους, καί αδελφή τού Αγαμε'μνονος, κ* 
Μενελάου, όπανδρευδεΐσα μέ τόν Στρ*ί 
φιον έγε'ννησε τόν Πυλάδην. Παυσα.

ΑΝ ΑΕΙ ΒΙΟΣ, πλοίαρχό; τ ι ;  Χπαρ 
τιάτης. Ηενοφ. j

ΑΝΑΕΙιΥΙΑΝΔΓΟΣ, Ελλην, περί 
το; Φιλόσοφος. έγεννήθη εις τήν Μ ίλη 
τον. ούτο; πρώτο; έφεύρεν ίσημερίά 
καί τροπάς, και τήν γην, είπε, κε'ντρΟ 
τοϋ παντός. έδειξε δέ καί γεωμετρικά 
ύποτυπωσεις, καί κατά τόν Διογένην το( 
Λαερτιον, έφαδη & πρώτο; έφευρετής τΛ 
ωρολογίου, καί πρώτο; τοϋ νά διδάσκι . 
δημοσίως τήν Φιλοσοφίαν. Ηνδει κάτι 
τό 547. Π. X.

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ, Μ ιλήσιος, υιός τοί 
Εϋρυτράτου, μ α ίη τή ς τοϋ Αναζιμάν 
δρου. π ρ ώ το ; ούτο; έσύνθεσε τετραγω· 
νον Ηλιακόν, καί τό έβαλεν εις πράξά 
ε ί ;  τήν Σπάρτην, έγραψε καί Ιφορία* 

Ιωνικώς. ηνδει κα τά  τό 573. Μ. X. ’ 
ΑΝΑΕΙΑΕ.ΝΗΣ, υιό; τοϋ Αριφοκλε- 

ου ;, Λαμψακιν ; ,  Γήτω ρ, μαδήτής το* 
Διογε'νου; του Κυνικοϋ, καί Ζωΐ'λου τον 
γραμματικού Α μφιπολίτου. έταδη κ«* 

Διδάσκαλο; τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου.
ΑΝΑε ΊΝ Ο Σ , κατάσκοπο; Φίλιππο* 

τοϋ Μακεδονος. Δ ημ . περί Στυφ.
ΑΝΑΕ1ΠΠΟΣ, ποιητή; τής νε’α ; A  

μωδιας, εζη εί; τόν καιρόν τοϋ Αντί-* 
γόνου, και Δημητρίόυ τοϋ ΓΙολιορκητον» 
περί τά 297. έκ των κωμωδιώντου on” 
ζονται ολίγα αποσπάσματα ε ί; τήν 5* 
ναγωγήν των Ελληνικών Κωμωδιών.
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ΑΝΑνΛΓΣΙΣ όνόος, ΣκϋΟης. υπήγε»

τ·*
U ΤΤ(< 1ίΛεχτρν - . , , > ,  Λ ■ , . .t.. ,  ,·.· ' ί  ο \ εσποόόασα, χποϊ/ησκω εις την πατριό*χχονη·/. AitoAAos- ■*■ . j . . . .

‘ « tt ·  * D . ULO*J Gt“ 0  φ /OVOV·'! SV*l *»OOKJ0U*ΧΝΑ2ΙΛΑ02, */ας των πρωτων Bast- P J ~ ’ t w r
λέων τής Σ.κελίας, άριφος άρχω·/κατε- κατα ?° 54β> η , χ * 
πράύνετούς φή//οΰ/τας αότόν τυράννου;. , . ,

'A s . i F A a o j .  ·’·< « ■  » * « · *  ' f  ή  ,  7

αϊτό, νίον Μωΰοήν, έπειδή, καίω; ό- Αιέτριβεν εις τάς Αθήνα;. ε * * ^
Μ * ;** , κα ί αυτός λε'νοιν/, S «  είΐε τόν Ρ «Ϊ« «Κ  f  W P 0*
„  . . - ~ '· . ~ ___ a ; ,  παεατηοών τα  ηΟη, χαι τα ς συ-θ.ον, χαι ωχι/.ησε αετ αυτου. τα  συγ- » ’ · > , ,
γρ.Ααατίτου ε! /*ι κατά W  Λκεφά- ντ.«εε'*ς τώ« Λαών, χ*ι το*« νο^υς.
λω/, χχ· άλλων Αιρετικών. χ*ί αΑΑ* συνα/εςρε'φετο συχνά ρ  τους ργαλους
Siisvo*. ή/Οει κατά το 686. ά^οας καί σοφού; του καιρού του επ ι-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, επίσκοπος Αντίοχεί- τρεφοντχ Si εί, τήν πατρίδα του ετιαου»
ας.εϊ/)τό5δ0. άφήκεσυγγράχχχτχ περί πΰτόν ργάλως οί συρσοΑιται το,.
τής ορθοδόξου πίτεως, εις τόν Εόαγγελι- ΑΝΔΕΛ, ό Γεραχνος , περιφηαος
σρ,ο/ τήςβεοτόκου, χαί εις τήν Μετχχόρ- Μυυσιχογράφος . άπίδανε εις το Λον-
φωσιν τοΰ Σωτήρος, χαί άλλχ διάς,ΰοα. &'·”  **τ* ™ 1759 · Μ· Χ*

ΑΝΑΦΗΣ, υιός τοΰ Οτάνου, Πρόσης, 
ςρχτηγός των Κισσιων εν τω Περσιχΰ 
πολόρ; Ηρο$.

ΛΝΑνΑΡΣΙΣ, Σκόνης, υιός τοΰ Γνοό- 
ροι», χαί αδελφός τοΰ Κ αόουΐδου. Βασί
λειος των ΣκιΛων. περίφηαος Φιλόσο
φος. Απήλϋεν εις τάς Αθήνας νά δια- 
λε/Οο αέ τον Σόλονα, χαί νά παρατη- ούτος εχααε τήν

Υ '.ν των . Γη-όρων..
ΑΝΔΓ ΕΑΣ, επίσκοπος την Καππα

δοκίας. συ/εγραψεν ΰπόχνηχα εις την Α· 
πσκχλυψιν τούΐωάννου. εξη πεοί τά 500, 

ΑΝΔιΕΑΣ, Ιταλός εκ Ιΐίζης, περί
φημος άρχιτε'κτων, εγνωριζε τ.,ν Ιλυ- 
πτίκην, Ζωγραφικήν, κα. την Μουσικ ,ν.

Ούρα/ του Αρ.οο Ιω-
Ρ . ,Ύ,/·1ι<ί  ήΟς, έλαοε πολήν ά /vou ε'ς τήν Φλωρεντία/, καί το περί- 
^,1̂ 1 ’ _ « ; · 9 Ρ · «  τά πλουτη εις φηαον σηριαντήριον τής Ηιζης* αΰτος
-σ a/iv, .η , ή -.χίας τον. ήτον αγχί- τό είχεν αρχίσει αλλά τό έτελείωσε/όρ.*-
νους κ»; ευαίσθητος. , τκ------
?·Τ/ τ,υ ε'καταγίνετο νά *.'· τ»υ Ι'ορ,αζής. άπε’9. κατά το U45.
νόαου; των Ελλήνων. , ΑΝΔ|ΈίΝΗ Ισαβελα, ^ τα λ ίς -α ίχ

* *1 os ενς tz.~o 'ta j πλέον oo^x{ γονχΓχ,χς τον atv-
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«νος της. προσε'τι ητον ωραία καί φρό
νιμος, καί περίφημος κωμική. άπεδανε 
*ίς τήν Γαλλίαν κατά τό 1604.

ΑΝΔΡΕΪΣ, υιός τοΰ Πηνειού εκ Θεσ
σαλίας , ός-ις έλδών εις Βοιωτίαν κα- 
τώκησεν εις τήν πόλιν Ορχομενόν, καί 
έκάλεβε τήν πίριξ χώραν από το όνο
μά του Ανδρηί'δα παυσ- 2 ) προ’παππος 
τοΰ Κλεισδε’ννους εκ Σικυώνος. Ηρόδ.

ΑΝΔΓΙΣΚΟΣ, ό καί ψευδβφίλιππος 
από τής πολεως Αδραμίτη, είς τή< μι- 
κραν Ασιαν, όποκρινόμενος υιός τοΰ 
Περσεως, τοΰ Βασιλε’ως των Μακεδό- 
νων, καθότι τον ώμοίαζε πολύ κατά τό 
άνάςημα καί φυσικόν χαρακτήρα, αυτός 
δπλάνυς καταπείσας τούς Μακεδόνας 
έγινε ς-ρατηγός των, καί ενίκησε τόν 
Ιουβεντιον τον έπαρχον των Ρωμαίων, 
μετά ταΰτα ενικήδη κατά κράτος από 
τούς Ρωμαίους, καί ούτως ή Μακεδονία 
Οπίπεσεν είς τήν Ρωιιαϊκήν Αυτοκρα
τορίαν ,

ΑΝΔΡ0ΓΕ02, υιός τοΰ Β , Μινω- 
ος, Βασιλεύς τής Κρήτης, ούτος ήλ- 
βεν είς τάς Αθήνας, χάριν περιηγήσε- 
ως, καί νικήσας όλους τούς άγωνιςάς 
εδολοφονήδη κατά προςαγήν τοΰ Αίγε- 
ως. ο δε Μινως μαδων ταύτην τήν συμ
φοράν, εκτρυζε πόλεμόν κατά των Αθη
ναίων, και νικησας αυτούς, τούς ύπε— 
χρεωσε νά πεμπωσι κάδε χρόνον είς τήν 
Κρητην δια φορον επτά νέους , καί ε
πτά νε'ας.

ΑΝΔΡΟΚΑΕΙΔΗΣ, υιός Συνεσίου τοΰ 
Λυδοΰ, τοΰ Φίλαδελφου. έζη επί Πορ- 
φυρίου τοΰ Φιλοσοφου. έχρημάτισε Δι
δάσκαλος τής Φιλοσοφίας, μέ φήμην 
μεγάλη/.

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ, εΓς των υιών τοΰ Βα
σίλειος Αίολου, εξουσιάσας εν με’οος τής,. 
Σικελίας. Διόδ.- 2 )  καί έτερος ρήτωρ 
καί δημαγωγός εν Αδήναις, ίίςις έκατη* 
γο’ρησε τόν Αλκιβιάδην ώς παραβάντα 
τά μυς-ήρια των Ελευσινίων. Θουκ. παρ’  
Αριφοφάνους εμπαίζεται ώς μαλδακός 
καί δηλυπρεπής. -3 ) Μακεδών τις. Αρ’ .

ΑΝΔΡΟΚΛΟΣ υιός τοΰ Κοδρου, Αδη- 
ναΐος, οφις έφερε μίαν αποικίαν Α— 
δηναίων είς τήν εν Ασία Εφεσον. Στρ.-2) 
δοΰλός τ ις , ος-ις ήναγκάσδη νά μονομα- 
χήση μεδ’ ενός λέοντος. Αίλιαν.

ΑΝΔΡΟΚΟΤΤΟΣ, Βασιλεύς τις ·ν Ιν
δία. Στράβ..

ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΗΣ, Ηρως τις Πλαται- 
εύς, τιμώμενος είς ένα βωμόν παρά τή 
πόλει των Πλαταιών. Ηρόδ.

ΑΝΔΡΟΚΤΔΗΣ, περίφημος ζωγράφος 
τής αρχαιότητες, εκ τής πόλεις Κυζί- 
κου. Πλαόταρ.

ΑΝΔΡΟΛΕΩΣ , άδλητής τις πυγμο- 
μάχος. Λουκ.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, δυγάτηρ τοΰ Ηετίω- 
νος, Βασιλέως τής Κυλικίας, καί γυνή 
τοΰ Εκτορος. Μετά τόν άφανισμόν τής 
Τρωάδος, έπεσε διά κλήρου είς τόν Πύρ- 
ρον τόν υιόν τυΰ Αχιλλεως, οςις τήν ε- 
νυμφεύδη,. καί τήν έφερεν είς τήν Ηπει
ρον, μετά τόν βάνατον τούτου τήν έλα- 
βεν ό Ελενος ό αδελφός τοΰ Εκτορος.

ΑΝΔΓΟΜΑΧΟΣ, Κρής, έζη κατά το 
68. Μ. X. ήτον αρχίατρός τοΰ Καίσα- 
ρος Νε’ρωνος. αύτάς εφεΰρε τό ιατρικόν 
δηριακήν.

ΛΝΔΓ0ΜΑΧ02 , Γίεαπολίτης, από 
τήν Συρίαν, υιός τοΰΖωνά η Φαοινου. 
έζη επί Διοκλητιανοΰ τοΰ Βασ-.λεως .



Χ 3·7)(

σ»ν» γράψε περί φιλοσοφίας·
ΑΝΔΙΌΜΑΧΟΣ, ε ις  W ' πεντήκοντα 

utev τοΰ Αίγυπτου, φονευ9ίΐς άπό τ ν  
Ηρώ θυγατέρα τοΰ Δανιιοΰ, τήν οποίαν 
εμνηςεόύη · ϊγ ίν .

ΑΝΔΓΟΝΙΚΟΣ, Λίβιος, ό π αλχιο'τι- 
ρο; ποιητή? των Ακτινών τη ; εποχής 
τής Λατινικής ποιήσεως. Εζη τό210. 
Π. X.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ, Βασιλεύ; τής Κων- 
φαντινουπολεως, ό πρώτος τύραννος, ε- 
κχτώρ9»σε να πνίξουν τον Αλέξιον Βασι
λέα. και εκυρίευσε τον θρόνο/του,, κα
τά  τβ1Ι83. άλλ’ ό λαός όργισ9εΐς με- 
γάλως διά τήν άσπλαγχνίχν τον, έκήρυ- 
ζεν Αοτοκράτορα τον Ισκάκιον Αγγλον 
ονομαζόμενο·/’ επειτχ τυφλώσχ/τες τό·, 
Ανδρόνικον, τον περιέφερον εις όλη·/ τήν 
πόλιν, καί τέλος τον έπνιξαν.

ΑΝΔΡΟΣ, υιός τον Εΰρυμάχου’ εςα- 
6η μάντις περίφημος και Βασιλεύς της 
νήοου Ανδρου · ούτος ϊφυγεν άπό τήν 
πατρίδα του διά τήν άποςασίαν , καί 
τ,λβεν εις τήν Φρυγίαν, καί κτίσχς νέ
α/ πολιν τήν ώνομχσεν Αντρανδρον .

ΑΝΔΙΌΣΘΕΝΗΣ, νικητής τώ/ Ολνμ· 
πιακων αγώνων έ£ Αρκαδίας. Θουκ,-2 
Ναύαρχος Αλέξανδρου τού Μεγάλου έκ 
τη; νήσου Θάσου, όςις μετά τοΰΝεάρ-

ίφεριογράφες. Πλοΰτ,
αΝΗΡΙΣΤΟΣ, πατήρ τοϋ ΣπερΟίου ·* 

Σπάρτης. Ηρόδ.- 2 )  εκγονος το» προ- 
τέρου, όςις ςελλομενις ώς πρέσβος προς 
τον Β&σιλέα των ΙΙερσών, καί ληφίείς 
Οπό των Αθηναίων, εΟχνατώΟη εις τάς 
Α9ήνας, Ηρο’5.

ΑΝΘΕΜΟΚΓ1ΤΟΣ , κήρνξ των Αθη
ναίων’ εσφάγη εις τάς Θήβας από τοός 
Μεγαριΐς" διότι τούς εμπόδιζε νά δουλεύ
ουν τάς -..εδιά-δας τάς όίφιερωμένας εις 
τους Θεούς, καί το εις τάς Θερμοπόλας 
βαλανεϊον.

ΑΝΘΕϊ’ΜΟΣ, περίφημος άγαλμχτο- 
ποιός, ζησας περί τά 800. Π, X. σύγχρο
νος τού Βοοπάλαο. Παυσ.

ΑΝΘΗΑΕΙΑ, αία των θυγατέρων τοϋ 
Δαναού ' ήτις μνηςευΟεΐσα μετά Κυσσέ- 
ως τον ΐύανάτωσε. Απολλοδ,

ΑΝΘΙΜΟΣ Γαζής , Αρχιμανδρίτης * 
πολυμχΟέςατος, συνέγρχψεν εν Σύγγραμ
μα επιγραφόμενο·/ Ελληνική Βιβλιο9ή- 
κη , ώφελιμωτατον ε’ς τούς φιλομα9εϊς 
Ελληνας, άπέ9. κατά τό1828. Μ. X.

ΑΝΝΑ Κομνηνή, Ουγάτηρ τού Βασι- 
λ.έως Αλεξίου καί τής Ειρήνης, έγε/νη- 
Οη κατά τό 1083, Συνέγραψεν εν Σύγ
γραμμα έπιγραφομενον Αλεξίας εις 1δ. 
βιβλία, τό όποιον αρχίζει από τά 10CS)

χου περιέπλευσε τά μεσημβρινά παρά
λια τής Ασίας. Αρρ'ιχν.

ΑΝΔΓΟΤΙΏΝ, Α9ηνχϊος, εγραψε·/ I- 
«ςορία» τή ; πατρίδος τ .υ , τής όποιας σώ
ζονται τινά μέρη, εζη κατά τό 330 II. X.

ΛΝΛΙΏΝ, εις τω/ επίσημων πολιτών 
έν Α9ήνα'.ς, υιός τοϋ Ανδροτίονος, φίλος 
τού Καλλικλέους, καί σύγχρονος τού Σω- 
κράτοος. Πλάτ. -2 ) -Ίλλικαρνασσεο-; τις

ιεχρι 1118. καί περιγράφει τόνβίοντοΰ 
ιατρός τ η ς .

Α ΝΝΑ'ΙΟΣ Κορνοϋτος, Ζ. Φερνοΰτος. 
ΑΝΙΟΣ , Βασιλεύς τής νήσου Δήλου* 

ααντις καί ίερεΰς τού Απόλλωνος’ ουτος 
είχε τρεις 9υγατέρας, Οϊνώ, Σιτω , και 
Ελε'ίς, κατά τήν μυθολογίαν, ή πρώτη 
ο,τι ήγγιζε μετεβάλλετ» εις οι/ον, ή δει*.
τέρ α , εις σίτον, καί ή τρίτη εις έλαιο·,»
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καθώς φαίνεται καί από τά  όνόμχτά των.

ΑΝΙΩΝ, ςρατηγός τού' Ι’αδαμάνδυος, 
λαβών παρ’ αυτού ώς δώεον τήν νήσον 
Δήλον. Διόδ.

ΑΝΝΙΒΑΣ, νΐός τού Α μ ίλκα, ήγεμώ-' 
περίφημος ι !?άΟη μεγας καί 9ανμας·ός 
είςτοσονς πολέμους· μολον τούτο ε ίχε '' 
αφιερώοει μερικόν καιρόν εις τήν σπον
δήν των μαθημάτων, τού οποίαν σωζον” 
τ α ι  κα ι τ ινκ  συγγράμματα . όταν δέ οί 
πρέσβεις των Γωμαίων περιεκόκλωσαν 
τον οίκον τον με πλή9ος ς-ρατιωτών, αυ
τός όέν ήΟελησε νά παρχδοΟή εις τ ά ;  
χεϊρας των ,  καί ελαβε τό φαρμάκι, τό 
οποίον ε χ» πάντοτε πλησίον τον , κα!, 
οντω ; ότελείωσεν ό άνδρειότατος ούτος 
ανήρ, εις ήλικ ίαν έβδομήκοντχ χρόνων.

ΑΝΝΙΚ.ΕΓ1Σ , ούτος παραδεχόμενος 
τήν πρώτην αρχήν τον Αρις-ίππου, εδό- 
ξαζε τήν φ ιλ ία ν , ευγνωμοσύνην, κα ι αγά
πην τη ς πατριδος, καί των συγγενών,

άρετάς αναγκα ίας διά τήν πολιτικήν 
κοινωνίαν, μέ όλην τήν άνύρώπινον αδυ
ναμίαν ή πραξις τούτων των όίρετών δύ- 
νκ τα ι, ελεγε, νά άποκαταςήση τόν σοφόν 
ευτυχή ·

ΑΝΝΩΝ, Βασιλεύς των Καρχηδονίων · 
τόν ίς-ειλαν ποτέ με τόν σννδιοικητήν τον 
Ιμιλκ-ον, διά νά εξετάση τά  παράλιά γης 
Αφρικής, καί άλλων μερών, άλλ’ ετενο- 
χωρι,9η από τά  αναγκαία , καί έπε'ς-ρεψε 
πριν νά εκτελόση τόν σκοπόν τον. εζη 
κατά  τό 580. II. X Συνεγραψε Λ ιον^ί 
περί των παραλίων τής'Λ ιβΰας.

ΑΝΣΑΣ, ενώοξος Γερμανός από τήν 
Νοριμβεργην. υπό τήν διενΟννσίν του ε - 
σχγημχτίσύη ε’ς τήν Γερμανίαν μ ία  ετα ι
ρία, καί Ισνςήβηο*·' διδάσκαλοι πο ιη-

τ « ί. όλοι αϋτοι προτερον ήσ*ν τεχνίται, 
καί άπεφάσισαν νά i /ασχοληθούν με τήν 
ποιητικήν, καί νά άΟανατίσονν τό όνομά 
των. ό Ανσάς ό αρχηγός τής εταιρίας 
ητο σκντοτόαος. Σννε'γρχψε ποιήματα 
εις πεντε τόμους, πλήν κάκιζα.

ΑΝΣΩΝ, ένδοξος περιηγητής Αγγλος, 
γεν/αιος καί πολλά φιλόδοξος, εις τήν 
κατά των Ααερικα/ών μάχη/των Ισπα
νών, ελαφυραγωγησεν περί τά είκοσι ε
κατομμύρια, τά όποια εφερεν εις Λον- 
δϊνον μέ πλοΐον επί 32, αμαξών διά δό
ξαν τον θριάμβου τον . ήτον τολμηρός · 
απίθανε εις Αονδΐνον κατά τό 1762.

ΑΝΤΑΓΟΙΆΣ , ποιητής τις εκ τής 
νήσου Ι’όδου, όςις λε'γεται, ότι ε γράψε 
εν επικόν ποίημα Οηοα'ί'ς επίγραφομε/ον 
ζήσας περί τόν τρίτον αιώνα Π. X.

ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ, Σπαρτιάτη; τις, τόν 
όποιον ή πατρίς που μετά τήν εν Κοριν- 
9ω μάχην, επιμψεν εις Σάρδεις διά νά 
πραγματενΟή τήν περιβοητον εκείνην με
τά τή; Περσίας ειρήνην 3S7. 1J.X, διά 
τής όποια; αί εν τή Ασία Ελληνικαί πό- 
λει; ύπε/ρεονντο νά μείνωσιν ύποκειμε* 
ναι εί; τόν Βασιλέα των Περσών , αί δ* 
ε/ τή Ελλάδι, νάλάβωσι πάλιν τήνπρο- 
τε’ραν αυτονομίαν των. 3!ενοφ.

ΑΝΤΑΝΛΓΟΣ, αδελφός τον ΑγαΟοκλε'- 
ονς τυράννου των Συρακουσών, όςις ένι- 
κησε τούς Καρχηδονιους κατά κράτος, 
ότε οντοι * πολιορκούν τάς Συρακούσας·

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 9νγατο|ρ τοΰ Οίδίποδος, 
καί Ιοκάςης, αδελφή δε τον Πολννείκονς, 
αυτή ϊδοΰσα γνν./όν τόν αδελφόν τη ;, 
φονευΟεντα άπο τον Ετεοκλςν εΐ; μονο
μαχίαν, τον έ’Οαψε νύκτα' άλλ’ επειδή 
καί ό Κρεων κηρύττει θάνατον ε·; το ύ
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φόλακας, &ν δεν όμολ,ογησουν τον » ν τ ν  
ζρίβς-ήν, ομολογεί τόν εαυτόν τη ; ως αί
τιον. ό Κοίων τήν καταδικάζει εις θάνα
τον, και την κλείει ζωντανήν εις ενα τά
φον. Λΐμων δέ ό υιός τοΰ Κρέοντος, ε
πειδή τήν ήγαπχ, και έσκοπευε νά τήν 
λάβη εις γυναϊκά ταυ, σφάζει τον εαυτόν 
του. όμύίως και ή γυνή του Κρέοντος Ε·ύ- 
ρίΗχη δα'ατώνεται άπό τήν λύπην τη ;, 
καί τ»λος ό Ερεών θρηνεί καί τούπαι- 
δός καί τής γυναικός τον δάνατον.

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, εις των άνόρειοτέρων 
καί συνετωτέρων ςρατηγών τού Μεγά
λο* Αλεξάνδρου, κα. έπειτα Βασιλεύς 
της Ασίας κατά τό 323. XI. X, Ούτος 
ίλεγεν εις τόν υιόν του, όςις μετεχειρί- 
ζετο τούς πολίτας αύς-ηρώς, οτι ή βα
σιλεία δεν είναι άλλο παρά ρ,ία σεμνο
πρεπής δουλεία. Μιαν ημέραν άν.ούων 
πλησ.ον της σκηνής του όύω ςρατιωτας 
νά όριιλοΰν ενάντιον τού Βασιλεως, ε’ι- 
πεν εις αυτούς μέ γλυκύτητα , άπομα- 
κρύνδητε ολίγον όιά νά μή σάς άκούη ό 
Βασιλεύς.

ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, Καρύςτος. έζη κατά 
τό 270, εις τόν καιρόν ΙΙτολεμαίου τού 
Φιλαδέλφου. Συνέγραψε Είσα,-ωγήν πα- 
ραδόΕων Ις-οριών. εςεδοδη έν Λ ειψ ία κα
τά  τό 1791.

ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ. Ζ. Οδυσσεύς.
ΑΝΤΙΚΥΓΕΤΣ, Ελληντις έκτή ςπό- 

'  εως Αντικύρας εν Ψωκίδι, όςις πρώτος 
λεγεται , οτι επενοησε τήν χρήσιν τοΰ 
Ελλεβόρου , δεραπεύσας καί αυτόν τόν 
ΧΙρακλεα άπο τήν μανίαν του. Πτολ.

ΑΝΤΙΛΕΩΝ, υιός του ΙΙρακλεους, τόν 
όποιον ούτος εγεννησε μέ τήν Πρόκριν 
φυγχτερα τοΰ ©εσπιοΰ. Απολλόδ.

ΑΝΤ1ΛΟΧΟΣ, υιός Ν;ς·ορος. οτε'η- 
τον άκομη νέος, λε'γουσιν, οτι εζήτ σε 
άπό τόν πάτε α του.τήν άδειαν νά έκς-ρα” 
τεύση καί αυτός κατά τής Τρωάδας, καί 
επειδή δεν τόν άφήκεν, ίμβήχε κρύφα είς 
πλοϊον, καί υπήγε πρός τόν Αχιλλε'α, πά- 
ρχκαλών αύτον νά μεσιτεύση πρός τόν 
πατέρα του διά νά συγχώρηση τήν παρα
κοή. του, ό όέ Αχιλλεύς χαίρων καί επαί
νων τήν προθυμίαν τού ΑντιλόχΟυ, ειπεν, 
ιόπαιδίον , δέν ήίεύρεις άκόμη, ότι ό πα- 
τ  ν,ρ σου και άν δέν σέ επαινέση, εγκρίνει 
όμως τό φιλοτιμόν σου εργον- άλλ’ ό Νε- 
ς-ωρ, συγχισδείς, εφερεν αυτόν ε:ςτήν σκη
νήν τού Αγαμε'μνονος , όπου παρόντων 
κα! πολλών άλλων Αχαιών, ώμίλησεν ά- 
ριςα περί τού υίοΰ του, οί δε λαοί εχαι- 
ρον, άποβλέποντες πρός τόν Αντίλοχον , 
ίςαμενον. με αισχύνην ενώπιον τούπα- 
τρός του, καί βλε’ποντα κατά γης, μέ 
ίλαροτητα όιά τό ώραϊον του ήδικόν.ά- 
πέδα/ε δε, φονενδ.ίς άπό τινα Με'μνωνα υ
περασπιζόμενος τόν πατέρα του.

ΑΝΤΙΜΑΧΗ, δυγάτηρ τοΰ Αμφιδάμαν- 
τος, καί αδελφή τού Μελανίωνος, τήν ό
ποιαν ελαβεν ε’ς γυναίκα ό Εόρυσδεύς, 
Απολ'λοδ.

ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ, Κολοψώνιος, υιός τοΰ 
Υπάρ/ου, ποιητής καί γραμματικός, ε
ζη πρό τοΰ Πλάτωνος, είναι και έτεροί 
Αντίμαχος Ηλιοπολίτης, όφις συνέγρα
ψε περί Κοσμοποιΐας·

ΑΝΤ1Μ0ΙΓ0Σ, σοφιτήί* ε’κ τής πό- 
λεως Με'νδης έν ©ράκη , μαδητηί τ0“ 
Πρωταγόρα. Πλάτ.

ΑΝΠΝΟΟΣ, ιδακήσιος, τοΰ Εύ- 
πείδου, εις' τών μνηςήρο>ν Πηνελο-
πης.
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ΑΝΤΙΟΧΗΣ, υιός τού Μελαντος έξ 
Α ιτωλίας,. άσπονδος έχδρός τοϋ Οίνέως» 
αδελφού τοΰ πατρός αυτού, φονευτείς 
τελευταίου Οπδ τοΰ Τυδέως. Απολλοδ.

ANTIOXIAN0S, Ιςοριογράφος τις ο
λίγου λόγου άξιος. Λοβκ.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ, ό Ασκαλινός μαθητής 
τοΰ φίλου Λαρισίου, Φιλόσοφος περιπα
τητικός, έζη τω 70. έτει. Π. X

ΑΝΤΙΟΧΟΣ, Μακεδών, ςρατηγός τοΰ 
Βασιλόως Φιλίππου, οςις έκτης γυναι' 
κός αύτοΰ Λαοδίκης εγίννησε τόν περί- 
οημον Χελευκον, πρώτον Βασιλέα της 
Συρίας.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ δ Μεγας, υιός τοϋ Χελεΰ- 
κου Καλλινίκου, Βασιλεύσας εις την Συ
ρίαν, μετά τον δά'νατον τοΰ αδελφού του. 
ουτος ένίκησε τούς ΠάρΟους, έπειτα έ- 
νικήδη υπό των Ρωμαίων, καί εβιάοβη 
νά κλείση ειρήνην. Στράβ.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ υιός τοΰ Σελεύκου Νιχά- 
νορος, δεύτερος Βασιλεύς της Συρίας 
μ ιτα  τον δάνατον Αλεξάνδρου τοΰ Με
γάλου. κατά τό 281. Π. X. έβασίλειτ 
σε χρόνους είκοσι μέ άκραν δικαιοσύνην, 
ες-ις καί Σωτήρ έπωνομάσδη . Λου- 
κιαν.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ, ό επικληδεΐς ©εός, υιός 
<οϋ δευτέρου Αντιοχου. έβασίλευσε "χρό
νους 15. οίτος ήλευδίρωσε τούς Μιλη- 
σίους από τήν τυραννίαν τοϋ Τιμάρχου, 
παρά των οποίων έλαβε καί τήν επω
νυμίαν θεός, λέγεται, οτι εφαρμακώδη 
άπό τήν ίδιαν του σύζυγον Λαοδίκην.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ ό επιφανείς, υιός Αντιό— 
χου τοϋ Μεγάλου, οΰτος άναφέρεται εν
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τή ιερά Γραφή, οτι ετυραννησε τούς 
Ιουδαίους, πολεμησας τον Πτολεααΐον

επιφανή, πολυορκήσας καί^αΰτήν τήν 
Αλεξάνδρειαν, οδεν έβιάσδη υπό των Ρω
μαίων ν αναχώρηση και έλδων ■ εις Βα
βυλώνα άπέδανε. Αΐλιαν

ΑΝΤΙΟΧΟΣ ό Ευσεβής, υιός Άντιό- 
χου τοΰ Κυζικινοϋ, ενάντιον τοϋόποιου 
έπολέαησαν οίΐΐάρδοι. ■

ΑΝΤΙΠΑΤΓΟΣ, υιός τοϋ,Ιολαου, άπό 
Παλιοϋραν πόλιν της Μακεδονίας, <ςρα- 
τηγίς τοΰ Φίλιππου, καί διάδοχος αΰ· 
του, καί μαδητής τοΰ Αρις-οτέλους. συ- 
νέγραψεν Ιςορίαν καί επιφολάς Βιβλία 
είκοσι.

Αντίπατρος , άπό τήν ΐεράπολιν
υιός τοΰ Ζευξιδήμου' συνε'γραψεν Ιςορίαν 
τοΰ Βασιλέως Σεβήρου, καί άλλα Συγ
γράμματα, άπέδανεν εις ηλικίαν 60. 
χρόνων.

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ, είς των πεντήκοντα 
υιών τοΰ Αίγυπτου, φονευδείς υπό της 
Λαναίδος Κλητου.ηοείας. ΐγ 'ίνος.

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ, Αδηναΐος, Λαμπρός 
Φιλοσοφος, άκούσας ποτέ τινα νά λέγη, 
οτι ό πόλεμός άφαιρεΐ τούς πτωχούς 
άπο τόν Κοσμον, τουναντίον, τόν άπε- 
κρίδη, προξενεί περισσοτέρους, ΐ,νδη το 
324. Π. X. έςάδη Διδάσκαλος τής Φι
λοσοφίας, καί τής Κυνικης Αίρίσεως. 
εκ των.συγγραμμάτων του σώζονται δύω 
λόγοι, Αίας καί Οδυσσεύς έπιγραφόμενοι.

ΛΝΤΙΦΑΝΗΣ, Ρόδιός, ή κατ άλλους 
Χμυρναϊος ποιητής, σώζονται τινα των 
συγγραμμάτων του. έζη τό 340. Π. X.

ΑΝΤ1ΦΑΤΗΣ, υιός τοΰ Μελάριποδος.
ΑΤ1ΦΗΜΟΣ, Γόδιος, ό κτίσας τήν 

πόλιν Γέλαν έν Σικελία. Ηρόδοτ.
ΑΝτίφΙΛΟΣ, περίφημος τις Ζωγρά

φος άπό τήν Αλεξάνδρειαν, μαδητής τοΰ
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Κτησιδήμου. οςις διεβαλλέ τόν Απελλή 
εις τον Βασιλέα Πτολεμαίον, Λουκ.-2) 
ιςρατηγός των Αθηναίων, σύγχρονος του 
Φωκίωνος. Πλουτ. — 3 ) Βυ,αντιος ποι
ητής της Ανθολογίας, γράήας 45. έπι- 
γράμματα.

ΑΝΤΙΦΟΝΟΣ, είς των υίων τοΰ Βα- 
σιλε'ως Πριάμου. Ομ. Ιλ- Ω.

ΑΝΤΙΦΩΝ, Αθηναίος, υιός Σο φίλου 
τοΰ ρητορος, περίφημος ρήτωρ. εγεννήθη 
είς Ραμβΰντα δήμον της Αττικής, λέ
γουν, ίίχι εςάθη Διδάσκαλος τοΰ θουκυ- 
δίδου. επωνομάζετο Νε<ςωρ. ούτος έφερε 
τρωτός τήν λογικήν είς τέχνην, άπεθ. 
κατά τό 411. Π. X. έκ των πολλών αύ- 
τοϋ λόγων σώζονται ακόμη δεκαέξ. ε- 
ξεδόθησχν είς τήν συλλογήν των Ελλήνων 
ρ'ητόρων. ύπήρχε καί έτερος, Αθηναίος, 
τερατοσκοπος , έποποιό; και σοφιςής. 
ετωνομάζετο Λογομάγειρος, καί έτερος, 
Αθηναίος, Ονειροκρίτης. Σουΐδας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μάρκος ό Τριαρχικός· αν
δρείος τολεμις-ής. έςάθη διοικητής τής 
Ιταλία ς, έπ ε ιτα  ό Καΐσαρ τόν έκααε 
άρχιςράτηγον τοΰ Ιππικού του ςρατεύ- 
ματος, μετά  τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος 
γ,ράοθη τήν Κλεοπάτραν βασίλισσαν τής 
Α ίγυπτου, νικηθείς δέεις μίαν ναυμα
χίαν εις Α ίγυπτον έφονεύθη μονος του, 
εις ηλικ ίαν 56. γρονων*

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μοναχός, ο έπωνομασθείς 
Μέλισσα, εζη κατά τό 1110. έλαβε τό 
όνομα τοΰτο από εν συγγραμμάτου έπι- 
γραφομενον Μέλισσα,τό όποιον ήτον συλ
λογή όιαφορων ©εολογικών κεφαλαίων.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πολέμων, από την Ααοδί- 
κειαν, περίφημος σοφίς-ης, ήγαπάτο με- 
γάλω; άπό τον Τραϊανόν, Αδριανόν, καί

Αντώνιον, έδίδασκε με μεγάλην φήμην 
είς τήν Σμύρνην, διό καί έτρε-χον παντα- 
χοθεν μαθηταί διά νά τόν ακούσουν, άπό 
τά συγγράμματα του σώζονται μόνον δύο 
λόγοι του. ούτος μήδυνάμενος νά υπο- 
φερη τούς σφοδρούς πονους τής χειρο- 
ποδάγρας έπέςρεψεν είς τήν πατρίδα 
του, οπού καί άπέθανε κλεισθείς ζων
τανός είς τό μνήμα του. ήνθει κατά 
τό 144. Μ.Χ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αύρήλιος. 'Ζ. Αύρήλιος 
Αντώνιος.

ΑΝΤΏΝΪΝΟΣ ό Ευσεβής Αύτοκράτωμ 
τής Ρώμης, ήγάπα τούς υπηκόους του, 
ώς τεκνατου. ούτος εσυνήθιζε νά λέγη, 
ότι ήθελε καλήτερα νά προφυλαχθή ένας 
άπό τούς ύπηκοους του, παρά νά φονεύση 
χΛίους εχθρούς, άπέθ. κατά τό161, Μ.Χ.

ΑΝΤΩΝΪΝΟΣ Λιβεράλος, ρήτωρ Ρω
μαίος. έζη επί Κλαυδίου Καίσαρος. σώ
ζεται τούτου σύγγραμμα αναγκαιότα
του είς τήν μυθολογίαν, έπιγραφομενον 
Μεταμορφωσεως συναγωγή. ήνθει τα 
150. Μ. X.

ΑΝϊΣΙΣ, είς των αρχαιότατων Βα
σιλέων τής Αίγυπτου, όςις διωχθείς υ
πό τοΰ Βασιλεως των Αιθιοπίαν Σαβα- 
κώνος εφυγεν είς τήν νήσον Ελβώ, μετά 
δε πεντήκοντα χρονους, άφοΰ άνεχωρη- 
σαν οί Αίθίοπες, επιφρέψας ούτος είς τον 
θρόνον του έβασίλευσεν έως τοΰ 921 - 
Π.Χ. Ηρόδ.

** ' 1 , * *ΑΝΉΉ, ποιητρια περίφημος, απο
τά Τήμεα. ό Αντίπατρος τήν ονομάζει 
πρώτην ποιήτριχν μεταξύ των γυναικών, 
ώς ό Ομηρος μεταξύ τών ανδρών. εζη 
301· Π.Χ.

ΑΝΩΓΩΝ, υιός τοΰ Κάςορος και τής
G



χ « κ
Γλαίρας Λιγατρος τοΰ Λευκίππου Απολ.

Α3Ι0Χ0Σ, υιός τοϋ Αλκιβιάδου, Α
θηναίος, οςις ΰπερασπίσθη τοΰς ς-ρατη- 
γοΰς, ο'ίτίνες εγκαλε'σθησαν ώς υπεύθυ
νοι, Sto-rt δέν έθαψαν τά σώματα των 
θανατωθε’ντων εις τήν έν Αργ>νούσαις 
ναυμαχ ίαν . 2ενφ.

ΑΠΑΤΟΪΡΙΟΣ, Βυζάντιός τ ις , κατά 
τοϋ όποιου εγραψεν ό Δημοσθένης ενα 
λόγον. Δημ.

ΑΠΕΛΛΗΣ, Ζωγράφος αρις-ος, από 
την νήσον Κώον. ό Μεγας Αλέξανδρος 
•κήρυξεν οτι εσυγχώρει μονον εις τόν 
Απελλήν να Ζωγραφίση την εικόνα του . 
(ό Κικερων λε'γει, οτι ή δόξα ενός τοιού- 
του Ζωγράφου ήθελε διασώσει τήν δό
ξαν τοϋ Αλεξάνδρου εις τοΰς μεταγε- 
νεςερους ) όδεν υπήγε πρσωπικως εκεί, 
δπου έδοΰλευε, διά τήν πρός αυτόν με- 
γάλην εύνοιαν, μετά τόν θάνατον τοϋ 
Αλεξάνδρου κατετρε'χθη από φθόνον συ- 
κοφαντηθείς , οτι είχε σκοπόν νά φο- 
νεΰστι τόν Πτολεμαίον Βασιλέα τής Αί
γυπτου, όθεν ήλθεν εις τήν Εφεσον, καί 
εκεί ΐςΌρισε μιαν εικόνα τής συκοφαν
τίας, θαυμασιον άριςούργημα. Λεγεται, 
οτι αυτός εφεΰρε τήν τέχνην τής όψεως 
διά νάκρύψη τό δυσειδές του Πρίγγιπος 
Αντιγόνου, ος-ις ήτον τυφλ.ός τόν ενα 
οφθαλμόν, ήνθει δέ 300. Π. X.

ΑΠΕΛΛΗΣ, Φιλοσοφος, εκ τής νήσου 
Χίου, εζη κατά τό 300. χχ. X. εις ά- 
κραν πενίαν.

ΑΠΙ2 , υίος τοϋ Φορωνε’ως καί τής 
Λαοδίκης Βασιλεύς τοϋ Αργους, έξ ού 
ώνομάσθη όίρχαιόθεν ή Πελοπόννησος Α- 
πία . Στεφ. Βυζ.

ΛΠ1ΩΝ, υίος τοϋ Πλεις-σνίκου, ό επο-

νομασθείς Μοχθος, Αιγύπτιος, κατ ίλ·» 
λους Κρής, γραμματικός περίφημος, 
μαθητής Απολλώνιου τοϋ Αρχιβίου, συ- 
νε'γραψεν Ις-ορίαν των εθνών, καί άλλα 
τινά. εζησε υπέρ τοΰς 100. γρονους.

ΑΠΟΛΑΙΝΑΙΊΟΣ, υιός τοϋ Απολλι- 
ναρίου γραμματ.κοΰ, οΰτος έδιδάχθη τήν 
ρητορικήν εις τήν πατρίδα του, καί ευ
δοκίμησε μεγαλως, εγινε καί επίσκο
πος. υς-ερον παραιτησε τήν Ορθοδοξίαν 
καί εγινεν αρχηγός νε'ας Αΐρε'σεως. τού
του αί διδασκαλίαι κατεκρίθησαν άπό 
τρεις Συνόδους, σώζεται μια μετάφρα- 
σίς του των ψ αλμών εις τιχους Ηρωι
κούς. εζη τό 386, Μ. X-

ΑΠΟΛΛΟΔΩΓΟΣ, Αθηναίος, λαμπρός 
Ζωγράφος, αυτός πρώτος ίκανονισι τήν 
εκλογήν των άναγκαιοτερων και ώραι- 
οτε’ρων μερών τών σωμάτων εις τας ει
κόνας. ήνθει κατά τό 408. Π.Χ.

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, Αθηναίος, υιός τοϋ 
Ασκληπιού, γραμματικός ένδοξος ουγ- 
γραφεΰς τής βιβλιοθήκης τών Θεών, ή- 
τις εξεδόθη εις τά Παρίσια Ελληνο- 
Γαλλιςί κατά τό 1805. εις τομους δύω. 
άπέθ. κατά τό 114. Π.Χ.

ΑΗΟΛΛΟΔΩΓΟΣ, Δαμασκηνός, εζη 
κατά τό 120. Μ.Χ. περίφημος άρχι- 
τεκτων. ούτος κατεσκευασε τήν γέφυραν 
εις τόν Δούναβιν επι Τραϊανού. τούτον 
τόν μεγαν ανόρα εξωρεσεν ό Ανδριανός, 
καί δια προ^αγής του τον ένανάτωσαν, 
σώζονται αυτοϋ πολιορκητικά συγγράμ
ματα .

ΑΠΟΛΛΟΔΩΓΟΣ, Κωμικός, σύγχρο
νος τοϋ Μενάνδρου, έγεννήθη εις τήν 
Σικελίαν. Σώζονται καί τουτου μερικά 
αποσπάσματα ί ’ς τήν Συναγωγήν τών
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» ν ώ τ ^ Α . ϋ ; ^ » ο . “ ·ϊ · tjy* * 7 *  **1 /< «ύν;
AnOAAOKVATHS, «’-°? ™  Δ'-ονυ- ό,α?°Ρ® P f l  της Ευρώπης, ακόμη και 

~ τυράννου τής Σικέ- ε’ις τάς Ινδίας, έκ των συγγραμμάτων
r τον σώζονται έπιςολαί τινε’ς.

'•>·ιαν· . ?___ . Α„Τ̂  _________ I- .-ν

ΑΠΟΑΑΟΚΛ’ 
βίου, το; 
λίας

ΛΓΙΟΛΛΟΦΑΝΙΙΣ, Αθηναίος, κωμι- ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, γραμματικός, Λλε- 

χός άργ 
γραρομεν:
Δανάη, ___

ΑΠΟΛΛΩΝΙΛΗΣ, ό επονομαστείς Ορά- ληνο-Λατινιςί , εις τά Παρίσι* κατά 
πιος, συνεγραύε περί των Βασιλέων και το 77/3. ε:ς δυω τομους. 
τής θρησκείας των Αιγυπτίων, καί ίν 
βιβλιον ΐπι-ραιοχενον ΣεαενουΟί.

κός άρ/αϊος, Συνεγραψε δράματα έπ ι- ξανδρεύς, υιός Αρχιβίου τοΰ γραριματι- 
γραρομενα, Λαλίς, Ιριγερων, Κοήτες, κοϋ. εζη επί Αύγούς-ου Καίσαρος, συ- 
Δανάη, Κένταυροι. νε’γοαψε λεξικόν Ομηρικόν. έξεδο9η Ελ-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Λφροδισιεΰς, άρ/«- 
ρεΰς και Ιςορικος Συνεγραύε περί Ορ- 

ΑΠΟΛΛΩΝΊΟΣ , Περγαμηνός τής καί “μ?’1 Τρελλεων.
Παμρυλίας. εζηΠ .Χ . κατά τό 2 4 0 . ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ό Ναυκρατήτης έχρη- 
ουνέγραψεν οκτώ βιβλία περί Κωνικών μάτισε μαθητής των ρ ητορων Αδριανοϋ 
τοιιών. καί Χρής·ου. εγραί-ε κατά τοΰ ρητορος

το
τήν ΐΌΟον, καί εκεί έπολιτογραρη. 
τά  τό 247. Π.Χ. άπερασε εις τήν Αλε- « «  οί Αθηναίοι με μεγάλην πομπήν, 
ξάνδρειαν, καί έγινε βιβλιοθηκάριος, σώ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, Αθηναίος, νομικός, 
ζεται ένα Σύγγραμμά του ηρωικόν εις *«ί πολιτικός ένδοξος, έςάλη πολλάκις 
βιβλία τε’σσαοα. α~ο τας Α9ήνας εις πολλάς πρεσβείας.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ό Δύσκολος, από τήν εζη εις καιρόν τοΰ Ηρακλείδους τοΰ Λο- 
Αλεξάνδρειαν, επωνομάσΟη δύσκολες διά γίμου, καί Γλαύκου, άπε9. εις ήλίκι- 
τόν σκληρόν του βίον, προερχόμενο·/ εκ να 70. γοόνων.
τή ς  μεγίςης πενίας του. επειδή δεν η- ΑΠΠΙΑΝΟΣ, από τήν Αλεξάνδρειαν , 
τον εις καταςασιν ν άγοράση καν όλί- συνε’γραόε ΐτήν Γωμαι'κήν Ιςοριαν, και 
γον πάπυρον ( φυτόν τής Αίγυπτου, από αλλα πολλά, ήνΟει κατά τό 147. Μ.Χ. 
τήν ρλοΰόα τοΰ όποιου κατεσκεύαζον οί ΑΠΠΙΑΝ0Σ ό Αναζαρεΰς, περκρημ°4 
παλαιοί ειόος χαρτιού.) ώςε ήτον βια- ποιητής, εζη κατά τό 2(0, Μ.Χ· δυ
όμενος νά γράφη επάνω εις κομμάτι* νεγραψε πέντε βιβλία Αλιευτικών, και
συντριμμε'νων «vvsi'w, »r_ , >
138. συνε’- Ό * . V  *'*?*, <w τε?*Ρ *  ^ηγετικώ ν.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟχ^ 1 ^ τΧ̂ ϊ  ΑΠΠΙΚΙΟΣ , Καίλιος, Ιππεΰς Ρωμαΐ-

χίαν τής Καππαδοκ.'αΓΙν, Τ *  πολυφάγος, άφοϋ ε*φδ«-
δ · Μ .Χ. ήτον Φιλο'σοάο/'π.ft ~ίρ ί’τ0 ^  τήν ό'λην^τήνλαμ-
ό~ή-εν £’ - --ν  Ε>) ‘δ '  ‘ ν’ αγορικος. πραν του περιουσίαν, ήνοιξεν εις τήν Γώ- 

i 5 * ’ * ’· ! τιϊν Γω- μην σχολεϊον, οπού παρέδιίε μέ μισθόν
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<cf,v Γαςριραργιαν. Σώζονταί ΰπό τό υ- 
νορα -τούτου δέκα βιβλία ττερό κατα
σκευής καί.αιτύσεως βρωράτων, και περί 
ραγε-ρικής εν γίνε-..

ΑΙ1ΙΙΙΟΣ Κλαύδιος Κηνσωρ. ουτος 
έλιθό<ςρωσε τήν οδόν -τις πολεως Κα- 
πήνης είς τό Βρουνδούσιον, τήν όποιαν 
ώνόρασαν οδόν Αππιαν.

ΑΠΠΙΟΣ, Κλαύδιος, Ζ. Κλαύδιος Απ- 
πιος.

ΑΠΓΙΗΣ, υιός του Φάρριος, Βασιλεύς 
της Αίγυπτου. Ούτος έπολερησε κατά 
των Τυριών, καί Σιδωνίων, καί έθανατώ- 
6η ύπό των εν Αίγΰπτω επαναςατησαν- 
των κατ αυτοί. Ηρόδ.

ΑΠΟΤΛΦΕΔΑ Ισραήλ’ Κόρης της 
Συρίας. Συνέγραψε εις τό Αραβικόν ρίαν 
Γεωγραφίαν, και ρίαν επιτομήν της φυ
σικής Ιςοριάς. Απέθανε κατά τό 1344, 
Μ. X. Ητον πολλά εύνοούρενος του Σουλ. 
τάν Σαλαδίνου, περί του όποιου αναφέ
ρει πολλά ή Ιςορία του Σταυρικοί πο- 
λε'ροι,

ΛΠΟΓΡΑΜΙΨΙΑΡ ,  ό ενδοξώτερος δι
δάσκαλος των Οδωρανών. Επωνορασδη 
Σωκοάτης των Τούρκων. Απέδανε εις τήν 
φυλακήν είς τήν Βαβυλώνα. Ηνθει κατά 
τό 967. Μ. X.

ΑΡΑΒΙΑ, γυνή του Αίγυπτου, ρετα 
τής όποιας λέγεπαι, οτι έγέννησε τού; 
πεντήκοντα υιούς. Απολλόδ.

ΑΙΆΓΟΝΑ Ιωάννα, Σύζυγος-τοί Κ0- 
ρητος Ασκανιου' Ολοι οί σοφοί τοί και
ροί εκείνου την έγκωρίασαν διά τό κάλ
λος της, διά τήν ανδρείάν της, καί διά 
τήν φρόνησίν[της εις τά πολιτικά, έζη 
κατά τό16. Μ.Χ.

ευνους τοί Βασιλεως Κόρου τοί Μεγάλου, 
εις τον όποιον ούτος ενεπις-εύδη τήν φυλα
κήν τής Βασιλισσης αίχραλώτου Παν- 
θίας, γυναικός τοί Αυραδάτου. Εενοφ.

ΑΡΑΤΟΣ, άπό Σικυώνχ, άρ/ηςράτη- 
γος των Ακρι, είς των ρεγάλων ςοατη_ 
γώ/ τής Ελλάδος, εςώρισε τόν Νεοκλή,ν 
τύραννον τής πατρίδος του, έδίωζεν από 
τό τείχος τής Κορίνθου τόν βασιλέα τής 
Μακεδονίας ’ ήλευδερωσε τό Αργος από 
τούς τυράννους του. Αυτός ήρπορεϊ νά 
νορισδή ό δερελιωτής τής πόλεως των 
Ακρι, τήν όποιαν έροοφωσε καί ελάρ- 
πρυνε . ό Βασιλ.εΰς Φίλιππος έαυγχίσθη 
ρε τόν Αρατον , καί διά προςαγης του 
τόν εφαρράκευσεν είς ένα συρποσιον ό 
Ταυριών, έζη κατά τό 334. Π, X.

ΑΡΑΤΟΣ υιός Αθηνοδώρου καί Αιτο- 
φίλης, άπό Κιλικίαν*, ποιητής καί Α- 
<ςρονορος , Συγγραφεύς περίφηρος , τά 
συγγράρρατα του, Φαινορενα, ρετεφρα. 
σεν ό Κικέρων είς ςί'/ους Λατινικούς, 
έζη κατά τό272. Π,Χ.

> ' , , ; t y
APATQP, Λιγιρ το γένος, Γητωρ και 

ποιητής, έ-ςάδη υποδιάκονος τής έν Σύ- 
ρη Εκκλησίας. Συνέγραψε ε’-ς ηρωικούς 
ςίγους περί τής ζωής τοί Θειου Παυλου. 
έζη κατά τό540. Μ.Χ,

Α 1'ΒΑΪΟΣ, Αγγλος, περίφηρος Ια- 
τσός κατά το 1628. Μ.χ. Πρώτος ού
τος άπεδειξε δια πειραμάτων τήν κυκλο
φορία ν τοίαιρατος, οτι τό αίρα κινεί
ται άκαταπαύςως άπό τής καρδιάς διά 
τών αρτηριών, καί διαδιδόμενου είς ολα 
τά  ρέρη τοί σώματος, έπιςρέφει πάλιν 
είς τήν καρδιάν διά των φλεβών.

ΑΡΒΑΚΗΣ, Μήδος τις Σατράπης, ό'-
ΑΡΑΣΠΗΣ, νέος τις ευγενής, Περσης, φις ρετά τοί Βελέσεως επαναςατησας



κατά τοΰ Βασίλειος των Ασσυριών, «πο
λιόρκησε/ χυτόν τρείς /ράνου; εις τήν 
πόλιν Νϊνον, ίνβχ ό Βασιλεύς ούτος, ως 
λόγετχι, εβαλε πΰρ καί κχτεκάη μιύ 
ολ·υ του παλατιού αυτου.

ΑΓΒΗΛΟΣ, είς των πεντήκοντα υι
ών τοΰ Αίγυπτου, τον όποιον εφν y£UG£V 
■η Δανα’ίς. Απολλόδ.

ΑΓΓΑΪΟΣ, υιός τοΰ Λυκίμου, αγαπή- 
σας αυτόν ό Ηρακλής, τον ελαβε μαξή 
του οο—ο τάς Θήβας, όταν εξετράτευσαν 
κατά τον Λαομόδοντος, καί ό νευς άπε- 
δανεν εις τον δρόμον, ό Ηρακλής καύσας 
τό σώμα τον, ετειλλε τήν κονιν προς πα
ρηγοριάν τοΰ πατρός του, και εκτοτε, 
λεγουσιν, ότι επικράτησε·/ ή συνήθεια τοΰ 
νά καιωνται των νεκρών τά σώματα.

ΑΙΤΑΛΟΊ, υιός τοΰ Αμύκλα καί τ ις  
Διομήδης, διαδεχθείς τόν πατέρα τον εις 
τον θρόνον της Σπάρτης. Παυσ.

ΑΙΤΑΝβΩΚΙΟΙ, Βασιλεύς της Ταρ- 
τησσοΰ έν τι, Ισπανία, οςις εβασίλευσεν , 
ώς λε'γεται 80, χρόνους, καί εζησεν 1'20, 
υποδεχθείς φιλοφρονώ; εις τήν χώραν του 
μίαν αποικίαν των Φοινικιού. Ηρο,ό.

ΑΓΓΕΙΑ, δυγάτηρ τοϋ Αδρ'/ςου καί 
τής Αμφιϋέας, και γυνή τοΰ Πολυνείκρυς, 
Απολλοδ.- 2 ) Ουγάτηρ τοΰ Αυτεσίωνος, 
και εκγονος Τισσαμενοϋ, γυνή τοϋ Ηρά
κλειτου Αριτοδήμου, μετά τοΰ όποιου ε- 
γεννησε τόν Εΰρυσθέα καί Προκλεα. Η- 
pod. -3 ) γυνή τοϋ Ινάχου , καί μήτηο 
τ η ς  Ιοϋς. ϊγ ΐ/ .

AVVEAH, αία των 9υγ ατίρων τοΰ Θε- 
σπιοϋ, μετά τής όποιας ό Ηρακλής εγεν. 
νησε τον Κλεόλαον. Απολλόδ.

ΑΓΓΕΝΟΣ, νιος τοϋ Λεύκωνος, καί 
εκγονος τοϋ ΑδάμαντΟς, τόν όποιον ήγά-

' α £’ α;Ρ-’τ « ί  ° Αγαμέμνων, Χαί ό9ις 
πνίγη εις τόν Κηφισσόν ποταμόν, ότε ε- 
πες-ρερεν από τήν Τρωάδα. 2Τεα. Βυζ.

ΑΙΤΙΟΣ, είς των πεντήκοντα υ{ων τοΰ 
Αίγυπτου, φονεύεις ΰπό τής Δαναίδβς, 
τήν όποιαν εμνηςεύΟη, Απολλοδ.

ΑΪΤΟΣ, υιός τοΰ Αρίςωνσς.
ΑΓΔΗΝΚ, ενίοξος άς-ρονομος από τήν 

Εριμαν. οΰτος άνεκάλϋψε τή πρώτη Σεπ- 
τεοριοο 1804. ε'να πλανήτην.

ΑΓΔΙαΊ οΣ, σκληρότατος τις τύραν
νος τής ΙΙαμφυλίας εν τη μικρά Ασία. 
Ιΐλάτ.

ΑΙ’ΔΓΣ , Βασιλεύς τής Λυδίας, υιός 
τοϋ Γύρου, οασιλεύσας τό0?8. Π.X, 
Ηρόδ.

ΑΙ'ΕΘΑΣι Αρχιεπίσκοπος τής Καπ
παδοκίας. Συνε’γραύεν υπόμνημα είς τήν 
Αποκάλυύιν Ιωάννου τοϋ θεολογου, κα'· 
λο'γους διαφόρους. Ι'ζη κατά τό ΗΐΟ. Μ.Χ.

ΑΓΕΙΟΣ , Ιερεΰς είς τήν Εκκλησίαν 
τής Αλεξάνδρειάς. Ηρ/ησε κατά τό 323 
Μ. X.. νά φανερωνη τάς σφαλερας του ι
δίας κατά τοΰ Χρις-ιανισμοΰ, καί έβλασ- 
φήμει λόγων, ότι δεν είναι όμοούσιος ό 
Ιησούς Χριςος με τόν Πατέρα. Αυτή ή 
βλασφημία του αναιρεί τό μυςήριον τής 
Αγιας Τριάδος, δόγμα βασιμον τοϋ Χρι* 
ς-’.ανισμοΰ, πολλοί εδε'/Οησαν αυτήν τήν 
αιρεσιν, καί ό'ίδιος Κωνς-αντϊνος ό Με— 
γας· όςις συχνά έλάμοανεν εύχαρίς-ησι'* 
νά παρευρίσκηται είς τάς Οεαλογικάς του 
φιλονειχίας,

ΑΓΕΤΑΪΟΣ, από Καππαδοκίαν, πε
ρίφημος Ιατρός, τά πολύτιμα τουτου συγ
γράμματα, επωνομάσ9ησαν, Χρυσά Λεί- 
ιύανα. Μεταξύ των παλαιών Ιατρών, αυ
τός είναι ό οίριςος νοσογραφος , και ασ-
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φαλής οδηγός είς τήν διάγνωσιν τών 
τιαθών καί θεραπείαν. Αϊτοί πρώτος as* 
τεχειρίσθη είς τήν πράξιν τ ι ;  Ιατρικής 
τήν χρήσιν των κανθαρίδων, ώς έπισπα- 
ς-ικά εμπλαςρα. άλλο: τήν άποδί ονν 
είς τόν Αρχιγενην παλαιοτερον αϊτού, 
επροσδιώρισεν άκριβώ; τού; τόπονς των 
φλεβών, οποί» πρεπει να γίνεται ήφλε- 
βατοαία. δ Βοερ’ράοιος εξομοιοϊ των Α- 
ρεταϊον μέ τον Ιπποκράτη·/, ό δε Αλλερ 
τόν δοξάζει σχεδόν άνωτερον. ή εποχή 
του άδηλο;.

ΑΙ'ΕΘΑΣ, Βασιλεύς τή ; Αραβίας, δ- 
πολεμήσας καί κυριεύσας τήν πολιν Ι
ερουσαλήμ, περί τό 63. Π.Χ.

ΑΓΕΤ1Ι, μήτηρ Αριςκππου τον νε’ον. 
αυτή εδίδαξε τήν Φιλοσοφίαν και τκ; 
«πιςήμας εί; τόν νί*ν της. διά τούτο καί 
αϊτός ώνομάσθη μητροδίδακτος. αυτή 
ήνοιξε σχολεΐον γενικόν, και εί/_ε μεγά- 
λην φήμην. εζη κατά τό 364. II.X.

ΑΓΗΙΆΙίΚΟΣ, είς τών επισήμων Ελ
λήνων εν τή πολιορκία τής Τροία;, 
ηγεμών τών Β· ιωτών, Ομ. 1λ. Η.-2 ) 
είς τών Τρώων, τόν όποιον ό Πάτροκλο; 
εφόνευσεν εν τή μάχη. Θμ, Ιλ. Π.

ΑΓΗΝΗ» θνγάτηο τον Οίβάλον, τήν 
οποίαν λαβών εις γνναΐκα δ Αφαρεϊς *- 
γέννησε τόν ΐδαντα, Λνγκεα καί Ηε- 
σον. Απλ.

ΑΓΘΜΙΟΧ, νιος τον Πνθώνακτος εκ 
Ζελείας τής μικράς Ασίας, πρόξενος τών 
Αθηναίων, κατηγορη9είς ώ; άτιμος, δι
ότι εφερ* Περσικόν άργύριον εις τήν Πε
λοπόννησον. Δημ. κατά Φιλίπ,

ΑΙΊΑΒΙΓΝΗλ, νίός τον Δαρείον. ή- 
γεμών τον ςολον των Περσών επί τής 
ίκςρατείας τον £ιρξον. Ηροδοτ.

ΑΙ1ΑΛΝΠ, 9ογάτηρ τον Μήνωος Β«-
σ:λε'(ι>ς τής Κρήτη;.

ΑΙΊΑΪΟΣ, περίφημος άρχηςράτηγος 
Κόρον τον νεωτερον Σατράπου τής Λνδίας.

ATIANTHS, είς τών Βασιλε'ων τής 
Σκυθίας. Ηρόδ.

Λ! ΊΑ ΓΑΜΗΣ, Βασιλεύς τής Καππα
δοκία;, υποτελής είς τήν Περσίαν, ο- 
φις, μετά τόν θάνατον Αλεξάνδρον τοΰ 
Μεγάλον, πολεμηθείς νπό τον Ευμενούς 
Περδίκκα, έθανατωθη ϊπ  αϊτού με άτ.αν- 
θρωπότατον τροπον-2) νίός τον προ- 
τερον, όςις φνγών κατ άρχάς μέ τήν 
Αρμενίαν, επανελαβε πάλιν τόν πα
τρικόν τον Ορονον. - 2 ) νίός τον Αρια- 
ράΟον, καί γαμβρός τον Μεγάλον Αν- 
τιόχον, ός-ις μετά τήν ήτταν τής Αν- 
τιοχίας ενωθείς μετά τών Γωμαίων είς 
τον κατά τον Περσεως πόλεμόν εννοηθη 
μεγάλι·)ς νπό τής Γωμάίκής βονλής, ή- 
τις εκάλεσε αϊτόν φίλον τον Ρωμαϊ
κού λαόν.

ΑΓΙΑΣΠΗΣ, υιός Αρταξερξου τον Μνή- 
μονος, καί αδελφός Δαρειον τον Ωχου, 
φαρμακωθείς, ώς λεγετα., μόνος φοβού
μενος τόν επαπειλονμενον κατ’ αϊτόν 
φονον τον ίδιον πατρος τον.

ΑΙΊΒΑΪΟΣ, Βασιλεύς τών Καππα. 
δόκων, καί σύμμαχος τών Ασσυριών »_ 
ναυτιών Κόρον τον Μεγάλον, όςις νι
κηθείς νπ αϊτόν καί διωκόμενος εθα- 
νατωθ η ,

ΑΓΙΓΝΩΤΗ, μαθήτρια τον Μεγάλον 
ΠοΟαγόρον, κά Θεανονς Σαμίας, Φιλό
σοφο; Πνθν.γορνκή. Σννε’γραψε τελετάς 
Διονύσου, καί επιγράμματα περί τών 
μνςηρίων τής Δήμητρος ^καί άλλα φι
λοσοφικά.



κ « χ
ΑΡΙΓΝΩΤ02, \κό< « 3  Αυτομένους, 

Χιδαρωδός έν λδήνχις, δυσφημιζόμενος 
υπό τδν συμπολιτών τον. Αριςφ. -2  ) 
Πυδαγόριός τις Αουκ,

ΑΠΑΑΙΟΣ, υιός τοΰ Βασιλέας Φι
λίππου τοΰ Μακεδόνο;, καί τής Φιλι- 
νης μίας Ορχηςρίδος, καί αδελφός Α
λεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, μετά τόν θά
νατον τοΰ οποίου βασιλεόσας εξ χρονους 
ίθανατώθη άνίλεδς ύπο της Ολυμπια- 
δος. Λουκ.

ΛΡΙΟΒΑΡΖΑΝΗΣ, Σατράπης της Ιω
νίας καί Φρυγίας, οςις ένωδείς μετά πολ" 
λων άλλων ήγειιονων τοΰ Περσικού Βα
σιλείου , ήγειρε μίαν άποςασίαν κατά 
τοΰ Βασιλέως των II·ροών Αρταξέρξου , 
το 363. II. X, ητις όμως δέν ΰ.πέβη ευ
τυχής. ϊενοφ-2 I Είς των επισήμων ςρα- 
τηγων τοΰ Βασιλέως Δαρείου, οςι; πο- 
λεμησας γενναίως με τά ςράτεύμζτχ τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου , κατεκόπη έν τη 
μάχη μέ τούς περί αϋτον. Αρόια/.

ΑΡΙΟΜΑΓΔΟΣ, ς-ρατηγός των Αιγυ
πτίων. Atoyr. υίός τοΰ Δαρείου, ςρχτη- 
γός τδν Τιβαρηνδν , εις τήν κατά τής 
Ελλάδος εκς-ρατείαν, Ηρόδ.-3 ) υίός τοες 
Αρτχοάνου, «ςρατηγός των Κασπίω/. Ηο.

ΑΡΙΟΣΤΟΣ Λοδοβϊκος, εςάθη εις των 
ζωηρότερων καί ενδοξότερων ποιητών Ι
ταλών, τα  ̂ποιήματα του, λέγουσιν, ότι 
εις τινχ μέρη παρομοιάζουν μέ τά τοΰ 
Ομήρου,, καίΒιργ.χίου. Απέδχ,ε τό «533 
Μ. X.

ΑΡΙΣΒΗ , Ουγατηο τοΰ Με'ροπος καί 
γυνή τοΰ Πριάμου, μέ τήν όποιαν ςγεν- 
νηοε τόν Αΐσακον, καί τήν οποίαν άφή- 
κεν επειτα νυμφευδεϊς τήν Εκάβην. Α- 
πολΧοδ,-2 ) δυγατηρ τοΰ Τεόκρου, τήν

όποιαν ΐλαβεν ε!ς γυναίκα ό Δάρδανος> 
καί έκτης όποιας ίκλήίη ή πόλις Αρί. 
σβη. Στέφ. Βυζ.

ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ, .γαμβρός καί διάδο. 
γος Ιςαιου τοΰ Μιλησιου. τόν έβοήδησαν 
οί Αθηναίοι καί χποςατήσας από τόν Βα
σιλέα των Περσδν, ή/,ευδερωσε τους Μι- 
λησίους1 επειτα έκίνησεν όλους τους Ι
ωνάς εις άπος-ασίαν καί πόλεμον κατά 
τδν Περσων.

ΑΓΊΣΤΑΙΝΕΤΟΣ , έγεννήδη εις τήν. 
Νίκαιαν τής Βιθυνίας, αντίκρυ (τής Ποο. 
ποντίδος, εγινε καί επίτροπος τής αυτής 
επαρχίας, όςτς εις τόν σεισμόν τοΰ 358.
Μ. X. καταπλακωθείς εις τήν Νικομήδει
αν άπεδχνεν. εϋρίσκωνται έρωτικαί τινες 
έπιςολαί του.

ΑΙ ΙΣΤΑΙΝΟΣ , από τήν Αφαίαν τής 
ΙΙελοπον ίήσου, οΰτος έπωνομχαδη Φιλο
ποίμην. Φαίνεται καί'έτερος Αρίς-χινος, 
τοΰ οποίου ή Ιςορίχ είναι πάντιρ άγνω-

,

ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΣ, υίός τόϋΣεΰθου, μάντις 
περίφημος, εζη επί Αλεξάνδρου τοΰ Με
γάλου1 συνέγραψε περί μαντικής βιβλί
α δέκα.

ΑΓ1ΣΤΑΡΧΟΣ, ίάμιος, φιλόσοφος καί 
μαθηματικός ένδοξος. ΙΙρωτος οΰτος εΤ- 
πεν, οτι ή γή γυρίζει περί τόν ’ίδιον της 
άξονα, εζη κατά τό 200, Π.Χ. σώζεται 
και χΰτοΰ σύγγραμμα περί μεγεθών και 
άποςημάτων Ηλιου καί Σελήνης. έξεδο_ 
δη Ε'λλη/ολατινιςί εις τά  Παρίσια, κατα 
τό 1810, καί εις άλϊ.α μέρη.

ΑΙΊΣΤΕΑΣ, εις τδν ίβδομήκοντα, ο", 
τινες μετέφρασαν τήν παλα;αν γραφήν. 
Ουτος ές-άλη από τόν Βασίλ»*· '̂·~ 
γόπτου Πτολ*μα"*ν τόν Φιλήδελφον, πρός
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<rev Αρχιερέα των Ιουδαίων -Ελεάζαρον,
δια να ζητήση τά βιβλία της παλαιάς, 
καί 72 άνδρας πεπαιδευμένους, καί νά 
τούς φέρη εις τήν Αίγυπον, δια να την 
μεταφράσουν εις το Ελληνικόν · εζη το
287. Π. X.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ό Δίκαιος, Αθηναίος, 
περιβόητος διά τήν δικαιοσύνην του, διά 
τό όπόϊον έλαβε καί αυτήν τήν έπονυ" 
μίαν. Επολέμησεν ένδοξως εις τήν έν 
Μαρθών, μάχην ς-ρατηγών. ωφέλησε τήν 
πατρίδα του μέ τάς συμβουλάς καί κα
τορθώματα. του ε’ς τάς κατά των 
ΙΙερσών έν Σαλαμΐνι καί Πλαταιαΐς ναυ
μαχίας καί μάχας, έσυγχωρει τούς εχ
θρούς του. Ο Ηεμις-οκλής ήτον πάντοτε 
αντίζηλος του κρυφά καί φανερά, όςις 
διά νά έκτελέση τούς σκοπούς τής φι
λοδοξίας του, κατωρΟωσε καί έςώρισαν 
τον άθώον Αριφείδην, τον όποιον μετά 
γρόνους τινάς μετεκάλεσαν· ούτος δε 
γωρίς νά μνησικακήση όιά τά προτερα, 
έλθών εις τήν πατρίδα του παρεκάλει 
τάν ©εμιςοκλεα να συνδράμη εις ο , τ ι 
δύναται κατά του κοινού εχθρού τής 
Ελλάδος Εε’ρξου, πλημμυροΰντος τά πε
δία τής Αττικής μέ τά φρατεύματά του 
τά  πολυάριθμα, ή δικαιοσύνη καί ή εύ- 
σπλαγχνια του βςάΟηααν αίτια, ώφε καί 
πόλεις τής Ελλάδος ν άποσπασι ,ύν ά- 
πο την Σπάρτην, καί νά ενωθούν μέ τάς 
Αθήνας, οιφοΰ εϊσήλθεν έπειτα εις τά 
πολιτ'κα. μολον δε οτι είχεν εις τάς 
χεϊρας του όλα τά εισοδήματα τής πο
λιτείας απίθανε τοσον πτωχός, ωςζ ή— 
χρηματική του κατάτασις δίν εξήοκησε 
διά νά τον έν ταφιάσουν. άλλ’ ό δήμος 
προς ευγνωμοσύνην επροίκησε·/ έν χαίρω

τάς θυγατέρας του, ίζη τό 483, Π.Χ*
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ .Κ,ιΰ'ντιλιανός, συνέγρα

ψε περί μουσικής τρία βιβλία · έξεδόθη- 
σαν εις τήν συλλογήν των επτά Μουσι
κών τού Μειβομίου. εζη κατά τό 720. 
Μ.Χ.

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ, φιλο’σοφος, ετοιμόλο
γος καί δραςήριος. έλθών ποτέ κακο
ποιός εις τον οίκον του υβρίζων αυτόν 
έκάλει φεύγοντα. ό δέ ΑρίςΊππος τόν 
άπεκρί ίη . φεύγω, διο'τι σύ μέν είσαι 
συνειθισμόνος νά ύβριζες, εγώ δέ νά μήν 
ακούω τάς ύβρεις, έςάθη πρώτος Φι
λόσοφος, όςις «δίδασκε καί έλάμβανεν 
μισθόν, εζη κατά τό 306. Π ,X .-2  ) α
πό τήν Κυρήνην 'πόλιν τής Αφρική», 
μαθητής τού Σωκοάτους.- 2  ) συνέγραψε 
περί Αρκαδίας, ό μητροδίδακτος λεγό
μενός υιός της θνγατρός τού πρώτου, 
καί τελευταίος ό έκ τής νεωτίρας Ακα
δημίας.

ΑΡΙΣΤΙΩΝ, Βασιλεύς τής Λακεδαι
μόνιας, καί υιός τού Αγασικλεους. εζη 
κατά τό 540. II,X. έρωτηθείς ποτέ περί 
τού αριθμού των Σπαρτιατών, άπεκρι- 
θη. οτι είναι τοσοΰτοι, όσοι χρειάζονται 
διά νά νικήσουν τούς εχθρούς των.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΓΛΟΣ, Βασιλεύς τής Λα
κεδαιμόνιας, απο την Μακεδονίαν, ήτον 
ς-ρατηγός τού Αλεξάνδρου, τού όποιου συ
νέγραψε και τήν Ιςορίαν, χρόνους τινάς 
υςερον μετά τον θάνατον του. είχε υ- 
πόληψιν ώς φιλαλήθης, άλλ εις περί- 
ςάσεις λησμονούσε τά χρέη ταύτης φής 
ύπολήψεως.

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, Αθηναίος, οΰτοςέφό- 
νευσε τον Ιππαοχον δΐ αιτίαν τοιαύτην,
ίππαρχος καί Ιππίας ήσαν υϊόι ΙΙειβι·



φράτο» τυράννο* των Αθηνών* t  πρώτος 
ήράσθη τόν Αρρόδιον, τον 4*οϊον καί ί- 
βίασεν, αυτός & εχων ί* ν®ν φίλον τον 
Αριςογείτονα, τόνίξηγήθη τοΰ Ιππάρχου 
τό χίνηρα* όθεν χαί οί δύω κχιροφυλαχ- 
τήβαντες, ε’ς τήν ίορττ,ν των Πχναθη- 
νχίων, ωρρησχν κατά των Τυράννων καί 
Ιφονευσαν τον Ιππαρχον' οί δε φύλχκις 
τοΰ τυράννου, ευθύς τότε, τον ρεν Αρμόδιον 
ίφόνευσΧν, τόν δέ Αριςογείτονα συλλα- 
βοντες ως κατάδικο*, τον άπεκεφάλισαν. 

ΑΓΙΣΤΟΓΕΝΗΣ, Ιατρός, θάσιος. Συνί- 
γραψε περί Ιατρικής, βιβλία 39.

ΛΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ, Ιατρός Κνίδιος, δού
λος Χρύσιππού τοΰ φιλοσόφου. Ιάτρευα* 
τον Αντίγονον Γόνατα.

ΑΓΙΣΤΟλΗΜΗ, θυγάτηρ τ*ϊ βχσι- 
λ»ως Πριάρου. Απόλλόδ.

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, βασιλεύς της Μεσ- 
υήνης, νικητής των Αχκεδαιαονίων· *- 
θυσίασε τήν θυγατέρα τον, χχτά προς-α- 
γήν τοΰ χρησροΰ, διά τήν σωτηρίαν τής 
«ατρίδος τον. Εφονεύθη δ επειτα επί τοΰ 
τάφου της, κατάτό?2δ. Π .Χ .

ΑΓΙΣΤ0ΔΐΚΟΣ, επίσηρός τις πολί
της, έχ Κόρης τής εν Α’ολίχ, Ηεόΐτ. -2) 
Ρόδιος, τοΰ οποίου σώζονται δύω επι- 
γράρρατα εις τήν Ανθολογίαν,

A 1ΙΠΟΚΛΕΙΛΑΪ, υιός τοΰ Αοιςο- 
φάνους, Αίγινίτης, νικητής εις τούς Νε- 
ρεα/Λϋς άγων*;. Πίνδ.

λ ΙΙΣΤΟΚΛΪΪΣ, Περγαρηνός, σοφιςής 
περιφηαος επι Τραϊανού, καί Αδριανοΰ 
βασιλέων της ϊωρης, Σ^/έγραψεν επι- 
«Γολάς εις βιβλία 5. κατά τήν τέχνην 
τής ρητορικής. “*·) Ετερος έκ Μεσσήνης 
τής Ιταλίας φιλόσοφος περιπατητικός. 
Σύνέγραψ* περί φιλοσοφυς βιβλίχ 10.

ΑΠΣΙΟΙΛ&Ζ, Δαρψακηνός, φιλά, 
αοφος Στωίκός. Εγραψε» ίξηγήσεις κατά 
των λόγων Χρύσιππού ■ τοΰ φιλοσόφου 
περί Αρνητών.

ΑΓΙΣΤΟΚΡλΤΗΣ, ό τελευταίος βα
σιλεύς τής Αρχαδίας, λιΟοβοληθείς ύπό 
των Αρχάδων, διότι επρόδωχεν τους Μεσ- 
σηνιου; εις τόν ρετά των Σπαρτιατών 
πόλερον. Παυσ. - 2  ) υίό; τοΰ Σχελ,λίου, 
ς-ρατηγός των Αθηναίων εις τήν εν Αρ- 
γινοΰσαις ράχην, φίλος χαί σύντροφος 
τοΰ Αλχιβιάδου* χατεδιχάσθη χαί ουτος 
εις Θάνατον ρετά των λοιπών συς-ρατη- 
γών του, διότι δεν έθαψαν τά  σώρχτχ . 
των εν τη ναυραχία ταότη πεσόντων. · 
Θουχ. -  3 ) Στρατηγός των Αθηναίων. 
Εενοφ.

λΠΣΤΟΚΤΠΓΟΣ, υιός τοΰ Φιλοχυ- 
πρου βχσ ιλεΰς τής Σαλαρϊνος, ίν Κΰ- 
πρω. ΙΙρόδτ..

ΑΓΙΣΤΟΛΑΟΣ, περίφηρός τις ζω_ 
γράφος, Αθηναίος, οστις. λέγεται, ότι 
εζωγράφησε τόν Περιχλε'α, χαί Επα- 
ρινώνδχ.

ΑΓΙΣΤΟΜΑΧΗ, άδελφήτοΰ Δίωνος ,  
χχί γυνή Διονυσίου τοΰ πρεσουτέρου τυ
ράννου των Συρακουσών, τήν όποιαν ί· 
νυρφεύθη εις ρία/ χαί τήν αυτήν ήρε- 
ραν ρ ί τήν Δωρίδα, εζ ης εγέννησε τήν 
Αρετήν. Αίλ.

ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ, υιός του Ταλαοΰ 
χαί τής Λυσιράχης, αδελφός τοΰ Αδρά* 
ςου, χαί πατήρ τοΰ Ιππορεδοντος, ■ 

ΑΠΣΤΟΜΕΝΗ2, Αθηναίος, χωρικοί 
φιλόσοφος, ό επικληθε'ς Θυροποιος,-3 ) 
Ο Α'πιτίδης, άρχ,υςράτηγος Μεσσήνιος.

, Λέγουν, οτι εφόνευσε ρόνος 300, Σπαρ- 
τιάτας, ε’ τ.ειτα πληγωθείς αίχρ,αλωτι-

7



χ<
βδη, άλλ’ /φυγιν Από τάς χεΤρβς τών 
ίχβρων.

ΑΡΙΣΤΟΜΙΙΔΗΣ, Εκ Θασσαλίας, ςρα- 
τηγός του οασιλε'ως Δαρειου, εις την 
^άχην των ϊσσών. Αρριάν.

APIXTd ΜΝΗΣΤΟΣ, άρχων Εν Αδή- 
ναις, το 416. Π. X.

ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ, Ιε'ρεια τοΰΕνΔελφοϊς 
*αοΰ τοϋ Απόλλωνός. Ηρόδτ,

ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ, υιός τοΰ Ευμενούς 
ίκ  παλλακίδες τινός Εφεσίας. Οργισδείς, 
διότι δ Ατταλος δ τρίτος, άφήκε την 
βασιλείαν της Περγάμου είς τούς Ρω
μαίους, υπήγε με ςράτευμα να το κυρι- 
εύση, καί εκτύπησε τον Λογκΐνον τον 
Υπατον των Ρωμαίων Κράσσον κατά τό 
131. Π.Χ. Αλλά τό αυτό έτος ήχμαλωτι- 
σβη άπότόν Υπατον Περπε’να, καί εφε’ρδη 
εις την Ρώμην, οπού καί τόν Επνιξαν διά 
«ρο^αγης τοϋ βευλευτηρίου. Ούτως εδωκε 
τε’λος η γενεά των Αττάλων, οΐτινες εβα- 
οίλευονεις τήν Πε’ργαμον 154, χρονους.

Α ρΙΣΤΟΝΟΟΣ, εις των πεντήκοντα. 
υιών τοΰ Αίγυπτου, φονευδείς υπό της 
Δαναίδος Πάλαινοϋς, τήν οποίαν εμνη- 
?εύδη· Υ γϊν.- 2 )  πολίτης Γελώος της 
Σικελίας, ήγεμών μιας αποικίας εις τήν 
πόλιν Ακράγαντα. Θουκ. -  3 ) Λαρισ- 
σαΐος τις. θουκ.

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ, υιός τοϋ Σπινδάρου 
από τά Τάραντα, ό παλαιο'τατος μουσι
κός, * χρημάτισε μαδητής τοϋ Αριςοτε- 
λους είς τάς Αδήνας· εζη κατά τό 
522. Π.Χ.

ΑΡ1ΣΤΟΣ, Αρκάς τις. 2ενοφ. -2 ) εκ 
πο'λεως της Κύπρου, εις των ίςοριογρά- 
φων Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. Αρριαν. 

Αριστοτέλης, άπό τ* Στάγειρ*

m

της Μακεδονίας, δ περιφηυοτερος και 
Ενδοξότερος φιλοσοφες, καί πρώτος Αν*
ρεσιάρχης των Περιπατητικών. Ο πα
τήρ του ώνομάζετο Νικόμαχος, αρχία
τρός τοΰ βασιλε’ως Αμύντου* ή δέ μή- 
τηρ του ώνομάζετο Φαιςιάς, Κατήγοντο 
απο τό γένος του Ασκληπιού . Ο Αρι- 
ςοτελης εχασε τούς γονείς του πολλά 
μικρός, καί τόν παρελαβεν Ακαρνανεΰς 
τις όνοματι Πρόξενός, όςις καί τόν »· 
βάλε νά σπουδαση. Η φΰσις Ινωδεΐσα με 
τήν τύχην τόν άνεδειξαν, όποιον τόν δο
ξάζουν άπαντες' ό Πλάτων υπήρξε διδά
σκαλός του, ελαβε δια γυναίκα τήν Πυ- 
βίαν κόρην τοΰ βασιλε'ως της Ακαρνα
νίας' εςάδη διδάσκαλος τοΰ Μεγάλου 
Αλεξ, οςις καί τόν εφόδιασε με 600, 
τάλαντα διά νά έπ'.χειρισδη νά συγγρά- 
φη τήν Ις-ορίαν των ζώων, συγχρόνως 
τον Εςειλε και ενα πλήδος κυνηγών καί 
φαραδων , Αλλ αυτός εσχάτως φοβηδείς 
μήπως περιπεση είς τήν ίδιαν τύχην 
τοΰ Σωκράτους, άπερασεν είς τήν Χαλ
κίδα, όπου καί άπεδανεν. Εσύνδεσε με'γ* 
πλήδος ποιημάτων, τά  όποληπτικώτερα 
είναι, ή Ρητορική , η Ποιητική, ή 
Διαλεκτική, ή Ηδική, καί ή Ιςορία τών 
ζώων , εις τά Στάγειρα τής Μακεδονίας 
τό 384.Π.Χ.

ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΗΣ, άδοξος ποιητης κω- 1 
μικός,Άδηναΐος, σύγχρονος μέ τόν Πλά
τωνα και Σωκράτην. ΕΪχεν ένδουσιασμόν * 
με'γαν είς το νά ελε'γχη πρός διόρδωσιν τά  
ελαττώματα τών άλλων. Επαιξε τόν Σω
κράτην εις τό δεατρον ε ίς . τήν Κωμω
δίαν του, Νεφε'λαι. Λε’γουοιν, ότι αυτός 
εφεύρε τούς τετραμε'τρους καί οκταμο . 
τρους ςίχβυς' ίζη κατά τ* 346. IT. X.



Ata των Κωμωδίων <·*» κπ*χρ«ω·ηβ*ν ®> 
Αθηναίοι vit κλείσβυν «ίρήνην με τήν 
Σπάοτην. ΣυνεγρΧ'ψ» 50, t'A
τούτων σώζονται μονον ε/δεκ x, at 0“ot*
«> είναι αί ακόλουθοι. Πλούτος, Νεφέλαι, 
Βάτραχοι, Ιππείς, Άχαρνβϊς, Σφήκες, 
Ειρήνη, Ορνιθες Εκλητιάζουσχι, Θεσμοφο- 
ριάζουσαι, Λυτιστράτη* έξείόθησαν κα
τά ίο ΠΙΟ, .2 )  Βυζάντιος γραμματικός 
•κερί τα 270; Π,Χ.

ΑΡΙΣΤΟΦΛΝΤΟΣ, ς-ρχτηγός των Α- 
χχρνάνων, ενωθείς μετά τοΰ Φίλιππον 
βατ.λίως τής Μχχεδ. ότε ούτος είτε· 
βχλεν εις τήν Αιτωλίαν,

ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ, ήγεμών των Τα- 
φχντίνων, έπί των χρόνων τοΰ βασιλέ- 
ως Δαρείου τοΰ Υςάσπου, Κροδτ · 

ΑΠΣΤ0ΦΙΛ02, Αρχών εν Αθήναις 
t o  426. Π.Χ.

ΑΡΙΣΤΟΦΩΝ, ποιητής κωμικός επί 
Αλεξ. τοΰ Μεγάλου. περί τό 336. Π.Χ. 
Εκ των κωμωδιών τον σώζονται άποσπα» 
σαχτά τιν*.

ΑΡίϊΤβ-"* ο Χίος δ έπωνομχσθείς Σει- 
ρήν, μαθητής τοΰ Ζήνωνος, καί διδά
σκαλος τοΰ Ερατοσθένους, ϊτωικος φι
λόσοφος· Ουτος ελεγεν, οτι οι άνθρωποι 
«ύρίσκονται μεταξύ αρετής καί φρονή- 
βεως, και οτι οι φρονημοι είναι όμοιοι 
με τον επειτηδειον Υποκριτήν, ό^ΐς υ
ποκρίνεται .πρεποντως, ο, τ ι πράσωπον 
άναλαβη* προσέτι, ότι οί διαλεκτικοί λό
γοι ομοιάζουν τα υφάσματα ,τής αράχ
νης, τα όποια δεν συντελοΰν εις τίποτε. 
Συνέγραψε διάλογους περί των δογμάτων 
τοΰ Ζήνωνος, υπομνήματα περί κενο- 
δοξίοις, επιςολάς προς Κλεάνθην, καί 
άλλα πολλά. Ο Παναιτιος λέγει, οτι ό

λοι αι ίπιςσλαι του δεν είναι γνήσιαι* 
ίπείδή υπήρξαν καί άλλοι Αρίτωνες.-2 ) 
Αρίςων ό έκ τής Ηλιουπόλεως, καί ί -  
τερος Αθηναίος, πατήρ τοΰ ΙΙλάτω· 
νος .

ΙΧΠΣΤΟΝΪΜΟΣ, Ελλην, κωμικός. 
Συνέγραψε δράματα, καί αλλα πολλά 
συγγράμματα.

ΑΡΙΦΡΛΔΗΣ, υίός του Αυτομένους, 
Αθηναίος, κιθαρωδός, τον όποιον εμπαί
ζει ό Αρ ι·ςοφάνης, ώς αναιδή καί άσω
τον. Εκκλητ. 139. Λουκ.

ΑΓΙΦΙΏΝ, πατήρ τοΰ Εανθίππου, 
καί πάππος τοΰ Περικλεούς, Αθηναίος, 
Ηρόδτ. -  2 ) αδελφός τοΰ Περικλεούς, 
καί παιδαγωγός τοΰ Κλεινίου. Πλατ.

ΑΡΙΩΝ, περίφημος Μουσικός τής Κι
θάρας, καί ποιητής Λυρικός, Μεθυμναΐ* 
ος. ϊπήγεν εις τήν Καλαβρίαν καί είς 
αλλας διαφόρους πόλεις τής Ιταλίας, 
από τάς όποιας έκέρδισε πολλά πλούτη 
μέ τήν τύχην του,

ΑΡΚΑΔΙΟΣ, Αυτοκράτωρ τής Κων- 
ςαντινουπόλεως, υίός ταΰ Θεοδοσίου τοΰ 
Μεγάλου. Τον ίνδυσεν ό πατήρ του τήν 
Αϋτοκρατορικήν πορφύραν εις ηλικίαν 
7. χρόνων, καί ελαβε μεγάλην εύχαρί- 
φησιν βλέπων διάδοχον τής βασιλείας 
του εκ τής Οικογένειας του μ* γενικήν 
ψήφον* τόν παρέδωκε δέ εις τήν φρον
τίδα καί καθοδηγίαν Αρσενίου τινός δι
ακόνου, άφοϋ τον ένουθέτησεν, οτι έχρεω· 
ςει μάλλον εις τόν Αρσένιον παρά είς 
αυτόν* καθότι τόν είπεν, έγώ μέν οό 
εδωκα τήν γέννησιν καί τό βασίλειον, 
από αυτόν όμως θέλεις λάβει την φρο· 
νησιν καί τόν φόβον τοΰ Θεοΰ. Αλλ ο- 
δυφυχής Πρίγγιψ ,  δέν ήμποροΰσ» να ίπε-
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δώση από τόν διδάσκαλον, όςίς δςάδη
& αφανισμός του βασιλείου του* άπεδ. 
κατά to 4θ8, Μ.Χ.

ΑΓΚΑΔΙΟΣ, Αντιοχεύς γραμματι
κός. Εγραψε περί ορθογραφία? χαΐ περί 
συντάξεως των τοϋ λόγου μερών, χαι 
Ονομαφικον.

ΑΓΚΑ-ΐΩλΝΝΑ, Ηρωΐς τής Γαλλί
α?· Αυτή ύπεχρίωσε τού? Αγγλους νά 
σηκώσουν τήν πολιορκίαν της Γαλλίας. 
Ενίκησε τον άρχιφράτηγον Ταλβότ. Ε
πειτα όμως ήχμαλωτίσΟη είς τους Αγ
γλους, καί τήν εκαυσαν ζωντανήν. εζη 
χατά το 1430. Μ.Χ. Μα’ίου 10,

ΑΓ'ΚΚΣΙΛΑΟΣ, ό εκ Πιτάλης της AL 
ολίδος, εζη τό 310. Π.Χ. Φιλόσοφος, 
βλε'πων τούς Περιπατητικούς καί Στωϊ- 
κοΰς να φιλονεικουν περί της πρώτης 
αρχής τής αλήθειας, εςάδη ουδέτερος, 
διά νά φυλάξη τήν Ακαδημίαν, τής ό- 
ποιας ητον ο Αρχηγός,

ΑΡΜΑΜΙΘΓΗΣ, υιός τού Λάτιδος, 
ςρατηγός των Περσων.

ΑΡΜΑΤΙΔΗΣ, πατήρ τοϋ ΔιΙυράμ- 
6ου, Θεσπιεύς. Ηρόδτ.

ΑΓΜΝΗΣ, εκγονος τοϋ Κόρου, καί 
προπάππος Δαρείου τοϋ ϊςάσπου.

ΑΡΜ0ΔΙΟΣ, Αδηναϊος, φίλος καί συ
νωμότης τοϋ Αριςογείτονος, μετά τοϋ 
όποιου φονεύσας τόν Τύραννον Ιππαρχον 
*!ς τήν ίορτήν των Παναδηναίων, κα- 
τεκοπη απο τούς φύλακας του τυράν
νου. Μετά τόνδάνατόν του, άνήγειραν 
« ί Λδηναιοι προς άνάμνησιν τής γενναίας 
αίτιόν πραξεως , άδριάντας χαλκούς εν 
τη αγορά. ΙΙροδτ.

ΛΡΜΟΚΪΔΙ12· εις των δοκ'.μοτάτων
Φ«':εων, οςις ήλδεν εις Θήβας προς τον

Μαβδο'νιον ςρατηγόν των Περσων, φόρων 
χιλίους όπλίτας Φωκεΐς. Ηρόδτ.

ΑΡΜΟΝ1ΔΗΣ, πατήρ τοϋ Φαρε'κλοι» 
Τρως. Ομ. 1λ. Ε . - 2  ) Μουσικός τις 
μαβητής τοϋ περίφημου Τιμοθέου ,Αουκ, 

ΑΡΝΟΒΙΟΣ, από τήν Αφρικήν, ε- 
δνικός, επειτα Χριςιανός* εζη επί Δ ι- 
οκλητιανοϋ, καί έδίδασκε τήν Ρητορι
κήν. Συνεγραψεν επτά βιβλία κατά Er 
βνικων. εζη τό 290. Μ-Χ,

ΑΓΚΟΛΔΟΣ, Ιταλός, περίφημος άρ- 
χιτέκτων. Οΰτος εκτισε τήν Εκκλησίαν 
τοϋ Αγίου Σταυρού, είς τήν μητρυπολιν 
Φλωρεντίαν, καί πολλά άλλα βασιλικά 
κτίρια, άπέδ. τό 1300. Μ.Χ.

ΑΙΝΟΤΦΗΣ, Αιγύπτιες φιλόσοφος. 
Οΰτος παρεκάλεσε τόν Θεόν είς μίαν 
ανομβρίαν, καίεγινε ραγδαία βροχή.

ΑΙΌΤΝΔΕΛΗΣ. Τομάζος, πρωτοςά- 
τωρ της Αγγλίας, κατά τό 1620, Εσή- 
κωσεν άπο τήν Παρόν εκείνα τά περι
βόητα μάρμαρα, καί τά εφερεν είς τό 
Λονδινον, επί των όποιων είναι εγχα- 
ραγμεναι αί κυριώτεραι εποχαί τής Ιςο- 
ρίας των Αδηναίων.

ΑΓΠΑΛΟΣ, εις των Ιπισήμων αξι
ωματικών τοϋ βασιλέως τής Μηδίας 
Αςειάγους, είς τόν όποιον οΰτος πα- 
ρέδωκε τον νςογεννηδέντX εκ τής δυγα- 
τρός αΰτΟϋ Μανδάνης Κόρον, διά νά τόν 
έκΟέση είς βοράν των δηρίων, καί διά 
τοϋ όποιου διεσώδη ό Κόρος. Ηρόδτ.- 2 ) 
Πίρσης. φρατηγός τοϋ Βασιλέως Δαρείου 
τοϋ Τφάσπου. Ηρόδτ.

ΑΙ’ΠΑΛΙΩΝ, υιός τοϋ Πυλαιμενους, 
Παμφάγων, φίλος τυΰ Παριόος, φονευ- 
0:ις οπό τοϋ Μηοίονος εις την πολιορ
κίαν τής Τροίας, ί  μ · ·λ. Η.
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ΑΤΉΑΛ02, ^:*τηγβ* A\J(. τοδ Με- πίς να φυλάξη τήν ζωήν τοΰ ατόλμου &ν- 
γαλβϊ, χαΐ ήγεμών τη ; Βαβυλωνο;, 5- δρό; -Τη;, όςις επρεπε νά φόνευαν}, διά 

Χχξάν το πλεϊςον μέρος των αυτό- να <cov ένΟαρρόνη, έπήρε πρωτή τόξίφος 
$ι βηαανρων ,  εφυγεν εις τήν Ελλάδα. καί τό εμπηξεν εις το ςήΟος τη ;, καί πα- 
Ακριαν. ρουτιαοίεϊαα πρό; αΰτον λεγει “  ιδού,

ΑΙ’ΠΑΛΪΚΗ, ίνγάτηρ τοΰ ΙΙλήμεν ουδόν εβλάβην, ,,  αυτό; δό βλε'πων τήν 
•το;, νεα ωραιότατη, τήν οποίαν ήρά- τοιαΰτην τόλαην τη;,, όίπεφάοιεε κα: ί -  
οίη εμπαίίΐς δ Ιδιο; πατήρ τη ; * άλλ φονεΰΟη μόνος του. »
«πεφάσισε καί τήν ΰπάνδρευοε μέ τον A- ΑΡΓ1ΑΝ02, μοτν.φρχτή;, μετε’φεαοε 
λάςορχ· ετεΐτα μετανοήτας, ετρεξε κα_ τχ-γεωργικά τοΰ Βιργιλίου, καί άλλα 
τόπιν των, εφόνευοε τόν . γαμβρόν του t πολλά, καί τά παρε'δωκεν εί; Αττχλεν
τήν επε’ςρείεν εις τό Αργος, καί τήν με- τόν Περγαμηνόν

•πααχε, εσφαξε τόν υιόν της, καί τόν ε- οακιδων εν ΙΙαρόίχ, φονεΰαας τόν Αγα- 
δ«κε μαγειοευμε’νον εις τόν πατέρα του· Οοκλήν ηγεμόνα τοΰ βαοίλε'ω; Αντιόχρυ 
δ δε Κλήμης βιατμένος από τόν προς τό 2jG. Π. X. άπ αΰτοΰ ώνομάζοντο οί 
αΰτήν εοωτα, καί από τόν ελεγχον τής λοιποί οαμιλεϊ;, καί διάδοχοι το.ΰ γε'νους 
βυνειδήσεώς τον, εγινεν αντόχειρ. αΰτοΰ Αρ.άκχι, οποί εδυνάςευοαν ε’ ς

ΧρΠΑΛΤΚΟΣ, υιός τοΰ Λυκάονος βα- τήν ΠαρΟίαν καί Αρμενίαν. Λου. Χτάο. 
«λεως· τής Αρκαδίας. Απολλαό. Ηρόδοτ.

ΑΓΠΟΕΡΑΤΙίίΝ, Ελλην άπο το Αρ- APSXMItS, πατήρ τοΰΥςάσπου, καί 
γος, φιλοσοφος Πλατωνικό;, Εγραψεν ύ- πάππο; τοΰ βασιλέω; Λαρείου τοΰ πρώ- 
πομνήματα εις Πλάτωνα βιβλία 24. καί του.- 2 )  ϊίός Αρταξίρξου τοΰ Μακρό- 
λεζεις Πλάτωνος βιβλία όυω .-2 ) Αρ_ χειρος, φονευτείς ύπό τοΰ αδελφού του-3) 
ποκρατιων Βαλέριος Αλεξανδρινός, συγ- Τίό; τοΰ Δαρείου Γςάοπου, ςρατηγός των

μάτων, και λόγων τοΰ Τπερίδου καί Αυ. Αίγυπτου, καί Φοινίκης, καί εχρηοήμευ- 
ciov. σε μεγάλως εις τήν πολεμικήν δυναμι»

ΑΡΓΙΑ, εόγενής Ρωμάνα, πολλά γεν των Περτων. r _
ναι*. Αΰτη ήξεΰρουβα , ότι δεν ήτον (Χ~ ΑΡΧΕΝΙΟΣ̂  Ρ«μ«Το« Πατρίκιος; η-



τον διδάσκαλος των υιών τοΰ Μεγάλου 
Θεοδοσίου' επειτα εγινε Μοναχός. Συ
νέγραψε 44, αποφθέγματα. Απέθανε κα
τά το 395.. Μ. X. ( Αγιος Αρσένιος )

ΑΡΣΙΝΟΗ, αδελφή δμομήτριος Πτο
λεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, βασιλεως της 
Αίγυπτου, τήν όποιαν ό ’ίδιος ελαβεν εις 
νυναϊκα κατά τούς νόμους των Μακεδο- 
νων καί Ελλήνων. -  2 ) θυγάτηρ τοΰ Φη- 
γε’ως εξ Αρκαδίας, καί γυνή του Αλκ- 
μαιονος. Απολλόδ,- 3 )  Θυγάτηρ Πτο
λεμαίου τοΰ αύλητοΰ, τήν οποίαν αίχ- 
μαλωτίσας ό Καϊσαρ Ιούλιος, τήν ίφε- 
ρε μέ θρίαμβον εις τήν Γωμην, επειτα 
δέ ήλευδερώδη ύπ’ «υτοΰ, καί ηλδεν εις 
τήν Αοίαν, οπού έδανατώδη ύπό τοΰ Αν
τωνίου, κατά παρακίνησιν τής ιδίας Α
δελφής αυτής Κλεοπάτρας. -  4 ) ©υγά- 
τηρ τοΰ Λυσιμάχου, καί πρώτη γυνή 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου. .

ΛΡΣΙΝΟΟΣ, ήγεμών τής Τενέδου, πα
τήρ τής ωραίας Εκαμήδης. Ομ, 1λ. Λ.

ΑΡΤΑΒΑΛΝΗΣ , πρεσβύτερος υιός 
τοΰ βασιλεως των Περσών , Ααρείου τοΰ 
ϊφάσπου. Ηρόδ,

ΛΡΤΑΒΑΖΗΣ, υιός τοΰΤιγράνου βα- 
οιλεως των Αρμενίων’ καθαιρεδείς ύπο 
των Ρωμαίων, τό 60. Π. X. Πλούτ.

ΑΡΤΑΒΑΖΟΣ, φρατηγός τοΰ βασιλε
ίες τής Περσίας, έξεφράτευσε μέ τόν £ερ- 
ξην κατά τής Ελλάδος, χαί προβλε'πων 
τήν δυφυχίαν των Περσών εις τάς Πλα- 
ταιάς, ετραβίχδη οπίσω σχεδόν μέ 40000 
φράτευμα, το οποίον μόνον έσώΟη, άπ 
εκείνην τήν μεγάλην έκςρατείαν των 
Ιίερσών.

ΑΡΤλΒΑΝΟΣ, υίος τοΰΤφάσπου, καί 
δεΐος τοΰ ϊέρξου βασιλεως των Περσών.

Ηρόδ. -  2 ) ϊρκά/ιός τις «όνους του ϊέρ - 
ξου, καί ήγεμών των δορυφόρων του, 2- 
<ςις συνωμόσας κατά τοΰ βασιλεως του, 
τόν εφόνευσε, καί εοαλεν εις τόν ίρονον. 
τόν Αρταξέρξην, υπό τοΰ οποίου τελευ
ταίου έφονεύδη καί ούτος. Διόδωρ.-3  ) 
Θείος κα ί διάδοχος τοΰ Φράκτου, βασι
λεύς των Πάρδων, εκ τοΰ γένους των Αρ- 
σακιδών , άποδανών είς τήν κατά των 
Σκυδών μάχην.

ΑΡΤΑΓΕΙ’ΣΗΣ, c-ρατηγός τοΰ βασί- 
λεως Αρταξε’ρξου τνΰ Μνήμονος. ϊενοφ.

ΑΡΤΑΜΠΛΕΝΟΣ, άδλητής, άπότήν 
Ελσενγίαν’ ήτον υψηλός 6 πήχεις, πε
ρί τοΰ όποιου αναφέρει Σασσώνης ό γραμ
ματικός, οτι μίαν ημέραν Ιδυμώδη, καί 
εκοψεν ένα τάλληρον μέ τούς δδόντας 
του, κατέπιεν αναμμένα κάρβουνα, »- 
περιπάτησε μέσα εις φλόγας πυρός, και 
τέλος έπήρεν ένα ξίφος, κεί έπήγε να 
φονεύση άλλους εξ άδλητάς.

ΑΡΤΛ&ΕΡΖΗΣ, ύίός Ξέρξου τοΰ πρώ
του, ο ωραιότερος άνδρωπος «κείνου τοΰ 
καιρού, καί φρόνιμος ήγεμών . Ωνομάσδη 
άπο τούς Ελληνας Μακρόχηρ, επειδή 
είχε τήν μίαν χεΐρα τής άλλης μακρω- 
τέραν. Εφόνευσε τόν Αρτάβανον, έπειδή 
έπεβουλεύετο τόν δρονον του* «παυσε πολ- 
λάς καταχρήσεις τοΰ Βασιλείου, καί κα- 
τέςησε πολλάς ωφελίμους διατάξεις. Ε· 
βασίλευσε δέ χρόνους 41.

ΛΡΤΑΐΙΑΣ, κατ άρχάς Σατράπης 
τοΰ β ασιλεως Αντιοχου τοΰ Μεγάλου έν 
Αρμενία’ επειτα γενόμενος ανεξάρτητος, 
έσύςησο το βασιλείου τής Μεγάλης Αρ
μενίας, το όποιον άνεγνώρισε και αυ
τή ή Ρώμη · είτα πολεμήσας κατά τοΰ 
Αντιοχου τοΰ Επιφανοΰς, καί νικηδείς



έλήφ&η αιχμάλωτος καί κατεκόπη.
ΑΡΤΑΦΕΡΝΗ2, αδελφός Αχρείου του 

ϊςάσπου, Σατράπης των ϊάρδεων 1> Λυ- 
Six, ό<ςις ΰπεδέχθη τόν Πεισις-ρχτίδην 
Ιππίαν φυγόντα εξ Αθηνών, καί I- 
πολέμησε τάς Ιωνικά; πόλεις, κατχδα- 
φίσας έχ θεμελίων την πόλιν Μίλητον.-2) 
riot τοϋ προτέρου, καί τρατηγός μετά 
τοΰ Δάτιδος είς τήν πρώτην κατά της 
Ελλάδος ίλϊρατείαν, γενομένην επί Αχ
ρείου τοϋ Τςάσπου, οφις νικηθείς κατά 
κράτος εν ΜαραΟώνι, εσώθη με ολίγον 
μέρος τοΰ ς-ρχτεΰματος είς τήν Ασίαν, 
Ηροδοτος. - 3 ) Ιΐέρσης τις. ©ουκ.

ΑΡΤΑΧΑΙΗΣ, υιός τοΰ Αρταίου, ςρα* 
τηγός των Ινδών, εν τή κατά τής Ελ. 
λάδος έκςρειτείχ τον Ξέρξου. Ηρόδ.

ΑΡΤΕΜΙΔίΙΡΟΣ , εζ Εφέσου· κατά 
μΐν Σουΐδαν φιλόσοφος , έκ δέ των συγ
γραμμάτων του Ιατρός, καί φυσιολόγος, 
ίψη τό 138, σώζεται εν σύγγραμμα αΰ- 
τοΰ Ονειροκριτικόν επιγραφόμενον.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ, βασίλισσα τής Κχρί- 
<Κ > συνηκολούθησε καί αυτή είς τήν κοι
τά  τής Ελλάδος έκςρατείαν τοϋ £έρξου, 
ήνδραγάθησε είς τήν ίν Σαλαμϊνι ναυμα
χίαν κατά τό480. Π.Χ. Ο Ξε'ρξης παρ 
εδωκιν είς χυτήν τά τέκνα του, διά νά τά- 
ά” ΐμ ελήται.

ΑΡΤΕΜΙΣΙ Α, βασίλισσα τής Καρίας 
συ,υγος τοΰ Μχυσωλου, πολλά φίλανδρος. 
Αυτή εδιδε μεγάλα δώρα είς εκείνους τους 
■πεπαιδευμένους, όσοι ήθελον κάμει εγ
κώμιο·/ τοΰ κνόρος τής κχλήτερ//. Απέ- 
ίχνεν απο τήν λύπην της επάνω είς τόν 
τάφον του, κχτα τό 351, π .  χ ,

Α π ί  ΒΙΟΣ, π ερ ίφη^
Πεσσών Ιπωνομασθη Αχιλλεύς τής Περ

σίας.
ΑρΤΙΜΩΝΗΣ ,  Ελλην* Ιφε*ρε πολ-

λάς μηχανάς τής πολεμικής, όταν ή- 
κολούθησε τόν Περικλε'α είς τήν πολιορ
κίαν τής -άμου-

ΑΡΤϊΦΙΟΣ, υιός Αρταβάνου, ήγεμων 
των Σανδαρίων, εις τήν κατά τής Ελλά
δος εκς-ρχτείαν. Ηρόδοτ.

ΑΡΧΕΔΙΚ02, Ελλην, ποιητής κω
μικός. Συνέγραψε δράματα, έπιγραφο- 
μενα Αρχέδικος κωμωδιογράφος.

APXFAA02, Επίσκοπος είς τήν Με
σοποταμίαν , Συνίγραψε Διάλογον είς 
Συοιακήν διάλεκτον. Ο Ηγεμόνιος τόν 
μετέφρασε είς τό Ελληνικόν, κατά το 
278. Μ. X.

ΑΡΧΕΛΑΟΣ, βασιλεύς των Καππα- 
δόκων· ελαοε τό βασίλειο1/ διά Μάρκου 
Αντωνίου, τόν όποιον καί έβοήΟησεν είς 
τήν κατά τής Αίγυπτου ναυμαχίαν· ό δε 
Τιβέριος ήθέλησε νά τόν έκδικηθή, και 
τόν επροσκάλεσε είς τήν Ρώμην με απά
την, επείσε δέ καί τόν Αεχέλαον και τον 
έφυλάκωσε, όπου καί άπέθανε κατά το 
16. Μ. X.

ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ, ςρατηγός τώ ' Αθη
ναίων εν τώ Πελοποννησιακώ πολεμώ, 
©ουκ. 2 ) Ελλην ποιητής εκ Γελάς, ζή- 
σας επί Διονυσίου τοΰ Νεωτερου, καί γρα- 
ψας εν διδακτικόν ποίημα.-3 )  Σύγ/ρο- 
νος τοϋ Δημοσθένους εν Αθήναις» και εχ
θρός τοΰ Φωκίωνος, -4 ) Λοκρός τις. Πινδ.

ΑΡΧΙΑΣ, απόγονός τις τοϋΗρακλε- 
ους έκ Κορίνθου, οφις λέγεται, οτι εκτί' 
σε τήν πόλιν, Συρακούσας, ©βυκ.'^) 
μιόςτις. Ηρόδ.-3) Θηβαίος^πολεμιςή;,
φίλος των Λακεδαιμονίων, &T‘i  "αρεδω·
κε τή/ ακρόπολιν Κ *δ μ ««ν*  * *



x m
ττ,γο* τδ» Σπαρτιατών «οιβίδαν 37S, περί τάς άρχάς τβΰ Πελοποννησιαχοίί « «  
H.X. φονευβείς τελευταϊον ύπό Πελοπίδα. λέμου, χατερήμονε τήν Αττικήν περί άλ 
Εενοφ. -4  ) Τραγικοί ποιητής έκ τής 431. Π.Χ. θουκ.
πόλεως Θουρίου ΦυγαδοΟύρας επικαλου— ΑΓΧΙΛΟΓΟΙί, Παρφος, υιός του Γη- 
μένος, ώ; δηρεύων τούς φυγάδας Ελλη- λεσιχλέους , -ποιητής περίφημος, αΰτός 
νας, μετά τήν νίκην τοΰ Αντιπάτρου, -πρώτος ίγραψεν Ιαμβικούς <ςίχους, τούς 
ίιά  νά τούς παραδώση εις αυτόν. οποίους μετεχειρίσδη είς ενα Σατυρικόν

ΑΡΧΙΚΟΣ, υιός τοΰ Απολλώνιου, πε· 
ρίφνμος γραμματικός* εγραψε έξήγησιν 
*ίς τά έπιγράμματα τοΰ Κ αλλιμάχου.

Χΐ’ΧΙΒΙΟΣ Πτολεμαίου Λευκάδιος, ή 
Αλεξανδρεύς, γραμματικός* εζη επί Τρα
ϊανού εις τήν Ι'ώμην.

ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ Ιατρός, από τήν Συ
ρίαν, υιός τοΰ Ιατροΰ Φιλίππου. Εχρη- 
μάτισεν Ιατρός εις τήν Ρώμην έπ ί Τρα
ϊανού. Συνέγραψε πέρί Ιατρικής καί 
φυσικής.

ΑΡΧΪΝΟΣ, είς των επίσημων πολιτών 
εν ΑΟήναις, ό κυριεόσας τό φρούριον Φυ
λήν Πλάτ.

Α’ΡΧΙΔΛΜΟΣ, βασιλεύς τής Σπάρ
της, επί τοΰ Μεγάλου Αγησιλάου, άνεση 
είς τόν θρόνον τό 353, Π.Χ. Μετά τόν 
πόλεμον τής Χαιρωνειας, λαβών γράμ
ματα από τόν Φίλιππον, γραμμε'να με 
καταφρονητικόν ΰφος, τόν άπεκρίΟη, ότι 
εάν μέτρηση τήν σκιάν του, δέν θέλει 
τήν εΰρει μεγαλτ,τεραν, παρ’ ο, τ ι ήτον 
πρό τής νίκης του. ϊπ ΐγ εν  μίαν ημέ
ραν είς άΰτόν ένας γε’ρων, όςις είχε 
βαμμένος τάς τρίχας τής κεφαλής, 
καί μόλις ύπεφερε νάτόν άκούση, άπο- 
βλέέ-ας δε προς αυτόν καταφρονητικές 
είπε* πως δυνανται οι λογοι σου νά ήναι 
άληΟιΐς, ε’νω ®ύ -όχι μόνον είς τήν ψυ
χήν, άλλ.α και επι κεφαλήν σου φέρεις 
τό ψεΰδος: -2 ] Πελλεποννησιος, *ς·ις

ποίημα, καί τό όποιον τοαον έκεντισο 
μίαν οικογένειαν, ωςε άπέθαναν ολοι 
από τήν λύπην των. Ο Λυκέμβης ε χε» 
ΰποσχεύή νά δώση τήν θυγατέρα του διά 
γυγαϊκα "είς τόν Αρχίλογον, μετεπειτχ 
§εν έφύλαξε τόν λόγον του. Ο 5ε Αρ-. 
χίλογος διά νά έκδιχηδή τήν ατιμίαν, ε- 
φερίη ούτως, ώςε ό Λυκέμβης, ή νύμ
φη, καί αί δύω άδελφαίτης έκρεμασ- 
δησαν. Ούτος εζη κατά τό 660. Π.Χ. 
Τά ποιήματα του ησαν ζωηρότατα και 
δραςήρια* σώζονται άποσπασματχ εκ- 
δοδέντα εν Λειψία τό 1S1!).

ΑΓΧίΜΗΔΗΣ, περίφημος καί με'γας 
μαθηματικός Σ^ροικούσιος. Οτε είσήλ- 
δον τα ςρατεύματα είς τήν πελιν τήν 
πολιορκουμένην, ςρατ'.ώτης τις τόν εφό- 
νευσε, χωρίς νά τόν γνωριση, ένασχολουε 
μενον είς σχήματα Γεωμετρικά προς 
ύπεράσπισιν τής πόλεως* άκούσας τό 
τοιοΰτον ό πολιορκων Μάρκελλος, έλυπη- 
βη μεγάλως καί εδάκρυσεν. Επρόςαξε δε 
νάτόν ενταφιάσουν λαμπρώς. Εφονεύδη 
είς τά 212, Π.Χ. Πρός τοΐς αλλοις ά- 
πείροις εφευρεμασιν αϋτοϋ, έφεΰρε και 
τήν αναλογίαν τοΰ Κυλίνδρου πρός τήν 
σφαίραν, και τό περί Ισορ’ροπίάς, καί 
τήν ύδροςατικήν. Τέλος πάντων ή ζωή 
του επαΟη επωφελής καί αναγκαία εις 
τό ανθρώπινον γένος, καί πρέπει ή S- 
παρξύς του νά δεβρηται εύεργεσία τής



φνσεως Οί χαυςίχοι * * !ρ ί ! ΐτ «  τ»θι
*8ν οπαίων χατέχαυσε τον ςάλον τεΰ Μαρ- 
χέλλαυ, καί τά  θαύματά του εις τήν πόλε- 
♦ρκίαν αυτήν, βεβαιάνουαι τήν υπεροχήν 
τοό άνδράς, καί τό εξοχον τοο πνεύμα.

ΑΡΙΙΜΗ’ λΚΣ Τρχλλιανός, (Τράλλος, 
πάλες της μικράς Ασίας) περίφημος 
φιλάσοφος' εγραψεν υπομνήματα εις τό* 
Ομηρον ,  καί είς τούς θεολόγους τοΰ 
Πλάτωνος.

ΑΡΧΙΠΠΟΣ, Ελλην Αθηναίος, περί
φημος ποιητής, κωμικός αρχαιότατος.

ΑΙ’ΧΓΓΕΚΗΣ, υιός τοΰ Αχαιού καί 
άνήρ τής Αυτόματης Πανσ. -  2 ) Πατήρ 
Τοΰ Εΰνομου. Απελλοδ.

ΑΡΧΤΤΑΣ, Ταραντΐνος, υιός τοΰ Μνη- 
βαγάρευ, μέγαςμαθηματικός'έφεΰρε πολ
λά  είς τήν Γεωμετρίαν καί Μηχανικήν' 
χατεσκεύασε καί μίαν ξυλίνην περιςε- 
ράν, ητις μόνη επετα είς τόν άε'ρα. Εζη 
κατά τό 398. Π.Χ.

ΑΣΑΝΔΡΟΧ, ήγεμών τ·ΰ Βοσπορου, 
όςις διεχωρισε τήν Θρακικήν Χερσόνη
σόν με τείχος, από τήν λοιπήν ξηράν. Α- 
αε’βανεν είς ηλικίαν 93. χρόνων. Λουκ.·2) 
Σατράπης της Λυδίας. Αρριαν.

ΑΣΕΛλ Ις Γάσπαρις, Ιταλός περί
φημος άνατο’μος' Οΰτος εξεσκεπασε τα 
γαλκτοαγγεια είς τό μεσεντε’ριον. Α
λέθανε κατά τό 1626^ Μ.Χ.

ΑΣ ΚΑΛΟΣ, υιός τοΰ Υμεναίου, καί 
«ςρατηγος του βασιλεως τής Λυδίας, ο- 
ς ις  κυριευσας τήν Supίαν, εκτισε τήν πά
λιν Ασκάλωνα. 2τεφ. Β ζ,

ΑΣΚΛΚΙΟΣ, είς των υιών τοΰ οασι- 
λεως Πριάμου. Απολλο'δ.-2  ) Σύμμα- 
7.ος των Τρφων εκ .τής I ,  Φρυγία Α- 
σκανίας χώρας. Ομ. 1λ. Β '- 3 . )  γ[ός

τβδ Αΐνείον καί τής Κρεούσης, οςις 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρο'ς του, έ- 
κυρίευσε τό μικρόν Ααβίνιον, βασίλειον 
εν Ιταλία . Διον. Κατ άλλους δελε'γε- 
ταε, οτι ήλθεν είς τήν Ιταλίαν μετά τόν 
θάνατον τοΰ πατρος του, φέρων μίαν &. 
ποικίχν Τρώων.

ΛΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ, άπό τήν Βιθυνίαν. 
Ηλθεν είς τήν Ρώμην κατά τό 62. 
Μ.Χ. εδίδαξε τήν ρητορικήν, έπειτα 
παραίτησε τήν διδασκαλίαν καί έδοθη 
είς τήν Ιατρικήν* επροαθεσεν είς αυτήν 
διαφόρους νεωτερισμούς, καί παραδόξους 
θεωρίας, εναντίας τής διδασκαλίας τοΰ 
Ιπποκράτους, τοΰ οποίου τήν μέθοδον 
έκατηγάρει, όνομάζων αυτήν μελετην 
θανάτου. Αυτός πρώτος μετεχειρεισθη 
εις τήν Γωμην τήν γυμναςικήν Ιατρι
κήν, καί έξαιρετως τά  λουτρά, ό Πλι- 
νιος τόν ονομάζει ένδοξον απατεώνα' ο£ 
σύγχρονοί του τόν εθεώρουν ώς δοξομα
νή, ύπερήφανον, ίσχυρογνώμονα, καί 
ζηλοτυπον προς τούς ομοτέχνους του» 
τούς οποίους άπερριπτε με μεγάλην 
υπεροψίαν.

ΑςΚΛΗΠΙΟΔΩΓΟΣ, περίφημος τ ις  
αρχαίος άγαλματοποιός καί ζωγράφος, 
τοΰ όποιου τά έργα έθαΰμασε καί αυτός 
ό Απελλής. Σουΐδ, -  2 ) Φυσικός τις έν 
Αλεξανδρεία. Σου!-. -  3 ) Μακεδών, <ςρα- 
τηγός Αλεξ. τοΰ μεγάλου. Apptav.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ εκγονος τοΰ Α σκλη π ι

ού, ή Αίσκολαπίου, τοΰ αρχηγού τής Up*i 
Ιατρικής τέχνης.

ΑΣΚΛΗΠΙ0Σ, έγεννήθη εις τήν Τρι- 
ήνην πόλιν τής Θεσσαλίας, και ανετραφη 
*ίς τήν Επίδαυρον, πάλιν τής Πελο
πόννησου' έδιδάχθη άπο τον Χειρωνα την
8
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«ιατρικήν τέχνην, και εύΧοκιίλησβ (ΐεγά. iv αδτη Ις·ορι3ν , είς £ι£λία 2 0 . /τι 
λως* «γνώρισε τάς ποιότητας καί δυ- περί τέχνης ρητορικής, και αλλα. 
νάμεις πολλών φυτών* επενοησε την Α2ΠΑΣΙΟΣ Δημητριανοΰ ( Μαθημβ- 
κατασκευήν πολλών φάρμακων, καίμε- τικός άπο Ραβε'νην πολιν τής Ιταλίας ) ,  
τεχειρείζετο πολλάκις εις την θεραπείαν σοφις-ής, εις καιρόν τ·ΰ βασιλε'ως της 
των νοσούντων, την μουσικήν, τά ασμα- Ρώμης Αλεξάνδρου του Λαμςα. Εγραψε 
τα , τά γυμνάσματα, καί λοιπά. Ενί λογους διαφόρους, πρός λρίς-ωνα* ήκου- 
λόγω ες·«θη ό πλέον είδήμων, ευσπλαγ- σε δέ καί τον Παυσανίαν, 
χνός καί ευεργετικός πρός τους πάσχον- ΑΣΠΑΡ , πατήρ τοΰ Αρταβουρίου* 
τας. Εζη κατά το 50. πρό τοΰ Τρωϊ- ς-ρατηγος τοΰ βασιλε'ως Κωνςαντινου- 
κοϋ πολέμου. Οί Ελληνες «θεοποίησαν πολεως Μαρκιανοϋ. Εξες-ράτευσεν είς 
τον Ασκληποιόν, ώς δοτήρα τής υγείας, τήν Αφρικήν κατα τοΰ Γιζεριχιοΰ. 
καί · ευεργε'την τοΰ ανθρωπίνου γε'νους, ΑΣΣΑΡΑΚ02 , υιός τοΰ Τρωός καί 
καί τον άνήγειραν θυσιαςήρια, καΓ βω- τής Καλλιρρόης* εκγονος τοΰ Εριχίονίου, 
μοΰς, καί ναούς είς πολλά μέρη τής Ελ- πατήρ τοΰ Κάπυος. καί πάππος το» 
λάδος. Οί πλέον περίβλεπτοι ήσαν τής Αγχίσου. Ομ. Ιλ. Τ.
Επίδαυρου, τής Τριήνης, τής Περγά- ΑΣΟΪΡ* ούτος πρώτος κατά τό 2210. 
μου, Κνιδου, και Κεω. Π. X. «θεμελίωσε τήν βασιλείαν των

ΑΣΟΡΔΑΝ βασιλεύς των Ασσυριών Ασσυριών, 
το 068, Π.Χ. Εξότεινε τήν βασιλείαν του ΑΣΤΕ ΓΙΟΣ επίσκοπος Λμασείας* εζη 
άπο τήν Μήδειαν , εως τήν Αφρικανήν είς τούς χρονους Ρουφίου τοΰ Εϋτροπί- 
Αίθιοποίαν, μετά τον θάνατον αΰτοΰ ου το 400. Μ . X . σώζονται αύτοΰ 22. 
άπεςάτησαν αί περισσότεραι δυτίκαί «- όμιλίαι βες τάς βιβλιοθήκας των πατε’- 
παρχεϊαι τοΰ βασιλείου τ·υ. ρων.

ΑΣΠΑΣΙΑ, άπο τήν Μίλητον* περί- ΑΣΤΡΑΜΨΓΧΟΣ, Συνε'γραψε όνειρο- 
βόητος εις τάς Αθήνας διά το πνεΰ- κριτικά συγγράμματα, εξ ών το jv ί -  
μάτης, καί ωραιότητά της, είχεν τόσην πιφε'ρει το όνομά του, καί περιε'χει 101. 
φυσικήν εξιν είς τήν ευγλωττίαν, καί ^ίχους.
πολιτικήν, ώςε ό’ίδιος Σωκράτης πα- Α2ΤΡ0ΤΒΑΛΙ0Σ, υιός τοΰ Αμιλκά- 
ρεδιδετο άπο αυτήν* έςάθη διδάσκαλος, ρου, καί αδελφές τοΰ Αννίβου, ς·ρα- 
«πειτα και γυνή τοΰ Π ερικλεούςΕζη τηγός *ιτων Καρχηδονίων είς τήν Ισπα— 
το 428. Π.Χ. νίαν. Ούτος λαβών πραςαγήν νάελθη είς

ΑΣΠΑΣΙΟΣ Βυβλιος, σοφιςής, σΰγ- τήν Ιταλίαν νά ένωθή μέ τον άδελφόν 
χρονες Αδριανοΰ. Ούτος εγραψε περί τοΰ του, ήλθε πρώτον είς τήν Σαρδώ, καί 
φυτοϋ Βύβλου, περί τάσεων εγκώμια είς ευθύς «τειλ ι ς-ράτευμα εις τήν Αφρικήν, 
Αδριανόν τον βασιλέα, καί ετερα. ’ διά νά δείξη είς τούς Σαρδώους, οτι 

ΑΣΠλΣΙΟΣ Τύριος, σοφις-ής Ιςορι- θε'λει η νά νικήση, ή νά τούς ελευθερώση 
κός* «γράψε περί τής Ηπείρου, καί των από τόν ζυγόν των Ρωμαίων, ή νά άπο"
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Qirn· ό sfατηγδς τβ» M"T '
Aloe, συνάξας τάς δυνάμεις του π α ν τχχ ο-

β « , ηλθ<ν *u  μ - ( .* ' ’ °}8 ί x*fs“ot Γ«-
ρβιιτηαβν τον Λς-ροΛαλιον, και [ΐ.ολις 
•φ^ε τρο'πον και άπέρασεν εις τήν I- 
απανίαν. Τότε δ* όλαι αί έπαρχίαι έ- 
®*X®Vev τ“ν ^ω,;1α’·ων τούς νόμους, ό- 
δβ Αςμουβάλιος άπίρ^τεν εις τήν Ιτα
λίαν είς τα  ςενά των Αλπεων, όπου ή τον 
χχΐ β αδελφός του Αννίβας, καί εις χυτήν 
τήν αίματηράν μάχην, έφονεύδη p i δχυ -  
μν.ςήν ανδρείαν.

ΑΣΤΓΟΤΒ^ΛΙΟΣ, αρ£»)ς·ράτηγος των 
Καρχηδονίων εις τήν Βαροχρίαν, κατά 
το 146. U.X. Οί Καρ-χηδόνιοι είχον πό
λεμον με τούς Ρωμαίους έχοντας άρχη - 
ςράτηγον τον Σκιπίωνα· ούτο; ςενοχω- 
ρήσας τον Αςρουοχλιον τον χατεδίωκεν, 
•ως ού εκλείσδη, είς ενα ναόν τοΰ Λί- 
οκουλχπίου" οπού βιασμένος από πείναν 
παρεδόδη ·ί< τον Σκιπίωνα· ή σύζυγος 
του «προτιμά κάλλιον να φονεύση τα 
τέκνα της, καί να κανί καί αυτή ριε’σα 
·?ς τον ναόν, παρά νά παραδοδή εις τάς 
χεϊρας των έχδρών. Είναι καί άλλοι άρ- 
χηςράτηγοι ύπό τό όνομα τοϋτο,

ΑΣΤΪΑΓΗΣ , Ελλην γραμματικός . 
Συνεγραψε περί διαλέκτων, περί μέτρων, 
κανόνας ονοματικούς , και υπόμνημα 
εις τον Καλλίμαχον.

ΑΣΤΤΑΝΑϊ, υιός του Εκτορος καί 
τής Ανδρομάχης· επειδή ό χρησμός, ε_ 
λεγεν, οτι αυτό τό βρέφος δέλει εκδι- 
κηδή τον δανατον τοΰ πατεός του, οί 
Ελλην ες το εζητουν * ό δέ Οδυσσεός ευρών 
τοϋτο το εκρήμνισε από ενχ υψηλόν 
πύργον, κα'ι τό έφόνευσε. κχτ άλ/.ους ή 
Ανδρομάχη εδωκεν είς τον οδυστέα άλλο

%, καί ί  φύλαξε τό πχιδΐον της, τό 
όποιον ίπηοε ίπειτα  μαζή της είς τήν 
Ηπειρον.

ΑΣΤΓΔΛΜΑΣ, υιός του Ας·υδάμχν— 
τος, ήτον καί αυτός, καδώς καί όπχτήρ 
του, Τραγωδοποιός. Εζη τό 400. Π.Χ. 

ΑΣΤΓΔΑ'ΜΕΙΑ, γυνή τοϋ Ακάς-ου. 
ΑΣΤϊΛΟΣ,αδλητής Κροτωνιάτης, νι- 

κήαχς τρις είς τούς Ολυμπιακούς Αγώ
νας, προς τιμήν τοϋ όποιου άνήγειρον οί 
Κροτωνιάται ενα ανδριάντα, Πλάτ.

ΑΣΤϊΟΧΗ , Ουγάτηρ |τοϋ Φύλαντος. 
ό Ηρακλής εφόνευσε τόν Φύλαντα, καί 
τήν ελαβεν εις γυναίκα, καδ ον καιρόν 
επολέμει εναντίον τής Εφύρης πόλεως, 
όμοϋ μέ τούς Αίτωλούς, καί μέ αυτήν 
εγέννησε τόν Τληπολεμον' οφις άφοϋ 
εμεγό-λωσε, περιεπεσεν είς δυςυχίαν α
κούσιον, διότι βλ έπων, οτι δ Λυκίμιος, 
δεΐος, ώς λέγουσι, τοϋ Ηρακλέους, δεν ε- 
περιποιεϊτο επίμελώς άπό τόν δοΰλον 
του, ερρ'ιψε κατ αύτοϋ τήν βακτηρίαν 
του, άλλ άντ α·’ τοΰ επέτυχε τόν γέ
ροντα, καί τόν εφόνευσε1 διό εφυγεν είς 
τήν Ι’όδον· ευρών δε τούς Ι’οδίους είς 
άποφασίαν, προχωρών, εκράτησεν ενα 
μέρος, καί δυνατός γενόμενος έξες-ράτευσε 
καί αυτός κατά τής Τρωάδος.

ΑΣΓΧΙΣ, αρχαίος τ ις βασιλεύς τής 
Αιγύπτου, βασιλεύσας Π.Χ.1052 Ηρόδοτ·

ΑΣΦΑΛΙΩΝ, υπηρέτης τις τοΰ Με
νελάου, ψεύς-ης, καδώς καί ό προ αύτου 
Ετεονεύς, οςις ήτον άληδής.
ΑΣΧΑΓΙΟΣ, Αμπου- Ασάν-αλί, εις των 

<νδοξοτέρων διδασκάλων των Οθωμανών. 
Αύτός ίλεγεν, ότι όθεόςόνεργεί πάν
τοτε κατά τούς γενικούς νομούς , καί 
όχι κατά τήν δελησιν εκαςου. Απεδ.
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ΑΣΩΝΙΔΗΣ, ναύαρχος τις Αίγινή- 
της. Ηρόδοτ.

ΑΣίΗΙΟΔΩΡΟΣ, υιός τοϋ Τιμάνδρου, 
ςρατηγός των Θηβαίων. Ηρόδοτ.- 2 )  
ϊίός τοϋ Ηροδότου Θηβαίος, νικητής είς 
τούς αγώνας των Ισθμιων, Πινδ.

ΑΤΖΑΓΊΟΛΗΣ, Ιταλός άπόφλωρεν- 
τίαν το 14. «κυρίευσε τας Αθήνας, τήν 
Κόρινθόν, καί ενα ριε'ροςτήν Βοιωτίας.

ΑΤΖΛΓΚ0ΛΗΣ, καί αυτός από τήν 
Φλωρεντίαν ,  φιλόσοφος ' μετέφρασε 
τόν Πλούταρχον, καί τας πολιτικός η
θικός σημειώσεις τοΰ Αρις-οτελους. Εζη 
χατό τό 1450. Απεδανεν είς ηλικίαν 50, 
χρόνων.

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, θυγάτηρ τ»3 Ιασοΰ, 
βασιλεως τής Αρκαδίας, κόρη ωραιότα
τη , ανδρεία, ταχύπους, καί φιλοκυνή· 
γός, Αυτή ένίκησε τον Πηλεά, εις τόν 
επιτάφιον αγώνα τοϋ Ηελιου.

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, θυγάτηρ τοϋ Σχοινίως, 
νίοΰ τοϋ Αθάμαντος* καί αύτή ώραιο- 
τάτη , καί πολλά ταχύπους* καυχώμε- 
νος ό πατήρ της είς τήν ταχύτητά της, 
«κήρυξε διό νυμφίον της εκείνον, οςκς 
ήθελε τήν νικήσει είς τό τρέξιμον* υ- 
■πήγαινον λοιπόν οί εΰγενε’ς-εροι νέοι τής 
Ελλάδος, διό νό λάβωσι ενα τοιοΰτον 
βραβείον, άλλ ένικώντο ολοι, καί μό
νος ο Ιππομενης δ υιός τοϋ Αρεως ήδυ- 
νηθη νά τήν έξαπεράση, ρ ίπτων είς τόν 
δρόμον χρυσά μήλα, τό οποία συνάζουσα 

• ή Αταλάντη» εμεινεν όπίσω, καί ένική- 
(η .?

ΑΤΑΛ1ΤΗΣ, εις των 50 . παίδων τοΰ 
Αίγυπτου, φονευθείς υπό τής Δαναΐδος 
Εύρυπομης. Τγϊν.

ATPEts, ο ιός το? Πελοπος χαίτης 
Ιπποδάμειας, καί άδελφός τοΰ θυέςου.
Ο Πέλωψ είχεν ό’να άλλον υιόν με άλλην 
γυναίκα, τόν όποιον ονομαζε Χρύσιππον, 
καί τόν ήγάπα περισσότερόν των άλλων 
υιών του* αυτός δέ από τόν φθόνον του 
τον εφονευσε* δ θάνατος τοϋ Χρύσιππού 
«προξένησε καί τόν θάνατον τής μη- 
τρός των . ό θυεςης όμως επεβουλοΰδη 
τόν όίδελφον του, καί ήτίμασε τήν γυ
ναίκα του, καί «κάμε μ« αυτήν δύω υι
ούς* τοΰτο μαΟών δ Ατρεύς «ξώρισεν αυ
τόν καί τα δύω του παιδία. δ δέ θυέςης 
εκλεψεν ενα υιόν τοϋ Ατρε’ως καί τόν 
εδίδασκε νό εχη μίσος κατά τοϋ πα- 
τρος του* ίπειτα  τόν ες-ειλε κρυφίως να 
φονεύσιρ τόν πατέρα του* δ δέ πατήρ του 
μαθών Αοΰτο εφονευσε τό παιδίον* ο- 
πειτα έπροσποιήθη, ότι δεν εχει πάθός 
εναντίον του, καί έπροσκάλεσε τόν θυέ- 
ς-ην μέ τό δύω του τέκνα καί κρυφί
ως φονεύσας τούς παΐδας, τούς ευγαλε 
βρασμένους είς τήν τράπεζαν, καί ε πει- 
τα  ερριψεν έμπροσθεν του, τας χεΐρας 
καί τός κεφαλός των τε’κνων του.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, πατήρ τοϋ περίφημου 
ρήτορος Αίσχίνου, εκ Κωθοκιδών, δήμο  ̂
τής Αττικής, πρότερον Τρόμης καλού
μενος, δούλος γραμματε'ως τινός Ελ- 
πίου, Δημ. Στεφ,

ΑΤΓΟΠΑΤΗΣ. Σατράπης τής Μη- 
δίας, έπι Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, ό 
συς-ήσας το βασίλειον τής Ατροπατη- 
νής χωράς. Αρ’ριαν.

ΑΤΑΛΟΣ, Πρώτος βασιλεύς τής Βι  ̂
Ουνίας* Ουτος ένίκησε ‘ τούς Γαλάτας^ 
καί «προχώρησε μέχρι τοϋ Ταύρου Ο» 
ρους* «βοήθησε δε καί τούς Γωμα'.ους
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*-*ατά τ«5 Φιλίππου, καί 1ΐ>β. καί τήν πρώτην νδχή* του γάρου το», *
Π.Χ. βασιλεύσας 44· £Ρ°νονί·*'·τβν " Λ ' -όίανεν ε’ς ταςρώρα, από αχ ^
λά ανδρείος κα ίγίνν* ί* ί ψυνίί;, &ίκα·.ο; ροΐαν, ήτις τοΰ προήλθε·/ άπο cf.v πόλ
εις τό άχρον, καί πατήρ τών υπηκόων του. λήν ρΐδ ον. τούτου τού Πρίγγιπος το πα- 

A.TTAAOS. Β . ό Φιλάόελφες, βατ·.- λάτιον τ,το ξύλινου, και είχε εις ·τήν ε- 
λεύς τής Περγάρου, εις τήν όποιαν κα- ξουτίαν του όλα τά βάρβαρα Εθ/η, καί 
τίςησε ριαν βιβλιοθήκην υ,έ διακοσίας σχεδόν όλα τά εξευγενισρίνα' ήΐςορία 
χιλιάδας βνβλι»., το ραρτυρεϊ καί ΐ> "ίδιος περιγράφει, οτι Ις-άΟη ένας από τούς ρ&- 
Γαληνός. Ούτος ήγαπα πολ.λ.ά τούς το- γαλητΐρους ρονάρχας . Εφαίνοντο εις 
φο*ς, και ε'-/_s συχνήν αλληλογραφίαν ρε τήν αυλήν του οί πρε'σβεις τών βασιλέων 
τον φιλοσοφον Πολέρωνα. Εκτισε τήν τής Ανατολής καί τής Λύτεως, οίτινες 
Ατταλιαν, τήν Φιλαδέλφειαν, καί άλ- επήγαιναν νά παρουν νορους άπ αύτον* 
λας πόλεις, καί τέ/.ος ά.πίόανε ρε. φαρ- οί υπήκοοί του τον εφοβοϋ/τ·, πλ.ήν δεν 
ριάκι κατά το 139. II,Χ. εις ήλικί- τον ερίσουν· ήτον θηριώδης, ηξευρεν 3- 
αν 82. χρόνων. ρως τ·ν καιούν νά παιόεύη και νά συγ-

ΑΤΤΙΚ.03, Πατριάρχης Κωνςαντι- χωρή. 
νουπόλεω;. ΑΙΤΙΟΣ, ή Ακκιος, Γωραϊος ποιη-

ΑΤΤΙΚΟΣ, νιος τοΰ Προξένου Ερίδου. τής, τραγικός άοχαιότατος. έκ των συγ- 
ητον τοσον ά/επίτήδειος, ώςτ δεν ήα- γραρράτων του έσώδησαν εις ήριάς ρε- 
πο'ρετε νά ράΐη τά 24. γράρρατα του ρ;κά λείψανα, τά  όποια εξεδοδησαν εις 
Αλφαβήτου, c πατήρ του λ.οιπόν ύπεχρε- το Παείσιον τύ 1504. Οπό Γοβερτου καί 
ώδη νά τον δώση 24. δούλους, καί κα- Εορόκου, ε’ς τήν Συλλογήν των παλαι- 
δείς άπ αυτούς είχεν ε'/α ονορα αλτών ω, Λατίνων ποιητών. Εζη κατά το 200 
τών γραρράτων, εχων άκυρη γεγραρ- Π .Χ .
ρίνον αυτί καί ε’ς τό ς-ήδός του, καί ου-· ΛϊΤΕΛΣ, Ελλην Αδηναϊος, κωριικδς 
τ «  βλίπων αύτούς καδηρερινως" εραδε τ ής αύαης κωυ,ωδίας. ΣυνέγραΙ» δρά- 
νά δ.αβάζη. Εζη τό 79. Π.Χ. ^Κτ*,

ΑΤΤΙΛΑΣ, ρεγας άς-ρανόρος, καί ε -  ΛΤΓΟϊΣΤΪΝΟΣ, Ιερεΰς από τήν Α- 
φευρετης τής Ουρανίου Σφαίρας. φρίκην, χρκςιανός. Ουτος παρέδιδε τήν

ΑΙ1ΊΛΑΣ, Βασιλεύς των Οίνων, καί Γητορικήν είς τήν Κοιρχηδόνα, οπού καί 
νεωτερον Ούγγρων* ήπωνοράσδη ή ράςιξ ήπατήδη ΰπό τών Μανιχαίων, καί ήκο- 
τουΘεου, ί,φ κνίσε τήν Ανατολήν, το 450 λούδει τήν αι’οεσιν τω ν επειτα εγ-νεν

, - κ ι ( A
xu*’. άφτ,Λ̂ ν *ΐ£ την εξουσίαν -των ς·ρχ- γρα,ψδ διάφορα εκκλ’ϊΐ7^'»1̂  ρ ’ , 
ν.ωτδν κατα to 454, Μ,Χ, Ε-ηρεδια ο π ο ί α  έξεδόΟησαν εις -τοΠα-ιαιον 
σύζυγό/ του τήν Πριγγιπέσαν Γλδικον, τ ι ,  1019, Ετη 3S0. Μ. X.
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ΑΪΔΩΔ αλλόφυλος, κριτής τοϋ 

έθνους των Ισραϊλητών. εις μίαν ήμε’- 
ραν εφόνευσεν ggg. άνδρας, μό το όπι
σθεν τοϋ άροτρου των βοών.

ΑΪΓΗΑ102 Αντώνιος, αύτοκράτωρ 
της Ρώμης. είχε τόσην φήμην διά τήν 
μάΟησιν καί σοφίαν του, ώςε ωνομά- 
ζετο χρυσοϋς αιών. εγεννήΟη είς τήν Ρώ
μην περί τά 121. καί άπε'Οανεν είς τα 
180. παιδιο9εν ήτον φιλομαθής, καί 
οδιδάχδη τήν ρητοοικήν άπό τόν Αορ- 
νήλιον, καί τήν φιλοσοφίαν από τόν Βε- 
ηςον Κλαύδιον Μάξιμον. Αφοΰ άνε'βη 
είς τόν αύτοκρατορικόν Ορονον τής Ρώ
μης, εκαμε σκολεία, εφερε τεχνήτας, 
καί διδασκάλους από διάφορα μέρη, τούς 
όποιους ετίμα μέ μεγάλας πληρωμάς καί 
χαρίσματα. Αυτός επρεπε νά όνομάζη- 
τα ι μακάριος αύτοκράτωρ, εάν δέν ή
τον εχθρός των Χριςτανων.

ΆΪΓΠΛΙ02 Κλαύδιος Ζ. Κλαύδιος, 
Αύρηλιος.

ΑΪ20ΝΙ0Σ, Μάγνος άπό, τήν Γάλλί- 
. «< 1 . . αν, ρητωρ, και ποιητη; περίφημος.

εχρημάτιαε διδάσκαλος τοϋ αύτοκράτο- 
ρος Τραϊανού, πρός τόν όποιον εγραψε 
καί λόγον πανηγυρικόν, καί άλλα ποιή
ματα. Εζη τό 380. Μ. X.

ΑΤΣΩΝ, υιός τοϋ Οδυσσε’ως καί τής 
Κίρκης, τζετζ. ή κατ’ άλλους τής Κα- 
λυψοΰς, άπό τοϋ όποιου λεγεται, οτι 
εκλήθησαν οί εν τη μεσημβρινή Ιταλία 
Αυσονες. σχολ, Απολ.

ΑΤΤΕΣΙΩΝ, υιός τοϋ Τισαμενοϋ, καί 
εκγονος τοϋ ©ερσαύδρου, άπόγονος δε 
τοϊ Πολυνείκους, ©ηβαϊος, ός τις φυ
γών εκ τής πατριδος του, ήλΟεν είς 
Πελοπόννησον πρός τούς Ηρακλεΐδας.

Παυσ. Ουτος Ιγεν/ησε την Θήραν ,άπο 
τοϋ όποιου «νομάσΟη τ νήσος Θήρα (Σαν
τορίνη ). Ηρόδοτ.

ΑΪΤΟΚΛΗΣ, υιός τοϋ Τολμαίου, ςρα- 
τηγός τών Αθηναίων, θουκ. -2) Τίός τοϋ 
Στρομβιχίδου, ΑίηναΤος. Βενοφ.

ΑνΓΟΚΡΑΤΗΣ Ελλην, Αθηναίος , 
ποιητής κωμικός αρχαίος* ογραψο δρά
ματα και πολλάς τραγωδίας.

ΑΪΤΟΑΕΩΝ, «ςρατηγός τών Κροτώ, 
νιατών, πληγωθείς είς τήν κατά τών- 
Λοκρών μάχην, ώςλε’γεται, ΰπότινος 
φάσματος. Αον. Βιγ.

ΑΪΤΟΑΤΑΟΣ, πατήρ τοϋ Αίσίμου, 
καί Αντικλείας τής μητρός τοϋ Οδυσ- 
σεως. Οΰτος ΰπερεβη όλους τούς κλε - 
πτας* διότι εκλεπτε άλογα, πρόβατα, 
καί άλλα, καί εχάλα τάς σφραγίδας 
των, βάζων σημεία ιδικά του, και άπα. 
τών τους έχοντας αυτά .-2 .)  Απο την 
Πιτάνην τής Αίολίδος, φιλοσοφος και 
μαθηματικός κάλλιςος. Συνε’γραψε περί 
μαβηματινής βιβλία 2. περί κινούμενης 
Σφαίρας, καί πλανητών τό 1587. εξε- 
δόΟησαν είς τήν Ρώμην ε’ ς τομους 2 . 
μετά σχημάτων καί σχολείων. Εζη 
230 . Π- X.

ΑΤΤΟΜΑΤΗ μία τών πεντήκοντα 
θυγατέρων τοϋ Δαναοϋ, φονεΰσασα τόν 
μνηςήρά της Βνυσυριν. Λπολδρ.

ΑΓΤΟΜΕΔΟΓΣΑ , Θυγάτηρ τοϋ Αλ- 
καΟίου, και γυνή τοϋ Ιφίκλου, εκ το» 
όποιου έγε’ννησε τόν περίφημον Ιολκον 
σύντροφον τοϋ Ηρακλε'ους. Απολλοδ.

ΑΐΤΟΜΤΔΩΝ , υιός τοϋ Δίωρους έκ 
Σκύρου, ιπποκόμος τοϋ Αχιλλεως είς τήν 
πολιορκίαν τής Τρωάδος, φονευσας τόν 
Αρετον ενμιφ μάχνι Ομ. Ιλ, 1 . - 2 )
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ΛΦΓΑδΑτΗΣ, Πυρσης, Σατράπη; της 

Ζχπείρου. Αρρ'.αν.
ΑΦΑΥΕΪΣ, Αθηναίος, ρήτωρ, υιός 

τοίϊ σοφιτοΐ* Ιππιου, και ΙΙχδχνης , πρό
γονος δέ Ισοκράτους τοΰ ρήτορος. Σύγ
χρονος τοΰ Πλάτωνος.

ΑΦΘΟΝΙΟΣ, ο Αντιοχευς, συνεγραψε 
προγομνάσματα ρητορικά. Εζη τό 32. 
Π.Χ.

ΑΦί'ΑΪΠΟΣ Λεύκιβς, Γωμχΐος, πε
ρίφημος ποιητής κωμικός. επαινείται 
ύπο τοΰ Κιχερωνος, Ορχτιου, και άλλων. 
Συνεγραψεν άςειως πολλάς κωμωδίας, 
έχ των όποιων σώζονται τινές εις τήν 
•νλλ.ογήν των Αχτίνων ποιητών. Εζη. 
το 100. Π.Γ.

ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ό Σεκτωρ, φι/.όσοφος, 
εφεύρε τά κεντήματα. τ7,ς βελωνης, καί 
Ιγρχψεν εις 24. βιβλία εχοντα εκλεκ
τά ; ζωγραφιάς, ως τάς φυσικάς. Ε
γραψε όμνους μαγικούς, καί γραπτούς 
τύπους τϊνάς καί χαρακτήρας, καί ΐά- 
σοις διαφόρων ενεργειών, κατά τούτου 
εγραψεν ό Ωριγένης, άποςασίαν ποιησά-" 
μένος, περί του βιβ).ίου τής Σωσάνης 
του εις τον Δανιήλ τον προφήτην.

ΑΧΑΙΜΕΝΉΣ, αρχαίος βασιλεύς τής 
Περσίας, καταγόμενος εκ τής γενεάς 
τοΰ Περσεως, καί πάππος τοΰ Καμβύ- 
οου, απο τοΰ όποιου έκλ.ήδη ή Περοία, 
καί Αχαιμενία. - Ηρόδοτ. - 2 ) ίίός Δα. 
ρειου τοΰ Υςάσπου, Σατράπης τής Αΐ- 
γύπτου. Ηροδοτ,

ΑΧΑΙΟΣ, ποιητής, τραγικός, υιός τοΰ 
Ιϊυδοΰιορου, απο την Ερέτριαν, παλαβ
ότερος τού Εΰριπιδου. Συνόγραψε περί 
τάς 30. τραγω^ας. Εζη 290. Π.Χ.

ΑΧΑΙΟΣ Συρακυυσιος, νεωτερος τοΰ

Αχαιού Πυθοδώρου* Ιγραψε τραγωδίας 12.
λΧΑΡΝΕΪΣ, περκρηαός τ ις αρχαίος 

αθλητής, άγωνισδείς καί μετ’ αύτοΰ τοΰ 
Ηρακλεους, εις τούς επιταφίους αγώνας 
τόΰ Πελοπος. Υγϊν.

ΑΧΑ1ΤΗ Ιωάννα, λαμπρά γυνή, από 
Κορδίαν τής Γαλλίας, έςάδη αρχηγός 
άλλων γυναικών, καί επολεμησεν αν- 
δρείως περί τά1472. τούς Βοργονετους 
εις τήν Γα/.λίαν, καί τούς ενίκησεν.

ΑΧίΛΛΑΣ, Πατριάρχης Αλεξάνδρει
άς, εις τάς ημέρας τοΰ Ηρόδου.

ΑΧΙΛΛΑΣ, τολμηρότατος άνήρ, ε- 
ς·αλη μέ τόν Σατίμιον νά φονεύση τον 
Πομίεήϊον ούτοι άφοΰ τόν έμβασαν, μέ 
δολιότητα, καί μέ πρόσχημα φιλίας εις 
μικρόν πλβϊον, μέ ολίγους ,πολεμιςάς, 
βαρβαρικως τόν εφόνευσαν. '

Α’ ΧΙΛΕΪΣ, μεγας πολεμικής τής 
Ελλάδος'περί τής γεννήσεως τοΰ όποιου 
έμυδολόγησαν πολλά οί ποιηταί* αυτός 
ήγάπα πολλά τήν μουσικήν, ποιητικήν, 
καί Ιχτριτήν, ήτον φοβερός εις τόν πό
λεμον, ομεγας Αλέξανδρος, ίδών τόν τά 
φον του, τέν έτιμησε μέ ςε φανόν λόγων, 
οτι ό Αχιλλεύς ήτον ευτυχής, διότι ηύ· 
ρεν εις την ζωήν του φίλον, οιος ήτον 
ο Πάτροκλος, και μετά τόν δάνατον του 
ενα έγκωμιαςήν ποιητήν, οίος ό Ομηρος* 
εςρατευσε καί αύτός κατά τής Τρωάδας, 
οπού καί έδολοφονήδη εις τούς γάμους.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Τάτιος εγενντ,δη εις την 
Αλεξάνδρειαν τό 2G0. Μ.Χ. Ο Σου'ί'δας
λ.εγει, ότι συνέγράψε τήν Μυδιςοριαν του 
πριν ένχγκαλισδή τον χριςιανισμον,^ή- 
όποία επιγράφεται ερωτες Κλειτοφων- 
τος καί Λευκίππης, διαιρείται εις βι
βλία 8. Αΰτη θεωρείται ώς καλύτερα των
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παλαιών. ΜυΟιςοριων, μετά την τοΰ Η
λιοδώρου.

ΑΧΙΛΛΕΙΝΗΣ Κλαύδιος, Ιταλός από 
Βολονίαν, περίφημος ποιητής· άφησε 
διάφορα συγγράμματα ποιητικά, πλήρη 
από ματαίους <ςοχασμούς. ΑπεΟανε τό 
1640. Μ.Χ.

ΑΧΜΕΤΗΣ, υιός τοΰ Κερΐμ, ήτον ο
νειροκρίτης του Μανούν Καλιοου της 
Βαβυλωνίας, από τον όποιον εχομεν συγ
γράμματα εις τό Ελληνικόν έπιγραφό* 
μένα Ονειροκριτικά. Εζη τό 820, Μ.Χ.

ΑΨΙΝΗΣ, ρήτωρ 4πό τήν Φοινίκην* 
ούτος εσπουδασε τήν ρητορικήν εις τήν

Σμύρνην, εις το σχολείου τοΰ Ηρακλεί* 
δους. Εζη τό 236, Μ.Χ. επί τής αυ
τοκρατορίας τοΰ Κβι'βαρος Μαξιμίνου· 
Σώζονται καί τούτου συγγράμματα τιν* 
περί ρητορικής.

ΑΨΙΝΗΣ, Αίηναΐος, σοφιςής υιός 
τοΰ σοφις-οϋ ΟνασίμΟυ. Εζη οπί Μαξί- 
μιανοΰ.

Α Ψ Π Ίΰί, Νικομηδεύς, Ιατρός, ιΑ  
ς-ρατιώτης οπί Κωνςαντίνου τοΰ βααι- 
λεως, εις τήν Σκυδίαν, ϊγραψεν Ιππι- 
ατρικόν βιβλίου καί φυσικόν, περί των 
αυτών αλόγων βιβλία τε’σσαρα.

Β
ΒΑΒΓΙΑΣ, ή Γαβρίας, ς-ιχουργ-ός· πε

ρίφημος ποιητής’ συνε'γραψεν εις /θρι
αμβικόν μετρον. Εξεδοδησαν εις τήν Βε
νετίαν κατά τό 1505, Εζη τό 20, Π.Χ, 

ΒΛίβϊΣ, Ελλην, πατήρ τοΰ φιλ.οσό- 
φου Φερεκίδους, Διογ. Λαερτ. Στρά.β.

ΒΑΓΩΑΣ, εύνοΰχος, Αιγύπτιος, καί 
«ςρατηγός των Περσικών ςφατευμάτων. 
Ούτος φαρμακωσας τον βασιλέα Αρτα, 
ξερξην τον Ωχον, ί’βαλεν εις τόν θρόνον 
τον Δαρεΐον Κοδομανόν, υπό τοΰ οποίου 
τελευταίου εφονεύδη καί ό Βαγώας.

ΒΑΖΑΙΉΣ Γεώργιος, Ιταλός. Ε- 
γεννηδη το 1511, ένδοξος ζωγράφος, 
και άρ/ιτεκτων. Η Βιογραφία, τήν ό
ποιαν καμνει, περί ζωγράφων, καί αρ
χιτεκτόνων Ιταλών, τοΰ ε’προξε'νησε με- 
γάλην ύπόληψιν* κ&δότΐ χωρίς αυτήν, 
ή Ιςορία τούτων έμενε/ ά.γνωςος, επο

μένως καί αί τε'χ/αι των εις το σκοτος.
ΒΑΖΙΚΤΩΝ Γεώργιος, μόγας πολε

μικής, καί πολιτικός τής Αρκτικής Α
μερικής' ίγεννήδη τό 1732. Φδάσας εις 
ηλικίαν 19. χρόνων, ελαβε φήμην με
γάλη/ εις τά πολεμικά απο τους τ.ι.~ 
τριώτας του, ώςε εψηφίσίη γενικός αρ
χηγός τής Βεργινίας εις τήν κατά των 
Αγγλων άπος-ασίαν των Αμερικανών. 
Μέ γενικήν ψήφον έκηρύχδη καί άρχι- 
ς-ράτηγος των «ςρατευμάτων τής Αμε
ρικής. Διά τής άξιότητός του ϊνικησεν 
όλας τάς δυσκολίας, καί κατώρδονε λαμ- 
πράς τάς κατά των εχθρών νικάς. Αυ
τός έςά,δη ενί λόγω ό ϊπε'ρμαχος καί 
θεμελιωτής τής ελευθερίας των Αμερι
κανών. Απε’δανε τό 1799. καί δί ευγνωμο
σύνη/ έδωκαν τό ονομά του εις την Μη- 
τροπολίν αύτοΰ τοΰ μεγάλου Βασιλέιου.
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ΒλΘΤΚΛΗΣ, υιός τοΰ Χάλκωνος, 3- β ΧκΩΝ, b Βερουλάμιος, Αγγλο?, πε- 

5 t; ίφονεύίη ύπό τοΰ Γλαύκου εις τήν ρίφημος φυσικός. Ουτος πρώτος έδίδαξε 
πολιορκίαν τ ις  Τρωάδος. Ομ. ΙΛ . τήν ορθήν καί αληθή μέθοδον τοΰ νχ 

Β ΑΪ ΟΣ, κυβερνήτης του πλοίου τοΰ έρευνώαεν τήν φύσιν έντη φύσει, χ«,ί εδωχ* 
Οδυσσέως* εξ ου ώνομασθη τό εν Κε- τ άς ποώτας ιδέας τοΰ θερμομέτρου, την 
φαλλ.ηνία ορος Βαία, καί ή πόλις Βαΐ- ίλαςικήν δύναμίν τοΰ άέρος· εκαμε 
αι. Στεφ. Βυζ. Στράβ. πολλάς πείρας περί φωτός, περί ήχων,

ΒΑ1ΛΗΣ Ιωάννης, υιός τοΰ Ιακώβου, περί φυτουργίας, βλαφήσεως, καί χαρ- 
φυλαξ των εικόνων τοΰ βασιλεως’ εγεν— ποφορίας, καί περί άλλων φυσικών υ— 
ντ,βτι εις τα ΙΙαρισια το 1/66. εις ήλι- ποκειμε’νων· συνέγραψε περί ζωή? καί 
κιαν 16. χρόνων, έσυνθεσε δύω τραγω- θανάτου, περί μακροβιότατος ανθρώπου, 
&*ί· Ο περίφημος άς-ρονομος Καίλε, σχετικως προς τα  άλλα ζώα" έπρότεινε 
τον παρεκινησε ν αφηση το δραματι- τήν μέθοδον διά νά μεταβάλλωμεν τ» 
χον φχδιον, καιν αφιερωθη εις τα μα- θαλάσσιον ύδωρ εις γλυκύ, καί πότιμον, 
βηματιχα. το 1793 τάς περί Σελήνήν διά τής άποςάξεως, καί άλλα διάφορα, 
παρατηρήσεις του, καί εις τούς άκο- Απίθανε τό 1626 Μ . X . 
λούθους χρόνους εκοινοποίησε τάς θεω- ΒΛΚΩΝ Φραγγϊσκος, Βχρωνος τοΰ 
ρΐ^ΐκάς του εργασίας εις τό περί ζω- Οΰερουλαμίου, καί μέγας Καγκελάριος 
 ̂ιαχών άςερων, τό 7775 τήν αρχήν τών τής Αγγλίας· ήτον περίφημος μεταξύ 

•πιφημών, την Ατ/.αντιόα του Πλα- τών σοφών τοΰ αίωνος του των πλέον 
τωνος, χάι τήν παλαιάν ίφορίαν τής ενδοξοτίρων, καί αριφος εις τήν θεολο- 
Ασιας.  ̂ γίαν, σοφός νομοδιδάσκαλος, καί ποιη*

BAK.X1S, απόγονος τοΰ Ηρακλείίους, τ ή? χαρίης. τό περισσότερον μέρος των 
χ 9 ασιλευς τής Κόρινθου ε , ου πολλών του ποιηαάτων συνέγοαψε,' άφοΰ

ΒΧΚΧΟΣ, Ζ . Διόνυσος. ™  μεγάλου Καγ-
ΒΑΚΧΪΛΙΔΗΣ, περίφημος πο-ητάσ ™Ρ~« ~ . ‘ L ' ’ . Τ , γον του Λονδίνου, εις τον όποιον εχ-

ο τελευτα.ος των Λυρικιον. Οι π'οίωα- ι  ' ο < , .. ,Λ ,
uoi τ ΐ '  r n .  · τ , Ρ λει"»η χρόνους τινας. Απεθ. χατα
1«ι τη , Ελλαόος τον είχον εις μεγά- τ ό 16‘IG.
λην υποληψιν J ΐέρων τύραννος τ ~ν ΒΧΚΩΝ Ρουγέρος, περίφημος Αγ- 

υρ χ u ων , ια την υπεροχήν των γλος τοΰ Β , αίωνος, χαί μοναχός τοΰ 
προτερημάτων του, και εξαιρετως χα|, τάγματος τών Φραγγισκάνων* αυτός πχ- 
διά τήν σωφροσύνην του, τόν ετίμα με- ραίτησε τήν θεολογίαν, χαί *δόθη εις 
γαλως. Εζη τό 432, Π . X . ήτον άν- τήν σπουδήν τής φύσεως* 'έκαμε πολ- 
τιζηλος του Πινδάρου. Συνέγραψε πολ- λάς ανακαλύψεις, εις τήν οπτικήν, χας 
λα  ποιήματα εις  ̂ Δωρικήν διάλεκτον, τήν Χωρονομίαν, εις τήν Ιατρικήν, εις 
των όποιων τά λ̂είψανα εξεδόθησαν εις τήν χημικήν, αΐτινε? ενομίσθησαν^ως 
τήν συλλογήν τοΰ Ζρρίχου κατά τό1822. θαύματα, καί διά τούτο άντεμείφθη από

8
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τόν Μορσν άρχηγο'ν του μ ι φυλακήν' 
έπειδή τόν κατηγόρησαν ώς μάγον' 
Απ έθανε τό 1294, είς ηλικίαν 78 χρόνων.

ΒΛΙΤΩΝ, καί Διόγνητος, των όποί- 
ωυ επάγγελμα ήτον να μετρώσι την 
πορείαν των ς-ρατευμάτων. εγραψενείς 
βαθμούς τα? πορείας τον Α/.εξανδρου,

ΒΑΛΑΚΡΟΣ, αντ ί φαλακρός, ςρατη - 
γός Αλ.εξαν δρου τον μεγάλο».

ΒΑΛΒΪΝΟΣ, Δάκιος Κοίλιος, έγεν- 
νήθη από λαμπρόν γένος , καί »κηβ»χ9η 
αύτοκράτωρ των Ρωμαίων ύπο της Γε
ρουσίας το 287. Μ.Χ. Ητον καλός ποι
ητής, εύγλωττος, γλυκός, καί δίκαιος, 
είχε πολ.λήν προσοχήν νά μήν επιοα- 
ρύνη μέ μεγάλους φορους τούς υπηκό
ους του. εφονεύθη από τούς ςρατιωτας 
το» ε!ς μίαν άποςασίαν, τό έξηκοςόν 
έτος τής ηλικίας του, μετά εν* χρό
νον τής μοναρχίας το» .

ΒΑ̂ ΛδΟΣ Πέτρος, έμπορος Γάλλος 
το Π70. Μ. X. έγινε αρχηγός τής αί- 
ρέσεως των Βαλ,δέζων, διδάσκων εναν
τία  των δογμάτων τής Εκκλησίας, οτι 
δηλ. τό βάπτισμα είναι ανώφελες πριν 
φθάση τό παιδίον εις ηλικίαν 12 χρό
νων, καί ότι ή θεία λειτουργία είναι 
μία λατρεία γελοιώδης, καί άλλας δι
άφορους κατηγορίας. Οΰτος ήτον περι- 
κυκλωμενος από ενα πλήθος πτωχών 
οικογενειών υιοθετούμενων από αότον. 
Απέθανε κατά τό 1181. Μ. X.

ΒΑΛΔΟΠΝΟΣ, Αύτοκράτωρ τού Βελ- 
λγίου. ούτος είχεν εκείνας τάς άρετάς 
αίτινες χαρακτηρίζουν τήν μεγαλειό
τητα των Βασιλέων, ήτον φιλάνθρωπος, 
δίκαιος, καί ε’λεήμων. τό 1200 νικη
θείς εις πόλεμον ήχμαλωτίσθη, καί I-

φονεάθη απο τον Ιωαννην Βασιλε* των 
Βουλγάρων.

ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑ02 Τρίτος Φλάβιος, 
αύτοκράτωρ τής Ανατολής, υιός το» αρ- 
•χις-ρατήγο» Κως-αύτζου καί τής Πλοί- 
κιδίας, ένυμφεύθη τήν Ευδοξίαν δυγα" 
τέρα Θεοδοσίου τοΰ νέου, κατ άρχ_άς 
είχε συγχώρησα τήν διοίκησιν τοΰ βα
σιλείου εις τήν μητέρα του, ητις τό 
διώκει καλώς μετά τοΰ άνδρός της, 
αλλ ό υιός φθονήσας τόν πατέοατο» τον 
εφο’νευσε, καί έχάθη παρευθΰς τό Βασί
λειον κ α τ ά  κράτος, έφονεύθη έπειτα και 
αυτός, διά προς-αγής τοΰ Πετρονίο» τοΰ 
μεγάλου, καί έκυρίευσεν αυτός τόν θρό
νον τό 455, Μ.Χ.

ΒΛΛΕΡΙΑΝο’ς Πούπλιος Λουκίνιος, 
αύτοκράτωρ τής Ρώμης, έσυντροφευσβ 
τό Βασίλειον του μέ τον υίον το» Γαλ- 
λίωνα , μέ τόν όποιον καί συνεβασίλευσε 
χρονους 7, αλλ ό υιός ήτον μωρός καί 
ακίνητος, ενώ έπολεμει είς τήν Μέσον 
ποτααίαν, είς των ς-ρατηγών του, τόν 
έπρόδωκεν είς τους Περσας τό 260. οί- 
τινες έλθόντες μετά τοΰ Βασιλεως των 
Σαπόρου τόν υπέταξαν, αίχμαλωτισθε ις 
άπέρασε ζωήν δυςυχεςάτην μέχρι τέ
λους. επειδή οσάκις ό Βασιλεύς ήθελί 
νά ίππευση, έπρεπε νά κύπτη ό Γαλ- 
λιων , και πάτων ό Βασιλεύς επί των ω- 
μων του, ν’ άναβαίνη είς τόν ίππον, δ 
δε Βαλεριανος ήτον είς ενα κλουβίον 
σιδηροΰν, τον όποιον εφερον πάντοτε 
όπισθεν τοΰ βασιλεως. επί τέλους τόν 
έγδαραν ζωντανόν.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ, Κορβΐνος, πολίτης Γω- 
μαϊος, ένδοξες διά τήν γεννησίν του καί 
διά τάς γνώσεις του, έχρημάτισεν όπου-
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το; τοΰ Αύγούςου τό 5 , £το; Μ . X · 
τό επώνυμο·/ Κορβίνο; το ίλαοε με το 
νά έκάθισεν ε»α; κορα![ επάνω ε'.ζ την 
περικεφαλαίαν του, εν ώ μονομαχούσε με 
ϊν *  Γάλλον, καί έτυπτε μ; τά πτερά 
καί τού; όνυχα; τον εναντίον. Ο ΓΙλί- 
vto; λέγει, οτι πρό δύο ετών τοϋ Οχ-

ι 9 » r r>νχτον του* e/χσε τ* μ,νηαονικον του» ω- 
ς-ε δεν ενθυμείτο μήτε τό ό/ομά του.

ΒΑΛΕΗΟΣ, Ιτοριχό; Λατίνο;. Οϋτο; 
έκαμε μιαν συλλογή·* των πράξεων κχΐ 
λόγων των Ρωμαίων, καί άλλων μεγά
λων άνδρων, τήν όποιαν άφιέρωσεν ε ϊ; 
τόν αύτοκράτορχ Τιβεριον.

ΒΑΛΕΡΙΟΣ Φλάκκος, ποιητή; Λα
τίνο;» σύγχρονο; ένό; Ηρωικού ποιήμα- 
το;» είς τήν εκςρατειαν των Αργοναυ
τών, το όποιον άφιερωσεν εί; τόν αΰ- 
τοκράτορχ Βεσπεσιανόν. Εζη κχτά τό 
70. Μ.Χ.

αο; Φίλιππου. Αυτή ήγαπήθη από τόν 
βασιλέα Αοδοβϊκον, έκ τοΰ όποιου ελάμ- 
βανε μεγάλα; χάριτας· τέλο; παραίτη
σε τόν κόσμον, καί έγινε καλογραία εις 
ένα μοναςήριον των Πχρισίων.

ΒΑΛΟΓΖΑ, νέχ τής Βοεμίας, πολλά 
ανδρεία, έςάΟη μαθήτρια τή ; Λιβούσης, 
τη ; περίφημου μεταξύ των πολεμικών 
γυναικών τού βασιλείου τή ; Βοεμιας* 
συνήΟοοισε γυναίκα; τ ινά ;, καί εκαμε 
άποςασίαν, διά νά ν,υριεΰση τό βασί
λειο·/, επολέμησεν άνδρείω;, ψονεύσασχ 
επτά μέ τήν ιδίαν τη ; χεΐρα, αλλά φο
βούμενη προδοσίαν τινά , έκουαιως χπβ- 
φάσισε καί έχάίη εί; τόν πόλεμόν.

ΒΌΜΒΑΣ, Βασιλεύ; τή ; Ισπανία;» 
από τήν γενεάν των Γότθων, εςάΟη κα
λό; βασιλεύς, καί πρώτος, οςις εκαμεν 
παραιτησιν τού Ορονου.

ΒΛΝΒΙΤΕΛΙΙΣ Λοδοβϊκος, Ιταλό;,
·. ΒΑΛΕΡΙΟΣ Λούκιο;. Ζ. Οΰαλέριο; από τήν Ρώμην, μέγας άρχιπεκτων τοϋ 
Λούκιο; Ποόολιο;. δέκατου δνδόου αίώνος, έπιςάτης είς

ΒΑΛΕΡΙΟΣ Λούκιο;, σοφός μάθημά- τήν επιδιόρΟωσιν τής Εκκλησίας τοΰ Α - 
τικος εις τας αρχάς τοϋ 17 · αίώ/ος, γιου Πέτρου ε'ς τήν Ρώμην, καί άρ- 
εδίδχξε τήν Γεωμετρίαν είς τό σχολείου χιτέκτων τού Πν/τίφικος. Τό 1750. έ- 
τή ; ΐώχης, ε.χε τοσαυτην ύπόληψιν, προσκλήΟη είς τήν Νεάπολιν, καί έπ ι- 
« ς ε  ένομιζετο ύπ χύτών Αρχιμήδης. δ'.ώεΟωσε τό πρόσωπο·/ τοΰ βασιλικού 
Οΰ.ο, -?άΟη κχι συγγραφευς, παλατιού ε’ς τήν Πλατείαν, ήτις όνο-

ΒΑλ ΕΤΑ*. Ιωάννης, μεγας δίδασκα- μαζεται τού Αγίου Πνεύματος, 
λος τή ; ταξεως των Γερουσαλημιτων, ΒΑΜΒΟΚΙΟΣ Ιΐέτρος, ζωγράφος, Ολ- 

φανερό; των Τούρκων. Ούτο; εί; λανδός· απέκτησε/ αυτό τό επώνυμου 
διά, J,μα ® Χρόνων τού; έκυρίευσεν υπέρ από τήν μόοφωσιν τού σώματό; του. 
τά  50 πλοία. Ο Σολιμάνος, ερεθισμέ- Εμπορεϊ νά είπή τ ι ; ,  οτι έγεννήΟη ζω-

τό 1568. Μ.Χ. ■πεδ'.άδας* θαλα^σας» κτλ· Εττ§σε>
ΒΑΔΙΕΓΑ Φραγτζεϊχα, γυντ, TC£ Αου- έκών είς £να πτ-γά^.ον, καί άπίΟχν&
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κατά τό 1675. M.X.

ΒΑΝΔΕΓΙΟΣ Ιωάννας, Ολ.ανδός, ζω
γράφος' έγεννήθη το 1637, περίφημος 
εις τά νά ζωγραφίζη τάς φυσικάς δέσεις, 
μέ μεγάλην επιτυχίαν.

ΒΑΝΔΕΓ102 Αντώνιος, ζωγράφος πε
ρίφημος, νά ζωγραφίζη πολέμους καί πο
λιορκίας. Οΰτος ήκολοΰΟησε τόν βασι- 
λέα της Γαλλίας Λοδοβικον τον μεγαν, 
καί εσχέδίασε τάς πολιορκουμένας -πό
λεις καί τάς -πλησίον αυτών χωράς, τό 
βασιλικόν παλάτιον τοϋ Μάρ'λε (εις την 
Γαλλίαν) τό όποιον έχει γύρωδεν αυτός 
Ιςορημένον μέ εικόνας. Απίθανε τό 1630.

BANΔ1Ξ Αντώνιος, ένδοξος ζωγρά
φος, εγεννήθη εις την Αμβέρσαν πόλιν 
τής Βραβαντίας, επαρχίας της Ισπανί
ας. Τελειοποιηθείς εις τήν Ιταλίαν, ά- 
πε'ρασεν εις τήν Αγγλίαν, και e γεμισε 
τό Λονδΐνον από τας εικόνας του, καί 
προχωρήσας έπειτα (εις αξιώματα, ε- 
νυμφεΰδη μίαν νέαν από τήν αυλήν τήν 
βασιλικήν. ΑπέΟ. τό 1621, Μ.Χ. καί έν- 
ταφιάσόη εις τόν ναόν τοϋ Αγιου ΓΙαυλου.

ΒΑΝΕΛΜΟΝΤΙΟΣ, έγεννήΟη εις Πρου- 
ξέλαις κατά τό 1577. Μ.Χ, καί έδόΟη 
ολ.ως εις τήν χημικήν· άνε'γνωσε, λε'γει 
ό ΐδιος, επιμελώς τά άπαντα τοϋ Ιπ- 
ποκράτους, τοϋ Γαληνοΰ, καί άλλων Ελ
λήνων καί Αράβων Ιατρών, αλλά δυ- 
σαρεςηϋείς διά τάς ματαιας αυτών θε
ωρίας, άφιερώθη ολως διόλου εις τήν χη
μικήν, διά τής όποιας καυχαται, οτι 
έξετελεσε θαύματα εις πολλά μέρη τοϋ 
κόσμου, καί ώφε'λησε τό ανθρώπινον γό
νος* δέν άπέβλεψε, λέγει, ποτέ ούτε 
εις κέρδος, ούτε,εις δόξαν, άλλ’ εις τήν 
ωφέλειαν τοΰ πλησίον. Εκηρύχθη άσπον

δος εχθρός των θεωριών του Γαληνοΰ. 
ΕξεδόΟησαν τούτου διάφορα συγγράμμα
τα. Απέθανε δέ τό 1644. Μ.Χ.

ΒΑΝΙΝΗΔ Αουκίλιος, Ιταλός, ένδο
ξος φιλόσοφος· τά συγγραμματά του e- 
προξένησαν μεγάλην ταραχήν ε’ς τό 
Κοινόν, διό καί έπέφερον τόν θάνατον 
του' από τά  1665, έως 1673. εύρεση ε’ς 
140. πολέμους, μέ τάς συμβουλάς του 
ώχυρώθησαν πλέον τών 300 πολιτειών, 
καί εφάνησαν άνο,τεραι τών πολεμίων.

ΒΑΓΔΑΣ, αδελφός τής αϋτοκρατο- 
ρίσβης Θεοδώρας, πανούργος, φιλόδοξος, 
καί άσπλαγχνος, ήγάπα όμως τάς έπ ι- 
ς-ήμας, καί εκαμε γυμνάσια εις τό βα
σιλείου τής Ανατολής, άφοΰ ό Λέων I- 
σαυρος έκαυσε τήν βιβλιοθήκην τής £ων- 
ςαντινουπολεως, μέ ε’κεϊνα τά λαμπρά 
συγγράμματα τών σοφών, τά όποια η- 
σαν ό φωτισμός τοϋ ανθρωπίνου γένους.

ΒΑΡΔΪΛΟΣ, βασιλεύς τής Ιλλυρίας, 
όςις ενικήΟη ύπό τοϋ Μακεδόνος Φιλίπ
που , υίοΰ τοΰ Αμΰντα. Λουκ. Μακροβ,

ΒΑΓΙΝΟΣ, Φαβωρΐνος, (Κάμηρος, ή 
Καμερϊνος, επωνομά,σθη ούτως, διότι έ -  
γεννήθη εις τήν Φοβέραν φρούριον πλη
σίον τής Καμερινοϋ, πολεως τής Ομ- 
βρικής. Εχρημάτισε μαθητής τής Ελλη
νικής Γλωσσης, φιλολογίας, καί ΙςΌρίας 
τοΰ Αασκάρεως* συνέγραψε τό μέγα λε
ξικόν τής Ελληνικής γλώσσης* πρώτη 
εκδοσις τουτου τοΰ λεξιχυΰ έγ.νεν εις 
τήν Γωμην τό 1523, δΐ έπιςασίας τοϋ 
Ελληνος Ζαχαρίου Χαλλιέργου τοϋ Κρη- 
τός· έπειτα έξεδόθη .καί εις άλλα μέρη. 
Εζη τό 1510. Μ.Χ.

ΒΑΙΆΑΑΜ, μοναχός δ Καλαβρός, 
από τό τάγμα τοϋ Αγίου Βασιλείου ·
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Πχιδιοθεν εδόθη ε’ ς τήν σπουδήν των διά τούτα· καί ε/ικήθη « ί  τήν ριά/ην 
ρ.ζθηυ.άτων, εις τήν θεολογίαν » »'·λ0'  ον Κχ/χ·.?, επαρχίαν -τη; Ιταλία?, από 
σοφί*,, υ.αθη*χτική/, καί &ϊρ»νου.ιαν' Α/νίοχ/ τό316. Π.Χ. επιςρεψχ; εις τήν 
ετε-τχ ηλίεν εις τήν Θεσσαλονίκην, καί ρώαην, αντί να του απαιτήσουν νά δώστ} 
ικεϊθεν εις τήν Κωνςχντινοΰπολιν. Τά λόγον τής ςρατηγίχς, ελαβε τούναντί- 
συγράιχαχτά του ε'νζι αριθμητικά, καί ο/ εύ/χριςίας παρά του δήμου, διότι

κχς των πάτερων. Απεθχ/s το 1348, Ναυτικές, άπο τά όποια. αονον τχ  πε- 
Μ . X . ρί Γεωργίας διεσώθησχν, έκθοθεντχ εις

ΒΑΡΝΑΒΑΣ , Ιουδαίος. Οϋτος τ,κου- την Λειψίαν, ε’ς Λατινικήν διάλεκτον 
οε τούς Αποςολους, οϊτινες εδίδχσκον τον το 155/ .
λογον τοϋ Κυρίου' Ιπειτζ πωλήσχς αλχ ΒΑΡΩ, και Δημω, ονόματα σοφών 
του τά υπάρχοντα, οσα χρήματα εσύ- γυναικών.
νχξε, τά εοχλεν εις τους πάδχς των Α- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ό Πατρίκιος, εζη το 
ποςολων. Συνεγρχψε καί αΰτός επιςολάς. 911. Μ.Χ. ήτον σωματοφΰλαξ τοϋ οα- 

ΒΑΙΌΪ X, υιός τοϋ Κηρίου, γραφεΰς σιλεως Κω/ςαντινου τοϋ Πορφυρογέννη
του Ιερεμιου, τόν εφερον αιχμάλωτον εις του, συ/εγραψε ναυμα/γ.κα, τάοποΐα ε- 
τήν Βχουλω/χ· επειτχ ύπήγεν εις τή/ ξεδωκεν ο Φχόρίκιος εις την Εθ.ληνικην 
Αίγυπτον. Τούτου σώζονται έπι^ολαί βιβλιοθήκην του.
τ ιν έ ς . _ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ό με’γχς, διδάσκα7.θς

ΒΛΓΣΚΜΙΟΣ, Βασιλεύς των Ατριων της αλήθειας. Εγεννήθη εις τή/ Καισ- 
εν Μεσοποταμία. Ηρο6, σάρειαν τής Κοιπχδοκίας τό 316, Μ.Χ,

ΒΑΙ1ΗΣ Ιωάννης δεύτερος, νχυαρ- εσυμμαθήτευσε μέ τόν Ιου/.'.ανέν τόν Πά
χος των I άλλων' κχτ αρχάς ήτον ψα- ραβάτην· εσποΰδχσε τήν 1’ητορικήν, καί 
ρχς, και ο.το την αζιοτητα του επειτχ τάς ωραίας τε/νας, ε’ς τήν Αντιόχει-

ιντινούτολιν εμα- 
ίφηαον σοφιςήν ΛΙ-

αγριος, ενικησεν εις διάφορους [χάχας βάνιον, εχρηαάτισεν επειτχ Επίσκοπος 
του; Αγγλους, και Ολανδοός. Απεθ. τής Καισσχρίχς, Απεθ.τό 379, τήν πρώ- 
τή/ 27 Απριλίου 1702, εις ηλικίαν 09. την Ιαννονκρίου. τά  συγγράμματα ταυ 
χρόνια/. είναι άπειρα από τά όποια σώζονται.

Β ΑΡΧΗΣ, Ιτχλος, από τήν Φλωρεν- Α ' . όυ,ίλίαι εις τήν έξαήμειον. Β . ο- 
τιαν, εγεννήθη το 1566. Μ.Χ. ήτον ιρι- μιλίχι εις τούς ψχλμοΰς. Γ. τριάκοντα 
λόσοφος, ποιητής καί καλός Ιςορικός. καί μία όμιλίαι περί διαφόρων ύποθε- 

ΒΑΓΙΏΝ Μάρκος Τερεντιος, Τπατος σεων* Δ . περί παρθενίας, Ε · εζηγη- 
τών Ρωααίω/, τολμηρός, πλήν αφρων, σις ε’ς τά 16 πρώτα κεφάλαιατοΰΗ

I—»■ — ---- ·■/■ ·ιυυ επειτα τας ωραίας τεχνας, εις
Ζφθχσεν εις αυτόν τον βαθμόν, Ητον αν* επειτα εις Κωνςαντ 
ανδρείος , ϋφηλός, και ε’ς τό'πρόσωπον δήτευσεν εις τόν περίφηα
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cofou <ς*, κατά Εύνομιανοΰ βίβλίχ πέν
τε, Ζ*. περί τοΰ Αγίου Πνεύματος πρός 
Αμφιλόχιον, Η' · Ασκητικά.© , επιτο- 
λαί 428. καί άλλα θεολογικά, των ό
ποιων ή άρίς-η έκδοσις είναι των Παρι- 
σίων Ελληνο-λατινιςί, εις τόμους τρεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καραβιάς Ελλην Ιθακή
σιος, περίφημος* ς-ρχτηγός, καί πολέ
μαρχος. Ούτος ό γενναιότατος άνδρας, 
έτάθη δ πρώτος τής αρχής τής άπος-α- 
σιας τον Γαλατζίον, εναντίον των Τούρ
κων τω 1821, μέ τριακοσίους <ςρατιώτας 
Ελληνας, άπό τούς όποιους οί περισσό
τεροι ήσαν Ιθακήσιοι, εκυρίευσαν τό Γα- 
λατζιον μέ άπειρα καράβια Τουρκικά, καί 
διάφορα άλλα μέρη εχθρικά,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ επίσκοπος Σελευκίας. 
οζη. τό 485. έγραψεν επ:ις·ολήν πρός τόν 
Βασιλέα Λέοντα, διά τής οποίας τόν 
παρεκινει νά επικύρωση τήν Σύνοδον 
τής Χαλκηδόνας. Από τά συγγράμμα- 
τάτον, σώζονται ακόμη δύω βιβλία, 
περί των πράξεων καί θαυμάτων τής 
άγιας Θέκλης, καί άλλα διάφορα, έ- 
ξεδόθησαν τό 1526, Μ . X.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, από τήν Μακεδονίαν 
ος τ ις έγινε Βασιλεύς τής Κωνςαντι- 
γουπόλεως τό 876, Μ, X. αντόξ δικαί
ως ήμποροΰσε νά όνομασθή ό κάλλις-ος 

, καί εξαίρετος Βασιλεύς, άν δεν εχυν,ε 
τό αίμα τοΰ προκατόχου τον, διά νά 
βασιλεύση , Θαυμάζεται καί επαινείται 
από ολονς τούς ίςορικούς. Δοιηκήσας 
καλώς 18 χρονους, τόν Βασιλικόν θρό
νον, άπέθ. το 889, Μ,Χ,  Συνεγραψε 
συμβουλευτικά τινά κεφάλαια διά τόν
. , * » »! tl <υιόν του Λέοντα, και εν ετερον περί 

γόμων. εξεδοθησαν Ελληνολατινιςί εν

ο)(
Γοττίγη το 1674.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αντεκράτωρ τής Αν**
τολής, είχε προτερήματα τινά, χαρα- 
κτηρίζοντα τούς μεγάλους Μονάρχας, 
αλλά καί πολλά ελαττώματα, άτιμα- 
ζοντα τήν Βασιλικήν πορφύραν, ητον 
ανδρείος, ζωηρός, άκουρας-ος εις τούς 
πολέμους, συνετός εις τά σχέδιά του, 
πλήν από τήν επιθυμίαν τής δόξης, έ -  
θυσίαζε τούς λαούς άλύπως δίαύτήν. 
Απέθ. τό 1025. εις ηλικίαν 70. Χρόνων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κχνελλος, Μοναχός υιός 
Παναγιωταυ και Μαγδχλινής, έκ τής 
νήσου Ιθάκης, ε’χρημάτισε μαθητής τοΰ 
Ευγενίου, καί ©εοτοκη, καί διδάσκαλος 
Παλαιών Πατοών , Αρτας, καί Μεσολογ
γίου .

ΒΑΣΙΑΗΙΔΗΧ, πατήρ τοΰ Ηροδότου. 
ΙΙράδ. 132.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, σοφις·ής. Συνέγραψε 
περί ρητορικής, περί άσκησεως, περί 
μεταποιήσεως, καί περί άλλων πολλών.

ΒΑΣΙΛΩ, θυγάτηρ τοΰ φιλοσόφου 
Αριςίππου, από τήν Κυρήνην.

ΒΆΣΚΟΣ, άπό τήν Πορτογαλλίαν, 
περίφημος ναυτικός, καί πρώτος, ος· 
τις άοαξεν εις τό Μοζαμβικον. τό 1498. 
άπέοασε τό άκροτήριον των θαλασσο- 
ταοαχών. Απεθ τά 1524, Μ. X.

ΒΑΣΣΑΚΗΣ, Ιΐέρσης, υιός του Αρ- 
ταβάνου, έχρημάτησεν ήγεμών των 
Θρακών, εις τήν κατά τής Ελλάδος 
εκςρατείαν τοΰ Εερξου Ηρόδοτ. 75.

ΒΑΣΣΙΑΝΟΣ, ούτως εκαλείτο προ-, 
τερον ό Αΰτοκράτωρ των Γωμαιων Η-. 
λιογάβαλος, ΙΙρόδ. 3 .-

ΒΛΤΤΟΣ, υιός τοΰ Πολυμνής-ου, Βα* 
σιλεύς τής Λιβύας, *ξ ού καί ή παροιπ.
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jin’* Βαττολογεΐν ουτος εκτισε την Κι*- λων. το *402. ενικήδη άπό τον Ταμερ- 
ρήτην, οΐ δέ πολϊτχι προς εύχαρίφη- λάνον* καί ήχμαλωτίσδη, καί μετά δύω 
σιν, τόν έχάρισαν τό Σολφιον λεγόμε- ετη, ένω επλησιαζε νά έλευδερωδή, «πό
νον λάχανου,' το όποιον αυτός εΐ/εν εις δανεν από αποπληξίαν, 
μεγάλην ύπόληψιν, καί εςησαν άγχλ- ΒΕΓΙΑΖΗΤΗΣ Β . άνεβη εις τον βα. 
μ* προς ευγνωμοσύνην δί αυτόν, εζη σιλικόν δρονον, ως κληρονόμος τοΰ πά
το 620. Π . X . - 2 )  Βασιλεύς «της Κυ- τρός του Μωαμεδ Β · τ ό 1481. αλλ & 
ρήνης, υιός Αρχεοιλάου, ο έπικληδείς αδελφός του Ισχυρότερος τον έδιωξε, καί 
ευδαίμων. έκάδησεν ό'ίδιος, τό 15Κί, ύπεχρεωδη και

ΒΑ'ΓΤΩΝ, ποιητής κωμικός, ελλην. αυτός ν άφήση τόν Ορονον ε’ς τόν υίον 
Συνεγρχψε δράματα, ύπό τό όνομα Αν- του Σελιμην.
δροφόνος καί Εύεργέται. ΒΕΚΑΓ1ΑΣ, Κάΐσαρ, άπο Μιλανον,

ΒΑΒΙ’ΪΚΗ, μία των 50 Ουγατε'ρων πάλιν της Ιταλίας, φιλόσοφος περίφη- 
τοΰ Δαναού φονεύσασα .τόν μνηςηρα μος’ εζη τό 1/10. Ουτος συνεγραψε ,πε- 
της Ιππόλυτον, υιόν τού Αίγυπτου, ρί φιλοσοφίας, περί Ηθικής, καί περί 
Απολδρ . πολίτικης.

ΒΕΓΑΣ, ένδοξος ποιητής τής Ισπα- ΒΕΚΕΊ1ΙΣ Τομαζος, εγεννηδη εις 
νιας. Συνέγραψε κωμωδίας. Απέδ. τό Λονδίνου τό 1130. έχρημάτισε Καγκε- 
1635. Μ . X. λά.ριος τοΰ βασιλέως Ενρ’ρ'ίκου τοΰ Β '.

ΒΕΓΕΪΙΟΣ, Φλάβιος, γραμματικός ®?άνη Ενάρετος, καί μιμητής τοΰ Ευ- 
Λατΐνος. Εζη εις τόν καιρόν τοΰΑΰτσ— αγγε’λιου* ο βασιλεύς, ωργισδη έναντι- 

κρχτορος Βαλεντινιανοΰ. τό 380, αφήκε ον του, εφυγεν εις την Γαλλίαν το1170, 
σύγγραμμα περί πολεμικής τέχνης, καί άλλ επειτα ΰπεχρεώδη ά.πο τόν Πάπα, 
ετερον περί ζωολογίας. Ηνδει τό 1806. νά προσκαλέση τόν Βεκέτην εις την Αγ- 
Μ . X . γλίαν. άλλ έπανε'λδόν,·μετά δύω μήνας

ΒΕΔΑΣ , ο επονομαζόμενος Αίδέσιαος, διά προς-αγής τοΰ βασιλέως έφονεύδη, 
ητον Αγγ/.ος το γένος, τώ οντι άνήρ μέσα εις τήν Εκκλησίαν ενώπιον ^ου 
αίδεσ.μος και πολυμαδης, καδώς τούτο Θυσιαςηρίου.
φαίνεται εκ των συγγραμμάτων του, ΒΕΛΩΣΙΣ, Βαβυλώνιος, μάντις, ϋ- 
τα  ο..οια εςεόοδησχν έν Βασιλεία τό φερον Σατράπης τής Λυκίας. ΐενοφ.
1503. εις «ομους. 8. ?ζη τύ770. Μ. X. ΒΕΛΙΓΚΙΝΗΣ, ποιητής Φλωρεντϊ-

ΒΕΓ1ΑΖΗ1ΗΣ, υιός τοΰ Μουράτη,δ’ . νος, έ'λαβεν από τόν Αοδοβΐκον Μορον 
Αυτοκρατωρ^ των Οθωμανών, έπωνομά- τόν φέφανον τής Δάφνης- 
οδη Κεραυνός, διά τάς όρμητικάς του ΒΕΛΙΣΑ'γΙΟΣ , άρχηςράτηγος τών

( -----  τούς φρατηγός διά ξηρός
Ούγγρους, δοηνουμε-ους ΰπό τών Γάλ- κατετρόπωσε τόν Κοπάρ, βασιλέα τ?



Περσία?, εκυρίευσε τήν Καθαργε'νην* δ- 
αεταξε τόν Γελιμερον. εκυρίευσε τήν Χα- 
τανην, τα? Συρακούσα?, καί Πα/.ε’ρμον* 
επεσκεύασε τά τείχη τη? Γώμης, εδίωξε 
τού? Οδνους* λέγεται, ότι οί Γοτθοι τόν 
επρόσφεραν τον βασιλικόν ς-εφανον, καί 
αυτό? τόν ούτε ύαλε. Τελο? εσυκοφαντήθη 
ώς άπος-άτης κατα τοΰ ίδιου του αϋτο- 
κράτορος Ιουςί/ίχνοΰ, όςτς πιςεόσας, β- 
προς-αξεν άχαρίςως καί τον ε τύφλωσαν. 
Απόθ. τό 5υ5. Μ.Χ,

ΒΕΑΛΕΓ02. ήγεμών των Κορινθιων, 
τον όποιον ό Ιτ.πόνοος εξ απροσεξίας ε- 
φόνευσε, καί δά  τούτο επωνομάοθη οΰ- 
το? Βελλ,εροφόντης.

ΒΕΛΛΕ1 ΟΦΟΝΤΗΣ. υιό? τοΰ Γλαύ
κου βασίλεως της Κορίνθου, εκ τη? Εϋ- 

ρυμήδης βυγατρύ? τοΰ Νισοΰ. Ούτο? 
φονεύσας τόν άδελφόντου εις τό κυνή- 
γιον, εοιάσθη ν άφήση τήν πατρίδα 
του, καί να καταφυγή πρός τόν Προϊ- 
τον βασιλε'α τοΰ Αργού?, ο του και ε- 
λαβε καθαρισμόν τη? άδελφοκτονίχς του, 
καί τόν ύπεδε’χθη φιλικως. Εφόνευσε 
τήν Χίμαιραν μέ τόξα, άναβα? επί τοΰ 
Πήγασου, τόν όποιον αυτός τρωτό? ε- 
χαλίνωσε. τέλος κατεφαγωύη ατό τά 
άγρια θηρία.

ΒΕΑΟΝΟΠΩΛΗΣ, τεριβόητος Αθη
ναίο? τοκις-ής. Αρις·. Πλούτ. 175,

ΒΕΜΒ02 Πε'τρος, εγεννήθη εις τήν 
Βενετίαν, εχρημάτισε τερίφημο? συγ- 
γραφευ?, εις την Ιταλικήν, καί Λατυ. 
νικήν διάλεκτον, καί άφησε τολλά συγ
γράμματα. είχε τρεις υιού;, καί μίαν 
θυγατέρα, την οτοιαν εγε'ννησε με μίαν 
φίλην του, και ελεγεν, ότι είναι ή Μού
σα. Κτειτα εγινε καί Ετίσκοτος. Α-

άτεθανεν εις την Τωμην.
ΒΕΝΑΝΤ102, Φορτουνάτσ?, Ιταλό?, 

Ετίσκοτο? εί? τήν Γαλλίαν. Χυνεγρα- 
ψεν Ις-ορικά, εκδοθεντ* εΐ? τήν Γωμην. 
εζη τό 570. Μ.Χ.

ΒΕΝΙΑΜΙΝ, Εβραίο?, ένδοξος Ρα" 
βϊνο?,. άτό τήν Ναυάρραν πολιν τήί 
Ιστανια?. ύτήγεν εΐ? όλα? τά< συνα
γωγή? των Εβραίων απανταχού, διά 
νά γνωρίση κατά βάθος τά ήθη καί ε* 
θιαα τής θρηεκείας του, ίτ ε ιτα  οσύν- 
Οεσεν εν σύγγραμμα, .τό όποιον εξεδω- 
κεν εΐ? Κωνς-αντινούτολιν.

ΒΕΝΙΑΜΙΝ Φραγκλϊνο?, Αμερικανό?. 
Ούτο? διά 'πειραμάτων αξιόλογων άτε- 
δειξεν τήν Ιΐλεκτρικήν ίλην τής Ατ* 
μοσφα’ράς, προσέτι, ότι ό κεραυνό? εί
ναι αυτόχρημα Ηλ.εκτριχον πυρ. Αυτός 
t -ενοησε τού? ΙΙλεκτρικού? άγωγοΰί, 
ή μεταλλικού? ράβδους , διά νά προ» 
φυλαττωσι τά μεγαλα κτίρια άπο τον 
κίνώυνον τοΰ κεραυνού.

ΒΕΝΤΗΣ, Αυτοκράτωρ τής Κίνας, 
ήτον δίκαιος, καί φιλάνθρωπος, ανανέ
ωσε τήν Γεωργικήν, καί εκαλλιεργει 
τήν γην αϋτος ό ’ίδιος, τό 200. Μ.Χ.  
εφεύρε τήν χρήσιν τοΰ χαρτιού, καί τσ 
μετεδωκεν εις όλ.ην του τήν επικρά
τειαν, ενω εις τήν Ευρώπην εγνωρίσθη 
χρόνους τινάς ΰςερον. ΐδ. Λεξ. των *ν- 
δοξ Ανδρόϊν,

ΒΕΝΤ1ΔΙ02 Βάσσος, Γωμαϊος , από 
ταπεινήν γενεάν. Ούτο? εςάθη Δήμαρ
χος και ΙΙραίτωρ, καί Ποντίφιξ καί 
τέλος πάντων ϊπατος, ε!? τρεις μεγά- 
λας μάχας, «νίκησε τούς Πάρθους, ε- 
παρχιαν τ*ής Περσίας, καί εθριάμβευσε 
κατά τό 38 έτος. Π . X. Ο θάνατος



*δτοδ τοΰ μεγάλου '«νδρός, «Ρ?** (*■*' τήν άφίνει νέκραν* ουτος δε φυγών
γαλήν λύπην γενικώς είς τήν Γώμην. διά μέσου σου πλήθους, διεσώβη εις τό 

ΒΚΝΤ0ΤΡΑ2» Ιωάννης* έγεννήύη εις «ςρατόπεδον· άλλ οί ς-ρατιώται άγα- 
τΐ|ν Ιταλίαν το 1554. Εχρημάτιοεν είς νακτήσαντες κατά τοΰ Κλαυδίου, ελα- 
τ » ν  περίφημων αγρονόμων. Το 1816. βον τά όπλα καί ήλδον εις^τήν Ρώμην, 
ίκαρουσίασεν ίνα  σύγγραμμα περίέμ- καί τόν έβαλαν εις φυλακήν, οπού καί 
βολιάσματος* καί ετερον περί φλούδας εφονεόδη μόνος του. Προσετε κατεδι- 
δένδρων, δΐ ής εργάζονται τα δέρματα, κασαν καί τόν Μάρκον καί άλλους τ ι-  

ΒΕΡΑΖΧνΗΣ Ιωάννης, Ιταλός· έ- νάς συμπράκτορας, καί τούς εδανάτω- 
γεννήδη εις την Φλωρεντίαν, μεγας <ςρα- σαν.τό 449, Μ, X. 
τηγός* εςάθη εις τήν δούλευσιν τοϋΦραγ- ΒΕΡΕΝΊΚΗ, γυνή Πτελεμαίου ίου 
χίσκου, πρώτου έασιλέως τής Γαλλίας. Ευεργέτου από τήν Αλεξάνδρειαν. Αδ- 
Ο ΰτος άνεκάλυψε τήν Κάναδα, έπχρχι- τη εταξεν ότι, εάν δ σύζυγός της επυ. 
«ν  τής Αμερικής περί τά 1526. ήτις <?ρ«ψη άβλαβης άπό τόν πόλεμον, νά 
ονομάζεται καί νέα Γαλλία. κόψη τά μχλλίχ της, καί νά τά βά-

ΒΕΡΓΙΝΙΑ, νέα Γωμαία. Ο Κλαύ- λη εις τόν Ναόν * έπιτυχοϋσκ δέ ίξετε- 
διος Αππιος ετρώδη άπό τά κάλλη της λεσε τό τάξιμόν της. Οδέ άς-ρονόμος 
διά νά τήν φΟείρη* έβαλε τόν Μάρ- Κόνος όνόματι, τήν περιέπαιζε λόγων 
κον Κλαύδιον νά τήν ζητήση, επί προ- οτι οΐ θεοί επήραν αυτά εις τόν ού- 
φασει, ότι τήν ειχεν αυτός ποτέ αίχ- ρανόν ·
μάλωτον, καί έδραπέτευσε, καδότι ήτον ΒΕΡΕΝΊΚΗ, γυνή Πτολεμαίου τοδ 
άππγορενμόνον νά νυμφευδή εύγενής, νε- Αάγου, καί μήτηρ τής Βερενίκης γυ- 
αν ποταπης οικογένειας. Ο δε πατήρ ναικός Πτολεμαίου τοΰ Ευεργέτου, πε- 
■ΠΚν όςτις ήτον εις τό «ςρατόπεδον, ρίφημ0ί ^  ώραιότητά της. 
πληροφορηΟείς ταϋτα, ηλθεν ευθύς εις ΒΕΡΕΝΙΚΗ, δυγάτηρ Πτολεμαίου το» 
τήν Ρώμην, καί έπαρρουσιάοδη εις τό Φιλαδέλφου, καί γυνή Αντιόχου ®εοϋ» 
κριτήριου μέ τήν θυγατέρα του ένδιτ φονευδεϊσα ύπό τής Ααοδίκης, προτέ- 
μενην με μαΰρα φορέματα, καί συν— ρας γυναικός τοΰ βασιλέως τούτου.
Φ ΟΛΛίίΡΙ C υ  η ν  dv «  . ^ . .  .Α  .  n i ?  Γ ιΐ > ViT * ι/  » τ  & . ?    V t  ̂  Α  . . . μ
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.αςου τοι>τροφευμενην από πλήθος γυναικών κλαι- ΒΕΡΕΝΙΚΗ, βυγάτηρ Πτολεμι 
ουσων, δια ν ί  προλάβουν τήν συκοφαν- Δυλητοΰ, βασίλισσα τής Αίγυπτου, φο- 
τιαν· αλλ ό κριτής έιςάδη αδύνατον νευ,εΐσα άπό τόνϊδιόντής πατέρα, 
να πεισθή. Τότε δ πατήρ της ίπήρε ΒΕΙ’ΗΣ, Πέτρος, Ιταλός· εγεννήδη 

θυγατέρα του χατα μονας, και εΰ- είς τό Μιλάνον’ εχρημάτισε φιλοσοφος 
ρων μαχαιριδιον λεγει προς αυτήν, καί άριςος οικονομικός* συνεγραψε την 
“ Γλυκύτατη μου κόρη Βεργινία, Ίδε τ ί-  ίςορίαν τής πατρίδος του, * »  ετερον 
νι τρόπω δύναμαι νά σου φυλάξω τήν σύγγραμμα περί ηδονής και λύπης, και 
τιμήν, καί τήν ελευθερίαν, *αί εύδΰς άλλα διάφορα. Απέδ. τό 179"·  ̂ %
διαπερα τούτο είς τήν καρδίαν της, ΒΕΓΗ2, Αλέξανδρος, Ιταλός, απο

10



)(74)(
τό Μιλάνον. Απεθανεν εις την Ρώμην 
το 1816, ήτον καλός αρχαιολόγος, καί 

. «ριςης γραμματικός εις την Ιταλικήν 
διάλεκτον.

ΒΕΓΗΣ Κάρλος, Ιταλός, κάλλι^ος 
γραμματικός από την Φλωρεντίαν. Ού- 
τος συνέγραψε βιβλίον περί καλλιέργει
ας των οηκαμηνεων, και των αμπέλων,

ΒΕΡΪΝΟΣ Μιχαήλ, ποιητής ένδοξος 
από τήν Φλωρεντίαν. Εξέδωκε πολλά 
συγγράμματα καί ποιήματα εις το 
Λατινικόν.

ΒΕΓΟΚ.ΙΟΣ Ανδρέας, περίφημος ζω' 
γράφος, καί λιθοξόος· εγεννήθη εις τήν 
Φλωρεντίαν. Εςάθη δ πρώτος, ός, τις 
ήλειψε με γϋψον τό προσωπον τοΰ άπο- 
θανόντος, ή ζώντος, δια νά εύγάλη σχέ- 
διον* ήτον καί καλός γεωμέτρης καί 
μουσικός. Εζη εις τόν 15, άιωνα. Μ,Χ.

ΒΕΡΓΙΟ 2 Φλάκκος, Ρωμαίος, πε- 
ρίφηιιος γραμματικός* Ιζη Ιπί Αυ
γουλού Καίσαρος, τοΰ όποιου έχρημά 
τισε καί διδάσκαλος των άνεψίων του. Από 
τά συγγράμματά του σώζονται ολίγα 
λείψανα έκδοθ. εις τήν συλλογήν των 
παλαιών γραμματικών,

ΒΕΣΠΕ2ΙΑΝ0Σ Τίτος Φλάβιος · ε
γεννήδη είςχωρίον μικρόν των Σαβινων 
από τιμίαν οικογένειαν* έχρηματισ3 
δήμαρχος καί θησαυροφΰλαξ εις τήν Γω- 
μην* έκλέχθη από τόν Νέρωνα άρχι- 
ςράτηγος, καί έςάλη εις τήν Ιουδαίαν, 
διά νά καταπαύση τάς εκεΐσε άπος-α. 
οιας. Αλλ αυτός άφήσας έκεϊ τόν υί_ 
ον του Τίτον, έπέςρεψεν εις τήν Ιτα
λίαν, τον όποιον έδέχΟησαν εις τήν Ρώ
μην με μεγάλην χαράν, καί οί ς-ρατίω- 
ται τόν ε’κήρυξαν βασιλέα. Ούτος ό πε

ρίφημος άνήρ ητον αμνησίκακος* μ ΐ 
τήν έπιςασίαν του ΰπάνδρευσε τάς θΐ>. 
γατέρας τοΰ έχδροϋ του Βιτελλίου* ήγά. 
πα τούς πεπαιδευμένους * πλήν ολας αυ. 
τας του τάς άρετάς, τάς ήμαύρωνεν ή 
μεγάλη του φιλαργυρία* καθότι έκίνωσε 
τό δησαυροφυλάκιον τοΰ βασιλείου. Λέ
γουν τινες ότι, αίτια τούτου εςάθη ή 
παλλακις του Κονις. Εβασίλευσε χρό
νους 10. καί άπεθανε τό 79. Μ. X.

ΒΕΤο ΓΗΣ Πέτρος · εγεννήδη εις την 
Φλωρεντίαν πόλιν τής Ιταλίας* ήτον 
περίφημος γραμματικός, Εγραψεν υπο
μνήματα τής Ρητορικής, Ηθικής, 
κα ί Πολιτικής τοΰ Αριςοτέλους* ομοί
ως ποιήματα Λατινικά, καί σύγγραμ
μα περί καλλιέργειας των ελαίων.

ΒΕΤΓΑΝΙΩΝ, ςρατήγός των Ρωμαί
ων επί Κωνςαντίνου* εγεννήθη είς τήν 
ανω Μοισίαν ( Σερβίαν ) έγήοασεν είς τά 
ς-ρατιωτικον* εκηρύχθη δέ έσχάτως αΰ- 
τοκράτωρ από τόν ςρατάν, είς τό Σιρμι- 
ον τής Παννωνίας, επαρχίας τής Ουγ
γαρίας τό 350, Μ.Χ. τήν πρώτην Mau 
ου, Τότε έβιάσδη, λέγουν, νά μάθη τού- 
λάχιςον νά γράφη τό ονομα του, ών πάν- 
τη αγράμματος* ήτον έλεήμων, γενναί
ος, καί με πολλάς άλλοις άρετάς. Μετά 
εξ μήνας τής βασιλείας του παρήτησβ 
τόν θρόνον, καί Ιζησεν είς τήν Βιθυνίαν 
ετι εξ χρόνους.

ΒΗΔΗΣ, Αγγλος, σεβάσμιος* συνέ- 
γραψεν εκκληαιαςικήν ις-ορίαν τής Βρε
τανίας* απεδανε τό 735, Μ.Χ.

ΒΗΛΟΣ, εχρημάτισεί πρώτος βασι
λεύς των Βαβυλωνίων, οςίς εκτισε τήν 
πολιν Βαβυλώνα.
ΒΗΛΟΣ, ετερος άδελφός τοΰ Αγήνορος,
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βασιλείς -τη;. Αίγυπτου, πατήρ τοΰ Αί
γυπτου καί Δαναού. Απολοδρ.

ΒΗΛΟΖ, πατήρ τοϋ Ntvou, βασιλεύς 
*S* A«Sw<, «κτοΰγίνοσς τών Ηρακλει- 
i i y .  Ηρόδ.

ΒΗΓΟΣ, ς-ρατηγός Γωριαίων * άνθρω
πος αμαθής μ ε  κακά ήθη.

ΒΗΓΩΣΣ02, Χαλδαϊος* εγεννήθη εις 
τόν καιρόν τον Μεν. Αλεξάνδρου. Οώτος 
«Τναι ό παλαιατατος συγγραφείς, τής 
Χαλδαϊκής άρχαιότητος καί χρονο/.ογι- 
« λ· ητον Ιερεΰς τον Βηλου εις την Βα
βυλώνα* Ιζη τό 268, Π.Χ. Τάλείψανα 
της ίςορίας του έξεδαθησαν εις την Ελ
ληνικήν βιβλιοθήκην τον Φαβρικιου.

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Τραπεζούντιος, γραμ
ματικός, ρήτωρ και φίλοσοφος’ εχρημα- 
τισε μοναχός τοΰ Αγιου Βασίλειον, έ
πειτα αρχιεπίσκοπος Νίκαιας. Οντος εις 
τας συνόδους · τής Φερ’ράρας καί Φλω
ρεντίας, ωμίλησε μέ πολόν ζήλον ύπερ 
των Ελλήνων, καί μετά τον θάνατον 
«οδ Πατριάρχου Ιωσήφ, δςις άπέθανε 
και εταφη εις Φλωρεντίαν, εψηφίσθη αυ
τός Πατριάρχης Κωνφαντινουπόλεως επί 
ψίλφ ονοματε, Επειτα Λατινοφοονήσας 
εμειν&ν εις τήν Ιταλίαν, καί ‘ δί άν- 
ταμοιβήν ίχειροτονήδη Καρδηνάλιος ύπο 
τοΰ Πάπα Ευγενίου. Εφερε τοσαότην 
νπόληψιν, Ζςε δίς ήθέλησαν να τον-ψη
φίσουν καί Πάπα* Απίθανε & εί; τήν 
Γαβέννην «Ις ηλικίαν 77. χρόνων* το 
$ ί σίμά του το έφεραν εις τήν Ι’ώμην, 
καί λαμπρως τό ενταφίασαν εις τήν Εκ
κλησίαν τοΰ Αγίου Πέτρου, καί ό’ίδιος 
Πάπας έςάθη εις τον ενταφιασμόν του. 
Συνε’γραψε πολλά βιβλία εκκλησιαςικα, 
καί θεολογικά. Μετεφρασε καί πολλά

Ελληνικά σογγράμ^τα εις τό Λατινι
κόν. Εζη τό 1150. Μ.Χ.

ΒΗΣ2ΩΝ, ς-ρατηγός τοϋ Δαρείου, βα- 
σιλέως τής Περσίας. Οώτος δ άπάνθρω- 
πος, έπρόδωκεν εις τον Αλέξανδρο,, τόν 
βασιλέα του* άλλα καί δ Αλέξανδρος άν- 
τίμειψεν άξίως τήν'άχαρ ιςίαν τοΰ προ
δότου, μ ε  σκληράν τιμωρίαν·

ΕΗΊ1Σ, Σ ατράπης  τής Γάζης. Ο μέ- 
γας Αλέξανδρος κυριεύσας τήν Γάζαν, 
έπροςαξε νά φέρωσ: τόν Σατράπην εμ- 
προθεν του, καί μή δυκηΟείς νά τόν φο- 
βήσγι, έπρόςαξε νά τρυπήσωσι τάς πτέρ
νας του, καί νά τόν δέσουν όπισθεν τής 
άμάξης, καί νά τόν σύρωσι πέριξ τής 
πολεως. Εκαμε δέ τοΰτο κατά μίμη- 
σιν του Αχίλλειος, δςις έσυρε τόν Εκ- 
τωρα περί τά τείχη τής Τρωάδος.

ΒΙΑΣ, υιός ϊευτάμου από τήν Πριή. 
νην, εις των επτά σοφών τής Ελλά
δος* ούτος ελεγεν, ότι είναι ασθένεια 
ψυχής τό, νά επιδομή τις πράγματα α
δύνατα. Ασεβής τις τόν ήρώτησε* τί 
πράγμα είναι ή ευσέβεια; άλλ αυτός δεν 
τόν άπεκρίδη* ό δό άσεβής πάλιν τόν ή
ρώτησε τήν αιτίαν τής σιωπής του* τέ
λος αυτός .τοϋ άπεκρίδη σιωπω, διότι 
με έρωτας περί πράγματος, Γτό οποίον 
δεν σε ανήκει. Εζη τό601, Π.Χ. άπέ- 
δανε δέ εν ώ έδημηγορει υπερασπιζόμε
νος ένα του φίλον. Ο Φενόδικος λέγει, 
οτι έλύτρωσε κόρας Μεσσηνίας, διό και 
άπεςάλη π ρός αυτόν δ χρυσούς τριπους 
τοϋ Απόλλωνος. Ορ. Διογ. Λαερτ.

ΒΙΒίΧΝΗΣ Βικέντιος, ένδοξος μαθη
ματικός άπό τήν Φλωρεντίαν, μαθητής 
τοΰ Γαλλιλαίου* έπωνομ.ασθη πρώτος μα
θηματικός τής Τοσκάνης.
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BIBIOJ Σεκβε'ςρσς. Συνε'γραψε συγ

γράμματα εις είδος Λεξικού, περί ό- 
ρεων, ποτάμιον, λιμνών καί θαλασσών. 
Εξέδόδη έν Αργεντορ. το 1778. μετά 
σημειώσεων διάφορων* εζη το 940, Μ.Χ.

ΒΙΓΚΕΛΜΑΝΟΣ Ιωάννη; , ένδοξος 
αρχαιολόγος,εγεννήδη εις το Βρανδεβοΰρ. 
γον, πο'λιν της Γερμανίας τό 1754* ήλ- 
βίν εις τήν Ρώμην, δια νά θεώρηση την 
μεγαλοπρε'πειαν, εκείνης της παλαιός 
μητροπόλεως τοϋ κόσμου* εκεί εγινε πρό
εδρος της Ακαδημίας. Εί; ττιν επιςροφήν 
του εις Γερμανίαν, ήτις εγινε διά προσ- 
κλήσεως της αδτοκρατορίσσης, εφονεύβη 

πλησίον τοΰ Τεργεςιου από ληφάς. Αφή- 
κε συγγράμματα περί Αρχιτεκτονικής, 
περί Ιφορίας, καί άλλα διάφορα.

ΒΙΓΚΕΣΛΑΟΣ, υιός Κάρλου το» δ’ . 
εκλέχδη τό 1378, αδτοκράτωρ της Γερ
μανίας, αλλά διά τήν άσπλαγχνίαν τβυ 
εφυλακώθη από τούς ίδιους του υπηκό
ους τδ 1389. Ούτος ό μανιώδης τύραν
νος ετρεχεν εις τούς δρόμους με τούς δή
μιους του, οΐτινες εφόνευον οπού αυτός 
διώριζε. θυμώδεις ποτέ ερριψεν ενα ιε
ρέα εις τον ποταμόν, τον όποιον οί Γερ
μανοί ετίμων ως άγιον. Τε'λος πάντων 
τον έφυλάκωσαν* άλλ εύοε τό με'σον καί 
εφυγε από τήν φυλακήν* επειτα επιά- 
σδη από τον Ιδιον αδελφόν του Σιγισμοΰν- 
δον, βασιλέα τών Ούγγρων, καί εοάλδη 
παλιν εις φυλακήν, όπου καί απίθανε.

Β1ΕΙΉΣ λαμπρός ποιητής Λατίνος, 
από τήν Φλωρεντίαν, άξιος [μαθητής καί 
μιμητής τοϋ Χριςοφορου Δανδινου* ου- 
τος εξέδωκε συγγράμματα περί λαμ
πρότητας της πατριδος του, όπου καί 
άπέδαν; τό 1* ί .

ΒΙΚΈΝΤΙΟΣ * ουτος ίγεννήδη περί 
τά 1579. εις άσημον χωρίον της Γαλ
λίας* ό πατήρ του ητον βοσκός* έμβάς 
από Μασσαλίαν εις πλοΐον επιάσδη αιχ
μάλωτο;, καί ίφερδη εις τήν Αφρι
κήν, επειτα 'ελαβε τήν ελευδερίαν του* 
εδούλευσε τιμίως εις τό ς-ρατιωτικόν* 
άπέρασεν επειτα εις (τά Παρίσια, καί 
εςάδη επίτροπος τών νοσοκομείων, πρό
εδρός τοϋ Αγιου Λαζάρου, Ελεήμων της 
Γαλλίας, και σύμβουλος τοΰ βασιλείου- 
Είναι άρκετά περίεργον, ότι ό υιός ενός 
βοσκοϋ, άποδανών άφηκεν εις τούς πτΑ. 
χοΰς δύω ίκατομμύρια τετρακοσίας χι
λιάδας δίςηλα. Απε'δανε τό 163$, είζ 
ηλικίαν 87. χρόνων.

ΒΙΚΟΣ Ιωάννης, υιός βιβλιοπώλου 
από τήν Νεάπολιν. Εγεννήδη τό 1670. 
ητον ένδοξος φιλόσοφος, καί γραμματι
κός. Συνέγραψε περί νέων επιςημών, 
καί άλλα.

ΒΙΚΤΩΡ1ΝΟΣ, Μάρκος Κιαβώνεος, 
υιός της περίφημου Βικτωρίνης* ήτον α~ 
ριφος πολιτικός καί πολεμικός* εβίασ» 
ποτέ μίαν γυναίκα ένός γραμματέως 
όνομαζομενου Αττικού» κοιί έφονεύδη υπ 
αύτοΰ, εις πόλιν τινά της Γερμανίας 
Κολώγαιαν* μετά ταϋτα έφονεύδη ομοί
ως, καί δ υιός αυτοϋ Βικτωρϊνος ό νέος*

ΒΙΛΛΑΝΗ2 Ιωάννης, περίφημος ίςο» 
ρικά;· Συυεγραψεν ίφορίαν από τής Πυρ. 
γοποιίας Βζουλώνος έως τό 1368. Απε- 
ύανεν εις την Βαβυλώνα.

ΒΙΛΛΙΕΡΗΣ, μίγας διδάσκαλος τής 
τάξεως τών Ιεροσο/.ημιτών, και διο ι- 
κητής τής νήσου Ρόδου. Αφοΰ την υπέ
ταξαν οί Τούρκοι περί τ ά ΐ 5Π .  ό αύτο- 
κράτωρ Κάρλ,ος ό πέμπτος τοϋ *δωκ*ν



ίις  δίοίχησιν την νήσον Μάλταν, καί Πρίγγιψ. π ΐντοτε κατεγίνετο είς άδί 
την Τρ,'πΛιν, πόλιν τ«» Αφριχής. Απί- κους π ό λ ε ι ς  καεί κινδυνώδεις. Το 1385 
δ«ν* τ* ΐ538· Μ- χ · ° ανεψιός του τόν εκλεισε εις ενα φρού-

BIPriAIOS Ποΰλβιος, Μάρκος, Ιτα . ριον, οπού καί τόν έραρρ,άκωσε καί ά- 
λός* εγεννήδη είς Ανδρας, χωρίον της πε'δανε.
Μάντευα;» Ιπωνορ.χι9η ήγειιών των ποι- ΒΙΣΚΟΝΤΗΣ, Ιταλός, διάδοχος της 
ητ·ν Λατίνων* ό πατήρ του ητον κε- ηγεμονίας τοΰ Μιλάνου από τον θειου 
ραυ,οΰς. Ουτος εσποΰδασε είς τήν πα- του. Τό 1395, ήγορασεν άπο τον Αυ- 
τρ ίδ* του, είς τό Μιλάνον,κχί είς την τοκρατορα Ειγκεσλαον τήν ήγερ,ονιαν 
Κεάπολιν' Ιπειτα άπε’ρασεν είς τήν Ι’ώ- τής Πιζης, Λουκάς, Σιε'νας καί ετε- 
μην, δπο» Γλαβε ρ,εγάλην φήρ,ην από ρων πολιτειών, ΕοονευΟη το 1412. ενώ 
τόν Αΰτοκράτορα Αΰγουςον. Εκεΐ συνε- υπηγαινεν εις την Εκκλησίαν απο ju— 
γράψε καί τό Βουκολικο’ν του ποίηαα, αν συνωαοσιαν.
εις διάςηρ,α τριών ολοκλήρων Ιτων. Με- ΒίΓΑΛΙΑΝΟΣ, Πάπας* οΰτος πρω- 
τά  ταΰτα ίπεχειρίσΟη τ ά Γεωργικά, τό τος διε'ταξεν, ώς λε'γεται, των Καδο
περ ίφηρ,ον εκείνο πονηριά του είς ποι- λικων αί προσευχαί νά ήναι ολαι είς 
ητικήν φράσιν. Τοϋτο τό δαυχάζουν οί τό Λατινικόν, τό__ 600, Μ . X . καί ε- 
Λατΐνοι, ώς ηχείς τά αθάνατα ποιη- σπείρε πρώτον σχίσρ,α, οτι η Ανατο_ 
ματχ τοΰ Ορ,ήρου. Συνε’γραψε καί άλ- λική Εκκλησία ρ,ετε’χει του πνεΰρια. 
λ*  διάφορα. Εζη τό 30. Β. X. τος τοΰ Αντιχριςου.

ΒΙΖΚΟΝΤΗΣ Ιωάννης, Αρχεπίσκο- Β1ΤΕΛΛ102, Αύλος' υιός Λουκίου 
πος τοΰ Μιλάνου, καί εις των σηυ,αν- Βιτελλιου" οΰτος1 έγεννήδη τόΐ5,  Μ,Χ. 
τικωτερων πριγγίπων τής εποχής εκεί- ήτον αυτόχρημα άσωτεία καί λαιριαρ-

ρια και ή ασελγεια,,. Απόδανετ» 1354. τουας πόλεις τής Ιταλίας, ενικησβ 
ΒΐΣΙΙΟΝΓΗΣ, Ιταλός, ανεψιός του Ιω- αυτός, καί ρ,ε καταφρονησιν επατοΰσε 

άννου.' εςάΟη άσπλαγχνος χχί ί νο,^ ς τ ά εχθρικά πτώματα ρ-ί ρ-'-γάλην χ«-



ράν. Εφαρμάκωσε τον υιόν του, το'ν ό
ποιον ειγεν από την πρωτην του γυ
ναίκα Πετρωνίαν, διά να λάβη τά πλού- 
τη του. Εκαμε τήν μητέρα του Γεξ- 
τολίαν ν άποθάνη της πείνας, επειδή 
ηχούσε, ότι αυτός θέλει ζησει εις τον 
θρόνον διά πολλούς χρονους, εάν αδτή 
πρότερεν άποθάνη. Ο λαός ριή δυνάμενοι 
νά υποφέρουν πλέον, με κοινήν ψήφον 
έκήρυξαν τον Ουεσπεσιανόν αύτοκρά- 
τορα. όδέ Βιτέλλιος έφυγε, άλλ οί 
ςρατιωται λαβόντες αυτόν, έφερον εις 
τόν τοπον τής καταδίκης καί τον έφό- 
νευσαν, καί σύραντες τό πτώμα του, 
τό έρριψαν εις τόν Τίβεριν ποταμόν, 
Ο δέ πατήρ του Λούκιος, μέ τάς χα- 
μερπεϊς του κολακείας, έλάτρευσε τόν 
άνοητον Καλιγοΰλαν ύς Θεόν, και διά 
χάριν τόν ελαβεν ή αυτοκρατόρισσα νά 
τής λΰη τά ύποδήματα-

ΒΙΤΓΟϊΒΙΟΣ, Ιτοιλός από τήν Βε- 
ρώνην* ούτος έζη επί Αυγοΰςευ Καί- 
σαρος τό 20. Π. X. Πρός τόν όποιον 
συνεγραψε περί Αρχιτεκτονικής βιολιά 
10. έξεδόδησαν έν Αμςελοδ · τό 1040.

ΒΙΤΩΝ, υιός τής Κυδίππης, καί αδελ
φός τοϋ Κλεοβου κατά τήν μαρτυρίαν 
ΙΙαυσανίου. Ητο πολλά ανδρείος" έσήκω- 
σε ταύρον εις την ράχην του, διά τούτο 
καί τοΰ ες-ησαν εις τό Αργος άγαλμα.

ΒΙΤΩΝ μηχανικός" ούτος έζη επί Ατ- 
τάλου βασιλέως τής Περγάμου, πρός τον 
όποιον καί συνεγραψε περί κατασκευής 
πολεαικων οργάνων. Εςεδόδη ΰπά τοΰ Θη- 
βενότου, εις τήν συλλογήν των μαθημα
τικών των παλαιών,

ΒΙΩΝ Βορυσθενίτης, περίφημος Ελλην, 
ζηλωτής τοΰ Μοσχεύεις την ποιμαντί-

) ( '
κήν, καί με'γας του φίλος Αυτός εδίδασ.
κε τήν φιλοσοφίαν εις τήν Ρόδον, καί άνω 
Αδηναϊοι τινές επερίμενον νά ακούσουν

, ,  Μ 1 Μ I 1 I 1 «  %παρ αυτόν εκεί, την ρτ,τορικτ,ν,^ενας <βν 
ήρώτησε πότε Θέλει διδάξει ρητορικήν, ό 
δέ Βίας άπεκρίδη. εγώ έφερα σίτον καί 
πως νά πωλήσω χριδήν, σημαίνων μέ τού
το, οτι ή φιλοσοφία έχει περισσοτεραν 
ύποληψιν τής ρ'ητορικής. ΕταξίδεΟσε πο
τέ μέ κακούς άνδρώπους καί τοϋ ειπον ,  
οτι πλησιάζουν πειράται, καί οτι δέλουν 
χαδή άν γνωρισδώσι, αυτός δέ άπεκρίδη 
πρός αυτούς, τουναντίον εγώ, άνδέν γνω- 
ρισθώ" αυτός έλεγεν ότι ή φρόνησις υ
περβαίνει κάδε αρετήν, καδώς ή δρασις 
τάς άλλας αισθήσεις. Προσέτι έλεγεν, 
ότι δέν πρέπει νά έξυβρίζη τις τά γη
ρατειά , διότι είναι εκείνη ή ηλικία, τήν 
όποιαν καθείς έπειθυμεϊ νά φθάση. ώνόμα- 
ζε τό γήρας λιμένα όλων των κακών καί 
πάσης δυςυχίας. Εζη κατά τό 270, Π.Χ.

ΒΙΩΝ, Σμυρναΐος, ποιητής βουκολι
κός· εζη κατά,τό 150. Π.Χ. ούτος συ- 
νέγραψεν είδύλεια ε’ς Δωρικήν διάλεκ
τον έκδοθ. έν Οξωνία κατά τό 1748.

ΒΙΩΝ, Συρακούσιος, ρήτωρ περίφημος, 
Συνέγραψε περί ρητορικής τέχνης.

ΒΙΩΝ, Αβδηρίτης, μαθηματικός πε
ρίφημος" ούτος πρώτος εγραψεν ότι υ
πάρχουν μέρη τής γήινου επιφάνειας, 
όπου είναι ε." μήνας ήμερα, καί εξ μή
νας νύκτα, όιά των άςρονομικων του ι
δεών τάς όποιας είχεν.

ΒΙΩΝ, Σολεύς. Συγγραφεύς Αίδιοπι- 
κής ίςορίας.

ΒΙΩΝ, περίφημος ρήτωρ* συνεγραψεν 
εννέα βιβλία, Μουσαι έπιγραφομενα.

ΒΙΩΝ, Μιλήσιος, ένδοξος άνδριυν-

8)(
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τοποιός. οογγράμματα* άλλοι κατ* έξαιρεσιν

ΒΙΩΝ, Κλατορένιος» η Χίος, άγαλ- επαινείται ρεγάλως απ’ όλους τούς πε- 
ρατοποιός. παιδευρενους το, περί Παραρυθιας τής

ΒΙΩΝ, από την Προικόνησον γραρ- φιλοσοφίας σύγγραρρά του. 
ρατιχός, συνέγροψε βιβλία δύω.’ ΒΟΗΘΟΣ, ποιητής της Κιλικίας.

ΒΙΩΝ, ποιητής περίφηρος· ούτος συν- ΒΟΙΣΚΟΣ, περίφηρος αθλητής θε»· 
έγραψε τραγωδίας περί των Περσικών.- σαλός. Ξενοφ.

ΒΙΕΡΡ ΑΒΙΟΣ, ό Ερράνος· έγεννήΟη ΒΟΛΦΙΟΣ, φιλο’σοφος και γράρρατί- 
εϊς τήν Ολλανδίαν κατά το 1668, Μ,Χ. κος. τής Γερρανίας* 'ούτος άπέθανε τό 
Παιδιοθεν έσπούδασεν εντελώς τήν Λα- 1734, Συνέγραψε πολλά φιλοσοφικά σύγ- 
τινικην, Ελληνικήν, καί Εβραϊκήν, διά- γράρρατα, ένα Λεξικόν τής ραθηρατί» 
λεκτον· ακολούθως δέ τήν Θεολογίαν, κής καί άλλα διάφορα, 
καί τούς Πατέρας τής Εκκλησίας, καί ΒΟΛΤΕΡ, Φραγγϊσκος, Γάλλος· έ- 
έπειτα εδόθη ολως εις τά  ραθηρατικά γεννηθη εις τά  Παρισια τό 1694, ετάΟη 
καί φυσικάς ,έπι<ςήρας· πλουτισρένος ένδοξος φιλόσοφος, καί ποιητής άρις-ος. 
λοιπόν ρέ τοσαΰτα είδη ραθόσεων, είσ- Συνέγραψε πολλά καί διάφορα συγγράρ" 
ήλθεν εις τό ρέγα ςάδιον τής Ιατρικής ρατα* εις πολλά έκ τούτων καταφίρε- 
σπουδής, καί τοσοϋτον εύδοκίρησεν εις ται πολύ κατά τής θρησκείας των Χρι- 
αύτήν, ωςε δεν έφάνη άλλος, ρεταξό ςιανών, ζητών ν απόδειξη φυσικώς, τά 
των Ιατροφιλοσόφων του αιώνός του, οΐίτε υπερφισ.κά θαύρατα καί βάσεις τής ά- 
πλέον πολυραθής, ούτε πλέον φιλοπονος ρωρήτου ήρών πί<ςεως· έρπαιζει πολ- 
άπό αυτόν. Από όλα τά ρερη τής Εΰ- λα/οϋ τά δογρατα καί εδιαα διάφορων 
ρώπης υπήγαινον οί ραθηταί εις τό σχο" εθνών, ώς πρός τούτο δύναταί τις νά τόν 
λεΐον τοΰ Αουγδούνου, διά νά ακούσουν συγκρίνη ρέ τόν παλαιόν εκείνον Λου- 
τά  ραθήρατα του. Από τό σχολεϊον τού- κιανόν, Περιήλθεν εις διαφόρους τόπους 
του τοΰ ρεγάλου άνδρός εξήλθον, ραθη- τής Αγγλίας, καί εις άλλας πολιτίας· 
ταί εις ολην τήν Ευρώπην. Εξεδόθησαν έςάθη ό πλέον περίφηρος καί ό πλέον 
τούτου διάφορα συγγράρρατα, πρό πάν- ένδοξος τραγικός ποιητή^ τής εποχής 
των δε αί Ιατρικαί δ ιαταγαί, καί οί του" άπέθανε δέ εις τά Παρίσια καί έ- 
αφορισροι του είναι τά  ωραιότερα καί τάφη εις τά ΙΙανθεον. 
τελειότερα, άφ όσα έφάνησαν εις τήν BOATEf’ΑΣ,Δανιήλ, ένδοξος ζωγράφος,
Ευρώπην, απεθανε κατά τό 1738 Μ,Χ. καί λιθοξόος, έχ,ρηράτισε ραθητής τοΰ 
και το ονορα του διατελεϊ αθάνατον εις Βαλτά.σαρ καί τοΰ Μ ιχελ αγγέλου. Απε- 
τάς επερχορενας γενεόίς Θανεν ■ εις τήν Γωρην κατά τά 1666. εις

ΒΟΕΓΟΣ, Σεβηρΐνος, Ρωραΐος, Χρι- ηλικίαν 55. ετών.
«ςιανός από εϋγενή οικογένειαν. Εζη επί ΒΟΝΩΣΟΣ, Κύντος, υιός ρ*ήτο£»ς· Ιγεν- 
Θεοδώρου τοΰ βασιλέως κατά τά 500. νήθη εις τήν Ισπανίαν* ήτονύποςράτηγός 
Μ,Χ. ούτος συνέγραψε διάφορα καί πολ- τοΰ Πρόβου. Μετάπαρέλευσιν καιρού εκη-
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ρύχθη Καϊσαρ εις τήν ίδιαν επαρχίαν* έ
πειτα επεσεν αιχμάλωτος καί «κρεμάσΟη.

ΒΟΓΕΠΕΡ, «ςρατηγός των Γάλλων* ού- 
τος ύπεχρεώθη άπό τό πολεμικόν δικας-ήριον 
νά δώση τήν Πλατείαν εις τήν εξουσίαν τ “ς 
βουλής' άλλ όργιαθείς μεγάλως εις τού
το, έφονεύθη μόνος του επί παρουσία των 
δικαςων μέ μίαν τηλεβόλου. (πιςολαν.)

ΒΟΣΟΤΕΤΗΣ, επίσκοπος, περίφημος 
άνταγωνιςής των Διαμαρτυρομενων. Α- 
πέθανε τό 1704, Μ.Χ.

ΒΟΣΣΙΟΣ, άπό τήν Γερμανίαν, ακρι
βής ΐς-ορικός, καί περίφημος ρήτωρ. Α- 
πε'Ο. τό 1046,

ΒΟΓΛΗΣ, Σπαρτιάτης, υιός τοϋ Νι
κολάου, οςις ύπήγεν εις τήν Περσίαν προς 
τόν Πέρσην και έπροσφερεν εαυτόν εις 
εκούσιον θάνατον πρόςποινήν, διά τούς 
φονευθεντ ας εν Σπάρτη πρέσβεις τοΰ Δα- 
ρείου' άλλ ο βοισιλεύς τόν εςειλεν όπίσω 
όμοϋ μέ τόν συμπολίτην του Σπάρθεον, 
διά νά φανή άνώτερος τής άπανθρωπίας 
των εχθρών του, καί διά νά μή χύση αί
μα άθώον. Ηροδ,

ΒΟΪΛΟΣ, φυσικός χημικός, καί μη
χανικός, Εγεννήθη εις τήν Ιρλανδίαν τό 
1627, Μ.Χ, Ουτος έφεϋρε τήν πνευμαν- 
τλία'Ν' εδειξε τάς πρώτας άρχάς διά 
τήν άνάλυσιν Γτων μεταλικων ύδάτων* 
εκαμε πάμπολλα πειράματα ύδροςατι- 
κα, και άλλα διάφορα,

ΒΟϊΠΑΛΟΔ, άγαλματοποιός, τόν ό
ποιον ο ποιητής Ιππόναξ λοιδορεί εις τά 
ποιήματά του.

ΒΟΪ ΤΗΣ, Αυτοκράτωρ τής Κίνας, 
Εχρημάτισεν είς των καλητερων βασι
λέων, οσοι εδιοικησαν εκεινας τάς επαρ
χίας. Ητον φρόνιμός, ανδρείος, μετριά.

φρων· ήγάπα τάς Ιπίςημας, και υπί- 
ρασπίζετο τούς σοφούς, Εδοκίμασαν οί 
Τάταροι, νά παρε'λθοον τό μέγα τείχος 
τής Κίνας, καί νά κυριεύσουν τό βασίλειον 
του. Αλλ ό Βούτης εξετράτευσεν είθύς» 
καί ενίκησε τρις, Απατεων τις τεϋ έ- 
πρόσφερε ποτέ ενα ποτόν , λόγων 5τι, 
εάν τά πίη θέλει διαμείνει αθάνατος» 
είς δέ των υπηρετών του επασχε νά τόν 
έμποδίση* άδέ βασιλεύς πιών τό ποτόν 
έθυμωθη, διά τήν το'λμην τοΰ υπηρέτου* 
άλλ αυτός χωρίς νά φοβηθή τόν άπε- 
κριθη. Εάν βασιλεύ! αυτό τό ποτόν προ- 
ξενή τήν άθανασίαν τής ζωής, δέν δύ. 
νασαι νά μέ δανατωστ,ς, καθότι επιον 
εξ αυτού. Τότε ό βασιλεύς έλθών είς ε
αυτόν, τόν έσυγχωρησε.

ΒΡΑΣΙΔΑΣ, Ελλην Σπαρτιάτης, πε
ρίφημος ς-ρατηγός επί τοΰ Πελοποννη- 
σιακού πολέμου ’ ενίκησε τούς Αθηναίους 
διά ξηρας καί διά θαλάσσης' έκυρίευσε 
πολλά μέρη, καί άπεκατές-ησε τήν πα
τρίδα τον φοβέραν είς τούς εχθρούς' ενω 
«πήγαινε είς τό «ςρατοπεδον εγραψεν είς 
τούς Εφορους, αυτούς τούς Λακωνικούς 
καί ηρωικούς λογους' εγώ υπάγω είς τόν 
πόλεμον, ή νά νικήσω , ή νά άποθάνω. 
Εφονεύθη είς τόν πόλεμον τό 422, Μ.Χ. 
Οταν εδωκαν τήν θλιβερόν αγγελίαν είς 
τήν μητέρα του Αρχιλεωνίδα, χωρίς ν 
άλλαξη προσωπον, ήρώτησε κατά πρώ
τον άν ο Βρασίδας άπε’θανεν άνδρείως, 
Πλουτ. αποφθ,

ΒΡΑΣΙΔΑΣ, ονομα τίνος Ηρωος άπό 
τήν νήσον Κω. θεεκ,

BPA1 ΙΩΝ, ή'ρως άπό τήν Αττικήν, 
εξ ού ώνομάσθη τό χωρίον Βραυρών . 
Στέφ. Βυζ,



Χβιχ

HP&INOS, tttoi τοΰ Ηρακλέους, i*  
τοΰ οποίου λέγεται, ότι ωνορασθη το 
ίν  Ιταλία Βρεντήσιον, Πριντιζη. Στεφ· 
βοζ. - 2  ) Βρεννος τρατηγος των .Γαλα- 
των· ούτος ωρρησεν εις τήν Μακεδονί
αν τό 279. Π.Χ. κατέχοψε τόν φρατη- 
γόν Σωσθένην p i το φράτευρά του, καί 
^λαφυραγώγησε τόν τόπον" ώρρησε καί 
κατά της Ελλάδος, οπού πληγωθείς ε- 
γινεν αύτοχειρ.

ΒΡΟΝΤΕΪΣ , πατήρ τοϋ Ταντάλου, 
τον όποιον ύπανδρεύθη ή Κληταιρνήφρα 
προ τοϋ Λγαρέρνονος. Παυσ. 2^.

ΒΓΟΪΤΟΣ, Μάρκος Ιούνιος, ’.υιός τοϋ 
Ιούνιον Βρούτου, καί της Σεροηλίας α
δελφής τοϋ Κάτωνος* οότος ένησχολεΐτ<> 
ρεγάλως εις τήν παιδείαν καί εις τάς 
διαλέκτους, έξ ών ώφελήθη ρεγάλως, καί 

. «λαβεν ελεύθερα φρονήρατα από τήν ρε- 
λέτην των Ελλήνων ρητόρων καί Τω- 
ραίων. Συνώροσαν κατά τοΰ Καισαρος, 
φονευόρενος δό ούτος, καί ολεπων καί 
τον Βρούτον ρέ τό ξίφος εις τήν χεϊρα, 
τόν είπε, Μ καί συ ρετ αυτών, άγαπη" 
τ ί  ροι Βρούτε!,, καθότι αύτός δΚαϊσαρ 
εςάθη ώς δεύτερος πατήρ τοΰ Βρούτου, 
εις τόν όποιον αυτός έχρεώςει τό παν’ 
«λλ οί όροφρονες καί φίλοι τοΰ Καίσα- 
ρος, δεν αφήκαν άτιρώρητον τήν τοσαύ- 
την άχαριφίαν· καθότι ευθύς ρε-ιά τήν 
σφαγήν έκινηθη έρφύλιος πόλερος, όπου 
ό Βρούτος ένικήθη κατά κράτος, διό καί

άπελπισθεΐς τήν άκόλουθον νύκτα εγ ι- 
νεν αύτοχειρ.

ΒΡΟΪΤΟΣ, Λούκιος Ιούνιος, υίός του 
Μάρκου Ιουνίου, καί τήςΤαρκυνίας θυ- 
γατρός τοΰ Ταρκυνίου τοϋ Πρίσκου. 03- 
τος ήθέλησε να έκδικηθή τόν Ταρκύνιον 
τόν περίφηρον, οςις είχε φονεύσει τόν 
πατέρα καί αδελφόν του, οθεν λαβών βο
ηθούς τούς συγγενείς του καίφίλους, συν- 
ήθροισε τόν λαόν, καί έγινε τό ψήφισ- 
ρα τής εξορίας τοΰ τυράννου" ή δέ δι- 
οίκησις τοΰ βασιλείου έδόθη εις. τάς χεϊ- 
ρας τοΰ Βρούτου, καί τοΰ Κολλαντίνου 
τό 509. Η.Χ. Τέλος δ Βρούτος έφονεύθη 
έπειτα από τόν υιόν τοΰ τυράννου.

ΒΡ^ΑΕΙΣ, Αθηναίος, περίφηρος ά- 
γαλρατοποιός, τοΰ όποιου ύπήρχον δι
άφοροι κολοσσοί, γλυρρίνοι εις τήν νή
σον Ρόδον.

ΒΙΤΕΝΝΙΟΣ Ιωσήφ , ροναχός, άπό 
Κωνςαντινούπολιν, πεπαιδευρένος άνήρ. 
Συνέγραψε θεολογικά, καί άλλους τινάς 
λόγους. Απίθανε τό 1445, Μ .Χ .

ΒΩΛΟΣ, Δηροκρατικός φιλόσοφος. 
Συνέγραψε περί Ιατρικής, εις τήν όποι
αν άποδεικνύει την δύναριν τής φύσεως 
συρβάλλουσαν τά ρέγιςα προς Ιχτρεί- 
αν των ασθενειών,

ΒΩΛΟΣ, Μενδήσιος, Πυθαγορικός φι
λόσοφος. Συνέγραψε ,περί τής άναγνώσε- 
ως των ίφοριων, καί περί Λςρονορίας·
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Γ
ΓΛΒΑΪΟΣ, Περσης, Σατράπης -rife 

Φρυγίας, επαρχίας είς τήν Ασίαν .
ΓΑΒΡΙΑΣ, Ζ, Βαβρίας.
ΓΑΓΓΗΣ, βασιλεύς της Α’θιοποίας* 

Λεγουσιν ότι ήτο δέκα πήχεις τό μήκος, 
καί ωραίος το πρόσωπον ώς ούδείς άλ
λος το» τότε καιροΰ. Τοΰτον έφόνευσεν 
ό Μεγας Αλέξανδρος.

ΓΑ’Δ, έβδομος ιιΐός τοΰ Πατριάρχου Ια
κώβ, έκ των δώδεκα uίων τοΰ Ισραήλ.

ΓΑΕτΧΝΗΣ· ούτος έκλέχθη Πάπας 
το 1284. Είναι ό πρώτος, ός τις έπρο- 
σθεσε τον Ιουβηλαιον τό 1300. καί πρώ
τος ός τις έπαρουσιάσθη είς τόν λαόν μέ 
βασιλικόν φόρεμα, καί με δύω κορώνας ε
σύ κεφαλές,την μίαν έπι τής άλλης, καί 
έπωνομάσθη ό βασιλεύς των βασιλευόν
των. ΟΝογάρεθ άρχιςράτηγος τής Γαλ
λίας τόν ύπεχρίωσε νά πεση άπό τόν Θρό
νον του, καί συγχρόνως τόν εφυλακωσεν, 
όπ·υ καί άπεθανε τό 1303 . τήν 16 , 
Οκτωβρίου.

ΓΑΖΗΣ, Ζ, Θεόδωρος Γαζής.
ΓΑΪΑΝΟΣ, άπό τήν Αραβίαν, ρ'η- 

τωρ καί σοφιςής, μαθητής Ayίνου τοΰ 
Γαδάρεως* εζη επί Μαξίμου Σγορδιανοΰ . 
Συνεγραψε περί συντάξεως βιβλία πε'ντε, 
καί περί ρητορικής .

ΓΑΪΟΣ, Δουελλιος, ό επωνομασθείς 
Νεπος, ύπατος των Ρωμαίων. Ούτος πρώ
τος επολεμησε διά θαλάσσης, καί έκερ- 
δησε νίκην' έκυριευσε πεντηκοντα πλοΐα 
των εχθρών' μετά ταϋτα εσηκωσε τήν πο

λιορκίαν τής Σεγες-ης, καί ελαβεν α
μοιβήν άπό τήν Γερουσίαν, νά όνομάζη- 
ται ό πρώτος θριαμβευτής τής θαλάσ
σης, τό26. Π. X. καίνάπαίζη μουσική 
είς τόν δεΐπνόν του. Ετύπωσε πρός τού- 
τοις αυτός καί νόμισμα, είς μνήμην τής 
εκς-ρατειας του, καί ύψωσε καί πύργον , 
όςις σώζεται μέχρι τής σήμερον.

ΓΑ'ίΟΣ, Αουτάτιος Κατοϋλος, ύπατος 
των Ρωμαίων τό 242. Π. X, Εναυμάχησε 
με* τούς Καρχηδονιους μεταξύ τοΰ Δρέ
πανου καί τής Αίγούσης νήσου, καί εκυ* 
ρίευσεν Γεβδομήκοντα πλοία των εχθρών, 
καί κατεβύθισε πεντήκοντα. Αδτη ή νί
κη εβίασετούς Καρχηδονιους νάζητήσω- 
σι τήν ειρήνην.

ΓΑ ΪΟΣ, Κάσσιος Λογγΐνος· εχρημά- 
τισε θυσαυροφύλαξ τοΰ Κροσσού. Ητον α- 
νήρ πεπαιδευμένος ένασχολούμενος {πάν
τοτε είς τήν άνάγνωσιν. Ο Βάλλε ϊος Πα- 
τέρκουλος λέγει, ότι ό Κάσσιος ήτον ςρα- 
τηγός εμπειρότατος, ό δέ Βρΰτος τιμιώ - 
τατος, καί ό μέν άξιος φιλίας, ό δέ Κάσ* 
σιος μήτ εχθρας.

ΓΑΛΑΤΩΝ , ζωγράφος, τοΰ οποίου ά- 
ναφέρεται μία είκών παριςάνουσα τό ν 
Ομηρον πτύοντα τούς λοιπούς ποιη
τής.

ΓΑΛΒΑΝΗΣ Λουδοβίκος, ίγεννήθη είς 
τήν Βολωνίαν τό 1731. ήτον Ιατρός, φυ
σικός, καί φυσιολόγος ένδοξος. Ούτος έ- 
ςάθη ό πρώτος, ός τ ι ;  έφεϋρε τόν ηλεκτρι
σμόν είς τόν άνθρωπον, και είς τα ζώα.



Απίθανα το 1798# ματικος, ος τ ις εδιδαξε χχί τον υιόν toy
Γ ΛΑΒΑΣ, Σερβιος Σουλπίχιος, άυ- ολα,' τάς μαθηματικάς επις-ήμας* |πει-  

τοκράτωρ των Ρωμαίων* εγεννήθη τό 5. τα ό Γαληνός εδιδάχθη τήν Ιατρικήν, από 
Π. X. «ίς τήν Ιταλίαν. Εκαμε ποτέ μ ι- τόν Σάτυρον, Στρατόνικον, καί Αίσχί 
«ν χρίσιν σοφωτάτην, καθώς & Σολομών ωνα· μειΛ $; τόν θάνατον τοϋ πατρός 
™?1 /Γθ5 * αΛου· Δύω 5·ν9Γω~01 εφιλο- του, ήλ 0,,( ε7? τήν Σ^ρνην, καί ήκουσε 
νειχουν ττερι ενός άλογον, καί ήσαν μάρ- ^  1ατρ#4ς „ i W , κα1 Πλατωνικόν

ι π ο ν  a i /v ._ .. ' ______ - . . . λ * .* ™ ·
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ο«νη9ως τοεποτιζον πρότερον, κάί ε’πει- τ ε ενο^-ΐζον, ότι μεταχειρίζεται μαγείας, 
τα νά σηκώσω* τό κά λ υκα  άπό τά ομ- χχ. u  το,’του ^ ιά σ0η ν’ αναχώρηση άπό 
ματ* τοο. καί έκ τούτου τό ελαβεν ε- ^  π0'λ ιν . ή κράσις του ητο πολλά 
κείνος, εις τοΰ όποιον τόν οίκον είσήλ- έ ν α τ ο ς ,  καθώς το βέβαιοί ό ίδιος, άλ 
θε μόνον too. ΟΓάλβας εςάθη μεγας, χ, ε"φ9αοεν ε;ς £να βαθύτατον γήρας , 
ένοσω ίέν ειχεν άναβεϊ εις τόν θρόνον, ^  τ ■νκ α λ ·ν « „ τ«  καί τάξιν, τήνό- 
αλλά μετά ταΰτα όκατκχρασθη τήν άρ- ίχειρ;ζετ0, ΙσύνΟεσε περί-
χήν TOO, καί τόν Ιφόνεοσχν τό 69. Μ. X. ^  200 . j  καί άπ ί-

ΓΑΑΕΟΤΤΗΣ. εγεννηθη εις τήν Ναρ- .  , ρ  ρ  ; ρ,ι >, ,, .  ‘ .  ' θανεν εις προβεβηκυιαν ηλεκιαν. υ ι ρετα
νιχν πολιν της Ιταλίας. Οΰτος εξεδω- „ Τ , , . . Λ .7, , , ’  τοϋτον Ιατροί εις τοιαυτην υποληψιν ει-
X* σύγγραμμα επιγραφομενον, περί τοΰ , ,> Γ _ Γ , a . , _ - χον ταβιβλιατου, ωςε νομιζοντες αυτα και·εσωτερικού του ανσρωπου, και τοο αν- , , _ . , ,
fl— _ ' . , - _ , , ,  ταπαντα εντελεςατα, οεν ησελησαν ναορωπινοο σώματος, το οποίον επροξενη- , , , „
σε μεγάλην ταραχήν εις τούς άνθρώποος. ούτε εις την̂  Ανατομίαν, ον-
Απεθανε εις τήν Γαλλίαν τό 1486. Μ. X. τε ει’  την Φυσ1°λ° ί1*ν’ 0υτε ει« αλλο 1“ ’ 

ΓΑΛΚΓΗί, φίλος όπι,ήθιος τοϋβα- Fo; τ ί?  *αι ^οΰτο επεχράτησε
σιλεως της ΑΙγόπτοο Πτολεμαίου too 14’ a.I5va?'
Λάγοο. ΓΑΛίΛΑΙΗΣ Βικέντιος, υιός τοΰ Γα“

ΓΑΛΗΧνηΣ, Φερδινάνδος, Ιταλός· λιλαίους, ένδοξος μηχανικός* εςάθηό πρω 
«««γρχφ* διαλόγους ,  περί ε’μπορείας τ0«» ®ί Tt« Ρ-ετεχειρίσθη τό ώρολόγιον· 
too σίτου, χαί περί τής δια? ορας των Α"ε,ανε ^ό 1649. 
νομισμάτων. Διε'τριψεν εις τήν Γαλλίαν, ΓΑΛΙΛΑΙΗΣ Γαλιλαίος· εγεννηθη εις 
χαι απέκτησε τήν φιλίαν όλων των πε- τήν Πίζαν, πόλιν τής Ιταλίας, ένδοξος 
«ιαιδευμενων, Αλεμβε’ρτοο, Βολτε'ρ, καί φιλόσοφος καί μαθηματικός, ός τις όπωνο- 
άλλων πολλών. Απίθανε τό 1787. μάσθη καί θείος. Απέθανεν εις τήν Φλωρεν 

ΓΑΛΗΝΟΣ’ εγεννήθη είς τήν Περγα- τίαν, εις ηλικίαν 78 χρόνων* είχε τυφλω- 
μον’ εζη περί τά 193. n , χ . ό πατήο θή προ τριών ετών. Ουτοςό μεγας άνηρ έφεΰ 
too ωνομάζετο Νίκωνj περίφημος μαθη- f εν τό τηλεσκόπιον, μ® το οποίον ανε

<
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κάλυψε βουν» ι ΐ ς  τήν Σελήνήν τό 1633. 
Το ιερόν δικαςήριον της Ρώμης τον έφυ- 
λάκωσε, καταδίκαζαν αυτόν διά τάς και' 
νοτομίας του.

ΓΑΛΙΗΝΟΣ Πουπλιος Λυκίνιος, υιός 
του άυτοχράτορος Ούαλεριανοϋ, ος τις 
έγινε καί διάδοχος τοϋ θρόνου, μετά τόν 
θάνατον τοϋ πατρος του τό260. Μ. X. 
Ουτος ό Γαλιηνος έδοθη εις τάς άσωτίας 
καί ήδονάς, ενώ τό υπήκοόν του εςέναζε 
από την δυςυχίαν, καί ύπε'φερε διαφό
ρους πολέμους* αυτός δέ μέ αδιαφορί
αν. ήτον δοσμένος εις τάς άσελγείας, καί 
εις άλλας ήδονικάς τέρψεις, διατριβών εΖς 
τήν Ρώμην, περικυκλωμένος άπό κόλα, 
χας καί πονηρούς ανθρώπους, καί γυ
ναίκας ωραίας'» επί τέλους Αϋρίλιος ό 
Δάξ, ποιμήν τό επάγγελμα» έκηρΰχθη 
αύτοκράτωρ, και έκυριευσε τό Μιλάνον. 
όδε Γαλιηνος έξελθών νά τόν πολεμή- 
ση, έφονεΰθη, με τόν υιόν τουΟδαλέριον.

ΓΛΪΛΛΟΣ όΣτιλιανός Βιβιος Τρεβονι- 
ακός* έκηρύχθη άυτοκράτωρ των Ρωμαί. 
ων τό 251. Μ. X. ήτον άπό λαμπρόν 
γένος, καί έσμίκρυνε τήν δόξαν του με 
τάς άτιμους καί άνοσίους του πράξεις’ 
ουτος έκλεισε μίαν ειρήνην μετά των 
Γότθων, ωςε δεν ενθυμούνται πώποτε αίσ- 
χροτεραν οι Ρωμαίοι, άυτη δε ήτον, νά 
δίδωσιν εις τους ΓότΟους έτήσιον φόρον. 
Επεφερε διωγμόν κατά των Χριςιανών· 
αλλα μετ ονπολύ έπεσενήόργή εις τό 
βασίλειόν του. μία λοιμική νόσος σφο- 
δρωτάτη έμάςιζεν όλος τάς επαρχίας 
του, *αί αυτός έφονεύθη εις τόν θρόνον 
άπό τούς ςράτιώτας του, τό 253. Μ .X,

ΓΑΛΛΟΣ, Φλαβιος Κλ χύδιος, υιός Κων" 
ςαντίνου, άδελφοΰ τοϋ Μεγάλου Κων-

ςαντίνου, καί άδελφός Ιουλι«νο3 τοϋ Πα
ραβάτου· έκηρύχθη Καΐσαρ τό33Ι. Μ’ 
X. παρά τοϋ άυτοκράτορος Κωνςαντίου 
τοϋ έξαδέλφου του. Ο Γάλλος οδτος Ιφό- 
νευσε τόν Δομετιανόν τόν έπαρχον του 
Ανατολικού μέρους τής έπιχρατείας, καί 
τόν Θεόφιλον τόν διοικητήν τής Συρί
ας. Λέγουσι δέ, ότι έπεβουλεύετο νά ρί
ψη άπό τόν θρόνον καί τόν άυτοχράτα* 
ρα Κωνςάντιον, ός τις μαθών τό τοιοΰ- 
τον, έπροςαξε χαί τόν έφόνευσαν τό 354* 
Μ. X. εις ήλιχίχν, 29. ετών.

t

ΓΑΜΑΣ, Βασχος ναύαρχος τής Hop-, 
τογαλλίχς. ούτος άνεχάλυψε τάς ανα
τολικός Ινδίας τό 1497, Μ. X. Επέφρε_ 
ψε τό 1502. μέ 13 πλοία φορτωμένα θη
σαυρούς. Απέθανε δέ μέ επωνυμίαν, Αν— 
τιβασιλεΰς των Ινδιών, τό 1525.

ΓΑΝΓΜΗΔΗΣ, υιός τοϋ Τρωός, νέος εδτ 
ειδέςατος, τόν όποιον ήρπασεν όΖεύς εις 
τούς ουρανούς, διά νά οίναχοη άπασαν τήν 
θεότητα.

ΓΑΟΓΔΕΝΤΙΟΣ ,περίφημος μουσικός. 
Συνέγραψε μίαν αρμονικήν εισαγωγήν^ 
ήτις έξεδόθη ύπό τοΰ Νεϊβομίου ,  μετά, 
των λοιπών μουσικών συγγραμμάτων. Ε
ξη τό 130. Μ X

ΓΑΡΟΐ'ΦΑΛΟΣ Μπεμβενοϋτος· εγεν- 
νήθη έις τήν Φερράραν, πόλιν τής Ιτα
λίας, ένδοξος ζωγράφος* έπωνομάσθη Γ». 
ρόυφαλος· διότι έις όλος τάς εικόνας, 
τάς όποιας έκαμνε, έζωγράφιζε κάι ενα.- 
ρόδον (γαρόυφαλον). Απεθ'τό 1695.

ΓΕΓΓΑΣ Γερόλιμος ζωγράφος, λιθο
ξόος, ποιητής Ιταλός, χαίμουσικος. Απέ- 
θανε τό 1558, εις ηλικίαν 40.έτών.

ΓΕΛΑΝίΙΡ,άρχαΐος βασιλεύς τοΰ Αρ
γους, καί τελευταίος τής γενεάς τοΰ Φο-



ρβνίως, τόΛ πρίον άπε'βαλεν iJVtvwi 
άπό το βασίλειο·/ · Απολοδρ»

ΓΕΛ,Α'ϊΙΟΧ, Κυζικηνός, επίσκοπος 
Καισαρείας τό 490. Μ. X. Συνόγρα ε̂ 
,ώντχγμα τής iv Νίκαια Ζυνόδου , s-  

ĉpov είς την iv Ερίσω οικουμενικήν 
τρίτην Σύνοδον ,  καί μίαν σύνοψιν των 
άγιων καί οικουμενικών συνοδών, ίχ-  
δοδ, είς τά Πχρίσιχ τό 1599, μετά αναβι
ώσεων.

ΓΕ ΛΑΙΟΣ Αυλός, Γωμχΐος, γραμμα
τικός περίφημος. Ηνδει τό 190. Συνε'γρα- 
ψε περί Αττικών νυκτών, βιβλία εικο- 
ot, τα όποια περιέχουν έπωφελεΐς είδη, 
σεις της αρχαίας φιλολογίας. Εξεδο- 
δησαν τό 1706. !ν Λουγδ, καί Βαταυ,με- 
τά  σημειώσεων

ΓΕΛίΙΝ. υιός Διομή’ους, περίφημος 
τύραννος των Συρακουσίων* εγεννήδη εις 
«ήν πόλιν Γελάν' έπεθόμει πολύ’να λα
βή τό βασιλικόν αξίωμα, μέ την θελη- 
σιν των Συρακουσίων* ο9εν «πρόταξε να 
συναδροισθώσιν όλος δ λαός μέ τα όπλα, 
διά νά κρίνουν περί της πολίτικης τνΐ» 
δίοικήσεως καί άξιο’τητος. Οί δε Συ_ 
ρακδύσιοι τότε, πχρεδωκαν την πόλιν των 
εις άδτόν, καϊτέ βασιλικόν σχήπτρον,καί 
τό·/ παρεκχλεσαν νά τα δεχδη* όστις 
ίξελίων άοπλος τοϊς εύχαρίςησε διά την 
προσφοράν. Εις τό 7. έτος της βασιλείας 
του, ησδενησε άπό υδρωπικίαν , καί ά_ 
πεδχ/ε. Διεδόχίη δέ τόν θρόνον ό αδελφός· 
τον Ιέρων.

ΓΕΔΩΝ» υιός τοΰ Ηρακλεους. από αυ
τόν κατήγοντο οίΓελωνες, οΐτινες κα- 
τωκουν είς το δάσος της Τοιρτάρΐας, πλη
σίον της Μσ,ιωτιδος λίμνης. ΟΟτοι ε’ς 
τούς πολέμους επινον αΤμα των αλόγων.

, ΓΕΜΪΝΟΣ, Γοδιος, περίφημος Ας-ρο. 
νομος. Συνεγραψεν εισαγωγήν εις τα  
φαινόμενα, ήτοι ςοιχεΐα Αγρονομίας. 
Ηνδει τό 70. Π.Χ.

ΓΕΜΙΣΤΟΣ. Ζ. Γεώργιος Γεμίς-ός. 
,ΓΕΝΕΒΕΛΛΗΣ , Ψεδερΐκος Ιταλός 

άπό τήν Μχντουαν, είς των πλε'ον πε
ρίφημων μηχανικών *τοΰ αΐώνο; ’του. Η 
βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ, τ η  
εφειλε πρός βοήθειαν εις τήν πολιορκί
αν τής Ανβερσης, πόλεως τής Πραβχν- 
τιοις τό 1585, οπού αυτές κατεσκεόασε 
μέν εξολοθρευτικός μηχανός κατά τών 
πολιορκοϋντων, αλλά δεν ελαβε καιρόν 
νά τάς βάλη είς πραξί/, επειδή οί πο- 
λιορκοΰντες βιασμένοι, έκλεισαν ειρήνην 
με συνδήκχς.

ΓΕΝΕ9ΛΙΟΣ, άπό τήν Παλαιςίνην, 
σοφίτάς» μαθητής Μινουκιανοΰ, καί Α
γαπητού· ]ύπήγεν είς τάς Αθήνας καί 
έτελείωσε τήν σπουδήν του. Συνεγραψε 
περί διαλέκτων, καί λόγους πανηγυρι
κούς πεντε, πρός τόν Δαδούχον και Ασ- 
κληπιάδη V.

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Σχολάριος, δ πρώτος 
Πατριάρχης μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως* άνήρ πεπαιδευμένος, 
καί θεολόγος άριςος. Συνεγραψε πολλά 
κατά Λατίνων, καί διάφορα δεολογικα 
συγγράμματα, τά  όποια εξεδόθησαν εις 
τόν τόμον τής αγάπης, ,χαί κατ ίδιαν* 
Ηνδει τό 1450. ΜΛ. ‘

ΓΕΝΝΕΡ, ‘Οδοάρτος, Ιατρός Αγγλοί* . 
πρώτος έφευρετής τής Βατζίνας, ητιί  
εμποδίζει τήν ευλογίαν* δί αμοιβήν, του 
έδόδησαν άπό τήν Αγγλίαν είκοσι χιλι 
άδες λίρες τό 1798. έξε'δωκε τάς Πρώ

τος του έφευρεσεις περί αυτής.
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ΓΕΝΟΒΕΖΗΣ Αντώνιος, Ιταλός φι

λόσοφος" ε-ς-άΟιτι είς των πρώτων, όσοι ε- 
καλλιεργησαν τήν φιλοσοφίαν ε’ς την 
Ιταλίαν. Τούτου τα συγγράμματα είναι 
περί Φιλοσοφίας, Μεταφυσικής, Γεωργι
κής, καί ετερα. Απε'θχνεν εις τήν Νεά- 
πολιν τό 1769.

ΓΕΝΤΙΛΗΣ Ματθαίος, Ιταλός. Ούτος 
διά τάς διάφορους γνώμας, τάς όποιας 
είχε περί θρησκείας, άπε’ρασεν εις τήν 
Γερμανίαν τό 1566. διά νά τάς μετα- 
δωση " άλλα τον εκαυσαν εις τήν Βε'ρναν, 
πολιν τής Γερμανίας, ώς οπαδόν του 
^ερβετου, άλλ αί γνώμαί του διεσώθη— 
σαν αβλαβείς. Ο Ιταλός Λελιος καί Φά 
ουςος ό ανεψιός του, ^τελειοποίησαν αΰ- 
τάς μέ συγγράμματα, καί εδωκαν τό 
ονομα εκείνης τής τολμηρας αίρε'σεως" 
οτι κάμνει χρεία νά έξετασθή τό άγιον 
Εύαγγελιον με τήν κρισιν τής φιλοσοφίας.

ΓΕΝΤΙΟΣ βασιλεύς των Ιλλυριών, όσ- 
τις έβοήθησε με τρκτιωτικάς δυνάμεις, 
τόν Περσε'α βασιλε’α τής Μακεδονίας, 
κατά των Γωμα'.ων.

ΓΕΓΛρδΟΣ, ενδοξ ος άς-ρονορος του 
δέκατου τρίτου αίώνος, από τόν όποιον 
εχομεν τήν θεωρίαν των πλανητών, σύγ
γραμμα, τό όποιον ενομίζετο διά πολΰν 
καιρόν ώς κλασικόν. Απε’θανε τό 1290.

ΓΕΡΒΕΡΤΟΣ, Γάλλος, συνετός άνήρ* 
εγινεν άρχιερεΰς εις τήν Γείμην πόλιν 
τής Γαλλίας" έδιώχθη από τόν θρόνον, 
καί κατετρε'χθη πανταχόθεν μέ τό μι
σητόν όνομα τοΰ, άπατεών καί μάγος" 
οιοτι εδιδασκε τας απλάς άρχάς τής 
μαθηματικής. Εις τοιαύτην περίς-ασιν 
δέν έβοηθήθη, άπο τον αυτοκράτορα, ού
τε από τόν βασιλέα, ενω υπήρξαν μχ-

θηταίτου, Κατε'φυγεν εις τήν Ιταλίαν» 
οπού ελαβε τήν επαρχίαν τής Ραυε’νης 
καί εις ολίγον διάφημα καιροΰ διά προσ
ταγής τοΰ αυτοκράτορος τοΰ μεγάλου 
Οθωνος, εγινε Πάπας, καί μετωνομάσ- 
θη Σίλβες-ρος δεύτερος τό 999 . Εκκ- 
τώρθωσε μέ τόν καλόν του τρόπον, καί 
ήγαπατο μεγάλως από τόν λαόν.

ΓΕΡΓΙΣ, Πε'ρσης, υιός τοΰ Αρίζου. 
Εχρημάτισε ς-ρατηγός εις τά ςρατεύ— 
ματα τοΰ Ε'ρξου. Ηρόδοτ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ , Καϊσαρ, υιός τοΰ 
Δροΰσου" εχρημάτισε περίφημος ήγε- 
μών, καί μέ μεγάλην παιδείαν, κατά 
τήν περιγραφήν τοΰ Οβιδίου. Ούτος έγνώ— 
ριζε καλώς τήν Ελληνικήν, καί Λατι
νικήν διαλε’κτους" μετεφρασε τά φαινό
μενα τοΰ Αράτου καί τά Προγνως-ικά, 
τά όποια έξεδόθησαν μετά τοΰ Αβια- 
νοΰ. Εζη τό 10. Π.Χ.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ" ούτος εύνουχίσθη μόνος 
του" εγινε κατ άρχάς επίσκοπος τής 
Κυζίκου" τό δέ 715. άνε'βη εις τόν Πα
τριαρχικόν θρονον τής Κωνςαντινουπο- 
λεως, καί επειδή έναντιώθη μεγαλως 
Λεοντος του Ισαύρου, περί των άγιων 
εικόνων, τόν ευγκλαν από τον θρονον, 
καί εζησεν έπειτα ώς ιδιώτης. 2υνςγρ- 
ψε αρκετά συγγράμματα, περί των οι
κουμενικών Συνοδών, έπιςολάς, καί ομι
λίας εξ , εις τάς εαρτάς τής Θεοτόκου̂  

ΓΕΣΙ02, Ιατροσοφιςής, από τήν Α_ 
ραβίαν. Εζη επί Ζήνωνος, καί τόν είχον 
εις μεγάλην ύπόληψιν. Ουτος εκαυχα- 
το, ότι έσύςησε τήν τέχνην τής Ιατρικής.

ΓΕΣΝΕΡ, Σολομών, ένδοξος ποιητής 
βουκολικός" έσυγκρίθη με τόν Θεόκριτόν 
καί Βιργίλιον. Ούτος ό αγαπητός ποι-
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ητής, συνίγραψε διάφορα ποιήματα, τά 
όποια ήσα/ καθαρά καί ωραία, και απε- 
θανεν εις την πατρίδα του Ξουρχ, πόλιν 
-της Σβιχε'ρης τά 1788. εις ηλικίαν 60. 
ετών .

ΓΕΤΑΣ Σεπτίμιος, υιός τοΰ αυτοκρά- 
τορος Σεβήρου, καί αδελφός τοΰ Καρχ- 
κάλλα’ ούτος ήτον πολλά γλυκύς, συμπα
θητικός , μετριοφρων , καί ήγάπα τάς 
τ*χνας. Ο κυτοκράτωρ Σεβήρος ήθέλη- 
σε να φονευση, ολους τούς συνωμότες τοΰ 
Αλβίνου, καί Νίγρου’ ό Γε'τας ήτον εις 
ηλικίαν 8 χρόνων, καί βλόπων τό με_ 
λ.ετωμενον, έλυπήθη καί παρεκά,λεσε τον 
πατέρα του νά τούς συγχώρηση· ό δε α
δελφός του Καρκκάλλας, τόν παρεκίνει 
νά φονεύση ού μονον αυτούς , αλλά καί 
τά τέκνα των, πρός τον όποιον ’δυσα- 
ρεφηθείς ό Γε'τας είπε’ “  σύ δεν λυπή- 
σαι τό αίμα των ανθρώπων; βέβαια εις 
περίςασιν δέν θέλεις λυπηθή καί τόν ί 
διο» αδελφόν σου. , ,  τω οντι ούτως ή- 
κολούθησε* διότι μετά τόν θάνατον τοΰ 
Σεβήρου, ό Καρακάλλας έμαχαίρωσε τόν 
άδελ.φόν του Γεταν, εις τάς άγκάλας της 
μητρός το» Ιουλίας, ήτες έπληγώθη καί 
αυτή είς τήν χεΐρα τό 212. Μ. X- καί 
ούτως δ Γετας έλαβε τέλος τό23, έτος 
τής ηλικίας του.

 ̂ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Ιταλός από τήν Σιέναν , 
ένδοξος αρχιτεκτων καί λιθοξόος* εγνώ. 
ριζεν αριςα καί τήν ζωγραφικήν. Ούτος 
εκαμετο παλατιον τοΰ Δουκός εις τό Ούρ- 
βϊνον . Απίθανε τό 1470 ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιταλός, περίφημος ζω· 
γάφος, καί κάλλιςος μ-,·υαι>οος . Απίθα- 
νεν ε ι ς  ηλικίαν 59.^|τών, από δυσκρό- 
κειαν τινά , ήτις τοΰ προήλθε από μί

αν ερωμένην του* τό 15H.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δ μοναχός, καί ηγούμε

νος· ούτος έχρημάτισε καί σύγγελος το3 
Ταρασίου Πατριάρχου Κωνς-αντινουπόλε- 
ως· έπεχείρισε νά συγγράψη τά άπό κτί
σεως κόσμου συμβάντα, μέχρι τοΰ 800. 
Μ.Χ. άλλ άποθλνών άφήκεν αυτό α
τελές* είχε δέ προχωρήσει τό σύγγραμ
μά του έως των χρόνων Διοκλητιανοΰ, 
Εζη το 790. Μ.Χ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ ΓΙαχυμε'ρης* εγεννήθη 
είς Νίκαιαν τό 1242, Ούτος κατήγετο 
άπό τάς οικογένειας των Γραικών, ο'ί- 
τινες κατεφυγον έκεΐ είς τόν καιοόν τής 
ύπό των Λατίνων άλωσεως τής Κων. 
φαντινουπολεως* ήλθεν είς αυτήν τήν 
πόλιν τό 19. έτος τής ηλικίας του, έτι- 
μήθη μεγάλως ύπό τοΰ βασιλέως Μιχα
ήλ τοΰ Κομνηνοΰ, καί τοΰ Παλαιολο- 
γου, καί ελαβε πρώτον τό αξίωμα τοΰ 
Διακόνου, τοΰ Ιερβμνήμονος και τοΰ 
Πρωτεκδίκου. Εζη τό 1340.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ Γεμιφός, οςις ώνομάσ_ 
θη καί Πλήθων. εγεννήθη είς τήν Κω/- 
ς-αντινούπολιν · ήτο δέ φιλοσοφος Πλα
τωνικός, καί είς άκρον πεπαιδευμένος 
άνήρ. Διδάσκαλός του εχρηματ.σε Βησ- 
σαοίων δ Καρδηνάλιος. ΙΙτον αγαπητός 
π ελλά τοΰ βασιλέως Μιχαήλ τοΰ Πα- 
λαιολόγου* λέγουσιν οτι έφθασεν είς ή- 
λικίαν εκατόν χρόνων. Συνεγραψε πολ- 
λα συγγράμματα, καί περί τής εκπο- 
ρεύσεως τοΰ άγιου Πνεύματος, και περί 
Αρετών. Εζη τό 1430, Μ._Χ·  ̂ (

ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ Πισείδιος· ήτον από την 
. Πισειδίαν, έχρημάτισε διάκονος και χαρ

τοφυλαξ τής έν Κωνςαντινουπολει Με-
. γάλης Εκκλησίας. Ηνθει ·>ί
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νους τοϋ Ηρακλείου, καί έυδοκίμησεν εις 
τήν Ρητορικήν. Εκ των ποιημάτων του 
εξεδόθησαν μόνον, τόπερί Κόσμου Ιαμ
βικόν, περί τοϋ οποίου όΣουίδας λεγει, 
ότι συνίςαται άπό 3000 ςίχους, και άλ
λα παρόμοια. Ετερον Ιαμβικόν ποίτ,μα 
εις τόν ναόν των Βλαχερνών. εξεδοθη— 
οαν το 1772. εζη περί τα 630, Μ. X, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ό Τραπεζούντιος' ύπήγεν είς 
«τήν Ιταλίαν ολίγον προ τοϋ θεοδώρου 
Γαζί* έχρημάτισε διδάσκαλος τής Ελ
ληνικής φιλολογίας εις τήν Βικεντίαν 
το 1426. εις τήν Βενετίαν το 1430 · 
καί εις τήν Ρώμην το 1440, Εζε'δωκε 
μίαν σύγκρισιν, μεταξύ Αριςοτίλους καί 
Πλάτωνος,ήτις έςάθη αίτίακαί εσυγχίσθη 
με τούς οπαδούς τής Ακαδημιακής Αί~ 
ρόσεως. ΑπίΟανεν εις τήν Ρώμην το 1484· 
εις ηλικίαν πολλά προβεβηκυϊαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ό Κύπριος, οςις περί τά 
1283 έςάθη εξ χρόνους Πατριάρχης τής 
Κωνςαντινουπόλεως. Ητον είς των σο- 
φωτερων Λεξικογράφων τής Δυτικής Εκ
κλησίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεκαπηνος, γραμματικός 
κάλλις-ος· εζη τό Ι3ΐ0, Συνέγραψε περί 
συντάξεως ρημάτων, καί εν λεξικόν των 
Αττικών λέξεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όίπωνομασθείς ύπό των 
εχθρών του χοιροβοσκός· περίφημος γραμ
ματικός τοϋ τετάρτου αϊώνος. Αφησεν 
ολίγα συγγράμματα. Εζητό 400. Μ. X.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διαιρέτης, από τήν Αλε
ξάνδρειάν. Ουτος έσχολίασε τόπερίδιαι- 
ρίσεως κεφαλαιον τοϋ Ερμογε'νους.

ΓΕΩΙΤΙ02 Γρμώνυμος, Σπαρτιάτης* 
ουτος ευρισκόμενός είς τήν Ρώμην, έςά- 
λη άπό τϋν Πάπα Σήξτον εις τήν Αγ

γλίαν, διά νά διόρθωση άναγκαίας τίνάς 
Εκκλησιαςικάς υποθέσεις* είς δέ τήν έπι- 
ςροφήν του διαβάς άπό τά Παρίσια, εμεί- 
νεν εκεί, καί έδίδασκεν επί δημοσίου κά
θιδρος τήν Ελληνικήν διάλεκτον. Σώ
ζονται αύτοϋ είς πολλάς βιβλιοθηκας ,  
ωραιότατα χειρόγραφα. Εζη τό 1470 . 
Μ .Χ .

ΓΕ£?*ΠΟΣ, Χωσερ, πατήρ τής νέας 
Αγγλικής ποιήσεως· Απίθανε το 1400. 
Μ . X.

ΓΐλκΟΜΟΣ, διάδοχος τοϋ θρόνου τής 
Αρρ αγωνίας, μετά τόν θάνατον τοϋ πα- 
τρός του. Ουτος ό Πρίγγιψ όμοϋ μέ τόν Πέ
τρον Νολάσκον εσύναξαν χρήματα, διά 
νά εξαγωράσωσι τούς χριςιανούς, ο» ο
ποίοι ήσαν αιχμάλωτοι εις τούς Τούρκους. 
Σχεδόν εξήκοντα χρόνους επολεμει μέ τούς 
Αφρικανούς, αλλά τέλος έλαβε κακήν 
φήμην διά τάς άσωτίας του. Απίθανε τό
1276 Μ. X.

ΓΙΑ'ΝΝΟΣ Πέτρος,Ιταλός, έπίσημες 
ίςορικός, καί μαθηματικός. Συνέγραψε 
τήν Ιςορίαν τής Νεαπολεως, διά τήν ο
ποίαν κατετρέχθη άπό τούς Γωμαιους ,  
καί τέλος πάντων έβλήθη εις φυλακήν* 
όπου μετάενδεκα χρόνους άπέθανε.

ΓΙΑΡΔΓνΗ Μαρία, άπό τήν Νορμαν- 
δίαν επαρχίαν τής Δυτικής Γαλλίας, γυ
νή ένδοξος καί πολλά πεπαιδευμένη .έλθοϋ- 
σα εις τά Παρίσια εις ηλικίαν 20. χρό
νων, έγνωρισθη μέ τούς σοφούς' συνεγρα- 
ψε διάφορα βιβλία περί έρωτος, περί τής 
ανθρώπινης άδυναμίοις, καί περικαλλών 
διαφόρων.

ΓΙΑΣΜΑΝ Αβέλης ό Κούκ’ “περί'τόν 
δεκατον έβδομον άιώνα. Οΰτος άνεκάλυ- 
ψε νεα μέρη, επάνω είς τήν νέαν Ολλαν-



δίαν* Απίθανε δε το 1643. λον, τά  όποια αυτός Ιφο'νευσεν μετ δ-
ΓΙΓΑΗΣ Γιρόλαμος, Ιταλός» από λίγου καιροΰ διάςημ*. Ητον μεγάς εχ- 

τήν Σιίνα, περίφημος ποιητής, όςις σ’ν  Ορός των Γωριαίων, οϊτινες ήσαν σΰμμα- 
νεγραψε καί τινα βιβλία. Απίθανε δέ χοι τοϋ Αδερβάλου, καί έκίνησαν .πο
τό 1772 . λεμον κατ αύτοΰ, ά7.λ αοτός διεφθειρε

ΓΙΟΒΙ^ΑΗΣ, Ιταλός, λαμπρός που. μέ χρήματα τον Τπατον Καλποόρνιον 
•ητης Σατυρικός τοΰ δευτέρου αίώνος, ε- Μ πίςιαν, καί πολ),ούς άλλους σημαν- 
π ΐ Νε’ρωνος* Ιςάλη νά διοικήση ςρατεύ" τικοΰς των ς-ρατευμάτων, και ούτως δι- 
ματά τινα εις τήν Λυδίαν. Απίθανε δέ ελΰΟη ή κατ αύτοΰ εκςρατεια των Γω- 
περί τά 128, Μ.Χ. μαιών . Ελεγε δε μέ καταφρονησιν, οτΐ

ΓΙΟΜΕΛΛΗΣ, Νικόλαός, Ιταλός, ή Ρώμη είναι φιλάργυρος, καί δίδεται 
συνθέτης της Μουσικής. Συνέγραψε βι- αύτοΟελήτως, εις οποίον έχει χρήματα 
βλία μουσικής, τά όποια είναι εις με- να τήν άγοράση. Μετά δύω άχρονους 3- 
γάλην ΰποληψιν. απίθανε τό 1774. μως ενικήθη από τόν Μάριον μητρυιό» 

ΓΙΟΝΕΧ, Παύλος, ό πρώτος ναυτι- του, οςις τόν παρέδωκεν εις χεϊρας τοΰ 
κός τής Αρκτικής Αμερικής. ΕγεννήΟη Σύλλα τό 106, Π.Χ . καί τόν έφεραν 
εις τήν Σκωτίαν, επαρχίαν τής μεγά- εις τήν Γώμην μέ θρίαμβον, οπού καί 

* 7.ης Βρετανίας. Τό 1775. απερασεν εις εφυλακωθη καί απίθανε, 
τήν Αρκτικήν Αμερικήν* ή Αυβίρνησις ΓΙΟΓΜΠΑΣ, βασιλεύς τής Αίθιοπί- 
τοΰ εδωκεν ύπό τήν εξουσίαν του ένα ας* όςις μετά τόν θάνατον τοΰ πατρο’ς 
•πλοΐον* τόν δέ άκό7.ουθον χρόνον εγινε του Θεψάλου, έγινε διάδοχος τοΰ δρό- 
ναΰαρχος μέ τήν ανδρείαν του, καί ώφε- νου, καί συνεμάχησε μέ τόν Πομπήϊον 
λησε μεγάλως τήν Αμερικήν. Απίθανε κατά τοΰ Ιουλίου Καισαρος. Μετά δε 
δέ εις το Παρίσιον τό 1792. τόν θάνατον τοΰ Πομπηΐου ενικήθη από

ΓίΟΙΟΣ, Ιταλός, επίσημος ζωγράφος, τόν Καίσαρα, καί φεύγων έπρο'ςαξε τόν 
επί τής μεγάλης δοράς τού άγιου Πί- σύντροφόν του Πετρίγιον, .καί τόν έφό- 
τρου εις τήν 1’ώμην, όπου φαίνεται μία νευσεν, τό 46, Π.Χ. 
εϊκών, τήν όποιαν αυτός εζωγράφησε, ΓΙΟϊΝΕΪΔΗΣ, Αμπου-Χασσέμ, εν- 
> αί παριςάνει τό πλοΐον τού Αποςόλου δεξος διδάσκαλος Οθωμανός* οί Οθωμα- 
Πετρου, τό όποιον τχράττεται από τήν νοί τόν δοξάζουν, ώς άγιον, οδτος i w  
θαλασσοταραχήν, Απίθανε εις τήν Φλω- νείδιζε νά λ ίγη , ότι ή αρετή καίήφρό- 
ρεντίαν τό 1336. νησις ενός ανθρώπου τιμάται, καθώς

ΓΙΟΓΓΟΤΙΤΑΣ, βασιλεύς της Νου- αυτός τήν μεταχειρίζεται* εάν τις τιμά 
μιδιας, έπαρ-χιας τής Αφρικής, υιός ,τοΰ τούτον τόν κόσμον δέν ωφελεί* διότι ό 
Μαναοάλ* ουτος άνετράφη εις τήν αύ- κόσμος είναι μάταιος, όμως εάν τιμά 
λήν τοΰ θείου του, όςις μετά τόν θάνα- τήν άλλην ζωήν, ό Θεός τοϋ δίδει τήν ά- 
τόν του, τόν άφήκεν όπίτροπον *ΐς τά μοιβήν. Οςις τιμά τόν Θεόν περισσότε-, 
δύω του παιδία Αδίρβαλον, καί Θίμψα- ρον άπό κάθε άλλο πράγμα» ή αμοιβή
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*ou είναι ασύγκριτος, Απε'θαν* δε τό 
909. Μ.Χ.

ΓΙΡΑΛΔΗΣ, Γρηγόριος, Ιταλός, α
πό τήν Φλωρεντίαν, άνήρ μέ διάφορους 
διαλέκτους, καί καλός μαθηματικός* ού- 
τος εξε’δωκε πολλά συγγράμματα, καί 
άπε'θανε τό 1362, Μ.Χ.

ΓΙΓΘΙΑ, γυνή ανδρεία· αυτή ήκουσεν 
από τον ταχυδρόμον, οτι ό ανεψιός της 
Αγροτατος εφονεύθη εις τήν μάχην, καί 
ή ψυχή της έμεινε διόλου ατάραχος, χαί 
είπεν, όταν ό ανεψιός μου υπήγε νά πο- 
λεμηση με' τούς εχθρούς, ήξευρα, οτι, ή έ~ 
μελλε νά άποθάνη, ή νά φονεύση τούς 
εχθρούς, εΰχαρκςοϋμαι μεγάλως ότι αυ
τός άπε'θανε με γενναιότητα, και με τήν 
άνδρ είαν -too ετι'μησε τόν Ιαυτο'ν του, τήν 
πατρίδα του, καί τούς γεννήτορας του, 
ίίχρά εάν ήθελε ζήσει πολλούς χρόνους 
οκνηρός, καί ακίνητος.

ΓΙί’ΟΛΑΜΟΣ, φίλος, καί μαθητής 
τοϋ Ιωάννου Οΰοη, καί είς των υπερα
σπιζόμενων τό δόγμα του διδασκάλου 
του. τό 1415, επροσκλήθη είς τό συνεδρι- 
ον τής Κωνς-αντίας πόλεως είς τήν Γερ* 
μανίαν, καί φόάσας αύτοΰ κατεδικάσθη 
εις φυλακήν, μέ προτασιν τοΰ, ή νά'πα- 
ραιτηθή του δόγματος τοΰ διδασκάλου 
του, η , ότι θέλουν τον καύσόιν ζωντα
νόν. αυτός δέ φοβηθείς, πασαίτησε τό 
δόγμα, καί ώνειδίαθη διά τήν αδυναμίαν 
του· αλλ είς ολίγον διάςημα καιρού έ- 
φανερωσε εκ δευτέρου τά  αισθήματα 
του εις τα περί του δόγματός, καί έ— 
προσκλήθη πάλιν είς τό συνέδριου, καί 
ώμολόγησεν, οτι επιθυμεί μεγάλως νά 
άποθάνη είς τό δόγμα του, καί επάνω είς 
τάς φλόγας τοΰ πυρος, κοκ ούτω κατοί-

δικασθεις, υπήγε καΐίπεοεν εις τήν ς/λο* 
γα τοΰ πυρός, μέ μεγάλην χαράν καί
εύχαριιςησιν.

ΓΙΣΑΙΕΡΗΣ Μικε'λης, Ιταλός, έκλ.ά
χθη Πάπας τό 1566, καί ελίβε τό ό
νομα Πιος πέμπτος* περίφημος διά τήν 
φιλανθρωπίαν καί άφιλοκε'ρδιάν του. Ου- 
τος πρώτος μετά οκτώ αιώνας ακύρωσε 
τήν παλαιάν συνήθειαν, τοϋ νά πληρώ
νουν είς τούς Ιερείς, διά νά λαμβάνουν 
τήν συγχώρησιν. Απε'θανε δε περί 
1572. Μ.Χ.

ΓΛΑΪΚ1ΠΠΗ, μία τών πεντήχοντ* 
θυγατέρων τοϋ Δαναού, ήτις έφόνευσ· 
τόν άνδρα της Ποτάμονα, Αίσχιν.

ΓΛΑΪΚΟΣ, Ελλην, από τό Αργος»
ΓΛΑΪΚΩΝ, Αθηναίος, φιλόσοφος* 

τούτου φαίνονται είς μίαν εκδοσιν εν— 
νε'α διάλογοι, Φειδωλός' Ευριπίδης* Α— 
μύντιχος* Εΰθίας* Αυσιθείδης Αρι^οψα·1 
νης* Κε'φαλος* Αναξίφημος* Μενε'ξενος. 
υπάρχουν καί έτεροι τριάκοντα δύω ύ-ί 
πό τό όνομά του, άλλά νομίζονται νοθοί»

ΓΛΪΚΑΣ. 2. Μιχαήλ Γλύκας.
ΓΜϊΪΟΧ, καί Σε’ξτος, υιοί τοϋ Πομ- 

πηΐου, εξες-ράτευσαν χατά τής Ισπανία 
ας, άλλ’ ό Χαΐσαρ τούς ένίκησεν είς τήν 
μάχην τής Μούνδας τό 45. Π.Χ. καί 
ό μέν Γνεϊο; εφονεύθη, ό δέ Σεξτος άπε’- 
ρασεν είς τήν Σικελίαν, τήν οποίαν καί 
εκυρίευσεν* επειτα δέ ένικήθη από τόν 
Αύγουςον, καί έφυγεν είς τήν Ασίαν με 
ί πτά μονον πλοία, εκ τών 350. τά ό
ποια είχε πρότερον πολέμων* τέλος κα- 
τε'φυγεν είς τήν Αρμενίαν, όπου καί I- 
φονεύθη τό 35. Π.Χ.

ΓΝΕΟΣ Νέοιος ' έγεννήθη είς τήν1 
Καμπανίαν, επνρχίχν τής Ιταλίας* ποι»



ητής ΑατΤ/ος άρχαιο'τατος. Εζη τδ 230. 
Π.Χ. ΟυτΟς έσύνθεσεν εν* μέγ* πλή
θος τραγωδιών καί κωμωδιών Σατυρικών, 
χαΐ εν w l r f i  διά τήν πρώτην μάχην 
υ*νίκ*ν.

ΓΝΩΣΙΔΗΜΟΣ, τύραννος της πόλε- 
ε*ς Ωραίου’ έν Εύβοια. Αίσχ.

ΓΟΓΓΓΛΟΣ, Ελλη/, από τήν Ερέ- 
τρ ι*ν 5<ςις έξοριιόείς από τήν πατρίδα 
του» κατεφυγεν πρός τόν βασιλέα των 
ϋεραών Σερξην, παρά τοϋ οποίου ελα- 
βε δωρεάν τάς πο'λεις» Μυρίναν καί Γρύ- 
ν »ν . Θου. 128.

ΓΟΓΓΟΡΑΣ, Λοδοβϊκος, Ισπανός, ε- 
πωνομάσθη Πρίγγιψ των ποιητών τής 
Ισπανίας.

ΓΟΛΔΟΝΗΣ Κάρλος, Ιταλός, εγεν- 
νήθη εις τήν Βενετίαν τό 1707. περίφη
μος ανακαίνισής του Ιταλικού Θέατρου" 
οΰτος έπαγγέλετο τήν νομικήν εις τήν 
πατρίδα του, επειτα ύπήγεν εις τήν, Γαλ
λίαν, όπου καί «δίδασκε Πριγγιπεσσας 
τήν Ιταλικήν διάλεκτον, ε'ς τόν όποιον 
•διδαν καί μισθόν, 4000. Λίρας τόν κα- 
θίκατον χρονον. Μετά τόν θάνατον του, 
ίλάμβανεν ή γυνή -ίου από τήν Γαλλίαν, 
τά  δύω τρίτα τοϋ μισθού του.

ΓΟΛΔΣΜΙΘ, Ιρλανδός, περίφημος ί -  
ς-ορικος· συνεγραύε τήν ίςορίαν τής πα- 
λαιάς Ελλάδος, τής Ρώμης, καί τής 
Αγγλίας. Απεθινε τό 879. Μ.Χ.

ΓΟΑΙΟΣ Γιάκομος, ένδοξος διδάσκα- 
λος,' ^ρα-i, καί ό πλέον σοφός τοϋ αί· 
ώ'/ος του εις τας Ασιατικάς διαλέκτους’ 
οΰτος συνεγραϋε εν& Λεξικόν Αραβικόν, 
και ενα Περσικό'/, καί διαφόρους άλλ.ας 
ίςορίας. Απίθανε τό 1667. Μ .Χ . εις 
ηλικίαν 70. χρό ων.

ΓΟΝΖΑ'ΓΑ Ιουλία» γυνή τοϋ Βεσπεσι- 
ανοΰ Κολόνα, τ,τον πολλά ωραία, καί 
τόσην φήμην εΤχεν, ωςε δ Σουλε'ι’μάνης 
δ δεύτερος τήν ήράσθη χωρίς νά τήν I -  
δή, όΟεν διόρισε τόν ναύαρχον τοΰ βα- 
σίλέως τοϋ Αλγεριού, νά ύπαγη νά τήν 
κλίψη τό 1540. αυτός δέ υπήγε διά νυ- 
κτός, καί εκυρίευσε τήν χωράν, άλλ ή 
Ιουλία άκούσασα τήν ταραχήν εφυγε γυ
μνή από τόν οΤκον της, .’καί έφυλάχθη 
εις τά πλησίον βουνά τής πολ.ιτειας’ 
μετά τόν θύνκτον τοϋ άνδρός της δέν 
ήθέληυε πλέον νά ύπανδρευθή.

ΓΟΡΓΙΑΣ, υιός τοΰ Καρμαντίδου’ β- 
γενντ,θη εις τό Λεοντίνον τής Σικελίας» 
εχοημάτισε ρήτωρ καί σοφιςής περιφη
μότατος, καί εφθασεν εις τοσαύτην Εν
τέλειαν τής τέχνης, ώςβ άπετολμανά 
λέγη εις τούς'άκροατάς του, προβάλλε
τε, καί ευθύς εκ τοϋ προχείρου εδιδε τήν 
λύσιν τοϋ προβαλλομένου, όποιας φύσε- 
ως και αν ητον. Απεθανε τό 4^4. ΙΙ,Χ. 
εις ηλικίαν 108. χρόνων. Ι κ των συγ
γραμμάτων του σώζονται μονον δύω λο- 
γοι, Ελένης εγκωμίου’ καί Απολογία 
ΙΙαλααήδου;’ εξεδόθησαν εις τήν συλλο- 

τώ/ Ελλήνων ρητόρων 6πό τοϋ 
Ρ-ϋσιιίου.

ΓΟΡΓΙΩΝ, Ελλην από τήν Ερέτριαν, 
αδελφός τοΰ Γογγύλου, οςις φυγών ώς 
εξοριςοςάπό τήν πατρίδα του, ήλθεν εις. 
τόν βασιλέα τής Περσίας, καί ελαβεν 
από αυτόν ώς δώρον, τήν πόλιν Γαβρι- 
ον. Είεν, ^

ΓΟΡΓΟΣ, υιός τοϋ Χέρσιος, βασιλεύς 
τής ένΚύπρω Σαλαμϊνος, έ"ί τών χρόνων 
Δαοείιυ τοϋ Υζάσπου. (

ΓΟΓΔΙΑΝ0Σ δ νέος, εκγονος του γε-
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ροντος Γορδιανοΰ* «ςάθη Καΐσαρ εις το 
δωδε'κατον έτος της ηλικίας του· φθά- 
σας εις ηλικίαν 18 χρόνων, ελαβεν εις γυ
ναίκα τήν Ταρκιλίαν θυγατέρα του Η
μίθεου, τον όποιον δ Γορδιανός εκαμεν 
ύπατον τοΰ Πραιτωριου, καί εκινήθη εις 
πόλεμον κατα τοΰ Σαπορου βασιλε’ως των 
Περσών. Επολεμησε πρώτον τούς Γοτ- 
θευς* άπερασε τον Ελλήσποντον καί ήλθεν 
είς τήν Συρίαν, επολε'μησε μέ τον Σα.πο- 
ρην, καί τον ενίκησεν* εκυρίευσε πολ- 
λάς πόλεις, καί επαρχίας* Φίλιππος τις 
Λεύτερος Υπαρχος τοΰ Πραιτωρίου τον 
δφόνευσε το 244, Μ. X,

ΓΟΡΔΥΣ, υίος τοΰ Τριπτολε’αου, άπ° 
■Τον όποιον ώνομάσθη ή Γορδιαία πο'λι^ 
τής Φρυγίας. ,Στεφ. Βυζ.

ΓΟΡΗΣ, Αντώνιος, Ιταλός, από τήν 
Φλωρεντίαν, αρχαιολόγος ένδοξος. Ούτος 
«λάμπρυνε τήν άρχαιο'τητα καί τήν ίςο- 
ρίαν τής Τοσκάνης. Απεθ. το 1757. Μ. X.

ΓΟΥΑΔΑΝΙΟΛΟΣ, Φίλιππος, σοφοί 
διδάσκαλος, Αραψ, είς τό σχολεϊον τής 
Γωμης. Ούτος μετε’φρασεν είς τό Αρα
βικόν τήν Αγίαν Γραφήν, καί εκαμ® 
μίαν απολογίαν είς τήν Χρις-ιανικήν θρη
σκείαν, κατά τοΰ περίφημου Ιατροΰ Μω
αμεθανού Αχμε'τ, υίοΰ τοΰ Τζίν- Αμ- 
πε · Απεθανε είς τήν Γώμην τό 1659, 

ΓΟΤΑΖΗΣ, Μάρκος, Ιταλός, από τό 
ΓΓαταυιον. Ούτος συνεγραψε τήν ίςηρίαν 
των πολέμων τοΰ αίωνος του, με λεπτο
μερείς εκθεσεις, Απεθ. τόΐ556.

ΓΟΥΑΓΙΙΝΟΣ, Ιταλες, διδάσκαλος τής 
Ελληνικής Γλώσσης καί Λατινικής.

ΓΟΪΑ1ΙΝΟΣ, Ιταλός, περίφημος Αρ- 
χΐτε’κτων, καί μαθηματικός.

ΓΟΥΕΡΧΙΝΟΣ, Φραγγϊσκος, Ιταλός,.

περίφημος ζωγράφος · λόγουσιν, 5τ ι ή βα
σίλισσα τής Σβεκιας,τόν ετίμησε με μί
αν έπίσκεψιν, καί τοΰ επίασ» τήν χεΐρα, 
επιλε’γουσα, ότι επιθυμεί νά εγγίση χεΐ
ρα, ήτις κάμνει πράγματα θαυμάσια, 
Απε'θ, τό 1667 ,

Γ ΟϊΪΑΓΔΙΝΗΣ, Φραγγϊσκος, Ιταλός 
από τήν Φλωρεντίαν, ένδοξος ίφορικός' 
συνεγραψεν ί^ορίαν από τά 1490 εως το 
1533. διά τήν όποιαν τοΰ εδωκαν επω- 
νυμον τό“  Ηρόδοτος καί Θουκιδίδης Φλω
ρεντινός. Απεθ. τό 1540. Μ. X.

ΓΟΥ1ΔΗΣ, Αλέξανδρος, Ιταλός άπο 
τό Πσ.ταύϊον. Αυτός ευδοκίμησε μεγά- 
λως είς τήν Ιταλικήν ποίησιν’ οί λόγοι 
του ήκούοντο με’ τόσην εύχαρίςησιν από 
τον λαόν, είς τρόπον ώςε άλλος ποιη
τής Ιταλός, δε’ν εφθασε σχεδόν είς τοσον 
βαθμόν επαίνου. Απεθανε τό 1712, Μ. X,.

ΓΟΥΪΔ0ΝΟΣ, Κόμης τής Φιλανδρίας 
επαρχίας τοΰ Βελγίου. Ο βασιλεύς τής 
Γαλλίας Φίλιππος,ήλευθερωσεν α,ύτον καί 
τον υιόν του από τήν φυλακήν με συνθη- 
κας, άν δεν ύποταχθή όλαός τής Φιλάν- 
δρίας, ος τις είχεν; αποπατήσει, νά επι- 
ιςρε’ψουν πάλιν είς τήν φυλακήν* άλλ 
ούτοι μή δυνηθε’ντες νά καθησυχάσουν τήν 
άπος-ασίαν, εφυλακωθησαν καί δεύτερον, 
περί τά 1304, Μ. X,

Γ01ΙΔ02 Γενης, Ιταλός από τήν Βο- 
λωνιαν, καλλιςος ζωγράφος* δταν «ζω
γράφιζε? ενδύετα μεγαλοπρεπώς, καί 
υπηρετείτο ίάπό τού; μ.αθητάς του με, 
άκραν σιωπήν, «ξω τοΰ σχολείου ήτον 
σεμνός, κοινωνικός, καί γενναίος* ότρα. 
πος της ζωγραφιάς του ητον φυσικός, και 
ζωηρός. Απε’θανε τό 164Q.

ΓΟΥΪΔΟΣ, Ιταλός, διδάσκαλος τής
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Ιατρικής, ?νδοξος διά τάς γνώσεις του, xpiv ποσότητα χρημάτων, καί ?καμε 
Χ*ί διά τ*  συγγράμματα του’ εξεδωκ» παραίτησιν της αυτοκρατορίας του είς 
μίαν μετάφρασιν ελληνικήν, των π « -  τον  ̂Κάρολον βασίλεα τής Βοεμίας. Το 
λαιων χειρουργών Ελλήνων. ΑπεΟανε είς βασιλείαν των Γωμάνων επωληόη πολλά- 
*ήν Φλωοεντίαν το 1569. κ'.ς, ποτέ όμως είς μίαν τοιαότην ούτι-

ΓΟΤΪΡΛΑΝΔΑΓΙΟΧ Δομίνικος, Ιτα- δανήν τιμήν. Ο Γοόντερος άπίΟανεν όπει- 
λός από τήν Φλωρεντίαν, ζωγράφος πε- τα από ολίγους μήνας, καί ένταφιαο9η 
ρίφημος, και διδάσκαλος τοΰ Μικελαγ-- μέ μεγάλην πομπήν, 
γόλου· έχοημάτισε πρώτον χρυσοχόος, Γ0Ϊ2ΜΑΝ Αου'ίζα, βασίλισσα τής 
ίπ ειτα  ζωγράφος" άπείανεν εις ηλικίαν Πορτογαλλιας. Εγεννήθη εις τήν Ισπα- 
44. χρόνων. νιαν, μέ τήν εϋτολμίαν της, καί μέ τάς

ΓΟΪΙΤΟΝΟΣ, Ιταλός, οι Ιταλοί τον ά,ρετάς της, εβαλε τον βασιλικόν ς-ε'φα- 
•νόμιζον, ότι ήτον ό Πριγγιψ τής Ιτα- νον είς τήν κεφαλήν τοΰ άνδρός ‘της . 
λικής ποιήσεως, εως οτου τον επεσκία- Αυτή ή βασίλισσα ήτον τό παράδειγμα 
βεν ό Δάντης. Απίθανε τό 1293, -τής σεμνοτητος, καί τής ςαδεοότητος.

ΓΟΤΛ,ΙΕΛΜΪΝΙΙΣ Δομε'νικος, Τταλός Απίθανε δέ από τόις πολλας δυςυχίας, 
άπό τήν Βολωνίαν, σοφός Ιατρός καί τάς οποίας έδοκίαασεν, έκ μέρους τοΰ 
μαθηματικός· εγραψε περί ύδροςατικής, βασιλείας υίοΰ της, πεοί τά  1666. 
καί περί τής φύσεως των ποταμών, Α_ ΓΟϊΣΤΧΒΟΣ Ανδο'λφος, ό λεγόμενός 
■πέσανε τό 1710. Μ.Χ. Με’γας βασιλεύς τής Σβεκίας, διεδεχΟη

ΓΟΤΝΔΕΒΕΡΓΑ, γυνή τοΰ Αρισαλ- τον βασιλικόν θρόνον τό 16H, άφοΰ ε- 
δου βασιλε’ως τής Λομπαρδίας· ήτον ω· <ςητε τρόπαια κατά τής Δανιμαρκίας, 
ρίΐΐα τόσωμα, καί καλλι’τη τήν ψυχήν, Ρωσσίας, καί Πολωνίας, τό 1630. έλα- 
και κατ εξοχην φιλάνθρωπος. Εις των βε με'ρος των Προτεςάντων τής Γερμα- 
οίκείων τοΰ βασιλεω; ονόματι Ανδόλφος, νιας, καί άπεθανεν εις τον πόλεμόν τό 
μίαν ημέραν τήν εκοίνωσεν εν άτιμον 1632, Μ.Χ.
ζήτημα· αυτή δέ τόν ώνείδισε, καί τον ΓΟϊΤΕΜΒΕΓ, Ιωάννης, εγεννήθη εις 
επτυσεν είς το προσωπον. Εζη τό 629; τήν Αργεντίναν πολιν τής Γαλλίας * οΰ-

τος είναι ό ,βφευρετής το» τόπου περίΜ .Χ .
ΓΟΤΝΕΤΣ, Ελλην, ήγεμών των Ακαρ- τα 1440. Μ.Χ 

ιανων, εις τήν πολιορκίαν τής Τρωάδοε. ρ^ντντί,Γ.τοτ. _»
*  — *· *»  ν ν ν ^ ι  j . i A f  τ , ν /  υ  τ ΐ ι ς  λ λ ί

πολιν τής Γερμανίας, ή φύσις τοΰ εχα- επαρχίας τής Ισπανίας, είς τόν Ιδιον πο
ρισε την ανδρείαν, και γενναιότητα, έ- λεμον είχε φονευθή ό αδελφός του-ο δε Γοι

ΓΟΠΤΕΡΙΟΣ· ουτος ήχμαλωτίσβΐ) άπα 
ΓΟΪΝΤΕΡ02, άπό τήν Θουριγγίαν τόν Φερδινάδον οσιλία τής Καςελλίας,
'  ^ ’ ' ' ' ι πά·

__  εμον είχε φονευ'ίη ο αοεκφος ταυ«ρ ~ε Γου-
κηεύχδη αντοκράτωρ τής Γερμανίας τό στέριος ελαοε τήν άδειαν να ενταφίασή 
J349. Μετ ολίγους μήνας τής αύτοκρα- τό σώμα τοΰ άδελφοΰ του, με ΰποσχεσιν 
τορίαςτου περιεπεσεν μις αποπληξία λ τοΰ νά έπιφρεψη πάλιν* άλ’άντός τό εβαλ- 
Ο Κάρλος Τέταρτος τοΰ έδωκεν μίαν μ ;, οάμωσε, καί βαλών άντό είς εν κιβώτιου
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το Ιφύλαττεν άταφον, έως ου άπε'δανεν 5 
Φερδινάνδος.

ΓΟΦΦΙΈΛΟΣ ,Ιταλός, ίερεΰς τοϋ 12 αί 
^νος, ρ,ί διαλε'κτους, Λατινικήν, Ελλη
νικήν, καί Χαλδαϊκήν· Περίήλδε σχεδόν 
τεσσαράκοντα χρόνους εις διάφορα ρε'ρη 
τοΰ κόσρου, καί έσύναξεν από διάφορους 
Βιβλιο9ήκας περίεργα πολλά.

ΓΡΑΒΙΝΑΣ Ιωάννης, ποιητής Ιταλός, 
ίσπούδασεν (είς τήν Μεάπολιν τόί688.Α- 
πε’ρασεν εις τήν Ρωρην, οπού εύρε τον- 
Κρεσιβε'νην, καί εκ συρφώνου οί δύω ήδε- 
λησαν να άναπλάσουν τήν Ιταλικήν ποί- 
ησιν. Ούτος εξεδωκε καί διάφορα συγ- 
γράρρατα .

ΓΡΑΙΚΟΣ, οίός τοΰ ©εσσαλοΰ, υίοΰ τοΰ 
Δίρωνος* εβασίλευσεν εις τήν Φθιώτιδα 
■γης Θεσσαλίας, ήτις έπειτα οπό τοΰ Κλ- 
ληνος τοΰ οίοΰ τοΰ Δευκαλίωνος, ώνοράσ- 
δη κυρίως Ελλάς, καί Ελληνες οί κάτοι
κοι άυτοΰ. Γραικοί ώνοράσδησαν άπό'τής 
βασιλείας τοΰ Γραικοΰ. ρετά ταΰτα ύπό 
των Ρωραίων ώνοράσδησαν όλοι εν γενει 
οί Ελληνες, καί ή Ελλάς, Γραικία, ονορα 
τό όποιον δεν ήτο γενικόν εις τόν καιρόν 
των παλαιών Ελλήνων, καθότι οί υπήκοοι 
ρονον τοΰ εϊρηρενου Γραικοΰ, καί κάτοι
κοι τής Ελλαδόπολεως, ή ρικρας χώρας 
τής Θεσσαλιώτιδος, ώνοράζετο Γραικια, 
έπειταορως τοΰτο τόονορ». έγινε κοινόν, 
όπου έλαλεϊτο ή Ελληνική Γλώσσα.

ΓΡΑΝΔΗΣ, Ιταλός, περίφηαος ρσδηρα- 
τικο’ς, καί σοφός αρχαιολόγος, βιογράφος 
καί ποιητής. Ούτος ιιυνεγραψε^περί'Μη
χανικής, Γεωρετοιας, Αριδρητικής, καί 
άλλα διάφορα. Απίθανε 1742,

ΓΡΑΝMONTHS, εΰγενής Γάλλος, ου- 
•ςος αφού εκαρε p  ̂i J-■ ■ α, έκδουλευσεις

ε?ς τήν Γαλλίαν, £ςάλη Ιπειτα είς τήν At
ρερικήν έν ε’ίδει εξορίας, διότι είχε καταν, 
τήσει ρε'γας οίνοπότης, καί ραινόρενρς -- 
διά τήν ρουσικήν, καί αχαλίνωτος εις τάς | 
σαρκικός έπιδυρίας* έδιοοίσδη νά πολι- f 
ορκηση το Καρπεϊον,πολιν τής Αρερι— 
κής, τό όποιον έκυρίευσε, καί ελαφυρα- 
γωγησε, καί ελαβεν αναριδρήτους δησαυ- 
ρους καί λάφυρα.

ΓΡΛΤΙΑΝΗΣ, Γιρόλαρος. οΰτος συνε- 
γραψεν έν ποίηρα επιγραφόρενον Κλεο
πάτρα, καί άλλας τραγωδίας καί ποιή- 
ρατα.

ΓΡΑΉΑ ΝΗΣ, Ιταλός, συνε’γραψε ρί** ' 
αν ίφορίαν, περί τοΰ πολερου τής Κό- · 
πρου, καί τάς δυςύχίας των ενδόξων άν- 
δρών τοΰ αίώνός του. Απε'δανε τό 1611. |

Γρ ΧτΙΟΣ Φαλίσκος· επωνοράσίη ούτως 1 
επειδή κατήγετο άπό τούς Φαλίσκους, ,: 
λαούς άρχαίους τής Γυρ’ρ ηνίας. Εζη τα 
25. II.X. Συνόγραψε ποίηρα κυνηγετι
κόν είς έξαρε'τρους ςίχους , έξεδόδησαν έν I 
Μιτταυία τό 1776. Μετά σηρειώσεων,

ΓΓΕΗ Ιωάννα, δυςυχής πριγγιπε'σσα, 
τό 1553. έκηρύχδη βασίλισσα τής Αγ
γλίας, καί ρετά δέκα, ήρέρας ύπεχρεώδη 
νά παραίτηση τόν Ορονον, τήν οποίαν ευ
θύς έφυλάκωσαν. Η βασίλισσα Μαοία, έ* 
πρυςαξε καί εφόνευραν τόν άνδρατης ρε’·- 
σα ε’ς τήν φυλακήν * ή δυςυχής σύζυγός- j 
του έτρεξεν ευθύς κη'. ενηγκαλίσΟη τό αί- | 
ρατωρε νον του σώρα καί τό κατεφιλει· J 
άλ7. οίδήριοι τήν έσήκωσαν έκεϊ'δεν ρ ϊ "> 
καταφρονησιν, καί τήν δεύτε'ραν ήρε'ραν, ί 
τήν έφονευσαν είς ηλικίαν 22. χρόνων.

ΓΓίΓΕΝΤΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος τής Τα- 1 
φάο,πόλεως τής εϋδαίρονος Αραβίας* ην-, j 
δει τό 530, Μ.Χ- ούτος συνωρίλισε ρ ν
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«ΑτΕρ’βάν lou8*fcv«p‘ X pt^’ ^ P 0;
«θεν τού βασιλέως ™  Ομηριτών, και 
όλου του λαοΰ. Αΰτή ί  όμιλία, ^ ° ' eta 
επιγράφεται καί διάλογος, εξεδόδη εις τήν 
βιβλιοθήκην των Πάτερων, είςτάΠ αρί- 
<πα κατά το 1654.

ΓΡΗΓΟΡΑΣ. .£. Κικηφόρς, Γρήγορος. 
ΓΡΗΓ0ΡΙΟΣ Μάγνος, επίσκοπος τής 

Ρώμης, ενάρετος άνήρ καί πεπαιδευμε- 
νος, συνέγραύε πολά ί.κλησίαςικά συγ
γράμματα είς Λατινικήν διάλεκτον, καί 
^πιςολάς τιν'άς εις το Ελληνικόν' Απέ- 
δανε το 604.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πάρδος, Αρχιεπίσκοπος 
της Κόρινθου* συνέγραψε περί Διαλ»_ 
χτων" τα συγγράμχτά τον έξεδόδησαν i ,  
Λειψία τό 1811. μετά αξιόλογων σημει. 
ώσεων. Εζη τό 1160, Μ .ϊ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ δ θαυματουργός, ούτος 
Ικαλεΐτο πρότερον Θεόδωρός* κατήγετο 
από επισήμους γονείς εθνικούς άπό τήν 
Νεοκαισαρείαν τής Καππαδοκίας ■ εχασε 
τον πατέρα του τό δεκατον τέταρτον 
Ιτος τής ήλικίας του, ή δέ μήτηρ του τόν I 
βάλε να σπουδάση τήν ρητορικήν, £ν- 
%Ουτω καί τήν Λατινικήν διάλεκτον, δι* 
ερχόμενος δέ τα μέρη τής Παλχιςίνης, 
ηλδσν εις τήν Καισαρείαν, όπου ευρών τόν 
Ωριγενην, εμείνε παρ άυτω, όμοΰ καί ® 
αδελφός του Αθηνόδωρος, ός τις τόν έδί„ 
δαξεν τα  είδη τής φιλοσοφίας, καί τόν 
έφερεν εις τήν χριςιανικήν πίςιν* διέ- 
τριψεν εις το σχολειών τοΰ Ωριγένους α
πό τά  ^38. μετά τίίυτα ήλδεν είς τήν 
πατρίδα του, οπού κχτεπείσδη νά χνχδε- 
χϊή , τό αξίωμα τής έσκοπής τής Νεοκαι· 
σαρείας τό 264.Μ.X. ζήσας δέ δεαρέςως. 
καί έ,.τελών πολόά δίυματα, χπεδήμη

σε πρός Κύριον τδ 270 Μ,Χ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο θεολογος, εγεννήδη *ίς

τήν Αριαζόν, πόλιν τής Καππαδοκίας το 
300. Μ.Χ ό πατήρ του ήτον ε’πίακοπος 
τής Ναξιανζοϋ πόλεως. έμαδήτευσεν εις 
τήν Καισαρείαν τής Παλαιςίνης, έπει
τα είς τήν Αλεξάνδρειαν, καί τέλος είς 
τάς Αθήνας, οπού έφιλιώδη με τόν Με- 
γαν Βασίλειον, καί έγνο,ρίσθη με τόν I" 
ουλιανον. Ό Βασίλειος τόν έχειροτόνησεά 
επίσκοπον των Ζασίμων, τής επισκοπής 
τής Καισαρίας, άλλ επειδή καί ό τό
πος οΰτος ήτον νοσ<· I ης παραιτήθη καί 
διεδέχθη τήν επισκοπήν τοΰ πατρος του. 
τό δέ 378. έγινε Πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως, επί τής βασιλείας τοΰ Με
γάλου Θεοδοσίου" επε ιτα παρεχώρησε τόΰ 
θρόνον του, καί έπέςρεψεν είς τήν Αριαν- ' 
ζόν τήν πατρίδα του, οπού καί απίθανε* 
2υνέγραψε35, ομιλίας" καί 244. έπιςολάς^ 
καί διάφορα άλλα ποιήματα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ό μικρότερος αδελφός 
Βσιλείου τοΰ Μεγάλου" έγεννήθη είς τόν 
Πόντον τής Καππαδοκίας, έδοδή όλος είς 
τήν ρητορικήν, καί ευδοκίμησε τοσον με- 
γαλως, ώςε επαινείται τό ύφος του, ώς 
γλαφυρώτατον" έκαμε μεγάλ'/ς εκδουλεύ
σεις είς τήν εκκλησίαν τοΰ Χρ.ςοΐί, διά 
τό όποιον καί ώνομάοθη Ηατηρ Πάτε
ρων" κατά πρώτον προεχειρισθη άναγνω- 
<ςης, μέτέπειτχ τόν άνεόίβκσεν ό βα
σιλεύς είς τόν θρόνον τής επισκοπής £*όα
σης τό 372. ήτον παρών είς τήν ένΚων. 
ςαντινουπόλει γενομένην σύνοδον το 381- 
καί 394, τά συγγρά.μματά τ·υ σώζονταν, 
σχεδόν όλα, τά όποια έξεύόθησαν είς τά  

' Παρίσια είς τόμους δύω. 1615. ̂
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό ΠΛαιιΛς, κατήγετο
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άπό τήν Ασίαν· Παραιτηθείς τας βα 
σιλικάς τιμάς ήλδεν εις τό άγιον Ορος, 
όμού μέ άλλους δύω αδελφούς του, καί 
έγιναν μοναχοί. το 1347, ό Βασιλεύς Κα- 
τακουζηνός, καί ό Πατριάρχης Ισίδωρος, 
έψήφισαν αϋ*ιόν αρχιεπίσκοπον της Θεσ
σαλονίκης, άλλ’ δ διοικητής ταύτης τής 
πόλεως δε'ν τόν έδέχδη, καί διευδύνδη 
εις τήν Λήμνον. Ητον δε πάρεδρος και 
ε ι ς  τήν σύνοδον, ή οποία έγινεν εις Κων- 
ς-αντινούπολιν κατά τοϋ Βαρλαάμ. Εζη 
το Ι35ΐ, Συνεγραψε πολλά κατά Λατί
νων, τά ο π ο ί α  έμειναν ανέκδοτα.

ΓΓΙΜΧλ ΔΗΣ Ιωάννης, άπό τήν Βο- 
λωνίαν, πόλιν τής Ιταλίας, περίφημος 
ζωγράφος, άπέδανε το 1680, Μ. X.

ΓΓ1Μ0ΑΛΔ02 Ιταλός, ΔούξτήςΒε- 
νεβέντου επαρχίας τής Ιταλίας' άφοΰ 
έδίωξεν άπό τό Μιλάνον, καί από τήν 

'Παυίαν τούς υιούς τοϋ Αρφέρτου, ένίκη- 
σε μέ απάτην τούς Γάλλ.ους, έπροσποι- 
ήδη τρόπον τινά , ότι δέν έγνώριζε τό φδά- 
σιμόν των εις τήν Ιταλίαν, όδεν διά νυ· 
κτός, ένω αυτοί ήσαν βυδισμένοι εις τόν 
'ύπνον άπό τήν οινοποσίαν, ώρμησαν έ- 
έκεΐνοι αίφνιδίως καί τούς κατε'κοψαν.

ΓΡΙΣΜΟΝΔΑ Παυλίνα, έγεννήΟη ε’ς 
τήν Πέργαμον πόλιντής επικράτειας των 
Εννετων· ήτονκαλλίςη ποιήτρια, έσύν- 
δεσε διάφορα ποιήματα, καί άπέδανε τό 
l80i. Μ.Χ.

ΓΓΟΖΙΟΣ Ουγος, νομοδε'της άρις-ος. 
και συγγραφευς τοϋ ανθρωπίνου δικαιώ
ματος· έγεννήδη εις τό Δελφινάτον , ε
παρχίαν τής Γαλλίας, τήν II, Απριλί
ου 1582. Απέδανε εις τά Στοκχόλμ 
Κητρόπολιν τής Σβεκίας τό 1645 . M X.

ΓίΌΤΊΌΣ Λοδοβϊκος· ούτος έγεννήΟη

τυφλός, πλήν όχρημάτισε περίφημος εις 
τήν λογικήν καί εις τήν φιλοσοφίαν* «δη
μηγόρησε·/ επαίνων τόν Ενοχον Βασι
λέα τής Γαλλίας. Σώζονται τούτου διά* 
φορά ποιήματα. Απεδανε τό 1585.

ΓΓΧΛΛΟΣ, υιός τοϋ περιβόητου Είενο* 
Ψωντος, επληγώδη δανατηφόρως, πολέμων 
με ανδρείαν εις τόν πόλεμόν τής Μαν- 
τηνιας εις Πελοπόννησον τό 360. Π.Χ, 
ελν.βε τόλμην ένω ήτον πληγωμένος, 
καί έφόνευσε τόν Επαμινωνδα Αρχίςμά. 
τηγον των Θηβαίων· όταν έμαδε τόν δά- 
νατόν του ό Ξενοφων δ πατήρ του, ύπερε- 
λυπήδη, καί επειδή έδυσίαζε καί εύρέ' 
δη μέ ς-έφανον εις τήν κεφαλήν, τόν ευ- 
γάλε, άλλ επειδή έπληροφορήδη, οτι δ- 
υίος του έφονεύδη, άφοΰ έφόνευσε τόν άρ· 
χις-ράτηγον των εχθρών, έβαλε πάλιν τόν 
ςέφανον, λ’έγων, ότι ό δάνατος τοϋ υίοϋ 
μευ μακράν τοϋ νά προξενήση λύπην, 
πρέπει νά έορτασσδή

ΓΓΓΊΊΌΣ, Αθηναίος* ουτος κατηγβ- 
ρηδεΐς υπό τοϋ δημαγωγοϋ Λλέωνος, διά 
τάς μεγάλας Λονηράς καί αισχράς t t b  
πράξεις, έςερήδη τοϋ δικαιώματος τοϋ 
πολίτου, Αριςηφ. 877.

ΓΓΓΨΟΪ, άνομάσδη οΰτως· διότι ή 
μύτη του ήτον πολλά χονδρή· ήτον υιός 
τής Κλεοπάτρας' ούτος έφόνευσε τόν κ. 
δελφόν του Σέλευκον, διά νά λάβη αυτός 
τήν βασιλείαν" άλλ ή Κλεοπάτρα τόν 
έφδονησε ύποπτευδεϊσα μήπως, μετά τήν 
κατά τοϋ Αλεξάνδρου νίκην του τήν ά* 
φαιρεση τήν εξουσίαν· όδεν έπιςρέφων 
άπό τήν νίκην του έπρόσφερε ένα πο- 
τήριον ο'ίνου μέ φάρμακον* άλλ αϋτος 
ύποπτευδείς δολιότητα, δέν ήδέλησε να 
τό πίη, καί έδωκε τά πρωτεία εις τήν



χύτδς τήν oTiuy, ότι βΛβι
βεβαιώσει §ήν όποψίαν του* αΰτη δό διά 
να τοΰ άφαιρέση πάσαν υποψίαν, ύπε- 
χρεώδη νά το πίη, καί ούτως απίθανε.

Γ ΐ Γ Η Σ ,  υιός τοΰ Δαοκύλου, φίλος τοΰ 
Καν®άλου βασιλεως των Λυδών* οότος 
κατά παρακίνησιν της ίδιας βασιλίσ- 
σης, έφόνευσε τον Κανδάλην, καί εκυ- 
ρίευσε τον θρονον της Λυδίας τό 760. 
Π.Χ. βασ.λεύσας 38. χρόνους* λέγετα ι, 
οτι εςάΟη πλ.ουσιώτατος, άφιερώσας εις 
τον εν Λελφοΐς ναόν τοΰ Απόλλωνος δι
άφορά χρυσού χαί Αργύρου πολύτιμα α
ναθήματα. Ηρόδοτ.

ΓΤΛίΠΟΣ, ό Λακεδαιμο'νιος, υιός τοΰ 
Κλεανδρίδου. Τον εςειλαν οί Λακεδαιμό
νιοί διά νά βοηΟήτρ τούς Συρακουσίους,

κ α ί ον xatpov εΤχον πολέμον μέ τους Α
θηναίους· άφοΰ δέ τούς ΐνίκησε πολλά- 
κις, έλαβε καί τούς «ςρχτηγούς των Νι
κίαν καί Δημοσθενην, καί ολον τό μεΐ- 
ναν «ςρατόπεδον αιχμαλώτους* έπειτα ί .  
πέτρεψεν εις την Σπάρτην με πλούσια 
λάφυρα, καί ένδόξως,

ΓΩΒΓΙΑΣ, εις των Ιπτά ευγενων Περ- 
σών, οΐτινες συνώμοσαν κατά τοΰ Ψευ- 
δοομέρδιος, μετά τόν θάνατον τοΰ βκ- 
σιλέως Κχμβύσου. Ηρόδοτ.

ΓΩΒΙΊΛΣ, υίός τοΰ Δαρείου, ήγε- 
μών των Αιγαίων. Ηρόδοτ.

ΓΩΒΡΙΛΣ, εις των τεσσάρων αρχι- 
ςρχτήγων τοΰ Βασιλεως Αρταξίρξου, 
δτε οότος έπολεμεΐτο υπό τοΰ άδελφοϋ 
του Κόρου, τοΰ νεωτε'ρου. 3ενοφ.

Δ
ΔΑΒΛΝΤΖΑΤΗΣ Βερνάρδος, Ιταλός, χει μεγάλα μυςήρια, καί πολλάς ΐντό- 

άπό τη·/ Φλωρεντίαν. Συνέγραψεν εν βιβλί- λάς ήθικάς, καί τάς Προφητείας όλων 
ον περί Γεωργικής της Τοσκάνης. Εζη των συμβάντων εις τούς Εβραίους. Χκ- 
περι ταΙδΟΟ.Μ. χ . τά τήν κοινήν ιδέαν, ή γλυκεία μελω-

ΔΛΒΙΔ, ενόοξος και επιτήδειος ζω- δία τής κινίρας τού Δαβίδ, εκαμε τά  
γραφος, Γάλλος ,άσπ.·.αγχνος καί αίμο- πουλιά νά μένουν ακίνητα, καί εμαλά- 
βορος ή Κυοερνητις επροηαξε νά κοψουν κωνε καί αυτόν τόν σίδηρον. Εμονομά- 
την κεφαλήν του, όμοΰ μ» τήν τοΰ Ροβε- χησε καί Ινίκησε τόν Γίγαντα Γολιάθ, 
σπιερου το Ι7Β4. χλλ οί μαθηταί του έπολέμησε κατά τοΰ Σαούλ, πρώτου βα
τόν επροφυλαξαν , κ*ί ούτως άπέφυγε σιλέως των Ισμαηλιτών, καί τον κατε- 
την χατχάιχην* τροπωσεν, El* τί> γηράζ του έκυριευσε τα

ΔΑΒΙΔ, υίος του ΙεσχΙ, άχο την φυ- ΑζοΟ χολ tv των Γιγάντων. ΑπεΟανε το 
λήν τοΰ Ιούδα, οηις από ποιμήν έγινε 1014. Π.Χ. εις ηλικίαν 70. χρο'νων, βα- 
προφητης ναι βασιλεύς. Οότος όλ.αμ- σιλεύσας χρόνους 45). και άφησε διάόο- 
πρός χ,ήρ έ/επνεύσθη θεόθεν, χ*.ί συνέ- χον τοΰ θρόνου του τόν υίον του Σ̂ ολο- 
γραψε τό Ψαλτήριο·/, τό όποιον περιί- μώντα, προτιμήσας αότόν από τα άλλα
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του τέκνα, όσα ε?χεν άπό διαφόρους γυ
ναίκα;, τα ; οποία; ελαβε.

ΔΑΒ1ΛΑ2, Ενρρϊκος, περίφημο; ί-  
φορικός, συγγραφεύ; τη ; ίς-οριας των 
εμφυλίων πολε'μων τη ; Γαλλία;, καί ε ί; 
των κλασικών Ιταλών συγγραφέων* χω
ρικό; τ ι ;  απο’ τήν Βερώνην τον εφονευ- 
οε το 1631. ένώ περιήρχετο ε ί; τά ; πό
λεις, Sii. υποδέσεις της πολιτείας.

ΔΑΙΔΑΛΟΣ, Ελλην, Αθηναίο;, υίό; 
τοΰ Εύπάλμου, καί τη ; Λευκίππη;, πε
ρίφημος άγαλματοποιός, καί τόκτων ά- 
ριςος. Οϋτο; κατεσκεύασε πολλά άγαλ- 
ματα, τά  όποια έκινοΰντο άφ έαυτών. 
εφεΰρε μηχανάς, από τά ; όποια; ελαβε 
μεγάλην φήμην. Λε’γουσιν, ότι διά νά 
φύγη από τήν νήσον τή ; Κρήτη; με τον 
υιόν του Ικαρον, εφεύρε τά πανια τών 
■πλοίων, καί τά μετεχειρίσθη πρό; άπο- 
φυγήν τής οργή; τοΰ Μίνωος· άλλ δ υιό; 
του ενώ έκυβερνα τά πανια, άπό αμά
θειαν επεσεν εί; τήν θάλασσαν καί ε- 
πνίγη. Αυτό·' έδωκεν αφορμήν ε ί; τοΰ; 
ποιητά; καί μυθολογούν, οτι αυτά; επε'- 
τα  εί; τόν άερα μέ πτερά, τά όποια 
ησαν κολλημένα μέ κηρίον, καί οτι ό 
Ικαρο; άνε'βη |πολλά υψηλά, καί επειδή 
άπό τήν υπερβολικήν θερμότητα. τοϋ ή
λιου ελυσε τά κηρίον, έκρημνίσθη, καί 
πεσων ε ί; τήν θάλασσαν ε’πνίγη, έξ οΰ 
εκληθη και το πέλαγος εκείνο Ικάριον. 
Εζη περί τά 985. II .χ .

ΔΑΙΜΩΝ, Ελλην Αθηναίο;, ή έκ τή ; 
νήσου Δήλου. Οϋτο; συνεγραψεν ίς-ορίαν 
τών Αθηνών, άπό τήν αρχήν αϋτή; τή ; 
πόλεω;, έω; τών χρόνων τοΰ Αντιόχου, 
τή; όποιας λείψανά τινα μόνον έσώθησαν 
εί; ήμά;, εκδοθεντα έν Λειψία τό 1812,

δμοΰ μετ άλλων συγγραφέων τη ; α3τ$ί
ύποθε'σεως. Οϋτο; εζη περί τά 280. Π.Χ· 

ΔΑΙΦΑΝΤΟΣ, ςρατηγό;*τών Θηβαί- · 
ων. σύγχρονο; καί φίλο; τοϋ Επαμι- ' 
νώνδα. Αίλ. Ποικ. Ιφορ.

Δα Ι'ΦΙΏΝ, ε ί; τών πεντήκοντα υιών 
τοϋ Αίγυπτου, οςις έφονεύθη υπό τή| 
Δανα'ίδο; Σκαία;. Απολόδ.

ΔΑΚΙΕί’ΗΣ, Ανδρε*;, Ιταλός, μετέ
φρασε διάφορα βιβλία Ελληνικά,' καί 
Λατινικά. Ελε'γετο περί «υτοΰ περιπαι- 
κτικώς, οτι ώμοίαζε ήμίονον φορτωμέ
νου αρχαιότητα;, άπό τήν υπερβολικήν 
μανίαν του περί αρχαιοτήτων, Απε'θίνβ 
τό 1722.

ΔΑΦ£)ΝΤΗΣ Ιωάννη;, εγεννήθη εΐξ  
τήν Βενετίαν τό 1510. ένδοξο; ζωγρά- 1 
φο;, τοΰ όποιου διδάσκαλο; εςάθη ή φύ- | 
σ ι;. Οϋτο; είχε δύω υιού; Φραγγϊσκον 
καί Λέανδρον, οίτινε; έκληρονόμησαν 
τά ; άρετά; τοϋ πατρο; τ*<>·/

ΔΑΜΑΓΗΤ02, βασιλ <; τη ; νήσου 
Ρόδου, πατήρ τοΰ Διαγορόυ. Πίνδ. Καί 
έτερο; Λακεδαιμόνιο;. Θουκ. Καί άλ- 
λο; Βυζάντιο;.

Δ ΑΜΑ2ΙΑΣ, Ελλην αθλητή;, περί- 
βόητο; διά τήν μεγάλην του ρ’ωμαλαι- 
οτητα. Λου,

ΔΑΜΑΣΙ0ΪΤΟΣ, υίό; τοϋ Κανδάλου, 
βασιλεύ; τών Καλυδνιων , καί εις τών 
ηγεμόνων τοΰ Καρικοΰ ς·όλου, συμμά- |
χου τών Πιρσών κατά τή ; Ελλάδος. |

ΔΑΜΑΣίΠΠΟΣ, υίό; τοΰ Ικάρου καί j 
τή ; ΙΙεριβίας, Σπαρτιάτη;, αδελφό; τή ; f 
Πηνελόπης Απολ. καί έτερος, πατήο ί
τοΰ φιλοσόφου Δημοκρίτου τοϋ Αβδηρί
του. Αιλ . I

ΔΑΜΑίίΣΤΓΑΤΟΣ, βασιλεύ; τ3 ι I
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Πλαταιων, αυτός «θάψε τόν Δβιον 6α- αν, καί το’σον περίφημος χπεκατε'ςη» 
βιλε'α των θηβδν, ιόν όποιον όφόνευσεν ώςε εξήγησε χωρία τινά του πατρός 
ό Οίδίπους. Απολ. ( της, σκοτεινά.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ^. Ζ. Ιωάννης Δαμα- ΔΑΜΙΑΝΟΣ, υιός τοΰ Ηλιοδώρου, Λα- 
αχγίνο'ς . ρισσαΐος. Ουτος άφησεν ενα πονηριά έ-

ΔΑΜΧΡΤΟΣ, από τήν Δαριασκόν της πιγραφόμενον, Κεφάλαια των Οπτικών» 
Συρίας, Εχρημάτισε διδάσκαλος εις τάς καί τινα άλλα συγγράμματα τοΰ ίδιου 
Αθήνας* έσπούδασε τήν ρητορικήν εις τήν. σώζονται ε!ς χειρόγραφα.
Αλεξάνδρειαν, από τόν Αμμώνιον τόν Ερ- ΔΑΜΙΑν, γνωςός εις τήν Γαλλίαν» 
μείαν, τά συγγράμματα τοϊί Πλάτωνος, διότι επλήγωσε τόν βασιλέα Λοδοβΐκον 
και τήν Αςρονομίαν τοΰ Πτολεμαίου . δε'κατον πε'ριπτον* κρινόμενος άπελογηθη, 
Μετά ταΰτα ήλθεν εις τάς Αθήνας, ο~ οτι δεν τό εκαμε διά νά τόν φονεΰση, 
«ον ήκουσε τήν μαθηματικήν από τόν αλλά ριόνον διά νά τόν παύση από τάς 
Μαρίνον, καί τήν φιλοσοφίαν από τόν άσωτείας, εθανατωθη τε’λος πάντων μέ 
Ζηνόδωτον, τοΰ όποιου εγινε καί διάδο— τά πλέον σκληρά βασανιςηρία, δια το 
χος. Εζη περί τά  549. Από τά  συγ- τόλμημά του τό 1775. 
γράμματα τούτου σώζονται, λείψανα εις ΔΑΜΙΝΔΑΣ, Λακεδαιριόνιος, οςις ε- 
τόν Σουίδαν καί Φώτιον. δείξε μεγάλην γενναιότητα μεταξύ των

ΔΧΜΑΣΟΣ, Ισπανός, Ιζη τό 1370. άλλων Σπαρτιατών, οτε ή Λακεδαιριων 
Μ.Χ. Ουτος εχρημάτισεν επίσκοπος της Ικλονεΐτο ύπό Φιλίππου τοΰ Μακεδονος. 
Ρώμης* από τά συγγράμματα του ολίγα ΔΑΜΝΩ, θυγάτηρ τοΰ Βήλου, μετά 
τινα ίσώθησαν εις ημάς, εις τά  Παρι- της οποίας δ Αγήνωρ έγε'ννησε τον Φοι- 
σια, περί τά  1672. νίκα. Λπολο^.

ΔΛΜΧςΤΗΣ Σιγειεΰς, σύγχρονος τοΰ ΔΑΜΟΚΛΗΣ, κόλαξ Διονυσίου τοΰ 
Ηρο'ότου’ ουτος εχρημάτισε μαθητής τοΰ τυράννου των Συρακουσσών. Ο Διονύσιος 
Ελλάνικου * εγραψε χρονολογίαν τής Ελ- μίαν ημέραν τόν επροσκάλεσεν εις μίαν 
λαδος, Κατάλογον περί εθνών και πο- μεγαλοπρεπή τράπεζαν, καί εις τό με- 
λ.ε·>ν, περί Ποιητών και Σοφιςωο. ρος, οπ.υ ήτον διωρισμόνος δ Δαμοκλής 

ΔΑΜΧΣΩΡ,Ι.-ακήσιος, πατήρ τοΰ- νά καθίση, επρόςαξε νά ηρεμάσωσι με 
Α γελαου τοΰ μνηςήρος τής Πηνελό. μίαν κλωςή·., ενα ξίφος γυμνόν επί τής 
«ης· Ομ. Οδ, 2*21. κεφαλής του · δ δε Δαμοκλής φοβηθ^

ΔΛΜΑΤΙ’ΐΑ , Σπαρτιάτις, εις ακρον τόν κίνδυνον μετεβλήθη, καί εκτοτε πα* 
φιλοπατρι;· εφονευσεν ή Ιδια τον υίον ρεκαλεσε τόν τύραννον νά τοΰδωσητην 
της, επιςρεφοντα άπο ενα πόλεμον, ε- άδειαν, νά ζήση μακράν τής βασιλικής 
ττέιδή επληροφορήΟη, 3τς εφά,η πολλά αυλής, ώς εζη πρότερον. 
δειλός . ΔΑΜΟΚΡ1ΤΟΣ , ΐςορικός. Εγραψεν

ΔΧΜΙΣ, ή Δάμη, θυγάτηρ τοΰ Πυ- Αΐθιοπικήν ίςορίαν περί [Ιουδαίων, και 
θαγορου, αυτή εσπουόχσε τήν φιλοσοφί- άλλα διό.φόρ%.
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ΔΑΜΟΞΕΝΟΣ, Ελλην Αθηναίος, I -  
χρημάτισε μαθητής τοΰ Επικούρου πε
ρίφημος κωμωδοποιός. Ο Αθηναίος έφυ- 
λαξε μίαν μεγάλην περικοπήν εκ των 
κωμωδιων του» ή οποία εύρισκεται έκδε- 
δομίνη, Εζη τό 290, Π.Χ,

ΔΑΜ02ΤΙΆΤ02, ίς-ορικός* συνε'γρα- 
ψεν Αλιευτικά βιβλία 20, περί Μαν
τικής ,  καί ετερα άύμμικτα > ερανε- 
σ|«να έκπολλών ίςοριών.

ΔΑΜ0ΦΙΛ02, φιλόσοφος *κ*ί σοφι- 
ς·ής. Εγραψε περί άξιοκτήτων, προς 
Λολλιον Μαξίμον, περί βίων Αρχαίων, 
καί ετερα πάμπολλα.

ΔΑΜΟΦΩΝ, άπό την Μεσσηνίαν, πε
ρίφημος άγαλματοποιός,

ΔΑΜΠ1ΕΡΗΣ Γουλιόλμος, περίφημος 
περιηγητής Αγγλος· Ούτος εκαμε πρώ- 
την περιήγησιν περί «ίλην την σφαίραν, 
καί άπε’ρασεν από το ςενόν τοΰ Μχΐ'ρ 
τό 1686. Είς τήν δευτεραν, άπε’ρασεν Α
πό τό ίδιον <ςενόν τό 1700, Είς τήν τρί- 
την, κατά τό1707, εμβήκεν είς τόν Ει
ρηνικόν Ωκεανόν, χωρίς νά άπεραση άπό 
το ςενόν -row Μαγγελανικοΰ πορθμού, 
ουτ* εκείνο τοΰ Μαί'ρ, καί έπροχώρησεν 
είς τόν 6 1 βαθμόν τοΰ πλάτους πρός 
Μεσημβρίαν.Λπε’δανε τό δέ 1709, Μ.Χ.

ΔΑΜΩΝ ,  περίφημος σοφίςής, και 
μουσικός, διδάσκαλος του Μεγάλου Πε- 
μικλε'ους είς τάς Αθήνας. Πλάτ.
♦ ΔΧΜΩΝ, Ιυρακούσιος, μαθητής της 
ΠυΟυγορικής σχολής, περίφημος διά τήν 
φ ιλ ία ν , καί άκλονητον αγάπην πρός 
τόν Πυθίαν. Βαρδ. Περιήγ.

ΔΑΝΑΗ, δυγάτηρ~τοϊ Ακρισίου» Βα- 
σιλε'ως των Αργείων καί Ευρυδίκης, τήν 
οποίαν ό πατήρ της Ακρισιος εκλεισεν

είς ?να σιδηρουν κλουβίον, καί τήν ετρεφε* 
διά νά μείν^ παρθένος, καβο'τι εΐπεν ό 
χρησμός, ότι όυίός τής δυγατρός το» 
δελει τόν φονεύσει' αλλά κατά περί* 
στάσιν εύρεδη εγγυος, καί έγε’ννησε τον 
Περσία, ός τις άκαυσίως εφόνευσε τόν Ακρί» 
σιον. Ούτος ύπε’ταξε τήν Περσίαν, καί 
τήν εδωκε τό όνομά του όκτοτε · εΐχ» 
σύζυγον τήν Ανδρομε'δα, με τήν όποιαν 
εγε’ννησε τόν Πε’ρσην, καί άλλα παιδία( 

ΔΑΝΑ02, χχί Α’ίγυπτος , ήσαν ά- 
δελφοί, υιοί τοΰ Βήλου, βασιλε’ως τής 
Αίγυπτου, καί τής Αγχινόης, δυγατρός 
τοΰ Νείλου. Ο Αίγυπτος εγέννησε π%ν„ 
τήκοντα υιούς, ό δε Δαναός Ισαρίθμους δ up 
γατε’ρας· επειδή δέ ούτοι οί δύω αδελ
φοί είχον συγχισδή αναμεταξύ των, ά- 
νεχωρησεν ό Δαναός, καί ύπήγεν είς 
τήν Ελλάδα, καί κατωκησεν είς τό Αρ
γος, δνομάσας καί όλους τους έγχωριους 
Δαναούς. Μετά παρε'λευσιν δέ καιροΰ , 
φιλιωθεντες πάλιν αναμεταξύ των, άπε- 
φάσισαν πρός βεβαίωσιν τής φιλίας των» 
νά δώση ό Δαναός τάς θυγατέρας του, 
είς τούς υιούς, τοΰ Αίγύπτου είς γάμου 
κοινωνίαν, εγινε καί ή συγκατάδεσις εξ 
άμφοτερων των μερών, Αλλ ό Δανα
οί , είτε πάθος φυλάττων ακόμη, είτε 
τόν χρησμόν φοβούμενος, όςις ελεγιν ό
τ ι δελει εκθρονισδή άπό ενα γαμβρόν 
του, έσυμβοΰλευσε τάς θυγατίραςτου* 
νά σφαξωσιν είς τήν πρωτην νύκτα τοΰ 
γάμου των, όλους τούς άνδρας, καί ό- 
λαι εοαλον είς πρχξιν τήν προςαγήν 
τοΰ πατρός των, έκτος τήν ϊπερμνήςας, 
ή όποια έφύλαξε τήν ζωήν τοΰ άνδρός 
της Αυγκεως, διά δέ τό άνομημα τοΰτο, 
κατεδικάσδησαν αί Δαναΐδαι αυτοί, είς

♦



f i r  Τάρταρον,ά.νά άνασύρωσε «(A* 
πρυπημίνον πιθάριονς καί ί  *»μ<->Ρία των 
έμελλε νά παύση, S-c*v $sU _ γέμιση 

. wtWfWY» ~ όποιον ήτον κά- 
τωδε» ΐρι«ηΐ(^νον ‘ χαΐ έκτοβ,του προ- 
^j)jJjy^“ Eî TiTpo(Hi.svov πίθον άντλεϊν,, 
παροιμία λεγομενη δια πράγματα, τα 
ί-ο ϊα  σχεδόν είναι αδύνατον νά λάβω-
C& /t*XOv*

. ΔΑΝΔΑΜΙΧ, Σκΰθης, περίφημος δια 
τήν μεγάλην του φιλίαν πρός τον Αμι- 
ζονην. Λουχ. Καί Ετερος, σοφός παλαι
ός τ ις  Ινδίας,

ΔΑΝΔΟΛΟΣ, Αργίγος, εγεννήθη εις 
τήν Βενετίαν' ανήρ συνετώτατος, χολ 
πολλά γενναίος εις τήν πολιορκίαντής 
Κωςαντινουπολεως1 μόλον οτι ήτον εις 
ηλικίαν 80, χρόνων τό 1203, έκυρίευ- 
σε τήν Κωνςαντινούπολιν, καί άπεφα- 
σισθη από τό ςρατευμα να γινη Αύτο- 
χρίτωρ, αλλ αυτός δεν τό έδέχθη, χαί 
έπρόσφερε νά εκλέξουν τόν Δούκα Βχρ- 
δουίνον.

ΔΑΝλΟΛΟΣ Βικέντιος, Ιταλός από 
τήν Βενετίαν ούτος «χρημάτισε νομο- 
θέτης τοϋ Μιλάνου, επί τοϋ βασιλικού 
οίκου τής Δαλματίας, καί Γερουσιχτής 
τοϋ βασιλείου τής Ιταλίας. Απίθανε 
τό 1819. r

ΔΑΝΙΗλ ό ΤΙροφήτης, κατήγετο Ικ 
των υιών τοΰ Ιούδα, καθώς φαίνεται α
πό τας προφητείας του, όχι όμως α
πό την βασιλικήν γενεάν, άλλ από άλ
λην επίσημον.

ΔΑΝΤΕΣ, εγεννηθη ε'ς τήν Φλ.ωρεν- 
τΛ ν το 1^82. και απεθχνεν εις τήν Γκ- 
βεναν τό 1321. Εχρημάτισεν εις των 
<νΤών ποιητών τής Ιταλίας, εσύνΟεσε δι

άφορά ποιήματα, *απο τά όποια τά 
πλέον Επαινούμενα είναι τό, περί Κα
θαρτηρίου τής κολάσεως καί Παραδιί- 
σον. Οϋτος ό θειος ποιητής νομίζεται 
από τούς Ιταλούς, ώς πατήρ τής ποι
ητικής, καί τής Ιταλικής Γλώσσης,- 

ΔΑΝΤΕΣ Ιωάννης Βαπτιστής, κάλλι- 
«ςος μαθηματικός* ούτος έφεϋρε μιαν 
μηχανήν, καί έκαμε πτέρυγας, καί ε- 
πετα εις τόν αέρα* άφοϋ δε έκαμε σ% 
κιμάς πολλάκις, μ ε  καλήν εκβασιν, μι
αν φοράν έτζακίσθη τό σίδηρον τής πτέ
ρυγας, καί έπεσε, ε’ς τήν γήν, καί έ- 
σύντριψε τον. πόδ* του.

ΔΑΛΙΕΣ Ιούλιος, Ιταλός, Αρχιτέκ- 
των καί μαθηματικός. Απεθανε τό 
1575 Π.Χ.

ΔΑΝΤΕ.Σ, Ιταλός, μαθηματικός έν
δοξο ς. Ούτος συνί γράψε, χαί περί των 
εικόνων τής μαθηματικής επίσημης.

ΔΑΝΤΗΣ Θεοδώρα, αδελφή τοΰ Ιου
λίου, καλλίςη μαθηματική, καί περί
φημος εις τήν ζωγραφικήν. Απίθανε τα 
!573 Π.Χ.

ΔΑΟΧΟΣ, Θεσσαλός, οπαδός καί φί- 
λος, τοΰ βασιλέως των Μχκεδονων Φί
λιππου. Δημ,

ΔΑϊΆΜΣ , υιός τοϋ Σκαιλ, ένδοξος 
Περσης, περί τόν έννατον αιώνα. Μ. 
X, Ούτος από άπλοϋς ςρατιώτης εγ ι- 
ν® πρίγγιψ. Ούτος ό Πίρσης εΐχεν εις 
υποληψιν τόν Γάί’τχ, καί τούς δύω υί“
ούς του, καί βλέπων καθημερινώς την 
άξιοτητά των, τούς έπροχώρησε'' ,®·ός τα  
μεγαλήτερα επαγγέλματα τοΰ βασιλεί
ου, καί τέλος πάντων, έκαμε παρν.ι- 
τησιν τοΰ θρόνου του εις τόν Σοβάρ, πρώ
τον υιόν τοϋ άνωθεν. Ραιτχ., το ,
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δαρεϊος , υιός" τοΰ Αρταξέρξου, τοϋ

Μακρόχειρος. Εχρημάτισεν ό πρώτος Σα
τράπης της Υρκανίας’ είχεν έ'να αδελ
φόν, ό όποιος ώνομάζετο Σογδιανος, ος 
τ ις έφόνευσε τον δεύτερον Εέρξην, καί 
ίκάβησεν αυτός είς τόν θρόνον.

ΔΑΡΕΪΟΣ, ό υιός τοϋ ϊφάσπου, τοΰ 
Σατράποο της Περσίδος, |τεταρτος βα
σιλεύς των Περσών· πριν νά γινη ούτος 
βασιλεύς, έξουσίαζεν ό Ψευδοσμέρδης , 
Μαδών ό Δαρεϊος, οτι δ καί αυτό Σμίρδης, 
ήτο πρό πολλοϋ φονευμένος, ένώίη μέ έ
ναν εύγενή φίλον του, καί άλλους πεν- 
τε ακόμη, καίέφόνευσαν τόν Ψευδοσμέρ- 
δην, όμοϋ μέ τόν αδελφόν του.

ΔΑΡΕΪΟΣ ό Κοδομανός. Ούτος έτα- 
■πείνωσε τούς Ελληνας είς τήν Ασίαν, 
ου,ως έδυςΰχησεν από τούς ίδιους είς τήν 
Ευρώπην* διήρκεσε σχεδόν ό πόλεμός του 
πεντήκοντα χρόνους, με πολλήν φθοράν 
καί αισχύνην των ρίερσών, τέλος, ,έχασε 
καί τήν βασιλείαν καί τήν ζωήν, όταν 
ενικήδη ύπό τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
όςις έδεμελίωσε τήν μοναρχία / των Ελ
λήνων· τό 338. Μ. X,

ΔΑΡΗΣ' εγενήθη είς τήν Φρυγίαν, νο- 
μίζεται ό πρώτος ίςορικός, μεταξύ των 
εθνικών. Ουτος εζη πρό τού Ομ ηραυ,Συ
νέγραψε τήν εφορίαν τής Τρωάδος, το 
1000. Π, X. τής όποιας σώζονται λεί
ψανα, είς Λατινικήν μετάφρασιν,

ΔΑΙΈΑΤΑΝΗΣ, Αμπουλουσείν, πε
ρίφημος Ιατρός Οθωμανός. $ύτόν ψχά- 
ριβεν ή φύσις εν μνημονικάν δαυμάσιον, 
καί ελεγεν εκ ςηδυυς πολλά παλαιά 
ποιήματα* ήτον δέ καί επιτήδειος, είς 
^ο νά εξηγη το Αλκουρανιον, το οποί

ον περιέχει τήν θρησκεία» των Οθωμα* 
νών. Απέδανεν είς τήν Αίγυπτον τό 
995. Μ. X. είς ηλικίαν 79, χρόνω/

ΔΑ3ΚΪΛΟΣ, πατήρ τοϋ Λίνου,βασιλέ- 
ως τής Μυβίας, είς τήν Ασίαν. Απολόδ.

ΔΑΣΕΩΝ, Συρακοόσιος* λέγεται, ότι 
* κτίσε πρώτος τήν πβλιν Λαμαρίναν, είς 
τήν Σικελίαν , Φουκ.

ΔΑΤΧμΗΣ, Καρχηδόνιος, υιός τοΰ Κα- 
μισάρου, Καρός τβ γένος,' Ούτος ητον 
διοικητής τής Κιλικίας, εφάίη μίς πολ
λούς πολέμους, καί απέδειξε τήν Ανδρεί
αν του, κ» ί τήν αξιότητά του* εφονεύ- 
9η δε τελευταίου £από τόν Μιφριδάτην 
μέ απάτην.

ΔΑΤΑΦΕΡΝΗΣ, Στρατηγός των Περ
σών, επί τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου, συ
νωμότης τοΰ Βήσσου, οφις έφόνευσε τό* 
βασιλέα Δαρεϊον, Αρριαν.

ΔΧΤΗΣ, Κάρλος, Ρεβέρτος, ίγεννήθη 
είς τήν Φλωρεντίαν, ποιητής, χαΐ γραμ
ματικός κάλλιφος. Συν έγραψε τήν ζω
ήν των παλαιών ζωγράφων, καί αλλα 
διάφορα,

ΔΑΪΝΟΣ, υιός του Λυκάονος, Από 
τήν Αρκαδίαν, από αυτόν ώνομάσθη ή 
πόλις Δαυνία, είς τήν Ιταλίαν, Στέφ, 
Βύζ.

ΔΑΦΙΔΑΣ Τελμισεύς γραμματικός. 
Συνέγραψε πεοί Ομήρου, καί περί Αθη
ναίων, διά τήν εκςρατείαν τής Τρωά- 
δος.

ΔΕΑΡΔΟΣ Λοδοβίκας, πρώτος υπουρ
γός τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας, Φιλίπ
που τοϋ τετάρτου, όςις καί έπωνομά— 
σδη Δούξ τής ειρήνης. Ουτος ήτον π ΐ-  
ς'ος είς τόν βασιλέα , καί εύεργέτης τής 
πατρίδος του. ή Αρετή αϋτοΰ τοϋ Ανδρος
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ίαυτ* όλος τάς άρπάς'^ά  «** · * «  
ευνοείτο, ου μόνον άπο 't0'' βασιλέα και 
«υλικούς» £λλά χειίάπόολον τόνλβόν. 
Απόθχνε&τό I66 i. Μ . X.

AnfaXFKOZ- Κλλην* έγενήθη εις τήν 
Εόρινθον τβ 3 6 . Π. X. ό πατήρ του ω* 
νομάζετο Σωκράτης, η Σώ'ςρατος, Ούτος 
ήλθε» εις τάς Αθήνας, καί ήκουσε τόν 
θεόφρχςον, το 25. της ηλικίας το», άρ
χισε νά γυμνασθή εις τήν ρητορικήν, καί 
κατά πρώτον ΐλαβεν ΰπόληψιν από τόν 
Δημασθένην, καί ϊπερίδην, ονηνες τόν 
μετεχειρίζοντο διά να συγγραφή λόγους δΐ 
αυτούς, καί έκ τούτο» ίκερδισε πολλά χρή
ματα’ άλλ εκατηγορήθη ώς φιλάργυρος, 
καί Ιβιάσθη νά φΰγη «ίς τήν Χαλκίδα* 
τόν «δόθη όμως έπειτα ή άδεια, νά 6- 
«ιςρέψη εις τάς Αθήνας, διά μεσιτείας 
του ©εοφράφο», όπου καί άπεθανεν εις 
ηλικίαν 70, χρόνων. Συνεγραψε 160.λό" 
γοος διαφόρων υποθέσεων, εκ των όποι
ων σώζονται οί ακόλουθοί. A . κατά 
Δημ»οθενο»ς. Β . κατά Αριςογείτωνος 
Γ . κατά Φιλοκλίους, Π άρίςη εκδοσις 
itvat εις τη*·' συλλογήν τοΰ Βεκκέρου των 
δέκα Αττικών ρ ητόοων.

ΔΕΙΝΙΑΔΑΣ, Λχκεδα ιμονιος, ήγερ,ών 
Αοο άθλου των Λακεδαιμονίων, ©ονκ.

ΔΕΙΝΟ ΚΡΛΤΗΣ, Αρχιτε'κτων, Ουτος 
ίδωκε τό σχέδιο·, τής πόλ,εως Αλεξάν
δρειάς, «ίς την Αίγυπτον, Λ ου,

ΔΕΙΝΟ ΛΟΧΟΣ, Συρακσύσιος, περί
φημος [κωμικός. συνεγραψ» τραγωδίας 
θεάτρου Μ* εις Δωρικήν διάλεκτον.

ΔΚ1Ν0 ΜΑΧΗ, Αθηναί*, Γυνή του 
Κλεινίου, καί μητηρ του περίφημου Αλ.- 
κιούδου, Αίλ,

ΑΕΙΝο’κΑΧΟί, Φιλόσοφός Στώικός* 
Αρχαίος. Λουκιαν,

ΔΕΙΝΟΜΕΝΗΣ, πατήρ ταΰ Ιε'ρώνος* 
καί Γέλωνος, τυράννων των Συρακοβσί- 
«ον. II εν. Ηρόδτ. 145,

ΔΕΙΝΩΝ, Λακεδαιμόνιος πολεμικής, 
Ηενοφ ,

ΔΕΙΝΩΝ, Ελλην ίςοριογράφος, σύγ-ι 
χρονος τοΰ Φίλιππου, βασιλέως των Μχ- 
κεδονων, συνεγραψεν ίςορίαν τών ΓΙερ- 
σών, Λουκ. Μακροβ.

ΔΕΚΕΛ(3Σ, Ηρως τ ις , ■ δςτς έδήλωσ* 
τήν αρπαγήν τής Ελένης όπβ το3 ©η-: 
σε'ως, εις τους αδελφούς αυτής, Κάςο- 
ρα καί Πολυδεόκην. Ηρόδοτ. 13,

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ} Περσης, Ιταλός από 
τό Ιΐαταΰί'ον. ίςορικός, καί ποιητής* 
μιμητής τοΰ Σοετονίου εις τόν τρόπον 
καί εις τόν χαρακτήρα, Ουτος συνεγραφβ 
βιογραφίαν ,ένδόξων τινων χνδρων, καί 
ποιήματα Λατινικά, καί Ιταλικά, Α- 
πεθανε περί τά 1477,

ΔΕΚΙΟΣ, Φίλιππος, Ιταλός από το 
Μιλανον, έγεννήθη τό 1435, ■ Εχρημστισί 
μαθητής τοΰ Σοκίνου, καί άλλων σο
φών διδασκάλων* έγινε νομοδιδάσκαλος 
εις τήν Πίζαν, καί Παταύϊον. επειτα 
ήθέλησε νά ύπερασπισθή τάς διαφοράς 
τοΰ συνεδρίου τής Ιΐίζης, καί έκ τού
του κινηθευτες οί ενάντιοι ελεηλατησαΊ 
τόν οίκον του. Αυτός δέ κατεφυγεν e’-S 
τήν Γαλλίαν, καί μετά 20, χρόνους β- 
πέςρεψε πάλιν εις τήν Ιταλίαν* οπού 
καί άπέθανε εις τήν 2j'-3'v*v ό̂ Ϊ538.

ΔΕΜΟΝΙΚΗ, από τήν Εφεσον, ^εις 
τήν πολιορκίαν τής πατριδος της* «ύτη 
τήν εποόδωκε εις τόν Ιάρχι,ρκτηγον Βρε, 
νον* διότι ούτος την ε’χ ά ? ^  δάκτυλά
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S'!*, καί άλλα πολύτιμα πράγμματα, 
με τα όποΐά περιήρχετο ςολισμενη . 
άλλ έπειτα ένφ ό'ίάιος έμβαινεν είς τήν 
Εφεσον, τη; έβαλε τοσον χρυσόν είς τήν 
ρ άχην της, ώς-ε άπεδανε άπό το βάρος.

ΔΕΜΟΐΛΗΣ Κάμιλος , ά·το τήν Γαλ
λίαν, συγγραφεύς κχί ρ'ήτωρ εύγλωτ
τος. τήν 14. Ιούλιον 1189. άνεβη επά
νω εις ένα θρονον, εις το βασιλικόν πα- 
λάτιον τοΰ Παρισιού, μέ άνω τηλεβό
λου; εις τάς χεϊρας, καί έάωκε τό πρώ
τον στ,αεΐον τής άποςασιας, το όποιον 
ετάραξεν όλην τήν Γαλλίαν, καί έκ τού
τον έκίνήθησαν, καί εκυρίευσαν τό φρού-, 
p'.ov τής Βαςιλίας.

ΔΕΝIN ΑΣ, Κάρλ.ος, Ιταλός, ρνάοξος 
ίφοριογράφος, έ/ρν,μ ν.τισεν ύπονργός τής 
ΙΙρονσίας, έπειτα τής Σαράηνίας, καί 
απίθανε·/ εις τό Τορϊνον.

ΔΕΐίβΕΟΣ, ποιητής Αθηναίος. Α_ 
ρι<ς. Αχαρ.. 14.

ΔΕ2ΙΠΠΟΣ, Κωος, Ιατρός,μαθητής 
τοΰ Ιπποκράτους. Συνεγραψε περί Ια
τρικής, βιβλίον εν, καί περί Προγνώ
σεων, βιολιά άνω.

ΔΕΞίΠΠΟΣ, περιπατητικός φιλόσο
φος, μόλον τούτο είχε περισσοτεραν κλί- 
σιν εις τάς Αριςοτελικάς παρά εις τάς 
ΪΙλατωνικάς ίάε’ας. Εχρημάτισε μαθη
τής τον Ιάμβλιχον, ός-ις άπέθανε περί 
τά 325.. Σώζονται τρίά βιβλία ερωτη
μάτων εις τάς κατηγορίας τον Αριςο- 
τελονς, τα ρπρΐα είσε’τι είναι άνεκίοτα 
έιά τον τνπον. ή Λατινική των μετά- 
φρασις εζεοο'νη εις τήν Βενετίαν τό 1548,

ΔΕϋΙΙΠΟΣ, έτερος, Ιςορικός περί- 
φημις .

ΔΕ1ΔΑΣ, υιός τον Αρριάάίον, έξά-

άελφος τοΰ Περάίκκα καί Φιλίππου <rt3 
Μακεάόνος, τοπάρχης της Μακεάΐινίας.

ΔΕΡΚΪΛΟΣ, Αδηναΐος, Απαγγελλό
μενος τόν υποκριτήν εις τό θε'ατρον των 
Αθηνών.

ΔΕΣΚΧΡΤΗΣ , Γενάτος, περίφημος 
φιλόσοφος καί μαθηματικός, Ουτος συν·-

* ·\ t f I f I,γράψε Οιαφορα συγγράμματα, περί υπαρ- 
ξεως Θεοϋ, περί αθανασίας τής ψυχής, 
καί άλλα άιάφορα. Απίθανε τό 1750,

δ ε γκ α λ/ων, υιός τοΰ Προμηθε'ως, 
καί τής Πανάώρας· ουτος τό 2430. άπό . 
κτίσεως κόσμου, έφερε μίαν αποικίαν, 
εις τήν Ελλάάα, καί εξούσιασε μέρος 
τής- Αττικής. Είχε .άνω υιούς ό εις ύ -  
νομάζετο Ελλην, καί ύ ετερος Αμφι- 
κτύων, είχε καί μίαν θυγατέρα, ητις 
ώνομάζετο Πρωτογε'νεια* τά  έθνη επί 
των οποίων αύτός εβασίλευε, ώνομάσθη- 
σαν έπειτα Ελληνες, από τβΰ υιοϋ αΰ- 
τοϋ Ελληνας* είς τάς ημέρας τούτου 
έγινε κατακλυσμός, καί έπνιξε τό πε
ρισσότερον μέρος τής Ελλάάος, όμοΰ μέ 
ολα τά ζώα καί τούς ανθρώπους, πρό 
τοΰ κατακλυσμόν ό Δευκαλίων, άιά συμ
βουλής τοΰ πατρός του Προμηθεως, κα- 
τεσκύασεν ενα ,ςλαϊον όπου εμβήκε, καί 
εσώθη μετά τής γυναικός του Πύρ’ρας. 
Εγινε και ετερος κατακλυσμός είς τήν 
Ελλάάα, είς τάς ήμε’ρας τοΰ ίΐγύγου. 
Ζ. Ωγσγης, Ελλην, Αμφικτύων. Πρό 
τοΰ Δευκαλιωνος, έσασιλευσεν ό Γραι
κός. Ζ·. Γρα κός,

ΔΗΙΔΑΜΕΙΑ, θυγάτηρ Λυκομήάους, 
βασιλεως τής Σκύρου, έξ ης ό Αχιλλεύς 
εγεννησε τόν Πίρρον, ^φυλαττομενος εις 
τον Παρθενώνα, άιά νά μή έκςρατεύσ·^ 
κατά τής Τρωάάος. “ "  ■ .



Χ ιο δ Χ

ΔΗΪΑΕΩΝ, υίος τοΰ Δηΐμάχου," χ«1 
Κ&ελφός τοΰ Αύτολύκου. Ουτος <nwe<;pA· 
πευσε (Μ «4» Ηραχλέα κατά *ων Αμα
ζόνων, καί πλανηθείς, βμεινεν εις 2ινώ- 
,την, (  παράλλιος πόλις τοΰ Πόντου).

ΔΗΪΟΚΒ3, πρώτος βασιλεύς και νο- 
μοθέτης των Μηδων. Ουτος έκτισε τήν 
πόλιν Εκβάτανα, καί τήν χατέςησε κα· 
(έδραν τοϋ βασιλείου του. Ο υιός του Φρα- 
όρτης ένίχησε τούς Πέρσας, καί ό έγγσ- 
νός του Κυαξάρης, υπέταξε τούς Ασ- 
συρίους. Εζη Π. X. 695.

ΔΗΪΟΠίΤΗΧ, νόθος υιός τοΰ βασιλέως 
της Τρωάδος Πριάμου, έφονεύθη ύπο τοϋ 
Οδυσσέως.

ΔΗΪΠΤΛΗ, θυγάτηρ τοϋ Αδράςου, 
και της Αμφιθίας, γυνή τοΰ Τυδέως, 
καί μήτηρ τοϋ Διομήδους. Απολδρ.

ΔΗίίΙΤΛΟΣ, φίλος καί σύντροφος 
τοϋ Διομήδους, εις τήν. πολιορκίαν της 
Τρωάδος .

ΔΗΙΠϊΡΟΣ, Ηρως, Ελλην, δφονεόθη 
ύπο τοϋ Ελένου, εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος .

ΔΗΙΦΟΒΟΣ, Τρωαδίτης, αδελφός τοΰ 
Πάριδος, μετά τον θάνατον τοΰ όποιου, 
έλαβε τήν Ελένην διά γυναίκα του, τήν 
όποιαν μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος, 
έλαοε πάλιν ο Μενέλαος, καί έπεςρεψεν 
βίς τήν Ελλάδα.

ΔΗΪΦΟΝΟΣ, υιός τοΰ Εύήνου έκ τής 
πολεως Απολλωνίας, μάντις, μικραΐ 
ύποληψεως.

ΔΙΠΩΝ, η Δηϊονεύς, υιός τοΰ Αιόλου 
και τής Ενάρετης, βασιλεύς τής Ψθιώ- 
τιδος. Οΰτος έγέννησεν έκ τής Δι-μή- 
δης Ουγατρός τοΰ Εούθου, τόν Ακτορα, 
Φΰλακον, Κιραλο/, καί τήν Αςερόπει.

αν. Απολόδρ.
ΔΗΑΙΑΔΗΣ» υιός τοΰ Γλαύκου, καί 

αδελφός τοΰ Βελλερεφόντου, τόν όποιον 
ουτος έξ απροσεξίας έφόνευσεν. Απολδρ.

ΔΗΜΑΓΕΤΟΣ, ή Δήααγε'χας, βασι
λεύς τής Ρόδου, "οςις διαταχθείς ύπο τοΰ 
Μαντείου νά λάβτι διά γυναϊκά του, τήν 
βυγατέρα τοΰ δικαιοτάτου των ανθρώ
πων, ένυμφεύθη τήν κόρην, τοΰ περιφή- 
(εου ς-ρατηγοΰ των Μεσσηνίων Αριςο- 
μένους, μετά τής οποίας έγέννησε τον 
Διαγόραν. Πίνδ.

ΔΗΜΑΔΗΣ, υιός τοΰ Δημάδου, εγεν- 
νήθη εις τάς Αθήνας άπά άσημους γο
νείς, τόν όποιον μονή ή φυσική αγχί
νοια, καί γύμνασις, άπέδειξεν ένα των 
μεγάλων ρητόρων, καί των έχόντων δύ- 
ναμιν καί πειθώ εις τό πλήθος· ητον προ
σέτι δοσμένος καί εις τό κωπηλατεΐν, 
από τό όποιον ελάμβανε μεγάλην εύ- 
χαρίςησιν' έζησεν αρκετόν καιρόν μεταξύ 
των συμπατριωτών του με ύποληψιν με
γάλη·/. Τελευταίο·/ έκλεινε πρός τό μέ
ρος τοΰ βασιλέως Φιλίππου, κσ.ι έσυμ- 
βούλευσε τούς Αθηναίους νά κλείσουν τήν

’ . . . ' ·' I . Jμετ αυτου ειρηνην, οιτινες και τον υ-
πήκουσαν. Εις τήν έν Χαιρωνεία μάχην 
ήχμαλωτίσθη, καί ελευθερωθείς συνηλευ- 
θέρωσε καί 3000. αιχμαλώτους. Εκολα— 
κευ£ τόν Αλέξανδρον, λέγων οτι έπρε
πε νά τόν τιμούν, ώς ένα δέκατον τρί
τον Θεόν τοΰ Ολυμπου* τέλος εφονευθη 
από τόν Κάσανδρον τό 321. Π. X. διά 
μίαν επιβουλήν, τήν όποιαν έσκενωροΰ- 
σε κατ αυτοΰ.

ΔΗΜΑΙΝΕΓΗ ,  Αθηναία, γυνή του 

Αρχιτέλούς. . ,
ΔΙΙΜ Α ΙΝ Κ ΤΟ Σ, ςρα τη γο ; των ΛΟη-
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ναίων, ΰπό τον Iφικράτην. «νοφ. ■ 

ΔΗΜ-ΧρΑΤΟΣ, υιός τοΰ Αράςωνος, βα
σιλεύς της Σπάρτης, κατατρεχόμενος 
βπο τοΰ βασιλέως Κλεομένους, καί κ*- 
τηγορηδείς ώς υιός νοδος τοΰ Αραφωνος» 
εβιάσθη νά φύγη άπό την Σπάρτην, καί 
να ελδη πρός τον βασιλέα της Περσίας 
Δαρεΐον τοο ϊς-άσπου, το 491. Π. X. 
οιςις τόν ΰπεδέχδη φίλοφρόνως, ύςερον 
ήκολούδησε τον Ηέρξην, εις την κατά 
της Ελλάδος εκς·ρατείαν.

ΛΗΜΜΑΤΟΣ, αρχών εν Αδήναις, Θοοκ. 
ΔΗΜΧΡΑΤΟΣ, ΚορίνΟιος, οπαίος Φι

λίππου τοΰ Μακεδόνος, Δημ ·
ΔΗΜΧΡΑΤΟΣ, Ελλην, συγγραφεύς, 

άναφερο’ρ,ενος πολλάκιςύπό τοϋ Απολλοδ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ς-ρατηγός των Συρα

κουσίων. ©ουκ.
ΔΗΜΕΑΣ, Αθηναίος, πατήρ τοϋ Φι- 

λοκράτους. Θοοκ. Καί έτερος Αδηναΐος. 
Εενοφ. ός·ις κατεσκεύαζεν επανωφόρια 
εις τάς Αθήνας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ό Φαληρεύς· οότος έ- 
ς·άδη είς άπο τούς πλέον μεγάλους αν* 
δρας, τούς οποίους εγέννησαν αί Αύή- 
ναι. Οί πατριώται του εςησαν εις τ ι
μήν του 360. αγάλματα. Ηνδειτά 142. 
Π.Χ. Ούτος συνήργησε προσέτι, νά συ- 
«ςηδη εκείνη ή περίφηαος -βιβλιοθήκη είς 
τήν Αλεξάνδρειαν, καί νά μετάφραση 
καί ή Θεία Γραφή άπο το Εβραϊκόν είς το 
Ελληνικόν. 2 ) Δημήτριος Τρικλίνιος έ- 
σχολίασε τον Σοφοκλέα καί Αρις-οφάνην, 
καί περί των μέτρων των εγραψε πολλά, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κυδώνιος, σοφιςής τής
Κωνς-αντινουπόλεως περί τον ιδ αιώ
να. Εκ των πολλών φιλοσοφικών του συγ
γραμμάτων είναι, και το, περί του κα-

ταφρονεΐν το’ν βάνατον, Εζη τό 1384. 
Μ.Χ. .2  ) Δημήτριος Περγαμηνές, Ια
τρός τοΰ Αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαι- 
ολόγου. Το 1270, συνέγραψε περί ποδά
γρας, και περί άνατροφής των δρνίδων.

ΔΗψίΤΡΙΟΣ Χαλκοκονδΰλης, Αδη
ναΐος · διέτριψεν είς διαφόρους πόλεις 
τής Ιταλίας, έ’ως ίίτου δ Λαυρέντιος Με- 
δικος, τον διώρισε το 1471. διδάσκαλον 
τής Ελληνικής γλώσσης εις τήν Φλω
ρεντίαν. Επειτα Λουδοβίκος ό Μαύρος, 
τον έπροσκαλεσεν .είς το Μιλάνον, οπού 
καί άπέδανε τό 1510, είς ηλικίαν 87. 
χρόνων. Εσύνδεσε μίαν γραμματικήν· έξε- 
δωκε διάφορα χειρόγραφα καλώς παρατη
ρημένα. Το 1488, έτύπωσε τήν πρώτην 
εκδοσιν τοϋ Ομήρου είς τό Μιλάνον. Το 
1492. ίξε'δωκε τόν Ισοκράτην, καί τό 
1499. τόν Σανίδαν.

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ, τυφλός ποιητής, καί 
μουσικός εις τήν αυλήν τοΰ Αλκινόου 
βασιλέως των Φαιάκων. θμ , θδ.

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ, φίλος τοΰ Σωκράτους» 
καί πατήρ τοΰ ©εάγους, οςις ητον είς 
πολιτικός δέσεις είς τάς Αδήνας.

ΔΗΜΟΚΙ/δΗΣ Κροτωνιάτης, .ένδοξος 
Ιατρός. Εζη περί τά 350, Γ1.Χ. Ούτος 
ίάτρευσε τόν Πολυκρατην τύραννον των 
Σαμίων, άπό μίαν Οανατηφόρον ασθέ
νειαν. Προσέτι εχαιρε μεγάλην ύπόλη- 
ψιν, ·ύ μονον είς τούς Πε’ρσας, άλλα καί 
είς αυτόν τόν ’ίδιον βασιλέα των.

ΔΗΜΟΚΛΗΣ, δημαγωγός είς Αθή
νας^ Δημ,

ΔΗΜΟΚΡΧτΗΣ, φιλόσοφος ΙΙυδαγο- 
ρίκος· άπό τά συγγράμματα, του άπε- 
σώδησαν είς ημάς μόνον μερικά, απο
φθέγματα,



Χ ίο τΧ
ΛΗΜΟΚΟΩΝ ,  νιος τοΰ Πριάμου ,  δωρος, βλέπων γάλα είπεν, ότι r o v m  

τόν όποιον ίγεννησεν Ικ ριάς °̂υλης Α. το γαλα είναι άπα αίγαν ρ,αόρην} καί 
βυδηνής. Ορ. Ιλ . 499. πρωτότοκον, και ήτον άληθε'ς· καί πά-

ΔΗΜΟΑΠΤΟί, ό Αβδηρίτη;, άνήρ λιν ίδών κόρην τινά, ή οποία ήκολοΰθει 
σοφώτατος, εγεννηθη το 470, Π.Χ, Η- τ ω Ιπποκράτεί, εΤπεν εις αυτήν, χαΐ:Χ*ιρ® ,
τον
όλην

φίλο; τοΰ Ιπποκράτους· διεφθειρεν κόρη, άψ' ου δέ την άλλην ήρεραν τήν 
ι τήν π α τ ρ ι κ ή ν  του κληρονορίαν εις ίδεν, είπε πρός αυτήν, χαϊρε γΰναι" εγνώ- 
•--------- -—·~— »τ--------  — —!.« Λ—i  -k ,-ΛηκίΛ-την /tic κόοησ.

διάφορους έπιςήρας. Συνόγραψε περί Κε· νο; · Ο Ιπποκράτη; δε ακουων αυτα ,  
νοΰ, περί χτόρων, καί περί Στοιy ίων· έθαύρασε τήν άκρ αν φυσιολογίαν του
Οταν εξεόωκε τον ρόγαν διάκοσρον, τΰ άνδρός , 
ωραιοτατον των συγγραρράτων του, δ ΛΗΜΟΛΕΩΝ, εις των επισήρων Η- - 
λαός τον έτίρησε^ ρέ χαλκούς άνδριάν- ρήω, τ ής Τρωάδος. Ορ. Ιλ. 395, υιός 
τα ς . Περικοκλωρόνος άπό^διάφορα ζωα του Αντήνορος.
εις ε.α  κήπον, ρακράν τής πόλεως, ί -  ΔΗΜΟΜΕΛΗΣ, Αθηναίος, συγγενής 
καρέ ανοιτορικάς παρατηρήσεις, Συνεί. τοΰ Δηροσθόνοος, οςις πρώτος ίπρόβα- 

, “χ/ΊΟτ* να Γελα ερπαιζων τον αν» λε νά ςεφανωσωσι τοΰτόν τον ρήτορα, 
νρωπινον ραταιον βίον,. ώς ρίαν άκα_ Δηρ, περί Στεφ 
τάπαυςον^κωρωδίαν, διά το όποιον καί ΔΙΙΜ0ΝΊΚ02, υιός τίνος όπισήρου 
οι συρ,.ολϊται του τον υπελαβον ως πα - Αθηναίου Ιππονίκου, προς τον όποιον 
fάφρονα, και έπροσκαλεσαν τον Ιπποκρά- εγραγεν δ Ισοκράτης τον παραινετικόν 
την διά.να τον Ιατρεύση· άλλ ό άρι- λόγον.
Γ*ί Ιατρός  ̂ίδών τόν φιλόσοφον όνασχο- ΔΗΜΟΠΤΟΑΕΜ02, είς τ5ν ρνηφή-
έθαύαασε 1. Ρων τής Πηνελόπης, είς τήν Ιθάκην .
έθαορασε, και εγ,ωρ .̂σε τω 5 ν« τούς Ορ. Οδ. 242.

°Γί~, l5t.Tf°U' Α ’,'°,:ΓΤ̂ ^·ωτο’  είνο“  ΔΗΜΟΣΤΓΑΤΟΣ, υίός τοΰ Αριςοφων-

τή ν ,π ερ Ιό χ ο ^ Γ τΤ έ ίά -Ζ θ -^ ^ ^ 'Α ' Αθήνας,, 3*1?νόιιτοι » « . ' « “ ?"·ϊίλα · Α- παρεκινησε τούς συρπολιταςτοο Αθη-
- . ,ες’  ς , ' ινε4 ύπολαρβάνουν, ώς ναίους, νά πολερήσουν ·ρέ τούς 2υρα-

C  ,το ν .  καταγίνεται τις είς τήν 0OU!C/  ^  ‘ Ρ
*w*w*y ω Ιππόκρατες ,  καί ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, >ίός Δηροσθενους > 

^ 1 , jpoo δια να ρε δω- ρητώρ περιβόητος" εγεννήθη είς τας Α-
,/= 9 Ρΐεακον τής ρανίας, τον Οήνας* εχοηαάτισε ραθητής τοΰ Σωκρα-

,ευορον. ις τοικυτήν άκρην ε'οθα- τους καί Πλάτωνος" .«είχε δύω ρεγάλα 
οεν ερ=.υ/ω/ τα ρο,ηρια Χής φύσεως, ώσ- φυσικά έλαττώρατα, ήτον τραυλός, καί 
τε ριαν φορά/, κα9ως λεγει δ Αθηνό» εις πάσαν λεςιν τής όριλίας του, υψονε
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χ*1 τοός ωμούς τβ« μέ τρόπον γελοιώ
δη· άλλα μέ τούς άμέτρους του κόπους» 
μ ι τον καιρόν, ένίκησε καί τά δύω ταΰ- 
τα· καί δια μεν τό πρώτον, είχε μικρά 
πετράδια εις τό ςόματου, διά νά σχη
ματική τήν γλώσσαν του ελευθέραν* εις 
δε τό δεύτερον Ιγυμνάζετο , εχων σπά
θην πάντοτε κριμαμε’νην έπάνωθεν των 
ώμων του, ωςε άπό φόβον μή πληγωθί) 
εσυνεέθισε νά μη τούς όψόνη* ητον προ
σέτι καί δειλός τοΰ νά παρουσιάζηται 
εις τό κοινόν, καί νά δημηγορη, όΟεν 
διά νά διόρθωση καί τοΰτο, έσΰχναζεν 
εις παραλλίους βράχους, οπού έδημηγό- 
ρει μεγαλοφώνως, διά νά σονειΟίση άπό 
τήν βοήν των κυμάτων, νά όποφε'ρη ά- 
ταράχως καί τον θόρυβον τοΰ δήμου εις 
τήν Εκκλησίοςν. Αλλ επί τέλους έφάνη 
τόσον περίφημος, ώς-ε δ Μακεδών Φίλιπ
πος εφοβεΐτο περισσότερον τόν Δημο- 
σθενην, ποφ όλα τά ςρατεύματα των 
Αθηναίων. Λέγεται οτι μονος του εφαρ- 
μακωθη, διά νά μή τον υπάγουν εις τόν 
Αντίπατρον, καί άπέθανβ τό 322, Π. X. 
Τά συγγράμματα τούτου τοΰ ένδοξου ρή- 
τορος εινα» τά ακόλουθα, Α*. λόγοι 6ΐ, 
καί 65. πρόλογοι διαφόρων υποθέσεων, 
έξεδ. εις τόν A . καί Β . τόμον είς τήν 
συλλογήν των Ελλήνων ρητόρων τοΰ Ρε- 
Ζσκίου. Β ' . έπιςολαί 6 . έξεδ. εις του 
Αλδου τήν συλλογή» των Ελλήνων έ- 
πιςολών, καί άλλαχοϋ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Μιτυληναϊος, κρού* 
ων ποτέ τήν θύραν |νός πολίτου, αφι
ερωμένου, όλως εί; τό νά τραγωδή, καί 
νά έξοδεύη ολον του τόν καιρόν παίζων 
τήν κιθάραν, καί λαβών τήν άδειαν τής 
είσοδου άπό αυτόν,τόν άπεκρίθη, θέλω

είσέλθει όταν κτυπήσης τήν κιθάραν «ο» 
εις τόν τεΐχον, έλέγχων μέ τοΰτο τήν 
άμετρου μανίαν του εις τήν μουσικήν.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, άπό τήν Καισάρειαν 
τής Καππαδοκίας" εχρημάτισε ςρατη- 
γός εις τήν πολιορκίαν τής πατρίδος του 
κατά των Περσών, έφάνη γενναιότατος 
τό 262, έπειδή οί Πίρσκι διά νυκτόςέμ- 
βάντες εις τήν χώραν διά προδοσίας, ί -  
πρόςαξαν νά τόν πιάσωσι ζωντανόν, άλλ 
αυτός έφιππος διήλθε διά των έχθρικώ* 
ςρατευμάτων, κρατών τήν σπάθην καί 
φονεύων πολλούς, καί διεσώθη άβλοιβής.

ΔΗΜΟΤΕΛΗΣ, κήρυξ των Σπαρτια
τών. Ξενοφ.

ΔΗΜΟΤ1ΩΝ, δημαγωγός εις τάς Α
θήνας. Εενοφ.

ΔΗΜΟΪΧΟΣ , υιός τοΰ Φιλεταίρου ,  
περίφημος Τρωαδίτης, τόν όποιον έφο- 
νευσεν δ Αχιλλεΰς. Ομ. 1λ. 456.

ΔΗΜΟΦΑΝΤΟΣ , δημαγωγός εις τάς 
Αθήνας, οςις εζη μετά των τριάκοντα 
τυράννων, Δημ.

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ, φιλόσοφος Πυθαγορι- 
κός. Εκ τών συγγραμμάτων του ε’σωθη- 
σαν εις ημάς, μόνον τινά γνωμικάτου.

ΔΗΜΟΧΑ'ρΗΣ, ανεψιός εξ άδελφής 
τοΰ ρήτορος Δημοσθένους, περίφημος ρη- 
τωρ, καί πολιτικός εις τάς Αθήνας · 
Πλούτ. Καί έτερος Ελλην ίςοριογράφος» 
τόν όποιον αναφέρει δ Λουκιανός. Μ άκρο?.

ΔΗΜΩΝΑΕ, έπίσημος πολίτης τής 
Μαντινείας. Καί έτερος φιλόσοφος κυνι- 
κός, έκ τής νήσου Κύπρου* ίζη έπιτων 
χρόνων του Αΰγοκράτοοος Αδριανοΰ. Ο 
Λουκιανός τόν αναφέρει ώς αληθή σο
φόν άνδρα.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ, Γόδιος, είχε τρεΤςυιούς.
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Ιξ 5'/ δ μ·, few
επιτήδειος είς τήν πηγρήν» και δ τρί
το; παλαιςής. Μίαν ΐ(ε.βροεν βλεοεων 
τούς τρεις «ιούς του νβ έπιςρεφωσι νι- 
W a l ,  Ρ-* «ςεφάνους είς τάς κεφαλάς 
,β ν , εξηλβε χαίρων εις προϋπάντησίν 
τ»ν· ενδ δέ τού; επλησίαζεν, αύτοί καί 
οϊ τρεις έβαλαν τούς ςεφάνους επί κε
φαλή; τοΰ πατρός των, καί άμοιβαίως 
τον έσυγχαιροντο,' δ δε γέρων πατήρ 
των από τήν ύπερβολικήν χαράν του, έ
μεινε παρευθΰς νεκρό;, μέσα εις τάς άγ - 
κάλα; τως φίλτάτων του.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ," επίσκοπο; τη ; Φωτικής 
είς τήν Ιλλυρίαν, Ηνθει περί τα  μέσα 
τοΰ πέμπτου αΐΰνο;, κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοΰ Βικτωρα; Βιτενσίου. Συνέγρα
ψε περί πνευματικών τελειοτήτων εκατόν 
κεφάλαια, τά όποια εξεδόθησαν Ελληνι- 
ς ί  είς τήν Φλωρεντίαν τό 1578. έζη Μ. X.

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, πατήρ τοΰ Δημιφίλου, 
ς-ρατηγοϋ των θεσπιεων. Ηρόδ.

ΔΙΛΙΐΙΣ, ςρατηγσς των \ Ηερσων είς 
τον κατά τής Ελλάδος πόλεμον. Αί- 
σχύλ.

ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ, πατήρ τοΰ Μελλησίπ'- 
που, Σπαρτιάτης, θου.

ΔΙΑΚΤΟΓΙΔΗΣ, πολίτης και πρού- 
χων τη ; έν Θεσσαλία Κρανωνος, εκ τοΰ 
γένους τδν Σκωπάδων. Ηλθε καί αυτός 
εις την Σικυωνα, προς τον εκεί τύραν
νον Κλεισθενην, διά νά μνηφευθή τήν 
θυγατέρα του Αγαρίςην. Ηρόδ. 127.

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Μεδάλια* έγεννήθη είς
τήν Σάλον. Συνεγραψε διάφορα ποιήμα· 
τα , τά όποια χαίρουν ίπόληψιν μετα
ξύ των οοφων. Απεθανε τό 1770,

ΔΙΔΕΙΌΣ, Γάλλος, πολά σπουδαίοι

άνήρ. Ηρχησ» τόν 17 αϊδνα, νά κηρύτ- 
τη διά των συγγραμμάτων του τό δι
καίωμα τοΰ άνθρώπου* άπε'ρριψε πάσαν 
θρησκευτικήν δοξασίαν, καθότι άποδει- 
κνΰει τόν φυσικόν [άνθρωπον, χωρίς ά- 
ποκάλυψιν, καί θαύματα* επιφέρει δόγ
ματα χωρίς μυςήρια, ^λατρείαν χωρίς 
θρησκείαν. Τά. τοιαοτα' έκλονισαν α
πανταχού ολας τάς θρησκείας. II ωραί
α μυθολογία τοΰ Φοντενίλλου, καί ή ευ
γλωττία τοΰ Βολτέρ, τόν έβοήθησαν πο
λύ, είς τό νά πείση τόν άνθρωπον νά 
έπιθυαή τό δικαίωαά του. Απίθανεν είς 
τό Παρίσιον τό 1761. Μ. X.

ΔΙΔΙΟΣ, Ιονλιανός* ούτος διά δώρο· 
δοκιων άνέβη εις τόν θρόνον, διήρκεσεν 
όμως τρείς περίπου μήνας, έπειτα οι 
Γωμαϊοι αίσχυνόμενοι νά έχωσι βασιλε- , 
α ανάξιον τής αρχής, τοΰ άφήρεσαν τόν 
ςέφανον, καί τόν ^θανάτωσαν περί τά  
193. Μ. X.

ΔΙΔΟΤΟΣ Φραγγίσκος , Ιγεννήθη είς 
τά  Παρίσια* έςάθη Ινδοξος τυπογρά
φος, έτελειοποίησε τήν τέχνην τής τυ
πογραφίας. Απίθανε τό 1805.

ΔΙΔΥΜΟΣ, ό γραμματικός, από τήν 
Αλεξάνδρειαν. Ηνθει είς τόν καιρόν τοΰ 
Καίσαρος Δυγούςου, Ούτος διά τούς πολ
λούς κόπους, καί διά τά  πολλά του 
συγγράμματα, ώνομάσθη Χαλκέντερος ,  
ώς έχων δηλ. έντερα χά'λκινα. Λεγουσιν 
δτι συνέγραψε 4000. βιβλία, έκ των, ό
ποιων μήτε ϊν  δεν υπάρχει σήμερον* **
δε υπό τό ονομα τούτου φαινόμενα σχό
λια είς τόν Ομηρον, συνεγράφησαν απ 
άλλον τινά Δίδυμον νεωτερνν* ε,η το
10. Μ. X.

: ΔΙΔΥΜΟΣ,' καί αυτός από τήν Αλε
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ξάνδρειαν' ε’ ς το τέταρτον έτος της 
ηλικίας του έτυφλώθη, τοΰτο όμως δεν 
εμπόδισε τήν εις τάς μαθήσεις προθυ- 
μιαν του, διά το εξαίσιου του, μνημο- 
νικόν, άλλα καί τυφλός ών, διά με’σου 
της ακοής, ίμαθε καλώς τήν Γραμμα
τικήν, τήν Ρητορικήν, καί Διαλεκτικήν, 
Γεωμετρίαν, Αριθμητικήν, Αςρονομίαν, 
καί τάς λοιπάς φιλοσοφικάς έπιςήμας. 
Καί προσε’τ ι εγινεν εμπειρότατος εις τήν 
θειαν Γραφήν, καί ζηλωτής τής ορθόδο
ξου πίςεως, καί εχθρός των Αρειανων* 
εχρημάτισε κατηχητής εις τήν Αλεξάν
δρειαν. Συνε'γραψε κατάλογον περί έν
δοξων άνδρων, άπε’θανε τό 393.

ΔΙΔΥΜΟΣ, υιός του Ηρακλείδου. Ε- 
ζη επί Νερωνος* εχρημάτισε περίφημος 
■γραμματικός , καί μουσικός άριςος.

ΔΙΔΤΜΟΣΓ Κλαΰδιος, συνε’γραψε περί 
τής αναλογίας των Ρωμαίων, καί μί
αν επιτομήν των συγγραμμάτων του Ιί- 
ρακλε'ωνος, καί άλλα .

ΔΙΔΩ, θυγάτηο τοϋ Βήλου, βασίλισ
σα τής Φοινίκης, έβασίλευσε τό 590, 
Μ. X. Η πρώτη των Φοινίκων Μητρό- 
πολις ήτον ή Σιδών , επειτα εγινεν ή 
Τυρός. .ΙΙυγμαλίων ό βασιλεύς τής Τΰ_ 
ρου, έφονευσε τον προ αύτοΰ βασιλεύον
τα , σύζυγον τής αδελφής του Διδούς, 
διά νά άρπάση τούς θησαυρούς καί τόν 
βρονον. Αλλ’ ή Διδώ λαβουσα τούς θη
σαυρούς, άπερασε κρυφίως εις τήν Α
φρικήν, οπού εκτισε τήν αντίζηλον τής 
1’ώμης Καρχηόονα. Λεγουσιν .ότι οί Φοί
νικες εξηκρίβωσαν τήν ναυτικήν, έξή- 
πλωσαν τό εμποριον των εις όλον τόν 
•^νωςόν κοσμον. Εις αυτούς αποδίδεται 
κ ή του αλφαβήτου Οανμαοία ε’φεύ-

ΔΤ ΕΜΠΟΡΟΣ , ςρατηγός των θ ι\· 
βαίων,

ΔΙΗΝΕΚΗΣ , γενναίος Σπαρτιάτης* 
οςις έπολεμησεν εις τήν μάχην των Θερ
μοπυλών κατά των Περσών. Ηρόδ, 226.'

ΔΙΪΤΓΕΨΗΔ, ςρατηγός των Αθηναί
ων, Θουκ,

ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ", ^Σικελιωτης1, μαθη
τής .το ΰ Αριςοτε’λους ό πρώτος των ποι
ητών τής διδακτικής ποιήσεως . Ού- 
τος συνεγραψε μίαν περιγραφήν τή ί 
Ελλ.άδος, τής οποίας σώζεται ενα μι
κρόν λειψανον. Εζη τό 320, Π. X.

ΔΙΚΑΙΟΓΞΝΗΣ· εγραψε τραγωδίας 
καί υμνους εις Εχκχον. ■

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ πολίτης, ΑθηναΤος, 
είς των πρωτων προσώπων, των όπο- 
κρινομε'νων είς τήν κωμωδίαν τοΰ Αρυ* 
ςοφάνους, Αχαρνεϊς έπιγραφομε'νη,

ΔίΚΑΪΟΧ, Αθηναίος, υιός τοΰ θεο- 
κώδου. Ηροδ. ·

ΔΙΚ.ΤΤΣ· έγεννήθη εις τήν Κρήτην 
τό 18C0. Π. X. οςις εις τόν καιρόν 
τής πολιορκίας τής Τρωάδες, ευρισκό
μενός μέσα είς αυτήν τήν πβλιν, συν
ε'γραψε καταλεπτώς τά συμβάντα τοΰ 
πολέμου, επάνω είς λεπτοτάτην φλού
δαν τής φ,ιλύρας, είς Ελληνικήν διάλε
κτον, πλήν μέ γράμματα Φοινήκεια ,  
τήν όποιαν συνε'θαψε μετ’  αύτοΰ κατά 
διαταγήν τού. Επί δέ τής Αυτοκρατο
ρίας τοΰ Νε'ρωνος, άνοιχθέντος τοϋ τά—· 
φου του υπό τίνος σεισμοΰ μεγάλου, 
εύρέθη τό βιβλίον, ώς λεγουσιν, τό ό
ποιον Εύπραξίδης τ ις , τό όπρόσφερε είς 
τόν Νέρωνα, καί μετεφράσθη είς τό 
Λατινικόν. Αμφιβάλλεται όμως,άνΔ'ίκ-
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χυς τ ις ζχααββ κατ’  Ικείνους, τους χρό- Κυνικός, δ πατήρ του ώνομάζετο Ικε- 
νους, επειδή * « & 2wtSa« * “  Μαλ*λτ!?’ σ10ς’ ίιτ“ν *P*w®&r»K> καί δ υιός έ-  
ί όποιοι άναφέρουσι περί αδτοϋ, εις τον μεταχειρίζετο το επάγγελμα  ̂τοϋ W  

καιρόν των δέν  ̂υπήρχε το πρωτότυπον τρός· άλλ’ επειδή ένόλυσε χρήματα, έ - 
Ελληνικόν, αλλ ί  μετάσρασις ή Λατι- διώχθη άπο τήν πατρίδα του, καταφυ·. 
νΐκή,ήτις και σώζεται έκδοβεϊσα εν Μι- γών δέ εις τας Αόήνας, εσποΰδασε τήν 
Χάνω ^δ 1477, φιλοσοφίαν από τόν Αντισ.ενην, και ε-

ΔΙΟΓΕΝΕΙΑΝΟΣ, γραμματικός πε- πρόσδε'σε νεβυς βαθμούς αύςηροτητος εις 
ρίφημος, από τήν Ηράκλειαν τοΰ πον- τήν Αΐρεσιν των Κυνικών. Δεν έςαδη 
του, ί  κατ άλλους τής Καρίας. Εζη ποτέ άλλος φιλόσοφος, ώς αυτός, νά κα
είς τους χρονους τοδ Καίσαρος Αδρι- ταφρονήση τόσον τά τοϋ κοσμου' κα- 
ανο5· συνέγραψε μίαν συλλογήν Ελλη- ΐώκεΐ μέσα εις ενα πϊ9ον· ολη του ήκα- 
νικων παροιμιών, τας οποίας πρώτον τάςασις συνίςατο εις ενα ,δυσακιον, μι- 
έξέδωκεν εις φως, Λνδρίας όΣχόττος, αν (5άβδο,, καί ένα πινάκιον, το όποιον 
μετά τήν τοΰ Ζηνόβιου. Εζη τό 200. καί άπέβαλεν ύπερον, επειδή ειδεν ένα 
Μ. X, '  παιδίον, ότι επινε τό νερόν μέ κοίλην

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ό Οΐ νόμαος ,  Αθηναίος χεϊρα, Λέγεται οτι άκούων τινάς Οαυ-'
ποιητής. Εζη τό 402. Π. X. έφημίζετο 
έπί των τριάκοντα τυράννων, περί τό τέ
λος τής υιδ . Ολυμπιάδος· σώζονται ο
λίγα  τινά αποσπάσματα του, καί ένα 
δίςιχό/ του έπίγραμμα.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ταρσεύς' συνέγραψε πε
ρί ποιητικής · Ιχρημάιισε μαθητής τοϋ 
Ανεξιμένους.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Λαέρτιος , εζη τό 210. 
Π .Χ . άνήρ μέ μεγάλη, παιδείαν. Συν- 
εγραψεν ίςοριαν περί βίων, δογμάτων, 
καί αποφθεγμάτων των Ελλήνων φιλο- 
σόοων,^είς βιβλία 10. Η καλ^τέρα 2κ- 
δοσις είναι τοΰ Μεϊβομίσυ έν Λμςελδ. 
τό 1692. εις τομους δύω μετά σημει
ώσεων, και 24 είκονων διαφόοων φι
λοσόφων.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Απολλωνιάτης, περίφη
μος φυσικός ε,η εις τους χρόνους τοΰ 
Α/αξκγόρου

ΔΙΟί ΕΝΙ1Σ ο Σι/ωπευς, δ λεγόμενος

μάζοντας, οτι δεν είχε τούλάχιςον μι
κρόν κατάλυμα δια νά πηγαίνη νά τρώ- 
γη, αυτός έδειξε τόν ναόν τοΰ Διός λε- 
γων, οτι οί Αθηναίοι τόν ήτοιμασαν ε
κεί μεγαλοπρεπή οικιακού, διά νά πη
γαίνη νάτρώγη, καθότι έςονάζετο αα- 
Οε κοινόν τόπον ιδικόν του. Προσέτι ε- 
λεγε συνεχώς, οτι δ άν9ρο)πος εις τάς 
δυςυχίας του χρεωςεΐ νά έχη φρονη 
προς παρηγοριάν του, καί ποτέ νά μήν 
απελπίζεται· ότι εις λόγος λογικός γ ί
νεται Ιατρός μιας, ψυχής άρρητου. Α- 
πεδανε δε τήν αυτήν ημέραν καί ώρα! 
μέ τόν Μέγαν Αλέξανδρον. Σώζονται υ-' 
πό το ονομά του 27. Ιπιτολαίς αι 0- 
ποΐαι έξοδό9ησαν εις τήν συλλογήν τωΰ 
επιτολών, εις τήν Βενετίαν το 1499, 

ΔΙΟΛΟΤΟΣ ό ΕρυΟράιος· ουτος συνε- 
γραψεν εφημερίδας τοΰ Αλέξανδρου, δ-' 
μου με τόν Ευμενή. ΧαοΛιανον. Ιό σύγ
γραμμα τοΰτο καλό; φαίνεται άπο fi~
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ptxcc σωζόμενα λείψανα? πρέπει νάθεω- 
ρήται ώς μία άκριβεςάτη καί περιςα- 
τΐκή Ιφημερίς, των πράξεων καί της 
ζωής τοϋ Αλεξάνδρου. Στράτης ό Ολύν- 
0ι·ς είχε δώσει μίαν επιτομήν τούτου 
ε ς βιβλία 5,

ΔΙΟΔΩΡΟΣ Σικελιώτης» ό έσχατος 
καί γνωριμώτατος άπό κάθε άλλον πα
λαιόν ίςερικόν, επί τοϋ Καίσαρος Αΰ- 
γούςου. Οΰτος συνέγράψε μίαν ίς-ορίαν 
40, βιβλίων, την όποιαν ώνόμασε Ις ο -  
ρικήν βιβλιοθήκην εύρίσκονται μονον 15, 
άπό αυτήν, ΤΙεριήλθε εις τήν Ευρώπην, 
καί εις τήν Ασίαν διά να τελειοποιηθή, 
Οχαρακτήρ αυτής τής ίςορίας δεν εί
ναι γλαφυρός, είναι άπλοϋς και σαφής.

ΔΙΟΚΛΗΣ, Αθηναίος, εχθρός τοϋ 
ςρατηγοΰ Ιφικρατους. Δημοσ.

ΔΙΟΚΛΗΣ ό Καρύςτος, Ιατρός περίφη
μες, περί τοΰτου αναφέρει ό Γαληνός, καί 
ό Θεοφραςος εις τα συγγράμματα των, 
ότι εις τόν καιρόν τούτου τοΰ ενδόξου

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝ0Σ Γαιος Οδαλεριος' I· 
γεννήθη εις τήν Δαλματίαν το 247. Μ,Ιί* 
Εγινε αύτοκράτωρ τό 284. καί έμοίρασί 
τό βασίλειον, μέ τόν επιςήθιον φίλον ,·: 
τον Μαξιμίανόν Ερκούλιον. ( τούτους τού< ; 
«ονόμαζαν αδελφούς, μολον οτΙ δεν ησαν 
μήτε συγγενείς, ) Ουτος εδωχε προςαγήν 
εις ολην τήν επικράτειαν του, νά φονεύ- 
σωσιν όλους τούς Χριςιανοΰς, νά χατα- 

*δαφίσωσι τάς εκκλησίας, νά καύσουν τά  ; 
βιβλία των, καί νά πωλήσωσι τούς μ ο- ' 
ναχοΰς ώς δούλους, διά καταισχύνην. Ου* 
τος έ<ςάθη ό πρώτος αύτοκράτωρ, νά φι
λούν τόν ποδα του. Πάπας Αδριανός & ■ 
πρώτος, καί Λέων ό τρίτος τό 800. Α
νανέωσαν διά πρόταξής ταύτην τήν δι
αταγήν. ό Δ.οκλητιανός ίβασιλευσεν 39. 
χρονους· έπειτα κυριευθείς άπό μίαν Α
σθένειαν, εΰρεν ευκαιρίαν ό Μαξιμιανό? 
Γαλλέριος, καί έλαβε τήν πορφύραν του 
τό 305. ό δε Διοκλητιανός ,έζησεν έπει
τα  γρονους έννεα εις τήν πατρίδα το»

Ιατρού, ήρχησαν νά έμφανίζωνται τά 
φώτα τής άνατομιας, καθότι αύτός συ. 
νέγραψε καί Ιδίδαξέ^κανόνας περί ζώων 
ανατομίας· εκατόν χρόνους μετέπειτα 
ήρχησε νά διδάσκηται αυτή ή έπιςήμη, 
άπό δύω περιβόητους Ιατρούς, Ηρόφιλον 
τόν Χαλκηδονιον, καί Ερασίς-ρατον τόν 
έκ Κιας, οι όποιοι πρώτοι, ώς λέγεται, 
ανετεμον ανθρώπινα σώματα. Οί Αθη
ναίοι έπωνόμασαν τόν Διοκλέα, δεύτε
ρον Ιπποκράτην, Εζη τό 260, Π.Χ.

ΔΙΟΚΛΗΣ Συρακούσιος· ουτος έγρα
ψε μίαν συλλογήν νόμων υπέρ τής πα- 
τριδος του, την οποίαν μετά ταυτα έ- 
δεχθησαν καί αέ.λοιπαί έλεύύιραι πό- 
λν.ς, τή , Σικελίας.

Σαλώνην, καταγινόμενος εις τήν γενιργι- 
κήν· λέγουσ,ν ότι ό Μαξιμιανός Ερκού- 
λιος τοϋ έπροοαλε πάλιν νά δεχθή τόν 
θρονον, καί αυτός τοΰ άπεκριθη, ότι άν 
γνο,ριζε τήν φυτείαν τώ/ λαχάνων, βέ" 
βαια δέν ήθελε τόν παρακινήσει νά τήν 
άφήση» καινά άναλάβη τόν θρόνον. Ε
σχάτως δέ πληροφορηθείς τόν θάνατον τοΰ 
υίοΰτβυ άσιτήσας άπέθανε.

ΔΙΟΚΟί’ΓΣΤΗΣ, υιός τοϋ Αίγυπτου, 
ός-ις εφονεύθη ύπά τής Δαναίδος ΙππΟ- 
δα μειας, Απολδρ.

ΔΙΟΛίΕΔΩΝ, ςοατηγός τών Αθηναί
ων, επι τοΰ Πελεποννησιακοΰ πολέμου* 
fclou. 19.

ΝίΟΜΗΔΕΙΑ, γυνή τοϋ Ιφίκλου, καν

I
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^ήτηρ τοΰ Ιολάου. Τγιν. _ 9°ί» f a t i A  Στράβωνος. Εζη ε’ς τήν

ilO H lf iB i)  υιός τοΰ Τυδέως κ<*1 της Χαρακα, η Αλεξάνδρειάν, κατά τήν μαρ- 
Εύρυπόλης, βασιλεύς των Αίτωλών· εις τυριαν τοΰ Πλινιου· ίτάλη υπό του Χαί
την πολιορκίαν της Τρωάδος έδειξε με- σαρος Αύγούςου εις τήν Ασίαν, δία vac 
γάλην ανδρείαν» καί γενναιότητα' εφόνευ- κάμ-τρ τ*Ιν " εΡιΥΡα?>ήν τγ1?' «υνεγρα-Ι* 
βε πολλούς Ανδρείους Τρφαδίτας, μονο- την Γεωγραφίαν ταύτην εις Ηρωικούς 
μαχήσι^ καί μ» αυτόν τόν Εκτορα · ςίχους, ήτις ονομάζεται, και Οικουμε- 
έφόνευσε καί τόν Ρήσον βασιλέα των νης περιήγησις* έξεδοθη έν Βενετία το 
Θρακών, καί έκαμε καί πολλάς αλλας 1513. καί αλλαχού. Εζη τό 20 Μ.Χ. 
ανδραγαθίας. ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ δ Αλεξανδρεΰς» έπισκο-

Δ10ΜΗΔΗ2, περίφημος γραμματι— πος. Ητον εθνικός, και εδεχθη τον χριςια· 
κος· συνέγραψε περί γραμματικής τέχ_- νισμόν’ έχρηματισε ριαΟητής τοΰ Ωριγέ
νης, καί περί ρητόρων βιβλία τρία ,  νους καί διδάσκαλος εις το Κατηχητι- 
είς τήν συλλΛγάν των 18. ένδοξων γραμ- κον σχολεΐον της Αλεξάνδρειάς, το 248, 
ματικών Λατίνων, εις τα  Παρίσια τό μετά ταϋτα έγι»ε και επίσκοπος ταυ* 
1516. καί αλλαχού. Εζη τό 420. της* εςάθη γενναιότατος, εις τούς διωγ-
ΔΙΟΜΗΔΗΣ, τύραννος τής Θράκης, όςις (ιούς των χριςιανων· και εν τη εξορία ων 

έφονευεν απανθρωπως τούς εκειθεν διαβα ί- δίν έλειπε νά ςηρ'.ζη τήν Εκκλησίαν του 
νοντας ξένους. Τοΰτον έφόνευσενό Ηρακλής. Χριςοΰ μέ τας έπις-ολάς του* τόδέ 260, 

ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ, άπό τήν Αλικαρνασσόν ίπέςρεψεν εις Αλεξάνδρειαν. Η λ'ρεσις 
πόλιν τής Καοίας . Ηλθεν εις τήν Ρ«- Παύλου τοΰ Σαμοσατίως τόν παοεκινη- 
(ΐην ώς διδάσκαλος τής ρ ητορικής τέχ_- σε να συγκροτίση σύνοδον· αλλ αυτός 
νης τήν 187, Ολυμπιάδα, καί διατρί- διά τήν αδυναμίαν τοΰ γήρατος του, (ΐη 
ψοις έκεϊ 22 χρόνους, εγινεν εγκρατής ων παρών, πριν νάλυθή ή συνοόος εξε- 
της Λατινικής διαλέκτου, ένθα καί έ— δήμησε προς Κύριον. Εκ των συγγραμ- 
συναξεν ύλην, δια να συγγράψη (ΐίαν (ΐά,των του σώζονται τεμάχιά τινα, περί 
Ρωμαϊκήν ίςοριαν· αυτή δε έφάνη τό ών όρα τήν Βιβλιοθήκην Ανθιμου Γαζί,, 
α . έτος τής 103 Ολυμπιάδος· ορα Γα- ΔΙΟΝΪΣΙΟΣ ο Αντιοχεύς, χρις-ιανός, 
ζήν περί των διαφόρων συγγραμμάτων καί σοφις-ής· εί/εν άνταποκρισιν δι ε- 
του. Εζη το 10 Π,Χ, πιςολών μετά τοΰ Αίνιου. Σώζονται 40.

ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ Αΐλιος, Αττικιστής ό έ πιςολαι του, αΐ όποΐαι έςεόάθησαν εν 
Αλικαρνασσεύς· περί τα 125. εις  των ταΐς συλλογαϊς των Ελληνικών επιςολω/, 

• (ΐεταγενετέρων ίιςορικών εΐ/ε μεγάλην *ν τ 0 ύπό τοΰ Αλδου έκδοσει. Ε,η το 
φήρην ώς σοφιςής Χαί μουσικός, επί 490· Μ. X. ,
των ήμερων τοΰ Καίσαρος Αδριανοϋ' συν- ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ, θράξ πάτροθεν, εγεννη- 
εγραψε πλεΤςα συγγράμματα, έξ ών ε ί- θη εις τήν Αλεξάνδρειαν· έχρηρ-ατισε 
ναι χαί τό περί ανωμάλων ρηυ,άτων. μαθητής τοΰ Αρκςάρχου, όνομα,ετα; και 

ΔΙυΝΪΣΙΟΣ ό Περιηγητής,'Γεωνρά- Ρόδιος, ίπειδήέπολιτογράφη εις *ύτ„ν.
15
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Συνε'γραψε πρώτος τέχνην Γραμματι
κής, έκδοθ. εις τον 4 το’μον της Ελ
ληνικής .βιβλιοθήκης τοΰ Φαβρικίου. Ε
ζη τό 60.Μ. X.

ΔΙΟΝΪΣΙΟΣ Κάσσιος Λογγΐνος, γραμ
ματικός , ρήτωρ, και κριτικός. Ού- 
τος έσπούδασεν εις τάς Αθήνας, καί εις 
τήν Ρώμην" έχρημάτισε σύμβουλος τής 
Ζηνοβίας βασιλίσσης τής Παλμύρας’εί- 
χε -μεγάλην .φήμην διά τήν παιδείαν 
του, καί διά το μεγάλον του μνημο- 
νικον* εκ των συγγραμμάτων του σώ
ζεται μονον τό, περί ύψους λογου, εκ” 
δοθέν είςτήν Λειψίαν τό 1619 μετά δι
άφορων σημειώσεων. Εζη τό 240. Μ.X.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ό Αρειοπαγίτης, ώς χρη- 
ματίσας κριτής τοΰ δικαιοτάτου κριτη
ρίου των Αθηνών, Αρειου Πάγου καλού-\ 
με'νου. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ίεροΰ 
Λουκά, κατηχηθείς υπό τΛ  ΑπΟς-όλου 
Παύλου, εγινε χριςιανός, επειτα εχει- 
ροτονήθη καί επίσκοπος των Αθηνών, ύ- 
πομεινας γενναιως επί Δομετιανοΰ, καί 
τάν μαρτυρικόν θάνατον. Φερεται μία συλ
λογή συγγραμ'μάτων του, περί Ουράνι
ου καί Εκκλησιας-ικής ιεραρχίας, περί 
θείων ονομάτων, περί Μυς-ικής θεολογί
ας, καί από επίιςολάς’ ταΰτα έξδ. εν 
Φλωρεντία.τό 151C, Εζη τό 60. Μ.Χ.

ΔΙΟΝΪΣΙΟΣ Δρακούλης, Ιθακήσι
ος, διδάσκαλος των νήσων, Πάοου καί 
Μηκονου, έςαθη μεγας διά τήν ευγλωτ
τίαν του.

ΔΙΟΝΪΣΙΟΣ Καραβίας, Ιθακήσιος, οίός 
Σπυρίδωνος καί Μαρίας· εγεννήθητό 1774 
εσπούδασε τήν Ελληνικήν διάλεκτον, καί 
τήν Θεολογίαν, εις τηνπερίφημον σχολήν 
τής Σμύρνης, υπό τοΰ έναρίτου Χρύ

σανθού θείου του* Αφιερωθείς ολως *Ιί 
τόν Θεόν, εχειροτονήθη ίερεΰς, και ά- 
φοΰ ικανόν καιρόν περιήλθε τά με'ρη της 
Ασίας, κηρύττων τό ιερόν Εϋαγγε'λιον» 
καί διδάσκων τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
επανήλθε·/ εις τήν πατρίδα του, εξακο
λουθώ·/ τό επάγγελμά του. Τό 1812. ε- 
προβιβάσθη προεςώς τής Εκκλησίας* τό 
δέ 1824. εχειροτονήθη Αρχιερεϋς, καί 
ποιμάνας τό ποίμνιο’ν του μέ ακραν α
ρετήν καί κατά Χριςόν, άπεδήμησε πρός 
Κύριον τήν 14 Νοεμβρίου. 1831,

ΔΙΟΝΤΣΟΔΩΡΟΣ, σοφις-ής, Χίος, α
δελφός τοΰ Εϋθυδήμου" έχρημάτισε πε
ρίφημος εις τήν φιλοσοφίαν, καί ςρατι- 
ωτικήν τέχνην, ΐενοφ.

ΔΙΟΝϊ Σ0δΩΓΟΣ, Ελλην, συγγρα
φείς. Συνεγραψε μιαν συλλογήν επιτο
λών, Πτολεμαίου τοΰ Λάγου. Λουκ.

ΔΙΟΠΕΙΘΗΣ, μάντις Σπαρτιάτης· 
Εζη επί Αγησιλάου. Ηενοφ.

ΔΙ0ΠΕΙΘΗ2, ςρατηγός των Αθηναί
ων, οςις πολεαησας κατά τοΰ Φιλίππου 
ε’ς τήν ©ρα,κικήν Χερσοννησον, καί τρε- 
ψας τους Μακεδόνας εις φυγήν , ήλθε 
καί εις τήν Μακεδονίαν* άλλ ό Φίλιπ
πος μάν ύποφερων τά τολμηματά του» 
έπροσκλαύθη εις τούς Αθηναίους κ*τ 
αυτού· ό δέ Δημοσθένης τόν ύπερκσπί- 
σθη μέ επιτυχίαν. Δημ. περί Στεφ.

ΔΙΟΠΟΜΠΟΣ, Αθηναίος, ένδοξος <ςα- 
διοδρόμος. Π λατ.-

ΔΪΟΣ, υίός τοΰ Πριάμου βασιλεύς της
Τρωάδος. Ομ. 1λ.

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ ο έξ Αναζάρβης τής 
Κιλικίας, ό κορυφαίος τών παλαιών βο
τανικών, καί Ιατρός περίφημος. Συνε'- 
γραψε περί βοτανικής βώ λι» 5, Διαιρεί
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■τήν πραγματείαν του είς τρεις χλάσεις·» σώζονται, καί εν περί άριΙμών πολυγώνων 
«ις φυτά, ζώα, καί με’ταλλα' 07iu.itοΧ ΔΙΠΟΙΝΟΣ, Αρχαίος άγαλμχτοποι- 
τούς τόπους καί χώρας» όπου ευρίσκον- ός, άπα τήν νήσον Κρήτην, έχρημόιτισβ 
ται* διδάσκει τον τρόπον τής κατασκευ- μαθητής τοϋ Δαιδάλου, 
ΐ ς  χαΐδιατηρήσεως* άνχφε'ρέι πολλούς ΔΪΦΙΛΟΣ, Σινωπεός, -ποιητής της 
άλλους βοτανικούς προγενεςέρους, η καί νέας κωμωδίας" επαινείται μεγαλως υ- 
συγχρόνους του. Τά βιβλία του περιγρά- πό τοϋ Αλεξανδρεως Κλ,ημεντος, δια την 
φουοι ο/εδόν 600, είδη φυτών, και 200, έπιτηδειότν,τά του. Εκτων 100. κωμω- 
ζώων, όμοΰ καί μετάλλων' περιε'χουσι δέ διών του, μας σώζονται μονον τινα λει- 
•πολλάς εσφαλμένας δόξας καί πσολή- ψχνα, βκδοΟε’ντα εις τήν συναγωγήν των 
ψεις, περί των ιαματικών δυ/άμεων, καί Ελλ.ηνων Τραγωδιών, και Κωμωδιων του 
ιδιοτήτων αυτών · Εζη επί Νε'ρωνος ,  Γρντίου· !ζη περί τά 3C0, II.X. 
κατά δέ τον 2ο .ίδαν, επί Αντωνίου καί ΔίΦΙΊΛΑΣ, Λακεδαιμόνιός, φρατη- 
Κλεοπάτρας. γός μετά τον Πελοποννησιχκόν πολε-

• ΔΙΟΤίΜΑ, γυνή τις έκ Μαντινείας μον. Εενοφ. 
οοφή, καί εΐδήμων τών 9είων ποαγχά- Δ Ω̂Ν ό Χρ;σός·ομος, υιό; του Πασι- 
των. Πλάτ. ' κράτους . ΕγεννήΟη εις τήν Γροΰσαν

ΔΙΟΓΙΜΟΣ, υιός τοϋ Στρομβίχου, τΤ* Βιθυνίας. Εζη το 120. Μ.ιΧ. Κατ’ 
ναύαρχος τοϋ φόλου τών Αθηναίων.· κα - δ,ρχάς ήτον σοφιςής, εδίδασκε τήν ρη
τά  τών Κορινθίαν. θουκ. '  τορικήν θαυμασιώτατα, διά το οποίον

τοϋ Δομετι- , 
ροφρονύν εφυγεν άπο τά

στεφάνου από τούς αυμπολίτας του. Δημ. T>uy' *κεΪ!55 τυρα/νια*
ΔΙΟΤΙΣΑλ ΒΗΣ, ίρχιτέκτων έκ Πί- «ς ετεροφρονων  ̂ ·φ>  ̂ ^

ζης· ούτος εκτισε τόν περίφημου ναόν ορατής Εωμαικης ^
τοΰ άγιου Ιωάννου τοϋ βαπτιςοΰ, εις τήν κατεφυγεν εις την , ,  ’, < * g.
πατρίδα του τό 1152. Μ X. 7*» την̂ γην μετά κοπων κα. μ A

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δ Αλεξανδρεός, μάθημά- ^  ^  * ^,^οχος
τιχός. Εζη κατά τούς χρόνους τών δΰω δ̂ ντος έ του Δομ-τιχνου, ρ£„
Αντ»νιν©ν, εις -προβεβηκυΤαν ηλιχίαν α τ̂ο  ̂ ^ εΡοα5 τ0' δκ * , i?uou.at
περί τά 360. Μ.Χ. Συνέγραψε 30. βι- Ρ> '> * ™  *τι’<?βί **ί ά-
βλία αριθμητικής, καί ϊφεϋρε πρώτος τόν Εοκκηϊανοϋ ευνοα το^ μ-^  τ >„
αναλυτικόν αυτής τρόπον, τοΰ όποιου Τ·'° τ °'' Τραϊανόν p '·  , g fa s s v

' - · τοδίδουσιν εις τινα Αραβα ίπερνε καί εις την ^  ,ξ
έβερ, διό καί ώνομάσθη εις βα% γήρας «"Τ Ρ . ■ - · - ·

τήν εφεόρεσιν άποδιδουσιν εί 
ονομαζόμενου Γέβερ,
Αλγιβρα· άλλ’ έκ τούτων τά έξ μόνον ώ/ μάς σωζ/^αι 80 λογοιπερι οιαφο
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ρων ύπο9έσεων' ή άρίςη έκδοσις «?ν*ι 
•τής Λειψίας τό 1784,

ΔΙΏΝ Κάσσιος Κοκκηϊανος, εγεννή- 
5η τό 210. ςν Νίκαια της Βηδυνιας. 
Ο πατήρ του ώνομάζετοΚασσιος Αμπρο- 
νανός, έχρημάτισε καί διοικητής τής 
Κιλικίας· ή δέ ρ-ήτηρ του άπό τό γέ- 
νος του Διωνος τοΰ Χρυσοςομου, έξ οΰ 
έλαβε τό έπιδετον Χοκκηνανός. Ο Ζω- 
ναρας καί ό Κεδριανός τον ονομάζουν 
ϊ'ωμαιον, ώς διατρίψαντα επί πολύ σ’ς 
την Ρώμην. Εις τά συγγράαματέ του 
ό ίσιος αναφέρει, ότι δεν ίσπούδασε παι- 
δ,οβεν, άλλ άφοΰ ήλικιωδείς έλαβε/ έ 
ρωτα τής μαδήσεως· «καταγίνετο εις 
τήν Ρητορικήν, Αςρολογίαν, Χρησμο
λογίαν, και Ονειροκριτικήν. Τό δε 180. 
έτος κατετάχδη εις τό Ρωμαϊκόν συμ
βούλιο/, καί τό 193. ετιμήδη μέ τό α
ξίωμα του Πραίτωρος υπό του Περτίνα- 
κος. Μετά δέ τον δάνατον τούτου έμει
νε πάλιν σύμβουλος επί Σεβήρου* επει
δή δε έπασχεν από ποδάγραν, £πές·ρε- 
ψεν εις τήν πατρίδα του, καί βπέζησ» 
μέχρι γήρατος βαδντάτου. Συνέγραψε δι
άφορά ’ συγγράμματα’ μάς αναφέρει ό 
ίδιος εν σύγγραμμά του περί ενυπνίων. 
Σώζονται ετ ι μέρη τινά τής Ρωααΐκής 
του ιφοριας, τήν όποιαν είχε συγ
γράψει εις 80 βιβλία, δπου εΤναι διε- 
οπαρμένη καί ή ίςορία τοΰ Κομμόδου. 
Είς τους νεωτερους όμως εύρέδησαν καί 
τΐ/α αλλα εξ αύτών των βιβλίων λεί
ψανα, τά οποία προσετίίησαν εις τάς 
νεωτερας εκδόσεις. Εξιδοδησαν δέ τά 
ο .γγράμρ-ατά του άπαντα μετά σημει- 
*··σ:ων τού Φαβρικιου, 
πο/.,',ω» χ ιρσγεαφω/,

νάκων Ελληνικών, καί Λατινικών, τα 
1750.

ΔΙΩΝ Συρακούσσιος, υιός τοΰ Ιππα- 
ρίνου, καί άδελφάς τής Αρις-ομάχης γυ- 
ναικάς Διονύσιου τοΰ Πρεσβυτε'ρου, τυ
ράννου των 2υρακουσσων· έχρημάτισεν 
επίσημος σύμβουλος των δύω τυράννων 
Διονυσίων, καί θερμός ύπερασπιςής τής 
ελευθερίας των συμπολιτών του· άλλα 
κατατρεχδείς υπό του τυράννου, καίςε- 
ρηδείς όλων του των ‘κτημάτων έξωρί- 
σδη. Συνάξας ςρατεύματα εις τήν Ελ- 
λάύχ έπεςρεψεν εις τήν Σικελίαν, καί
ν · ν ' . · y * ι. ιωςκ; τυν Λιονυσιον, απεκατεςησε την 
προτεραν ελευθερίαν ε’.ς την πατρίδα 
του. ΙΓλουταρ. Αιών.

ΔΙΩΝΔΑΣ, Αθηναίος, οςις κατηγο
ρεί τό ψήφισμα, διού οί Αδηναίοι άπε- 
φασίσα/ νά ςεφανωσωσι τν'ν ρ' ητορα Δη
μοσθένη/. Στεφ. 320.

ΔΙΩΐΙΠΠΗ, μία των δυγατε’ρων τοΰ 
Δαναοί/, ήτις έφονευοε τον μνηςήρά της 
Αίγυπτον, Απολδρ.

ΔΙίίϊΙΙΙΙΙΟΣ, Αθηναίος, περίφημος 
άδλητής. Ούτος πολλάκις Γκαβέ τόν ς-ε- 

.φανον εις τούς Ολυμπιακούς αγώνας, 
ΰς-ερον ήκολούνησε τόν μεγαν Αλέξαν
δρον ε’.ς τήν Ασιαν. Αΐλ.

ΔΙΩΡΗΣ, υιός τοΰ Αμαρυγκέως, δςτς 
ηλδεν εις τήν πολίυρκιαν τής Τρωάδος 
ήγεμων των Επειών μέ 10. πλοία* έ - 
φονεύδη υπό τού Πύρ’ρ’ου ςρατηγοΰ των 
Θρακών. Ομ, 1λ.

ΛίνίΗΤΩΡ, βασιλεύς τής Κύπρου, προ- 
τερον* δέ βασιλεύς τής νήσου Κινύρας.

ΔΟΒΕ!γΟΣ, Ιωάννης, ένδοξες φιλόσο- 
άνατομος, φυσιολόγος, και ζωολο- t 

γος. Εδιύαξε την μ4ταΛΑΐ>.η/, κχ. φυαι-
έπιδυ,ρδωμένα έκ φος,
A0U Ιον Τ.ί.“



*ήν ζωτική* «ϊχ* ^γάλτ,ν δπο*λη*ιν Αφρικής, * « ί τής Μούνδ^ς. Εβαλε κ«ί 
** ί etc τήν πατρίδα του, x * l etc «λην « ^ « « α ν  εις τηνΖμυρνην τόν Τριβο- 
«τ’ » Εύοώπην. Απέύανεν εις τά Παρίσι* νιον, ενα των φονέων τοΰ Καίσαρός, S i *

^ ή ί^ ^ ε ίς  ηλικίαν ®*· χρόνων, κ*ί εν- τοΰτο εκηούχθη *λ%®5 της πχτρίόος. 
HeiioOn u i μεγάλη·/ τιμήν είς τον κή- Μετ ολίγον χχφον, εφονευθη μονος τον 
ĉov των «ροτών, επάνω είς τήν ράχην είς τήν Ααοδικειαν, οπού ητο «ο ιορ- 

<εοΰ Μπελβεδε'ρωο, μετ ιξό των δένδρων, κημένος από τον Κασσιον. το J ·  ̂ '
κ ί  οποί* όΙδιος είχε φυτεύαει. ΔΟΛΤΗ.Σ Αουάοβικος, ποιητής, εγε/

ΔΟΖΑΖ Γεώργιος, εγεννήθη εις τήν νήΟη εις τήν Βενετίαν^ τό Ϊ̂ Ο̂ · ήτον 
Ζιχελίαν" απεςάτησε μέ τινχς όμόφρω- ενχς από τοος καλύτερους συγ νραφ-ί 
ν«ς Ούγγρους κατά τοΰ Ιερατείου καί τοΰ χίώνός του, και ήθελεν ε.ιναι καλή- 
κατά των εύγε·,»·/ ι ό  1515. Μ.Χ. Οί χ- τερος, άν δεν έβιαζιτο άπο χναγχην νχ 
ποφάται τον εςεψχν βασιλέα, χλλ είς γραφή μ* ταγυτητα.  ̂  ̂  ̂(
ολίγον διάςημχ καιροΰ ένική&η άπο.τόν ΔΟΑΓΙΝΟΔ, ϊ  '1 //τ,νη ε.< την Νοσα 
Ιωάννη/ Βοεβόδα Τρχνσιλβανίας · χυτός ραν πολιν τής Ιταλία,  ̂ ε,α^η ^μα,Τ  ̂
ΰςερον από μεγάλος τιμωρίας, τόν εκά- τής “*ον 1 εριίνυου 2ιγαρ»λλη. Οΰτος ε- 
^ιΐσεν επάνω είς ε/α θρόνον σιδηροΰν, λεγεν ότι ή επιςημη, τήν οποία/ αυ»ος 
κχΐ ε?ς τήν κεφαλήν εβαλε ςέφανον συ- εόΆχσκεν ήτο νομος·. τον οποίο/ e-p·' 
δηροϋν,κχΐ είς τήν χεΐράτουεδωκε σκήπ- 1'*ν άναγκαιως να εξακολουθούν οί α/- 
τρον σιδηροΰν* ολχ εύγχλμένα από τήν ίρωποι, κχι ότι ητον^μιχ τελειο.,οιη- 
κάμινον τοΰ πορός, οις τοΰ W;iou νομού1 εκκμε πολ ους ο

Δ OR. ΕΝ Αμποννέμ, ίνδοξ-ς χς-ρολό- πχδοό; είς τήν Λομβαρδίαν. Ελεγε προσ- 
γοε Αρχψ, εζη περί-τα 823, Μ.Χ. ά - *τι οτι ο 11/πας osv ήμ-.ορ^ϊ να κρα 
πίκτησε μεγάλη·/ φήμην, καί αναριθ- τή τα κλειδί* τοΰ ΗαραΑ-ίσου- οτι 
μήτοος θησαυρούς, εναντία τοΰ επχγ- οί Καθολικοί πιςευου/ ότι αντα ει/αι - ς 
γέλματός του· ε,όμιζε τήν Ας-ρολογίχν, τάς χείρας τοΰ Πάπα, καί ότι *υτο, 
ώς μίαν ψευδή τέχνην, διότι μίαν ήμέ* εισάγει κχί εξάγΐ". οποίον δελει, και δια 
ρ*ν » /χς τόν ήρωτησε, διατί οπλχνίτης τοΰτο χυτός πρ ιπ ιι νά ηναι άγιος, τα- 
Ζεός ητον ευτυχής; καί αύτός τόν άπε- πεινός, καί πτωχός, καθώς ό άγιος Π»- 
κριίη ότι, νομίζετα» ευτυχής, επειδή ο{ τρος. Τό J3U. δ επίσκοπος τής Νοέαρας 
άςρολόγοι τόν έκαμαν τοιοΰτον. τόν συνελαόε με τήν γυ/αϊχχ του και

ΔΟΛΙΟΣ, δούλος τοο Λαερτου, πα- μ ΐ τινας οπαδούς του, και τύυί 
τρός τοΰ Οδυσσε’ως εν ΐδάκη. Ομ Ιλ. είς, κομμχτια, κ α ί τ α  μέλη των ερριψ*ν 

ΔΟΑΟΒΕΛΑΖ Πούβλιος‘ κορνήλιος, *;·ί ̂  9ωτί“ν x «  «
Ινδοξος Ρωμανός, γαμβρός τοΰ Κ,ικίρω- AOASiii, υιός τοΰ Λήρυκος  ̂ νμ1̂  ’
νος· ήτο φίλος τοΰ Ιουλίου Καίσαοος, από τήν Τρωάδα, οςις δι*
καί εχθρός τοΰ Πομπηίου· εύρέθη εις δι- λη- ταχύτητα των ποδ«,>ν του, ε ‘

* . ί ν * , «/-̂  —-θΟΊ 'XW't Ε*ίνΐν«ήαφορους πολέμους της Ψαρσάλου, τής είσελθο εις τυ
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vavt γιχμαλωτισβη ως κατάσκοπος, ΰπο 
τοίΓ Διομήδους και Οδυσσε'ως, καί εφο- 
νεύθη. Ομ. Ιλ.

ΔΟΜΊΝΙΚΟΣ Ζαμπιε'ρης, περίφημος 
ζωγράφος, εγεννήδη είς την Βολωνιαν το 
1581, ήτο κάλλιςος άρχιτεκτων. Εκ
τισε τον ναόν της άγιας Μαρίας !εΐς 
τήν Ρώμην.

ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ Νερών, Ζ. Νε’ρων Δο- 
μετιανος ,

ΔΟΜΕΤΙΑΝ0Σ Τίτος Φλάβιος, υιός 
τον Ούεσπεσιανοΰ καί της Φλαβίας. Ε
γεννήδη τό 15. Μ. X. εχηρύχδη αϋτο- 
κράτωρ το 8ΐ. Κατ άρχάς ύπεκρίνετο 
γλυκύτητα, ελευθεριότητα, αφιλοκέρ
δειαν, δικαιοσύνην, και εν γίνει πάσαν 
αρετήν* άλλ εντός ολίγου μεταβολών 
τούς τρόπους του, εξετελεσεν εκεΐνας τάς 
ανηκούςους καί άπίς'ους ωμότητας* έ
χυνε ποταμηδόν τό αίμα των Χριςια- 
νων, ζητών να απόσβεση διολου αΰτό τό 
όνομα* έπρος-αξε καί έθαψαν ςω/τανήν 
τήν Κορνηλ^αν, έπι προφάσει οτ. ν,τον 
ασελγής, ενώ ό "ίδιος συνεζησε πολΰν 
καιρόν μετά τής ανεψιάς του, ώς μετά 
τής νομίμου του γυναΐκός, Απαιτοΰσεν 
ω^ε οί πολίται είς διαφόρους αναφοράς 
των νά τον ονομάζουν Θεόν και Κύριον. 
Απεβαλεν άπυ τήν πόλιν του τούς σο
φούς, ανδρας, καί πεπαιδευαε’νυυς, καί 
μαλιςα τους 190ριογραφους. ϊ'ελος τόν 
έφόνευσαν τήν 18. Σεπτεμβρίου τι, ίί6. 
JVI. X. εβασίλευσε χρόνους 15. ή δέ Γε
ρουσία τόν ύςερησε καί αυτής τής ταφής.

ΔΟΜΝ1ΝΟΧ , φιλοσοφος, Συριανός, 
μαθητής του Προκλου. Ο Δαμάσκιος* λε- 
γείν, οτι εγραψεν εναντίον των δοξασι
ών του Πλάτωνος.

■ ΔΟΝΑΤΟΣ, απο τήν Φλωρεντίαν, πε* ! ΐ
ρίφημος γλύπτης* ες·άδη πρίγγίψ, · καά · 
διδάσκαλος τής γλυπτικής τοΰ αίώνός ' 
του. Απεθανε τό 1466. Μ.Χ,

ΔΟΝΑΤΟΣ Φραγγϊσχος, ήγεμών τής 
Βενετίας* αυτός ετελείωσε τό παλάτιον 
τοΰ άγιου Μάρκου, καίήρχησε τό κ τ ί-  
ριον τής βιβλιοδήκης. Απεδανε τό ,1545.
Μ. X .

ΔΟΝΔΗΣ, ό λεγόμενος Ιωάννης, εγεν  
νήδη είς τό Παταύϊον, καί άπε’δανε τό - 
1792. ήτο ρ’ .-,τωρ, Ιατρός πρακτικός, Μ 
κάλλις-ος μαθηματικός, καί με'γας τεχ- ; 
νίτης .

ΔΟΜίΓΑΣ Κάρλος, Ιταλός, αριςο£ 
αρχαιολόγος* συνε’γραψεν ενα βιβλίο*/ ε- 
πιγραφομενον, ε'ίδησις τών νομισμάτων 
καί άργυροχοπ'ίου τής Μπρεσης.

ΔΟΝΗΣ Ιωάννης, από τήν φλωρεν- I 
τίαν, μουσικός καί γραμματικός ένδο
ξος’ τά συγγράμματα του, περί παλ.αιας 
μουσικής, εχουσι μεγάλην ίπόληψιν. A- J 
πε’δανε τό 1647.

ΔΟΞΑΠΑΤΓΗΣ. Ζ. Νείλος Δοξαπατρ.
ΔΟΙ’ΙΑΣ Ανδρε’ας, από τήν Γενεύην* 

οΰτος τό 1528. άπεβαλε τόν βασιλικόν 
ς-εφανον τής πατρίδος τοΰ, τόν όποιον 
τοΰ επροσφερε Κάρλος ο πε’μπτος. Εύ- < 
χαριςεϊτο νά εχη κάλλιον επώνυμον ά- 
νακαινιφής τής πατρίους του, παρά βα
σιλεύς* υπηρέτησε διαφόρους ηγεμόνας* 
έοιωξε τούς Γάλλους από τήν πατρίδα 
του* ένικησε τούς Τούρκους εις μίαν ναυ
τικήν μάχην* εκυρίευσε τάς παλαιός 
Πάτρας, καί τήν Κοοωνην. Απεδανε το 
1560. είς ηλικίαν 89. χρόνων. Ελαβε 
μεγάλην δόξαν, άποδανών διεκρίνετο μέ 1 
τό, πατήρ τής πατρίδος. -1



toy, -coy όποιον ε<ς*λε« 1tP°« , λθ1’
πούς συμμάχους μι™ -V  
tow βασιλίωί Παυσαν**»* « λ*0” »
v i  ίπκτρίψη P *  3λ>ϊον εί« W  Σ«*Ρ7 
w ,  *«τάβίλησιν τών συμμαχικών Ελ
ληνικών πόλεων, ©ουκ.

ΔΟΙΤΚΛΕΙΔΑΣ, Λακεδαιμόνιος, ά- 
γαλματοποιός, μαδητής τοΰ Διονυσίου. 
Παυσ.

ΔΟΡΤΚΑΕΪΣ 2 παρτιάτης, υιός τοΰ 
Ιπποκοωντος, τον όποιον ίφονευσεν ό 
Ηρακλής. Απαλοδρ.

ΔΟΓ’ΤΚΛΟΣ, νόβος υιός τοΰ βασιλέ- 
ως ΙΙριάμου, φονευδείς από τον Αΐαντχ 
τόν υίον τοΰ Τελααωνος. θα .

ΔΟΡΤΛΑΟΣ, ςρκτηγός τοΰ Μιδριδά- 
του βασιλέως τοΰ Πόντου.

Δ02ΪΘΕ02. Εζη περί τά  220. Μ.Χ. 
άφήκε μίαν γραμματικήν με ύποληψιν, 
πλήν άνίκδοτον μέχρι τοΰδε.

ΔΟΪΔίΓ ,  Αμερικανός , περίφημος 
ιεροδιδάσκαλος, καί θεολογος άρκςος. 
Απίθανε τό 18ΐ9.

ΔΟΪΡΟΓΑΣ , Γουλί όλμος Καρδηιά- 
λης, καί αρχιεπίσκοπος τής Κάμβριό» 
πόλεως τοΰ Βελγίου, ό πρώτος υπηρέ
της του Δουκός τοΰ Ορλεάνη. Ουτος ό 
Καρδηνάλης μόλον ότι «.πέρασε τήν ζω
ήν του εις τάς μεγαλτ,τέρας άσωτίας, 
«φηχΐ 12. άκατομΰρια φρχγγχ· απίθανε 
το 1/23, και κανείς δεν ήδίλησε να, τοΰ 
κάμη έναν επιτάφιον λόγον.

ΔΟΤΓΙΑΡΔΙΝΙΙΣ Κάρελ, ζωγράφος Ολ
λανδός" άπείανεν ε|ς τήν Βενετίαν τό 1678 

ΔΟϊΖΑΣ, αριτος ποιητής Ολλανδός, 
ητο πολλά γενναίος" ύπερασπίσδη τήν 
Δίϋδεν πόλιν τοΰ Βελγίου^ άφοΰύπε-

Χριωσε τούς Ισπανούς νά σηκώσουν j t t i
ςρατεύματά των. Εσύνδεσ» διάφορα ποι
ήματα, συνέγραψε τήν ίιςορίχν τής Ολ
λανδίας. Απίθανε τό 1604.

ΔΟΓΚΑΣ, Γιάκομος, από τήν Σικε
λίαν, κάλλιςος άρχίτέκτων, καί γλύπ
της· εσποϋδασε ταύτας τάς τέχνας εις 
τό σχολεϊον του Μηκελαγγελου· ητο και 
ίπετήδειος ποιητής.

ΔΟϊΚΑΣ Ιωάννης* έγγονός τοΰ Ια
τρού Μιχαήλ, καί απόγονος τής βασι
λικής οικογένειας των Δουκών. Μετά 
τήν άλωσιν τής Κωνςαντινουπόλεως κα- 
τέφυγεν εις τήν Μιτυλήνην προς τούς 
εκεί χρκςιανούς διοικητάς, Δομίνικον · 
καί Νικόλαον, οΐτινες τόν εςειλαν εις 
διάφορους πρεσβείας πρός τούς Τούρκους. 
Συνεγραψεν ίςορίαν συνοπτικήν από Α- 
δάμ μέχρι τής υπό των Τούρκων άλω·* 
σεως ταύτης τής νήσου, ήτις δυνίβη 
τό 1462. τήν όποιαν περιγράφει διε- 
ζοδικωτχτα.

ΔΟϊΚΟϊΈΝΕΣ , Αβλάμης, μέγας 
ναυτικός τής Γαλλίοις. Η Σβεκία οϋσκ 
σύμμαχος μέ τήν Γαλλίαν τόν εζήτη- 
σε διά νά πολεαήση τόν βασιλέα τής 
Δχνιμαρκίαΐς· ελδών δέ τον ίνίκησε, καί 
ύπεχρεωσε τά βαρβαρικά ςρατιύματα 
νά ζητήσουν τήν ειρήνην, Η ύπερήφ 
νος Γένοβα εςειλε τόν διοικητήν της 
να τελείωση τήν ειρήνην. Αλλ’ αί μ  — 
γαλαι του εκδουλεύσεις δεν ελαβον αμοι
βήν από τήν Γαλλίαν. Μετά τόν δανα» 
τον του ό υιός του άνεχώρησεν άπο τή> 
Γαλλίαν, καί άπε'ρασεν εις την Γερμα
νίαν, φόρων μαζή του καί τό σώμα τοΰ 
πατράςτου’ επάνω δέ εις τόν τάφον τοι» 
έγραψε τό άκόλαυδαν* ή Ολλάνόα εςη -
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σεν εϊς τιμήν Δουκουίσνες μαυσωλεϊον, 
καί ή Γαλλι* ήρνήθη όλίγην γην τοΰ 
νικητοϋ τη?.

ΔΟϊ ΟΝΧΝΟΣ άρχιτεκτών εκ Πίζης' 
ούτος έκτισε τό περίφημου σημαντηρι- 
ον ( καμπκναριόν ) της Πίζης» όλον από 
μάρμαρα, τοΰ όποιου ή κορυφή κλίνει 
οκτώ πήχεις 'περισσότερον από τό θε
μέλιον. Ούτος Ιγεννήθη περί το» 1115. 
Μ. X.

ΔΟΓΠΟΓΗΣ, σοφός Γάλλος* ούτος συν- 
ε'γραψεν εν* βιβλίον, περί τής άρχής 
όλων των θρησκειών. Απίθανε τη κθ. 
Σεπτεμβρίου 1809.

ΔΟΓΡΛΝΤΗΣ ΦραγγΤσκος, εις των 
πρώτων συγγραφε’ων τής Ιταλικής μου
σικής* αυτός επρόσθεσε διορθώσεις, μό. 
λον Οτι ήτο διορθωμένη από τόν Hop— 
πορα καί άπό τόν Λέοντα* έδωσεν αρχήν 
εις το σχολεϊον, άπο το όποιον εϋγή- 
καν οί ΓΙεργλίζοι, οί Γομελλοί, οί Γουλι- 
ελμοι, οί Φεναρολλοι, καί άλλοι διάφοροι, 
των όποιων τά αρμονικά ποιήματα με- 
τεδοθησαν εις όλην τήν Ευρώπην. Απέ- 
θανεν εις τήν Νεάπολιν εις ηλικίαν 76. 
χρόνων .

ΔΟΓΡΕΖΗΣ, Ιταλός, ούτος συν- 
εγραψεν υπομνήματα άξιολογα εις τόν 
Ιπποκρότην. Τό σύγγραμμα τούτο ε- 
πωνομάσδη υπό τοΰ Βοερραβίου θησαυ
ρός πολύτιμος.

ΔΟΓΓΕΡΗΣ Αλβέρτος, εις των εκ
λεκτότερων ζωγράφων τοΰ αΐώνός του* 
εγεννηνη εις τήν Νορίμβεργην, ήξευρε 
και μαθηματικά* η φυσική του ευγλωτ
τ ία , καί μαθησις τον έκαμαν νά γί- 
υη ό πρώτος εις το συμβούλιου τής πα
τρίδες του* χαιρων προσέτι αρκετήν ύ-

πόληψιν άπο τον αδτοκράτορ* ΜαζιμίΚ, 
λιανόν. Απε'θανε τό 1528. εις ήλικί*# 
57. χρόνων.

ΔΟΤΡΗΣ δ Σάμιος, σύγχρονοί 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου" συνεγρ*·* 
ψεν εθνικά, καί ίςορίαν τής Μακιδο» 
νιας . Τό πρώτον σύγγραμμα περιεΐχ· 
πολλάς ιςορικάς καί γεωγραφικός ιδέας 
των διαφόρων λαών τής Ελλάδος" τό 
δεύτερον διαλαμβάνει περί τής Αλέξαν
δρου οικογένειας καί των διαδόχων αύτοΰ*

ΔΡΑίΓΟΝΤ-Ρ' ΕΪΖ, άριςος, πειράτηί 
επί τής βασιλείας τοΰ Σολιμάνου το* 
πρώτου. Τό 1550. κατετρόμαξε τας θα* 
λάσσας τής Σικελίας, καί τής Τοσκα-* 
νης* τέλος έγινεν αιχμάλωτος μέ 13# 
πειρατικά πλοία, άπο τόν Δοριαν Ιανετ* 
τΐνον, έπειτα όμως έλευθερωρείς άπό τόν 
Βαρβαρίσα ήφά/ΐσε τήν Καλαβρίαν* κα
ταδίωξε τόν ς-όλον των Ισπανών* εκυ-\ 
ρίευσε τήν Τριπολιν, καί απίθανε τ» 
1565. άπό καιρίαν πληγήν, τήν όποιη 
αν ελαβεν εις τήν πολιορκίαν τής Μάλ
τας .

ΔΡΑΚΙΟΣ, εις των 4 . ηγεμόνων τών 
Επειών εις τήν πολιορκίαν τής Τρώα* 
δος, Ομήρ. 1λ.

ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ, εις των τριάκοντα» 
τυράννων. 1

ΔΡΑΚΟΝΤίΟΣ, Σπαρτιάτης, όφΐί 
έξωριοθη άπό τήν πατρίδα, καΐέζηβίς 
τήν Τραπεζοΰντα. Εενοφ.

Δΐ'ΑΚ Φραγγϊσκος, εγεννήθη είς τήν 
Αγγλίαν* εςάθη περίφημος περιηγητής« 
κατά θάλασσαν τοΰ 16 αίώνος* τό 1567. 
έκαμε τήν πρώτην του περιήγησιν είς 
τήν Αμερικήν, καί έκυρίευσε .διάφορα ! 
πλοία τώ Ισπανών» τό 1577. περιήλθ#



δλον *ov γόρβν τ«ΰ κόσρ*υ, x «  ίφερεν 
»ϊς τήν Αγγλίαν άναρίβρητα «λούτη, χαί 
«φελίρους γνώσεις* ?λ*& {^εγάλην δό
ξαν « V  *Λ “°β1Ι)ί ίχςρατείας
• m f  (Μς Ίβ 1596, Ιξονσίαζεν 28. ρε- 
γ*λ« πλοία <1$ τήν θάλασσαν τής Α_ 
ρεριχής, όχου έτελείωσε χαί τάς περι- 
ψήρους περιηγήσεις του, χαί τον βίου του.

ΑΡΛΚΩΝ, ό ςρατηγός , περίφηρο; 
γραρρατιχος, περί τόν πέρτον αιώνα' 
Αφήκε διάφορα συγγράρρατα, εξ αυτών 
*να ρονον εσώδη εις ήράς, τό % ποιον επι
γράφεται, περί Μέτρων Ποιητικών' τό 
χειρόγραφον τούτου εύρίσχεται είί τήν 
βιβλιοθήκην τών Ιίαριαίωυ* έξίδόδηύπο 
•το» £ρραίου.

ΔΙΆΚΩΝ, ίγγονός Ιππον.ράτους τοΰ 
περοφήρου ίατροΰ, χαί αυτός Ιατρός* ί- 
ατρεύσε τήν Ι'ωξάνην, ήτις ουγχατοιχοΰ- 
« ε  ρέ τόν ρέγαν Αλέξανδρον.

AVHSOl, έπίσηρος Τρωαδίτης* έφο- 
νεύδη εις τήν ράχην ύπό τοΐί Εϋρυαλου, 
ύποτρατηγοϋ τοΰ Διορήδους. Ορ. Ιλ.

ΔΡΟΥΣΟϊ, υιός τοΰ Τιβερίου Νέρω- 
νος» χαί της Λυοίας, εγεννήδη τό 33. 
H.X.. Ητον ανδρείος, υπέταξε τούς Γρι- 
ζόνους, ενίχησε τους Γάλλους, χαί Γερ- 
ρανοΰς, χαί οΰτως ελα£ε τό άξίωχα τοΰ 
Πραίτωρος- έςαχολουδών δέ τάς νίκας, 
ελαοε το ονορχ Ιρπερατωρ, από τούς 
ςρατζβτας του, το οποίον ο Αυγουςος 
δέν το τέλος επεσεν από τό ά
λογον, και απεδανεν εις ηλικίαν 30, χρό
νων. τό 9. Π.Χ.

ΔΥMAS, πατήρ τοΰ Α,ιίου, χαίτης 
Εκάβης, γυναικός τοΰ ϊΐριάρου, ήγερο- 
νο; τής Φρυγίας.

ΑΓΣπόδΥΐΟϊ, ν.όςτοί,Πίλιοπος, 4-

πό τοΰ όποιου ωνοράοϊη ή ί» Ηλιδι πό
λ ις , Δυοποντιον. Στέφ. Βυζ.

ΔΩΓΙΕ1 2 , υιός του Αναξανδρίδου, οα- 
σιλέως τής Σπάρτης · ουτος έλΟών ρ,ΐ 
ρίαν αποικίαν Λακεδχιρονίων εις τήν 
Λυβίαν, έδιωχδη εκειδε'ν ρετά τρεις χρό
νους· ελδών δέ εις τήν Σικελίαν, χαί π»·
λεαών χατά των Φοινίκων, ίδανατωδη 1 f
ρέ όλους τούς Σπαρτιάτας, τούς όποιους 
είχε ρεδ ίαυτοΰ.

ΔΩ ΓΙΟΣ, δυγάτηρ του Δαναού, ή ό
ποια έφόνευσε τόν ρνηςήράτηξ Κερ- 
κήςην, Απολδρ.

ΔΩΙ’ΙΣ, ρήτηρ Διονυσίου τοΰΝεωτε- 
ρου, τυράννου των Συρακουσιων, Αίλ.

ΔΩΙΌΘΚΟΣ, εις πεπλασρένος επί
σκοπος τής Τΰρου. Θέλ.ουσιν, ότι εραρ- 
τΰρησεν επί Ιουλιανοΰ τόΐ07, έτος τη» 
ηλικίας του. Ούτος δέν έχρηρατισε πο
τέ συγγραφεΰς" άλλ άλλος τις περί τ «  
315, Προκόπιος όνοραζορενος, συνεγρχ* 
ψε ρίαν πραγρατείαν περί των 70. Α- 
ποςολων, χαί τήν ύπέοαλεν.,ΰπό τό ο- 
νορα τοΰ Δο'ροδίου, διά τάςρεταξϋτής 
Εκκλησίας Κωνςαν'τινοϋπολεως καί Ρω- 
ρηςφιλονεικ ίας' έξεδοδη εν Παρισίοις, 
ρέ τό χρονικόν τοΰ Πασχάλη. ΐό  1068,

ΔΩΙ'υΘΕΟΣ Βλησρας, Ιερορόναχος, 
Ιδακήσιος, όςις έσπούδασεν εις τάς Α
θήνας* έ,άδη ίεροκήρυξ τής Μεγάλης 
Εκκλησίας έν Κωνςαντινουπολει.

ΔΩ ΙΌΣ, υιός τοΰ Ελληνος, και βα
σιλεύς εκείνου του ρέρους τοΰ ,11α.ρν α- 
σοΰ, τού καλαυρένου Δρυοπια, ίπεοτη' 
ώνοράσδη ύπ *ΰτοΰ AWfif·

1«
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ΕΓΓΝΧΡΔΟϊ ,  μυςιχος σύμβουλος τον 

«ύτοχράτορος μεγάλου Κάρλου. Συνε- 
γραψε τήν ίφορίαν -τούτοι τοΰ αυτο- 
χράτιρος, καί τα χρονικά σι^μβάντα τής 
Γαλλίας, χαί Γερμανίας, Απίθανε 
τό 844. Μ. X.

ΕΔ0ΓΛΡΔ02, βασιλεύς τής Αγγλίας, 
επωνι ,̂άοδη είρήνοποιός* εδιώρισεν ε’ς 
τήν Ουαλίαν, Ιπαρχίάν της Αγγλίας, 
ετήσιον μισθόν είς τον, όςές ύπήγαινεν εις 
αυτόν ενα δέρμα λύκου, καί ούτως ήλευ- 
θερωσε τήν Αγγλίαν από αυτά τά ζώ*.

ΕΖΕΚΠΙΛ, Ιουδαίος, εζη τό 100, 
Π.Χ. Συνεγραψεν εις Ελληνικήν διάλεκ
τον Τραγωδίαν, ητις επιγράφεται Εξα
γωγή, τής οποίας τά αποσπάσματα , 
Ιξεδόίησαν ύπό τοΰ Λεκτιον, εις τήν συλ
λογήν των διάφορων ποιητών,

ΕΖΕΛΪΝΟΣ, ϊνδοξος ς-ράτηγός, Ιτα
λός. Η πατρίς του τόν εμίσηΟε, διότι η- 
το τύραννος, χαΐ (λέ υπερβολήν άσπλαγ- 
χνος· εκυρίευσε τήν Βέρνην καί τό Πκ- 
τχύϊον, καί εφόνευσε 60. χιλναόας κα
τοίκων· άφωρίσδη από δύω Πάπας» αλλ 
αυτός τούς επερίπαιζε· τίλος πάντων, 
όλη ή Ιταλία ε’κινήδη ενάντιον του, και 
νικηθείς εγινεν αιχμάλωτος, τήν α Οκ
τωβρίου 1259. άπίδανεν άπό τον θυ
μόν του, καί ούτως ήλεοδιρώθη ή Ιταλία, 
άπό ενα τοιοΰτον άσπλαγχνον Οηριον.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Ιγεννήδη τό 120. εις 
τήν Ελλάδα, οΰχί δε εις τήν Γαλλίαν, 
καθοις τις των παλαιών ύπίλαοε" και 
απίθανε τό 202, Νιος ών ήλθιν εις τήν 
Σμύρνην, καί ίδιδάσκιτο ύπό του Πο

λυκάρπου, χαιεπειτα ίδιδάχδη ύπότΙ-4 
νος ανωνύμου διαδόχου τών άποςόλων· · 
πότε όμως, καί διατί άπήλθεν εις τήν] 
Γαλλίαν, δέν ήξεύρομεν' εις τόν καιρόν’·] 
δε τοδ μαρτυρίου τοΰ Ποθεινού επισχο· j 
που τοΰ Λιονίου, κατά το 177. ων Ικεΐ* j 
εγινε διάδοχος τούτου Τοΰ θρονου, και j 
τόν ετίμησε μό τόν ενάρεΤον τευ βίον», 
Κοινή γνώμη περί τούτου είναι, ότι ε -  ‘ 
λαβε τόν ς-εφανον του μαρτυρίου τό ΙΟ. 
ετ ς τής αυτοκρατορίας τοΰ Σεβήρου· 
Συνεγραψε πολλώτάτα εκχλησιαςιχά συγ· 
γράμματα, από τά ύποΐα μερικά είναι] 
χβτά Αιρετικών.

ΕΙΡΗΝΗ, αυτοκρατόρισσα τής Κωνσ
ταντινουπόλεως, περίφημος διά τήν ύ-> ’ 
ραιότητάτης, διά τήν πολιτικήν, καί 
τήν-’ κενοδοξίαν, ήν είχε νά βααιλεύη εις 
τό διάςήμα τής παιδικής ηλικίας τοδ 
υίοΰ της, Κωνς-αντίνου τοΰ ογδόου, διά 
τό όποιον απέκτησε πολλούς εχθρβύς. 
Ούτος φθάσας εις ανδρικήν ηλικίαν, τήν 
ύφερησε πάσαν εξουσίαν, άλλ αυτή συ/- 
ωμοσασα χατα τοΰ υίοΰ της, τόν εφυ* 
λάκωοε χαι τόν έτΰφλ,ωσε τό 799. έπει
τα έοασίλεοσεν αυτή εως τό &0ί. καθ 
ή/ εποχήν ή Νικηφόρος, τήν εξώρισεν εις 
τήν, Μιτυλήνην, όπου απίθανε τόν αχό- ' 
λουθον χρόνον. (

Ε1ΙΉΝΗ, ποιήτρια, άπό τήν νήσον ] 
Δήλο·/. Ηνδΐΐ ε’ς τόν καιρόν τοΰ Δίωνος | 
τον Συρακουσίοο. Αύτη σφνόγραψεν ίν ώ' ϊ 
ραιότατον ποίημα, ε’ς Δωρικήν διάλεχ* 1 
τον, εις τριακοσίους ςΊ'χους* εσύνθι?· | 
κ»ί ίπ ’.γίάμματα, Λι'γουσιν οτ; οϊ ς ΐ»  |
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Χ·»*η# πλησιάζουν ·!< τήν μεγΛοπρί. ΚΚΔίΚΟΣ, Λχχείαΐμ,^ιΟς,
"**t*v τ«ϋ Ο|(ίφο»ι Απίΰχνεν είς ήλικι- μος ναύαρχος. $ενοφ.
« '  19· ΧΡ̂ *“ν· , ΡΚΜ1 Τ0 2 , Σπαρτιάτης, W « v

Ε&ΑβΗ, β»γ*ση* τοΰ Κισσεοις, ίχ -  τ «ν Είλωταν.
*Λμ.ϊ τής ep i* i) i, * «  γυνή τοΰΠρι- ΕΚ'ΓΩΓ, υίύς τ ο ΰ  Πριάμου, χαί τής 
•μου. ** τοΰ ύποίου ίγ»*ν*»* υιοί; 10. Εκάβης, j  άν$ρειο'τχτος των Τρώων. Ε - 
τ·*  Βχτωρχ, w  Πχριν, τύν Δηιφοβον, μεγάλην γενναιότητα είς -ιόν πβ.
"Γ°* Ê t,0v’ t v ·  Πολίτην, λεμον· {φόνευσε πολλούς επισήμους Ελ»
τον Αντιφβν,τ ον Ιππονουν, τόν Πολ·Α>- ληνχί, ξ . ^
ρον, τον Τρύΐ' ον, χχι 4, ί^γατιρ*;, τήν λχος , χαί ό Πάτροκλος, φίλοι πολλά 

την Λ ^ ίχ η ν , την Π&λυξϊ- ήγ*ττη|*5νοι τοδ Αχιλλέως, Τέλος αο-
ΫΤ* *“  *** * * ” ” *& ·' * π^ *νν  είί  νομχχήσχς χχΐ μέ τύν Αχιλλέα, εφονεύ- 
ρ ΐ·  «ράχην, «φοΰ προτερον ει$ε τήν Q, μ  λύπην μεγάλην τδν Τρφχδιτδν. 
«*γ*τίρ*τη, Ιΐνλνξίνην βυρ.*» ίπ ι το5 ^  όΐοωμαίχου άφον το *$ε«βν ό Αχιλ-

^χφοο τοΰ ΑΧ.λλ ι« ,. λεύς οπισίεν τής άμάξης του, τό περιε-
ΕΕΑΕΙΙ, 9υγχτηο του Λύυιαντος, βε- ι . , » »  »■« . _ .  1 , * ’ ’ _£_t τ fte«i τα  τείχη της πολεως ,

βιλεως τη ; Φρυγιχς, χχΐ χΐ'ελφή τοΰ · » ■ > -  π  . 1
Αιίου Οχ Ιλ ” l1*1 vript τον τάφον του Πάτροκλου*

„ , . . · '  ' · ,  Τύν είωκε τελευταίου είς τύν Πρίαμού,
ΑΑΛ,ΗΗ, μιχ Των πεντηχοντα 9υγα- ν, , . < .. . 1 . · ο ί  αρκετήν ποσοτητχ νοηαατων.

Tiauv τον Αχναβν. Απ»>$ . »" . * .»
Β καμιιλμ ί „ -  .  . ΕΚφΑΝΤΟΣ. «ασσιος, οςις παρείω*

, ·_ ’ ‘1 ιτ 1 Φ T0J οσ./οον, χί,  ε>. τύν ΑύηναΤον Θρασύβουλον, τήν
ίχ  της νη ,* , ΤενεΟου, « χ μ Λ ^ ε ϊ »  ^  θ ^ 3ον> Δ AL .  478.
υπ . « »  Μ 90ρχ, οτε ο Αχιλλεύς έχυ- ΕΑΑΓΙΈΓΣ, εΓς τδν ίπισήμ«ν * * ι-  
ριευσε την ΤενεΟον, Ομ. 1λ. 624. - , _ *  . 7  . .

« κ χ τ α Ι ο ι , ο χ ν  , , ,  „ a ,_  ω “ -
» ΡΧ̂  λ , ^ β .  ;-AEj zflI^  ς . ;4 ίι1 ιο .

5ημί*:σκν ί  
ζων τύ 1670.

ΕΛΒέτΐ02 Κλχύ^ιος Ακριανός, ίγεν-

iv A ii^ n ru i ς  ._χοεΑφοι τέρμινο·, 
γησάνίρου. Εζη πρύ Τοΰ Ηροίοτου, συνί- εχρΤ,μάτισαν περίφημοι τυπογράφοι· Ε- 
γραψεν («ςορίαν τής Ασίας, llooS. 125, £ων 1670

π · -  .  ~  - · » - -  -
EKATAlOS ύ Αβίηρίτης, o'-t? og, 4l

L!x7'JT T*77t'S?W' ,κχίτ41' ν^ Ί  ·1« Ίύ Πν,ρίσ'.ον τύ 1715. Ινδοξ,ς
φιλοσορος, δννεγρχψε διάφορα ποιήμα- 
τ ϊ · °  8ί:γα ς ψεί:ρ :.κος, ότε. αΰτύς πε- 
Ρ'-ηγντο τήν Βρουσίαν, ήίε’λησε ν* χ«- 
ταν.ύση ε'ς τύ οσπήτιόν του, χχ!. Τον εί
χε πάντοτε είς τήν τράπεζαν του . Α
πίθανε τύ 1771.

ΚΛΕΓΕίίΧ Ουγάΐηρ τον Νηλειος , 
Τ’·.ς ο.,εια.ς το κ'.ρ’.ον ο/ον.α Λεγονσιν οτι

εαυντροφενσεν είς τάς εχςρατείζς του. 
ίννϊνρχγ'ί περί ίων Ιουύαΐχΰν ό.ρ/α'.ο- 
τήτοιν. Ο Σχχληγγέρης χαί τινες άλλοι 
μετ' αύτοΰ ύελονσιν , 5τ·. τύ σύγγραμ
μα τοΰΤ· έγράφη άπότινχ; Εβραίους 
Ελληνιςάς.

ΕΚΑ'ΤΟΜΟΣ, βασιλεύς τή ς Καρίας, 
πατε,ρ τής Αρτεμησιος. Αο..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιι ι
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*ς , Ιπδ αν τον ΓΛ&τ/ «ώ  -Λ W *  f  κατατροφην τής Ελλάδος, $λβεν ε!ς τήν 
Ελληνες χαΙηΒλλας· « V  δε °ξοί< τον ΣικΛίαν μετά τοΰ Αχες-ου. Δι'»ν.
Αίολον, Δωριν καί Βουβον, οϊ όποιοι η- ΕΛΠΙΑ.Σ , γραμματικοί Αθηναίος, 
οαν δυνατοί είς όλην τήν βεσσχλίχν, παρά τω όπειω ήτο δούλος, ό πατήρ.τοϋ 
χαί. οί Απόγονοι αϊτών είςβλην την Ελ- ρήτορς Αίσχΰ/ου. Αημ. 
λάδχ. Ζ. Γραικός· Λ/ομάζοντο πρότερον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, βασιλεύς τής Τίορ- 
Πελασγΰ άπό το3 Πελασγόν, έπειτα τογαλλίας* εςάίη εις των μεγάλων Πριγ- 
Γραικοΐ από το» Γραικοί, καί επειτα Ελ- Υ ΐ'ων ε!ί  τήν Ευρώπην , υπερασπίζει· 
ληνες άπο τον Ελληνος. τήν παιδείαν , έδιωξε τούς Αφρικανούς

ΕΛΙΚβΝίΟΪ, σοφιςής Βυζάντιος· ? - *~® τό Βασίλειον του, εκυρίευσε πολλάς 
γράψε χρονολογική/ ίπιτομήν, από Αδάμ "ολεις, καλώς ώχυρωμι'νας εις τήν Λ- 
μίχοι ®ε«δωσ.'ον τον Μεγάλο» εί; *0, φρικήν’ άπο τήν βασιλείαντου εςάθησαν 
Βιβλία. έ Bicy-'.ς τοΰ Γάμα, Ααίρικος ό Βε.

Ε λΥ ϊΟ ϊ, ςρχττ,γος τών Μεγαρεων . σπουτζη;, Αλβερεζης Καβρελ, και άλ- 
▲ονκια. λοι μεγάλοι περιηγηταί» οϊ όποιοι ά<ε-

ΒΛΙΣΛΒΕΓ, βασίλισσα της Αγγλί- κάλυψαν πολλά νέα μεοη. Τοσας εύτ'υ- 
ας, μι* από τάς πλε’·ν περιβόητους καί χίας ελαβεν ή Πορτογαλλία επί τής βα- 
αξιας βασίλισσας, περί τών όποιων ή σιλείας του, ώςε άνομάζετο ή εποχή αΰ- 
ΐςερια ά/αφερεε' εγεννήίη τό 1533. «- τη όχρυσοΰς αιών τής ΙΙορτογαλΛίας. 
6*λ9η εις τήν φυλακήν* διά προςαγής Απίθανε τό 7521, εις ηλικίαν 53. χρονω/· 
τής βασιλισση; Μαρίας βαοιλίσσης τής ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μοσχο'πουλος, Κρής ά 
Σκωτία; ηλε-Λερωίη’ άνεση ε*ς τον βα- ν*ωτερος· εζη το 1120, Μ,Χ. Συνεγραψδ 
αιλιχόν θρόνον τήν' 17. Νοεμβρίου 1358. διάφορα συγγράμματα Λ*' περί γραμ- 
διεταζε δε εύΐύς νά κηου/ίή οτι είναι ό- μχτικής γυμ/ασίας, Β*. περί Προσωδι-

ρίας 2του ip ία '. ΛντεςάΟη με ανδρείαν ετι σχόλια ε ς το; Ην.οδο ·
• · · „ . , ·  - «· ι  ΕΜΜα Νϊ ΟΗΑ ΠαλανΛυγος, υιοςίω-εις το ςρατευμα Φίλιππου του Β . X- , ■,

■ 1 , | /  ι ™ · . ό άτ,ου τοΰ Παλαιολογου. Ουτος ηΛουθ̂ ρω-πεϊκνε/ εις ηλικίαν <0. χρόνων την.ο. \  , \  , -  φυλακήν,
Απρίλιον 1603, σχεδόν ποτέ δέν εβασί- «  τον πατέρα ^ . β ,ν£_
λευσε γυναίκα με ρ,εγαλητίραν δόξαν. *  τήν όποιαν τον ^  . . .

ΕΛΟίΖΑ άνεψιά τοΰ κανονικού Φολ- τοί δια τινα χρέη, και Γλ -
βερτου τοΰ Παρισιού, ή  όποια έξέδωκε τ°ν την διοίκησε > , _  φ ιλ ικ ή ς
ΐνα  σύγγραμμα ερωτικόν, τό όποιον ε- εγράψε και^ουτος υ..σ ο̂ Λ»ν ν ΐ„ Αεύ-
γραψε τοΰ δυ<ςυχρΰς διδασκάλου τη ; αγωγής, προς τον υιιον , ^ « τής καί Κα*
Αβελιάρϊου. , , ’^ ο λ λ Γ S  · * * ? " * -

ΕΛΥΜΟΖ, Τρωαδιτης, οςις μετά την κινς- x* ‘ ■
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avfek τό 1400 M..X,
ΕΜΜΕΝ0ΔΗΣ, υίός τοΰ Τελεμάχου,

εΤς των απογόνων του Κάδμου, ό όποιο; 
£φονευ<Τ8 τον φάλαρι* τνρζτ/ov τοΰ Α- 
κράγχντος, εΐ$ τΐΐ» Σικελ'.αν* χ*. ίι*£ΐ- 
vsv εκεΐ τ,γεριών* απο τοΰ οποι<?ι# χ»τ- 
ήγοντο οί λεγόμενοι Εμμενϊδαι» Πινδ»
Ολ. 68,

ΣΜΙΛΗΣ Παύλο; | εγεννήβη είς την 
Βερώνην, ένδοξο; ίς-ορικός. ^υνίγραψεν 
είς Λατινικήν διάλεκτον τήν ίςορίαν τής 
Γαλλίας. Απεδανε τό 1529,

ΕΜΠΕΑΟΚΑΠΣ ,  ό Ακραγαντϊνος , 
«ιό; τοΰ Μέτωνος, άπό γόνος ϊπισημον, 
£ρι?ος φοβικός Ιατρό;, ποιητής καί ρ ή- 
τωρ. Ο Πλάτων λεγέι, ότι είναι όφευ- 
ρετής τής ρητορικής· συνίγρήψε δια ς ν  
χων περί ρύσεως των όντω/βιβλία τρία, 
και περί ιατρικής βιολιά εξ' ΐνησχο- 
λτ,Οη εις τήν ανατομίαν , καί |καμε 
περιγραφήν τοΰ άότιοο , και τό/ τρό
πον» κα9όν γίνεται ή ακοή, κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Αρίς-οτέλους, Ο Εμπεδο
κλής εόοξαζεν, ότι τάφυΤά κινούνται, 
αίοΟανονται, επΑ/μούν, λυπούνται, κ'ά' 
ήίν/ονταί , καί ότι τκ σπέρματα των 
φΐ/τωγ, είναι ήνάλργχ μετά ώά τ3ν ζώ- 
ΟΎ, τό όποιον βεβαιούται τήν σήμερον 
ίπο τής νέας φοβικής· ητο φιλελςύύε- 
ρ°ς, τοΰ ίπροβφεραν νά γίνη βασιλεύς, 
και χυτός τό άπόβαλε, προκρίνας μάλ
λον τήν φιλοσοφικήν ζωήν καί σεμνότη
τα , παρά τό άξίωμχ τής βασιλείας. 
Λεγετα., οτι αυτο/ςλητω^ επεσεν εις τήν 
Αϊτνην, ορος πυρίπνοον τής Σικελίας, 
μή δι/νάμενο; νά εςάκριβώση Τούτο ' τό 
φοβερόν τής ρύσεως βόαμα, ή ότι αιφνί
δ ιε ; σννόβη ε ί; τά( παρατηρήσεις του

ή άνάδοοι; τής φλογός καί κατεκάη «'
καί ούτως ίγινεν όλοχχύτωμα τής φΐ-*
λοσβφίχής περιεργία; του. Εζη τό 444»
*ί· *·

ΕΜΠΕΑΟΤΙΜΟΣ, φιλόσοφος, έγρα
ψε περί φυσικής διδασκαλίας, περί τοΰ 
όποιου αναφέρει καί ό Παραβάτης ε ί; τα  
συγγράμματά του* χαβάς καί ό ΙερΟφάν- 
τωρ Ιάμβλιχος»

ΕΝΑΡΕΤΕ, Ουγάτηρ το3 Ληϊμάχσυ» 
καί γυνή τού Αιόλου» Απολδρ»

ΕΝΑΓίίφΟΤΟΣ, υιόςΤόΰ Ιπποχόωντος 
έκ Σπάρτης*» φονευδεί; υπό τοΰ Ηρχ- 
χλεους. Λ"θλδρ.

ΕΝλΙΟΣ, έφορο; τής Σπάρτης, φί
λος τοΰ Λλκιβιάδου . θοοχ » 2 ) Ετερο; 
άγαλματοποιός, μαδητής τοΰ Δαίδα
λου» ίία/σ.

ΕΝΘΙΝΩΤ, ΙγεννήΟη είς τήν Κρή- 
την , εις των πρωΤό,ν δεμέλιωΤων τής 
Βενετίας. Φοβούμενος τού; βαρβάρους , 
χατίφυγε μέ τινας άλλους καί κατφκη- 
σεν είς βαλτίοδη μέρη τοΰ Αδριατικοΰ 
κόλπου, καί ίκΤισαν 24 ΙσπήΤιά, τα 
όποια ίσχημάτ'.σαν τήν πολιν τής Βε
νετίας». Τό όσπήτιον τοΰ Ενδίνωπός εκ- 
τίσίη πρώτον είς Τας αρχά; τοΰ πέμ
πτου αίωνος, μείε'πειτι» τό έκαμαν Εκ
κλησίαν τοΰ άγιου Ιακώβου.

ΕΝΙΑΤΙΟΣ Ιωάννης, μι|ηίής τοΰ Αγ
γελον Αολιτσιάνου. Συνεγραψεν ενα βι
βλίου, περί Τούρκων αρχαιότητες, ενα 
ςγκώμιον τοΰ Φραγγίσκον τοΰ πρώτου, 
είς ςίχοι^ς ηρωικούς , καί άλλα ετερα 
συγγράμματα* άπείανε *ό 1583,

ΕΝ ΝΙΟΣ, όγεννό,θη εις τήν Γωμην, 
κάλλίφος ποιητής καί άξιος ςρχτηγός 
Γωμαίο;» Ούτο; συν έγραψε χρονικά των



Χ « « Χ
*«μ * ί·ν  i t i f o p x  i n t q u t x *  IK· 90“ του. To 1535. ίνυμφεύθη Χρ . ^ ^  *4 
Ι*ξε τ ν  ΚλληνιχήνΙιάλεχτον εις τήν Ανναν τοϋ Μπουλέν, 4 ^ 5  ^
2αρ$ινίαν, (1$ τον Κάτεενα, & όποιος τόν σύζυγό/ τον Αικατερίνην, χαΐ ίκήρνξεν 
έφερεν ι ! ί  την fapT 'i ow-> και ίπροσ- οτι ήτον ό ανώτερος τής Αγγλική 
« tfq w  . να ^Ιιίαχθοΰυ αί ωραιότητες κλησίας· μετά ταί-τα έρόνένβε *αί τχΰ- 
τ 3 ί βλληνίκης ύεΤλεκ*ου εις -τη/ Λα- την, καί ενυμφεϋθή τήν Ιώάνν£ν Χεμ« 
τινυεήν · έτάίή & πρώτος μεταξύ τΰν στονρ, έτειτα τήν Αικατερίνην Οβάρόχ, 
Γεεμαιεεν, ος-ις εβύνθεσε ^ίχους τ,ρφϊ- ή „ ,  ή<0¥ ή « 'μ * * ,  . χό Si 1542. Sik 
χούς'  ̂ό Τροπβς τής συνίέσεώς Του ήτο «ρβςαγ% Του τήν 4-ί*εφάλισαν. Από, 
τραχύς, Ο Βιργίλιος μετ*χε-.ρίζεΤο ί,ίοτε βανε ^  1547, άφοϋ ήφάνισεν ολην τήν 
άπό τούς ςίχους του, χαί έλεγεν ότι η- Αγγλίαν .
σαν μαργαρϊταί τοϋ Εννίου. Εζη κατά £ \ 1-ΪΚ0$ , πρώτος βασιλεύς της Πο- 
« ν ,  τρίτον αιώνα. II.X, λωνίας, έπειτα τής Γαλλίας, Ούτος i -

ΕΝΝΟΑΙΟΣ, Ιγεννηθη εις το Παταύ- φονεύΟη άπό έναν Ιερεα κατόλιχον, ovq- 
ϊον· ητον ΙπιΤχοηος της πατριόος του. μαζόμενον Γιάκομον Κλημί /Την, τήν α , 
Ο3τος συνόγρ*·;?Λ'ιάιςορα ποιήματα, χ«ΐ Αϋγούςόυ τό 1589. είς ηλικίαν 36. χρό, 

■ x ‘̂ τ*,ν ®£ViTi*v το i?28. vtj¥> άφήχε κληρονόμον τοΰ θρόνου, 
Ε,η εις το/ πέμπτου αιώνα. Μ.Χ. χβ; 0£τω,  ετελείωσεν ή οικογένεια τοϋ 

ίΝΝΟΜΟ|, σύμμαχος τ ί ν  Τ ^ (,  ΒχΧ^  »tl(. - v i ^,σιλεύη άπό 
Ταν, και μεγας οίω/οσκόπος. Ομ, Καί τό 361 , ’
έτερος Τρ^αύιτης, φονευθεϊς Οπό τον Ο £ΧΓ{ΚΟΧ ό Β*. υίός τοδ Αλφόνόου Τοϋ 
Α^ε«·ς, Ομ.  ̂ βςχάτου πρώτου, βασιλε'ως τής Κας-ελ-,

^ΚΙΊΚΟϊ ογόος^, ίκήρυχθή αϋτον.ρά- >.ης, επαρχίας της Ισ?. ανίας’ έχηρύχίη 
***Ρ ,* * Τβ ^?*ΤΤ?^ρτ» πόλιν τής Ι’ερ- βασιλεύς γό μετά Τον θάνατον Τον
μανίας, Μετά Sue* χρόνος η>Λε·, ε’ς την Πέτρου τόν λεγομένου Ασπλάγχνου^ ΗΤον 
!Τ»λί*ν, όπου τόν έςεφάνεεσχν με τιόη- ώραως, άξιος, γενναίος, ταΟιράς, βυρ« 
pouv τ#?β-/ον ε{ς τό Μιλάνον. Τό 13U. ^αδητιχός, εΰαίσθητςς, γλυκύς, εύπρο-. 
λτεγανώίη ίίάλιν εις τήν Ρώμην. Απε- σήγορος, ήγ

1—r~ ' ελάτρευον
9

46, χρόνρν,

Sx/ε μέ ^  Κεμην. Απέ- σήγορος, ήγχπ* Την παΤρίία του, οί ύ-
913J' ίεριύς οποιοντ}ν  ̂ς^ρόσ οςήχοοι τόν ελάτρευον άπό εύγνώμοσύτ
Τοσκάνη», * 'χο* *'■» τήν νη·/, Απίθανε τό 137?, εις ήλιχίαν

£Ν ί ϊΚΟΧ όγίοος β  .λ -  46’, ^• VWV’
γλιας, Εγινε **" 1* , ττ4 Αγ. ΕΝ ΓΪ it ΟΧ ό Τρίτός, υιός Ιωάννου Τοΰ
λικίει/ 18. -Λ ™  fovo-'> £ίς ή- πρώτον, καί ανεψιός Ε/ρίχουτοΰίευτίρου·

-  '  ' ’ · ^ ^Γ'ν ®ι°ικησΐν έγινε ίιάόο-χος τοϋ θρόνου τό 1300, εις



Κΐδβ)<
περισσότερόν φοβάται -την χατάραν των 
ΰπηχόω/του, παρά τά ςρατεύματα των 
εχθρών του .

ΕΝΙ'ΊΚΟΣ, ό τέταρτος βασιλεύς τ ις  
Γαλλίας καί τή ; Ναβάρρας , εις των 
μεγαλητε’ρων μονάρχων ' ίγεννηθη τό 
1553. ό πατήρ του ώνομάζετο Αντώνιος 
Μπορπο’νος, καί ή μήτηρ του Ιωάννα τοΰ 
Αλβε'ρτ , βασίλισσα τής Νασάρρα;, ε
παρχία; τή ; Ισπανίας. Οότος ό - ασιλεϋς 
ήτο φρονιμότατος, δίκαιος, γενναίος, 
ηγαπα του; ύπηκοους του , οιτινες τον 
ονομάζουν άκο’μη τήν σήμερον καλόν βα
σιλέα. Είκοσιδίω συνωμοσίας άνεκάλυ-  
ψ-·, καί ολα; τά ; εσυγχώρησε καί έπροσ 
πάΟει νά τοΰ; ήσυχάση, μέ τήν άεετήν 
καί χαλοκάγαθίαν του, άλλ’ εις μάτην" 
διότι τον έφόνευσαν ει; τήν εορτήν τής 
συζύγου του. Τήν ιδ , *3 α ίου ΙοίΟ, εις 
ήλικιαν 57. χρόνων.

ΕΝΓΪΚΟΣ , βασιλεύ; τή ; Προυσίας, 
καί άδελφός τοΰ μιγάλου- Φεδερίκου, 
μαλακτικός, καί καλός οδηγός των ςρα- 
τευμάτων. Απε’θανεν εί; τό Μπερλίνο. 
τό 1802 .

ΕΝΓΪΚΟΣ Στήσεν;· οότος ετύπωσε 
πολλά χειρόγραφα Ελληνικά βιβλία . 
Απίθανε τό 1598,

ΕΝΤΙΜΟΣ, από τήν Κρήτην, οςι; 
λεγεται οτι εφερεν Ελληνικήν αποικίαν, 
εις τήν Γελάν πόλιν τή ; Σικελίας. Θουκ,

ΕΝΤΙΟΣ, βασιλεύ; τής Σαρδηνία;. Τό 
J242. εγινεν αιχμάλωτος άπό τούς Βο- 
λωνούς, οί όποιοι επίτηδες τόν περιε'- 
φραξκν εις ενα πόρνον. Ο Αύτοκράτωρ 
Φεδερίκος ό δεύτερο; πατήρ του Γόέν ήα- 
πόρεσε νά τον ελειΟ ρώση, μολον οτι ε - 
πρό.φ-ρε οίανυήτινκ ποσότητα χρημά

των διά νά τον εζαγοράσ^ * Ικει I n i ·
ρασε 30. χρο'νους, όπου καί απίθανε.

ΕΝί^Χ, έγεννήθη άπό κτίσεως κόσμου 
622. καί 3362. Π.Χ. Ουτος ητο πε'μ- 
πτος άπό Αδάμ, καί υίος τοΰ Ιαρεδ ,  
εύχαριςήσας δέ τόν θεόν, μετεβη ή προ
φητεία, τής όποιας δ άπός-ολος Ιάκω
βο; μνείαν ποιείται* εδωκεν αιτίαν νά 
άποδωσωσι καί εί; αυτόν, σχεδόν εις 
τούς παλαιούς χρόνους Ιν βιβλίον, περί 
τοΰ όποιου Ιουςϊνος ό μάρτυ;, καί ό Τερ- 
τουλλιανός, άναφε’ρουσι, των όποιων τάς 
περικοπάς όΦαβρίκιος, καί ό Ιακησόν, 
συνάξα/τες εξε’δωκαν . Σώζονται καί ί -  
τερά τινά ψευδώς αύτω αποδιδόμενα, 
παοά τω συγγελλω Γεωργιω, τά  όποια 
δ ϊκαλιγε'ρος συλλε'ξα; μετά τοί χρονι
κού τοΰ Ευσέβιου ίξεδωχε.

ΕτΗΚΕΣΙΗΔΗΣ, Ελλη/ Αθηναίος, 
πατήρ τοΰ νομοΟιτου Σο'λω/ος. Ια ίέ τ ε 
ρος ίκ  Εαρίας, όςις ήτο πρότεραν δού
λος ε.ς τάς Αθήνας, καί ήϊυνήθη νά 
φθάση εις τόν βαθμόν Αθηναίου πολί
του. Aeic.

’ * . ·ΕΞΗΚΕΣΤΟΣ, Συρακουσιος, θουκ. Κα4
ετερος Ιατρός άλλογενής, εις τάς Αθήνας.

ΕΟΓΛΕΓΙΟΣ,. Λεονάρδος, περίφη ιος 
μαθηματικό; άπό τήν ΐβεκίαν, άπεθα- 
νεν εις ΙΙετρουπολιν τό 1783. Λφήκε διά
φορα συγγράμματα, περί Αλγεβρη;, περί 
τή; φύσεω; καί ΐδιότητος τοΰ πυρό;, 
καί όιαφορα συγγράμματα μαθηματικά* 
ετι έξείωκεν εν υπόμνημα περί παλιρ
ροίων, περί τή ; θεωρίας τής Σελήνης. 
ΙΙτον άνθρωπο; ενάρετος, καί σοφός, κα
λός πολίτης, καλό; φίλο; , καλός πα 
τήρ, καί εχθρό; τή ; αδικία;, καί τολ
μηρός εις τή/ άπόδειξιν τή ; αλήθειας.
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ΚπΧΔΤΗΣ ( α ς  των δπιαημων Αυκό- ΕΠΒΙΓΕ'ΝΗΣ, κωμικός αρχαιότατος, 

βν, εις τήν πολιορκίαν τ ις  Τρφάδος. Ε - Συνεγραψε δράματα, Ηρωίνη, καί Μνη- 
φβνεύθη από τον Πάτροκλον. Ορ, Ιλ. μάτιον, καί Βακχεία.

ΕΟΑΜΙΝΑΝΔΑΣ, ένδοξος Θηβαίος· ΕΠΙΖΗΛΟΣ, Αθηναίος, οςις ετυφλώ- 
2<ςάθη ρ-ίχας ςρατηγός, καί φιλόσοφος δη εις τήν »/ Μαραθωνι μάχην· Ηρόδ. 
ΠιΛαγορικός. · Οταν οι Θηβαίοι ήθελησαν ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ, Κυρηναΐος, οτις εβο- 
να βοηθήσωσι τούς Ηλιεϊς εις τήν Πελοπόν- ήδησε τοΰς εν Σικελία αιχμαλώτους Α* 
νήσον, ό Επαμίνώνδας ηθελησε νά κυρι- ίηναίους, Δημ.
80<rj τήν Σπάρτην· άλλά δεν ήμπόρε- ΕΠΙΚΛΗΣ, Λυκιος, ήγεμών, σΰμμα- 
σε, καί όκινηδη εναντίον της Μαντινεί- χος των Τρωαδιτων , φονευθείς εις την 
ας το 363. Π.Χ. εις τήν οποίαν μά- μάχην υπό τοϋ Αΐαντος. Ομ. 1λ. 
χην επληγώθη θανατηφόρως, καί εμεινε ΕΠίΚΟΓΡΟΣ, από τάς Αθήνας, υιός 
το βέλος εις τό ςήθος του* ο! Ιατροί τον τοΰ Νικοκλε'ους. Ούτος ό ένδοξος ψιλοσο- 
ειπον οτι αν εΰγάλη τό βέλος, άμε'σως φος ελεγεν ότι, ή εύτ υχια συνι<ςαται εις 
αποθνήσκει, διά τοΰτο δεν ηθελησε νά τήν ηδονήν, καί εις τήν εύχαριςησιν ,  
τοΰ τό εδγάλουν, αλλ’ εξηκολοόθησε τήν άλλΤ οχι καθώς τόν εσυκοφάντουν τινές

διο'
τους

ι κοσμον αρετήν,
τ ι αποθνήσκω νιννρή.· ο * , ·vc του- Σά™. ?  *  ’ ’ λ5γων 't0'J~ σωθ>Ρ<»υνην. Απεθανε τό 272. Π.Χ. Ορα

εΰγάλουν) καί π ^ ^ ρ ε ^ χ ώ ς  Ζ  7 ^  1 “ ' άνεκφρα7ον λύπην τΐ<- ^  ·» ^ S’ ° ' Λαερτιον, εις τον βιον του.
ΕΠΑΨΙο’λΙΓΟΣ, ΧαΓω^/εύ0ί T*0U' ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ, ό Αμβρακιώτης . Ητσ

ματικός· ε’_; Νερωνος π °ΐητή; τής με’σης κωμωδίας, τοΰ όποιου
**Ρ1 γραμματικής, καί ό ξή νη σ Γ ε ΐΐΓ  ^  ?“ζθντ*1 V s™ τεμμάχια ,  εκδ. 
μηρόν καί Πίνδαρον. * * ειί  την συλλογήν των Ελλ. Τραγωδιω»

ΕΠΕΗΣ Αββάς, ενδυΡο, A > « XC“ *ω{ΑΆ “ν, του Γροτίου. Εζη περί

λανθρωπίαν του, καί διά5 * 1  *  ^  * *  .
οποίον εσυ^ησεν είε· *» π  » ^ •'ντο ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, άπο την Ιεραπολιν τή-

^ Χ 7 " ‘7Τ  * * · « ·  *·
«°ι0υς εδίδασκε μ ί ,- 1°^ ,"  πτωχούς γονείς, καί κατήντησεν
και απεθανε τό 1790 ^ ° tX* ’  αιχμάλωτος ?!ς τόν Επαφροδίτην Ταμιί

ΕΠΕΙΓΕϊΣ, υιός τοΰ Α , αν τοΰ Νε'ρωνος· επειδή δε τόν είχε
μηδών τό γόνος, τ  ̂ *Χ S° J ’̂ προειπεΐ, οτι θε'λει του συντρίψει τόν μη-
ν°ν, καί φυγών προς ιτί/“ , 90- ρόν του, μετά τήν σύντριψιν τοΰ εδωκε
δς-ερον μετά τοΰ ^ 7̂ εα’ ήλθεν τήν ελευθερίαν, όθεν ευθύς όπροσν.ολλη-
"‘«ρκιαν τή- Τοωάδο- ^  την πο- θη εις τήν Στωϊκήν φιλοσοφίαν. Εζη με

Λ* βνόδίαν μεγαληνι ®*«T0t*Gu<5Sv s’.j
17
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λύβην. Ε’ς «ον καιρόν τοδ Δομετιανοΰ 
ίπρεπε ν άφήση καί αυτός τήν Ι'ώμην, 
Χαθώ; καί άλλοι φιλόσοφοι, καί να ύ- 
πάγη είς τήν Νικόπολιν. Επί τού Και
σχρός Τρα'ιανοΰ, έκαμε τον λογον, τόν 
όποιον ό μα9ητή< του Λρ'ριανός «"γράψε. 
Φαίνεται ότι έπεφρεψεν εις τήν Ρώμην, 
είς τούς χρόνους τοΰ Καίσχρες Αδριχ- 
νοΰ, καί άπεκτησετήν εύνοιάν του' Ο χρο_ 
νος της τελευτής του δέν μάς είναι γνω- 
ϊό ς ' μερικοί ϊμω,- 9ελουσιν οτι, ίφ9*σεν 
*ως εις τούς χρόνους των δύω Αντωνί- 
νω/. Ο Σουΐδας άναφίρ ι οτι συνεγραψε 
πολλά" άλλ ή μαρτυρία του είναι α
πίθανος, επειδή καί τό εκδιΟίν εν Βενε
τ ία  εγχειρίδιό, του, οπερ μάς σώζεται, 
συνεγράφη άπό τον Αρρ'ιανόν μα9ητήν 
του τό 1528. Σώζονται καί τινα άπο- 
φ9ε'γματα, καί αποσπάσματα.

ΕΠΙΚΪΔΗΣ, περίφημος Σπαρτιάτης, 
πατήρ τοΰ Γλαύκου. Βρόϊ.

ΕΠΙΚΪΔΗΣ, Συρακούσσιος, σύγχρονος 
καί φίλος τοΰ Αννίβαν, τόν όποιον ού- 
τος επεμψε μετά τοΰ Ιπποκρώτους πρε’- 
σβυν, πρός τόν βασιλέα των Σ.ρακουσ- 
σών Ιερόνυμον , διά νά τόν παρακινήση 
νά γινη σύμμαχος των Καρχηδονιων, 
κατά των Ρωμαίων.

ΕΠΙΚΓΔ1Λ11Σ, φρατηγός των Λα
κεδαιμονίων, έπί τοΰ Πελοπυννησιακοϋ 
πολέμου. Θουκ.

ΕΜΜΕΜδΗΣ, υιός τοΰ Φαιςίου, καί 
της Βλαίςης, από τήν Κρήτη*, περί
φημος ποιητής. Συνεγραψε Θεογονίαν 
τής Κρήτης, εις πίντε χιλιάδας ςίχους. 
Αργοναυτικά, εις εξ χιλιάδα; πεντακοσί- 
ους ςίχους.κ .τ.λ. Ο Ατ.οςολος Γίκΰλος ε’ς 
τήν πρός Τίτονέπιφολην του Α .αναφέρει

<Γ<χον ΐσως τοΰ Επιμενίδους, “  Κρητις 
άεί ψεΰφαι, κακά βηρία, γαςερες άρ-
γαί „  Εζη τό 598. Π.Χ.

Ε’ ΐΙΙΝΙΚΟΣ, κωμικός αρχαίος’ συν- 
ε'γραψε δράματα.

ΕίΙΙΠΟΛΗ, ί.γάτηρ' τοΰ Τραχίωνος, 
ή τ ις ενδεδυμε'νη μέ ανδρικά φορε'ματα· 
έξειςράτευσε μετά των λοιπών Ελλήνων 
εις τήν Τρωάδα· αλλ άνακαλυφ9εΐσα 
ύπό τοΰ Παλαμήδους, έλι9οβι>λή0η. Πτολ.

ΕΠΙΣΤΓΟΦΟΣ, υιός του Ιφίτου καί 
ττς Ιππολύτης, εκγονος τοΰ Εϋβούλου, 
ός-ις ήλόίν εις τήν πολιορκίαν τής Τρω- 
άδος, μέ 40 πλοία, ήγεμών των Φωκε’ων.

ΕΠΙΣ1ΩΓ, περ φημος Τρωαδιτης, φο
νευτείς ύπό τοΰ Πάτροκλου είς τήν μάχην·

ΕΠΙΤΑΔΑΣ, Σπαρτιάτης, τρατηγός 
■των Λακεδαιμονίων, επί τής νήσου Σφα
κτηρίας. Θουκ.

Ε11ΠΈΛ1ΛΑΣ, ήγεμών των Σπρατι-
ατών εν Τορωνη. Θουκ.

ΕΠΙΦΧΜΟΣ, Ιουδαίος τό γε'νος* κατά 
τήν μαρτυρίαν Ιωάννου μαβητοΰ του, *· 
γεννήόη είς τήν Βεσανδοόκην, πλησίον 
τής Ελευϋερουπόλεως τη : Παλαιφίνης* 
είς τήν νεότητά του εδιδάχίη άπό τούς 
μοναχούς τής Αιγύπτου, παρά τοΐς ό- 
ποίοις διε’τριψε καί,άρκετόν καιρόν. Ο 
Ιιρονυμος τόν ονομάζει πε,τάγλ.ωσσον ,  
διότι εγνώριζε πε'ντε διαλε'κτους· Εβρα
ϊκήν, Συριακήν, Αιγυπτιακήν, Ελληνι
κήν καί Λατινικήν. Επιφρεψας άπό τήν 
Αίγυπτον είς τήν πατρίδα του, μετήρχε- 
το τόν μοναδικόν βίο/, κτίσας εν μο- 
νας-ήριον ίδιον. Περί τά 368. έκλε’χίη 
επίσκοπος τής Κύπρου. Τό 332. ίπροσ- 
καλίσΟη ύπό τοΰ αύτοκράτυρος, περί 
των ίποβεσεων τοΰ Παιλίνυυ είς τήν Αν-
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τιοχίχν εσύναξ* jitev βδνοίον *U τ*ν Κιλίκων Συενε'σιος, ^  ^ | sv ,{ς 
Εόπρον v i 401. κατά τής διδασκαλίας ΰπάντησιν τοΰ Νεωτε'ρου Κόρου» ότε Ι~ 
τον Ωριγίνονς, καί διά να επιβεβαίωση ξεςράτευσε κατά τοΰ άδελφοΰ του Απ
τή·* χπόφχσιν τής εν Χύπρω συνόδου, « -  ταξίρξβυ. Εενοφ.
κήλ9εν ι ! (  Κωνφαντινούπολιν, πρός τόν ΕΡαΣΙΝΙΔΗΣ, ς-ρατηγός Αθηναίος* 
βΰ»·» Χρυσοςοχον * ε ς  τήν έπιςροφήν κχτείικάσδη ε*ς βάνχτον, itOTi δεν ε— 
χτίινησας κ·χθ οδον, χπεδανε τό 403, δχψεν τα νεκρά σωΐλχτχ των χπυΟχνον—

Εχ των των» ε?ς τ 
ι Αγκ-ιρω- αν, Εενοφ.

Βαψεν τα  νεκρά σώρχτα των <
ζήα*; οχετόν εκατό χρόνους . Εκ των των» εΐς την εν Αργινοΰαχις ναυραχί- 

Βζοντχι* ο Αγκ >ρω- αν. Εενοβ.συγγραρρατων του σωζ
τός. Σόντχγρχ κατά τών Αιρέσεων Π ν.ύ- ΕΡΑΣΙΕΕΝΟΣ· περιβόητος ο’νοπο- 
λον' Επιτομή των δύω προειρημένων της. Α'λ.
βιβλίων, 'ττερί μέτρων καί σταθμών, Ε- ΕΓΑ ΣΙ ΣΤΪΆΤΟΣ, εγεννήδη εις την 
τ .'.ςολή πρός τόν Ιεροσολύμων Ιωάννην. γ^λιάδα, -όλαν τής νήσου Κεω, περί- 
Πεαι των 12. λίθων· ϊπόμνημχ ε’ς τό φηυ,ο; Ιατρός. Εκαμε νέας ανακαλύψεις 
Ααρ,α των άταχτων Τεμμάχια επιτο- s;- τήν Ανατομίαν· ήτο διόλου ενάντιος 
μής του άγιου Ιωάννου τον Εναγγελι- Τ>; φλεβοτομία; , καθώς καί των κα- 
ϊου* Αποφθέγματα 17, ττερί Προφητών Οαρτικών* Ιδιώο.ζε, δίαιταν, κλυςήριχ» 
όρίλ'.αι 8, εξείόνηταν εν Βασιλεία το 1544. ίμετικά, χλ.υαρά λουτρά, καί την σώμα* 

ΕίΙΙίΑΙ’ΜΟΣ, Κωας, 370. Π.Χ. Α- τικήν γΰρνασιν. Εκ των συγγρχρρατων
νετράφη εις τήν Σικελίαν, οπού άπέρα- του δεν άπεσώθη χανίν . Ητο καί άρχη- 
w  και τό περισσότερον μέρος τής ζωής γός τής δευτίρχ; κλάσεως των Ιατρών 
Του· διό και tivsc -τό» ονομάζουν Σικέ- τής Αλεξάνδρειάς.
λον. Ητο Πυβαγορικος φιλόσοφο; , καί ΕΡΑΣΜΙΟΣ Δεσιδεριος, δ πλέον σο- 
χωμικος αρις-ος* συνεγρκψε πεντήκοντχ φός άνήρ τοΰ αίώ'ός του. Εγεννήίη είς 
χωρωδίας. Λιετριβε δέ ύ ς επ ί τό πλεϊ- τά Ροτερδάρ, πσλιν της Ολλανδίας· 
φον χαρά τω τυράννω Ιε’ρωνι τω Π«·. ν .. . ----1 : ' * νζεται ρο- 

Απίόανε

ΕΙΆΤΟΚΛΕΙδΗΣ, πατήρ τοΰ Φαλί-
®τ^ιχείω7 υτ ΐΓ '» τω / ^  °'J ^ ‘Ρ^ρίως, κχταγόρενος εκ του γ«-

Εζησεν i- ip  Τί  gj) Χ' ν0α: *  Ηρακλεΐδών. βουκ.
α ,  *. Εκ των m

*>·νσ» Τΐνέ;, τήν «?fi ptei
λη.ικων

δι, : των κωρω- ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, Κυρηναϊος, ένδοξοςων του povoy τά  ό ·
■καρά τοίς παλαιοί;, αων,'ν'Γχι γεωρετρης, ποιητής , καί φιλόσοφος,

«να, τά ί~ο·χ α·;.ο , 0,1'’ϊ ’ · ‘ i»a Xst* ραίητής τοΰ Ζήνωνος. Εκααε μίχν συλ- 
«ν εις τήν φιλοσοφική ' ’ , λ°γήν συςηρατικήν καί κριτικήν, όλων

ρί«ιυ Στεφάνου. * Το'ν £ρ- τών Γεωγραφικών γνώσεων, επιγραφών
ΕΙΙϊΑΕΑ, γυνή τοΰ ζ  .  *ύτήν, Γεωγραφικόν ρόσον, πιριόχουσχν

Χοιλίως. των ριχν ραιηρατικήν Γεωγραφίαν, ίερελι-

Ψ
σα
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•ώμε'νην εις δεωρίας, καί (λίαν άλλην I- 
■ςορικήν Γεωγραφίαν. Ο Στράβων είχειίξ 
αύτής μερκκά λείψανα* Ουτος έςάδη βι- 
βλιοδηκάριος εις τήν Αλεξάνδρειαν, επί 
Πτολεμαίου τοΰ Ευεργέτου. Πρώτος δσ- 
τις εφεΰρε τον τροπον τοΰκ αταμετραν 
τό ολικόν σώμα τοΰ μήκους της γης, 
διά τοϋτο έπωνομασδη καί Κοσμογρά- 
φος. Απε'δανε τδ 194. Π.Χ. εις ηλικί
αν 81. χρόνων.

ΕΡΓΙΝΟΣ , υιός τοΰ Κλήμενος καί 
της Βουζήγης, βασιλεύς τοΰ Ορχομενοΰ, 
δφις ήλδεν κατά των Θηβών, διά νά εκ- 
δικηδή τον δάνατον τοΰ πατρδς του, κα> 
πολεμήσας τούς Θηβαίους, τούς εβία · 
σε νά πληρώνουν ετησίως εις τούς Ορ- 
χομενιους, ενα φορον εκατό βοών, εωςού 
ό Ηρακλής τούς ήλευδερωσε.

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, υιός τοΰ Φιλάνορος α
πό τήν Σικελίαν, νικητής εις τούς Ο
λυμπιακούς αγώνας. Πίνδ.

ΕΡΓΟΦΙΛΟΣ, δημαγωγός εν Αδή- 
ναις. ΔημοσΟ.

ΕΓΕϊΘΑΛΚΙΝ, βασιλεύς τής Αρκαδί
ας, υιός τοΰ Ιππομε’δοντος, δς-ις έπολε- 
μησε κατά των Πυλίων, καί έφονεύύη 
εν τή μάχη υπό τοΰ Νεςορος-

ΕΡΕΧΘΕΪΣ, υιός τοΰ Πανδίονος, βα- 
σιλεύς τής Αττικής. Είχε τρεις υιούς, 
Κεκρωπα, Πάνδωρον, καί Μετίωνα, καί 
τε'σσαρας δυγατε’ρας. Εχων πόλεμόν με' 
τούς Ελευσινιους , ό χρησμός είπεν δτι 
ίελει νίκησϊ), εαν δυσιαση μίαν των δυ— 
γατε'ρων του, καί ουτος έδυσίασε τήν Χδο- 
νίαν, αϊ δέ άλλαι αδελφκί Ιδοΐσαι τού
το, αύτοχειρίσδησαν, διότι εϊχον συμ
φωνίαν νά αποδανωσιν ολαι συγχρόνως. 
Εζη τό, 1235, Π. X.

EPfUMOS, Κορίνδιος, νικητής ε(ς 
τούς Ισθμικούς αγώνας. Πίνδ.

ΕΡΙΤ10Σ Παΰλος, από τήν Βενετίαν, 
Ούτος έςάδη με μεγάλην γενναιότητα, 
εις τήν μάχην τής Εΰρίπου κατά των 
Τούρκων, τέλος ύπεχρεώδη νά παραδαβή 
μέ συνβήκας, Ο Σουλτάν Μωάμεδ ό Β . 
ύπεσχε'βη νά τοΰ χαριση τήν κεφαλήν, 
καί άφοΰ παρεδόδη, εύδύς επρόςκξ· νά 
σχισωσι τό σώμά του μέ ενα πριονιον, 
χωρίς νά πειραχδή ήκεφαλή του, προσ- 
δε'των δτι, εις τάς αναμεταξύ των συν- 
δήκας δέν ύπεσχεδη νά φύλαξη τήν ζω
ήν, άλλα τήν κεφαλήν του. Τοϋτο συνέ
βη τό 1469. Μ.Χ.

ΕΓΙΦΟΣ, κωμικές. Συνε’γραψε δρά
ματα επιγραφομενα, Αίολος, Πελταςής, 
καί Μςλιβοια.

ΕΡΙΦΤΑΗ, δυγάτηρ τοΰ Ταλαοΰ, ά- 
δελφοΰ τοΰ Αδράιςου, τήν όποιαν ενυμ- 
φεύδη ό Μάντις Αμφιάραος, υιός τού Οί- 
οκλεους. Οϊ ποιηταί καλοΰσιν αυτήν Μι
σητήν, διότι επώλησε τρόπον τινά τό* 
άνδρα της, καί ελαβε χρήματα. Αυτ* 
έφονεύδη από τον υιόν της Αλκμαιωνα, 
διά προ ταγής τοΰ άνδρός της.

ΕΪΡΙΩΠΗ, γυνή τοΰ Οϊλε'ως, βασε- 
λε’ως των Λοκρών, καί μήτηρ Α’ίαντας 
τοΰ Ονλίως. Ομ. 1λ. Ν. 697.

ΕΓΚΙΛΑΣ Αλφό.σος, κάλλιςος ποι
ητής Ισπανός. Συνε'γραψε διάφορα ποι
ήματα .Απεδανε τό 1780. Μ.Χ.

F ΡΜΑΓΟΡΑΣ, Αμεριπολίτης, φιλό
σοφος, μαδητής τοΰ ΙΠρσαίου. Συνεγρα- 
ψε διαλόγους, Μισοκυων, περί Σοφιφίας* 
προς τούς Ακαδημιακούς.

ΕΡΜΑΓΟΡΑΣ, υιός τοΰ Τήμνου, Θη 
βαϊος, ό έπωνμασδείς Καρίων. Συνε'γραψ»
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μελε'τας ^ητορική; βιβλία β· περίφρά- tow το? βχσιλάως, τον οποίον ή ΑΤγο- 
σ**ν, περί σχημάτων, καί ϊλ λ χ  πολλά, πτος ίτ ίμ α , άς άρχηγοτην τ ι ς  μαΟή- 

Ε' ΡΜΕΙΑΖ, Ζ. Σωζόμενο;. σεώς τη;* συνβγραψε τούς νομούς, δί ών
ΕΡΜΕΙΑΖ, όκκλησιαςικό; συγγρα- ο  Οσιρι; έδιοικοδσε το βασιλειόν του* *. 

φω ς, είναι μεταξύ των όμονύμων τον» ό θέσπισε τήν εξωτερικήν θεολατρείαν, χ*ί 
άγνώριςος, επειδή δέν ήξεύραμεν ουδόν, τάς περί των θυσιών τάξεις* ίκαμε τάς
περί τ ή; ζωή; καί κατχςάσεως του. ο  αύλ- πρώτα; παρατηρήσει; περί τα ουράνια 
λογος τής βιβλιοθήκη; των Πατέρων, σώματα, καί ευρεν ότι όενιαυτός συνι 
τάττοιισιν αϊτόν ε ΐ; τόν Γ ', αιώνα, καί ςατχ ι από 365. ήμερα;, ααί εθεσε τή

σιαςικής ϊςοριας* 6 Λ* Κάνε λεγεο, οτι εφευρεσι;, *πβ<κ·»κεν ειςαυιν» —
εζη εί; τοΰ; χρόνους ,  οτι ύπήρχον ά- νυμίαν, νό Τρισμίγιςος* δ·;® καί όλοι 
κόμη ή εΐδωλολατρεία, καί είναι π;5α-~ e ί  ποπαιδειιμίνα! Αιγύπτιοι, προσεφερον 
νωτατον, οτι !ζη  εί; το τελο; τοΰ Β . προ; αϊτόν σέβας, καί επέγραφον τά 
αιωνος. Σώζεται τούτου εν σύγγραμμα, βιβλίατων εις τό όνομά του» Αΰτη ή τε- 
Μυκτιρισμό; των εθνικών φιλοσόφων έ- λονταία περίςασις μα; κάμει νά χατα- 
πιγραφόμενον, ενω περιπαίζει τάς γνώ- λάβωμεν πβρί τοΰ μεγάλου αριθμοί» των 
μας των, διά τής άποδείξεως των οντων, βιβλίων τοΰ Ερμου, περί ων λέγει ό Ιαμ~ 
τής ψυχής, και τοΰ Ηεοϊ. ΐ ά  συμπεράσ- βλυχος, καί ό Γίανίίων , ότι μερικά εξ 
ματα του είναι ολω; σοφιςικί·.* έξοδό- αυτών ήσαν τοΰ Ερμου ,  τά  δό λοιπά, 
βςσαν ε< Βασιλεία τό 15j3. κχί α,λλαχοΐϊ. των Αιγυπτίων Ιερέων, Τινές δέ δ.ϊσ-χυ-

ev  jH v · ν __ .·____  "______, ,γ .< , , -  τ— “  *  - r --------* « —*«■·■* f F  « - i t M ’i  ELVGtt ΓΤνΥ“*EI‘ >ΙΗΣ ο Τριομε’γις-ος, οςις κατά ρίζονται, οτι τινά έξ αυτών είναι συγ- 
ούς Αιγυπτίους ονομάζεται «ώθ, ηΤ ά, γράμματα τίνος Εβραίου,κχίχλλοι Πλα- 

αυτος. Εχρηματισε παττρ τής Αΐγυπτί- τωνικοΰ τινο; Χριςιανοΰ τοΰ δευτέρου 
ακη; μαύςσιως. φέρονται δε ύπό το ό- Ζνας. Τα σωζόμιν» δέ καί ψευδεπίγρ*-
? f x ' 'A«r>J Οίτος φ »  εΐναι. » .  Ποιαάνδρη;, λόγο; πραγ-
" - ‘ .Γ”  '  0τν  **τον Û P Tu'j Μεσρσ.ίμ, ματευόμενο; περί τή ; φΰσεως των ον- 
» ,  κ*. ..ρωτος κατωκτ.σεν εις λ'ίγυ- των, καί κτίσεως κόσμου. Β . Ασκλη- 

πτον,^αι νομιζεται ώς εφενρετής τής I- κη^  ήτοι διάλογοι περί Θεοΰ, άνθρώ- 
ατρικη,-, των γραμμάτια», καί συγγρα- πων, καί x^ ou. Ιπιγράφετα» δε ούτος.
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τε ί*  «ερΐ ‘tow φιλοσοφικού λεγομένου 
λ ιδού κεφάλαια εξ· καί ετι μοφήρια μν- 
φηρίων, Π.ναξ Σμαράγδτ/ος, τά όποια 
Ιξεδόδηααν, τα μεν εν Πκρισιοις, τά δέ 
αλλαχού’ εζη τά 1500. Π.Χ.

Ε'ΜΗΣΙΛ'ΚΑΞ, ,ένδοξος ποιητής, αυν- 
ε'γραψε τρία βιβλία Ελεγειακά, (is επι
γραφήν Λεοντια, εκ tow όνοματος τής 
έρωμένη: τον. ό Αθηναίος μα; διέσωσεν 
εν άποσπασμάτιον τούτο)/. Εζη έπι τή ; 
βασιλείας Φίλιππον τοΰ Μακεδονος.

I Η , λ
Εί’ΜΙΝΟΣ, φιλοσοφος περιπατητικός, 

οΰγ^ρονος τοΰ Δημονακτος, και διδάσκα
λος Αλεξάνδρου τοΰ Αφροδισέως. Φαβο.

ΕΙ’ΜίΟΜΙ, δνγάτηρ τοΰ Μενελάου καί 
της Ελένης, τήν όποιαν έγίννησεν εις 
τήν Σπάρτην, προτοϋ νά φύγη μέ τόν 
Πάριν εις τήν Τρωάδα · ίίςερον ελαόεν 
αυτήν ε’ς γυναίκα ό Οριςης, υιός τον Α- 
γαμέμνονος. Ομ. Οδ.

ΕΙ'ΜΙΠΠΟΣ, κωμικός Αθηναίος τής 
παλαιούς κωμωδίας, έτερδφδαλμας ,· α
δελφός Μνρτιλου τον κωμικόν’ φαίνον
ται τούτον δράματα 40.

ΕΙ’ΜΟΓΕΝΙΙΣ, νιος τοΰ Ιππονίκον , 
φίλος καί μαδητής τοΰ Σωχράτους, ά- 
ναφερομενος πολλακις υπό τοΰ ΐενοφών- 
τος καί Πλάτωνος.

Εί'ΜΟΓΕΝΗΣ, υιός τοϊ Καλίππου,Ταρ 
βενς, εφημίζετο εις τήν ρ ητορικήν, καί 
εις τον καιρόν τής νεοτητδςτον, ένω 
ητο σχεδόν 15, χρο'νων> Γόν ήκονσε μέ- 
δανμασμόν μέγαν ό Κα.σαρ Μάρκος Αύ- 
ρήλιος Αντωνΐνος. μετά δύω χρόνους ήρ- 
χησε νά 'δοξαζηται καί μέ σνγγράμμα- 
τα* α λ ν  εις το είκοφόν πέμπτον έτος 
τής ηλικίας τον, έχασε διόλον τό μνη- 
μονικόν τον, καί δέν ήδυνήδη πλέον νά

το άνακτήση. Εφδασεν εις ίσχατβν γη*
ρας, ζων ιός απλούς ά δρωπος καί άπ*ι* : 
δεντος, διό καί επεριπαίχδη νπο.τον ί  
σοφιφού Αντιόχου, οφις τόν έμήννσεν ότι 1 
ητον iv παιβί μέν γέρων, εν δε γε'ρονσΐ 3 
παΐς. Μετά τόν θάνατον τον άνετεμον τ 
τό σωμά τον, καί ενρον τήν καρδίαν τον 1 
τετριχωμένην, Περί τό δε'κατον όγδοον 1 
*τος τής ηλικίας τον, σονέγραψε περί · 
ρ’ητορικης βιβλ,ία 5. εξ ων τά 4 , ο μ-* 
ζονται. A . τέχνη ρητορική διαιρετική 
περί φάσεων. Βλ περί ενρίσεως βιβλίοΐ 
4, Γ , περί ιδεών βιβλία 2. Δ*, περί 1 
μέθοδον δεινοτητος’ έξεδόδη τό περί τέχ
νη,; ρητορικής έν Βενετία παρά τω Αλ^ω 
τό 1508, καί τά λοιπά άλλαχοΰ. Εζή j 
τό 160. Π. X.

ΕΙ’ΜΟΔίΠΌΣ, Επικούριος φιλόσοφος» 
σύγχρίνος τού Λουκιανού, ίίςτις λέγεται . 
ότι έκεραννώδη. ΑΛχ. 1

Εΐ’ΜΟΚΛΗΣ, εϊκονογλόπτης Γοδιος. ί 
ΕΙ'ΜΟΚΓΑΤΗΣ, νιος τον Ερμωνος 

ς-ρατηγός Συρακούσσιος, εις τήν μάχην 
τής Πελοποννί,σον. Καί έτερος μαδητης 
τοϊ/Σωκεάτονς *

έ ΐ ’ΜΟΛΑΟΣ, γραμματικός, Κωνφαν- 
τινονπολίτης' σννεγραψεν επιτομήν των 
έδνικών τον Στεφάνου γραμματικού.

ΕΙΜΟΛΥΚΟΣ, νίός τοΰ Ενδύνον, Α
θηναίο:, Παγκρατιαφής, όφις εις τήν κα
τά των Περσων μάχην, ελαβε τό αρι- 
φεϊον τής ανδρείας, ϋρο'δ.

ΕΙ'ΜΟΤΙΜΟΣ, ευνούχος τον Κε'ρξου · έ 
Ηρόδ.

ΕΪ’ΜΟ’ΤΙΜΟΣ, φιλόσοφος Κλαζομε'- 
νιος, τής Ιωνικής σχολής . Λέγουν ότΐ 
είχε μίαν παράδοξον δύναμιν τον νά έγ
καταλείπη τό σώμάτον, καί νςερον πα-
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να Ιπ«νερχηται it ;  «δ ι»·1ν?δ ί«& . ποιον άναφε'ρει πολλάχι; δ Πλάτων (t( 

τ ι  το χφήκεν, οί εχβροί το* το έλαβαν πα- τού; διαλόγου; τον.
ρά τή; γυναιχός του, καί το χατεχαυσαν. ΕΙ'ϊϊΩ , γυνή Λρχιαιλάου, τοϋ Β* ζ χ -  

ΕΓΜΟ+ΛΝΤΟΙ, ςρατηγό; των Μ.λη- βιλέω; τής Κρήτη;. Ηρό$. 160. 
σίων, όταν άπεςάτησαν μετά των λοι* ΕιΩΝ, άπό τήν Λλε4άν ·ρ:ιαν, ίχρη. 
■πω·» 1 «νβν κατά το.Εερξου. Ηρόδτ, μάτισε μαβητής τοϋ περιφορού Μηχ*- 

ΕΡΜΩΝ, πατήρ τού Ερμοχράτους ,  νιχοΰ Κτησιοίου, όςις ηχμασεί ιίς τον 
ςρατηγοΰ τδν Χυραχουσσιων. θ.υκ. καιρόν των Πτολεμαίων, Φιλαδελρου,

ΕΡΜΩΝ, ςριτηγό; τώ» Αβηναίων Ιν χάΐ Ευεργέτου' οΰτο: εςάβηόπαδο; τής 
τ“  ^Πελοποννησια,ιω πολεμώ. Θουχ. φιλοσοφίας τοϋ Επικούρου. Τούτου μα; οω- 

ΕΡΜΩΝ, Μεγαρεΰς, κυβερνήτης τή; ζονται τα έξης συγγράμματα. Α '. χω" 
νηο; τοϋ Καλλιχρκτιδα, ςρχτηγοϋ των ριβολίτρας κατασκευή καί συμμετρία · 
Λακεδαιμονίων. Εενοφ. Β*. Βελοποιητικά. Γ . Πνευματικά. Δ ·

ΕΡΪΑΛΟΣ, περίφημος Τρ,ρχδίτης , 
όςις εφονεΑΐ) υπό τοΰ Πατρόκλου ίν τή 
μάχη. Ομ· 1λ .

ΕΡΪΘΓΟΪ , υιός τοϋ Ραδαμάνβυος ,  
ο ς ι; λέγεται, ότι ίφ ιρ ι μία» αποικίαν 
Ελλήνων εϊ; τήν μικράν Ατϊαν εκ Κρή
τη ;, κτίσας τήν πόλιν Ερυβραι. Παυσ.

ΒΡΙ8 ΡΟΖ « υιό; τοΰ Περτίω; ,  οςι; 
ίβαοίλωσε περί τήν Ερυβρίν θάλασσαν, 
ίξου ιλαβεν i  κόλπο; ουτος τήν επω
νυμίαν ταυτην.

ΕΡΤΘΡΟΙ, υιό; τοϋ Λεύκονος, καί Ικ·  
γονο; τοΰ Αόήμνντος , από τοϋ οποίου 
ώνομάαβη ή εν βο.ωτίχ πάλι; Ερυόρχί.
Παυσ .

ΕΡ^ΜΑΝΘΟΖ, υιό; τοΰ Αρχαίος, καί 
πατήρ Ζα«9ου, από του όποιου λεγουαιν 
οτι ώνομχοΙη τό όρο; χ*ί ό ποταμό; τής 
Αρκαδίας Ερύμχνβος. Παυσ.

ΕΓΪ MAX , περίφημο; Τρωχδΐτη; , 
φονευτείς εν τή μάχη όπό τοϋ Ιό'ομενί- 
ως. Ομ· Γλ. Ετερος Τρωκόίτη;, ός-ι; έ- 
φονείΑη όπό τοΰ Πατρόκλου. Ορ.. ϊλ .

ΕΓΤ*!ΜΑΪ·ΟΧ, υιο; του Ακουμένου, 
Αβηνχΐος, φίλος τοϋ Χακράτους, τον ό-

Πιρί χΰτοματοποιητικών βιβλία δύω. Ταυ
τά εξιδοβησχν καί κατά μέρος, και όλα 
όρου (/ Πζρισίοι;, τό 1673. Μ. X.

Ε'ΩΝ ότρίτες, χρις-.ανό; καί μαΟη- 
ρατικό; άριςο; · ίζη κατά τούς χρόνους 
Ηρακλείου τοϋ Αύτεχράτερος. Οίτες ε- 
παρατήρησεν ,  οτι οί άπλανεΤ; ά,ςε'ρες- 
από τόν καιρόν τοΰ Πτολεμαίου μέχρι 
των ήμερων του δπισβοδρόμησαν, τό όποι
ον ακολουθεί ε’ς χάβε τέσσαρα; χρόνους. 
Τά συγγράμματα του είναι, Α'. περί 
Πολιορκιών, εξε όΟη έν Β.έννη μετά τοΰ 
ονομχτο; τού συγγραφίω;. Β . περί Λε 
ζιων Γεωμετρικών. Γ”. έκλογαί πιρί μέ
τρων, Δ . περί πολεμικών μηχανών. Ε . 
Γεωδαισία. Η Λατινική μετάφρασις εξε- 
δόβη τό 1572. καί τάλλκ .ε ΐ; αλους τό
πους κχί πόλεις.

Εί ί ί  ΧΤΓΑΐυΧ, από τήν Εφεσον* ου
το; διά νά άπν.βανατήση τονομα του, ί-  
καυσε τόν περίφημον ναόν τ ί.; Αρτιμί- 
δο; ν ς  Tt;v Εφεσον το 356. X# ®ι 
Κλληνβζ Ικχμ.χ'/ νόμ.ον νΛ αναφερη

το ο /Ορά τον
ΕΙ&ΧΙΛΜλε, γρψρΛΤΜώί» 3& ' * *
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CO. Μ, X. Συνε'γραψε συναγωγήν των 
παρά Ιπποκράτους λέξεων* ίκδ. έν Λει
ψία τδ 1780.

ΕΣΔΡΑΣ , υίδς Σραΐ'α τοΰ Αρχιερε’-  
ως,( -τον οποίον δ Ναβουχοδονοσωρ έφο- 
νευσεν* τιμαται υπο των Ερραιων ωί 
δεύτερος Μωϋ’σής* εζη εις τήν α’χμα" 
λωσίαν τής Βαβυλώνος· ΰπήγεν εις 1ε" 
ρουσαλήμ καί επές-ρεψεν επί της βασι
λείας Αρταξέρξου τοΰ Μακρόχειρος με
τ ά  των ομογενών τοο , ώς άρχηγδς' ε- 
λευδερωδέντες Si εκ ταΰτης της αιχμα
λωσίας, εκανόνι σε τά τής θρησκείας τοο, 
ώς είδήμων τής παλαιάς γραφής. Με
ρικοί δέλουσιν, δτι μετέβαλε καί τά μοι
χεία των γραμμάτων, καί άντίτά  των Σα- 
μαιτών, τά όποια ήσαν τότε εν χρησει» 
είσε'φερε τά Εβραϊκό. Λεγουσιν ότι ά” 
πέδανε γηραιοτατος εις τήν Περσίαν · 
οπό τδ ονομά τοο φε'ρεται παρά τή δεια 
Γραφή* ενα βιβλίον , τδ όποιον άπονε- 
μεται εις αετόν, ωσαύτως καί τδ βιβλι- 
ον τοο Νεεμίου. Σώζονται ετι άλλα δύω 
βιβλία εις επιγραφήν τοο, άλλά νομί- 
ζονται νοδχ" σονεγράφησαν τδ μεν Ελλη- 
νιφί, τδ Si Λατίνι ς-ί , προσέτι καί τά 
δύω βιβλία των Βασιλειών, καί τά δύω 
των Παραλειπόμενων.

ΕΣΘΗΡ · περί αΰτής είναι γνώμχι 
διάφοροι, διότι άλλοι μεν λεγοοσιν, δτι 
το βιβλιον τδ επιγραφόμενον εις ονεμά 
της, είναι σύγγραμμα Ιουδαίου τινδς εκ 
τοο Συνεδρίου* άλλοι τοϋ Εσδρα, άλλοΐ 
του Μαρδοχαιου, τον όποιον συνεβοήδεί 
καί ή Εσδηρ εις την συγγραφήν' συνχ- 
ριδμεϊφαι μολον τούτο ε’ν τοι'ς κανονι- 
κοΐς βιβλιοις, εξαιρούμενων των εξ εσχά
των κεφειλαιων τής προσθήκη,, τα ύ-

ποΐα σώζονται Ελληνίς-ι, καί Λατινσςί» | 
Ιν οΤς ά,αφέρεται περί τε Πτολεμαίο» 
καί Κλεοπάτρας, καδότι αυτά άφ* !αυ* 
των εξελέγχονται νεωτερα.

ΕΣΧΗΣ, Ιππο'λυτος, άρχιεπίσκοπο{ ; 
τοϋ Μιλάνου* έςάδη καί διοικητής εις τά 
ς-ρατεύματα τοϋ αδελφού του Ιουλίου κα— , 
τά  των Βενετων, των όποιων εκυριεώσεν 
60 . σημαίας* συνέγραψε τήν ίςορίαν αύ- 
τοϋ τοϋ πολέμου, ήτο και καλός μα-* 
βηματικο’ςγ ουτος κατεδικάσδη, διότι i -  
τύφλωσε τον αδελφόν του Ιούλιον, διότι 
τδν ήγάπα μία ερωμένη του. Απέδανί '
τδ 1520. Μ. X.

ΕΣΤΙΟΔΩΙΟΣϊ ς-ρατηγδς των Αδηνχί- 
ων εν τφ Πελοποννησιακώ πολεμώ* Θουκ.

ΕΤΕΑΡΧΟΣ, αρχαίος βασιλεύς τής 
νήσου Κρήτης, πατήρ τής Φρόνιμης, καί 
πάππος τοΰ Βάττου, πρώτου βασιλεως ’ 
των Κυρηναίων, Μροδ. Μετά τδν δάνα- 
τον τούτου τοΰ βασιλεως οΐ Κρήτες εσυ- , 
ςησαν Δημοκ^ιτιαν,

ΕΤΕΟΚΛΗΣ καί Πολυνείκης ήσαν ά" 
δελφοί δίδυμοι* ούτοι μετά τδν εξωσιν 
τοϋ πατρός των, έσυμφώνησαν μεταξύ 
των νά βασιλεύωσι διαδοχικώς άπδ εν* · 
χρονον* βασιλεύσας πρώτον ό Πολυνεί
κης, παρεχώρησε τήν βασιλείαν εις τδν 
αδελφόν του, εις τήν συμπλήρωσιν το3 
χρονου* άλλ ό Ε τεοκλής ’ παραλαβών 
αυτήν δεν ήδέλησε πλέον νά τήν παρα
χώρηση, ώςε βλέπων ό Πολυνείκης τήν 
παράβασιν των συνδηκών, καί αδυνατών 
εις εκδίκησιν άλλως, κατέφυγεν εις τά 
Αργος, πρδς τδν ίκει βασιλεύοντα Α- 
δρατον, οςις τον ύπεδέχδη καί τδν εκα- 
με καί γαμβρόν του εις τήν δυγατόρ* 
του Αργείον. Εκίνησαν δε ουτοι πόλε-

' λ



μον όμοΰ μέ άλλους ηγεμόνας κατά τοΰ τοΰτο τό ««άγγελμα εις τήν Αντιέχ#, 
Ετεοχλεους, άλλ’ «νϊχήβησαν. Τέλος έφο- αν, δπου καί συκοφαντηΟείς άπήλίεν εις 
νεύΟησαν καί σί δύω αδελφοί μονομαχή- Κωνςαντίνοΰπολιν Stoc νά άπ·λογη5ή· £. 
σαντες, καί παρέλαβε τήν βασιλείαν κεϊ αύραν ύπ«ρ«σπιςήν τον Πατριάρχην 
ό Λαοδάμας υιός τ·ϋ Ετεοκλέους. Γρηγόριον* περί το έτος 589· ΙΟεν πρός

ΚΤΚΟΚΛΟΣ, υιός τοΰ Ιφιος χπό το χιεοιβήν ουτος διατριβών εις Κωνςαντι- 
Αργος, έκςρατεύσας καί ουτος μετά των νούτίολίν, Ιγραψί πολλά δί έπιςολών , 
λοιπών επτά Ηρώων κατά τών Θητών, ο- καί λόγων, υπέρ τοΰ Πατρίαρχου του- 
πο« »9ανχτώ9η Οπό τοΰ Λεάδου. Απυλδρ. του. Ετιμήίη δέ υπό τοΰΤιβερίου, μετά 

ΕΤΕΟΜΚΟΪ, Λακεδαιμόνιος , ίπο- αξίωμα τοΰ Ταμείου" αυνέγραψε καί Σ
τρατηγός τοΰ Αντιοχου, ΰςερον δέ έςχ- τερον εις την γέννησιν τοΰ Θεοδοσίου ,  
λτ, αρμόςής. εις τήν νήσον Θάσον Θουκ. διά το όποιον καί Ιτιμή9η ωσαύτως με 

ΕΙΕΏΝΕϊΣ, υιός τοΰ Βοηίοΰ, περί- τό αξίωαα τοΰ Πολιτάρχου 4πο τοΰ Μαυ- 
φημος Σπαρτιάτης, μυςικός υπουργός ρικίου' Ταΰτα δε χμφότερα έχάΟησαν > 
τοΰ Μενελάου εις τήν πολιορκίαν τής Σώζεται δέ μόνον ή εις εξ βιβλία ίφορια 
Τρωαδος. Ομ. θδ, του, ήτις εξακολουθεί Την Τοΰ Σωκρκ-

ΕΤΚΠΝΟΣ, άπογονος τοΰ ΒοιωτιΛ, τους καί Θεοδοιρήτου, τήν όπείαν ετε- 
και παττ,ρ τοΰ Ελεωνος, όςις έκτισε τήν λειώσε Το δωδέκατον έτος τής βασιλεί- 
πολιν Ετέιύνόν εις τήν Βοιωτίαν. Εΰςάθ. ας τοΰ Μαυρίκιου, ή το 594. Μ.Χ.

ΚΤΙΟΣ, διοικητής τής Γαλλίας* έ- ΕϊΑΘΛΟΣ, Αθηναίος , ανάξιος ρήτωρ 
ςά9η άνδρεΤος διοικητής Τοΰ α’ώνός Του, καί συκοφάντης. Αριςοφ. Καί ετερος X- 
έ/ίχησε τόν Θεοδώρητου καί τούς Ιτα- θλητής Αθηναίος. Πλάτ. 
λοός. ο Αΰτοκρχτωρ ΒαλεντινιΧνό; άπό ΕΙΑΙΝΕΤΟΣ, υιός τοΰ Καρήνου Λα- 
τον φθόνον του Τον εφόνευσεν ό’ίδιος, προ- χιδχιαόνιος, καταγόμενος έκ βασιλικής 
φασιζόμενΟς, ότι άφήκε τούς Ούγγρους γενεάς, ςρατηγός έπί τοΰ Περσικοΰπο- 
καί ίφυγον. λέμου. Ηρόδ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ περίφημος κιδαριφής ΕΤΑΛΑΣ , Σπαρτιάτης, ςρατηγός 
εκ ̂ ΤαρανΛου.  ̂ τών Λακεδαιμονίων, έν τήνησω Λεσ-
ΕΤ ΑΓΟΡΑΣ, Λίνδιος ίςορικός. συνέγρα- Θουκ.
ψε περί Ρητορικής βιβλία 5. καί ίςορί" Ε ϊ ΑΛΚΗΣ, Αθηναίος, φίλος τοΰ Α- 
αν περί τής  ̂οασιλείας τών Αίγυπίων* γησίλάου, βχσιλέως τών Λακίδαΐμονί- 
έγραύε προσέτι καί βίους πολλών άνδρών, ων Εενοφ ,

Εϊ ΧΓΡΙΟΣ, όέχ τής Επιφάνειας τής ΕϊΑΛΚΙΑΗΣ, ΕρεΤριεΰς, ςρατηγός 
Κοίλης 3υρίας* εγεννήθη κατά τόν Βα- έν Εφέσω, φονευτείς ύπό τών Περσών, 
λέσιον τό 536. και συνέγραψε κατά τό έπί τής άποςασίας τών ίώνων. ΰγΐν. 
594. οϊτους άφοΰ έσπούδασε τήν γλώσ- ΕΤΑΝΛΡΟΣ , υιός τής Καρμεντης' 
σαν του, εόοθη εις την Νομικήν, καί ε- οΰτος έφερε τά γράμματα και τάς .γχ- 
γινε περίφημος νομικός* μετήρχετο δέ νας εις τήν Ιταλίαν, από την ΕΧλαεα

*137)(
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K i a s x

*3 922. Π. X.
Ε ϊ ΑΡΕΤΗ ,  θυγάτηρ 'you Αχρισίον, 

χαΐ γυνή τοΰ Ο’νομαίου, μετά τής ό
ποιας {γέννησε τήν Ιπποδάμειαν. ϊγ ΐν«

ΕΠΑΡΧΟΣ, Χαλχιδεΰς, δςις εφερεν 
Ελληνικήν άποιχίαν εις τήν tv 2 uuλίχ 
Κατάνην. βουχ. Ετερος τύραννος tv Λ. 
χαρνανία. θουχ.

Ε^ΒΟΤΛΗ, μία των «εντήχοντα θυ
γατέρων τού Δαναού) ήτις εφονευσε τύν 
μνηςήρά της Δήμαρχον. Απβλδρ.

ΕΓΒΟϊ ΛΗ, βυγάτηρ τού Λεώ εν Α- 
θηναις, την όποιαν έθυσίασεν δ πατήρ 
της, με τάς λοιπός δύω αδελφός Πρα- 
ξιθίαν καί θεόπην, ύπερ της σωτηρίας 
των Αθηνών* διό χαί ίτιμήθησχν αϊται 
ύπο των Αθηναίων με θείας τιμάς, χαί 
άνηγειραν ίδιον δΐ αΰτάς ναον , Λεω- 
χοριον χαλούμενον. Σουΐδ.

Εϊ ΒΟΓΑΙΔΗΣ ο Μιλήσιος, εν Πελο- 
ποννήσώ , διάδοχος τοΰ Εϋχλείδου. Ού- 
τος έναντιοϋτο εις τούς συλλογισμούς 
πολλών φιλοσόφων, διά τούτο καί χωμι- 
χο'ς τις τον ώνομασεν ύβριςήν , επειδή 
άντεφέρετο χαί χατά τού Αρις-οτελους, 
χαί τονδιέβαλλεν. Είχε χαί μαθητάς, εξ 
ών εΐναι ό Απολλώνιος, δ Κρόνος. Εγρα
ψε δε συμβάντα τής εποχή; του , καί 
πολλάς Τραγωδίας.

ΕΪΒΟΤΛΟΣ, Αθηναίος, ποιητής τής 
αρχαίας χαΐ,μέάη; κωμωδίας- εζη το 
377. Π. X. Εχ των πολλών κωμωδιών1 
του ολίγα τινα λείψανα σώζονται εκ— 
δεδομένα.

Εϊ ΓΧΝΙΟΣ, Ιταλός απο τήν Σαιιοΐ- 
αν επαρχίαν τής Ιταλίας, άρχιςράτηγος 
εις τα τρατευματα τοΰ αύτοκράτι ισς 
Κάρλουτοΰ έκτου' εις απο τούς πλίον με·

γάλους φρατηγοός τού 18. αΤωνος. Εγεν-
νήθη εις τα  Παρίσια το 1663. χαΐ α- 
πέθανεν εις τήν Βιέννην τό 1736. Εςά- 
θη με'γας Ηρως* ήτο τίμιος εις τάς ύ· i 
ποσχεσεις του, έχων πολλάς χαΐ άλλας 
άρετάς, επωνομάσθη ό Αννίβας τής Γερ
μανίας- ενίχησε δΐς τους Τούρκους* ήγά- 
πα τούς αξιωματικούς χαΐ ςρατιωτχς* 
εϋχαριςούσε κα θενα χατά τήν αξίαν του, 
καί άνησυχούαεν εις τάς άσίενείας των* ■ 
ήγάπα με ύπερβολήν τάς έπιςήμας * ; 
κατεφρόνει τάς τρυφάς, χαί ετίμα τούς ; 
πεπαιδευμε'νους. 1

ΕΪΓΕΝΙΟΣ, Ελλην, εκ Κορφών, άρ· I 
χιερεΰς Πουλτάβας. Συνέγραψε λογικήν. | 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Καραβίας, Ιθακήσιος, άρ* 1 
χιερεύς, υιός Κωνςαντίνου Ιερέως ,  χοΰ I 
Μαργαρίτας. Εγεννήθη τό 1764. χαΐ I- I 
μαρτύρησεν εις Κωνςαντινούπολιν τό I 
1821, διά τήν άποςχσίχν τής Ελλά· 1 
δος. Ούτος εδιδάχθη τήν Ελληνικήν ύπό 1 
τοΰ διδασκάλου Παλαμα χαΐ μετά ταύ* I 
τα τελειοποιηθείς εις τήν φιλολογίαν, 1 
χαί Λατινικήν γλώσσαν, εις τήν νήσον | 
Κεφαληνίαν, άπήλθεν εις Κωνςαντινού- I 
πολιν, οπού έχειροτονήθη άρχιερεύς Φι- J 
λιππουπόλεως, μετά δε τ αϋτα Αγχιά- | 
λου. Πνε'ων δέ ένθερμον ζήλον διά τήν f  
ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος πατρίδος του, | 
εμαρτύρησε περί τάς άρχάς τής Ελλη- t  
νικής έπανας-ασεως εις Κωνταντινούπο- 
λιν , συγχρόνως μετά τοΰ Πατριάχου ( 
Γρηγοριου, καί άλλων Αρχιερέων. ΐ

ΕΥΔΑΙΜΩΝ Πηλουσιώτης, γραμμα
τικός, σύγχρονος Αιβανίου τβΰ,σοφιςοΰ. 
Ουτος εγραψε ποιήματα διάφορα, περί 
τέχνης Γραμματικής, χαΐ ονοματικήν 
ορθογραφία/. |



ΔΛΜΗΔΗ2, υιός τοΰ Αρχεδάμου. 
Αχούων ποτέ τον Εενοχράτην, ότι Ιφιλο- 
νείκει εις μίαν ««ατιμ ίαν, μέ μερικούς 
φΐλβυς, ήρωτησε τούς περιεςώτας, ποϊ- 
ος ήτο» {χάνος δ γέρων; ov»w 5ε -τον 
άπεκρίθησαν, 'ότι εινοιι από εκείνου; του; 
ανθρώπους ,  οϊτινες ζητοΰαι τή/ αρετήν* 
αϊτός Si άπεχρίθη, καί πότε θέλει την 
μεταχειριαθή, εάν ακόμη την ζητή ; δει- 
χνύων με τούτο, ότι διά να τήν, από
χτησή, πρέπει να τήν ζητήση από τήν 
αρχήν της νεότητάς του. Ουτος εζη 
τό 312, Π. X.

ΕΥΔΑΜΟΣ, βασκανολόγος, όςις με 
διαφόρους μαγείας, άπεδίωκε ως ελεγε, 
τα  πονηρά δαιμόνια, καί Ιπροφύλαττε 
τους άλλους από φαρμακερά δαγκάμα
τα όφεων, καί από άλλα τοιαϋτα επι
βλαβή. Αριςοφ.

ΕΓΔΗΜΟΣ, ρήτωρ περίφημος. Εγρα
ψε λεξικόν τής Ρητορικής, καί διάφορα 
αλλα συγγράμματα.

ΕΤΔΙΚΟΣ, φίλος καί οπαδό; του 
βασιλέας Φιλίππους έκ Λαρίσσης , τόν 
όποιον παρεκίνησε νά εκβάλη εκ της Μα
κεδονίας εϊς τήν Θεσσαλίαν. Δημ. Καί 
ετερος έφορος Σπαρτιάτης. Βενοφ.

ΕΪΔΟΚΙΑ, η Εΰδοξια Μακρεμβολι— 
ώτισσα, βυγάτηρ Κωνςαντίνου τοΰ όγ
δοου ,  χαι σΰζνγος πατά πρώτον τοΰ 
Κωνςχντινου Δούκα, καί έπειτα τοΰ Δι
ογένους Ρωμανού. Συνέγραψε λεξικόν ί- 
ςορικομιΛικόνς Ιωνία έπιγραφόμενον, εκ 
δοθέν εις τήγ Βενετίαν το 1782. εί; τά 
άνέκδοτα τοΰ Βιλλοισωνος. Εζη τό 1070. 
Μ. χ .

ΕΓΔΟΚ1Α , προτερον Αθηναΐς κα- 
Αουμίνη, γυνή τοΰ Αύτοκράτοοος Θειδο-

οίου τοϋ Νεωτερου, περίφημος |ιά τά
μεγάλα της προτερήματα, είς τήν όποί 
αν τινές άποδίδουσιν εν ποίημα, Ομηρό, 
κέντρα έπιγραφόμενον, έκ2343. {ξαμό- 
τρων ςίχων* έκδοθέν υπό Δλδου,

ΕΓΔ020Σ. Κυζικηνός γεωγράφος, Ε- 
ζη τό 120. Π. X. όφις κατά διαταγή» 
τοΰ βασιλίως της Αίγυπτου Πτολεμαίου 
τοΰ ευεργέτου, ίπεχειρίσθη τήν είς τάς 
Ινδίας περιήγηοιν · όθεν λέγεται ότι έ
φερε τούς πρώτους άδάμαντας είς την 
Αίγυπτον, καί πολλάς άλλος γεωγρα
φικά; ειδήσεις. Στράβ.

ΕΪ Δ020Σ, υιός Α’σχίνου, & Κνίδιος, 
μαθηματικός, γεωμέτρης» άφρολογος. 
Ιατρός καί νομοθέτης. Παρέδωκε τήν Γε
ωμετρίαν τόν Αρχώτα, καί τήν Ιατρι
κήν, τόν Σικελιώτην Φιλεςίωνα. Αίγει 
δέ καί ό Σωτίων, καί ό Πλάτων, οτι ε- 
μαθήτευβεν είς αυτόν. Εις τόν 23. χρό
νον τής ηλικίας του, άπήλθεν είς τάς 
Αθήνασ, είς τήν άκμήν των Σωκρατικών 
φιλοσόφων, μετά τοΰ Ιατροΰ θεομέδον. 
τος, τρεφόμενος ΰπ αύτοΰ, καί άφοΰ 
ήκουσε τούς έκεΐ οοφούς, ύπήγεν είς Αί
γυπτον μέ τήν χρηματικήν βοήθειαν 
των φίλων του. μετά Χρύσιππού τοΰ Ι
ατροΰ, οπού έσυ-ήθη εις τούς ιερείς της 
Αίγύπτου. Συνέγραψε τήν ίςορίαν όκτα- 
ετηρίδα* εκεΐθεν ήλθεν είς Αθήνας, καί 
απέκτησε πολλούς μαθητάς. Τον ΰπεδί- 
χθησαν δε εις τήν πατρίδα του μέ τι
μήν μεγάλη·/, όπου συνέγραψο καί νο
μοθεσίαν* ετι δέ περί των επτά σοφών, 
καί Ατρολογικά, καί Γεωμετρικά, καί 
άλλα τινά. Υπήρξαν καί έτεροι δυω Εν
δοξοι. Εζη πεοΐ τήν ργ'. ολυμπιάδα. 

ΕΤΕΛΘΩΝ, βασιλεύς τής εν Κύποω



ΧΗΟΧ

ΣαλίΧμΐνος ,  πατ ήρ τοΰ Σιρώμου ,  οςις 
αβασίλευσε τό 527. Π,Χ. Επί τοΰ όποί- 
οο υπέταξαν οί Πε'ρσαι τήν νήσον Κύ
προν. Ηρόδ,

ΚΪΗΓΟΡ02, Αθκναϊος, τοΰ οποίου 
νόμον αναφέρει ό Δημοσθένης ,  είς τον 
«ατά Μιδείου.

ΕΤΗΜ|ΪΡ02, Ελλην, ποιητής, Ι^ο- 
|>»ογράφβς καί φιλόσοφος της Κυρηναϊ
κής «χολής » σύγχρονος τοΰ βασιλε'ως 
Πτολεμαίου τοΰ Λάγοο, καί φίλος τοΰ 
Κασσάνδρου. Επωνομάσθη Αθεος» διότι 
?9ελε ν απόδειξη είς ενα σύγγραμμά του» 
οτι οί Θεοί των Ελλήνων ήσαν θνητοί, 
Πλούτ .

ΚΤΗΝΟΣ, ποιητής, εκ τής νήσου Πά
ρου, σύγχρονος τοΰ Εμπεδοκλεους.

ΚΤΗΝΟΣ, |ποιητής καί οότος Πάρι- 
•S' »ζη εις τας Αθήνας επί των χρόνων 
του Ζωκράτους, ΙΙλάτ,

ΕϊΗΝΟΣ, γαμβροκτόνος. Γράφουσιν 
οί ϊςορικοί, οτι ούτος ίφόνευσε τούς μνη- 
πήρας τής θυγατρός του, τούς όπιίους 
ίπροσκάλει ε’ς τον τόπον, όπου εγυμνά- 
ζοντο τήν πάλην, καθώς κηί ο Οινομα. 
°S> όςις εδιδε τάς θυγατέρας του , εις 
τόν, ίς ις  ήθελε νικήση μέ τήν άμαξαν, 
των. δε νικημένων Ικοπτε τάς κεφαλάς,
* ’ _ V 9 ,  , (και τας εκρεμουσεν εις τον ο,'.κον του , 
Αλλ ό ΐδας νικήσας, ήρπασε τήν θυγα
τέρα του Μορπησσαν' μή δυνάμενος δε 
• Ευνηνος να τον. φθααη εφονευσε τούς 
ίππους ταυ, καί αδτος ερρίφθη ε’ς τον 
ποταμόν , ‘ θ  αυτός είναι καί αδελφός 
τοΰ Αυγκεως,

ΕΪΗΝΡΡ, επίσημος Ιθακήσιος, πα
τήρ τοΰ Λεωκράτους, Ομ, Οδ.

ΕΤΘΧλ ΙΟΣ, διάκονος τής ε’ν Αλεξάν

δρειά εκκλησίας, καί μετά ταΰτα Επί
σκοπος τής εν Σούλκη. Εξεδωκε το 458,
τάς επιςρλάς τοΰ Παύλου - διά τίχων» 
μεθ όνος προλογσυ περί τής ίςορίας του 
Παύλου. Αθανάσιος δ» ό νεώτερος τής 
Αλεξανδρείας επίσκοπος., μετά παρ*- 
λευσιν τ ινω ν χρόνων, Εξεδωκε τήν αυ
τήν, μετά τίνος ύποδιαιρεσεως των κε
φαλαίων, καί σημειώσεων τής παλαιός 
(ραφής, τήν οποίαν παρεδωκεν είς τήν 
εν Καισααρία, βιβλιοθήκην, ήτις καί είς 
ήμας απεσώθη· εξεδόθη δε Οττο |Λ»υρεν- 
τιου Ζακανίου Εν Ρώμη τό 1698.

ΕΤΘΗΡΟΣ, Αθηναίος, φίλος ( του Ζω
κράτους, καταντησας πενης διά τόν πό
λεμον. Εενοφ.

Εΐθ^ΑΗΜΟΣ, Αθηναίος, χρηματί- 
οας πρε'σβυς επί τοΰ Πελοποννησιακοΰ 
πολε’μου, ύπερον δέ πρατηγός των Αθη
ναίων εν Σικελία μετά τοΰ Δημοσθενους.

Εϊ ΘΤΔΗΜΟΣ, σοφιςής από τήν Χίον 
αδελφός τοΰ Λεωνησιδώρο,υ , ζήσας καί 
είς Αθήνας εδίδαξε Τακτικήν,

ΕΪΘΤΔΗΜΟΣ, δ ε’πικληθείς Καλός, 
υιός τοΰ Διοκλεσυς , καί μαθητής του 
Σωκράτους.

ΕΓΘΤΚΛΗΣ, πο,ιητής τής παλαιός 
κωμωδίας· συνεγρχψα δράματα.

ΕίΘΤΚΛΗΣ, Λακεδαιμόνιος' ίςάλη 
πρέσβυς πρύς τόν βασιλε’α των Περ- 
σών. Εενοφ,

ΕϊβΤΚΛΗΣ, αρχών εν Αθήναις τό Β . 
|τος τής U0. Ολυμπιάδος, επί τοΰ ό
ποιου εδόθη τό ψήφισμα ν,ά πεφανώβουν 
τόν ρήτορα. Δημααθε’νην, Καί ετ*ρος πα
τήρ τοϋ Κορινθίου Εενοκλείδα,

ΕΤΘΠίΤΧΤΗΖ, Ο.λύνθιος, πρατηγός 
τοΰ Ιππικη.ΰ, οςις Επρόδωκε τήν πατρί-
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At rot. T̂ y frmft.V Φίλιππον. A w . V*TM »4 ηναι ή αυτή πόλις* «!{ »ΰ- 

Ε ΐβ ϊΗ ΙιΤ Η  2 , πι^ίφηρος άγαλρα- τήν «διδαοχ» την M αδηρατικήν, «α ί ι ν -  
τ^κοεος, u£i< καί ραδητής τοΰ περιφή- γάλε πλ$ος ραδητων, Τ4 βυγγράρρα- 
aou Λυσίππου. Πλίν. τά του είναι τα ραδηρατιχά τοιχεΐα

ΒίβΤΜΚίΗΣ, ίπίβηρος Αίγινήτης, *?-ί β ^ * ·  15 · 2υν»γρ«ψ« καί ίτερα 
|κβ( τοΰ π Λ ’α χαίΦιλακίδου Ολυρπι- ουγγράρ-ρΑτα. ίζη το 300. Π. X. ο5τος 
ονικων, ύρνουρένων ύπο τοΰ Πινδάρου* λέγεται και πατήρ την  ̂Γεωρετριας .  ̂

ΕΓΘϊΜΕΝΗΣ, ίςάλη ουτος ναε έξετά- ΚΤΚΛΕΙΔΗΣ, έγεννήδη εις τα  Μ·- 
οη την £ν Αφρική πορείαν τοΰ τρατηγοϋ Ύα?* ' Ί™ ρ*5ητη^ τοΰ Σωκρατους. Το« 
τ »ν  Καρχηδονίων, το 340. Π.Χ. Στράο. «1* «υχαρίςησιν είχε να άκούη τα ρ*- 

ΕΪΘΤΜΙΟΣ, "ο Ζυγχδινός, ρονχχός ®Λυ-Χτά του, ω<ςε, επειδή ουνεβη πόλε- 
ϊ ί ς  τήν ρονήν τής ύπεραγίας Θεοτόκου [*·0ί  Η·ετα^  Αθηναίων χαι Μεγαρεων, ·  
λν Κωνςαντινονπόλει, τής χαλουρίνης ΕύΗλείδη.- ίνδύετο φορίρατα γυναικεία, 
Περίβλεπτου, ό<ςις δια τής π.λυραδείαί *ai νά άχούη τά ραδηρατα
του «γίνε περίφηρος καί γνωςός ε ί; τήν του· ίδοδη ?π «τα  εις τήν Λογικήν, και 
βασίλισσαν, Ανναν τήνΚορνηνήν. Αλε- εκν.ρε ριαν ΐδικήν του αιρεο'.ν. 
ξιος δε ό Κορνηνος τόνετίρα ρεγάλως, E^XAfis, τρατηγός τών Δδηναίων, ρε* 
καΐ διά προςαγής του τον ύπεχρίωσε καί τά  τοϋ θουκυδίδου εις τήν Θράκην.  ̂
ουνεγραψε εκ των συγγραραάτων των ΕΤΕΛΗΣ, ςρατηγος τΰν ΣυρακουΜί- 
δείων πάτερων, τήν δογραϊικήν Πανο- ^'°ί τοϋ Ιππωνος, πολερήοας χχ- 
πλίαν, ή οποία «υνίταται από 28. Κε- τά τοϋ Νικιου. Θουκ. Ξενοφ· 
φάλα,ια* συνεγραψ* δέ καί άλλα τι να, Ε Γ Κ.ΙΆΤΗΣ, ρχδητης τοϋ Πλάτωνος·
τά  όποια είναι είσέτι ανέκδοτα’ εξεδόδη Ε7-ε Φιάλην ύπόληψιν εις τον βα«- 
αϋτη χπαραΧΧχκτως ίν  Τιργοούτω τής λεα τής Μακεδονίας Πέρδικάν, οςις 
Ούγγροβλαχίας τό 1710, Εζη τό 1080. τον είχε πάντοτε εις τήν τράπεζαν του.

Ε ϊθϊϊϊΟ Σ ,  άδλητής Σάριος. Δηρ , Δεν έαυγχώρει κάνε’να νά καδιση εις την 
Μηδ.  ̂ τράπεζα τοΰ βασιλέως, εάν δεν ηζευ-

ΕϊΘϊΦΡΩΝ, Αθηναίος, ράντις, ί~ · ρε τήν Φιλοσοφίαν, καί τήν Γεωρετρί- 
χγγελορενος τήν περί τά δεϊα έπιςή-, αν, ώς αυτός. Εζη το 360. Π. Χ.και 
^ην· ... εφονευΟη απο τον ΙΙαορενίωνα.

ΕΙ ΚΙ'ΛΤΙΔΓ{Ι, τ,γερών τής Βακτρε* 
υγατερων τοϋ Δα- ανής χωράς £ν Αοίερ. Στράβ.

E l Κ.ΧΗ ΥιβΝ , Δχραγωγός, εν A9V 
ναις, αύγχρονος τοΰ ΔηροαΙίνους.

ΕϊΚΤΗ'ΜβΝ, τρατηγός των Λδηναί- 
, < ων εν τω Πελοποννησιακω πολερω, υ~

, ° τής σχολής ς-ερον έχοηράτυε καί αρχών το τρίτον
ις την Ααεςανδρε-.αν, ή πατρίς του ? *ί.. έτος της 92. Ολυρπ. ©ου. ϊενοφ.

ΕΐίΠΠΗ,. ούτως εκαλούντο δύω εκ 
των «εντήχοντα,
.ναοΰ. Απολδρ.
Ε ϊ ΚΑΜΠΪΔΗΣ, Αρκάς, φίλος καί ο
παδός ταυ βασςλέως Φιλίππου Δηυ.. 
περί .Στεφ-
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ΕΤ ΜΑΙΟΣ,I δούλος το? Οδνσσίως.
ΕΪΜΑΧΟΣ, υιός τοΰ Χρύσεως, 9ρα- 

τηγός των Κορινθίων, £ν τω Πελοπον- 
νησιακω πολεμώ' ®ονκ.

ΕΥΜΕΝΗΣ, όΚαρδιανός, γραμματεύς 
τοΰ Φίλιππον, νΐοϋ τοΰ Αμύντου- μετά 
τον θάνατόν τον έμεινεν εις τ4 ίδιβν α
ξίωμα πλησίον τοΰ Αλέξανδρον 13. χρό
νους, Μετά τον θάνατον τον Αλεξάνδρου 
διωρίσθη διοικητής της Καππαδοκίας» 
ύπό τής διοικήσεως τον Εύμενοΰς, Ον 
τος όπερίφη μος άνήρ, ίτάθη εις διάφο
ρους πολέμους μέ ανδρείαν καί γενναιότη
τα* άλλ' οί Μακεδόνες φθονοϋντες τον 
Ιφνλάκωσαν, Ο δεσμοφύλαξ τόν ήρωτησε, 
με ποιον τρόπον ήθελε νά τον φύλαξη; 
δ Ενμενής άπεκρίθη, ‘ ‘ ως φοοερώτατον 
λέοντα, ήάγριώτατον ελέφαντα’ ,,  τήν 
τρίτην ήμεραν έκραξε τόν άρχιδεσμοφύ- 
λακα, καί τόν είπε, δεν ει/αι ίδιον 
τής φρβνήβεως τοΰ Αντίγονον, νά μέ βα" 
τα  τρεΤς ή μέρασ φυλακωμένον, καθότι 
πρέπει νά διατάξη νά με θανατώσωσιν- 
ή νά [εέ έλευθιρώσωσιν, , ,  ό δε άρχιδεσ- 
μοφύλαξ τόν άπεκρίθη, οτι, “  έχω/ τοι- 
άντην γνώμην, έπρ;πε νά άποθάνης εις 
τήν μάχην, καί νά μη πεοης εις τήν ε
ξουσίαν τοΰ ίχθεοΰ, ,, εγώ δεν ίπο- 
λεμησα άπεκρίθη μέ δννατωτερον μου, 
ούτε μετεχ»ρίσ9ην κατάτινος τά όπλα, 
χωρίς νά τόν νικήσω' αλλά τώρα δεν έ
πεσα διά τήν άνδρείχν τών εχθρών, αλ
λά διά τήν άπιτίχν των φίλων , ,  ίοασα- 
νίσθη δε' εΙς τήν φυλακήν, από τήνπεΐναν 
τρεις ημέρας, επειτα εσφάγη οπό τού  ̂
φύλακας, διά προταγτ,ς τοΰ Αντιγόνου’ 

ΕΪΜΕΝΊ02, Γάλλος, ρήτωρ, έζη επί 
^ωνφαντος τοΰ Χ’-ωρου. Σώζονται καί τ^ύ

τον πόντε λόγ«, έκδοθ «ΐς τήν συλλογήν 
των Αατίνων ρητόρων.
ΕΪΜΗΑΟΣ, αρχαίος ποιητής, Κορίνθι- 
ος, έζη τό 760. Π. X. Σννόγραψε μίαν 
Τιτανομαχίαν, Απολδρ,

, ΕΪΜΗΑΟΣ, νιος τον Αδμητον, καί 
τής Αλκήςτδος, ήγεμών των βεσσαλών 
όλθών με ένδεκα πλοία είς τήν πολιορκί
αν τής Τρωάδος. Κλαόεν είς γνναϊκα, τήν 
Ιφθίμην, θυγατέραν τοΰ Ικαρίον, καί αδελ
φήν τής περιφήμον Πηνελόπης, Ομ. 1λ. 
ΕΪΜΟΛΠΟϊ , νίός τον Μονσεον, άοχη - 
γός των ίορτών εις τιμήν τής θεάς Δή
μητρας. Εζη τό 1200. Π.Χ, 

ΕΪΝΑ'ΠΙΟΣ, άπό τάς Σάρδεις τής 
Λυδίας, καί συγγενής τοΰ φιλοσόφον Χρύ
σανθον άπό με'ρος τής γνναικός τον’ Ε, 
ζη τό 404. έδιδάχθη ίπ ’ άντον τήν Φιλο
σοφίαν, καί τήν Ρητορικήν. Τό δίκατον 
εκτον έτος τής ηλικίας τον, άπήλθεν 
είς τάς Αθήνας, όπον νπέπεσεν είς με
γάλη» ασθένειαν. Μετά τήν άνάρρωσίν 
εδόθη είς τήν Γητορικήν, διδασκόμε
νος Οπό τοΰ Προαιρεσίον, είς τήν όποί. 
αν οί γονείς τον τόν ίοίαζαν, καί θί- 
λοντες νά διδαχθη καί τά μικςήρια, τόν 
εμπόδισαν νά ΰπάγη είς τήν Αίγυπτον, 
έδιδάχθη όμως τά των Ελλήνων τόσον, 
ώςε εμιμήθη καί τά μυτήοιατων Ελεν- 
σινιων, έπειτα ήκουλούθησε τήν ,Ιατρι
κήν, Μεταξύ των πρέσβεων τής Λνδί- 
ας, οιτινες άπεςάληααν προς τόν Ιον- 
λιανόν, ήτο καί αυτός, καθώς όίδιος α
ναφέρει, Σν νίγρχψε-τούς βίονς των φι
λοσόφων, και σοφίτων τον αίώνος τον, 
διά προςχγή; του Χρυσάνθον , είς εν 
γρνφώδες καί τεχνικόν ύφος’ έτι καί την 
ίςοριιιν τον Δενξίππον, μέχρι τής ίςορί'
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μνάσβη το Πενταθλον, καί ητον επι
τήδειος εις μονομαχίαν.

ΕΓΡΠΐί ΔΗΣ, υιός τοϋ Μνησάρχου καί 
τής Κλειτοΰς άπό τήν Σαλαμίνα· έχρη
μάτιζε, ρήτωρ, φιλόσοφος, καί ποιητής 
Τραγικός, Εσφαλεϊτο εις “να σπήλαιον 
καί ίσύνθεττε**ΐ<5 Τραγωδίας του, αι ό— 
ποϊαι εΤχόν μεγάλην ύποληψιν. Είς τήν 
εκτρατείαν της Σικελίας ύπ4 την ςρά- 
τηγίαν τοΰ Ηικίου, ενικήθησαν οί Α
θηναίοι,καί οί φρατιώται ήλευθερονοντο 
λε'γοντες μονον μερικά ποιήματα τοΰ 
Εΰριπίδου. Ο Σωκράτης τούτου τάς Τρα
γωδίας μόνον παρε'ςαινε , Ο Αρχέλαος 
βασιλεύς της Μακεδονίας, τον ειχεν εις 
μεγάλην ύπόληψιν, καί τον εκαμε πρώ
τον σύμβουλον τοΰ βασιλείου του. Απίθα
νε δε εις γεροντικήν ηλικίαν το 405. Π. X.

ΕΓΡΙΠΙΔΗΣ, δημαγωγός εν Αθήνσις, 
ος:ς κατεδικάσθη 'εϊς μίαν χρηματικήν 
ποινήν. 500, ταλάντων διάτινα νομον, 
τόν όποιον ούτος επρόβαλεν, Αριςοφ.

ε τ ρ ϊΑδης, είς των μνηςήρων τής 
Πηνελόπης εν Ιθάκη, φονευθείς υπό τοΰ 
Τηλεμάχου, Ομ. Οδ.

ETPTANAS, υίος τοΰ Δωριεως, κατα
γόμενος έκ βασιλικής γενεάς τής Σπάρ
της, καί «ςρατηγός των Σπαρτιατών εις 
τήν εν Πλαταιαϊς μάχην. Βρόδ,

Εϊ ΓΤΒΙΑδΗΣ, Σπαρτιάτης, Αρχιναύ- 
αρχος ολου τοΰ Ελληνικού ςόλου, είς τούς 
κατά τών Περσών πολέμους , Τοΰτον ό 
θεμι^οκλής εβιασε να μήν αναχώρηση 
άπο το ςενον τής[Σαλαμϊνος μετά τοϋ 
ςολου» ενώ ο Εύρυβιάόης εακόπευε νά 
ελθη είς τόν ςενάν ισθμόν τής Κόρινθου, 
διά νά προφύλαξη τήν Πελοπόννησον, άπο 
τήν επιδρομήν τών βαρβα ρων. Ηροδ,

ErPTBdTAS, Κρής, τών τ ϊ
ξοτών τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρ ρ*ιαν.

Εϊ Ρϊ δ ΧΜΑΣ, είς τών πεντήκοντα 
υιών τοΰ Αιγύπτου, φονευθείς υπό τής 
Δαναΐδας Φάρτης· Απολδρ,

ΕΤΡΓΔΑΜΑΣ, αρχαίος ήγεμών τής 
Τρωάδός, πατήρ τοϋ Αβαντος καί Πο- 
λϋί’δου, τόν όποιον ό Ομηρος καλεΐ γέρον, 
τα Ονειρόπολιν.

ΕΤΡΤΔΑΜΑΣ, εις τών μνηςήρων της 
Πηνελόπης, τόν όποιον έφόνευσεν δ Ο 
δυσσεΰς, ότε επες-ρεψεό άπό τήν Τρωά
δα Ομ. Οδ.
ΕΓΡΓΔΑΜΑΣ, περίφημος άθλητής Κυ. 
ρηναϊος ίαυμαζόμενος διά τήν μεγάλην 
του Στωϊκήν απάθειαν,

ΕϊΡϊΔΑΜΗ, ©υγάτηρ τοΰ Διακρο- 
ντίδου, γυνή τοΰ βασιλε'ως τής Σπάρτης 
Μεοτυχίδου1 Ηρόδ,

ΕϊΡΓΔίΚΗ, αρχόντισσα, άπό τήν Ιε- 
ράπολιν, είς τό γήρας της εμαθε γράμ
ματα, διά νά διδαξη καί νά άναθρίψη τά  
τέκνα της.

ΕΓΡΓΔί'ΚΗ , γυνή τοϋ βασιλε'ως 
Αμύντου' είχε τρεις υιούς, Αλ.εξανδρον, 
Περδίκκαν, καί Φίλιππον' Μετά τόν θά
νατον τοϋ Αμύντου εβασίλευβεν ό Αλέ
ξανδρος μόνον ενα χρόνον, επειτα όΠερ 
δίκκας καί τέλος ό Φίλιππος.

ΕΪΡΓΔΙΚΗ, γυνή τοΰ Αρριδαίουκαί 
έγγονή τοΰ Φιλίππου.

£ΓΙίΙ©1)Η, μία τών θυγατερων τοΰ 
Δαναού, τήν οποίαν τινός άνάφερουσιν ώς 
γυναίκα τοϋ Οινομάου, καί μητέρα τής 
Ιπποδάμειας* Απσδρ.

ΕΓΡΓΚΛΕΙΑ, θυγάτηρ τοΰ Ωπος Πει- 
σηνορίδού, τροφός τοΰ Οδυσσίως, τήν ό
ποιαν ό πατήρ του Λαερτιος ήγόρασεν
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ραχΟν. Λδτή *fi« >  · * * »  *U t->( τδν ·»*ιάχων Αλινόου, υπηρετούσα
τήν Πηνελόπην, περί τής τ»ν την ♦,νττιο* του Ν» « * « » ,  Οα. <}δ.
Οδυσσίω; από τή·< Τρωάδα· Ο«.. Οδ. EVI ΤΡΟΜΟΙ, νιος τοΰ Αίγύπτον ,

ΕΤΙ’ΓΚΛΰΣ, ράντις, Λΐη,αίο;, a ·̂.; εϊ; των ρ.νη;·/,ρ«7 τη; Πηνελόπη; r, 
λόγεται ότι εφερεν εντί; του σΰρ,ατό; ΐ4κχη. Ου.. θδ.

ΐ ιχ  i i i ’x n t i »■# »γγας:ΐ[».Λο;· διό *ί ΕϊΙ'ϊΠΓΟΛΕΜΟΣ, μίο; τοΰ Πιεσια" 
τοιοΰτοι εκαλούντο εκ τούτον Είρυκλεις. νακτ·;, Λύη/αϊο;, συγγενής τοΰ Αλκι- 

ΕΠ'ΓΚΙΆΤΗΣ, υιός τοΰ Πολυδώρου, C-.όδου, όςις oV/.ιισο ρ,ίαυ ειρήνην ρετά 
■πατήρ τον Αλεξάνδρου ίασιλεω; . τής του ♦«ρ/χόυζου Σατράπου τή ; Περσίας. 
Σπάρτη; , εκ τη ; οΐκίχ; των Α'.γεί- Κχτιδιχάσίη » ;  ύπ#ύίυνος, διότι δεν *- 
δων. Ηροδ. βα{>» τ*. νοκρ* βωρ,χτχ ταυ πει·/τα/

ΕΤ ΙΊΈΓΑΤΙλΗΣ, υιό; τον Αλί**/- *?ί  τ ί ’'  *' Αργινούσαις ναυμαχίαν, 
δρου, χαί πατήρ τον Λεοντος, βασιλε'ας El I ΓΠΤ.ΥΟΣ, υιό; Τηλόφου και Α- 
τής Σ π άρτης«χ  τής οικία; ταν Α·- άδΰφή; τοΰ Πριάαου, τον ό-
γείδω/. Ηρόί. ποιον ό ποιητής ΐςοροΐ χάλλις-ον μετ«-

ΕϊΓΓΛΟΧΟΣ,υίΰς του Αίγυπτον, ό-ι; β  ταν ύπορασπιςίν τής Τροία;.;.; 
«ρονεόόη Οπό τή; Αχναΐδο; Λύτο-όη;. ET1V1HEOH2, υιός τοΰ Αρκςοδήμου, 

Εΐί'ϊΛΟΧΟΣ, συγγενής τουΟ,υσσί- χ*ΐ τη; Αργία;» αδελφός τον Προκλί- 
ω;» το» όποιου τήν αδελφήν Ατηρ-ινηι, βυς, εις τον Ηραχλειδΰν » βασιλεύσας 
εΐχεν εις γυναίκα, καί βςι; τον ήκολού- ρ,ετχ τον άδελφοϋ του εις τήν Λχκεδχί- 
6ηοεν είς τήν πολιορκίαν τής Τρωάδος. μονοί, τήν ‘.οποίαν βντοι «κυρίευσαν, ότ» 

ΕΠ'ΓΜΑΧΟΣ, υΐος τοΰ Αεοντιάδου , ηλί,ν εΐ; τήν Πελοπόννησον, μετά των 
«τρατηγός ταν Θηβαίο-/, όςις εαβήκιν εν λθΉ»ιν Ηρακλοιδων. Ηρόδ. 
χαιρΰ νυατος εις τήν πολιν ΐ ί ν  Ιΐλα- Εΐ'ΓΤΣΘ? ίίΗΣ, εις των πεντήχοντα 
ταιων καί έκυρίευσεν αύτήν, άλλα ληρίεΐ; y»Sv τοΰ Αίγυπτου, φονευίείς ύπό μιχς 
από τούς Πλαταιεΐς εφονεύΐη. θουχ. Δαναΐδ#;·

ΕΙΊ'ΓΜΑΧΟΣ , Ιίακήσιος, «!ς των ΕΓΓΙΣΘΕΤΣ, υιός τοΰ ΣΟενε'λου,.χαί 
{ε·'/ηνήρων τή ; Πηνελόπη;, πλουσιωτι- ίγγονο; τοΰ Πιρσε'ω; , καί τής Κικίπ-

Χ145)(

ΕΤΪ'ΤΜΑΧΟΣ, εις τον μ/ηςήρων τή ; ούς, Αλέξανδρον, Ιφιμίδονα, Εΰρύοιον,
Ιπποδάμειας, ος-ις νικηίεΐς υπό τοΰ πα- Μο/τορα, κχί Πιρΐ|είδαν, · ϊ όποιοι εφο 
τρός του Οΐνορ,άου εφονεύίη. νεϋΟησαν ε:ς τήν ριάχην. Απολδρ.Κατά

ΕΐΊΤ.ΜΕΛΗ, γυνή τον Γλαύκου, βα- δέ τόν Πίνδαρον καί Ε νριπιόην, ο Εν·· 
βί).ε’ως τή; Ιέορινίου, καί ρ,ήτηρ τυΰ Ε;λ· ρυοίοΰ; εφονεϋ9η άηβ τόν Ιολαον. 
λεροφόντου. Απολόδρ. ΕΓΓΓΤΟΣ , βασιλεύς τής Οίχαλίας,

10
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ΙπΙ της Ηπείρου· ουτος είχε διακηρύ- 
ξειν, ότι όςις ήθελε δυνηθή να τον νική- 
ση εις το το'ξον, να λαμβάνη εις γυναί
κα τήν θυγατε'ρα του ΐόλην” οθεν ό Ηρα
κλής άγωνισθείς Ιλαβε τήν νίκην, άλλ 
δ Ευρυτος δέν ήθελησε να τοΰ παραχώ
ρηση τήν κόρην, διό καί όργισθείς ό Η
ρακλής, έκρήμνισε τήν Οίχαλίαν, και ε- 
λαβε τήν ΐόλην αιχμάλωτον, φόνευα ας 
καί τον υιόν τοΰ Εύρύτου, Ιφιτον.

ΕϊϊΏΠΗ, θυγάτηρ τοΰ Αγήνορος βα- 
σιλεως τής Φοινίκης, καί τής Τηλεφάσ- 
σης” εξ αυτής ελαβε τό εν εκ των τριών 
μερών τοΰ παλαιού κοσμου τήν ονομα
σίαν, Ευρώπη.

ΕΤΓίΙΠΟΣ, υιός του Μακεδο'νος καί 
τής Οριθείας θυγατρός τοΰ Ερεχθεως, έκ 
τοΰ όποιου ώνομάσθη ή έν Μακεδονία πό
λις ϊυρωπος (  Γρεβενά, ) 2τεφ.

ΕΓΡΩΤΑΔ, υιός τοΰ Μύλητος βασι- 
λε’ως τής Λακωνίας, καί εκγονος τοΰ 
Λέλεγος, όςις λαβών ίίς γυναίκα τήν 
Εύρυδίκην, έγε’ννησε τήν ϊπάρτην, τήν 
οποίαν ένυμφεύθη ό Λακεδαίμων. Εκ 
τούτου λέγεται, ότι ώνομάσθη καί ο διά 
τής Λακωνικής γής ρεών ποταμός, Ευ
ρώτας. Απολδρ.

ΕΪΡΩΤ0, μία των πεντήκοντα θυγαΓ 
τερών τοΰ Δαναού. Απολδρ.

ΕΪ2ΕΒΙ02, εγεννήθη εις την Παλαι- 
ςίνην, περί, τό τε'λος τής Αυτοκρατορί
ας τοΰΓαλληνοΰ. Τιμηθείς δέ πρώτος 
τής Ιί Καισαρεία κοινότητες, έφιλιώθη 
μεγάλως με τόν Πάμφιλον, όςις καί αυ
τός έπισήμως ετιματο τότε με τό "ίδιον 
αξίωμα. Ελαβε και τό έπίθετον τοΰ να 
όνομάζηται καί αυτός Πάμφιλος, χρη- 
ματίσας καί διδάσκαλος τής συςηθείσης

εκεΐσε σχολής υπο τοΰ Παμφιλου. Μετά
δε’ τόν διωγμόν, τόν όποιον εκίνησεν ό 
Διοχλητιανός κατά των Χριςιανών , έ- 
προχειρίσθη επίσκοπος τής Καισαρείας. 
Κατά δέ τό 314. εμίχθη μέ τάς φιλο- 
νεικίας τοΰ Αρείου, καί θελων νά τόν 
ύπερασπισθή πρός τόν Αλέξανδρον επί
σκοπον τής Αλεξάνδρειάς, ένεσπειρε με- 
ρικάς περεκοπάς εις τά συγγράμματα 
του, αϊτινες τόν άποδεικνύουν ύποπτον. 
Ητο παρών καί εις τάς κατά Εύςαθιοι» 
γενομεν ας συνόδους, καί Αθανασίου Αν
τιόχειας. Απεςειλε καί πρός τόν Μεγαν 
Κωνςαντϊνον , τάς περί τοΰ Αθανασίου 
αναφοράς, ότι εώρταζε τό τριακοςόν έ
τος τής αυτοκρατορίας του· τότε έξεφω- 
νησε καί έγκωμιαςικον τινα λογον π ρόί 
αυτόν, παρά τώ όποιω εύρε μεγάλην χά- 
ριν, κοί μετ αύτοΰ συνεφαγε, και συ- 
χνάς έπιςολάς έλαμοανε πάρ αύτοΰ, Ε. 
γεννήθη τό 264, καί άπέθανε τό 340. 
Τάσσεται άναντιρρήτως μεταξύ των πρώ
των πεπαιδευμένων τοΰ αίώνος του. Εκ 
των συγγραμμάτων του σώζεται μεγας 
αριθμός, τά όποια αναφέρει λεπτομερώς 
ό Ανθιμος Ι’αζής, εις τήν Ελληνικήν το« 
βιβλιοθήκην.

Ε ϊ 2Κ’ΒΙ02, επίσκοπος τής Εμε’σης, 
εις τήν Φοινίκην’ έχρημάτισε συμβοη- 
ίός των Ημιαοειανών’ άπεθανε τό 360. 
έκ τών συγγραμμάτων του, τά όποια α
ναφέρει ό Ιερώνυμος, δέν σώζεται κάνεν. 
Τά ,δέ ΰπέ τό όνομά του σωζόμενα, καί 
Λατινςί έκδοθεντα εις τήν μεγάλην βι
βλιοθήκην τών Πάτερων, είναι αποσπά
σματα διαφόρων Λατίνων Εκκλησίας!·” 
κων συγγραφέων.

ΕΤ2ΤΑΘΙ02, έκ τής Σίδης τής Παμ'
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Φ̂ λ'.χ$· ητο κατ βΐτΐΦΧοτ:ος τυ»
Βε'ρρ'ας, χα! χ*ρευρε'9η καί εις την χ?ώ- 
την cv Νίκαια σύνοδον' εχειτα άνεοη 
ε’ς τον Ορονον τη; Αντιόχειας. Ητο ρ ί- 
γχς εχθρός των Αρειχνών, οιτίνες συν
έργησαν να συναχίή αία άλλη σύνοδος 
ε’ς τήν Αντιόχειαν. ΓενΟρίνης δε ταύτης 
κα9ηρ:9η καί ίξωρισΟη ε’ς τήν Θράκην, 
εως οτον εγνωρ:σ9η ή ά.9ωο'της τον. Α- 
χε'θχνε δέ — ερί τχ 303. Εχει αίαν όαι- 
λιχνεχ ο/όρχτι τής εν Νικχίχ συνόδου, 
χρι; τ3< αΰτοκοχτνοκ Κωνςχ/τΐνον ·

' « t . . .φαίνεται ορως να ηναι γρχρρενη, α-ο 
τον Νεοκχισ χρείας Γοηγορ'.ον αχί ύ- 
χορνηρα εις τήν εξχήρερον, άρ/δα εν ον 
α~° κτίσεως κόσρον, εως ε’ς τον καιρόν 
των Κριτών' -περί εγγας-ριρυΟίας σύγ- 
γραραα κατά τον Ωριγενονς, καί ρεοικά 
αχοσχχσραττα, τά όχοϊχ συνάξχς · 
Φχορικιος εν τή βιβλιοθήκη του; εξέδωκε.

ΕγΣΤΑΘΤΟΣ, όχολνρχ9 ίςατος· χχ- 
τρίδχ είχε τήν Κωνς·αντινούχολιν, ίτ ι-  
ρή9η διδάσκαλος των ρητόρων; εχρηαά- 
τισε διάκονος τής ρεγάλης Εκκλησίας, 
χεοί το U55. έχειτα εχίσκοχος των 
Μνβων τής Λυκιχς' άλλα χροτοΰ να ά- 
ναδεχ9η τον εχισκοχικον τούτον 9ρδνον, 
διά χροςχγης τονβασιλεως Εααανονήλ 
τον Κορνηνον, εγινε ρητροχολίτης τής
Θεσσαλονίκης, Ητο χαρών ε ’ς τήν γ ε -
νορενην σύνοδον ύχό τον ρη9:ντος βασι
λέας, χρος εξαλειψιν τής ολχσφηαίκς 
τον Μωάρε9 κατά τον ύψίςον, χερί τά 
1180. εύρε9ε’.ς δε εις Θεσσαλονίκην το 
118». οτε οι Σιν.ελοι εκνριενσαν ταύτην 
τήν χδλιν, άχεδειξεν εις αϋτονς τήν ε'ς 
τά χολιτικά σρδνησίν του, δ! ης εξηαε- 
ρωσε τήν θηριώδη καί άχάν9ρω~ον

νιαν των κατα των κατοίκων της χό- 
λεως, καί διά τής ρητορίας τού έξε’φυ- 
γεν αχό τάς χεΐράς των το 1194. Η χο. 
λνρά9ειά τον εξελε'γχεται εκ των αυγ- 
γραααάτων τον. Εχει χαρεκβολάς εις 
τ·ν Ορηρον, καί Διονύσιον τον Περιηγη
τήν. Εκτος τούτων σννέγραψε και αλ- 
λα τινά αφανή εΐσέτι. Αχοδιδονσιν εις 
«ύτόν καί το καύ’ Τσρίνην καί ϊσρινιαν 
σνγγρχρρχ' αλλά τούτο είναι εργον αλ- 
λον’τινός Ενςχ9ίον ρεν τουνορα, Αΐγυ- 
χτίου δέ τήν χατρίδα, καί ρεγάλον 
χχρτοφόλακος.

ΕΤ2ΤΑΘ10Σ Βαο9ολοραΐος, Προφε- 
σωο τής Ανατορίας καί Ιατρικής , εις 
τήν άκαδηρίχν τής Ρώρης , τό 1250. 
Εξε'δωκε διάφορους εικόνας τής Ανατσ- 
ρίας , οτε δέν έγνωριζαν τήν τέχνην', 
καθώς τήν σηρερον.

ΕΓΣΤΧθΙΟΣ Καραβία; ΔραγανίγΟς, 
ίδακήσιος, ίε ρορδναχος· εςάθη διδάσκα
λος τής Ελληνικής εις τάς Κυδωνιάς.

ΕΓΣΤΑΘ102 Καραβίας Πανταζάτος, 
διδάσκαλος Βραχωρίευ τής Ακαρνανίας.

ΕΪΣΤΕΦΙΟΣ Αφροδιαιεΰς, σοφιςής 
χερίφηρος. Σννίγραψε λογους χανηγυ- 
ρικούς καί ρελέτας.

ΕΓΣΤΟΧίΟΣ, άχό τήν'Καχχαδοκίαν 
σοφιςής" \ σννε’γρχψε κατά τοΰ βασιλεως 
Κωνςαντχ, καί αρχαιολογίαν Καχκαδο" 
κίας, καί άλλων £9/ών.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ο χρεσβύτερος- .της εν 
Κωνςαντινονχόλει Εκκλησίας, έχε σήί 
ΙΙατριαρχείας τοϋ: Ε ΰτνχίον, . νχερί 'το 
όχοίον όκιλεϊ ρέ χολϋ σέβας- »k  ''ον 
χρός αυτόν εχιτχφιον τον -λογον, τον 
όχοϊον εξεφώνησε τό 5ί>2.ί Συνεγραψε χέρι 
τής των νεκρών καταςάσεωτς, τά  δχόϊσ
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άξεδο’Ιηοβν το 1655.

EViTPATlOX, Νι*«ό*ς Μητροπολί
της, φιλόσοφος περιπατητικό;’ ευνεγρα- 
ψεν .υπόμνημα ,  ε’ς τα δίεε βιόλίε τδ , 
ύςτρων Αναλυτικών τοΰ Αριςοτίλσυς · 
εχδ ο9. Ελληνις-ι εις |τήν Βενετίαν τό 
1536. Εζη'περΐ τ έ  1110. Μ.Χ.

ΕγΧΤΓΟΨΟΣ, ΑργεΤες, «’χρημάτισ, 
πρε'οβυς ει; την Λακεδαιμόνια». ©ουχ.

ΕΤΣ&ΓΟΖ πατήρ τεΰ Ακάμαντ·;, ή· 
γεμων τής Θράκης. Οχ. Ιλ.

ΕϊΊΕ'άΝΙΟϊ, εεφ'.ςή;' συνεγραψε πα- 
ράφρασιν, ε’ς τά ιξευτικά τοΰ Οππιανου.

ΕΓΓΓΟΠΙΟΧ , · γνωςάς συγγρχφευς 
της Γωμαϊχής ίςερίας. Τινίς όνομάζου- 
βιν αυτόν Φλάβιον Εντρεπιον, χχί τήν 
καταγωγήν του *πό τήν Ελλάδα' άλλο1 
τον θελουοιν Ιταλόν εοφιςήν, χαΐ ίλλο1 
εκείνον τής Γαλατίας, οςις εχει « « ' τ ι-  
νχς επιμελές τεΰ «υμμάχευ. Ητεν εί- 
την εκς-ρατείαν τοΰ Ιευλιανεΰ κατά των 
Περεδν, ων εΐς έξωμα, κεΙώς μαρτυ
ρεί ό "ίδιες. Ε 'η περί τά 310. Σώζεται 
μι* έπιτεμή αΰτοΰ της Ρωμαϊκής ΐν*- 
ρίας, ητις αρχετ*·. άπε κτίσεως 1’ώμη;, 
μέχρι τεΰ 119. ίτον;, η ίως τόν Ιάνχ- 
τον τεΰ Ιευλιανεΰ’ τοΰτο τό εΰγγρχμ- 
μα έπεχειρίοθή, διά πρεςαγής τοΰ αύ- 
τοκράτορος Ουάλεντος ,  συνεγράφη δε 
Λ ατιν ι? ί.

ΕΤΤΙΊ1ΛΗΖ ,  περίφημες άγαλμχτο- 
πειες» μαθητής τοΰ Λυσίππου. Παυ.

ΕΤ ΦΑΜΪΔΗΣ,τρχτηγος τδν Κ'.ρινθίων, 
*ν τδ  Πελοποννησιχκδ πολεμώ. ©ουκ.

ΕΓΦΗΜΙΟΣ, ρήτωρ, Αίηναϊος, κω- 
μωδοόμενος ύπο τοΰ ηοιητοΰ Αριτοφά- 
♦ους, δια την επιτηδείαν τον κολακείαν . 
ϊφ ή κ . 6® ■

ΙΓ*0Ρ1ΔΗ1, Ελλην, άπί τήν Ατ
τικήν, ανίρωποπώλης. Αριςοφ.
ΕΓΦΟΓΙίίΝ. Χκ'-κιδενς. αυνεγρχίιεν Ε

πικέ, ΙΙαίοδος Μο.ζοπια, Αττική χιλι- 
«ς , πέμπτη χ.λιάς περί χρησμάτων.

ΕΓΦΟΙΒΟϊ, υιός τοΰ Πανθίου, άνδρεϊ- 
ος κ*ί ταχύς Τρωαδίτης, πληγώσας 
τόν Πάτροκλον ε’ς τήν μάχην, και φο- 
νευίε’ς ύπό τοΰ Μενελάου. Ομ. 1λ.

ΕϊΨΙΆΝβΡ, περίφημος άγαλματο- 
πειες, καί ζωγράφος", σύγχρονος τοΰ 
Πραξ.τίλους. ΙΓ/.οντ.

ΕΤΉΩΝ, Αθηναίος, κωμικό;· συνέ- 
γρχ·}ε δράματα αισχρά. Μονσαι. Σννε'- 
φηβος. ©ουκ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ, Λοκρός, αθλητής, 
νικητής εις τοΰ; Ολυμπιακούς άγω/ας* 
τήν 81. Ολυμπ,

ΕΦΕΣΟΣ, υιός του Εαΰςρου, όςτις έκ
τισε τόν με’γχν ναόν τής Αρτε’μιδος εις 
τήν Εφεσον, χχί ΰνάμασε τήν πολιν μ* 
τό όνομά του Εφεσον. Πχυσ.
ΕΦΙΙΠΙΟΣ, Αθηναίος, ποιητής τής με’- 

εη; κωμωδία;· ε’ζη ε’ς τόν καιρόν τοΰ 
Αριςοτελους. Σώζονται αρκετά χποσπα- 
«μ*τα τούτον, εκδοίίντα ε’ς τήν συνα
γωγήν τδν Ελλήνων τρχγωδινν, καί 
κωμωδιών τοΰ Γροτιου. Εζη τό 360, Π.Χ·

ΕΦ0ΙΌ2 ό Κυμχϊος, μχ9ητής τοΰ Ισο* 
κράτους, άφήκε μίαν γενικήν Εςορίαν, 
τήν οποίαν «ζηκολοΰΟησαν, Διέλλος ό Α
θηναίες, ψ ίω ν ό Πλατεΰς, Ηρακλείδης 
ό επικλειίιίς Ποντικός, τό 340. Π. X.

ΕΨΟΤΔΙίΙΝ, Χίαγκρχτιας-ής, Αρκάς, 
νικητής εις τού; Ολυμπιακούς άγων ας ·

ΕΨ1Ά1Μ, Χύρος τό γένος, άπό τήν 
Νισιοιν της Μεσσοποταμιας, (διαοπικίρ) 
Εγεννήθη επίΆωνςχντίνου τοΰ μεγάλου·
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Εχ ν«·τη*ος του ηγάίτη** τον ρινχχιχόν 
&ον, χ*ί ίγιν&ν ίγου^ενος ε ς ε/Χ αο- 
ν».ς·,'ε*.0/ι π^οτβρν/ ων ό κ/.ο/ος ττ (ί  i » 

Εϊίαστ. Εκκλησίας, όπου εις ρίχν ρε- 
γχλην ελλειψιν σίτου, εχαρε πολλήν 
βοήβιιαν « ;  τυύς πτωχούς. Κατεγίνετο 
is ι  < όλην του τήν ζωόν, εις προσευχήν, 
διδαχάς, καί ρελετην τής γραφής. Κα
τά τόν Ιερωνυρον, φαί»· τα; ότι άπέβχνε 
το 378, Μ. X. επι τοΰ Αΰτοκράτορος Οΰ- 
αλεντος. Σώζονται πελλά συγγράρρατά 
του εις τάς διαλέκτους, Συριχχήν, Ελ
ληνικήν, καί Λατινικήν, τά όποια είναι 
/κδιδυρένχ τό 1732, και 174G.

Κ+ΓΑΪΟΣ, ρκβητής τοΰ Πλάτωνος, 
αχό τήν Εΰΰοιαν, εχβρό; Φιλίππου τοΰ

Μακεδονος. Οτε όφίλιπιτος έχυρίευσε τήν 
πατρίδα του, διά νά αποφυγή τόν κίνδυ
νον τής έκδικήσεως, αΰτοχί'.ρίββη. Δηρ.

Ε \ΕΛΛΟΣ, υιός του Αγήνορος, φο- 
νευβείς υπό τοΰ Αχίλλειος, εις τήν πο
λιορκίαν τής Τρωίδος, Ορ.

Ε\ ΕΤΟΣ. Βασιλεύς τής Ηπείρου, υι
ός τοΰ Εόχήνορος καί τής Φλεγενας. Ου- 
τος είχε θυγατέρα όνορατι Μιτοπην, 
ή όποια ήπατηΟη ύπο’ τίνος α’χραλω- 
του, και ό σκ · ηρός πατήρ της καί άπαν- 
βρωπ.ς τήν έτύφ'.ωσχ· τον δέ α’χράλω- 
τον ςρχτιώτην κχλε’σας, εκοψε τά ,αί- 
δ.ϊάτου. Τέλος S1 χπορα/είς, κχτέκο- 
ψ· καί τά ; ίδικάς του σαρκας.

Ζ
ΪΛΔΗΑΔΗΣ, Σατράπης τοΰ βασιλε

ίες Αντιόχου τοΰ ρεγάλου, τής ρικράς 
Αραχνιάς* ρετά τήν πτωσιν τού Αντι
όχου, εγινεν ανεξάρτητος, καί εοόςη- 
σεν ίδιον βασίλειον, βυηνοϋρενος υπό τω / 
Γωραίων.

ΖΑΚΤΝΘΟΣ, υίος τοΰ Δχρδάνου, οςις 
λέγεται ότι «χτίσε τήν πόλιν Ζάχυνβον, 
επί τής όρωνύρου νήσου. Παυσ. Ac/ 24.

ΖλλΕΤΚΟΣ , περίφηρος νορού:της 
των Λοκρών* «ζη τό 500. Π. X. ε’ςάΟη 
ραβητής τοΰ Πυβαγόρευ, ενεσε νο'ρον νά 
τυφλονουν τόν ροιχο». Ο Τίό; του επε- 
σεν εις αύτό το εγκληρα ,  καί ό λαός 
κινούμενος εις συμπάθειαν, έζήτει νά τόν 
"«γχωρήση, · αυτός όρως βέλων νά εκτε-

λεσβή ή άπεφχσις τοΰ νόμου, «μοίρασε 
τό εγκληρα, καί διε'ταξε νά «ΰγά,λωσΐ 
τό/ δεξιόν ίδικόν του οφθαλμόν, καί τον 
αριςεοόν τοΰ υιού τον διά νά απόδειξη 
ρέ τούτο , ότι είναι καλός πατήρ, καί 
καλός νοροβέτης· έμπόίισεν ακόμη τάς 
γυναίκας άπε τοΰ νά πίνουν κρχσίυν , 
έκτος εκείνων, όσαι είναι διωρισρένχι 
από Ιατρούς.

ΖΑΜΑΝΗΣ Βερνάδος, ένδοξος γραμ
ματικός, καί ποιητής ΛατΤνος. Οντος 
συνέγραύ; διάφορα ποιήρατα. Εγεννηβη 
ε’ς τήν Γαγούζαν , πόλιν τής Δχλμχ- 
τίν,ς. Εζη εις τόν δέκατον όγδοον αιώ
να . Μ. X.

ΖΑΜΟΛΐΙΣ, κατήγοτο από τούς Γε-
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το^.Εδιδάχθη τή> Μαγικήν, καί τά μυ- 
ςήρια των δογμάτων τού Πυθαγαρου. 
Εθχυμάσθη από τού? Αιγυπτίους , κα[ 
από τούς Γειας' διότι προείπε πολλά, 
μετά τον θάνατόν τ·υ, τον εσεοοντο ώς 
θεόν. Ο Ιουλιανός άναφε'ρει, ότι τό εθ,ος 
των Γετων ήτο πολεμικώτατον · διότι ό 
Ζάμολξις τόυς ελεγενότι, όσοι άποθνήσκου- 
σιν εις πόλεμον,δεν αποθνήσκουν, άλλα με
τοικούν, διά τούτο κάι επολε'μων ίκουσί- 
ως μέ περισσοτίραν προθυμίαν. Ηχο δε 
καί νομος εις αύτο’ΰς, τό νά σφαζοισι τάς 
γυναίκας μετά τόν θάνατον ’ τοΰ άνδρός, 
παίζοντες τήν Κιθάραν. Ο Ηρόδοτος λε’- 
γει οτι ρίπτουσι παγίδοις τεξεύοντες 
«ρός τά άνω, εναντίον τής βροντής καί 
άςραπής, διά νά φοβήσουν τό θειον· καί 
ο Ζάμολξις έχρημάτισε δούλος τοΰ Πυ- 
θαγόρου ,

ΖΑΜΟΧΚΗΣ, Ιωάννης, μεγχς Καγ
κελάριος, καί άρχης-ρά,τηγος των <ςρα- 
τευμάτων τής Πολωνίας, Ο Στέφανος 
Βατόρης Πρίγγιψ τής Τρανσιλβανίας, 
καί βασιλεύς τής Πολωνίας, τόν εδωκε 
τήν ανεψιάν του διά σύζυγον τό 1560. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ Στεφάνου, έκλεχ- 
θη βασιλεύς, άλλ αΰτός μέ γενναιότη
τα τύ άπεβαλε, διά νά εκλέξουν τόν Σι- 
γισμοΰνδον Πρίγγιπα τής Σοεκίας· ά- 
πεθάνε τό 1605, εις ηλικίαν 65. χρόνων.

ΖΑΜΠΙΕ1ΗΣ Δομίνικος, Ιταλός άπο 
τήν Βολονίαν, κάλιφος ζωγράφος. Απί
θανε τό Ι64ΐ. Μ. X,

ZANdTHS Εΰςαθιος, Ιταλός από τήν 
Βολονίαν, μαθηματικός περίφημος, καί 
άριςος άςρονόμος, ούτος εκαμε τά η
λιακόν ώρολόγιον μίσα είς τόν ναόν τοΰ 
αγίου Πατοονίνου *ίς την Βολονίαν, Α

πίθανε το 1789, Μ. X.
ΖΑΠΠΗ, Φαουςίνα,' θυγάτηρ τοΰ π*, 

ριφήμου ζωγράφου Μαράτση, καλλιςη 
ποιήτρια. Απεθ, 194, Μ.Χ.

ΖΛΠΠΗΖ Ιωάννης, Ιταλός ποιητής, 
καί θεμελιωτής τής Ακαδημίας εις τήν 
Ρώμην. Απόθ. τό 1719. Μ.Χ.

ΖΑ’ΡΚΟΣ Γουζάλβος’ ούτος πρώτος 
τό 1420. άνεκάλυψε τήν νήσον τήν όνο, 
μαζομενην Μαδε’ρα, είς τόν Ατλαντικόν 
Ωκεανόν, επειτα καί άλλα μίρη, τά ό
ποια εδωκαν μεγάλην τιμήν, καί άνα- 
ρίθμητα κίρδη εις τήν Πορτογαλλίαν.

ΖΑΡΛΙΝΗΣ Ιωσήφ, ένδοξος συγγρα- 
φεύς τής μουσικής, εχουσι μεγάλην ύ- 
πόληψιν αί αρμόνικα! αποδείξεις του. Α- 
πεθ. τό 1599. Μ.Χ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ό Μιτυλήνης επίσκοπος, 
Ηκουσε πρώτον εν Αλεξανδρεία τήν φι
λοσοφίαν, οπού έγνωρίσθη καί μετά τού 
Αμμωνίου τοΰ Ερμαίου, άπελθών επειτα 
είς Βηρυττόν, ένή ήτο π'οίφημον σχολεί
ου τής νομικής, εσπούδασε τά νομικά, 
καί μετηρχετο αύτοΰ τοΰτο τό επαγγλε- 
μκ* διόεκλήθη καί σχολαςικος. Κτο πα
ρών καί είς τήν έν Κωνφαντινουπολει γε- 
νομενην σύνοδον τό 536. Θέλουν οτι εύ- 
ρεθη καί είς τήν πε'μπτην σύνοδον τό 
553, οτε εκλεξε καί τον διάδοχόν του. 
Εκ των συγγραμμάτων του έσώθησαν δύω. 
ένας διάλογος. Αμμ-όνιος μεθ ενός μα
θητου τοΰ έν Αλ.εξανδρεία φιλ.οσόφου, καί 
ετερος κατά των Μανιχαίων, ποός Ιου. 
φινιανόν τόν αύτοκράτορα, οτις εξεδόθη 
Λατίνι?! είς Λειψίαν καί Παρίσια,

ΖΑΧΑΡΙΑΣ, έκ φυλής Λευί, γεννη
θείς είς Γαλαάδ, καί καταγόμενος από 
Τούς Χαλ.δαίους, εποοφήτευβε πολλά,



χΐδίχ
Κ*ί άπέίανε ,  φδάσας εις γήρας 6α9ύ. χο» τρόπο» tiva, οτι ήίελεν εξελεχΟή ή 
Τούτου -ή προφητεία τάσσεται όγδοη άναξιότης εκείνου, ο^Ις ήθελε δοκιμάσει 
μεταξύ των ελασσονών προφητών . νά τον μιμηθή · % θάνατος το» «ςάθη 

ZA.XA.ri ΑΣ, Καλλιέργος, από τη ' τοιοντος- είχε ζωγραφίσει αίαν γυναίκα 
Κρήτην * έσόστησεν εις τήν Βενετίαν γραίαν, τής οποίας τήν μίμησιν έπέ- 
Ελληνικήν τοπογραφίαν , εις τήν όποί- τυχε τόσον καλά, ωφε άφοΰ τήν ετελεί- 
αν ετόπωσε τό (λίγα ετυμολογικόν, του «σε άρχισε καί οέΰιος νά γέλα, καί 
οποίο» ό σογγραφεος είναι άγνωστος * από τον ύπεροο/.ικον γέλωτα εμεινε νε- 
χαι προσέτι τό υπόμνημά το» Σοαπι- κρός τό 400, Π. X. Πρός is τοϊς αλλοις 
ικιο» #ίς τ ας κατηγορίας το» Αριστο- αυτοΰ άριςουργήμασι λέγεται, «τι κατε-* 

τελοος τό ΐ49ί), Ετόπωσε καί εις τήν σκεύασε καί ςαφυλάς, καί τάς εχρωμά- 
Ι’ωριην τον Πίνδαρον, τόν Θεόκριτόν, κάι τισε τόσον προσφυώς εις τό φυσικόν, ω- 
τόν Βαρΐνον . τό 1523 . ς ·  τά πτηνά άπατώμενα έπεκάθηντε

ΖΕΤΪΙΔΑΜΟΣ ήΖευξίδημος, υιός το« έπ’ αυτάς διά νά λάβουν τροφήν, οίεν 
Αεωτυχίδου , καί πατήρ τόΰ Αρχιδάμου εκαοχατο καί πρός τόν Απελλήν διάτό 
^ασιλέως της Σπάρτης . Ηρόδ. 71, ύπερβάλλον τής τέχνης το»· φιλετιμηδιίς 

ΖΕΓΐΙΚΠΗ , μήτηρ το» Πριάριο». ό Απελλής εζωγράφησε καί αύτός εικόνα, 
I “'^λκμάν. ήτις έφαίνετο καλυπτόμενη από λεπτόν

ΖΕϊΐΙΠΠΟΣ, Σπαρτιάτης, καί έφορος ύφασμα, επροσκάλεσε τόν Ζεοξιν διά νά 
τής πατρίδος του, κατά τό πρώτον ε- τ73ν ιόη, οφις ·λδων εκινησε τήν χεϊρά 
τος τής 89 Ολυμπ. 2ενοφ. του πρώτον εις τήν εικόνα, διά νά την

ΖΕΓΐΙΠΠΟΣ «πότην Ηράκλεια», ίν- αφαίρεσή τό δοκουν κάλυμμα- διάτό ό- 
ί°ξος ζωγράφος , όστις κατωκησεν εις ποιον ενεκριόη ό Απελλής νικητης’ κα- 
τάς Αθήνας. Πλατ. βότι όμεν,ήπάτησε ζώα, ό δε Απελλής,

ΖΕΓ£ΐΣ, Ελλην, ένδοξος καί περιφη- τον περίφημον ζωγράφον, 
μότατος ζωγράφος τής αρχαιότητες · ε~ ΖΕΪ2 βασιλεύς τής Κρήτης, «at νο- 
γεννήΟη εις τήν Ηράκλεια'/ · ύπερέση μοδετης, ούτος ήρπασε τήν Εύρωπην 

• τόν Απολλόδωρον εις τήν τέχνην- έφεΰ~ από την Φοινίκη/, τήν δνγα ερα 
ρε τόν τρόπον τού νά ζωγραφίζωσι τάς τού Αγηνορος, καί την έφερεν εις τη/ 
σ-.ιάς των είκονιζομένων σωμάτων. Η- Κρήτη/, μέ τήν όποιαν εγεννησε τεσ- 
τον έπ.τηδειότατος κατ’ όξο/ήν εις τά ®*Ρ* παιόια, Μίνωα, Ι’αδαμα/Suv, Αί-· 
χρώματα, εΐχε ζωγραφήσει τήν εικόνα ακον, και Σαρπηδόν*. 
μιας Ελένης ωραιότατης, ή καλλητέρα ΖΗΘΟΣ καί Αμφίων, μυδολογοϋσιν, 
ε'κών, τήν όποιαν έζωγράφισεν, ητον έ- ότι έτείχισαν τάς Θήβας μέ την κιδά·* 
κείνη τοΰ Ηρακλέοος, »ς(ς ευρισκόμενος pa- διότι άπό την αρμονίαν τής κιδα- 
είς τήν κού/ίάν του /«νιγε τούς όφεις- ρας, άνεβαινον « ί πετραι μόναιτων ε- 
καί μίαν έτέραν Ινός άδλητον- ύποχά- πάνω εις τά τείχη τής πολεως κα- ix ru  
5 »  ταύτης τής εϊκόνος ίγοαφε διά φι- ζοντο. Η άλη&εια τής ίςοριας ήτο», ott
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βυτο' καί ot δύω Θηβαίοι έχρημάτισαν 
αριστοι κιδαρωδοΐ, καί διά μισδόν προς 
τούς κτίςχς έπαιζαν τον κιθάραν, κα
θότι οί 'ά,δρωποι τότε δεν ίί/μν χρ ή- 
ματα · ό5εν όςις ήδελε να άκούη τήν 
κιθάρα των, ήργάζεϊο εις τά τε.χη των 
θηβών.

ΖΗΝΟΒΙΑ, Βασίλισσα τής Πχλμύρα; 
πόλεως τής Συρίσ.ς , ίςάδη μ:α άπό τάς 
ένδοξοτε'ρας γυναίκας, α* τ.νες παρελασον 
τό σκήπτρον* έόιόαχδη τάς επιςήμας 
ατό τόν περίφημον Λογγΐνον, Η το ν ω
ραία, τίμ ια, σωφρων, καί εύτολμος* το 
364. έκηρύχδη Αϋγούςα, άπό τόν Γα- 
λ.ιέλμον* μετά τόν Οά.νατον τον άνδρος 
της ίοασίλευσε μέ δόξαν καί εξουσίαν , 
εκιιρίευσε. την Συρίαν καί τήν Αίγυπτον, 
επειτα ένικήθη άπό τον Λΰρη/.ιανόν , 
τήν όποιαν εςειλεν εις τήν 1'ώμην διά 
θρίαμβον,

ΖΗΝΟΒΙΟΣ, ή Ζηνόδωρος, σχολαςτ- 
κός καί ποιροιμιογράφο; , Εζη τό 200, 
Μ. X. σενεγρτυΐεν' επιτομήν παροιμιών 
εις βιβλία 3 , εξεδόδη ε'ς τήν συλλο
γήν των παροιμιογραφων τού Σχοττου.

ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ, c Εφέσιος, έζη τό 260. 
H. X. έχρημάτισς πρώτο; έπιτάτη; τής 
βιβλιοθήκης εις τήν Αλεξάνδρειαν , καί 
θεμελιωτής τής πρώτης γραμματικής 
«χολής. Οότος εξέδωκε τόν Ομηρον, 
αλλά κατά τάς παρατηρήσει; του Εΰ- 
ςαίίου, ό έκδοτη; ήτον ελλειπής ποιη
τικού ασδήματος, όΟεν καί ΰπέπεσεν 
εις πολλάς παρεκτροπάς.

ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ, Αλεξα,δρέυς, γραμμα
τικός* . συνέγραψε «ρός Πλάτων» περί Οε- 
•ϊν, περί τής Ομηρικής συνήθεια,, περί 
τής Ησίοδου δεογονιας, και άλλα πολλά.

ΖΗΝΟΔΩΓΟΣ, περίφημος άγαλματ·*
πο-.ός* εζη επί τής βασιλεία; τού Νε* 
ρω/Ος, του επο.ου κατισκεΰασιν ίνα κ»“ 
λυσσα'ίον άνόριχντα, δα^μαζόαίνος ύπό 
των Ιωμχίων ίςορικών. ΙΙλιν.

ΖΗΝΟΗΙίύΙΣ , Στωϊκός φιλο’σοφε; · 
Λουκ. καί έτερος πλοίαρχο; έκ τής 
f ασσαλ'.ας,
. ΖΗΝΩΝ, υιός Διοσκορίδου , φιλόσο
φο; Σιδωνιος, εχρημάτισε μαθητής Χρύ
σιππού τού Πεοσίως, φιλοσόφου Χτωϊκοΰ,

ΖΗΝΩΝ', Α-όςολος, ίγεννηθη εις τήν 
Κρητην τό 1660 . ένδοξο; δραματικός 
ποιητή;, καί περ φημο; γραμματικός* 
•σύνδεσε διάφορα ποιήματα , τά  όποια 
έ/.αβον μεγά'Λη/ ίπόληψιν. ΛπιΟανεν εις 
τήν Βενετίαν τό 1751.

ΖΗΝΩΝ άπό τήν Ελαίαν, πο’λιν τής 
Ασιας, έφευρετής τής διαλεκτικής, ·- 
ςάθη μαθητής τού Πνρμεν.ου, ίδών μί
αν ήαέραν *.α τύραννον ε'ς τή< πάτρι
ο* του, ώρμησεν έναν-ίον του, έδανα- 
τώδη δέ έπειτα μέ σκληράς βασάνους, 
χωρίς νά όμολογήση :·.άνενα άπο τούς 
συνωμότας τον* τό 520. II.X.

ΖΗΝΩΝ, ένδοξος φιλοσοφος, άπό τήν 
Βύπρον, έστάδη ό θεμελιωτής τή; Στ ω ϊ- 
κής Αίρεσεω;* ούτος προτερον έμπορεύ- 
ετο, εις τήν θάλασσαν' ταξειδεύων δε 
ποτέ ύπεχρεωδη άπό κακούς καιρούς, ν 
άρά,ξη εις τόν λιμένα των Αθηνών, δι
ατριβών δε εκεί, άπεφάσίσε ν’ άφήση τε 
έμπόριον, καί νά σπουδάση τήν φιλοσο
φίαν, εΐ; τι.ν όποιαν άνεφάνή περίφημος* 
όδεν εσυνείδήζε νά λε'γη ότι, τότε μο. 
νον έταξειδευσε καλώ;, ότε ΰπέπεσεν 
εις τήν πικρίαν των κακών καιρώ» · 
Ουτος εόυξαζεν ένα μονον θεόν. Δπεδα*



V, 264. Π.Χ. ‘W 'o? τοδ J*  **»··¥« .-w JW  μ  X.
ΖΗΣΚΑΣ, ίωάννης Toi?va-  Z0AAS ίωο,1ί* ^ 5ννη^  *  * *

βον, μ,^ητής « δ  Ιωάννου,καί « 3  Γη- Μπρέσαν *°λιν τής Βενετίας-
ραλ.'μου από τήν Πράγαν πόλιν της περίφημος βεολογος- «φήκε όιαφορ* συγ- · 
Βοεαίας, τούς όπει'ους ε'κχυσαν εις τήν γράμματα. Απεοανε το 1806 .
Κων^αντίαν, δ,ά προσταγής τον συμβου- ΖΟΠΓΛΙΟΖ Ενριχες. W ° <  Α* 
Atou το 1420. Επολίμησε με τον άοτο- ρεσιάρχης' οντος εσπειοεν εις τ.ώΧα. ^Cr 
χράτορα Σιγισμ-άνδον, καί ένίχησε. Τύ ρη τής Γερμανίας τάς αιρέσεις™* έ- 
1421. Εχασε τόν Ενα τον οφθαλμόν εις ·ρ·νίν9η το 1531. πολέμων μέ τά «ςρα- 
τον πόλεμον, δια τούτο επωνομάσδη Ζήσ·· τέυματ* τών, Επισκόπων τής Κονβτά/- 
χας, δηλαδή τυφλός άπό τόν εναν δφ- τσας και Βάσελ.
6*λμόν, Τό 1423. ίχα®ε *<“  τόναλλεν, ΖΟΪΑΑΓΟΣ Θαδάϊος, καί Φεδερϊκος, 
καί μολα ταότα δέν ε’παυσε τούς πο- ονόματα δύω άδελφων, ε’νδοξρς ζωγρά- 
λέμους. Απέδανε δέ τό 1424. άπό τούς 9>ος Ιταλός. Ο -πρώτος άπέδχν. τά 156§ . 
δριμυτάτους πόνους των πληγών τ*ν. έδίδαζε τήν ζωγράφον εις τόν 4-

ΖΐΧ,ΝΗΣ ίεβαςιάνος, *γ«μύν τής Βε- δ.λφον του ξ ερ ικ ό ν , * οποίος _ ότελειο- 
νετι'ας, ,ρ 5τβί ΐγεαών, 5 «  Ιγινε χατ * βλλ«  «λλει.εις εικόνας τον

' ■ , , , , , . - , αοελφον το ν  προσέτι και τας εικανα;εκλογήν, και δ·~1 με συγχύσεις. Λεγε- .. \ . . . * .  , ~ „ ■
« *· Γ „ , ft „ -ττις Αχ*οη^.:.ας *ων ζωγράφων 4 τής Γω-
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τα ι, οτι άπ3 αυτόν ίγινε σννηδεια να.· , , , , , μης. Απέδχν» τό 1609. Μ χ .ρίπτουν νοήματα εις την αγορα/, κατα Γ ~ , ,,7* “■ ■ , η-.·,; ΖΟΪΜΑ)02 Γαςονης Ιωάννης, εγεν..την συνηδειαν των αυτοκρατορων Ελλη- , . . .  . ·,κο« „
νων. Οντος καταλαβεις εϊς τήν άρχήν ^  « «  τοΐ636. Ε-
εκλεξεν έυβύς συμβούλους , διά νά συ- ***? W  ϊ ^ ^ η ς  ε;.ς το οπ ,ν

. * , -  · ._ft.'—,, ον £ τελειοποίηση αε την οοηοειαν τηςσχεπτηται αετ αυτών τας υπο’Ι.σο^ , , , , . 1
- . \ Ανατομίας, την οποίαν ε’σπούδχσεν επι-της ηγεμονία; του. . _ 1
ΖΙΖίί Μ, άδελφός του Σονλτάν Μπε- >αε,λω;' {««χειρι^ετο κηοιον χρωματισ-

Ύίαζίτη του * ' . Γπεχρε,όβη διά νά φυ- Ρ νον» ό'«  ^  ^αεκσταινη τό χρώμα
, - 15 , γ · . Λ ι ι ■- έκάςον οργάνου άοτηοία;, ©:ο είπεϊν.λαξη την ζωήν του, να παραόονη εις ταν t , τ , >

~ , a -  ~ a' ‘ νευρου κ τ λ. Ε©εΰρεν εοναλεϊα τντ A -χεΐοας των εχβρων της θρησκείας τον ι ( ,  ̂ , 1 * ■ Τ|· Λ
{. \ 1 ,. ~ ρ>ϊ· , νατομιας, τά όποια ίάντος κατεσκόυασε*δηλαόη εις τους αοχοντας της rooou, , Γ, , ’  ,

. j , ‘ ι τ, . εις την Βολωνιαν, Φλωρεντίαν, Γενεύ’καί πεοιεφερετο εις την Ευρώπην, ως ‘ , , * J
παίγν.όν των ήγεαβνω/. Πολ.λάκις επα- κ? 1 ^'α',*αλιαν. 
ρουσιάσδη ε'ς τούς βασ.λεΐς, πλην εις ΖΩΙΛ0^ ’ άγεννήθη είς τήν Αμφόπο- 
μάτην , καθότι δέν εκατάεδωσεν άλλο λιν τη« ™  Πτολεμαίου
τ ι των ματαίων υποσχέσεων. τ °  ̂ τέ 270 Π X. κ«τηγ»~

Z1MMEVMAN, ά,οιατος Ιατρός, συν- τούς στίχους του Ομήρου, W . τά συγ- 
έγραύε περί Ιατρικής, έχρηχάτισεν άο · T f^ ^ *T «.«S  Πλάτωνος καί Ισοχρχτου ,· 
γιατρός τοϋ βχσιλέως τής Αγγλίας Γε- ίπε^ Ρ ι v i « ν Ομηοομασ-
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<τιγ«> Ο Πτολεμαίος έγγίχΟη ’μεγάλως 
Αναγνοΰς στίχουςτου τινάς, -τού? όποι

ους εΤχε συνθε'σει κατά τοΰ Ομήρου· εί
χε ζητήσει κα'ι βοήθειαν από τόν βα- 
σιλε'α, αλλά δέν τόν είσηκουσε λεγο>ν, 
οτι δ ών ανώτερος τοϋ Ομηοικβΰ πνεύ
ματος ,  ως σύ, δύναται βέβαια »άέξ- 
οικονομή τάς άνάγκας του χωρίς βοήθει
ας. Λεγουσιν οτι ό Πτολεμαίος έπρόσ- 
ταξε καί τόν έσταύρωσαν· άλλοι οτι τόν 
ελιδοβόλησαν, καί άλλοι, οτι τόν έκαυ- 
σαν ζωντανόν εις τήν 2μύρνην. Η εν- 
ίύμησις τούτου του ύβρισταΰ κριτικοί’ 
εστάΟη μισητή από όλους τούς σοφούς 
καί πεπαιόευμε'νους άνδρας, ώνομάσΟη- 
σαν δε Ιπειτα Ζωί'λοι, όι ύβρισταί κρι
τικοί.

ΖΩΝΑΓΑ2 Ιωάννης, περί τά Η10. Η- 
τον άπό τήν Κωνςαντινούπο’λιν, άπο- 
γονος εκείνου τοΰ Ζωναρα, ός-ις ε’χρη- 
μάτισεν εις τήν αυλήν Κωνςαντινου τοϊ 
Πορφυρογεννήτου" ούτος δέ έχρημάτισεν 
αξιωματικός καί ευνους Λλεξιου τού Κομ· 
νηνοΰ. Η άτυχής ανωμαλία των οικια
κών του, τόν εκαμεν ν’ άρνηδή τόν κόσ
μον, καί νά δεχίή τόν μοναχικόν βιον, 
διό καί άπήλδεν εις τό όρος τοϋ Αθω- 
νος, οπού καί άπέδανεν ετών όγδοήκον- 
τα ίννία. Τά συγγράμματα του είναι, 
πρώτον, χρονικόν άρχόμενον από κτίσε
ως κόσμου μεχριτοΰ 1118, Ιρμηνεία είς- 
τούς .κανόνας των άγιων Απρςόλων, καί 
άγιων πάτερων τρίτον, Γλωσσάριον, ή 
Λεξικόν ετυμολογικόν* ταίτα εξεδόδη- 
σαν εν ΓΙαρισίοις καί άλλαχοϋ,

ΖΩΝΑΪ02* άγραψεν ερωτικός έπισ- 
τολάς, περί Γητορικής, καί άλλα.

#2ΠΠΌΖ, μυστικός φίλος τοϋ Δ«-

ρείου, οτε δι Ζύριοι άπεστάτησαν καί 
ε’κυρίευσαν τήν Βαβυλώνα. Ο Ζώπυρος 
βλε'πων αδύνατον νά καταπραυνη τό 
κακόν, άπεφάσισε νά κόμη ενα σκλη
ρότατου στρατήγημα· Χωρίς νά εχη ει- 
δησιν ό βασιλεύς, ίπροσταξε τούς δού
λους του νά κόψουν τά άυτία καί τήν 
μύτην του, καί νά τον μαςιγωσωσιν, 
έπειτα παρουσιάζεται πρός τόν βασι
λέα. Ο Δαρεϊος τόν είδε μό’ θαυμασμόν 
και ήρωτησε τήν αιτίαν, αυτός · δέ άφ 
οΰ τον εφανεοωσε τούς σκοπούς του, ά- 
νεχώρησε διά τήν Βαβυλώ να' φδάσας 
εις τήν πολιν επροσποιήίη οτι είναι λει- 
ποτάκτης, καί εμβάς τούς έφανερωσε 
ποιος ητο, καί τούς εδειξε συγχρόνως 
καί τό ξεσχισμε'νον σώμά του, παρισ- 
τάνων τήν άσπλαγχνιαν τοϋ Λαρειου , 
Οι Βαβυλώνιοι πιστευσαντες εις αυτόν, 
ως εμπειρότατου πολεμιστήν , τοΰ άφιε'- 
ρωσαν τήν οδηγίαν των ςρατευμάτων. 
Αυτός δέ εις τήν πρωτην μάχην άφιλο— 
τιμήδη νά νικήση, άλλ εις τήν δευτε- 
ραν παρεδωκεν όλα τά ύπό τήν εξουσί
αν του ιςρατε’υματα εις τάς χεϊρας τοϋ 

Δαρείου . Διό καί ό Δαρεϊος πολλάκις 
είπεν, *'■ ήδελον νά εχω φίλον τον Ζώπυ
ρου, παρά νά εχω εις τήν εξουσίαν μου 
εκατόν Βαβυλώνας· ,,  ίζη τό 509 Π X.

ΖΩΡΟΑ'ΧΤΡΗΙ, έζη τό 550. Π X. 
U ιστορία τουτου είναι τοσον συγκεχυ
μένη, ωςχ αδύνατον νά ευρεδή ποτέ, 
καί νά τεδή εις τάξιν ,‘Μερικοί ύποδίτ* 
τουν εξ πρόσωπα ύπό τ· ίδιον όνομα* 
Αεγεται όμως νά υπήρξαν δύω οί αξιο
μνημόνευτοι· ό είς ό παλαιοτερος ό έ- 
Βφευρετης τών τεχνών και επιστημών, 
καί πατήρ τής Χαλδαϊκής φιλοσοφίας.
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**AVtmv δε ύπό τό όνομα toSto. *-
τι ητον 4 Χάμ, ή 9 Νε*»ρ»δ, η ο Ασ- 
σούρ. ό9-:ν τάττουσι την ~ερ’. αυτί *χρο- 
νο.'.ονιαν περί τά 2*200. Π X. Ο δε ν$* 
<·ίΤ:εθ' περίφημος Ζωροκστρης, ο κυρί
ως Ζτρδούευθ καλούμενος, λεγουσιν οτι 
εζη εις τόν καιρόν του ον.7'.λείος Δα- 
ρ ’ιου τον Τςάσπου, κχ1 ποτέ' μεν ΙΙε ρ
οήν, τότε δε .Μήλον, ενίοτε δε κάι σνν- 
θέτως, Πιρτ;μΓ,δπν τόν ο νομάζουσιν* όσ- 
τ.ς διδαχθείς άπο.σαν τήν Ασ.ατικήν φι
λοσοφίαν, έγ/Μρισε τό/ αληθή θεόν̂  ύ- 
τ:ο τίνος Ισεχηλιτιυ προφήτου τοϋ Δα
νιήλ.. Διηγούνται πεοσίτ:, ότι εχχαε 
περιηγήσεις τινά; ε'.ς ςίνα έθνη, καί ό- 
Τι διετριόεν αρκετόν καιρόν εις τά Βάκ
τρα, επειτα υποστρέψας εις τό Βασίλει
ον των Σούζων, εδίδαξεν εκεί χίαν νεαν 
θεολατριίχν εις τούς Πε’ρσας, καί οτι 
ίστάθη ό τρωτός με'γας άνήρ των Περ- 
σών, κχί·τής φιλοσοφίας των* ότι σον- 
ε'γρχιψεν ότερ τάς διακόσιας χιλιάδας 
«ςί/.ων, τούς οποίους ερμήνευσεν ό Σμυρ- 
ναΐος Ερμιππος* Τό σύγγραμμα τοΰτο 
*αίνεται, ότι εχάθη εις τόν καιοόν τοϊ 
Χευσοςόμου' ετι αποδίδονται εις αυτόν 
Αστρολογικα, Χημηκά, θεολογικά, Μα
γικά, καί Πολιτικά. Περί αυτών όμι- 
λεΐ ό Λαμπε'κιος καί Φαβρίκιος. Τό ά- 
ξιολογωτερον μεταξύ των συγγραμ μ χ-  
των του είναι εκείνο, τό όποιον πραγ
ματεύεται περί των νομών ΤΓ,ςΘεολα- 
τρειας» του οποίου ως λεγουσι, σώζον
ται πολλά αντίγραφα ε’ς τούς ναούς 
της Περσίας, οσοι άκολουόοϋν εΐσε’τ: τήν 
διδασκαλίαν τον* τούτο τό σύγγραμμα 
είναι πολλά διαφορετικόν απ' εκείνο, 
τό ό ποιον αναφέρει ό Ευσεοιος, επινρα

φόμενον, τήςίερχς συναγωγή T5y
σ-κων, καί είναι πιθανόν, ότι τοΰτο συν
ή θ η  από τούς ιερείς τοϋ Ζωροά*τρου. 
Αναφε’ρεται δε από τόν Σουίδαν, κα» 
εν άλλο σύγγραμμα, Αστρονομικά, Α- 
ποτελεσαατικα επιγραφομενον, βκ του 
όποιου μερικαί άποκοπαί φαίνονται «κ- 
δεδομίναι εν τοϊς Γεωπονικοΐς* συνεγρχ- 
ψεν ετι καί χρησμούς, έξ ων σώζοντα1 
10. ς-ίχοι, τούς όποιους ακολουθών Φραγ- 
γϊσκος ό Πατρίκιος ήυξησε τόν αριθμόν 
των, και τοι νεωτερος Πλατωνιστης . 
Σημειοτε’ον δέ, ό’τ ι ταΰτα καλούνται υ
πό των Πλατωνικών Ζωριάςρεια* εξε- 
δόθησχν δε έν Παρισιοις τ* 1538. επι— 
γραφόμενα Λογικά λόγια των υπο του 
Ζωροάστρου μάγων* καί εν Αμςελοδα- 
μω τό 1689. Καί εν Λονδίνφ τό 1722. 
έν* τοΐς συμβολικοϊς χρησμοί;, και αλ
λαχού.

ΖΩΡΟΜΑΣΛΡΗΣ, Χαλδαϊος, σοφός*
«γράψε φυσικά» και μαθηματικά.

ΖΩΣΙΜΟ2, ιστορικός, Κώμης «ίς τήν 
Κωνςαντινούπολιν* εζη el; τόν αυτόν 
καιρόν μέ τόν Ολυμπιοδωρον περί τα 
430. Συνε’γραψεν ίςορίαν Αυτοκρατορι- 
κην, αρχομενην άπό τούς χρονους τοϋ 
Καιβαρος Αυγούςου μέχρι τοϋ 410, Μ.Χ. 
εν ή άναφε’οει τόν Ηλιόδωρον, καί επει
δή ό Φώτιος δέν άνε’γνωσε περισσότερον 
άφ οσον καί τάνΰν σώζεται, φαίνεται 
εντελες, μολον τοΰτο μας δίδει νά κα- 
ταλαβωμιν, οτι ό Ζώσιμος δεν συνεγρα- 
ψε κατ εκείνον τόν χρόνον, καί «χομεν 
αιτίαν νά συμπεράνωμεν, οτ: πολλοί 
μετά ταΰτα συνεγραψαν, ένο ς άναφί- 
ρουσι περί τοΰ χρυσαργύρου, Χσαχθεντος 
ύπό τοϋ Κωνςαντίνου, καί κατά τούς
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τον Ζωβφ»# ίξαληφδόντος. Ο 

Φ&ίιός λεγεΙ οτί, ή ίςορία τοδ Ευνα- 
πίού άντέγράφη το περισσότερον με'ρος 
άπό τόν ΖωΟιμεν, τήν ίκαμεν εις δύω 
εκδσ'σεις, o9ev προήλβο το ονομα ίφο- 
ρΥά νεά ·ΐό τέλος τοΰ πρώτου1 η δό αρ
χή τΟυ δευΐίρου βιβλίου λείπει1 εξεδό- 
Οηβάν αί ίςοριαι το* Ζωίίμου εις βι
βλία πεντε εν Οξωνία το 167?. καί 
iv Βιέννη τό 1713. μετόι σημειώσεων.

ΖΩΣΙΜΟΣ, Γραικός το γένος, την A 
Μάρτιοί) 417. ίκάδησεν ιίς τήν καδε- 
δραν της Ρώμης1 ό τεσσαρακοστός τρί
τος έπί«κ·πος της Γωμης, εστώδη έν
δοξος. Απεβαλε τους δούλους 1 καί τούς

νόθους, από τό τάγμά τδν κληρικών* 
εφανε'ρωσε τό δικαίωμα της άφαίσεως 
τοϋ Θρο’νευ του. Απίθανε τήν λ Δεκεμ
βρίου. τό 418. Μ . X.

ΖΩΧΙΑΝΟΣ, Ελλην, επονομασδεΐςΚα- 
λαβρεζος· εζη τό 1640. Μ .X . Εςάδη 
περίφημος εις τήν τέχνην τοΰ παιννιδίου 
τοΰ δνομαζομενου σκάκης* περιήλδεν ο- 
λας τάς βασιλικάς αυλός, διά νά εύρη 
δμοιον του. Εις τήν Γαλλίαν ησαν τρεις 
περίφημοι, ό Δαύξ Νουμούρ, ό Αρνόλ- 
φος, και ό Κωμοντης, έπαιξαν καί όι 
τρεις ενάντιον τυΰ Ζωχιανοΰ, άλλ αυ
τός τούς ενικησεν. Αφήκε συγγοαμυια 
περί τής τέχνης τούτου τοΰ παιγνιδιού.

Η
r i ir lΑΟΪί>2, Ελλην, ποιητής κωμι

κός, όσΤίς πΛρατηρήσας ε!ς τήν τραγω
δίαν τοΰ Εϋριπίδου, Ορε’στης, τήν α
τοπον εκφώνησίν του, Γαλήν όρω, επρο- 
ξίνησε μίγα γέλωτά εις τούς παρεσ- 
τωτας δεατάς. Αριςοφ.

Ι?ΓέΛ0Χ0ϊ, ήγεμων τοΰ ίππικοΰ Α
λέξανδρου τοδ Μεγάλου. Αρρ'ιαν.

itTEMSiN, θάσιος, ποιητής κωμικός 
της παλαιός κωμωδίας, σύγχρονος τοΰ 
Επιχάρμου. Αδην’.

ΗΓΕΜΩΝ, Αθηναίος, πατήρ τοΰ αρ- 
χοντος Χαιρωνδου, Δημ. περί Στεφ.

ΐ ί  ΓΗ Σ ΑΝ Δ Ρ Ι ΔΗ 2 ,‘υίός τοΰ Ηγησάν- 
δρου, ήγεμών τοΰ ςολου των Σπαρτια
τών. Εαΐ ετερος ςρατηγός των Βοίω-, 
των. θουκ.

• ΗΓΗΣΙ'α Σ ό Μάγεος, ίςορικός κ*ί ρ'ή-

τωρ, τοδ οποίου τό δφος ητον επΐφορ-
τισμενον από περιττός λεξεις.

ΗΓΙίίΙΠΠΟΣ, Ελλην από τήν Τα- 
ραντον, επονομαζόμενος Κλειβύλος, ή- 
το ποιητής τής με'σης κωμωδίας. Εύ- 
ρίσκονται μερικά άποσπάματά του εκ- 
δεδομενα, καί τινα επιγράμματα του 
υπό τοΰ Γροτίου συναχδε’ντά. Εζη τό 
320. Π.Χ.

ΗΓΗΣίΓΙΠΟΣ, Αδηναιος περίφημο; 
ρήτωρ, σύγχρονος τοΰ Δημοσδίνους, και 
εχδρός Φιλίππου τοΰ Μακεδσ/ος. Δημ.

ίΓΓΗΣΙΠϊΛΗ, δυγάτηρ .τοΰ βασιλε
ίας Ολο’γου εκ ,Θράκης, καί γύνη τοΰ 
Μιλτιάδού.Ηρόδ. 39.

ΐίΓΗΣΙ ΣΤΡΑΤΟΣ, μάντις Ηλέΐος, όσ- 
τις ήκολούδησε τον Μάρδόνιον «ςρατη- 
γόν των Περσών κατά ^τ'ή; Ελλάδος ,
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«ίχμχλ*κσδέ!ς Μ υπό των Σπαρτιατών βν ·ι κριτικοί άξελε'γχουν votov. Τά Αΐ- 
εβάλδη ειη φυλακήν' αλλά διά νυκτος διοπικά εξεδο'βησαν tv Βασιλεία τά 1534,
εφύγεν, καί διε&ώδη εις τήν Τεγεαν.Ηροδ ήκμαζε κατά τά 335.

ΙίΓΠίΐΣΤΓΛΤΟΣ, υίά; γνήσιος του τυ- ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Αχρισσαΐος, περίφημος 
ρχννου Πεισιςράτου. μαδηματικος, τοΰ οποίου τά κεφάλαι-

ΗΔΤΛΟΣ, α-το την Σικελίαν, ποιη- a  των οπτικών έζεδοδησαν εις τά Πα '  
τής έπιγραμμάτων· εζη επί τής βασι- ρ/31α χατά τά 1657. μετά σημειώσεων* 
λείας Πτολεμαίου του Φιλαδε’λφου.  ̂ ΗΜΙΘΕΩΝ Συβαρίτης, άνχφερομενος 

ΗΘΛΚΙΟΣ, ε,.ισκοπος Ισπανός· οΰ. ΰς συγγρχφόυς ενός βιβλίου πλήρους α- 
τος ^ήτον αιρετικός, καί ασπλγαχνος, VJt(Ss:5/ ·Λ%[ α?σχροτήτων. 
καί έχυσε πολύ οίμ* αθώων άνδρώπων, ΗΝΙΓΟΣ, άπά τήν Ισπανίαν, ενδο- 
ίιά™ ητο  ̂ένας *πό το δικαστήριον ξ , ;>  Α·τ >; £^βτη, ε ^  τάγμα των I- 
τής ιεράς εξετασεως. ησοοι'τών, τό πρώτον εσυς-ήδη εις τήν

«κσϊρΛτείάν, άφηκεν β^ίτοοπον της βα- , .. Λτ , « τ. * ,
« . y . ' f .  .» α*. Λ , Λ * , σ ιλει*, Owtjc ο άγιος Πνίγος η lv ix to t-
σΛειας, και της ια τ ρ ό ς  του Αλκμί- ^  Γ?· ^ τ ά  1556.
ν^ ,,τον Αμφιτριωνα, οστις επειτα 9ο- ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ, Ποντικός ποιητής*
^υαας_κατ. περιστα«ν τον ΙΓΛεκτρά- *λβιν ί?,  τ · ,  Α9·να{ Κβί η*ΧΟυσε χαί

ν®> |λΛο* u.s 'Την οα,σώειοίν· καί ττιν » * κ . τ * 5. »Γ . ’ τ7* τον Αρίς̂ οτελην* ητον βκοοτος εις τχ
05γα»Γίραν του Αλκμίνην εις γυναΐκοε. ν„ . , κ , ...■ w »τΧ ΑΛ-ri ·*,· ν ν , * , λαμττρα «opsaoerx, οια τούτο κχι οι ®ι-

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ, άπά τήν Φοινίκη/' ε*- ο ‘ -  1 Γ . .  , . .w , , ^ ' Λοπκωπταί των Ανηνοιιων τον μ ίτω νο-
stj εις τους χ,οονους των αοτοκοχτοΰων » . Τ ύ  * *λ. α , J "  , ■ Α̂ Αςυρων ιχχοαν πομπικόν. Ηγωηζετο μ ε καϊβ
Θεοδοσίου του μεγάλου, και των υίων τ?οπο,  4ώ ^  ά_ ,κτήσ7) μ - ’ γ «  άνομα'
αυτου. Ητο χ ρ ό ν ο ς . Συνεγραψεν εις τήν άδεν 'ίάωοοδύκησε καί τήν Ποδιάν, νά
νεότητα του μιαν μυδιςορι*ν, τά να- ι  ‘ ·, „  /■ “ , r  , r ·α χρησμολογηση εις τους ,πατριωτας του
τα θεαγενην καί Χχ ΐ1χ^,χ.. 3 * β .. Γ  „  ,  τ, , Kf  ̂Λ η Α.ί̂ .- οτι, ο Ηρακλειοης ητον άξιος χρυβου ςε-
” Τ ·  ?■ "  “ Χί*· ! « » -  , ί » .  L  V *  1-
ματησεν επιαχοπος της Τρίκκν,ς, τάν τριλάδη λε'γο'υ,ιν άπό τήν χαράν του.
οποίον ε,.ει.α  μια Ουνο4ο? Τ0_(χ. τ ·ν £τι ίπρόςαξε λίγουσιν εις ε”ναν των π ι-
εοιασε, η να παύση τό ού-ν/;,....» ~ , . ,< , λ-  >ιΡαίΛιΑ/ ·α' ’ ίων του φίΛων, οτι οτα' αποδ/,νη να
η να παραιτηδη της επισκοπής
αυτός διά να τά διάσωση

πής' άλλ κοόψη τό βωμά του καί άντε τουτουν τ 
εποοτίμησε θέση εις τόν κράο .ατον του β<α ι'ρα



ktv, εν« Si τον εξέφερβν t'. πολιταΙ, }
δράκων άκουρα? τήν βοήν ίξε'δυ των ι- 
ματίων, κάϊ εκπηδήσας εκ τον κραβοα- 
tou διεσπάραξε πολ.λούς" διά υτοΰτο καί 
πατεκρίδη αυτός μέ ενα επίγραμμα α
πό τον Ααε'ρτιον. Σώζονται τούτου α
ποσπάσματα περί πολιτειών" αιδέ Ομη- 
ρικαί του αλληλογραφία! κρίνονται οτι 
εΤναι ίνός άλλου ΙΙρακλείδου. εζη τό 
330. Π.Χ.

11ΓΑΚΛΕΙΤ05, υιός τοΰ Βλήσιονος, 
Εφε’σιος" εζη τό 500, XI X. Εχρημάτι- 
v s  βασιλεύς της Εφε'οου, καί παραίτη- 
«* τό σκήπτρον της βασιλείας εις τόν 
άδελφόν .του, διά νά καταγίνηται εις 
τήν φιλοσοφίαν' εςάδη ό αρχηγός της 
Ελεατικής άιρε’σεως. ‘Ε δόξαζε το πΰρ 
ώς αρχήν όλων των πραγμάτων, τα δέ 
λοιπά στοιχεία, ό’τι κατάγονται από τό 
ίεΰρ. Επωνομάσδη Κλαυσΐνοσ, διότι βλε- 
πων τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου εκλαι- 
« πάντοτε' επί τέλους εμίσησε τήν συν- 
ανα-ροφήν των ανθρώπων, καί εζη εις 
τάς ερήμους,

ίίΡΑΚΛΗΣ, ό εκλαμ ττρίίτερό; καί ίν- 
λοξότερος από ολ.ους τους παλαιούς ή- 
ρωας των Ελλήνων, υιός τοΰ Αμφυτρί" 
ωνος και "της Αλκμήνης, οστις εκαμί 
ττολλ.α καί μεγάλα ανδραγαθήματα, καί 
τά 12. περιβόητα άδλα, διά τά όποια 
μετ» δανατον άπ εΟανατίσΟη από τούς 
Ελληνας.

ΙΙΕΙΛΛΟΣ, ό Καρχηδονίος. Ούτος εΤ_ 
πεν, «τι ή επιςήμη είναι μία έξις τής 

φαντασίας, ητις υποπίπτει εις λόγον, 
καί οτ: όλα τά παντα συντείνουν, εί? 
τό νά ήναι & άνθρωπος Ιπι-ςήμων, καί 
•ά μή διββάλη κατηγορώ / τήν άγνοιαν,

καί ότι αί Λεριςάοαις μεταβάλλουμε
τά πράγματά, καινός καί ό χαλκός γί
νεται ά,δριάς τοΰ Αλεξάνδρου, ή τοΰ 
Σωκράτους, τά δΐ μεταξύ αρετής καί 
κακίας είναι αδιάφορα. Εχει συγγράμ
ματα μικρά μεν, πλήν με δύναμιν ί .  
πιχει^ημάτων πλήρη, καί περιεχοντχ 
αντιρ ρ ήσεις πρός Ζήνοινα, καί άλλ,α πε
ρί ά σκησεως, περί παδών, καί περί μα- 
μικής, καί ετερα, όρα Διογένην Λα- 
ερτιον.

1ΙΓΙΝΝΗ, ποιητρια περίφημος ,ίγ εν- 
νήδη ε'ς τήν Λέσβον, καί ίηρημήτισε 
σύγχρονος τή; Σαπχοΰς. Απέδανιν εις τόν 
δε'κατον εκτον χρόνο τής ηλικίας της. 
Σώζονται αυτής όλιγ* αποσπάσματα, 
εις τήν συλλογήν των Λυρικών ποιητών, 
υπό τοΰ Ούρσίνου. Εζη τό 590,Π.X.

ΗΓΟΔίΧΟΣ, από τήν Συλημβρίαν, π ·” 
λιν τής' θρφκης" εχρημάτισε διδάσκα
λος τοΰ Ιπποκράτους, ίεωρεΐται ώς 
άρχηγός τής γυμνα?ικής Ιατρικής" προ- 
τερο/ ήτον παιδαγωγός εις τάς λδήνας 
ώς αναφέρει ό Πλάτων, καί ίπειδή ητ· 
φιλάσθενος καί αδυνάτου κράσεως, με- 
τεχειρίσδη τά γυμνάσια τοΰ σώματος , 
κ-αί ώφεληδΰς έσύς-ησε τήν γυμναςικήν 
μέθοδον, τής όποιας εγινε γυμνασιάρ
χης" αγνοείται ή μέθοδος καί κανόνες, 
μέ τούς όποιους μετεχειρίζετο τφ γυμ
νάσιά, ώς Ιατρικά βοηθήματα, επειδή 
τά συγγράμματα του δέν μας διεσώ-
δησαν.

ΙΙΓΟΔΩΓΟΣ, ό Ποντικός, γραμματι
κός Ελλην, σύγχρονος τοΰ Αρις··πελους , 
περίφημος διά τά δύω αύτοΰ συγγράμ
ματα, τά άργοναυτικά, κά! τά καύ Ηρακ.

IIΙΌΦΑΜΌΣ, Χ.αλκηδόνιος > περίφν



Κ13&Χ
μος Ιατρός, μαθητής της Αλεξανδρει- 
κής στολής. Εζη το 300· Π' X. επε- 
δωκε μεγάλως εις τήν ανατομίαν. Πλευτ· 

ΐίΡΟΦΑΝΤΟΣ, τύραννος της πολεω; 
Παρίου, εν Ελλήσποντο» , είς των Ι(.,- 
νων ς-ρχτηγών, οι τινες συνετράτευσαν 
μετά τού Λαρειου κατά των Σκυθών.

ϊίΐΌΔΟΤΟΣ, -έςχθη όπχτήρ τής ίς-ο- 
ρίχς, ό ένδοξότερς από τούς ίςορκοός Ελ~_ 
ληνας' περιήλθε τήν Αίγυπτον, τήν Ι
ταλίαν, καί όλην τήν Ελλάδα’ συνε'γοα- 
ψα τήν ίςορίαν των, καί έσύνόεσε 9. βι
βλία έπιγραφομενα Μουσαι* ίγεννήθη το 
404. Π.Χ. είς τήν Αλικαρνασσόν πολιν 
τής Κχριχς. Η χρι'τη εκδοσις είναι ή έν 
Αργεςοράτω το 1816. είς τόκους δώδε- 
κα μετά τής Λατινικής μεταφράσεως · 

ΐίΓΩΛΗΣ, Αττικός, Τιβε'ριος Κλαύ- 
Αιος· εζη περί τό έτος Ι43.Μ.Χ, άπ°
τόν Μαραθώνα’[φαίνεται οτι ίγεννήΟη ε:ς 
τούς χρόνους τοΰ Τραϊανού. Εΐχεν εκ 
ρύσεως θαυμάσιου δώρον , τό νά έκφων/J 
ίκ  τού προχείρου ρητορικωτάτους λό
γους , ωςε είς τήν νεότητά του, καί ό 
Κ,αϊσαρ Ακριανός τόν ηκουσε μέ θαυμασ
μόν του, και μή δυνηθείς διά τής ρη- 
τορίας νά φ9άση τόν σκοπό/του, άπετά- 
σισεν έκτης λύπης του νά ριφθή είς 
^ον fawoLOi'* ποτααον, Ο Αντων.ο* τ,ν 
είχεν χκομι διοικητήν όλων των εν τί) 
Ασια ελεύθερων πόλεων, επιδους αύτώ 
καί τήν αρχιερατείαν. Εζη ακόμη ριετά 
τον θάνατον τής Καισαρικός Φαοςίνης 
τό 175. και άπεθχνε είς τήν πατρίδα 
του τό 70. έτος τής ηλικίας τ,υ, Συγ
γράμματα κατά τάς μαρτυρίαςζτών πολ
λών, συνεγραψε πολλά, εξ ών ένας λό- 
)·βς έσωθη περί πολιτείας» ίνω συμυο-λεύ-

ει τούς βηβαίους, καί Πελοπεννησίους, 
νά συμμαχήσωαι κατά τον οασιλεως τής 
Μακεδονίας Αρχελάου , οςις εϋρ ίσκετο 
εκδεδομε’νος είς τάς συ/.λογάς τών ρη- 
τοεων.

ΗΙΩΔΙΑΝΌ2 , είς των ΐπσρικώσ, ·_ 
ζη περί τά ~33. Μ. X. ήτυν χξιωματι, 
κός τής Ι’ο»μης, ώς όίαιος ομολογεί- συν- 
νε’γραψε μιαν Ρωμαϊκήν ίςορίαν, είς έ> ·-— 
βλια η . άρχομενην άπο τόν Οαν ατον του 
Μάρκου Αντω/ινου, εως ε"·ς τόν Γορδι- 
«νόν τον νεωτερον, δ.ηγούμενος συμβ* 
βηκοτα, όσα ηκουσε, καί είδε, καί έμα
θε, ενώ εύρίκετο είς τάς εκδουλεύσεις του 
άξ.ώματος του, καί ταοτα φαίνονται α
τελή είς δύω μέρη' έξεδόθησαν δε έν 
Βενετία, τό 1503. παρά το» Λλδφ, κα  ̂
αλλαχού, μετά σημειώσεων, επιδιορθώ
σει»,', πίνακος, και Λεξικού.

Η ΙΏΝ, περίφημος μαθηματικός’ εζη 
τό 450. Μ, X, εχρημάτισε διδάσκαλος 
τού Ιΐροκλου,

ϊ ϊ ί ’ΏΝ, από τήν Αλεξάνδρειαν , μα» 
βητής τοΰ Ι^τησιβίου, εφεύρε τό ύδραυ’ 
λικον «ορολόγιον τό 2l0. u . χ , και την 
μηχανήν, ήτις ό»ομκζεται πηγή Ιίρωνος’ 
Ουτυς συνεγραψε περί τής Μηχανικής 
θεωρίας, καί περί Αΰτ ματοποιηιικων, 
ο.οΛια Si. καί α/.λα διάφορά,

ΒίΟΦΙΛΟΣ, Χαλκηδον.ος, δμον , μέ 
τόν Ερασίτρατον' όι δυω ούτοι ιατροί 
υπήγαν εις τήν Αλεξάνδρειαν μέ σκο
πόν νά ένασχοληθώσιν είς τήν Ανατο
μίαν των ανθρωπίνων σωμάτων, ύποτην 
πρυςασιαν τω ν; Βασιλέων - της Αίγυπ
του, καθότι b t '  διάδοχοι τοΰ ΑΛεςα'- 
δρουείς τήν Αίγυπτον, ύπερασπιζνυτο 
με ένθερμον ζήλον ταί τέχ/α, κμ.



Χ ΐβ ο χ

ςιΐμας' δ δεύτερες τών Πτολεμαίον εΐ - προφήτευσεν εις τον καιρόν της ζα,αι- 
Xs βκςησβι την περιβόητου εκείνην βι- λεία? Οζίου, Ιωδάμ, Αχάζ, καί Εζεκί- 
βλιοΟηκην απο 900. χιλιάδας βιβλία» ου. Η προφητεία των τάσσεται μεταξύ 
και ηυξηνδη επειτα άπο τον διάδοχον τον μεγαλ.ητερων προφητών, θαυμάζε- 
τον Spovou με πλήθος αναρίθμητων βι- ται δέ διά τό ύψος των λόγων του, ως* 
βλιων. Οταν οΰτοι οι προρηΟεντεςιατροί καί των προφητών μεγαλοφωνότατος ο- 
ήρχισαν νά άνατε'μνωοι νεκρούς, μόλις νομάζεται.
εδυνήδη το βασιλικόν κράτος νά τούς Η2Ι0Δ02, έζη το 880. II.X. μετά 
ϋ,ιερασπισΟη άπό τήν οργήν τοϋ όχλου, τον Ομηρον ό πλησιε'ςατος ποιητής, 
όι όποιοι τού; εςοχάζοντο ώς ασεβείς Ητον ι,ίές τ.οΰ Διού καί της Πικυμήδης, 
καί άνοσιους, καί έβλεπον μέ φρίκην ό πατήρ του χατ άρχάς εζη εις τήν 
καί μίσος τήν τομήν των ανθρωπίνων κώμην τής Αιολίδος, ήτρι εις ταϊς Φμ_ 
σώμάτων . Ο Ηρώφιλος ούτος μαδητής καις. Επειτα άν#χωρήσας δκειδεν, κα£ 
τοίϊ Πραξαγόρου, απεδειξεν οτι τά  νεΰ- ελΟών εις Βοιωτίαν, κατώκησεν εις τή^ 
ρα γεννώνται άπο τον εγκέφαλον, καί Ασκρην παρά τούς προποδας του Ελι. 
από τόν νοτιαϊον μυελόν, καί όχι κ«- κώνος, όπου καί έγεννήδη. Δεγεται νά 
βώς ύπεδεσαν άλλοι άπο τήν καρδιάν, η το κατ άλλους' σύγχρονος τον Ομή~ 
ΙΙεριεγραψεν ακριβώς τάς σπερματικά; ρου, καί οτι φιλονεικήσας μετ άυτοΰ, 
κύςεις, και άλλα πολλά του ανδρωπι- έλαβε βραβείου ένα τρίποδα, άρον τόν 
νου σώματος όργανα" άλλα κ®κη τυ- ενικησε κατά τήν επιγραφήν τοΰ τρί- 
χη τά συγγράμματα τών δςι» τούτων αν- ποδος, τόν όποιον άφιε'ρωσεν δ Ησίοδος 
δρών δέν άπεσώδησαν, μόλις σώζονται εις τάς μούσας, όφις ελεγεν οτι ενί- 
μερικά άποσπάσματα εις τά συγγραμ' χησε τόν Ομηρον εις έναν δμνον . Ε ζ 
υ.ατα τού Κελσου, καί Γαληνού. Εςα- τούς τελευταίους χρόνους της ζωής τυ“ 

δησαν δι πρώτοι, οιτινες μετεχειρισδη" άπηλΟεν εις τήν Λοχρίδα, εις τόν οϊκον 
σαν τά δέρμα λουτρά, ώς ιατρικά βο- ενϊχ εχατοιχοΰσεν, ένας τών συγκατοίχων 
ηδήτχαταν καί μερικοί συκοφανται ετε~ του έφθειρε την ;.ορην τοΰ οΐκοδεσπό- 
ρατολόγησαν ότε εβραζον ζωντανούς τουί του, άλλ οί αδελφοί τής παρδενου ύ~ 
ανθρώπους, διά νά τούς ανανεωσωσιν, ποπτευδε'ντες άυτον, τόν εδανάτωσαν να.'· 
Ο Γαβριήλ,Φαλ,λόππιος ώνομάζει τον τδν έρ’ριψαν εις τήν δάλασσαν" δίδε 
ΓΙρώφιλον Ευαγγελιστήν τών ανατομών, δελφίνε; άναλαβόντες τό σώμά του, τ° 
Πσώτος αυτός έλαβεν ίδε’ας περί του έφεραν εις περιγιαλιού, ενδα ετ.α.ηγύ 
σφιγμου" Εζη τό 3C0.n.X. ριζον όι Λοκροί, μαδό.τες δέ ούτοι ότι

ΐ Ι λ Α Ι Α Σ ,  έζη τό λ1·4. Π. X. Ητον έίανατώ'.η δ άνήρ αδίκως, καί ευροντε? 
υιός τοΰ Αμώς, μτινές είπον αυτόν υί- τούς φονεΐς, τούς έρ’ρ ι^αν ζωντανού? 
όν τοΰ προφήτου Αμώς, καί άλλος χ  ι ΐ ς  τήν δάλασσαν, και τούς οίκους’ αυ" 
δέλφόν τοΰ βαοιλεως Αμαζίου " άλλοι τών κατεδάφησαν. Ετάφη ·ι? τήν Νεμε'_ 

πείδίέόν τοΰ βασιλεως Μανασή, Ε- «ν. Αλλ’ οί Ορχομενοΐ μετεχομησαν τό



λείψχνόν του εις τον τοπον του, και 
κτίσαντες τάφον «πίβηκαν επ άυτω ε - 
πιγραφήν. Εκ των συγγρααιεάτων του 
τρία ποιήματα του μόνον άπεσώδησαν· 
όμως ό·. κριτικοί άπορο ίπτουν μερι
κούς εκ των ςίχων του, ως μή γνησί
ους. Εξεδόδησαν δί καί μετά σχολίων 
καί χωρίς, 'εν Βενετία τό 1495. μετά 
καί άλλων ποιημάτων* καί έπειτα καί 
εις άλλους τόπους, καί μετά σχολίων 
πάλιν εν Βενετία το ΐ6θ3·

Η2ΤΧ102 Μιλήσιος, ίζη περί τά 
565. Μ.Χ. Ητον υιός Ησυχίου νομικού, 
καί Σόφιας, οςις διά τό αξίωμά του 
ων·μάσδη ένδοξος, Ο Σουΐδχς αμφιοάλ- 
λει αν ητο χριςιανός* άλλ ό Κάνε ά- 
πε'δειζε προφανώς τό εναντίον, Συνε'γρα- 
ψεν εις τους χρόνους τοΰ άυτοκράτορος 
Ιου-ινιανοΰ, μίαν χρονικήν ίςορίαν, από 
τοί Βήλου τών Ασσυριών, με’χρι τοΰ θα
νάτου τοΰ Αυτοκράτορος Ανχςασίου, εις 
εξ τμήματα, εξ ών ουδόν άπεσώδη, πα- 
ρα ή αρχή τοΰ έκτου τμήματος, τό ό
ποιον πραγματε'υεται περί τής άρχαιό- 
τητος τής Κω/ςαντινουπόλεως, άν καί 
τούτο εξεδόβη υπό τό ο.ομα Γεωργίου 
τοΰ Κωδηνοΰ. Εκτός τούτου συνεγραψεν 
ατι καί εν λεξικόν ίπιγραφομενυν, ονο- 
ματολβγος, το όποιον εν με’ρει είναι 
μία επίτομη εκ τον Διογενους τού Λα- 
ερτίου, τό 1670, ίν Γενεορα καί τόι 
λοιπά εν άλλοίς τόποις,

ΗΣΓ Χ102 ό Αλεξανορεΰς, δ συγγρα- 
φεός τοΰ Ελληνικόν λεξικού. Ηνδει πε
ρί τόν.4.αιώνα* ,εδωκεν αιτίαν εις πολ- 
λάς ερεύνα;. Τινες τόν τάσσουσι περί 
τον πεμτον και εκτον αιώνα χριςιανον, 
χωρίς κααμ ιϊ; αποίειςεως. Τό λ-ξ.κόν

του συνεκροτήδη εκ τών λε'ξεων τοΰ 
Απιωνος, Απολλώνιου, θε'ωνος, Διδύ. 
μου Αριςάρχου, Διογενιακοΰ, Ηλιοδώ, 
ρου καί Ηρωδιανοΰ τών γραμματικών, 
προσδίσας καί τινας λεξεις εκ τών τοΰ 
Ομήρου κωμικών, τραγικών καί ΐτορι- 
κών. Αεγεται δε μετά ταυτα νά εγινε 
προσθήκη από νεωτερους. Εςεδόση εν 
Βενετία παρά τώ Αλόω το 1520, κXI 
αλλαχού.

ΗΦΑ12ΤΙΝΗ, μία των γυναικών τοΰ 
Αίγυπτου, μετά τής όποιας εγεννησεν 
εξ υιούς. Απολόρ.

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ Αλεξανδρεύς, εζη περί 
τά ΐ69, Μ.Χ. είς τών γραμματικών, 
τον όποιον Ιούλιος'ό Καππιτώλιος συν- 
αριδμεϊ, μεταξύ των διδασκάλων τοΰ 
Ονήρου ή Βήρου. H/μαζε μετά τόν 
Πτολεμαίον τόν Κλαύδιον. Συνε’γραψεν 
εν ίπωρελε’ςατον ίγχειριδιον περί ποι
ητικών μέτρων, τόΑποιΟν καί εις η 
μάς διεσωδη, καί εξεδοδη εν Φλωρεντί
α τό 1526. καί έπειτα ίν Παρισιοις τό 
1553, ίν τοΐς έασιλικοΐς τύποις. Η ά- 
ρις-η Λ.ίοσις είναι τής Οξωνίας τό 16ι0.

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ, φίλος καί πολλά ή - 
γαπτ,μίνος Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, τον 
-όποιον ήκολούδησεν είς τήν ίκςρατεί- 
αν τής Ασιας, οςις ασδενήσας σαρ-ως» 
απεδανεν εις τήν πόλιν Εκοαταν».· προς 
τιμήν τοΰ όποιου άνήγειρεν ή ΑΧεςαν- 
δρος εν μεγαλοπρεπεςατον μνημείου, 
δαπανήσας, ως λε'γετχι δι άυτό πέρί 
τάς 2600, τάλχ.τα , Πλούτ. Διοί.



χιβεχ

Θ
ΘΑ ΛΑΙΟΣ Ιταλόξ, έπωνομάσθη l it-  δων, διά της άποτελουμε'νης σκιάς τ«w 

ποκρατίςοις' ίςά ίη  ό μεγαλύτερος Ια- Ot μαθηταί της Ιωνικής σχολής, χατε-
τρός τοΰ καιροΰ εκείνου, καί συγγραφεύς 
διαφόρων ποιημάτων με υπομνήματα. 
Συνέγραψεν είσέτι καί ενα βιβλίον έ- 
πιγραφομενον, προφυλαχτικόν τής ύ- 
γιείας. Απέθανεν εις την Φλωρεντίαν 
το 1751. Μ,Χ.

ΘΑΔΑ2 Φραγγΐσχος, περίφημος γλύ
πτης Ιταλός, οςις ήνθει περί τόν ιδ 
«Ιωνά εις τήν αυλήν τοΰ Κοζήμου τοΰ 
πρώτου, μεγάλου δουκβς τής Τοσκάνης.

ΘΑ12, περίφημος γυνή εν Αθήναις, 
γεννηθεΐσα είς τόν Αλεξάνδρειαν, καί 

• άκολουθήσασα τόν μεγαν Αλέξανδρον, 
οςις δια τής παραι%ήσεώς τη ;, κατ- 
έκαυσε τα αρχαία παλάτια των βασι
λέων τής Περσίας. Πλούταρ.

©ΑΛΓΑΘΦΕΛΛΑΣΑΡ, βασιλεύς των 
Ασσυριών. Τό 730. Π.Χ. υπέταξε τήν 
Μηδίαν, Συρίαν, καί ήμερος των δέκα 
£βρα'ίκών φυλών. Βασιλεύοντος του Σε- 
οελου είς τήν Αίγυπτον.

ΘΑΛΗ 2 ό Μιλήσιος· οΰτος έφερε 
τώς πρώτας γνώσεις τής Μαθηματικής 
καί Αγρονομίας, από τήν Αίγυπτον 
είς την £λλαδα· Ουτος εύρεν, ότι ή 
διάμετρος διαιρεί τόν κύκλον είς δύω 
Ισα μέρη* οτι δύω τρίγωνα είναι ’ίσα, 
όταν εχωσι τάς δύω γωνίας καί τήν 
μίαν πλευράν "σας. Εις αυτόν αποδί
δομαι τήν καταμετρησιν των πυραμί-

ςαιναν Γεωγραφικούς χάρτας, κατεσχεύ- 
αζαν. Ηλιακά ώρολογεα, καί προε’λεγον 
τάς εκλείψεις τοΰ Ηλιου. Εζη τό 548. 
Π.Χ.

ΘΑΛΗΤΛ2, Κρής, ποιητής Λυρικός. 
Συνέγραψε ποιήματα μυθικά. Ο Λυκούρ
γος τό» έπροσκάλεσε νά καθήση είί 
τήν Σπάρτην' συνέτεινεν αρκετά ·ίς τά  
ήθη των Σπαρτιατών, μέ τάς χάριτας 
τών ποιημάτων του. Οί ςιχοι του ήσαν 
γεμάτοι διαταγάς, τοΰ πώς δει πολι- 
τευεσθαι. Ητο συνεργός καί πρόδρομος, 
εκείνου τοΰ περίφημου νομοθέτου είς 
τήν μετασχημάτισιν τών συμπολιτών 
του.

ΘΑΜΪΡΙΣ, Θραξ, υιός τοΰΦιλάμμω* 
νος, άριςος μουσικός.

ΘΑΝΗΡΑΣ, υιός τοΰ βασιλε'ως Ινά- 
ρου, βασιλεύσας είς τήν Αιβύαν το 
458. Π.Χ, Ηρόδ.

ΘΑΡΓΗΛ1Α Μιλησία, ήτις ήλθεν 
είς τήν Θεσσαλίαν, καί ύπανδρεύθη με
τά τοΰ βασιλέως Αντιόχου. Μετά τον 
θάνατον τούτου εμεινεν αυτή βασίλισ
σα ενός μέρους τής Θεσσαλίας, ύπο- 
δεχθεϊσα τόν Εερξην, ότε ούτος έξεςρα- 
τευσεν κατά τών- Ελλήνων.

ΘΑΡΟψ, βασιλεύς τών Μολοσσών 
επι τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου'πα- 
τήρ τοΰ Αρκετά- θονχ.
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ΘΧγ ϊΒΙΤ, :εχ Λυρνησοΰ, ς·οατηγός 
των Λυδών. Αΐσχυλ.

ΘΕΑ,ΓΗΣ, υιός τον Λημοδόκου, εττί— 
βημος Αθηναίο;, μαθητής τοΰ Σωκρά- 
τους· συνε'γρκψε περί Φιλοσοφίας.

ΘΕΛΪΟΣ, υιός τοΰ Ουλία, Αργείος, 
νιχήσας εις τούς Εκατομβαίους αγώ
να ; ε:.ς τό Αργος. Πίνδ.

ΘΕΑίΤΗΤΟϊ, Αθηναίος, φιλόσοφος, 
*ρις·ος ας·ρολογος, μαθητής τοΰ Σωκρά- 
τοος· συ,εγραψε ττερί Φιλοσοφίας.

ΘΕΑΝΩ, ή σύζυγος τον Πυθκγορου. 
Λεγονσιν, ότι εγεννήθη εις τήν Κρήτην. 
Η το τόσον σπουδαία, ώς-ε όχι μονον 
συνεγραψεν αλλά καί μ,ετά τόν θα,χ- 
τον τον άνδρός της άνεδε'χθη Χαί τό 
βχρλείον του. Εκ των συγγραμμάτων 
της εύρίσκοντχι τεμάχια τινα, καί έ- 
πιφολαί, ί ζ  ών έν μια γίνεται μνεία 
Παρμενίδου τοϋ Πλάτωνος, τρία τών 
όποιων εξεδόΟησαν εν τη συλλογή τών 
έπις-ολών, ύπο τοΰ Αλδον τό 1499. \άς 
Βενετίαν τό 1739.

ΘΕΑΝΩ , Ονγάτηρ τοΰ Κισσεως 5α- 
σιλεως της Θράκης, καί αδελφή τής 
Εκάβης, ίε'ρισσα τοΰ ναοΰ τής Αθήνα; 
εις τήν Τρωάδα, ήτις ώς λε'γουσι πα- 
ρε'δωκε τό Παλλάδιου εις τόν οδυσσία·

ΘΕΑΝίί, (λία τών πεντήκοντα 9νγα. 
τερών τοΰ Δχναοϋ, ήτις εφόνεοσε τόν 
μνης-ήρα της Φάντην.

ΘΕΑΝΩ, Λυρική Λοιήτρια, τής όποι
ας τα ποιήματα άναφε'ρει ο Ιουΐδας.

ΘΕΑΓΙΩΝ, περίφημος αρτοποιός Α
θηναίος. Πλάτ.

ΘΕΑΣΙΔΗΣ, οιος του Λεοπρεπους, εις 
τών δοκίμων πολιτών τής Σπάρτης, Ηρόδ.

Θ ΕΛΗ ΙΩΝ, βασιλεύς τής Σικυώνος

£ν Πελοποννήσφ, 3<ςις εφο’νευσε τον Απιν,
βασιλέα τοΰ Αργους. Απολδ.

ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ, ό σοφιφής, εγεννήθη 
τήν Πισίδειαν τό 360. Μ.Χ. Ο πατήρ 
του Ευγένιος τόν εδίδχξε τήν Φιλοσοφίαν 
καί τάς επιφήμας, καί δια τούτο τόν 
επαινεί μεγάλως εις τόν επιτάφιον του 
λόγον. Οϋτος έδίδχσκε τήν Φιλοσοφίαν 
*ίς τήν Κωνφαντινούπολιν με μεγάλην 
φήμην είκοσι χρόνους· επειτα εφάλη 
εις τήν Ι’ωμην ύπό τοΰ άντοκράτορος 
Κωνς·αντινου, διά πολιτικάς άναγκαί- 
ας υποθέσεις, καί πάλιν Ιπιςρε’ψας δι- 
ετριβεν εις Κωνςαντινούπολιν. Ητον ο
παδός τοΰ Αρις-οτελου;· δέν καταφρο
νεί όμως, καί τό τοΰ Πλάτωνος σύφη- 
μα, καθότι τόν εμιμήθη εις τήν Ρητο
ρικήν, καί διά τοϋτο επωνομάσθη Ευ. 
φραδής, καθώς τό ομολογεί καί ό ίδ ι
ος. Ο δε Γρηγόριος ό Ναζηχνζηνός, εις 
μίαν επις-ολήν τοΰ βασιλε'ως, τόν όνο. 
μάζει Λόγον* ό δε αύτοκράτοίρ .τόν ώ- 
νόμαζε «ςολισμόν τοΰ βασιλείου του, και 
τόν «τίμησε μό τό άξίωμχ τοϋ συμβού
λου τό 355. κχί τόν επροβίβασεν έπει
τα καί εις άνώτερον βαθμόν. Ο Ιουλι- 
ανός τόν έκχμεν έπαρχον, καί ό Θεο
δόσιος τό 384. τόν ες-ειλεν εις τά μέ
ρη τής δόαεως, μετά τοΰ υίοϋ του Αρ- 
καδιου, διά νά τόν σπούδάση. Λεγει 
δε μονος του, οτι έδούλ,ευσε τήν αντο- 
κρατορικήν αυλήν χεΟνους τεσσαράκον
τα με αξιώματα. Εκ τών συγγραμμά
των του σώζονται α. . τριάκοντα τρεις 
λογοι, β . Παράφρασις τών άναλυτικων 
τοΰ Αρις-οτέλους - γ . Παράφρασις τών 
φυσικών τοϋ αύτοΰ. δ . όμοια περί ψυ
χής, ε . όαοία εις το περί μνήμης.
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φ . πάλιν όμοια εις τά 4. βιβλία -toS 
Αρις-οτελους περί Ουρανοΰ. ζ . oaota 
παράφρασ,ς εις τα μεταφυσικά τοΰ χΰ- 
τοΰ, Εξεδόθηααν όν Βενετία το 1537. 
καί ίν Παρισίοις τό 1684.

ΘΕΜ1ΣΤΙΟΣ, επίσημος πολίτης At- 
γινήτης,-πατήρ τοΰ Λάμπωνος,χαί πάπ- 
πος τοΰ Πυ9('ου. Πινδαρ.

ΘΕΜΙΣΤΟΓΕΝΗΣ Συρακούσσιος. ΐςΌ- 
ptv.or. Εγραψε τήν Κόρου Λνάοασιν, και 
ίλλα  τινα περί ττς —άτριχος του.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, περίφημος ς-ρατη- 
γός Αθηναίος, υιός τοΰ Νεοχλίους,άνήρ 
ένδοξος, όχι τόσον διά τό γε'νος του, 
όσον διά τά λαμπρά του κατορθώμα
τα. Εις τάς άοχάς τής νεοτητος του 
ήτο πολλά άσωτος" άλλά σύγχρονος 
ων τοΰ Μίλτιάδου ς-ρατηγοΰ περίφημου, 
καί άκοΰων τάς νικάς του, από φιλο
τιμίαν κινούμενος, μετε'βαλε τρο'πον καί 
άνεφάνη εκείνος, όποιον διαθρηλλεΐ ή 
Τς-ορία. Οταν ό Εε'ρξης επολίμεΰ'σε τήν 
Ελλάδα με τά αναρίθμητα του ς-ρχ- 
τεύματα, αυτός επεισε τούς Αθηναίους 
> άφήσουν τήν πολιν των, καί νά εχβώσιν 
ε ι ς τάπλ.οΤα, διά νά πολεμήσουν τόν εχ
θρόν διά θχλ,άσσης, βλεπων τήν πεζικήν 
των δύναμιν ανίκανον νά παραταχθη 
προς το άπειρον πλ,ήθος των ίχΟρών. 
Εναυμαχησεν εις τό φενόν τής Σαλαμϊ- 
νος μέ όλον τόν Ελληνικόν φολον, καί 
κατιτροπωσε τήν πληθΰν των βαρβαοι- 
κων πλοίων, το οποίον εςάθη ό άσΧ— 
νισμός τοΰ βάρβαρου. ΙΙτον όμως πολ
λά κενόδοξος καί φι/,οδοξος. Αε'γουσιν 
ότι, μετά τήν ναυμαχίαν ταϋτην, διά 
ν άποκαταφήση τούς Αθηναίους μονούς 
θαλασσοκράτορας, ϊσυλλ,ογισθη νά καύ

ση ολα τά συμμαχικά πλοία" άλλ δ 
δίκαιος Αριςείδης δέν τό ενε’κρινε, κ*1 
ό δήυ,ος τό ανέβαλε. Κατατρεχθείς δ 
επειτα από τούς πατριώτας του από 
φθόνον, κατε’φυγεν εις τήν Περσίαν, ο
πού άπέρεσε τό επιλοιπον τής ζωής 
του τιμώμενος παρ αϋτοϋ τοΰ ίδιου βα- 
σιλίως" επειτα όμως βιαζόμενος νά προ. 
δώση τήν πατρίδα του, Ιπιεν εκών αί
μα ταύρου καί απίθανε. Σώζονται ΰπό 
τό ονομά του 21. επιςολαί, αιτινες 
εξεδόθτ,σαν εις τήν Λειψίαν τό 1722. 
Εζη τό 467. Π.Χ,

ΘΕΜΙΙίϊΝ υπουργός τοΰ βασιλε'ως 
τής Κύπρου Αντιόχου, όςις έδιοικοΰσε τά 
πολιτικά μετά τοΰ Λριςείου, εξ αίτιας 
τής μεγάλης οινοποσίας τοΰ ήγεμόνος 
τούτου,
'  ΘΕΜ1ΣΩΝ, τύραννος, της Ερέτριας.

ΘΕΜΪΖΩΓΙ. ό Λαοδικεύς, δ αρχηγός τής 
Μεθοδικής αίρε'σεως. Εφάθη περιβόητος 
διά πολ,λούς αιώνας. Αε’γουσιν ότι, ποώ- 
τος αυτός επινόησε τήν χρήσιν των 
βδελων, τάς όποιας εβαλεν επί των κρο
τάφων του διά τάς κεφαλαλγίας. Κατ- 
εσκεύασε καί είδος τ ι καθαρσίου, λεγό
μενόν Ιερά πικρά, κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Γαλ.ηνοΰ. Πρώτος αυτός περιεγρα- 
ψε τήν κατασκευήν τοΰ Διαχωδείου* δι- 
εχρινε πρώτος τάς ίχρονικάς άσθενείας 
άπό τάςόςείας" κατέγραψε καθαρώς τήν 
λέπραν κτλ.

ΘΕΟΓΕΙΤΩΝ, Θηβαίος, πίλος καί πΐ. 
<ςος τοΰ οασιλεω; των Μακεδόνων Φιλίπ
που. Δημ. Στεφ.

ΘΕΟΓΕΝΗΣ, εις των επισημοτε'ρων καί 
ΐσχυροτε’ρων πολιτών των Μεγάρων, πεν" 
θερός τοΰ Αθηναίου δημαγωγού Κύλωνος·



XiMX

θβυκυδ.
ΘΕΟΓΕΝΗΣ, άδλητής , υιός ΤιμοσΟέ 

νου; εκ τη; νήσου ©άσσου, φημιζόμενος 
Slk τήν μεγάλην καί 9αυμασίαντου αν
δρείαν. Ενίκησεν άπειράκις εις τούς δι
άφορους αγώνας εις τήν Ελλάδα, διό 
και έτιμή9η εις τήν πατρίδα του μετά 
g ένατον με 9είας τιμάς , καί μέ ανδρι
άντα:.

ΘΕΟΓΕΝΗΣ , Ιταλός · έζη έπί τώ' 
χρόνων του βασίλέως Καμβύσου. Συνε- 
γραψεν εραηνείας εις τόν Ομηρον. Φαβ_

ρ,:*· . ,
ΘΕΟΓΕΝΗΣ, κυνικος φιλοσοφο;, οπα

δός καί σύντο>φο; του Νιγρινου . ϊπηρ~ 
ξενδΰω εν λΟηναις, υπό τοϋτο τό ονομα*

• ΘΕΟΓΕΝΗΣ, πρέσβυς τών Αθηναίων, 
τόν όποιον εςειλαν προς τόν σατράπην 
της Περσίας Φαρνάοαζον . 2 ) εις τών 
τριάκοντα τυράννων εν Α0ήναις. Εενοφ̂

ΘΕΟ'ΓΝΗΤΟΣ,. Αίγινήτης, όςις έ/ίκη- 
αεν εις τούς Ολυαπιακούς αγώνας. Πιν_ 
δαρος.

ΘΕΟΓΝΗΤΟΣ, κωμικός θεσσαλός· συν- 
έγοαψ» δράματα έπιγραφόμενα, Φιλάρ
γυρος, Φιλοόέσποτος, Κένταυρος.

ΘΒΟΓΝΙΣ, είςτών τριάκοντα τυράν
νων έν Αόηναις.

ΘΕΟΓΝ1Σ, ποιητής τραγικός Αθηναί
ος. Αρις-οφ. Αχαρ. 100.
Θ£θΓΝ1Σ, συγγραφεΰ;, Ελλη·/- συνέγρα- 
ι̂ ε περί των εν 1*οδω Ουσιών.

ΘΕΟΓΝΙΣ, ποιητής· έζη τό 518. Π. 
X. ΕγεννήΟη εις τήν Σικελίαν' ήτονάπό 
γένος επίσημον , άλλ έξωρίσΟη μμτλ 
ταΰτα εκ της πίατρίδο; του μετά τής 
γυναικός του Ap'/υρ-.υς, καίέζησεν ε'ς τό,ς 
ΘΓ,ζχς τό επίλοιπου τής ζωής του. Εκ

των συγγραμμάτων του σώζονται μερι
κά γνωμικά εις έλεγείους τίχους. ΕζεδόΟη*
σαν εν Βενετία, μετά τών τοΰ Ησιο'δου 
καί Θεόκριτου τό 1495. παρά τώ Αλδω, 
καί παρ άλλοις αλλαχού.

ΘΕΟΔΕΚΤΗΣ, ρήτωο καί ποιητής 
τραγικός, από τήν Φαριλονδα · εζη τό 
369. Π.Χ. Εχρημάτισε μα9ητής τοΰ I- 
σοκράτου;· κατά δε τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Πλουτάρχου, έγραψε τραγωδίας. Σώζον
ται εκ τούτων άποσπάσματά τινα έκδε- 
δομένα ύπό τοΰ Γροτίου, εις τήν συνα
γωγήν τών Ελλήνων τραγωδιών καί κω
μωδιών.

ΘΕΟΔΟΛΙΙΝΔΑ, βασίλισσα τής Λομ
βαρδίας . Το 592. ΰπανδρέυΟη τόν' Α ΐγι- 
Λ,οΰλφον, με τόν 'όποιον έμοιρασε τόν 
Ορο’νον. Ο μέγας πάππας Γρηγρειος, φο
βούμενος τό πνεύμα αύτης τής γυνχ·-. 
κός, ήτις κατέπεισε τού; Γερμανούς ,  
καί αφήκαν τόν Αρειανισμόν, και έγιναν 
ΚαΟ/λικοί, έλαβε μεγάλην φροντίδα να 
έχη τήν φιλίαν της. Μετά τόν θάνατον 
τοΰ Αίγιλούλφου έοασίλευσεν αύτή χρό
νους δέκα, με μεγάλην φρονησιν.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, γραμματικός, Αλεξαν- 
δεύς. Συνέγραψε περί Γραμματικής, πε
ρί τών οκτώ μερών τοΰ λογου, ΐς ων το 
περί κλισεως ονομάτων, καί σμηματισ- 
μοΰ τών ρ'ημάτων, ί'ΐδόΰησαν έν Λει
ψία ύπό Μεκκέρου. Εζη τό 420. Μ.Χ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, περίφημος- ^άςρονόμος. 
Εζη τό 150, Μ.Χ. Κτον άπό τήν Τριπολ'.ν 
τής Συρίας, καί κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Συυΐδχ σ.νεγραψεν εξηγήσεις, εις τα α
ξιώματα Θεωδά τοΰ Λαοδικεως, ος-’.ςε ,η  
επί Τραϊανού. Σώζονται τρία βιβλία τώ-, 
σφαιρικών, καί τινα αλλα περ. ήμιρδν
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καί νυχτών βιβλίόν ά. καί S'. Εξεδόθη 
σαν Ελληνολφτινιςί lev Πχρισίοις το 
1558. χαί αλλαχού.

ΘΕΟΔΟΤ AS, Ρόδιος,. περίφημος ςρχ_  
τηγός τοΰ Αντιόχου, βασιλεως τής Συ
ρίας. Αυκ.

ΘΕΟΔ0ΤΗ, Αθηνα'ίς, πεοιβόητος γυ_ 
νή, μετά τής όποιας ό Σωκράτης συν- 
διελέχθη. Εενοφ. Εχρημάτισεν ερωμενη. 
τοΰ Αλκιβιάδου, τοΰ όποιου εκήδευσε χαΐ 
τό σώμα μετά θάνατον. Αθήν,

ΘΕΟΔΟΤΙΩΝ ό Κφέσεος, εζητό ΐ76· 
Μ. X. Ητο τοΰ από Ευξεινον πόντον 
Μαρκιώνος, ός-ις λαβών τινας δίδασκα 
λίας τοΰ Εβίωνος, εκλήθη καί ^Εβιωνι- 
της . -Ητο χριςιανός, επειτα εγινεν 1 - 
«υδαύος. Απ αυτόν προήλθε καί μία 
νεωτερα μετάφρασες της θείας Γραφής» 
ήτις έγινε γνωςή εις τόν Ειρηναίον τό 
177. Από τούτον μετεφράσθη καί ή τοΰ 
Δανιήλ εις τό Ελληνικόν £μετάφρασις , 
ήτις είσε’τ ι σώζεται» τά δέ λοιπά τά πα
ρά τοΰ Δανιήλ, καί τό πρώτον των Μακ- 
χαβαίων» δέν μάς είναι βέβαιον, άν άπ 
αυτόν συνενράφησαν. Αί μεταφράσεις του 
εόρίσκονται εν τή ίξαπλή συλλογή τοΰ 
ίΐριγένους, εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ Φαβ- 
ρικίου.

ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ίζη τό 430. Μ. X. Η- 
τονεπίσκοπος τής εν Γαλατία Αγλύρας, 
ΐίςις καί ήγωνίσθη κατά του Νεςορίου , 
ε ί; τήν εν Εφεσο, σύνοδον. Σώζεται μί 
α όυ,ιλία του έκδοδεΐσα εν τούς συνοδι
κούς , μετά τήν κατά τοΰ Νες-ορίου άλ
λην εν Παρισίοις τό 1665, κάΐ άλλα τινα 
όμοίως εν τοΐς συνοδικούς.

ΘΕΟΛΟ ΓΟΣ, Αθηναίος, υιός τοΰ θε- 
*δοτ>δ«υ, μαθητής τοΰ Σωκράτους. Πλά.

ΘΕΟΔΩΡΑ» έυγενής γυνή από τήν 
Ρώμην , παλακίς τοΰ Αλταβε’ρτου εΰ- 
γενοΰς τής Τοσκάνης. Αΰτη ή άναίσχυν 
τος γυνή είχε δύω θυγατε'ρας, έζ ών τήν 
μέν πρώτην δνομοιζομε'νην Μερτσιαν, 
εβίασε καί εγινε παλακίς τοΰ Παππα 
Σέργιου (τοΰ , γ . τό 907 . τήν δε δευτε- 
ραν έκαμε παλακίδα του Πάππα Λαυ 
$ώνος τό 9ΐ4. Μετά παρελευσιν δέ και
ρού εγινε διάδοχος τοΰ Ιΐάππα ό Ιωάν
νης από τήν Ρεοένην, ός-ις έλαβε κατά 
κληρονομιάν καί τήν παλακίδα τοΰ Πάπ- 
πα Λαυδώνος, μέ τήν όποιαν έγεννησε 
παιδίον, καί τό ώνόμασε Κρεσίντσιον .
• ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ,̂ έγεννήθη περί τά 
393. Ελαβεν αυτό τό όνομα, καθότι ή 
μήτηρ του ητο . ςεϊρα 13. χρόνους , ά- 
φοΰ ύπανδρεύθη εις τήν Αντιόχειαν . Το 
όγδοον έτος τής ηλικίας του, ύπήγεν εις 
τό μοναςήριαν τοΰ Εύτροπίου διά νά 
σπυυδάστ). Βδιδάχθη τήν θείαν Γραφήν ύ* 
πό Θεόδωρου Μοψουεςε, καί Ιωάννου του 
χρυσοςόμου. Ακων έλαβε τήν επισκο
πήν μικράς τίνος επαρχίας τής Συρίας» 
ύπο τοΰ επισκόπου τής Αντιόχειας Θεο
δώρου τό 423. άλλ επειδή διά προτρο
πής Ιωάννου τοΰ Αντιόχειας» συνέγρα
ψε κατά των ιβ\ κεφαλαίων» των κα
τά Νεςοριου τοΰ Κυρίλλου,δδιεβλήθη έν 
τή εν Εφεσω σύνοδο, τό 431. παρά τοΰ 
Κυρίλλου, ώς όμόφρων τοΰ Νεςοριου, ώ 
ς-ε ητο χρεία νά προσκληθή εις τήν εν 
Εφεσω β · σύνοδον τό 449, καί εις τήν 
εν Χαλκηδονί πό 451. διά νά άναθεμα- 
τίση τόν Νεςόριον* διό καί έμειναν τά 
βιβλία του αναθεματισμένα, συνεργεία 
τοΰ Κυρίλλου. Θέλουσιν όμως, οτι ό Θε
οδώρητος έςάθη ήπρώτη αρχή τοΰ σχίσ-



Χ Ϊ * 7 Χ

ματος ς5ν δύω Εκκλησιών, ενεκα τής 
έκπορευσεως τον άγίυυ πνεύματος. Εκ. 
των* συγγραμμάτων του σώζεται αρκε
τός αριθμός. ά. έκλογαί από όλα τα 
βιβλίατής παλαιϊς Γραφής, β . εκλογαΐ 
εκ των ίπιςολών τοΰ Αποςολου Παύ
λου. γ ',Ιςορίας εχκλησιαςικής βιολιά 
5. δ . ίςορία ασκητική των άσκτ,των 
καί ερημιτών, ε. επιςολαί 147. ς  δι
άλογοι τρεις μεταξύ των Αρειανιςών 
καί Ορθοδόξων, ζ , Αιρετικών μύθων βι
βλία όκτω. ή. περί προνοίας όμιλίαι δέ
κα θ . κατά εθνικών βιβλία 12. ί .  Αν
τιρρήσεις κατά των κεφαλαίων τοΰ Κυ

ρίλλου Αλεξανδρείας, (ά. διάλογοι κχ~ 
τά Αοειανων. Εκτός δέ τούτων καί τινες 
επιςολαί εις τά πρακτικά των συνόδων 
Εξ αυτών εξεδόθησαν πολλά εις διαφό. 
ρους τοπους καί χρόνους. Ορα τήν Ελ
ληνικήν βιβλιοθήκην Ανθήμου Γαζή.

ΘΕΟΔΩΙ’ΙΚΟΣ , υιός τοΰ θεοδωρεμί- . 
ου, βασιλεύς των Γότθων". Τό489.|εφθα 
σεν εις τήν Ιταλίαν, ένίκησε τόν θδο" 
άκρην εις δύω μάχας" έπολιόρκησε τήν 
Ραυενην, καί μετά'τρεις χρόνους ύπε- 
χρεώθη νά παραδοθή εις τούς Γότθους. 
Ο δέθεοδώρικος ήλθεν εις τήν 'Ρώμην, 
όπου τόν ύπεδίχθησαν με μεγάλην πα- 
ράταξιν, καί ά λαός καί τό Ιερατεϊον · 
Τό 499 . εκάθησεν εις τήν Παιίίαν, ό" 
που ητον ή καθεδρα τοΰ βασιλείου. Ο or 
τος ηνωσε τήν Ιταλίαν, Σικελίαν, Ισπα
νίαν καί τήν Ανατολικήν Γαλλίαν" ήτον 
όμως βάρβαρος, επομένως καί ή διοίκη
σες (του αποτέλεσμα μιας παράλογο “ 
καί πανούργου θελήσεως. Εβασιλευσεν εϊ* 
τήν Ιταλίαν 38. χρονους. Διά γρο.μμα 
τεα του είχε τόν περίφημον Κασηόδωρον’

ώς πάντη αγράμματος. Περί τά  τε .̂η της 
βασιλείας του ήμάυρωσε τήν δόξαν του 
με τον θάνατον τοΰ Πάππα Ιωκννου ε;< 
τήν Ραυίνην, Μπ.ετσίου εις τήν Πανί- 
αν, καί Σιμμάκου εις τήν Βερώνην, των 
πλέον ένδοξων άνδρων τής Ιταλίας. Α ' 
πεθανε τό 526. Μ,*Χ. Επι τής βασιλείς 
ας του ήρχησεν ή Ιταλική διάλεκ
τος.

ΘΕΟΔΩΙΊ3, γυνή εκ τής νήσου Λή
μνου, ίάτρισσα, ήτις κατασκεύαζε καί 
ιατρικά. Δημ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, εις των συγγραφέων τής 
εκκλησιαςικής ίς-ορίας" έχρημάτισεν 
άναγνώςης τής έν Εωνςατινουπόλει έκ- 
κλησίας. Εζη περί τά  530, Μ.Χ. οςις 
έσύνθεσε μίαν επιτομήν εκκλησιαςικής 
ιςορίας είς 4 βιβλία εκ τοΰ Σωκράτους 
καί θεοδώρητου, "ήτις σώζεται εν χει- 
ρογράφοις, έξακολουθήσας από τούς χρό
νους Θεοδοσίου του (μΐκροΰ, μέχρι τοΰ 
Ιουςίνιανοΰ αύτοκράτορος τής Κωνςαν- 
τινουπόλεως" αλλά τά  ΐδύω πρώτα βι 
βλία έχάθηααν, καί εκλογαΐ τινες μο
νόν Νικηφόρου Καλλίςου Εανθοπούλου 
σώζονται, τάς όποιας εκ τοΰ πρωτοτύ
που άπεσπασεν αντιγράφων, .όσα ενθυ
μείτο, διά χειρός τοΰ Βαλεσιου, ώς λε- 
γει ό ίδιος. Εξεδόθησαν δέ αι έκκλη- 
σιαςικαί αυται, μετά τής τού Ευσεβί
ου ίςορίας εν Λουτετια τό 1544. και 
αλλαχού,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, · ίερεύς καί ηγούμενος 
τής έν Παλαιςίνη Λαύρας. Συνέγρα
ψε περί τό 660 Μ·Χ. περίπής ένσάρ- 
κου οικονομίας κατά διάφορων αιρετι
κών . Εξεδοθη έν Γενέβρα τό 1567. υπό
Εύςαθίου, καί έν Αουτετία των Παρι-
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βίων to 1599.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ό Αβουκάρρ'ας, επίσκο

πος τής Κάρρας, μαδητής Ιωάννου 
τοϋ Δαμασκηνού. Εζη περί τά 770. 
Μ.Χ. Οΰτος ητο πεπαιδευμε'νος εις τήν 
θεολογίας Φιλοσοφίαν καί εις τήν Α
ραβικήν διάλεκτον. Συνέγραψε κατά 
των Ιουδαίων, Σκρακηνών καί άλλων 

διάφορων ίδνών. Εξεδοδη εν Ιγγο- 
/ςάλδ. τό 1600. καί εν Ι’ατισβώνα εν 
ταϊς βιβλιοδςχαις των πατέρων, καί 
όίλλχχοϋ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γαζής, Θεσσαλονικεός, 
ένδοξος φιλόσοφος, καί γραμματικός ά- 
ριςος, ήξευρε καί τήν Λατινικήν διά
λεκτον έχρημάτισε προφέσωρ δημόσιός 
τής Ελληνικής, εις τήν Φερράρκν. Ε- 
προσκλήδη εις τήν Ρώμην όπό τοϋ Παπ
ί; a  Νικολάου τον πέμτου, διά νά συν
τέλεση καί αυτός εις τήν μετάφρασιν 
των Ελλήνων συγγραφέων. Μετά τήν 
«λωσιν τής Κωνςαντινουπο/.εως, ολοι 
■σχεδόν οί πεπαιδευμένοι τής Ελλάδος 
κατέφυγον εις τήν Ιταλίαν, φέροντες μεδ 
εαυτών τά πρωτότυπα των Ελ/.ήνων 
•συγγράμματα, ή μάλλον εΐπεΐν τους 
πολυτίμους θυσαυροΰς, οίτινες έμελλαν 
*ά πλαυτησωσι τήν όλοκληρσν Ευρώπην. 
Οι δυςυχεϊς εκείνοι φυγάδες είναι δ’· 
άκολουδοι. Θεόδωρός Γαζής. Βυσσαρίων 
Τραπεζοϋντιος,. Ιωάννης Αργυρόπουλος 
διδάσκαλος των υιών τοϋ Κωσαά, δού
λάς τής Φλωρεντίας, Κωνςαντϊνος Λάσ
κας ις, Μιχαήλ Λποςόλης, Ανδρόνικος 
«  Κάλλιςος, Εμμανουήλ β ' Χρυσολοράς, 
Λημήτριος Χαλκοκονδυλης, Γεώργιος Ερ" 
μωνυμος και άλλοι πολλοί, των όποιων 
■τά ονόματα έπρεπε νά *γχ*ράξωσ·.ν όι

Ευρωπαίοι με χρυσούς χαρακτήρας. Ε
ζη τό 1450, Μ.Χ. Συνε’γραψ® Γραμμα
τικήν έντεχνον, καί πολλά ωφέλιμον 
τής Ελληνικής γλωσσης εις βιβλία τεσ- 
σαρα. Εξεδόδη εις τήν Βενετίαν καί εις 
αλλα μέρη. Εγραψε καί παράφρασιν 
εις τήν Ομήρου Ιλιάδχ, καί Βατρα/ομυ- 
ομαχ,ίαν, καί άλλα πολλά.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ δ Στουδίτης, εγεννήδη 
εις Κωνςαντινοϋπολιν τό 759. Τό 45. 
έτος τής ηλικίας του άπελδών εις τήν 
μονήν των Στουδιτώ/, τήν εν τφ προ- 
αςείω τής πολεως κειμένην, έγινεν αρ
χιμανδρίτης, καί μετ ολίγον καιρόν εξ- 
ωρίσδη υπό τοϋ βασιλέως Κωνςαντίνου, 
διότι άπεχωρέσδη τής γνναικός του Μα
ρίας. Μετά τόν δάνατον τοϋ βασιλέως 
άνεκαλέσθη υπό τής βααιλίοσης Ειρή
νης, καί ε’ψηφίοδη ήγοόμενος τής μονής 
των Στουδιτών, έξ ης έλαβε καί τήν 
επωνυμίαν. .Μετά παρίλευοιν χαιροϋ 
ηλδεν ε?ς φίλονεικίαν μετά τοϋ Πατρι- 
άρχου Νικηφόρο-, πάλι/ ένεκα τούτο., 
καί έξωρίσδη καί δεύτερον τά £19. Λ 
νακαλ.εσδείς δε πάλ,ιν εναντίον τεΰ βα. 
σιλιχοϋ θεσπίσματος Λεοντος κατά των 
εϊκονομάχων, έςάλη πάλιν καί εις τρί
τη/ εξορίαν, ότε έλαβε διάφορα βά
σανα καί παιδείας. Περί δέ τό 821 
επροσκληδη παλ.ιν ύπο τοϋ βασιλέως 
Μιχ.κηλ. Απεδα/ε δε εν τη χερσονησω του 
άγιου Ίρυφωνος το 826- Συνιγραψεν ενα 
μεγαν αριθμόν συγγραμμάτων" τά δε 
περισσότερα είναι κατά των είκονομά. 
χων. β . όμολογχαν τής πίςεώς του.γ. 
ύμνος καί επιγράμματα 122. δ . έπιςο- 
λάι εις βιβλία <ς\ε. κατήχησιν διηρη- 
μένην εις μικρούς λόγους, εις τάς
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τεσσαρχκονάς. ·>' χβφάλαεα 4. περί 
ασκητική; ζωή;. ζ ίγχωμ'.Χ τιν* * ί  
άγίο«ς. Εξ.ίόίησ*» «» '·π»»ολ*ί, καί 
άλλα τινκ ίογματικά, εν τή Οττ. cX 
τού Σιρμόνίον καί ά/.λαχού.

«ΕΟΔΩΙ’υΖ ό προόρομο;, έζη εν 
ΚωνφαντΓ/ουπόλει τό 1143. Μ.Χ. Ιΐτον 
από επίσημον γενεάν. Εκ των συγγραμ
μάτων τον γίνεται ύήλον, ότι ή μητηρ 
τοο ήτον άίελφή τίνος επισκόπου· καί 
«τι *ύ:ό; ήτον εγκρατής ίιχφόρων γλωσ
σών' προσέτι ότι ήτο ρ ν( τωρ, θεολόγο; 
καί πο.ηττ,;- έπωνομάσΟη ίέ  πτωχό; , 
καθότι εζη εις τόν μοναχικόν δ·.ον. Ε- 
βνχνχζεν εί; τό ορφανοτροφείο» τής Κω/- 
;αντ-νουπόλεω;* έςάθη καί ίιίάσκαλ 
εί; αυτό. Σννε'γραψε ίε « : ι  κ ιί μιαν 
«ϊην, πρός τον Ηυρφυρογεννητον Σιδχ- 
ς-οκρκτορα κύριον Ανόρο,ικον τόν Κομ- 
νηνό.. Σώζονται τούτον επιγρόιμματα 
ε'·; τη» κτίσι» *ού κόσμου, καί εί; ύ- 
ποθισ»:; τη ; θεοας Γραφή;, ίκόοΟεντ* 
tv Βασιλεία τό 1336. καί άλλα 14, ίι· 
».φόρ»υ όλη;, εκίείομίνα ίν άλλοι; το- 
woi;.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ό Βζλσχμών, ίγεννήθη 
εϊ; Κωνςανίινοόπολιν' εζη τό 11112. Ε- 
χρημάτισε όιά/.ονσ; τή ; μεγχλη; εκ
κλησία:, νομοφυλαξ και χσρτοφύλαξ' 
ε'πειτα προ:/.ειρϊσ5η καί Πζτριαρχη; τή; 
Αντιόχεια;' άλλ’ έπ ε ιί; και ή Α/τιο-ί , .
χειχ κατ εκείνου; τον; χρονον;, ήτον 
ύπό τήν εξορίαν των Λατίνων, ίαει-I
νεν ησυχζ,ω» ε ι; Κωνφαντινούπολιν . 
Θελουσι τ ι/t;, οτι ήτον εί; χ*· ό αΰ- 
Τν; με τον Ζ'υνχρα, εχω» ·Λχ·. τ . . τ ,  το 
έπιθ.τυ» Ια βυγγρμμχτα του είναι 
*®όιι»νόνα; εχκλησ.αστιχούς, Κχί ίρριη.

νεία; «1; τού; κανόνα; τ3ν άγιων ά-
ποςόλω», τά .όποια ιζείαθηακν έν Αου* 
τ ε τ ί ι  τό 1620, καί··» Οξωνία τό 1672.

WE »tv ΛII i  Σπαρτιάτη;, περίφααο; 
χγαλματοποιό;, μειόηττ·.; τοΰ Διποίνοο 
καί Σκνλλίίο;, τον όποιον άνβιοίρν. ό 
Ιΐανσανια;, ενα Ιΐρακλεα εκ χείρον κατα
σκεύασα, εν»·» εν Ολυμπία, τή ; Ηλιδ*;.

ΟΕυΚΛΗΣ, πλούσιό; τ ι ;  Κορίνθιος, 
περί.ημο; ίιά  τήν πρός τού; πτωχούς 
μεγαλοψυχίαν τον.

ΘΕΟΑΛΪ&ΙΕΝΟΣ, υιό; τ·ν Πολν- 
φείίου, καί μάντι; άρι;·ς. Οάτο; προ- 
εΐπεν εί; τόν Τηλέμαχον τόν ερχομόν 
τον οίυσσίως, καί τόν θάνατον των μνη- 
ς  ί,ρων τή; μητρό; τον Πηνελβπη;.

ΘΕΟΚΓΙΝΙΙΣ, Αθηναίο; υποκριτή; 
των τραγικών δραμάτων, σύγχρονο; νοϊ» 
Δημοοθενονς. Δημ. περί Στεφ.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ, χ ϊ; ; , ρήτωρ περίφη* 
μο;, «χρημάτισε μχθητη; Μητροδώρου 
τοΰ Ισοκρατικον. Σννέγραψεν επζφολάς 
καί λόγον; πχνηγνριχού; καί άλλα.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ, υιό; τοΰ Πρωταγόραν 
καί τή ; Φνλίνη;, Σοραχούσσιο;, έγεν» 
νήθη τό 270. Π .χ. Ητο περίφημος 
ποιητή;, καί διά τήν υπεροχήν τον ώ- 
νομάσθη βουκυλος. Εφάθη ό κορυφαίας 
των Βουκολικών ποιητών, Τά συγγράμ. 
ματά τον Δωρικως, είναι «ίκονε; τ«»ν 
χαρακτήρων χαί ή ίων. Σώζονται τριά
κοντα ποίν ματά τον έπιγραφόμενα Εΐ- 
ίύλλ ια , καί άλλα ίιάφορα εκόβθ. όν Ο* 
ζωνία, τό 1770. εί; όύω τόμους.

ΘΕΟΜΙΙΣΊβΡ, τύραννος τ% Σάμου, 
ίιορισθείς Οπό τον δασιλέως «ων Βερ- 
σΰν Ιερζον, ί.ότι έπολέμησε μετ «ιώ- 
τον κατά των ΕλΧήνρν,
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ΘΕΟ'ϊΕΝΟΖ, συνεγραψε περί τοο 
2κύθου Αναχάρσιδος. Λυχ.

ΘΕΟΠΗ, θυγάτηρ τ·ΰ Αθηναίο» Λε- 
ώ, τής Συμβουλής καί Πραξιθεας, α ϊτι- 
ν*ς εθυσιάσθηΛν ύπερ της σωτηρίας 
της πόλεως των Αθηνών. Δ to και ετι- 
μήθησαν ΰπό των Αθηναίων με "ίδιον 
ναόν, Αεωκόριον καλούμενον.

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ, υιός τοΟ Νικάνδρου» 
βασιλεύσας εις την Σπάρτην μετά τοϋ 
Πολυδώρου τό 742. Π. X. Εδειξε με- 
γάλην ανδρείαν εις τόν πρώτον Μεσση- 
νιακόν πόλεμόν,

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ Μιλήσιος, τόν όποιον 
Ιπεμψε κήρυκα εις τήν Σπάρτην ό <jpσ
τη γός Λύσανδρος, Εενοφ.

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ, υιός τοΰ Δαμισιςρά- 
του, Χίος, θεωρείται ώς ό καλύτερος 
Ελλην ίςορικός μετά τόν Ηρόδοτον, 
Θουκυδίδην καί Εενοφώντα. Ουτος συν
έγραψε μίαν συνέπειαν της ίςοριας τοΰ 
θουκυδίδου, καί βιογραφίαν Φιλίππου 
τοϋ Μακεδάνος. Κατηγορεϊται ώς οξύ
θυμος καί δηλός εις τάς κρίσεις του.

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ, Αθηναίος, υιός τοϋ 
τφαγωδφποιοΰ Θεεδέκτου. Εζη τό 404. 
επί Πλάτωνος* ήτο ποιητής της αρ
χαίας κωμωδίας’ Σώζονται τιν’ αποσ- 
πασματα έκδοθ. εις τήν συναγωγήν των 
Ελλήνων τραγφδιών καί κωμωδιών τοϋ 
Γροτίου.

ΘΕΟΤ1ΜΟΣ, Αακεδαιμόνιος, φίλος 
τ«ΰ ποιητοΰ Θεόγνιδος. Θεογ. 860.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Βυζάντιος. Ουτος εζη 
δύω αιώνας προ τον Θεοφάνους του πνευ
ματικού. Εγραψε την ίςοριαν τής δε
καετούς βασιλείας Ιουςινου τού νεωτέ- 
ρορ i l j g  τά 567. μέχρι τοϋ 577,

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Νοννος* τό 950. ίγραψε 
δια προςαγης τοϋ άυτοκράτορος Κων- 
«ςαντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, επιτομήν 
των ίιςορικών παραγγελμάτων, τήν ό
ποιαν έρανίσθη από τόν Οριβασιον καί 
άλλους παλαιούς συγγραφείς* έτι δέ καί 
θεραπείας διαφόρων νόσων.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, υιός Ισαύρου, μοναχός 
ενός μοναςηρίου, τουπίκλην πνευματι
κός. Ουτος έςωρίσθη ύπά τοΰ αύτοκρά- 
τορος Λεοντος Αρμενίου, εις τόν καιρόν 
τής είκονομαχίας.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ , από τήν Επίδαυρον 
πόλιν της Πελοπόννησου* εζη τό 4ΐ4. 
Π.Χ. ήτον ιατρός καί κωμικός ποιητής 
εις τούς τελευταίους χρονους τοΰ Ευρι- 
πίδου, τοΰ οποίου εκαμε καί τήν επι
τάφιον επιγραφήν, ώς λε'γεται. Τά λεί
ψανα των κωμωδιών του εύρίσκονται 
συναγμένα καί έκδεδομίνα, υπό τήν τοΰ 
Γροτίου συναγωγήν των Ελλήνων τρου. 
γωδιών καί κωμωδιών.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ , ήκμο,ζε περί τό l8 l. 
Μ.Χ. Κατ άρχάς ήτον εθνικός, καθώς 
καί ό μεταφραςης του Γερμανός άπε- 
δεικνύει έκ των βιολιών του, ότι ήτον 
Ιουδαίος έκ τής αίρεσεως των Σαόου- 
καιων, καθότι καλεϊ τόν Αβραάμ προ
πάτορα καί τόν Δαβίδ πατέρα. Αλλα 
διά της προσεκτικής άναγνώσεως τής 
θιίας γραφής, γνωρίσας τήν αλήθειαν 
έγινε χριςιανός τό 169. καί άνεδέχθη 
τόν επισκοπικόν θρόνον τής Αντιόχειας. 
Ολίγον πρό τοΰ θανάτου του συνεγραψε 
τρία βιβλία* άλλ ό Δο'βελ, ό Βολφιος 
καί ό Λακτάντιος τά άποδιόοοσιν εις 
άλλον τινα Θεόφιλον Αντιοχεα. Τά προς 
Αύτολοκον τρία του βιβλία, ΐξ-δοθτ,οαν
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gv Τΐρυρί» το 1546. καν ιι{  Λλλοΰζ 
τόπους άλλοτε.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ, διεδέχθη τον ^ρονον τής
Αλεξάνδρειάς το 385. F T* τ ®ν Τ'·μό-
8εον. Ητον άνήα άγχίνους καί πολυμα- 
Οής. Εδειξε με'γαν ζήλον εις τό νά κα
τακρήμνισή τούς ναούς των έθ/i κών, 
τά λείψανα τής άρχα ιοτητος’ άλλ ήτο 
διεφθαρμένης ψυχής άνθρωπος, καί α
νάξιος τοϋ χποτολικοϋ θρόνου, καθότι 
η το δ ο ϋλ ο:  των ψυχικών καί σωματικών 
παθών, κα3ως φαίνεται τοϋτο, εις τόν 
διωγμόν κατά τώ/ μοναχών τής Νι- 
τοιας έν Α!γνπτω, καί εις τό κατά 
τοϋ πραωτάτου Χρυσό ςομου μίσος, το 
όποιον συναπέθανε μετ’ αύτοΰ. Εοάς-αζε 
δέ τόν θρόνον τής Αλεξανδρείας τυραν. 
νικώς χρονους είκοσιοκτώ. Σώζονται με- 
ρικά του συγγράμματα. οι. προλογος 
•προς Θεοδόσιον τόν αότοκράτορα περί 
τοϋ Πάσχα, β. κανόνες μετά σχολίων 
τοΰ Βαλσααωνος. γ . λογος παραινετι
κός εν τή τοϋ Φαβρικίου βιβλιοθήκη, 
ό. έπιςολή πρός Αμμώνιον, περί ων 
ορα την Ελληνικήν βιβλιοθήκην Ανθίμου 
Γαζή.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ, εις των νομικών τής 
Κωνςαντινοοπολεως' διά προςαγής τον 
αϋτοκράτορος Ιουςινιανοϋ, εφερεν εις τά- 
ξιν τά βιβλία των νόμων, ός-ις ώνομά- 
ζετο παρ’ αυτού ό πρώτος εν τοΐς νο- 
μικοϊς. Ερμήνευσε παραφραςικώς είςτό 
Ελληνικόν τα τεσσαρα βιβλία των Ιν- 
«ςιτοΰτων. Μερικοί δε των πεπαιδευμέ
νων θελουσιν, οτι η παράορασις άυτη 
έγινε παρά τίνος άλλου Θεοφιλίτση 
καλούμενου’ άλλ’ άπο τινας περιςάσεις 
άπονεικνύεται, ότι δ άυτος Θιόςκλο; εί

ναι δ παραφρας-ής καί συγγραφείς fSv 
Ι/ςιτοΰτων. Α πε'θανε τό 534. Εκτός 
τούτων συνεγραψε και τινα υπομνήμα
τα  εις τά τρία πρώτα μέρη των δια
τάξεων, έξ ών μερικά τεμάχια σώζον
ται. Εξεδόθη δέ ή παράφρασες άυτη 
εν Βασιλεία τό 1534. καί επειτα έν 
αλλοις τόποις καί χρονοις.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ό φιλόσοφος, εζη το 640* 
Μ.Χ. Ιατρός καί πρωτοσπαθάριος, χα- 
ταλιπών δε τά τοϋ κοσμου ήσπάβθη τόν 
μοναχικόν βίον. Ηκμαζεν εις τούς χρό
νους Ηρακλείου τοΰ αϋτοκράτορος. Εκ 
τών συγγραμμάτων του έξεδοθησαν Ελ- 
ληνις-ί, α. περί κατασκευής τοϋ άνθρω_ 
πίνου σώματος βιβλία έξ. β. περί ουρους, 
γ ’. περί διαχωρημάτων τής κοιλίας . 
δ. υπόμνημα εις τους αφορεσμούς το ϊ 
Ιπποκράτους. ε. περί σφυγμών. Εξεδο
θησαν έν Βενετία καί άλλαχοΰ.

ΘΕ0ΦΡΑ2Τ0Σ, υιός τοΰ Με'λαντος 
Κναφεύς, άπό τήν Αε’σβον· & έξοχος 
μαθητής τοΰ Αρις-οτελους, καί διάδοχος 
τής περιπατητικής σχολής* ένησχολήσ- 
6η έξαιρέτω; ε’ις τό περί Βοτανικής. Ου- 
τος έχρημά,τισεν ό παλαιότερος βοτάνι, 
κος μετά τόν Αρις-οτελην. Διά τήν άκ_ 
ραν του πολυμαθ.ιχν, φιλοπονίαν καί ά- 
ρετήν, έτιμήθη μεγάλως υπό τών Αθη
ναίων* διά δε τήν θαυμαςτήν ευφράδει
αν και ευγλωττίαν του μετωνομάσθη πα
ρά τοϋ διδασκάλου του, άπό Ευφραςος.» 
Θεοφραςος. Διογένης ό Λαέρτιος σημειε- 
νει πολλά του συγγράμματα* Εζη περι 
τά 200.Π. X. Τά περί Ηθικών χαρακ
τήρων σύγγραμμά του έξεδνθη ΰπο τοϋ 
Κοραή ε:ς ΙΙαρισια τό 1798, Τά 6ε λοι
πά έν Λειψία τό 1821 εις π»ντε τομο,ς.
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ΘΕΟΦΎΛΑΚΤΟΣ, ο Σιροχάτης, Αι
γύπτιος· εζη περί to 629. Ητον συγ
γενής Πέτρου too προφε'σορος τ ' ;  Αί
γυπτου* «Χθων εις Κωνς-αντινούπολι», ■- 
«χ··.{Λν,Οη διά τήν άξιοτητά too ρέ τό ά- 
ξιωρα τούτο. Συνε’γραψε ριαν γ«νική·< ί- 
ς-ορίαν, διά προτροπής too Πατριάρχου 
τής Κωνς-χντινουπολεως, εις τήν οποί, 
αν διηγείται και π·ρί too έλεί'.νού 'α - 
νά.του too Μαυρίκιου, Ε'ς τό τέλος τής 
ις·οριας ταύτης αναφέρει τον Περσικόν 
^ολευ,ον ο9«ν συαπεοαίνεται1 ότ. 5 λ ι - 
γοχψε τό629 .Μ. X. Σώζονται «τ ι « - 
ποριαι αυτού φνσικαΐ, καί επιφολχί ή- 
θ-καί, γεωργικαί καί ΐοωτικτ.!, τω» ό- 
•ποιων τά σωζόρενχ εξεδοΟησχν υπό Ιω. 
άννοο Γροντερίοο καί άλλων τό 1599. xaj 
τά  λοιπά παρ άλλιον αλλαχού.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, επίσκοπο; τνς Βουλ
γαρίας, η OyptSop, ίζη to 1107 . νορί- 
ζεται κατ άλλους Κωνφαντινουπολίτης, 
κατ άλλ.οος 5ε Βοιωτος. Εις Κωνφχν- 
τινοόπολ.ιν εδιδάχθη τάς ρχΟήσεις too 
τοτ» καιοοο· ρετά ταύτα ε/ρηράτισε 
διάκονος τής ρεγάλ.ης εκκλησίας , καί 
διδάσκαλος τής Ρητορικής. Η πολυρά. 
6ε·.α too τον χνεδειξε καί διδάσκαλον 
^οό βασιλε’ως Μιχαήλ Δούκα, Κων 
ς·»ντινου, καί Μαριςες τής Πρίγγιπεσ- 
σης αυτού. Μετά ταύτα εγινε και αρ
χιεπίσκοπος τής Οχρίδας, ή πάσης Εο λ" 
γαριας. Τα σογνραρρ.ατά too είναι α* 

Ιραηνεία εις τά 4, ευαγγέλια. β . ε’ί 
τάς έπιπολάς τού άγιου Παύλου, γ . εί  ̂
τάς πράξεις των άποτολων. 5 . Ε'ς τάς 
/.αίολικάς επις-ολάς τοό Πέτρον, ε. λό-
γβί τινές και έγκωρια · ς 
Αάνί*.·,α Πσοφητας ζ · ε π.~

• Ε'ς 
ολα ή.

τ-,ύς
0 -

αιλιαι «!ς τά ενδεκα Εωίηνά, και αλ-
λα τ να. Γ? δο^ηταν άπαντα τ'> σωζό* 
υ.ίν* Ελ"> ηνολντινιτ· *· Βενετία ε’ς 
τοεϊς του. ου; το 1754 Μ ,\

ΘΕΓΣΑ! ό.ΆΣ , ποιητής Αθηναίος. 
Δηρ

ΘΕΓΣΑΝΛΙΌΣ, υιός τον Πολονι.κονς 
καί τ ' ;  Λογείας. Ουγατοός τού Αδιέφον 

ΗΕ1Σ1 Λ* λΟΣ , εις των ε—ισήεω7 

Λοκίων. βόρραχος των Τιωνίιτων, έχε* 
νεόΟη ε'ς τήν ράχην όπό too Αχίλλε
ιος. Ορ. Ιλ,

ΗΕΙ1ΠΗ2- Καλοδωνιος, οίό; τον A 
γρίοο, ό άσχηροτειτος όλων τον Ελλήνων, 
όσοι ε’ξεςρχτιοσαν κατά τής Τρ.:·ά5ος . 
Κατά τήν περιγραφήν τοό Οριρεο ι,το 
προρ·κη; τήν κεφαλή», χω·ό; τον ς»α 
πόδα, κοοτός, φαλακρός καί αραιό’/: ξ 
φλύαρος, καί ρίγας εχίρός τώς Ελλή
νων, καί αάλιφα τον Οδυσσιω;, καί Α" 
γιλλεως όπο τοό όποιον και ε’φν/εόόη 
χτυπηθείς κατακέφαλα, ρέ τό» γ ί .ν χ  .

(-Έ III — ο αρχαιότατος ποιητής τρα' 
ν ·.?rς Ε'./η»· ίγεννήΟη εις τήν Ικαρίαν 
τό 923. II. X. ΕπροσΟεσιν ε'ς tr.v τρα. 
γωδία» ενα προ’σοπον, ε’κφράζο» λογονί 
τ ;νας, ρεταξν των δύω ρερώ» τον χορού. 
Ε'ς τάς άρχάς ή τραγωδία παρεφαινετο
από οιια» συνάύ".οισιν ιιοοσικών και χ«* 

» »» .' · 1 ,, , ,  ρευτων, βιτινις ε/ορενονκαιιτρ/.γ ωον» ορ-
νουςπρός τιρήν τον Βάκχου . Οότος δV , , , »£κ.-».ρε και φιχ νς σατοσικονς. Ο Ορασι- 
ος λ.εγει, οτι ,αντός ό ποιητής φερόρενο  ̂
επί άράξης ρέ ο.:ρ'.κοός άλλους ποι. 
ητάς,παρεςαΐ/ε τά ποιήαατά των έ'/ον- 
'ες το πεοσωπον χαί τά γ»;νεια των πε- 
Ριχνρε/α ρε ο*.·ο ν' ό δέ - ο ίδας ότι ή* 
τ ο τούτο όαφή κόκκινη.
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ΘΕΧΣΑΛ03 , δ κορυφαίος των μεόο-
δ·.κω< I7.7 -.ro/, εχρημάτισε καί Ιατρός 
7 0 7  Λντοκράτοί'ς N s'c m /O . ΚδιδάχΟη 
ττ,ν 9εωο α/ TOO Θεμιτών Ίο επειτα εσύ- 
ς-ηοο Ιδιον σντημα Ιατρικής σνντοαον 
χαί άπλον^-ατον* δ·.ά τούτο εκαυχάτο, 
ότ: διδάσκει εντελώς την Ιατρικήν ε’ς 
διάς-ημ* ΐξ μηνών, χωρ'ς να λάβη δ μα
θητής χρείαν πείρας χα’ παοατηρήσεως. 
Ε / μ ό θείος Ιπποκράτης εΐπ·ν “ Η μέν 
τέχνη μαχοα, ό ίέ £ίος οραχνς,, δ Θ·σ
αχλό.: ελιγεν4· ►/■’ο.· αακρός, ή Si τέχ
νη β «·χε“-/.„ Εααντάζετο ότι τ» "ργ·ν 
τον Ιχτοον, ίέ/ ήτον άλλο, είαή ■/V τ:ν·

« ·« , % # , 1 1 Λχν<.,7 -„ η ντ. C'.p-ωτη τ* ςερετ, και ο ν  
τ ο «χ "ατςινση τχ πχήη . Μο · *.- τσ.ς 
ψενδεες τχντχε βεωριας τον, ήξίωση ε’ς 
τή* Γ'ωαην μεγάλχς τιμά . Ο Πλινιος λε 
γει. οτι ποτέ Ιατρός δέν ίξ ·,ρχετο »!ς 
τΐ« δρ μεν με τόσην λχμπράν πομπήν 
κα! «ιαράταξιν, ως αντος* χλλ ε’νδοκι' 
(«.Μ όχι δ·.ά τήν τήςΐ/τρκής τον άξιοτητα, 
αλλά Six τήν ακοαν όπονλοτητχ , κο
λακείαν χα! όποκοισιν, μέ τα όποϊχ ε- 
χολάχενε τούς άσδενε.ς, Εσνγχναζε χα." 
ρ·.ν χαιρετισμόν εις τχ ; αόλας τω/ μ;- 
γΐςάνων με άκραν μ κροπρίπειχ/. Ο Γα- 
>.η/ός τόν ονομάζει δοξμχνή, χόλχκ α, 
δοκητίσοφον, τολμηρότατο·* κχ·. ή.",ί 
οϋητον. Α’.λ τρο.-χ'-ης τον εχάραξην ε
πάνω τον τάφον τον »· Ενταύθα κοίτα· 
• Ηεσπχλος ό νικητής των Ιατρών,, -/- 
νε'γοαψεν ενχ βιβλίο* κατά των κφορσ- 
μων Τ/V Ιπποκρχτονς, όπερ εμπαίζει 
τεολλάχ'.ς ό Γαληνός κα! άλλο· ,

ΘΕΣΣΑΑ02, νίόςτον περιφήμνν Τπ- 
«οκράτους ιατρός, ζήτας s !ς τήν α ύλην 
τον βασιλέα; των 'χκεδόνω/ Αεχε-

λ·ον,
ΘΕΤΓΕΝΙ5, γονή τον ίατρον Ν.χΰ»

εκ Μ'.λήτον, Θεοκρ.
ΘΕΩΝ, ό Αλεξανδρενς, ό επονομαζό

μενος Α’ίλεος, ρ ήτωρ κα! σοφι-ής. Συν- 
• γραψεν ε·/ βιβλίον επιγραφομενον, 

τέχνη ττερ! προγνμνασμάτων, το όποιον 
έξεδόβη εν Ονψαλιχ τό 1630. Εζη τό 
3*20. Μ. X.

ΘΕΩΝ, εις των τεριφήμων μαθη
ματικών κα! άττρονομων. Εζη ττερ! τα 
305. ήτον άττό τήν Αλεξάνδρειαν κα! 
μέλος τον μονσεεον. Ετά9η ττερ'φημος 
χα! 5·.ά τήν ττολυμαΟεςάτην ,Ονγατεραν 
τον Τ.τατ αν, κα! δ:ά τάς μαθηματι
κής κα! άςρονο ΐ'.κάς τον γνώτεις. Π ο 
ρ’.γράφεε μιαν εκλειψίν τον Ιίλιον, τ ,ν 
ότοιαν ταρετήοητε τό 365. Ο ΣονΌας 
λε ρει, βτι εζη έ τ ! τον μεγάλου Θεοδο
σ ίου. Εκ των σνγγρααμάτων τον σω- 
ζν/ται α. εκδοσις ττερ! τής ότοιας όρα 
Ενκλειδην. β. ήμερολο’γιον, κα! μερι
κά τεχάχια ε!ς τόν χανονα τον Πτο
λεμαίον. γ . σχόλια ε!ς Α εατον. δ. ν- 
"όχνηχα ε!ς τήν σνντχξιν τον Πτολε
μαίον, τό όποιον σννε’νραψε προ; χρή- 
σιν τον υίοΰ τον.

ΘΕΩΝ, περίφημος μαθηματικός Σμνρ- 
ναϊος. Εζη τό 1-0. Μ.Χ. ήτο Πλατω
νικός φιλόσοφος, σν/εγρα-Ιεν Αριθμητικά, 
εκ των όποιων ολίγα τινα σώζονται, 
ΜξεδόΟησαν £, Λοντετία τό 1644.

ΘΙ; ΓΛΙI ΟΣ, νιος 'τον Ινλνμενονς 
και τής Επικε.φης, τον όποιον έσφαςεν 
ή ιδία τον αδελφή Αεπαλόκη, Οε/,ονσα 
νά εκδίίηΟή τόν πατ ρα της. 
ΘΗΓΑ\;ΕΝΗ2, μαθητής το,Σωκράτον , 
είς άπό τ-ός τρ.άχοντα τνρκν/θ; των
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Αθηνών', τούς όποιους έσύς-ησαν οϊ Λα
κεδαιμόνιοι μετά τήν νίκην. Μίαν η
μέραν ήτο προσκεκλημένος μέ άλλους

„  ' * 7 £  1 *Ίί'/α.ς εις ενα συρίΓ:Οσιον* εν ω οε ετρω-
| , ι 1 1  ̂ *1γον επβσε το οσττητιον και ερονευσε ο·· 

λους έκτος τοϋ ©ηραμενους. Οί άνθρω
ποι τον ίμακάρ’.ζον διά τοϋτο, άλλ αυ
τός άπεκρίΟη “  η τύχη βε’οαια μεγα- 
λήτερον κακόν μ ετοιμάζει, καί τω 
οντι μετά παρελευσιν ολίγοι) καιρού 
έβιάσύη νά πίη τό φαρχάκι.

ΘΗΓΑΜΕΝΗΣ Κεΐος, σοφιφής, Εγρα
ψε περί όμοιώσεως λόγου, περί εικόνων 
καί περί σχημάτων.

©Η ΓΊΚΛΙΪ2, περίφημος σκευ*ποιος 
ΚορινΟιος, κατασκευάζω·/ διάφορα ε’ίδε. 
αγγείων έκ πηλοΰ, η ξύλω/. Αύην. Λουκ

©ΗΠΠΠΙΔΙ12 Αθηναίος, επίτροπος 
τοϋ Δημοσ,ενους μετά τόν ίχνατον τοϋ 
πατρος του Δημ.

ΘΙΠΏΝ, υιός τοϋ Αίνησιδάμου, καί 
αδελφός τοϋ Ξενοφώντος , τύραννος των 
Ακραγαντίνων εις την Σικελίαν το 480.
Ϊ1. X.

©ΗΣΕΐ'Σ, υίος του Αίγε’ως βασιλε’ως 
των Αβηνιον, καί της Α'ίΟρας θνγατοός 
του ΙΙυτΟίως, είς από τοϋ; αργοναύτας, 
συγγενής του Ηοακλεους. Ούτος ό πε
ρίφημος άνήρ ήτο γενναίος καί πλήρης 
αγαθότητας. Εκών ΰπήγεν εις τήν Κρή
την, διά νά έλευϋερώση τούς Αθηναίους 
ά.πό τον ετήσιον φορον, φονευσας τό 
φοβερόν Οηριον τόν Μινώταυρον. Εκατ- 
ώρΟωσε δέ τοϋτο μέσον τής Αριάδνης, 
ητις τοϋ εδωκεν εν* νήμα, καί οδηγού
μενος έκ τούτου είσήλΟεν εις τόν Λα 
βύρινΟον, καί φονεύοαςαύτον έξήλΟεν
Ι Α ·  Ρ '*ΛΙ. αοτ.ς.

ΘΗΣΕΓΣ, ίςορικός ένδοξος. Εγραψε 
τούς βίους των ένδοξων άνδρων εις βι. 
βλία ς·. Κορινθιακών βιβλία τρία, καί 
περί του ΙσΟμίκοϋ αγωνος.

ΘΙΜΒΓΑΧ02, πολεμιςής Αθηναίος. 
Εενοφ.

©I ΜΒΓΏΝ, ς-οάτηγός των Λακεδαι
μονίων, Εενοφ.

©ΟA 2 Ελλην, έβασίλευεν εις τήν 
Λήμνον τό 9G0. Π.Χ. καί έπειτα εις 
τήν Κύπρον.

ΘΟλΣ, υιός του Ικαριου καί τής 
Περίσσιας, αδελφό; τής Πηνελόπης.

ΘΟΒΕΛ, πρώτος, οςις έφεϋρε τόν 
τρο'πον τοϋ άναλύειν τόν χαλκόν και 
τόν σίδηρον.

ΘΟΓΚΛΗΣ, έκ Χαλκίδος τής ίν Εύ
βοια, όςις έκτισε τήν πολιν Νάξον $ν 
Σικελία. Θουκ.

©ΟΪΚΤΔΙΔΗ2, υιός τοΰ Μιλησίου, 
φοατηγός των Αθηναίων, περί τάς άρ- 
χόις τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, καί 
γααβρός τοϋ Κιμωνος, Αλωπικεύς τόν 
δήμον. Μετά τόν θάνατον τοϋ Κιμωνος 
ά/τεπολιτεύοτο πάντοτε κατά τοϋ Πε
ρικλεούς, διό καί έξωρισΟη άπό τχς 
Αθήνας δ; έξοςρακισμοϋ. Θουκ α. Π7. 
Πλάτ. Λάχ.

©ΟΓΚΓΛΙΔΗΣ, υιός τοϋ Μιλησίου 
καί έγγονός τοϋ προτερου Θουκυδιδου, 
φίλος τοϋ Νικίου, καί εις των έξαιρετω- 
τερων έν Αθήναις πολιτών, χρηματισας 
μαθητής τοϋ Σωκράτους Πλατ. Λαχ 
σελ, 1/9,

ΘΟΓΚΓΔΙΔΗΣ, περίφημος ί<ςορικός 
έν Αίήναις, υιός τοΰ Ολωρου,καί μα
θητής τοϋ φιλοσόφου Αναξαγόρα και του 
ρητορος Αντιφώντος, νεωτερος ϊΟ,χρονους
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τοϋ Ηροδότου, γεννηθε!ς τό δεύτερεν ε- 
τος τής 77. Ολυμπιακός επί τοϋ ΙΙε-
λοποννησιακοΰ πολέμου. Ούτος έκτρα- 
τεύσας είς τήν έν Μακεδονία Αμφίπο- 
λιν, έπολέμησε γενναίος κατά τοϋ 
Βρασίδα τρατηγοϋ των Λακεδαιμονίων’ 
άλλ’ επειδή ή πόλις έκυριεύθη εξ εφό- 
δου υπό των Σπαρτιατών, ό Θουκυδίδης 
εξοριστείς υπό των Αθηναίων, εζησε τοϋ 
λοιπού εις την Θράκην, όπου συνεγραψε 
τήν πολύτιμον ίςορίαν τοϋ Ιίελοποννη- 
σιακβϋ πολέχου εις 8. βιβλία μετά 
πολλής ί^ορικής άκριβείας, φιλαλήθει
ας καί άμυροληψίας. Εμεινε δέ άτελής 
ή διά τόν θάνατόν του, ή διότι δεν ά- 
νείχετο νά περιγράψη τά μετά ταϋτα 
δεινά τής πατριδος του, έκ τούτου τοϋ 
πολέμου. Κατά τινας λε'γεται, ότι ά- 
πέθανεν εν τή εξορία εις ηλικίαν 7U. 
χρόνων, κ».τ άλλους δέ πολύ νεωτερος, 
Θουκ, δ 104. Αοι^φ. Αχ. 703. Φαβρ. 
Ε/.λ. βιβλ. 11. σελ. 721,

ΘΟνΚΓΑίΛΗΣ, Θεσσαλός τις έκ 
ψαρσάλου φίλος καί ξένος τιον Αθηναί
ων. Θουκ. η. 92. ( — υ -  , παρα οε 
τοΐς υςερον καί - υ υ - .  )

ΘΟΓΦΑΝΗλ, κολαξ καί άπατεών 
εις Αθήνας, φατριας-ης του Κλεωνος, 
Αριφοφ. ^

ΘϋίίΤΙίϊ, κήρυξ τού Μενεσδέως, 
εις τήν πολιορκίαν τής Τρωαδος Ομ. 1λ·

Θ1ΑΣΙ02, είς των επισήμων ΙΙα ι- 
όνων, σύμμαχος των Τρωαδιτϋ)·/, φονεύ
ε ι ;  είς την μάχην, ΰπο τού Αχιλλέως 
Οχ. 1λ.I

Wl’A i l A A K U i ,  Ελλην, αρχαίος ίςο- 
ριογράφος. Στράο. βιβ. α.

ΘΓα « 1Β 0ΪΑ 02 , υιός τοϋ Αυκίου, έ-

γεννήΟη είς τάς Αθήνας, άνήρ μέ γεν
ναιότητα, ανδρείαν καί ςαίερότητα. Με
τά την σύςασιν των τριάκοντα τυράν
νων είς τάς Αθήνας, αΰτες βλεπων τούς 
πολ,ίτας τυεαννουμινους ύπ αυτών, χ»ι 
τούς μέν νά εξορίζουν, τούς δε νά θα
νατώνουν, τωνδένά δηχεύουν τά υπάρ
χοντα, κχτε'φυγεν εις τάς Θήβας , και 
συλλέξας φυγάδχς τινας κ*ι φιλοπατρι- 
δας ανδρείους, ηλθεν εις Αθήνας καί έ- 
κυρίευσε πρώτον ενα μικρόν χωριον όνο- 
μαζόμενον Φυλήν. ΕκεΤΟεν δέ όρμώμενος 
κατεπολεμει τούς εν τή πολει τυράννους» 
εως τούς επολιορκησεν. Εις τοιαύτην πε- 
ρίςασιν καί οί κχτεπτυημενοι από τάς 
τυραννίας, καί δυσαοεςημένοι εσωΟεν Α
θηναίοι, λ.αβόντες θάρ ρος από τήν εξω
τερικήν δύναμιν, ενωμένοι μέ αυτούς κα
τάργησαν διόλου τήν εξουσίαν των τρι
άκοντα, καί τούς άπεβαλαν από τήν 
πολιν, καί έσύςησαν τήν προτεραν των 
πολιτείαν, συγχωρησαντες καί όλα τά α
τοπήματα των πολιτών, όσα είχον πρή
ξει μεταξύ των επί τής τυραννίας. Κ- 
καν.εσεν δ» τύν έπί τούτο συςηδέντκ νο- 
μον Λμνηςειαν ’ Λί αμοιβήν δέ αυτών 
τών κατορθωμάτων τού Θρασυβούλου, τνν 
εφεφανωσαν με κλαόον έλ.αιας, ΛεγετνΛ 
δε, ότι ούτοι οί τριάκοντα τύραννοι, είς 
διαςημα τριών καί ήμισυ μηνών, καθ 
οϋς έξουσιαζον τήν πόλιν ,έρόν.υσαν τό
σους πολιτας ακριτως, όσοι δέν έ,·υνιο
ύ η σαν είς όλον το διάστημα τού Ιίελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου . Ο Θρασύβουλος. 
έφονεύθη εσχάτως είς τήν σκη/ην του 
άποοσδοκητως άποβαρβάρους, οιτ./ες ωρ' 
ιχησαν κατ αύτοΰ.

© lA il BOlAOi, τύραννος τής Μ

V
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λήτου εν -τη μικρά Ασία το 625. Π.
X. ούγχρονος τον Περιάνδρου, περίφη
μος εις δλην τήν Ελλάδα, διά τήν φρό 
νησίν του καί πολιτικήν εμπειρίαν, 
ώφι όλοι οί λοιποί τύραννοι ιών άλλων

U ,. I  ̂ /· ·, » '  .πόλεων, ελαμοανον συμοου/,α, ..αρ αυ
τού πεο ί συντηρητικών μισών. Ηρόδ.

ΘΡΑ5ΓΒ0ΤΛΟ2, υιός του Εενοκρά- 
τους, Ακραγα/τίνος, καταγόμενος εκ 
έασιλικης γενεάς, τού όποιου ό πατήρ 
ένικησε εις τούς Ποδικούς καί Ισδμικούς 
αγώνας. II.νδ,

©ΙΆΙϊΒΟϊΛΟΧ, τύραννος των Συ- 
f  ακαυσσεον, αδελφός καί διάδοχος τού 
Ιερωνος, βασιλιύσας τό 465 Π.Χ. άλ. 
λα  διά τήν μεγάλην του σκληρότητα, 
εάώχδη μετά οκτώ μήνας όπο των 2ν- 
ο/.κουισιων, σίτιζες εσύςησαν τήν δη
μοκρατίαν των. ΙΙολύβ.

ΘΙΆΣΙ ΛΑΙΟΣ, Θηβαίος υιός τον 0  η- 
ρονος, νικητής εις τούς Ποδικούς αγώ
νας, καί υμνούμενος ΰπό τού Πινδάρου.

©ΓΑ1ΥΛΑ10Σ, επίσημος δημαγωγός 
Ελλν. Εενοφ.
ΘΙ’ΑΣΥΚΛΟΣ, εύγενής Αργείος, άναφε- 
ίομενος πυρά τού Πινδ-

ΗΡΑΣΪΛΛΟΣ, περίφημος μαδηματι- 
νίος, άτρολογος καί Πλατωνικός φιλό- 
σοφος. Ιέζη επί αΰτοκράτορος Τινερίου, 
άπό τον οποίον *τιαηΟη μεγάλως, διά
_  · Λ * , „ 4 , . t•τας οα.ϊ',ας αυτου α*ρολογιχα£ γνω-
« « ί·

Wi Λ2ΓΛΛ02, ς-ρατηγος των Αργε'.ω/ 
ί / τω Πίλοποννησόχ^ω πολεμώ.

(:)ί’Λ£ϊΛ0Χ0£, Μεσσήνίοί, οπαδός 
Φ'λΐππς» £χσιλ&ως jrc ; Μακεδονίας 
Δημ.

£) Γ Α Σ Γ Μ Δ Χ 0 2 ,  Χ α λ κ η ο ν ν .ο ς , σοφι-

φής. Εχρημίτισ» μαδητής τ·ϋ φιλοσό
φου Πλάτωνος, και Ισοκράτους τού ρή- 
τορος. 2υ/εγρ/ψε πιρί Ρητορικής τεχ . 
νης.

ΘΡΑ2ΥΜΗAH3- υιός του Νε'ς-ορος 
καί τής Α/α;·.·οι*ς, όςις »/.9τρατεύτ»ς 
μετά τού πατρος τον εις την πολιορ
κίαν τής Τρωαδος, ίδείξε μεγάλη/ αν
δρείαν εις τάς μάχας. Ομι 1λ.

ΗΡΑΙΩΝ, Αθηναίος φίλο; καί πιφός 
του βασιλεως Φιλίππου τού Ανκκεδονος- 
Λημ.

Μ.ΠΩΚΙΔΑΙ, Πλεϊος, ό?ις άπεαα
τεφησε τήν δημοκρατικήν πολιτείαν εις 
τήν πατρίδα του Ηλιδα. 3ενοφ.

ΘΥΕΣΤΗΣ, υιός τού Πελοπος καί τής 
Ιπποδαμία;, αδελφός του Ατρε'ως. Φπει* 
δή δέ ούτοι εφο/ευσαν τόν αδελφόν των 
Χρύσιππον, έάιωχδηταν ϋπο του Ιίελο- 
πος και κατωκησαν εις το Αργος, κα 
ό μέν Ατρεύς κανών εις γυναίκα του 
τήν Αεροπην ‘.υγατερα τού cασιλέως 
Εΰρυσδε'ως, εγινε και διάδοχος του σκ- 
σιλειου μετά τόν δά-ατον αύτούκαι 
των ο ιών του.

ΘΥΜΟΙ 1112, αρχαίος βασιλιύς των 
Αθηνών .2 ) επίσημος βουλευτής τής 
Τρωαδος.

ΘΥΜΟΚΛίί2, ποιητής επιγραμμάτων.
ΘΓΜΗ\Α.1Ί12, φρατν,γός τω/ Αθηναί

ων εν τω Πελοποννησιακω πολεμώ Θο-κ
ΘΥΟΣ, άπό την Ιίαμφλαγωνιαν , πε

ριβόητος διά την μεγάλην του άδόη- 
φαγιαν.

«1ΡΛΪ02, υίος τού Δυκάο/ος , ατιό 
τού όποιου ιίινοαάσνη ή έν Πελοποννη* 
σω πόλις Ηυρα.α. ίίαυ- 

Ζ Ερμής.
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©ο Μ A3 Γρήσγ*μ» »μ '°«»? Αγγλος.
Οΰτος εκτισε το Λυτονομον παν·πιςη- 
μιο» τό l57i).

«ΩΜΑ2 ό Μάγιςρος, ό μετονομασ- 
6ίίς 5ι« τού' μοναχικού τον σχήματος 
Θεοόουλος. Ητο γραμματικός, ρ ητωρ 
καί /άρτοφόλας ι ίς την Κωνςαντινυύ- 
ϊ: ολι·/> έπι τού έασιλεως Ανόρονικου 
τ ο ύ  ΙΙαλαιολΟρου . ΐν.ετά ώ έ  ταυτα πα- 
ρχτ .,σκ, τόν κοσμ'.ν χπήλΟεν εις μονα- 
ς-ηριον, όπου άπέρχσε τό ύπολοιπον της 
ζ<*Ίί του «ν όσιοτητι καί δικαιοσύνη .

Τούτοι» τα συγγράμματα εΤναι α 1*.
λογά! Αττικών ό»ον.άτων κκτ αλφά
βητο,* ό' εγκώμιο» εις Γρηγοριο» τόν Θεο. 
λόγον, γ. λόγοι έγκωμιαςικοι τεσααρες. 
ό . επιςολαί οκτώ, ε .  ύίοι I 1 .v 0 o. c o j ,  

Κ/ρι-.’ίον καί Λριφοφάνονς. Εζη ττερί 
τό 1627. Μ.X. ΕςεδοΟησχν έ, Ι'ωμ-j 
το 1757. καί εν άλλο.ς πο '.εσι.

ωβΐ'Ι'ΚΙΩΛ, δεσμοτελό,ης των .\9η· 
ναίων έν τη νήσω Αιγίνη. Τοοτον ανα
φέρει εις τας κωμφόίκς τοι» ό κωμικός 
Δριςοφάνης.

I

f /ΪΛΜίϊΧ, 2 άμιος, υιός το” ΙΓφαι- 
φοπόλεως, εις τόν όποιον ητο δούλος 
ό μνίοποιός Αίσωπος. Ηρόδ.

Ι Α Κ ί Ι Β Ο !  Εροας, εράσμιος θεολόγος 
της Αγγλίας. Ε,η το 1758. Μ. X.

ΙΑΚΩΒΟ!; ό άδελφόΟεος, υιός του 
Αλφαιου, ό ε/ων καί τό επώνυιΐον Ιοϋ- 
ςος. Ε χρημάτισε πρώτος ιεράρχης τών 
Ιεροσολύμων. !ιοζεται παρά τη θεία 
Γραφή μια επιςολή τον, καί τ ι.α  άλ
λα. * ευαγγέλιο» περί της γεννήσεως 
τυϋ Χριςον καί της Θεοτόκον. S' εϋ- 
αγγελιον περί της νηιτιότητος τον Ιη
σού Χριςον, τό όποιο» αποδίδεται καί 
εις τόν ΙΙεσρον, εις τόν Ματθαίον η 
Θωμά», γ Ρ·ι* λειτουργία. Απείανε τό 
62. Μ.Χ. Τα ευαγγελία είιδόύησαν ε» 
τώ κωιϊι/.ι τον Φαορικιου, ή δε λειτιυί- 
γία τό 1560. ό» Πχρισίοις ύ-ό Κλχυ- 
<ίοο.

ΙΑΜΒΛΤΧ02, περίφημος φίλο'σσφος
νεοπλατωνικός. Κατήγετο άπό μίαν επί
σημο» γενεάν της Χχλκίδος, εις την 
κοίλη» Χυριαν. Ο Σουίόν.ς τάσσει αυτόν 
ε’πι της αυτοκρατορίας Κωνςαντινου τον 
μεγάλου* πριν νά ελθη εις τήν Και- 
σν.οικήν αυλήν ό μαϋητης του Χωπατρος, 
εδοΟη εις τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν. 
Ε /μ διδάσκαλο» του τόν Πορφύρισν» 
καί ελαβε μεγάλη» ΰποληριν. Ο Κχι- 
σα; Ιουλιανός ελεγεν ότι, ήτο κατώτερος 
τον Πλάτωνος μόνον κατά τούς χρόνους. 
Η άγιοτης καί Οαυαατονεγική του όύνα- 
μις ηό’ςησε τήν πρός αυτόν τιμήν πε
ρισσότερο», ώςε ώνοάάζετο καί θαυμα
τουργός. Αντη ή φήμη καί ή πολυμο- 
Οεικ τού ά-όρός, συνηίροισαν εις «'-τον 
πολλούς μ αίιητός παντα/μΟεν. CT Φαο- 
ρίκιος έζεδωκεν ενα διεξοδικόν κατάλο
γον τών συγγραμμάτων του, εξ ών τα

23
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«λεΐςα  έχόιδησαν. Τασωζσ’μεν* δε εί
ναι α . περί μυστριών τώνΑΐγυπτίων, 
τό όποιον πραγματεύεται περί 9;ο„ργία; 
των εθνικών, καί εξηγεί τά; δυσκολία;, 
βϊτινες άπαντώνται εις τήν θεσλογίαν. 
6 · περί τη ; φιλοσοφία; τοϋ ΠυΟαγό- 
ροο βιβλία δέκα. Τό περί μυςηρίων έξ- 
εδόθη μετά σημειώσεων εν Οζωνία τό 
1678. ύπό Θωμά Γάλε. To περ. του €ί_ 
ο» τοϋ Πυίαγορου μετά σημειώσεων καί 
Επιδιορθώσεων ίν Αμφελοδάμω τό 1707. 
U εισαγωγική εί; τά Αριθμητικά και 
Μαθηματικά διδασκαλία εν Αρ/εμα τό 
1668. Τά δέ θεολογούμενα τη; Λρ.Ομη- 
σική; τον εν Παριβίοι; τό 1543.

ΙΔΝΟΣ, βασιλεύ; αρχαιότατο; εκει- 
νε» τοΰ μέρους τή ; Ιταλία ;, τό όποιον 
ίπ ειτα  ώνομάσθη Λάτιον,

1Α02. ένδοξο; αϋτο/.ράτωρ τη ; Κί
να; . Οί Κινέζοι λίγουσιν ότι ήτον ό 
νομοβίτη; των, και ότι ήτο τό παρά' 
δείγμα όλων των ηγεμόνων- Εκάθησεν 
εϊ; τόν βασιλικόν Ορονον το 2357. Π. 
X, καί ελαβε τόν Κούμ διά διάδοχον 
του. Αν |ΐύτόν ηρχισεν ή ί;ορια των Κινέ
ζων νά ήναι β.οαιο;' ότι, διηγείται 
αϋτί; ό πριγγιψ είναι μυθώδες και ά- 
βέβαιον.

1ΑΙΠ'Ε, νίό; τοϋ Δαιδάλου, ό ;ι; ήλ- 
6εν εΐ; τήν μεσημβρινήν Ιταλίαν, καί 
«νομασεν εκ τού ρνοματο; τ·ν jiv με- 
ρο; αύτη;. Ιαπυγί^ν. Στράβ.

1ΑΤΒΔΣ, βασι/.εύ; καί ίερεύ; τή ; 
ξετουλία; ε ί; τήν Αφρικήν. Ούτυ; βί
ασα; τήν Διδώ, ώ ; λέγεται διά νά τήν 
λ ά ίη  ε ΐ; γυναίκα, εγινεν αίτιο; τη ; 
ειϋτοχιιρια; του.

iXSIOS, νίό; τοϋ Αυκεύργου από

τήν Αρκαδίαν, οφις ίΐάβεν εΓ; γυναίή*
τήν Ελυμίνην, θυγατέραν τοΰ Μωνίου, 
καί έγέννησε τόν Αρκόδα.

1 ΑΙΩΝ, Ελλην άπό τό Αργος, νε. 
ωτερι; Πλουτάρχου τοΰ Χαισω/έω;. Ε- 
γραψεν αρχαιολογίαν τή ; Ελλάδο; βι
βλία τεσσαρα, Ιςοριαν του Αλεξάνδρου 
μέχρι τή ; άλ.ωσεω; των Αθηνών ύπο 
τοΰ Αντιπάτρου, πατρό; τοΰ Εασάν- 
δρου.

IΧςΩΝ, ένδοξο; φρατηγό; Ελλην; 
Τπό τήν οδηγίαν τούτου 40. ήρ«»; έπ- 
έ;ρ£-{αν εΐ; τή ν  Θεσσαλίαν άπό τήν 
Κελχίδα καί εφερον ίεκεΐ/εν τό χρυσό
μαλλο/ δέρα; εί; τή/ Ελλάδα.

Ι’ΑΣΩΝ, υιό; του Μενεκράτους, Ι’ό- 
διο; φιλόσοφο; μαθητή; καί διάδοχο; 
εΐ; το σχολείο/ τοΰ II υφ ειδώ ν ίου φιλο
σόφου. Εγραφε βίου; τύν ένδοξων φιλο
σόφων. 1;οριαν τή;.Ελλάδο;» καί γης 
νήσου Γούου.

ΙΑΤΓΟΚλΠΣ, Αθηναίο;, οπαδό; καί 
π ι ;« ; Φίλιππου βασιλέω; των Λίακεδο- 
νων. Δημ,

1CVK02, περίφημο; ποιητή; Λυρι
κό; Ελλην. Εκ των ποιημάτω/ του 
μόνον τ.να λειψν./α σώζονται. Εζη το 
540. Π, X. ΑπεΟα/ε δολοφονηθεί; άπό 
λητάς.

ΐΤιΝΑΤΙΟΣ, όθεοφόρο;. Δεγουσι δέ, 
ότι έλαβε την επω/υμιαν ταύτην επει
δή έσήκωσεν εΐ; τά ; άγκαλα; του φβ» 
Ιησοΰν Χριφρν* καί οτι έγεν.ηθη ε ΐ; τήν 
μόραν πολιν τή; Σαρδινια;. Ε;άθη ε
πίσκοπο; τή; Αντιόχεια;, μαί ΰτεφερε 
τόν μαρτυρικόν .θάνατον/ Επ.ι του Κκι- 
σαρο; Τραϊανού εφερύη εΐ; τήν Ι.ωμη/ 
δέσμιος, καί επροςαχθη νά θηριομαχή·



je t» »*
* 5» καί pu«t 4*o τούς
λέοντας τό 53. Μ.Χ. Σώζεται μέγχς 
αριθμός επιτολών του, τάς όποιας εσύ- 
νχξιν ό Ιίολύκαρπος, έξ ών τινες κρί- 
νοντχι ώς νοδ,ι, ρ ι ι  προς τόν ευχγγε- 
λ ΐϊήν Ιωάννη/, και μίχ ττρ'.ς τήν παρ
θένον Μαρίαν, καί άλλας πρός άλλους, 
♦ερονται ι ί ;  τάς ίπιςολας τχύτχς δύ
ω εκδόσεις S’.i fC fo :’ διό καί φιλονεικοϋ- 
σιν οί κριτικοί π:ρί τ~ς αληθούς γνη- 
Ι ϊχ ; έκδόσεως. Τά σωζόχενα έξ αϊτών 
εςιδοδησαν Ελληνιςχ ϋπό Οναλεντίον 
εν Διλέγγχ τ» 1557. καί Ελληνολατ ι- 
νιςι μετά σημειώσεων, ΰπό Γουλιελμου 
Μοβελ/ου εν Πχριόίοις ίο 1558. καί 
αλλχ^οό το 1566. 164*1 · 1646. 1660. 
καί 1109.

ΙΔΛΙΟΣ, Ρο'διοςϊ οΐός τοΰ Λ ίσου, 
περίφημος ποιητής, ϋςις.έχιμή'ϊη με- 
γάλως τον Ομηρον; Χονεγρε^ε ποίι-,χχ- 
τχ τής Γόδου.

J  ΛΟΜΕΝΕΐύΣ, περίφημος καί άν- 
δρεΐ/ς Βλλην, υίες τοΰ Δευκαλίωνος, καί 
απόγονος του Μινοος βχσιλέως της Κρή
της. Οότο; υπήγε·» εις τόν Τρωικόν 
πόλεχον με 80. πλοία, κχι επολεμη- 
βε με μεγίςην ανδρείαν καί φρό/ησιν, 
καί εφόνευσε καί πολλούς επισ ήμοος- 
Τρωαδίτχς. Μετά τήν καταγραφήν τής 
Τρωάδος, ύπεπεσε υχϊ αύτύς, καθώς καί 
οί λοιποί Ε\λη/ες εις μεγάλην τρικυ
μίαν, και προς σωτηρίαν του έταξε/εις 
τόν Ποσειδώνα νά δυσιάση τον πρώτον 
«νδρωποΥ, τον όποιον ήδελεν άπαντή- 
σειν, αχά φΟάση εις τήν Κρήτην. Πρώ
τος λοιπόν άνθρωπος έφάνη- εις αΰτόν 
4 ήγαπηχενος του υιός, τόν όποιον καί 
ίβυσίχσεν εΰδός άατά τήν ίπόσχεσίν

του* άλλ* ίϊιωχβη «πο τούς Κρήτ*ί 
ώς σκληρός καί απάνθρωπος. 'Φεΰγων
τήν οργήν τοΰ λαοϋ του ηλβεν εις την 
Ιταλίαν, καί εκεί έκτισε τήν πο’λεν 
Σχλεντίνην, διοικήσας εις αυτήν πολύ» 
καιρό/ με τούς νομούς τής πατρίδας 
του, οπού καί απίθανε.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ, υιός τοΰ Βονος εξ ιερα
τικού' καταγόμενος γίνους. Κγεν/ήδη 
το 634, Π.Χ. έπροφήτευοε περί Χριςοΰ 
περί τά 572. Ευρέδη μετά των χίχυ/1— 
λώτων επί τοΰ Νχοουχοδονόσορος, μετά 
τοίί 1ουΙα τοΰ Ιωακείμ» τά πίμτον έ
τος τής αιχμαλωσίας, καί τριακοςόν της 
ηλικίας του. Ιερεύς ω» χπεκχλΰφδη εις 
αυτόν τό πρόσωπον του 6εοϋ, καί *δι- 
ωρίσδη προφήτης. Λε’γουσιν o n  εφονευ» 
δη από τινχ τοΰ γόνους του. Περί oi 
τοΰ τάφου του διηγούνται εξαίσια. Η 
προφητεία του τάσσεται μιτά των μει 
ζόνων προφητών· Ρήσεις τινες άναφ*- 
ρονται άπο παλαιούς, αί όποϊαι εν τυϊς 
κανονικούς δεν εύρίσκο/ται.

ΙΕΙ’λΔΙΙΪ, Σπαρτιάτης, ΕρωτηΟεΐς 
παρά τίνος ξένου με ποιαν ποινήν i* 
παιδεύοντο εις τήν Στάρτην οί μοιχοί» 
καί πχρατηρήσχς οτι ό Λυκούργος δεν 
εδιώριζεν εις αυτούς κχμαίαν παιδείαν» 
άπεκριδη, ώ φίλε εις ήχος δεν ύπάρ*· 
χει τοιαύτη κακία. Αλλ εάν τύχη ε- 
πανέλχοεν' ό ξένος, εις ποιαν ποινήν 
θέλει ύποοληδή; Νά δώση εν* βουν, ε- 
πανελαβεν ό Ιερχδ ης, όςις ίςάμενος πέ
ραν τοΰ ορούς Ταΰγετου, να ήμπορη ν »  
πίνη νερόν από τόν ποταμόν Κύρωναν, 
Εγέλασεν δ ξένος λέγων, ΟτΙ τόσος με- 
γας βοίς δεν ητο δυνατόν να ευρΛρ» 
Πώς λοιπόν εϊπο ίέλεις ν« ύπαρξή
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μοιχοί* « !; τήν Σπάρτην, εΤς την δποί· 
«ν αί τρυφαί, τα πλ.ούιη καί ή άπό- 
λεια καταφρονοΰνται;

J ΙΓΛΕ, νούαρχ·; των Λακεδαιμονίων. 
ίΕΤ'ΕΜΙΑΣ, υιό; του Είεκίου · εζη 

το 623. Π. X. Επροφήτευσεν άπό τά 13. 
«τη τοΰ βάσιλίω; Ιωήτου, μέχρι των Π. 
£των τοΰ βασίλειο; Σεδεκίου, ότε ελαβε 
τε'λο; καί η βασιλεία των Ιουδαίων. Ε- 
λήφθη αιχμάλωτο; μετά των άλλων Ι
ουδαίων' άλ.λ δ Ναβουχοίονο’τωο τόν ή- 
λευθίρωσε, καί άπήλθεν όμοϋ με άλλου; 
δμογενεΐ; του εί; Αίγυπτον , όπου και 
«προφήτευσεν Ικ νέου· διά καί εί ομογε
νείς του κινηθίντες κατ αΰτοΰ, εληθο- 
βολήθησαν. Αίπρ-φητεϊαί του σώζονται 
«’σίτι. Φαίνεται, ότι ό προφήτη; Βαροΰχ 
ητον δ γραφεί; του* αυται δε τάσσονται 
μετά τά; τοΰ Η α ν ίου. Ετι σώζονται καί 
οί θρήνοι» αιτινε; τιμώνται καί άπό τοΰ; 
παλαιούς. Απονίμονται εί; αυτόν καί 
τά βιβλία των βασιλείων, καί τινε; ψαλ- 
μοί ’ φε’ρονται δε καί τινα άπόκσυφα ΰ - 
πό τδ όνομά του, τά όποια εξιδόθησαν 
τό Ι5Π .

ΙΕΡΟΚΛΗΣ, άπό τήν Νικομήδειαν, 
κριτή; τής Βιθυνία;, καί μεγα; χριτι- 
«νομαχο;. Συνε'γραψε δόω λόγου; πρό ί  
τού; χριςιανυύ;, διά των όπο ίων προ;α” 
νταθεϊ τήν άνατροπάν τη ; αληθούς θρησ
κεία; , καί προτιμά δ άσεβε’<;ατο; τόν 
Τυανεα Λπολλ.ωνιον, καί από αυτόν τόν 
Χριςόν καί σωτήρά μ α ;. Ο Ευσέβιο; τον 
άνήρεοε, καί ερύλαξε τινα άποσπάσαα- 
τα τούτων των όυσσεοών του λόγων Εζη 
τό 5C0. Μ.Χ.

' ίΕΙΌΚΛΗΣ, Αλέξανδρού;, φ,λόσοφος. 
Εζη το 450. Μ .Χ . Βδίδασκεν εν Αλε

ξάνδρειά ίπ ΐ Θεοδοσίου τοΰ μικρού τή» 
ΙΙλατωνικήν φ λοσοφίαν, εχ«ν μαθητήν 
καί λΐνίτν τόν Γαζαΐνν. Συνε’γραψε πιρ1 
προνοία; καί ειμαρμένη; προ; τινα των 
επισ’μων, Ολυμπιόδωρον, ί  ω ερμηνεύει 
καθαρώτατα τήν Πλατωνικήν διόασκα- 
λ ία ν, καί κάμνει παραλληλισμόν ταυ- 
τη ; μέ τήν τοΰ Αρι;οτίλον:. Εχει και 
υπόμνημα ε·; τά του Πυθαγόρου χρυσά 
επη, καί Ttva Λ;εΐα . Εξεδοθη τό περί 
πρόνοια; και ειμαρμένης εν ΛουτετιΛ ΤΟ 

1595. καί εν Λονδίνω τό 16/8.
ΐ'ΕΓΟΦδΝ , ναύαρχο; των Αθηναί

ων. θουκ.
ίΕΙίίΘΕΟΣ, Δε/ρινί;, Ιθακήσιο;» 

ίεοοκήρυξ, πρώτο; διδάσκαλο; και κτι* 
τωρ τή ; περίφημου σχολή; τή ; Σμύρ
νη.-. Τούτον διεδε'χθη μετά θάνατον Ιτε- 
ρο; Ιθακήσιο;*Χρύσανθο; Ζ, Χρύσανθο;.

I Ε'ΩΝ, υί'ς τον Αεινομενου;» καί ά* 
δελφέ; τοΰ Γελωνο;, τύραννο; τ»ν Σό- 
ρακουσσών εν Σικελία τό 475. Π. Χ.Ε· 
τάίη σοφό; ήγεμεόν* ή το φίλ.ο; των πε. 
παιδευμε'νων, πρό πάντων τον ποιητοΰ 
Σιμωνίδον» καί Πινδάρου . Λέγεται, ότι 
ήλθε·/ εί; τήν αυλήν τούτου καί ό Αισ
χύλο;, καί άπίρασε τό υπολοίπου τή; 
•ζωή; του. Πίνδ. Ηρόδ.

ι' ε 'ΩΝ, ε ι; των τριάκοντα τυράννων, 
εν Αθήναι;. Εενοφ .

1ΕΙΏΝ ό νεώτερο;, υίό; τοΰ Ιεροκλ.ό* 
ου;, βασιλεύ; των Συρακουσσίων , άπό 
γένο; τοΰ Κλ.έωνο;, καί μιμητής των 
άσετών τον. Ολαι αί πόλεις επροσφερον 
εί; αυτόν τό διάδημα, καί, τόν εχειρι- 
τόνησαν γενικόν άρχιςμάτηγον. κατά 
των Καρχηδονίω*. Ε ;α ίη  |ιίγα; άνήρ. 
Ο ί ύπηκοοί του τόν, ύπολύπτοντο, ώ ;
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wxtitm. * m ' 4  αγάπη αυτό" προ; «όν 
λαόν διά το κοινόν καλον,ή φιλομαΟεια 
του si; t i t ;  ώφε ίμους tt'/.να;, και ε- 
π ι;ήμ α ;, ήπροβοχή ε·; τό νά μεταχε·.- 
ρ-ΐΑή Τ« χΧρίομΧΤα TOU περίβήμΟ» Ap- 
χιαήδου;, τον άποδεικνύουσιν ενα μετα
ξύ των μεγάλων . άνδρών. Απίθανε τό
215. Π. X. εί; ηλικίαν 91. χρόνων.} 

ίΕΓΩΝΤΜΟΣ, c θείο;, από τήν Δαλ
ματίαν* εγνωριζε τήν Λατινικήν, Ελ
ληνικήν χ*ί Εοραϊκή* γλώσσαν. Π·ρι- 
ήλ9ε χάφιν μαίήσεω;, τήν Ιταλίαν, 
Γαλλίαν, Δαλματίαν, Θράκην, Αΐγυπ- 
τον, Συρίαν καί Παλχιςινην. Χυνεγρα- 
4» Λατίνοι έκκλητιχς-ιχά συγγράμμα- 
τχ* μετεορασεν «κ τοΰ Εοραϊκοΰ τήν 
πχλχιάν διαθήκην, Εζη τό 400. Μ .Χ· 

ίΕΡΩΝϊΜΟΧ ,ο  Κχρδιχνό;, ( -πόλις 
τή ; Θρχκική; χερσονήσου,) ε;ά9η παρα
τώ Αλ εξάνδρω. Τό άξιολογώτερον σύγ
γραμμα, τό όποιον τόν επροξόνησε με- 
γάλην ύπόληψιν, είναι ή Ι;ορία τών δι- 
«Κχ «ν  του Αλεξά/δου. Οί παλαιοί μό
λον τοΰτο τόν χατηγοροΰσιν, ότι πολ.- 
λάχι; έκυριεΰετο χπό εχ9ροπά9ειαν χαΐ 
άμυροληψίαν.

1*ΕΡί1ΝΓΜΟΣ ό Ρόδιο;, περίφημο; φ·.- 
λόσοφο; περιπατητικό;. Εζη επί των 
χρΟνων τοΰ βχσιλεω; Πτολ.εμχίου τοΰ 
♦ιλαδελφου. Σ.νεγραψε φιλοσοφικά, κχί 
περί ποιητών.

ίΕΡΩ.ΊΓΜΟΣ , υιό; τοΰ Εινοφάνου; 
τραγωδωποιο;, Αθηναίο;. Apic.

1ΕΙΏΝΤΜΟΣ εκ τή; νήσου Ανδρου 
νικητή; εις τοΰ; Ολυμπιακού; αγώνα;. 
Ηρόδ.

ίΕΦΕΡΗΧ, περίφημο; ίς-ορικό; Αγ
γλο;. Εζη τσ 1125. Μ. X.

ΙΖΩλΧίίΗΧ, Ιταλός, άπδ την Βο*
λωνίαν. Μετά τόν θάνατον τη ; συζνγο u 
του ίγινεν ίερεύ;. Ο εΐχοηό; τρίτο; παπ- 
πα; Ιωάννη;, τόν εκαμε Κ άρδην άλην 
τό 1415. κχί τόν. άφήκε τοποτηρητή» 
εΐ; τήν Ρώμην. Οταν ό Λανδισλάο; είσ- 
ηλ9ε Six των όπλων, καί ύπεχρίωσ* 
τόν πάππα νά φύγη, ό Ιζωλάνη; επε- 
σεν αιχμάλωτο; ,  δ δε Σφίρζα; τόν ή- 
λευθίρωσε, κχί τόν εφερεν ει; τό Μι
λάνο, καί έκιΐ τόν εκ-ρνξε διοικητήν 
τή ; Γε’νοβα;. Απε'9χνε τό 1421. Μ.Χ.

ΙΪΙίΤΑ, βυγχτηρ τοΰ Νιναρόλου πο
λίτου Βερονεζου, ήτι; όκ νεαρχ; της 
ήλικ ι»; ητον ευγλ-οτο;. Εσπουόασεόλχ; 
τά ; επιςήμχς, κχί κατεξογήν την φι~ 
λοσοφίαν. ΕσΰνΟεσεν απείρου; δημηγ-* 
ρίχ; διά νά παρακίνηση τον Πχππχν, 
καί τοΰ; χριςιανού; βασιλείς, δια νχ 
κινήσωσι πόλεμον κατά των Τούρκων· 
Ο Καρίηνάλη; Βησσαρίων άναγινωσκων 
ενα τών λόγων τη ; δέν ήμποροΰσε να 
πεισβή, δ «  ήτο σύγγραμμα γυναικό;» 
καί ύπήγεν ε’;  τήν Βορώνην διά νά 
τήν ίδή. Απε9ανε τό 1466. Μ.Χ.

ΓΗΣΟ V Σ ό Χριςό;, δ υιό; τοΰ θεοΰ 
τοΰ ζώντο;, γεννηθεί; εκ τή; αειπάρ
θενου Μαρία;, ίάνευ' πατρό;. Απεθχν* 
διά ςανρικον θανάτου ώ; άνθρωπο; δ.ά 
τήν σωτηρίαν τών ά.9ρώπων, τό 33. 
ετο; τή ; ήλικίχ; του· καί άνεςη εν- 
δοξω; ώ; θεό; τριήμερο; εκ τοΰ τάφο».· 
Η τοΰ Ιησοΰ Χριςο» διδασκαλία 3*» 
πάντοτε διά ζωση; φωνή; μεταξύ των 
Ιουδαίων, τήν όποιαν ί,οιιτχ οί θειοι 
εΰαγγελις-α! συνε'γρχψαν i t  πνενματι 
άγι'ω." Μεταξύ. τουτ'ωη είρίσκετχι και η 
τοΰ Ιησοΰ Χρι;ο5 χποκριίι; πρό; τή/
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liyoroλήν . tw  Αυγάρογ, ήγεμόνo f  τή ; 
Εδέσσης, τήν όποιαν ό Ευσέβιο; πρώ
το; έφανερωσεν εκ των τή ; Εδέσση; 
Αρχείων, μεταφρόσα; αυτήν εχ τ·ν Συ' 
ριχοΰ \ ϊ; ίο Ελληνικό' . Αϊτή ενρίσχε- 
ται εΐ; τά συγγράμματα τοΰ Ευσεβίου*

ίΗΣΟϊΣτοϋ Νάυή, υιό; τοΰ Νάυή, απ'» 
«την φυλήν Εφραίμ, και διάδοχο; τοϋ Μώ- 
σίως. Εγεννήθη το 1568. Π. X. καί άπέ 
ίχν? τ· 1478. Σ/.ε ράψε 17, £τώ» ίς-ορίαν.

1ΗΣΟΪΣ, ό υίί; τοΰ Σειρόχ £/. τοΰ 
Ιουδαϊκού γένους. Η/.Οεν εί; τήν Αίγυ
πτον το 38. έτος τη; ηλικία; του επί 
τη ; βασιλεία; Πτολεμαίου τοϋ Ευεργέ
του» περί τή* 159; Ολυμπιάδα. Ο προί- 
πάτώρ αύτοΰ εϊχε τό αυτό όνομα, ίκ 
τοΰ όποιου ό Ιησοϋ; εκγονό; του έκλη- 
ρονόμησε μίαν συλ,/,ογήν παραινέσεων, 
πληρη ηθική; , φιλοσοφία;, τήν όποιαν 
είχε Ουγγράψ-Ιν Εορ*ΐ;ί* τάΰτην οΰτο; 
{λετέφρααεν εί; τό Ελληνικόν έπιγράψα; 
αυτήν βιβλίόν τη; Σοφίας;

ΙΗΙΤΛΓΟ'γΠΣ, Μιλήσιο;, ότι; έβο- 
ήθησε τόν Αριςαγόρχν, οτε ουτο; ε’πά- 
*έςήσε τοΰ; Ιωνά; εΐ; τήν Ασίαν κατά 
τοΰ Ααρείου βασιλεώ; των Περσών. Ηρυδ.

ΙΘΑΕΟΣ; άρ/_αΐο; ΙΙροίς, από τόν 
όποιον ελάβε τό όνομα ή νήσο: Ιθάκη; 
£>ύτο; είχε δύω αδελφού;, τόν Νήρ-ον 
άάί Πολύκτορχ. Ομ Ιλ. οΐτινε; καί οί 
τρεις χχ-ωχησαν εις τήν Ιθάκην, φ ί' 
ροντε; αποικία; άπό αλλά μέρη.

ί κ  ΑΓΙΟΣ, Λακών τό γένος, ό πα
τήρ τή ; Πηνελόπη;, καί αδελφό; τοϋ 
Τυνδάρεω;, πατρό; τή ; Ελένη;. Ουτος 
χκτφχησεν εί; ενά με'ρό; τή ; Ακαρνα
νία ;. Είχε γυναίκα τήν Πο'Λυκάςην, 
jjU τή* όποιαν έγί*νηοε τήν Πηνελό

πην τήν γυναίκα τρ5 ©δυασέως.
1ΚΛΓΟΣ, υιό; τοϋ Δαιδάν.ου. οςτ; 

διά ν αποφυγή τήν ο^γήντοΰ Μινών;, 
εφυγε μϊ τόν πατέρα τνυ Δαίδα’Λον, 
καί μήν ήξεύρων να διοίκηση τά παν» 
ά τΟν πλοίου επεσεν εΐ; τήν θάλασσαν 
χαί επνίγη. Ζ. Δαίδαλος.

Ι’ΚΕΓΑΣ, Συρακούσσιο;. μαθητή; τοϋ 
Πυθχγορου. Νομίξετχί ό εφευρετής τή ; 
χινήσεώ; τή; Γή; πιρί τόν Ηλ.ιον.

1 ΚΕΤΑίϊΝ, υιέ; τοΰ Λαομέδοντο;, 
αδελφό; τ·ΰ βασιλέω; τή; Τρωχδό; Πρι
άμου, χαί πατήρ τοϋ Μενλανίππου. 
Ομ. 1λ.

ΙΚΜΑΛΙΟΣ Ιθακήσιο;, περίφημο; 
τεχνίτη; των ξύλων. Ομ. Οδ.

ΙΚΊΪΝΟΣ, Ελλην, περίφημο; άρχιΓ 
τέκτων* ί'τ )  επί των χρόνων τοΰ 11ε- 

: ρικ/.εου;, όςι; μετά τοΰ Καλλις-ράτου; 
ω. οδόμησε το*- μεγαλ.οπρεπή ναόν εν 
Αθήναις; τόν όνομαζομενον Παρθενώνα, 
εϊ; τιμήν τή; Αθήνα;. Ετι δε καί τόν 
περίφημου ναόν τοΰ Απολ/.ωνο;, επί τοΰ 
Κοτε/.ιου όρου; εν Αρκαδία Πλοΰ. .

ΙΛΛΕ1ΓΛ, θιίγάτηρ τοΰ Λευκίπποι/ 
κάί τή; Φιλοδίκηι, τήν όποιαν έλαβε* 
ε·; γυναίκα ό Κ,άςωρ; Απνλδ.

1 ΛΑΡίίλΣ, Γάλλο;; εθνικό;; έπειτα 
δε χριςιανέ;, μ.αί επίσκοπο; τή ; πα
τρίδα; του. Εξη τό 350. Μ.Χ. Ε/ρη- 
μάτιβε ένθερμο; πρβςάτη; τή ; Ορθό: 
δοξία;, χαί εχθρό; των αιρετικών.Συν— 
έγραψε διάφορα χριςιανικά σύγγραμμα, 
τ α . ,

Ι’ λ ΙΟΝΗ, θογάτηρ τόϋ Πρίαμο» ν.αΐ 
τή ; Εκάβης, καί γυνή τοΰ Πον.υμνήςο* 
ρο; βασιλέω; τή ; «ράκη;, ήτι; μαθον* 
σα τό* άφανισμόν τ/.ς Τρωάδα; έφονεδ-
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1ST ΐ&βχε {jftif,
ΙΛΑΤΙΤΟΙ; νίοςτβΰ Κά*μον. Ουτο; 

•γεν/ήϊη εί, τήν Ιλλυρίαν* έ* τούτου ε _ 
λάζε τό S/ομα ή 7_<ρ». Ιλλυρία.

ί  Μ ΒΓΙΟΖ, υιό; τοΰ Μίντορο; άττό 
τήν Ηήόασσν πόλιν τής Καρ'ας, χ*ί 
γαμβροί τοΰ Πριάμου, οστι; έλ'.ών ι ’ς 
τήν *οή9ιίαν τη; Τρωέόο;, εφονεύΟη εϊί 
τήν μάχην. Ομ. Ιλ.
■ I tyUi'OZ, υιό; τοΰ Αίγυπτου. Απολ.

1MEUAI ΟΧ, ίημχγωγό; εν Α0ήνχις.
f  ΛΙΕΓΙΟΧ, περίφημος 'σοφιςής· ητον 

ο.πό τήν Προυοα* της Βιθυνία;' εζη επι 
Κωνςχ/τί/ου , χ α'ι Ιουλιανιΰ του πχρα. 
δάτου, με τό* όποιοι·* είχε φιλίμν. Μ*, 
τά ίέ  *όν 9χ/χτον τοΰ Ιουλία.οΰ απ ήλ 
0εν εις τά ; Αθήνα; ’ ίιχτρίβων εκεί ΐ -  
Siieaxi τήν Ρητορική/· φΟάσας όέ εΐ̂  
μχκρόν γήρα; εχασε τό φως τιυ. Εζη 
τό ,363. Μ.Χ. άπεόχ/ε από λ.ωοη/. Ο
♦ωτιο; μας αναφέρει πολλούς λογρυ;, 
ίκ  των όποιων & Ιφεφανβ; Ερρίκος ίκ - 
λόξας τεμάχια τν*α, ΐξόόωκε μετά τοΰ 
Πολίμωνφ;/

t  ΑΙΠΕΡί AAIIS Βι κε'νχιο;, « ί; των 
μ,ιγαλητερων άντρων τοΰ 17. αΐώ.ος· 
Εγεννήθη ε’ς τήν Γε’νοοα' εχρημάπσε, 
ί ’;  φή·* παχρίία [του εις πολλά; ωφέ
λιμο; έκόουλεύσει;, όιά ξηρϊ; καί όιά 
θαλασ.ση,· ΰ  σύγκλητο; τον εφΟονησε, 
καί τόν χώρισαν άλ̂ λ αυτό; εύχχρισ- 
τημενο; εϊς τόν άπλρνν δέον, εσύνΟεσε 
ίιάφορ* συγγράμματα. Απίθανε τό 
^645.

ί  ΜΠΕΓΙΑΛ^ΙΣ Ιωάννης, εγεννήβη εί; 
τήν Βε.ιτ-αν, ε/Αυξυ; ίατρο;. ΕςάΟη 
μχΟητς; τοΰ Ιηρολάμου Αίερκαλιελη· 
Ουτος βννίγρχφ* **γγ ράμματα,

Εζη τό 1600.
ΪΜΠΡΑΪΜΗ2. αΰτοκρχτωρ τβν τβόρ· 

κών. Τόν ήλευ9’ρωσχν από τήν φυλακήν^ 
όιά νά τόν ενθρονίσουν τήν S . Φεβρου
άριου 1)540. Αΰτός · :; Τ*ί άρχά; ίνό- 
μισεν ότι τόν εκοχλχν νά τόν φονεΰσουν' 
άλλ t&yv τό πνεύμα του χίελφοΰ τοι* 
εδεδχιώΟη, καί εκήρ.ξε παρουσία άφό- 
δω; ότι ί,το τΰρανο;, 5ιά νά ενσπείρω 
εΰόύ; τόν φόβον ε ί; τού; υπηκόου; του· 
γπίφεραν ολίγου; χρόνου; τήν κακίαν 
του διζσμε'νοΐι τήν Si β  . Αυγεύφου 
/G49. τόν έπνιξαν.

jNAl’ilS , υίό; τοΰ ψαμμητύχου δα- 
σιλεω; τη ; Αιγύπτιο. Οΰτο; δοηθούμϊ- 
νο; ψπό των ΛΟη,χίων, άπεςάτησε κατ« 
του δασιλεω; των Περσών Αρταξερξοϊί 
τό 462. II. X. ΰπό τοΰ όποιου ένιχή- 
0η κατά κρχτο;. Ηροό-

1NAXOS» πατήρ τοΰ Φορωνϊως, όςιρ 
λεγερχι ότι ήλθε πρώτο; μ ϊ μίαν απ
οικίαν εις τής Πελοπόννησον, συςήσα^ 
τό δασίλειον τ*υ Αργους, (ςαί ροαοίλευς- 
σε ·?0 χρόνου; τό ^100. ΙΙ-Χ. άπό τοΰ 
όποιου κχτήγοντο οί αρχαιότατοι δασι- 
λεΐ; τή; Αργυλίυο;, καί ετιμν,Οη ω£ 
εί; των παλαιών ηρώων τη ; Ελλαί^ς 
Απολίρ. Παυσ.

1ΓΈ, πχλλ.ακίς του λΐε’τρου, υίοΰ τβ  ̂
Αλφονσον, τετάρτου δασιλίώ; της Πορ- 
τογαλλίας. Τό 1355. ή δασιλεό; μήχ 
ήμπόρων νά ΰποφερη τήν αγάπην, τήχ 
οποίαν ειχεν ή υίό; του πρός αυτήν, ί φ  
προςαγή; τ.υ τήν έφόνευσαν.. Φ τ ϊ  
όΰω χρόνου; εγινε όιάόοχο; φοΰ. Jpovoif 
ό υίό; του Πέτρο;, καί παρευΟύς **pO? 
φαξε καί εΟανάτωσαν μά φρικτας τ ιτ  
μωρίαε; τον Αλδάρεοε,Εονζάλ*- καί j jy
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Πέτρον Κοε*λλον,όπί ττροφάοΜ, ’ τ ι αντοί
7 ■ I , * £•ιχον ircpgut’riiesi τον «χτερχ του <Π~ 

α να φονβύση την βρω^ενην του, και 
I  ϊδιο; άπό μεγάλη/ μνησικακι'αν ήτ° 
παρών εις τάς τιμωρι*? τον Εοελλσυ’ 
καί τόν όκτύπησε μάλιςα εις το πρόσω- 
πον τήν ςιγμήν,καθήν εμελλον νά τόν ά- 
πβκεφχλίσωσι* διά τούτο καί τόν επωνο- 
μασαν δήμιο/. Επειτα εκήρνξεν, οτι 
ή Ιν* ητο νόμιμος σόζνγός τον · ·-
πρόφαζε καί εκβαλαν τά κοκκαλα της 
άπό τόν τάφον, καί τήν εκαμε την πρε- 
πονσαν τιμήν ώς βασίλισσαν* και τα 
«νταφίασεν εις τό μέρος, όπου ενταφι
άζουν τούς βασιλείς* τά δε παιδία της 
όκήρνζε καί αυτά νόμιμα ίδικά τον.

ΙΓνΟΔΕΝΠΟΧ, Μικελης. Τό Γ72Ι . 
όκλέχθη πάππας,' καί απίθανε τό 1724, 
Οί 1'ώμαΐ-ι δΐ αρκετόν καιρόν ενθυμούν
το τάς καλοσϋνας τον. Εις αύτο το ολί
γον διάςημα, εις .τό όποιον εοασιλευσεν 
εις τόν θρόνον της Γώμης ή εύτνχία η 
το γενική, καί όλαός εύχάριςος.

ΪΙίΟΔΕΝΤΙΟΧ Δτεφανος, από τήν 
. Γαλλίαν. Μετεχειρίσθη κάδε τρόπον εις 
ολον τ· διάςημα τής ζωής τον, διά νά 
ε ’ρηνούση τήν Ευρώπην, καί απίθανε με 
τήν δυσαρέσκειαν, τον ότι δεν ήμπόρε- 
βε νά τό κχτορθωση. Εκλεχθη πάππας, 
χάί απίθανε μετά δε'κα χρόνους.

1ί'ίϋΔΕ\ΤΙΟ.£ δέκατος, Ιωάννης Παμ. 
φίλης. Εγεννήίη εις τήν Γώμη». Εκλίχ- 
Οη πάχπας τό 1644. Ούτος ό Ποντιφίξ 
ήτον αδύνατος εις τό σώμα καί εις τό 
•πνεύμα, και αφηκε τόν έαντόν τον νά 
διοικήται από μίαν γυναίκα, σύζυγον τον 
αδελφού τον, Ολυμπίαν. Αντη εδιοικοο- 
«<ν υπό τό δνιμά του τήν εκκλησίαν»

καί ίλην τήν επικράτειαν τού πάππ* 
εις ολον τό διάςημχ των ενδεκα χρόνων, 
καδονς αντός εςάθη εις τόν (ρονεν. 
Η πριγγιπίσσα Ι'ωξάνη ανεψιά τον, ήτ· 
καί «ντή μελό; τής διοικήσεως, ήτις 
μετά τόν θάνατον τού πάππχ παρ ο
λίγον διεφνγε τόν λ.ιθαβολιεμαν.

1ΝΟΔΕΝΤΙ02 δέκατος δεύτερος» 
Αντώνιος Πινιατίλης Ιταλός, άπό τήν 
Νεαπολιν, ός-ις πριν νά γενή πάππας, 
απερασεν έλους τούς βαθμούς τον ιερόν 
τάγματος.· Ητο πολλά ενσπλαγχνος* α
πίθανε τό 1701. Εςάδη εις τόν θρόνο* 
τής Γώμης χρόνονς έν/εα.

ΙΝ0 4 ΕΛΠ0 2 , τρίτος Λιτάριος.Εκ* 
λε'χθη πάππας τό 1198, Εςάθη όνο- 
μα ιός, όχι μονον διά τήν σύςασιν των 
Ιερεων καί κηούκω/ είς τήν όπικράτειάν 
τον, αλλά καί δ.ά τό φοβερόν εκείνο εκ- 
κ'ησιας-ικό» κριτήριο·/ τής ίερας εξετά- 
σεως, τό όποιον εχνσεν αίμα χι/.ιάδων- 
χ,θρώπων αθώων. Απίθανε τό 1286.

1 ιΝΤΛΦΕΓΝΗΣ, εις των επτά επισή
μων Περσών , οΐτινες εφό/ενααν τόν 
μάντιν Χμε'ρδην, Ηοδ.

JOBA2, υιός τον ίεμψάχον βασιλε'ως 
τής Νονμηδίας, καί με'ρονς τής Μανρι- 
τανίχς είς τήν Αφρικήν* φίλος τού IIομ 
πηίον καί εχθρό; τούΐινλίου Καίσαρος, 
ύπό τον όποιον νικηθείς έφονενθη εκού
σιος άπό ενα δούλόν τον. Πλούταρ.

10Β1ΑΝ02 Φλαβιος Κλαύδιες, νιος 
τον Βαρρωνιανοϋ, Εγεννηθη εν τή 2ιγ- 
δόνω πολειτής Πχνωνί ας τό 331. Μ. X. 
Εκηρνχθη αντοκράτωρ παρά τής ςρα- 
τιάς των Γωμαίων τό 363, μετά τόν 
θάνατον Ιονλιανον τον Αποςάτον, τό ό
ποιον κατ’ άρχάς δέν όδεχετο λίγων, δτ*
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ειδωλολάτρων, ίπέιτα  όλοι δμοφώνως 
ώμόλόγησαν, ότε είναι χριτιανοΐ· καί 
®δτ«·ς έδεχθη. τήν άλουργίδα. Εβχσίλευ- 
<σ« μήνας 7 . καί άπέθανε μεταξύ Γα
λατίας καί Βιθυνίας το 364. Είχε ςα- 
θή καί σωματοφύλαξ τοΰ Ιουλικνοΰ, ος- 
τ ις τον εβίασε ν άφήση την θρησκείαν 
αου* άλλ δ πι^ός Ιοβιανός άπες-ράφη 
το πρόβλημα μέ άκραν άνθίςασιν· Α. 
φήχεν υίον εκ της Καριτώνος ονομαζό
μενο» Βαρρωνιανόν, όςις διαβληθείς εις 
την διοίχησιν ότι εμελλε να γενί| Καΐ- 
σαρ, ίτυφλωθη τον ενα του όφβαλμον.

ΙΟΛαΓδ Αϊ , υιός τοΰ Ιεόλεως, βοη- 
ίοΰ τοΰ Ηρααλίους, εις τόν φονον τής πο
λυκέφαλου ϊδρας.

ΙΟΛΑΟΣ, νέος Ιφίκλου, φίλος πιφός 
*αι σύντροφος τοΰ Ηραχλέους. Ησίοδ.

ίΟΛΑΟΖ, ς-ρατηγός των Μαχεόοναν, 
υιοί αρχών τοΰ ιππικόν, έπϊ Περδίχχα 
-£α*ιλίως της Μακεδονίας.

J OOfΓΚ, ένδοξος αυγγραφεΰς* εγεν- 
■νήθη εις τήν Αγγλίαν το 1684. Εούν- 
■ίεσε τραγωδίας, καί {ν ποίημα, δύνα- 
μιν τής ’θρησκείας, τά  δποϊα τω έπρο- 
ίίνηοαν μεγάλην τιμήν. t /υμφεύθη τήν 
Βατελήκ, χηρεύουσαν τοΰ Αολονε'λου Δε- 
« ,  Απεθ. το 1765,

I ΟΦβΝ, Αθηναίος, υιός Σοφοκλεους 
τοΰ ποιητοΰ. Εχρημάτισεν αρκςος τροο* 
γικός ποιητής. Χδίδχξε δράματα 50. 
αξ ων είναι και τά ακόλουθα. Δχιλλεύς, 
Τήλεφος, Αχταίων, Ιλιος, Περσης, Δε
ξαμενές, Βάκχος. Πένθους, χαί άλλα 
τινά τοΰ πατρός Σοφοχλέους,

ί  ΟΙ ΑΧΝΟΣ Δούκας, ένδοξος ζωγρά
φος, επονομαοθείς ία —πρε'φο, καθότι έ-
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ζωγράφιζε μέ μεγάλην ταχύτητα. Α
πίθανε εις τήν πατρίδα του Νεάπολιν, τδ 
1689, τήν οποίαν έςόλισε μέ τάς ώ- 
Ραίας του εικόνας. Ούτος έμιμήθη τδν 
τρόπον των πλέον ενδόξων ζωγράφων 
διδασκάλων.

Γ0ΡΝΑΝΔΗ3, η Ιορδάνης, ώς έν 
πολλοϊς χείρογράφοίς φέρεται. Γότθος 
τδ γένος. Ο πάππος του Παρίάς το3- 
νομα, ήτο νοτάριος τοΰ Κάνδακος άρ- 
χΐς-ρατήγου των Ελλήνων· δ δέ πατήρ 
του έκαλεϊτο Αλανοβάμουθις, καί αυ
τός χαταρχάς μέ -τδ̂ Γδιον έπάγγελμα' 
επειτα εγινε μοναχός, καί μετά ταΰτα 
Ιπίσκοπος τής Ραβένης. Συνέγραψε πρός 
Ιουςινιανον τόν αΰτεκράτορα περί αρ
χής καί πράξεων Γότθων, β . περί βασι
λειών, χαί χρόνου διαδοχής. Εξεδόθη 
τδ περί αρχής καί πράξεων μετά τοΰ 
Προκοπίου εν Βασιλεία τδ 1531, Εζη 
τδ 559, καί αλλαχού,

ΙΟ ί, δβασίλευε τδ 9917, Π.Χ. Ητο 
Ηρίγγιψ φιλάνθρωπος, ^ασχολούμενος, 
είς τήν ευτυχίαν τών υπηκόων του. Τδ 
παλάτιόν του ήτο κοινόν είς πάντα άν
θρωπον νά είσέρχηται διά τάς υποδέσεις 
του* περιπλέον δέ έβαλεν ε<ς τήν αί
θουσαν τοΰ παλ.ατείου του, ενα κωδωνο- 
ς-ασιον, ενα τύμπανον, καί τρία κομ
μάτια σιδηρά, καθ εν των οποίων ί — 
σημαίνετο άπό τόν ερχόμενον κατά τδ 
είδος τής δποθέαεως* δ δέ βασιλεύς ευ
θύς τόν έπροσκάλει νά παρουσιασθή εμ- 
προσθέν του. Αέγουσιν, ότι μιαν ημέραν 
έκβήκε τρις άπό τδ λουτρόν, καί άλλην 
ήμέραν εσηχώθη δίς άπό τήν τράπεζαν, 
επειδή ήχουσεν ότι τόν έζήτουν. Α·τε- 
γίνετο είς τήν Γεωργιβή», καί ίσύνΙ*.



w  h  άξιόλογον σύγγραμμα.
ίαϊΒΛΑ ' ο2τος τρωτός 1εγου«ν 3χι 

Ιφεΰρετήν Μουσικήν,
40ΧΒΕΓ&OZ, Ισπανός, ρήτωρ ποθ

ητής καί θεολόγος ίρι<τος. Εζη τόι 3S0 
MX. Χυνεγραψεν εις όξαμέτρους ςίχου* 
ίςορίαν τοΰ Ευαγγελίου» ποίημα Λ η - 
ρημένον εΖς τέσσαρα βιβλία, τά όποια 
ίξεδόθηαχν είς την βιβλιοθήκην τών ά
γιων Πατέρων»

J  0ΤΔΑ2, δ αδελφός Ιακώβου τοΰ 
μικρού, μαθητής τοΰ Κυρίου. Καλείται 
ύπό τής άγιας Γραφΐς θαδδαϊος, καί 
Λεββαΐος. Εδίδαξε το Εΰαγγέλλίον είς 
τήν Ασίαν κερί τό 71. έτος Μ. X. 2ω- 
ζεταί καί μία επιβολή επί τοΰ όνο- 
ματός του.

ΙΟϊΔΗθ, ήκμχζε περί, τα 64, Π-Χ. 
Αυτή άπέτεμε τήν κεφαλήν τοΰ ςρα- 
τηγοΰ ©λοφερνους, και ηλευθερωσε τήν 
πατρίδα της Βάθονλίαν. Ε*άθη αιτία 
πολλών φιλονεικιών, ώςε τινες καί την 
ίπαρξίν της άμφιβάλλουσι. Τάττουσιν 
αυτήν οί έπιβεβαιοΰντες τήν ίςορίαν της 
ύς αληθή, άλλοι μεν προ της Βοβυλω* 
νίκης αιχμαλωσίας, άλλοι δε μετέπει- 
τ « ,  καί άλλοι εις τον καιρόν τοΰ Μα- 
νασσή, καί άλλοι εις τόν τοΰ Ιωσίου, 
νεωτέρου βασιλέως τοΰ Ιούδα. Αυτή ή 
τελευταία γνώμη, επιοεβαιοΰται ύπό τοΰ 
Ιακαοΰ* τις όμως. ό συγγραφείς της ί- 
ςοριας τούτης,, είναι χβέοαιον* κατά 
δε τήν μαρτυρίαν τοΰ Ιερωνύμου, συνι- 
γράφη Χαλδαϊςί* άλλ οί παλαιό τεροι 
συγγραφείς γνωριζουσι μονον τό Ελλη
νικόν ώς πρωτότυπόν, καί ό Ωριγένη; 
λέγει ρητώς* ότι τό έλαοεν ώπό τούς 
Ιρνδαιου, ’ οί δε Εβραίοι λέγουσιν έξε-

ναντίας. άτι δέν υπήρξε ποτέ τοΰ*θ|&- 
τα,ξΰ των βρβ ί̂ων *ωκ. Ο συγγραφεϋς 
τοΰ -Ελληνιχρΰ είναι άγνωμος. Ε ήν 
Εικαία λύνοδος όμιλεϊ περί τον, βιβλίου 
τούτου,

ΐ’οΧΛΪΛ; δυγάτηρ τοΰ Αγρίππα καί 
τής Ιουλίας,:μιμηθεϊαα.τήν μητέρα της 
κατά τήν ασέλγειαν, μετά της, όποιας 
εξωρίσθη ύπό, τοΰ Αύγούςου, καί άπέτ- 
ίανενΰ,ερον,,άπά είκοσι χρόνων ταλαν» 
πωριαν, , , .

IOTAJA, θυγάτηρ τοΰ Καίοαρος Αύ_ 
γούςου, υπήγε μίαν ημέραν πρός χαι
ρετισμόν του .πχτρο'ς της, όΐΐς τήν ύ- 
πεδέχθη με δυσαρέσκειαν μήν εύχαρια- 
τούμενος νά βλέπημ,εγαλοπριπείς εν
δυμασίας, ώς αυτή ήτον ένδυμένη, Τήν 
ακόλουθον- ημέραν άπαρονσιάσθη πάλιν 
έμπροσθεν του ένδυμένη μετρίως, καί 
μέ σεμνότητα* τοτε.ό Καϊσαρ τήν ;εΤ- 
πεν, “  ώ πόσον είναι καλύτερος αΰτόςό 
τρόπος τοΰ ενδύματος, όςις καί ανήκει 
*ΐς τήν θυγατέρα τοΰ Αύγούςου^,

ΙΟΤΛΙΑ, Λιβύα θυγάτηρ τοΰ Γερ
μανικού και τής Λγριππίνης, φονευθεί- 
οα ύπό τοΰ Καίσαρος Κλαυδίου.

ΙΟΧΑΙΑΝΑ, Θυγάτηρ τοΰ πρίγγιπος 
Γοολιέλμου, χαί μήτ ηρ τοΰ Φεδερίχου 
πεμτου βασιλέως τής Βοεμίας, Εςά,- 
6η γυνή μ* μεγάλην άγχίνοιαν,είς τρό
πον ώςε τάσσεται εις τήν σειράν των 
ένδοξων άνδρών. τοΰ 15. αίώνος,

ίθΤΛΙΑΝ0χ, Αιγύπτιος, ήγεμών.τής 
Αίγυπτου επί τών Βυζαντινών αΰτοκρα' 
τορων. Χυνέγραψεν μιαρόν ίρωτικον ποί
ημα, άναφερόμενον εν τη τοΰ Πλανόν- 
δου Ανθολογία.

ίθϊΔΙΑΜ0^, ρ'ήτωρ, Καισαρεύς, δι



δάσκαλος τής Γήτοριχτίί «ίς- **(' '^Η· 
νχς* σύγγχρονος <τ·δ Κν*επι&»;

1 o r  ΛΙΑΝΟΣ 4 Χολδαΐος, Νεβπυθχ- 
γόρχς φιλόσοφέ,- ώγγχ,ρονος Απολλώ
νιου τοΰ Τυανεως. ϊυνέγραψε Θεουργ.- 
κά, Τελεστικά, καί άλλα. Χου'ί'δ.

10ΓΛ1ΑΝ03 Κλαύδιος, ό επονομασ
τείς Πχραοαττς, υιός Κω/ςαντίνου, τον 
όποιον έγεννησεν με τήν δευτέροιν γυ
ναίκα του Βισιλί/ην τό 3:50. Μ. X. Αν- 
*τρσφη εις Κω/ςχντινούπολιν, μέχρι 
τοΰ θανατου του μεγάλου Κ,ωνςαντινου 
τοΰ 9.ίου του. Διαδ χθεις is  ό υιός του 
τήν αυτοκρατορ.χν, ε’.χ·: πέσει μια επι
θυμία είς τούς συγγενείς του Ιουλιανοΰ, 
** τής οποίας αυτός διεσώθη. Ητο φύ
σει «σύμμετρος κατά τό άνάςημα τοΰ 
σώματος, πλήν πολλά άγχίνους, ώςε 
με απορίαν των διδασκάλων του εις ο - 
λΐγ?ν διάςημα καιρόν, άπέκχησεν ενχ 
μργα θησαυρόν μαθήσεων. Η ίπιφασια 
της . σπουδής τον ήτο διωρισμενη εις 
-ιεν*„ ευνούχον. Μαρδό/vloy, θ£ it  δάσκα
λοι τον ϊή»**! χριςιανοί, καί τό» άπη- 
γορεοον άπό. τάς συναναςροφάς των πε
παιδευμένων εθ/ικών. Νικοκλής ό Λα- 
κεδαίμων τόν έδίδαξε τήν Γραμματικήν; 
χαί ό Εκέοουλος τήν Ρητορικήν. Ο Κων- 
ς-αντϊνος βλ έπων τήν αγχίνοιάν του , 
καί τήν άγαπην τοΰ πλήθους προς τόν 
Ιουλιανον» τον απεμακρυνεν άπό τήν 
Κων-ςαντινούπολιν εις Νικομήδειαν, πα- 
ραγγείλας αυτόν αφοδρωτατα να μήν 
εαβη εις τόσχολεΐον τοΰ Λιβανιού,ο ςις 
κϊεί αυτός 'διωχθεις τότε έκ Κω>ςαν- 
τινουπόλεως, εδίδασκεν έκεΐ τά μαθή
ματα του. Αλλ. αυτός εις μεν τό φανερόν 

φύλαξε τήν παρα-γγιλ α.ν του, κατ

ιδιΑτ δ ί’ εσΛΟυδαζε τά συγγράμ ριχτά 
του, καί ώ«βεν εις «δτόν ρ«γά- 
λην χλίσιν· Βγνωρίσθη και με τον φι
λόσοφον Μάξ'.μον τόν Εφεσιον, όφις ή
το ν έκδοτος εις τήν μαγείαν, καί εχο- 
λ.άκευε τόν Ιουλιανόν, διεγείρων αΰτόν 
είς μίσος κατά των χριςιανων· Εδιδάχ- 
Οη δέ και τήν Ελεχτεκήν, καί τήν Πυ- 
θαγοροπλατωνίχήν συμφωυιτικήν Φιλοσο
φίαν, και τήν Θεουργίαν τό4των των 
αιρέσεων" όπεκριπτεν όμως τό κατά 
των χριςιανω/ μίσος. Απήλθεν επειτα 
εις Αθήνας, διά να σπουδάση τήν μυ
θικήν θεολατρείαν, χαί χρησμολογίαν, ο
πού είχε καί άλληλογραφία» με τον 
μιγαν Βασίλειον καί Γρηγόριον, σπρο- 
δάζοντάς έκεϊ τότε. Καταλιπών δέ με
τά ταΰτα καί τάς Αθήνας, κοκ περι- 
ελίών πολλούς τόπους Ινεκα μαθήσεως, 
έγνωρίσθη μέ πολλούς εθνικοί; φιλο
σόφους, χαί μάγους, χαί ύπεςρεψεν είς 
Κωνς-αντινούπολιν περί το 355. Αναγό
ρευσε δε αυτόν Κα ίσασα όΚωνςάντιος, 
οςις ευθύς ρίψχς τόν φιλοσοφικόν μαν
δύαν, άπηλθεν εις τά' Μεδιολανα .χαί 
είς Γαλλίαν, οπού έθαυμάζετο καί ώς 
φιλοσοφος, καί ώς ςρστιωτης. II μετα
βολή τής διοικήσεώς του, καί ή φα
νερά άπάρνησις τοΰ χριςιανισμοΰ, τω ε- 
δωκαν τό έπίθετον, Παραβάτης. Ο θί_ 
ν ατό ς του συνέβη τό 363. άπό μίαν 
πληγήν, τήν όποιαν έλαβεν είς τόν 
πόλεμόν της Περσίας. Ιι’ςάθη είς άπό 
τούς μεγάλ.ους νόας τ~,ς σ.ρχαιότητος" 
τ,ΐόν άκούοαφσς φύσει είς τςν απουύην 
των τεχνών και έπις-ηχώ'/. Τά συγγ’ρν.μ- 
ματά του τ θ 7  άποδεικνύουσιν * ν *  ρή
τορα μι μεγάλη/ πειθώ, και άλλον Λ*Ι



χιββχ
μοσθένην, γλαφυρόν Ελλάτ«Λ, κώί Aet— 
τϊνον ίςορίκώτατον. Τά σωζομενα συγ
γράμματα τον είναι α’. εγχώριον, προς 
Κωνφαντϊνον τον αύτοχράτορα, 6". περ{ 
της βασιλείας χαί πράξεων τοΰ Κων- 
φαντίνου. γ . εγχώριον προς την Soσό
λιασαν Εΰαεβίαν. 5 . εγχώριον προς τήν 
μητέρα του θεοΰ. ε . κατά Κυνικών. 
ς·. πρής Ηράκλειον Κυνιχον. ζ .  επιβο
λή προς Σελούτσιον, η . προς ©ιμίφιον
διδάσκαλον του. 0 .απολογία, ι'. Καί-

" ' > 1 1  σάρες, εν σατυρικόν ποίημα, εις τους
προ αύτοΰ Καίσαρας. ια . Αντιοχ,ικός,
κατά Αντίοχέων σατυρικόν, ιβ . ίπ ι-
ς-ολαΐ διάφοροι, καί άλλα τινά, καί
ετι τρεις επιςολάι, αΐτινες δεν εόρίσ-
κονται εις τά άπαντά του, τάς όποιας
ό Φαβρίκιος έξεδωκε εν τη βιβλιοθήκη
του. Εξεδοθησαν δε’ τά σωζομενά του
εν Παρισιοις τό 1583. καί δεύτερον Ελ-
ληνολατινιςί μετά σημειώσεων τό 1630.
καί έν Λειψία ρετά της Αντιρρήσεως
τοΰ Κυρίλλου, τό 1696. καί εν άλλοις

' τοποις καί χρόνοις.
10ΧΛΙΑΝ02, ό Β’. Εκλί/Οη Πάπ- 

πας τό 1503. Μ.Χ. Αυτός ήθελε ν’  α
ναφανεί πρώτος βασιλεύς της Ευρώπης, 
αφοΰ πρώτον διά πολίτικης βιάση τούς 
Βένετους νά συρφωνώσι ρ αυτόν, δίωξη 
τούς ξένους από τήν Ιταλίαν, καί τήν 
εξουσία <rj. Ουτος ίςάΟη ό τρίτος Πάπ- 
πας της 1’ώρης, ο<»ις ίγ ινε καί ςρα- 
τηγος, Ο λαος ίον ύπολήπτετο ώς 
Πριγγ ιπα, καί όχι ως Πάππαν . Εφό- 
νευσε πολλούς τυράννους, ο'ίτινες επε- 
ρικΰχλωναν τήν Ρώμην. Η το φίλος των 
σοφών, καί ύπερασπιφης των τεχνών. 
Απίθανε τό 1αΙ3. Μ.Χ.

ΙΟΤΑΙΟΖ Σεξτος, Αφρικανός. Εζη 
περί τά 228, εις των εκκλησιαρχών 
συγγραφέων, τον όποιον δ Χουΐδχς φιλά- 
σοφον Λίβυν καλεϊ, οδέ Φαβρίχιος Κό
ρον, έκ τής Ερραοΰς. Att τρίψε δε εις αυ
τήν τήν πόλιν αρκετούς χρονους,τα/.είς 
ως πρίσβυς εις τον Καίσαοα Ηλιογάβαλον 
τό 221. Ο δέ Εοεδ Ιεγοΰ τόν ονομάζει 
επίσκοπον τής Ερραοΰς. Εθνικός »ν τ» 
προτερον εδεχθη ρετά ταΰτα τον γρι— 
ς-'.ανιαμον. Ο θάνατός του τάσσεται τό· 
232. Ο Ιερώνυμος τόν ραρτυρεϊ πολυρατ 
θή. Τά περισσότερα των συγγραμμάτων 
του έχάθησαν, τάδε σωζομενα «ίσί. α . 
Σπουδάσματα, τοντο τό σύγγραμμα σνν- 
νίςαται άπό διάφορους γνώσεις, τάς ο
ποίας συνήθραισεν από· πολλούς συγγρα
φείς νεωτίροος, καί τοΰτο ίχ,άθη, ΕΧ- 
τός τινων περικοπών. S'.  πράξεις μαρτυ
ρικοί, των εις τόν καιρόν τοΰ Ανδρια- 
νοο ραρτυρησάντων. γ  . επεφολαί πρός 
Ωριγε’νην, περί τής ίσορΐας τής 2ωσ«- 
νης. Τό σύγγραμμα, Σπουδάσματα, έξε- 
δόΟη εν Παρισιοις τό 1693, ωσαύτως καί 
τά λοιπά εν διαφόροις πσλεσι κα: χρονοις,

1 o r ΛΙΟΣ Καϊσαρ, συγγραφ-ός των 
υπομνημάτων καί ρητόρων. Τό 44. Π. X. 
εφόνευσε τούς βουλιντάς είς τήν Γωμην. 
ΐδε Καϊσαρ Γά'ι'ος Ιούλιος.

ΙΟΥΛΙΟΣ Πίππης, ίγεννήθη εις τήν 
Ρώμην , εΤς των μαθητών καί κληρονό
μων τοΰ Ραφαήλ Χχντσίου. Ο Δούξ" τής 
Μάντοβας πόλεως τής Ιταλίας είς τήν 
Λομπαρδίαν, τώ αφιέρωσε τόν ςολισρον 
τοΰ παλατιού του,είς τό όποιον {ζωγρά
φισε τάς περίφημους πάλας τών Γιγάν
των , Απεθανεν είς τήν Μαντοβαν τ* 
1545. Μ,Χ.



x i m

ΙΟΥΛΙΟΣ Πολυδεύκης· Ϊ .  ΒΛιΙ«4-
* * ς  Ιούλιο<. .

ίΟϊΛΙΟΣ Κάννιβς. Επειδή διεφερβη 
μετά τοΰ αδτοχράτορος Καλιγούλα Γα- 
ΐου, χατεδιχάσθη εις θάνατον. Οταν & 
δ Καλιγοΰλας τδν ειπεν, ότι διε'ταξε νά 
τόν θανατωσουν, δ Ιούλιος χωρίς ταρα
χήν ψυχής τόν άπεχρίθη, “  σοί εΤμαι ύ- 
πόγοεως χάλλιςε βασιλεύ , ,  Μετά δύω 
ήμε'ραί. ότε "μέλλον νά τον θανατά" 
σουν, ήλθεν ό εκατόνταρχος νά τον λά . 
βη, διά νά τον φερη είς τόν τόκον της 
καταΐίκης, καί τόν ευρε νά πα ’ζη τ° 
σχάκκη, ίσηχωθη εύθύς χωρίς ν άλ- 
λοιωθή ήόψιςτου, λε'γων είς τόνσυμπαίκ- 
την του “  πρόσεχε μή εΤπης μετά τόν 
θάνατόν μου ότι μ ίχε'ρδισες · χαί σύ 
δ* ω έκατόνταρχε {θελεις είσαι μάρτυς 
ότι αποθνήσκω νικητής τοΰ παιγνιδιού. , ,

I ΟγΛίΟΣ Πολυδεύχης, άλλος παρά 
τ ΐν  Ναυκεάτην, Χριςτανός, χαΐ συγ- 
γρατεΰς τοΰ χρονικού άτόκτσ. χόσμου. 
μέχρι Βάλ εντός κοί Βαλεντιανοΰ των 
αύτοχοατόόών. Β*η τό 480. Μ. X,

IΟΤ Λ ΙΟΣ Φιεμΐνος, Ματε'ρνος, από 
τήν Σικελίαν* εζη εις τόν χαιρόν τοΰ 
μεγάλου Κωνς*αντινου. Συνε’νοαψεν. α'· 
περί ττς πλάνης των όθνίκων. β* 
άςρβνομικόν εις βιβλία 8. Εξιδόθη εν 
Βενετία τό 1499. Εζη το 340, Μ.Χ.

ΪΟΤΣΤΙΝΙΑΝ0Σ, αυτοχράτωρ* εςάθη 
εις των άσπλαγχων τυράννων’ καΟηοε- 
6η άπό τον θρόνον* τοΰ έκοψαν τήν μύ
την, καί τόν εςειλαν είς τήν εξορίαν. 
Φρίττει τις αναγινώσκων τήν 1ςορίκν 
τ  ,ο at ποιον τροπον κνελαβε τόν θρόνον· 
Μετά εξ χρονους τής βασιλείας του, έ- 
φονεύθη όμνΰ με τον υίον του από τον Φί

λιππον.
ΐΟΤΧΤηΠΛΙΐόχ, αδτοχράτωρ της 

Χωνςχντινουπόλεως. Κατά τό $13. δε·- 
δεχθη τόν αύτοκράτορα Ιουςινιανόν θεϊόν 
^ου. Διά τεΰ Βελισσαρίου άρχιςρ»τήγ·« 
του» ένίχησε τούς Πε'ρσχς, εξωλόθριυσε 
τούς Βανδάλους» υπόταξε τούς Γότθους 
είς τήν Ιταλίαν, ήφάνισε τούς Μαύρους, 
jpal I f s ρε τήν Ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν 
είς τήν παλαιόν της λαμπρότητα. Διώ- 
ρίσεν επειτα δε'κα νομοδιδασκάλους, καί 
συνήθροισαν τούς Ρωμαϊκούς νόμους. Λϋ - 
τη δε ή συλλογή κατά προςαγήν του-ω- 
νομάσθη Ιουςινιανικός Κωδιξ. Ηνωσε τά ; 
αποφάσεις των δυναςων καί αρχόντων, καί 
τάς ωνομασε Διγεςον. Εσύνθεσε δέ 4. 
καθοδηγιτικά βιβλία, τά όποια περιεΐ- 
χον i t  συνοψιι, ολην τήν υποθεσιν των νθ" 
μων. Απε'θανε τό 565. Μ. X.

IΟΥΣΤΪΝΟΣ δ μάρτυς, όγεννήθη τό 
89. Μ, X. όπίσημος διδάσκαλος της 
Εκκλησίας. Κατήγετο άπό γονείς εθνι
κούς, δ μεν πατήρ του Πρίσκος, δδέ προ· 
πάτωρ του Βάχχιος, ησαν άπό τήν Αρα
βίαν Νεάπολιν, τής εν Συρία Παλαιςί- 
νης. Επειδή είχεμεγάλήν κλίσιν είς τήν 
Φιλοσοφίαν, εζητει πάντοτε νά σχετίζη- 
ται με διαφόρους φιλοσόφους, διάφορων 
αιρέσεων. Τέλος εδόθη είς τήν Πλατωνι
κήν φιλοσοφίαν. Συναναςοαφείς δε καί 
με ενα γε'ροντα σεβάσμιον, έδιδάχθη παρ 
αΰτοϋ τήν άληθή Φιλοσοφίαν τοΰ ΐεροϋ 
Ευαγγελίου, ώς διηγείται μόνος iv τφ 
«ρός τόν Ιουδαίον Τρύφωνα διαλόγω το». 
Αφοΰ δε όοαπτίσθη , ύπήγεν εις τήν Ρώ
μη/, είς τούς χρόνους Αντωνίου του Πι- 
ου, εις τόν όποιον χαί παρεδωκε τη» 
ΰπέρ των χριςιανων πρώτη» απολογίαν
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επιςρεψας δε εις την Ασίαν, εξεδωκε επίσημον οικογένειαν, δΐνίπροτίμησε κά.ν. 
τόνχατά ταυ Τρύφωνοςδιάλογου. Αίσυχναί νε'ναν άλλον δια σύζυγον, ivy την επρον. 
©ιλονεικίβι του μετά τίϊν φιλοσοφ«ον, ερε_ τεΐνοντο πολλοί ευγενεις, παρά τόν Κρά
τησαν καί τον Κυνικδν Α-ή.~—ον νά συν— τ1Πτα. lie  Λ λα εόοκιμασαν οί γονεΐςτης 
εργήση δί επιβουλ.ής, ωφε νά καταψηφι- να τήν μεταπείθουν, και Λυτός ακόμη 
ο9η ώς Χριφιανός εις θάνατον, Οπό τοϋ ό Κράτη?, άλλ εφάθη άδΰνατον. ϊπ ε - 
Καίσαρος Αντωνίου τοϋ φιλοσο’φου, καί σχε'θη εις αίτόν, νά ζήση, ώς αύτός, κυ- 
οΰτως ύπε’φερε τον μαρτυρικόν θάνατον, νικόν βιον, καί οΰτω τήν ενυμφεύΟη. Αυ
τό 163, Μ. X . Τπο το ονομά του σώζον
ται πολλά συγγράμματα, τά μεν γνή
σια, τά δέ διαφιλονεικούμενα, α . λογος 
παραινετικός πόός τούς Ελληνας, β . ε- 
τιρος λο’γος πρός άδτοός, με’ τινας πε- 
ρι-Όπας. γ . καί δ . απολογία πρώτη’ 
καί δεύτερα· ε . περί Μοναρχίας θεοϋ· 
<φ . διάλογος μετά τοϋ Τρνφωνος. ζ ’, ε- 
πις-ολή προς Διογνητόν. Εξεδοθησαν τά 
σώζομενά. του εν Λουτετια των Ιίαρισί- 
ων το 155-1. καί ά/.λ,αχόϋ.

ίΟΤΣΤΪΝΟΧ ίφορικος·· ίζ-η επί Αν
τώνιου τοϋ Ευσίβόϋς. Συνεγραψε τήν [- 
ς-ορίαν .τοϋ Τράγου Πομπηϊ'ου, εις βιβλία 
44. ή'τις περιε’χει τά συμβάντα, από τοϋ 
Ν’-νου βασιλεοις των Ασσυριών, εως τών 
ήμερων τοϋ εΐρημε’νου άϋτοκρά.τορος. Ε' 
ξεδόθη εις τά Παρίσια τό 1823.

ΙΠΠΑΡΙΝΟΣ, υίόςΔιονυσίου τοϋ πρεσ1 
βιτιρου, τυράννου των >tpακοισοών, δ- 
5ις μετά τον Οανάτον τοϋ Διωνος, έκυρί- 
εοσε την πολιν Συρακούσα».?, καί οααι~ 
λ.ευσας απολ,υτως δέκα χρόνους, έφονεΰθη 
τελευταΐον όπο των Συρακόυσσιων,

1 Γ1ΠΑΓ1ΝΟΣ, επίσήρος Συρακούσσιος, 
πατήρ του Διωνος καί τής Αρις-ομάχης » 
δευτερας γυν«κος τοϋ τυράννου Διονυ
σίου τοϋ ποιοτου* Α .λιανός.

ΐ'ΠΓΙΑΙ'λίΑ, σύζυγος τοϋ Κράτητος 
Ευνικοϋ φιλοσοφου, μολ.ον οτι ήτον άπά

τη σύνεγραψε μετά ταϋτα φιλοσοφικά? 
υποθέσεις', και τινα ίπιχειοήματα καίπρο- 
τασείς προς Θεόδωρόν τόν επωνομασθεν. 
τα ΑΟεον. Εζη περί τά 310. Π. Χ·

ί  ΙίΠΑΡΧΟΣ, ήνΟει τό 161. Π,Χ.ΙΙ- 
τον άπό τήν Νίκαιαν τής Βιθυνίασ. 
Εγινε γ'νως-ός διά τής Αφρονομίας, εις 
τήν όποιαν εκαμε ρεγάλας προόδους. 
Οΰτος είναι ό πρώτος, ΐκφις εοαλε τά 
πρώτα φοιχεϊα ταότης τής επιφήμης, 
κατά τάς αποδείξεις τοϋ Ενελίου" ί -  
κάμε πολλάς καί μεγάλος παρατηρή - 
σεις των* άφερών εν Βιθυνία καί Γοδω- 
Σωζεται τούτου 2να ύπϋμνήμα, ε’ς τά  
τοϋ Εύδοξου καί Αρά.ΐου φαινόμενα, 
καί κατάλογος άςερίσμων. Εξεδοθησαν 
εν Φλωρεντία τό 1567. καί έν Παρισί- 
βις τό 163θ,

I ΠΠΑΡΧΟΪ Σταγειριτής, φιλοσοφος, 
γνώριμος καί συγγενής του Αριφοτελους. 
Συνεγραάε περί άρρενος καί θήλεως, 
περί γάμου, καί άλλα τινάι

ί Γ1ΠΑΡΧΟΣ, κωμικός τής παλαιάς 
κωμωδίας. Συνε’Υραψε δράματα.

ΙΠΓΙλΣΟΣ άπό τήν Κόμην, Πυθα- 
γορικός φιλ.οσβφοςι Εϊπεν ότι · χρονος 
τής μεταβολής τοϋ Κόσμόο είναι «ορισ
μένος, καί ότι τό παν είναι αεικίνη
τον και πεπερατωμενον. Είναι καί έ
τερος Ιππασος Λάκων, οφις συνεγροψε
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τήν πολιτείαν των Λακόνων, εις βι
βλία. ε .

ΙΠΠΙΑΣ, περίφημος σοφιςής από 
τήν Πελοπόννησον, μαθητής τοΰ Ι ίγη .
σιδάμου. Εζη τό 400. Π,Χ. Συνίγρα· 
ψε διάφορα φιλοσοφικά καί ποιητικά 
βιβλία, ϊτ ινα  δέν σώζονται. —* )̂Ιττττί- 
ας υιός τοΰ Πεισιστράτου καί αδελφός τοΰ 
Ιππάρχου. Οί Αθηναίοι μή δυνάμενοι 
νά ύποφορωσι τή< τυραννίαν του, τον 
έξώρισαν από τήν Αττικήν τό 494,Π. 
X. Περιπλανωμενος όπήγεν εις τόν Αρ_ 
ταφερνην, σατράπην τής Περσίας, καί 
τόν παρεκίνησε νά βιάση τούς Αθηναί
ους νά τόν δεχθώσι πάλιν εις τάς Α
θήνας. Οταν ες-άλη από τόν Δαρεΐον 
ό ς-ρατηγός Δάτις κατά τής Ελλάδος, 
καί έπολεμησεν εις τόν Μαραθώνα, ή- 
το καί ό Ιππίας, μετ αντοΰ, οπού καί 
έφο/εύθη μαχομενος υπέρ των Περσών,

IΠΠΟΒΟΤΟΣ, φιλόσοφος, Οδτος εΤ- 
πεν ότι, αί αιρέσεις των φιλοσόφων 
εΤναι έννε'α.

1ΠΠΟΔΑΜΙΑ, έγέννηεεν εκ τοΰ Πέ- 
λοπος τόν Ατρέα, Θυέςην, καί τούς λοι
πούς τεσσαρας αδελφούς, τούς οποίους 
ό .'Πίνδαρος ονομάζει ηγεμόνας, ή δε 
Ιπποδάμεια απο του Ιτιτιοόν ρ,ου άρχι- 
τεκτονος της Μελησου, οφις έκτισε τον 
Πειραΐα εϊς τάς Αθήνας.

1Ι1Π0ΔΑΜ02, Σπαρτιάτης, Οταν ο 
βασιλεύς Αγις είχεν έτοιμα τά ςρα- 
τ:όματά του κατά τοΰ Αρχιόάμου, αυ
τός ίπροςαχθη νά έπιφρεψη εις τήν 
Σπάρτην, όια να έπαγρυπνή εϊς αλας 
εκεί πολιτικας υποθέσεις, καθότι ήτον 
όγδοηκοντοότης, και Ιπορεενως ανίκανος 
εις πόλεμόν. Αλ/. ο Ιπποδααος τον

άπεκρίθη, “  δεν είναι τάχα πλέον εντι-, 
μον, τό νά άποθνήσκη τις μα/όμενος 
ύπίρ τής πατρίδος; „  Μετ ολίγον ί,ρ, 
χισεν ή μάχη, καί αυτός ήθε'λησε πραγ- 
ρ.ατιζ.ω* ν ν.τ:οδΐΐς'Π, cocov ν.χτβφρο- 
νει τόν θάνατον. Οθεν μαχόμενος πλη
σίον τοΰ βασιλίως, έπεσε πληγωμένος.

ίΠΠΟΔΑΜΟΣ, ένδοξος άρχιτεκτων. 
Ούτος ωκοδομησε τόν Πειραιά οις τας 
Αθήνας, όπου καί κατωκει. Τον οικον 
του τόν άφιέρωσεν εις τό δημόσιόν. Ο 
Αριφοφάνης λέγει, ότι δ Ιπποδαμος ή~ 
το πολλά αγαπητός είς τάς Αθήνας, 
άλλ’ ότι χύνει δάκρυα, βλεπων πολλούς 
απολαμβάνοντας τά κέρδη τής πόλε- 
ως άναζιως.< I f Λ ψ

IΠ  ΠΟΔΙΚΗ, μια των πεντηκοντα 
θυγατέρων του Δαναοϋ. Απολ,

ΙΠΠΟΘΧλ ΗΣ, υιός τοΰ Ιερωνύμου, 
Αθηναίος, (κ τών προσώπων τοΰ δια
λόγου τοΰ Πλάτωνος, Λύσιν έπιγραφο- 
μονον. Πλάτ.

ίΠΠΟΘΟΟΣ, υίος τοΰ περίφημου λη- 
φοΰ Κεράνονος, οςις μετά καιρόν έγι
νε καί βασιλεύς είς τήν Αρκαδίαν .. 
Παυσαν,

I ΠΙΙΟΘΟΟΣ, είς των πεντηκοντα υι
ών τοΰ Αιγύπτιου, φονευθείς υπό τής 
Δαναί’δος* Γοργίας.' Λπολδ,

ΙΠΠΟΚΑΕΕΣ, νίός τοΰ Φρικιού<ίεσ' 
σαλός, όςις ενίκησεν είς τούς Πυθικοϋς 
αγώνας. Τούτον ό Πίνδαρος εξυμνεί ιςολ» 
λαχοΰ.

ΐ ’ ΠΠΟΚΛΕΙΔΗΣ, υίος τοΰ Τησάν- 
δρου, εις τών επισημότερων και πλου- 
σιωτέρων πολιτών Αθηναίων, οςις ελ- 
θών είς τήν Σικυώνα, διά να λα ο ο εις 
γυναίκα τήν θυγατέρα τού βασιλέας
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ΐΟ.εισθένους, εχόρευσεν ίδιον τεχνικόν 
χορόν εις τήν αυλήν τοΰ ήγερόνος, 5α- 
τις ίδών αυτόν τοαοΰτον άσέρνως χο- 
ρεύοντα, όέν εδωχε τήν θυγατέρα του.

1ΠΠ0ΚΛ02, ήγερών τής πόλεως 
Λ χρψάκου, σύγχρονος τοϋ βασιλεως Δα- 
ρείου τοΰ ϊςάσπου καί πατήρ τοϋ Αί
αν τι 5ου. Ηροδ.

ΙΠΠΟΚΟΓΓΓΓΗϊ, υιός τοΰ Ιπποκο'- 
οντος βασιλεως τής -πάρτης. Λπολδ. 
Ετερος, είς των πεντήκοντα υιών τοΰ 
Αίγυπτου, φονευθείς υπό τής Δχναίδος 
ϊπερι-πτης. Απολδ.

1ΠΠΟΚΡΑΤΗΖ ό Κώος, ό περιβο'η- 
τος πατήρ τής Ιατρικής, τοϋ όποιου 
τό ονορ,α διαλάρ,πει είς τα χρονικά τής 
ϊςορίας, Εγεννήθη τό 460. Π.Χ. Διε- 
δί/.θη την Ιατρικήν εκ νεαράς του ή- 
λικίας·, παρά τοϋ πατροςτου Ηρακλεί- 
δους. Η ρήτηρ του ώνοράζετο Πραξι- 
θ ία , ήτις κατήγετο από τό γένος τοΰ 
ΙΙρακλεους. Αυτός άνετράφη p i τά ςοι- 
χεκόδη ραδήρατα τής τέχνης* φύσις 
δέ όρου καί τέχνη, συνέδραρ,ον, διά να 
•τόν άποκαταςήσωσι πατέρα τής Ιατρι
κής, ο<ςις ρε'χρι τήν οήρερον θεωρείται 
ώς τοιοΰχος. Αί -πρώται γνώσεις τής 
-τέχνης Ιφε'ρθησαν είς τήν Ελλάδα πα- 
pa τοϋ Ασκληπιού, ή Αίσχουλαπίου, 
•οςις έβασίλευσεν είς τήν Θεσσαλίαν, 
-προ 1300. έτών Π.Χ. και δι αυτήν 
τήν ευεργεσίαν κατετάχθη είς τόν χορόν 
■των ήριθεων. Η Ιατρική ήτον ιδιαίτερον 
προνόριον των Ασκληπιαδών.. ή φύσις 
επλούτισε ps τα σπανιωτατα δώρα της 
τόν Ιπποκράτην. Περιήλδεν ολην τήν 
Ελλάδα, τήν Ασίαν, την Ευρώπην, καί 
απροχώρησε προς τά αρκτικά ρερη ίως

τήν Χαυθίαν, τόν περισσότερον χχιράν 
τής ζωής του διε'τριψεν ·ίς τήν Θεσσα
λίαν καί Θράκην, Είς αύτάς τάς πε
ριηγήσεις παρετήρησε ρέ ακρίβειαν τήν 
δε'σιν καί φόσιν τών τόπων, τάς δια
φοράς των κλιράτων, τόν άε'ρα, τάς 
διαφο’ρούς έπιδηρίας, τά ήδη τών Εγχω
ρίων καί άλλα διάφορα, Τις 9ίν θαυ- 
ράζει τάς άρετάς τοΰ άνδρός τούτου ! 
Ο ρεγας ουτος φωςήρ, οστις έδιωρι- 
σδη εκ φύσεως διά νά δείξη τήν Ι
ατρικήν είς τήν γήν, όταν οπαριθρεΐ 
τάς άρετάς τοΰ άληδοΰς Ιατρόν, ζωγρα
φίζεται τρόπον τινά ό ίδιος, καί χχθι- 
ςορεϊ τήν εικόνα τής ενάρετου ψυχής του. 
ό Ιατρός, λεγει, πρεπει νά τινχι σερνός* 
εύσχήρων, χαριης, απρόσιτός είς πάνυ 
τα, νά εχη πάντοτε πρό όφδχλρών τήν 
αγιότητα τοϋ επαγγέλρατός του, νά ή- 
ναι ρακράν άπ αΰτοΰ ό φθόνος, καί ή 
πρός τούς όροτε'χνβυς ζηλοτυπία, ρα
κράν ή οΐησις καί άλαζονοία, ή φιλαρ- 
γυρία, καί αισχροκέρδεια, ρακράν ή κο
λακεία, καί ή πρός τούς πλουσίους και 
προύχοντας δουλοπρεπής χαρερπεια· νά 
άποφεύγη τήν πολυλογίαν, τάς λογο- 
ραχιας καί έριδας, νά αποκρίνεται είί 
τάς ερωτήσεις ρέ γλυκύτητα, καί άπλο~ 
τητα, χρεωθεί νά φε'ρηται σιρνως »1ς 
τάς ρ,ετά τών γυναικών συναναςροφάς» 
νά jvat πρόθυρος είς τήν έκτόλεσιν τοΰ 
έργου του, θεοσεβής άλλ οΰ διισιδαίρων, 
τίριος «ίς ολας τάς πράξεις τής ζωής 
του, καί ενί λ.όγφ ενάρετος κατά πάν
τα. Ουτος ό ένδοξος άνήρ, ώς φιλοπχτρις 
καί φιλελλην διεφύλαξεν είς τήν ψυχήντου 
τό ιερόν πΰρ τής ελευθερία;· οΰτος 
δέ,ν έόειλίχσε ποτέ τάς απειλάς τών
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piw ev, οότ» τά  όπλα των βαρβάρων, 9<w. Μυριάδες ανθρώπων &*»|φήίΐ)ιου- 
χαβώς φαίνεται ε!ς τήν άχόλουθβν διή* «  καθεκάστην,καί ή ίλλειψις τούτιϊν 
γησιν. Η Περσία ήφανίζετο ύπό λοιμι- «ναπληροϋται αμέσως ύπό της γέννη
σης άσθενείάς, ήτις διόφίειρε τα ςρα- «<■>? άλλων. Ο θάνατος των μεγάλων 
τεύματα του Αρταξόρξου’ ειδοποιηθείς ανδρών αφινει τοιαύτην ελλειψιν εις 
e βασιλεύς την μεγάλην φήμην τοΰ τ°ν κοσμον, οπού ή φύσις διά νά άνα- 
Ιπποκράτους, έπροςαξ» νά τόν προσκα- πλήρωσή, χρειάζεται ολοκλήρους αιώνας· 
λεοωοιν είς τό βασίλειόν του, ΰποσχό- Ποοοι αιώνες παρήλθον μετά τόν θοο- 
μενος εις αυτόν μεγάλης άμοιβάς, και νατον του Ιπποκράτους ! άλλ ό κόσ- 
δσας τιμάς ήθελε ζητήσει, άλλ ’ ό ενά- μ°ζ δεν ειδεν ετι δεύτερον Ιπποκρά- 
ρετος Ιατρός ά,πεκρίθη, μέ τάς Λα/.ω- την. Οί uioi τοο Ιπποκράτους, Θεσσα- 
νΐκάς καί γενναίας ίκείνας φράσεις, αί λός καί Δράκων, καί ό· γαμβρός τοο 
όποΤχι πρέπει νά μόνωσιν άνεξάληπτο; Πολύβους, έςερεωσαν τήν καλούμενη/ 
εις τήν μνήμην των ελεύθερων ψυχών, «αλαιάν δογματικήν αΐρεσιν. Εβδομη - 
“  Γράψατε λόγει είς τον βασιλέα, οτι κοντά δύω συγγράμματα άποδίδουσιν 
δχω είς τήν πατρίδα μοο ολα τα προς εις τον Ιπποκρατην, τα  πεντε είναι 
τό ζην αναγκαία, καί ή πατρίς μου άξιόπις·*, των οποίων αί επιγραφχι εί- 
*χει ανάγκην από εμέ' ότι ςοχάζομχι ναι αί εφεξεϊς. α . Περί επιδημιών, δ . 
ανάξιον ενός Ελληνος, νά επιθυμή τά Πραγνωςικά. γ . Αφορισμοί. δ . Περί 
πλούτη, καί τάς δόξας των βαρβάρων, άερων, ύδατων και τόπων, σύγγραμμα, 
καί νά παρχβλεπη τάς άνάγκας τής κλασικόν, ε . Περί διαιτης όξεων. 

πατρίδος του' ότι εγώ δεν θέλω δου- ΙΠΠΟΚγΧϊ ΗΣ, Κώος, καί αυτός ΐα- 
λεόσει ποτέ τούς εχθρούς τής πατρίδος τρός, οίάς τοΰ Γνωσιδίκου, άπό τό γό
μον, καί τής των Ελλήνων ελευθερίας.,, νος των Ασκληπιαδών.
Οί Αθηναίοι τόν έτίμηααν μέ χρυσοΰν ί  ΠΠΟΚ.ΡΑΤΗ2, Κώος ιατρός, υιός 
ςόφανον, τόν έγραψαν πολίτην, καί τω του ©εσσαλοΰ, εκγονος τοΰ μεγάλου 
άπεδωκαν πολλάς άλλας τιμάς. Ο θεσ- Ιπποκράτους . Συνεγραψε περί Ιατρι- 
πόσιος οΰτος ανήρ, και τοΰ άνθρωπίνου χής.
γόνους κοινός εϋεργότης, φθάσας είς γη- ΓΠΠΟΚΡΧΤΗΣ, Εώος ιατρός, υιός 
ρας βαθύ απεθανεν εις Λαρισσαν, εις του Δράκο ντος, άπό το Ιδιον γόνος, ό- 
ήλικίαν Κ)4. χρόνων, όπου φαίνεται φις ίάτρευσε τήν Ρωξάνην. Εγραψε καί 
μέχρι της σήμερον ό τάφος του. Αν- αυτός περί Ιατρικής, 
θιμος ό Γαζής αναφέρει οις τήν Ελλη- ίΠΠΟΚΡλΤΗΣ, Κώος ιατρός, υιός
νιχήν του βιβλιοθήκην, ότι είδε τόντά- τοΰ θομβραίου, άπό τό «ΰτό. γόνος- Ε- 
φον τούτου τοΰ θείου άνδρός, ίξω τής γραψεν είς τήν αυτήν έπιφήμην. 
.πολεως Λαρισοης, μεταξύ των Οθωμα- ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Κώος Ιατρός, υιός 
νικών μνημάτων, άλλ οτι δέν ήδυνή- τοΰ Πραζιάνακτος, άπό τό -αυτόγόνος* 

ν άντιγράψΐ} τήν επιγραφήν τοΰ τά- Εγραψε περί Ιατρικής*
25
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IΠΠΟΚΓΛΤΗΣ, Αθηναίος, υιός τον 

περίφημου τυράννου Πεισιςράτου, κα
ταγόμενος εκ τοϋ γόνους τοϋ Νηλείου. 
Ηρέί.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Αθηναίος, υιός του 
αρχοντος Μεγαχλέους, πατήρ της Α- 
γαρίφης, χαί παππος τοϋ μεγάλου Do. 
ριχλε'ους. Ηρόδ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, τύραννος της Γελης 
ίν  Σικελία, βασιλεύσας προ αΰτοΰ τοϋ 
Γελωνος. θουχ. Ηρόδ. 6, 23.

ίπΠΟΚΡΑΤΗΣ, υιός τοϋ Αρίφρονος, 
φρατηγός των Αθηναίων, επί τοϋ Π·- 
λοποννησιαχοΰ πολέμου, πολεμηθείς ι5- 
πο των Σπαρτιατών πλησίον τοϋ Δη- 
λίου έν Βοιωτία, θουχ.

1ΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Αθηναίος, τοϋ όποι
ου οί υίόι, Τελε'σιππος, Λημοφών, χαί 
Ιίεριχλής, ησαν διαβόητοι ώς χαύνοι 
χαί ηλίθιοι. Αριφ.

1 ΠΠΟΚΙΆΤΙΔΗΣ* λαβών επιτολήν 
παρά τίνος Σατράπου, ·ςις τόν ήρωτα 
περί τής παιδείας μέ τήν όποιαν πρέ
πει νά τιμωρήση Σπαρτιάτην τινά, 
οςις έσιώπησε μίαν συνωμοσίαν, τήν 
οποίαν α/εκ/.λυψε χατά του σα
τράπου, άπεχρίθη. “  Εάν έφάνη αχάρισ
τος εις χάμμίαν σου ευεργεσίαν, νά 
τον θανάτωσης, ά* όμως δέν είναι άλ
λη  αίτια παρά φόβος, ός-ις τόν εμπό- 
ίίζεν άπο τοιαύτην χοινοποίησιν, ς ι ί-  
λε τον εις εξορίαν.

ΙΙ1110Α0Χ0Σ, υιός τοϋ Αντιμάχου, 
έπίσημος Τρφαδίτης, φονευθείς ΰπό τοϋ 
Αγαμέμνυνος. Ομ, Ιλ.

ΪΠΠΟΑΪΤΟΣ, εζη τό 222. Μ,Χ. Οι 
ίτοριχοί Γάλλοι, οί μεν τόν ίφοροϋσΐ 
μάλλον, οί δέ Ασιανόν, χαί ιερέα τή ί

Αραβίας· τω αποδίδεται δέ χαί τίτλος 
έπισχοπιχοΰ αξιώματος. Είναι Si χ·ι- 
νωτε'ρα γνώμη χατά τό χρονιχόν τοϋ 
Συγγελου, ότι εςάθη επίσκοπος τοϋ Ρω- 
μαιχοϋ λιμε'νος εις τήν Οσταν, επειδή 
εις τούς τότε καιρούς, εδίδετο τό αξί
ωμα τοΰτο εις τούς επιςάτας τών λ ι
μένων. Είναι δε πιθανόν ότι ούτος ε- 
<ςάθη τοιοϋτος επίσκοπος, επιθεωρητής 
δηλαδή τοϋ λιμε'νος τούτου, ώς φαίνε
ται ^ιαί άπό τόν Ευσέβιον, χαί Ιεροι- 
νυμον, οιτινες περί εκκλησίας οόδέν 
άναφερουσι’ παλαιαί όε τινες χαί νέ- 
αι γνώμαι τον θελουσι χριςιανόν, χαί 
ότι ύπίφερε καί τόν μαρτυρικόν θάνα
τον· αλλ ό τόπος είναι άδηλος· διό 
χαί ή σιωπή τοϋ Ευσεβίου, καί Ιερωνύ
μου, καθυποβάλλει καί τοΰτο εις αμφι
βολίαν. Ητον έαπειρότατος εις τήν Ρη
τορικήν, Φιλοσοφίαν, χαί λοιπάς ίπ ιφή- 
μας. Επλούτησε την εκκλησίαν με δι- 
άφορα συγγράμματα, εκ τών οποίων 
όλιγα τινά διεσώθησαν. Η περί τό Πασ- 
χα ίκκαιόεχαετηρίς του, εύρέθη τό 1551 
εν Ι’ωμη, μεταξύ τών ερείπιων, γε- 
γραμμε'νη επί τίνος αρχιερατικού θρό
νου, μέ γραμματα Ελληνικά, Τά σω- 
ζομενά του έξεδαθησχν χατά διαφόρους 
καιρούς, χαί όμοϋ, ΰπό Ιωάννου Αλβέρ
του Φαβριχίου.

ΙΠΠΟΜΕΔΟΤΣΑ, μία τών πεντη- 
χοντα θυγατέρων τοϋ Δανχοϋ. Απολδρ.

ΙΠΠΟΜΕΔΠΝ, υιός τοϋ Αριτομαχ.υ 
χαί τής αδελφής τοϋ Αδράςου, βασι- 
λέως τοϋ Αργους, χατά Si τον Σοφο- 
κλέα, υιός τ·ΰ Ταλαοϋ, ενός τών επτά 
ήρωων, οιτινες έξεφράτευσαν κχτα τών 
θηβών μετά τοϋ ΙΙολυνειχους. Απσλδ·



XiaSX
ίπΠ0ΜΚ02, υιός τού Καλλίου, εις 

των ένδοξων άντρων εν Αδηναις, συγ - 
χρονος τού Αλκιβιαδου.

ΙΠίΙΓΣ Ρηγϊνος, Ιςορικός . Οΰτος 
πρώτος συνεγράψε Ι^ορί*» τής Σι
κελίας είς βιβλίχ πε'ντε, την κτίοιν 
τής Ιταλίας είς βιβλία πέντε, αρχαι
ολογικόν βιβλία τρία, και πρώτος έ
γραψε παραποιησιν κα ι έννοιαν ύποκε- 
κουααενην των κωμικών τραγωδιών , 
είσάξας άμβωνα είς τάς σκη<ά;.

ίπΠΩΝ, φιλόσοφος, εκ τής νήσου 
Μ-ιλου, κκτηγορηΟείς <1; άθεος άπο τούς 
■παλαιού; συγγραφείς. Αίλ.

innrfiNAH, Κφεσεος, εζη τό 530.Π 
X. Εςάδη περίφημο; ποιητής,οφις εις 
τα ειρωνικά ποιήματα επιγραφομενα 
1'ίλλος. Παρομιάζει τον Ομηρον, και 
Ησίοδον,

ί  ΡΝΕΓΙΟί, Ιταλός. Εγεννήδη εις την 
Βόλωνίαν τό 1054· εςάδη ό ανακαίνι
ση; τής νομοθεσίας. Απίθανε τό 1114.

ΙΡ02, Ιθακήσιος, επαίτης» παράσι
τος των μνης-ήοων τής Πηνελόπης είς 
τήν ο!κίαν τον Οδυασίως, είς τόν και
ρόν τής απουσίας τον· άλλ όταν ό Ο- 
ϊνσσεύς επίςρεψεν είς τήν οικίαν τον είς 
όχημα ε’παίτον, καί είδε τήν ριεγάλην 
τον αναισχυντίαν, μάλιςα δέ καί τόν 
τρόπον, με τύν όποιον έφερετο είς αυ
τόν, τόν έκτυπη** κατακεφαλ.α και έ- 
σύντοιψε όλους τούς όόόνταςτου, και 
τόν έσυρε μόνο; του από τούς πόδα; έ
ξω τοΰ πνλώνος.

ί  ΡΤΙΟΣ, Αελος Ρωμαίος, έζη τό 5ο. 
Π. X. ουτος συνεγραψε τρία βιβλία, τό 
πρώτον ήτο περί τ»·ϊ Αλεξανδρινόν πο
λικού, το δεύτερον περί τον Φοινικικού,

ή Αφρικανικοί», καί το τρίτον 
σπανικού, τά όποια έξεδόδησαν μετάτών
υπομνημάτων τον Καίσχρος.

ΙΣΑΑΚ., ό ίπσνομχσδεΐς Αγγελος, 
αΰτοκράτωρ τής Κωνς-χντινουπόλεως, 
φήσας τόν προκάτοχόν τον νά δανατω- 
Οή από τόν λαόν, δον ήδέλησε ν άφήσ̂ Π 
έλευδε'ρους τούς Σταυροφόρους, διενΟννο- 
μενους από τόν αντοκράτορα Φρεδερϊκον 
τό 1190. νά έπιςρε'ψουν είς τήν Παλαι- 
ς-ίνην , όΦρεδερϊκος μετεχειρίσδη βίαν, 
άλλ ό Αγγελος άντεςη με ς-ρατήγημα 
καί με Ελληνικήν καρτερίαν άξοοση- 
μείωτοι είναι αί ίπιςολαί, τάς όποιας 
t -ελλον, ό είς πρός τόν άλλον. Ο Ισα
άκ ίζήτει άπό τόν Φρεδερϊκον τόν τ ί
τλον τού συνηγόρου τής Ρωμαϊκής έχ- 
κλησίας, αυτός δε τόν απεκρίδη ότι είναι 
αιρετικός ,  καί διά τούτο τού άποποι- 

εϊται την αίτησιν & δέ Ισαάκ άπεκριδη 
είι τόν Φρεδερϊκον ότι είναι σκύλος' Δεν- 
πρε'πει νά θαυμάζωμεν, διά τά έπίδετα, 
τά όποια εδίδοντο άμοιβαίως από τούς Η- 
ρωας τού Ομήρου, είς καιρούς πλέον ηρωι
κούς. Ο Ισαάκ τυφλωθείς άπό τόν αδελφόν 
του Αλε’ζιον έξιδρονίσδη τό 1193, Μ. X*

1ΣΛΛΚΙΟΣ, Πορφυρογέννητος Κομνη- 
νος, υιός τούβασίλεως Αλεξίου Κομνη- 
νοϋ, καί αδελφός τής περίφημου Αννης* 
Συνεγραψε Χαρχκτηριςιχά Ελλήνων . αΐ 
Τρωων, καί άλλα διάφορα · εζη τό 
1150. Μ. X.

ΙΣΑΓΟΡΑΣ, υιός τοΰ Ίϊοχνδρου, άρ_ 
χηγος της αριςοκρατικη; φ ■ τρία; εν λ -  
θήναις, καί εχδρύς τσν Κλεισδίνους. Ηροδ.

ϊ  ΣΑΛΑΣ, Λακεδαιμόνιος, τόν όποιον 
οί συν.πο'-ϊταί του κατεδίκασαν είς ζη
μίαν', διότι πρό τής άπαιτουμίνη; ήλι-
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»**f ώρρησε κατά των Ιχίρων. Αίλ.

12ΑΪ0Σ,, εϊς των 5εκα ρητόρων* ίζη 
το 432, Π* X, Ητον από τήν Χαλκίδα, 
χαί εδιδάχ4η τήν ρητορικήν εις τάς Αθή
νας, νπο τοΰ Λυσίου, καί Ιβοκράτους, τό- 
σον St εμιρή$η τόν Λυσίαν, καβώς ανα
φέρει & Πλούταρχος, ως-s δυσκολως ερ- 
πορει νά διακρίνει τις τόν ενα από χόν 
άλλον' εζη από τον καιρόν τοΰ Πελο- 
ποννησιακοόπόλε* μου, ρεχρ; τοΰβασιλεως 
Φίλιππον. Συνίγραψε λόγους ρ’ητορικούς 
64. χαί περί ρητορικής. Οί 14. των λό
γων χοιι κρινονται νόθοι υπό τοΰ Πλούταρ
χο». Σήμερον δέ σώζονται πλέον των 10. 
εξεδόβησαν ελληνιςί εν ‘Βενετία, μετ* 
των άλλων ρτόρων υπό τοΰ Αλδου το 
1575. Καί ΰπό Στέφανον τοΟΚρρίκο» 
τά αυτό έτος, καί αλλαχό».

ΙΣΛΚ, Ούότε, Αγγελος, περίφημος 
βεολόγες, και περί τήν λογικήν άριςτς. 
Εζη το 1748. Μ.Χ.

ίΣΑΐΧΙΔΑΣ, ςρατηγός των Κορινθί- 
ων. ©ουκ.

ΙΣΙΔΩΡΟΣ εΧαρανηνός, εζη τό 25.
Μ.Χ. Λιας είναι γνωςός ώς γεωγράφος, 
ίχορεν όκ τούτου ρετρά ςαΟρων Παρ
θικών, ενοίς αηρειοΐ τό διάςη,μα τό πρό 
των ΐ8. βασιλ«ών, τά όποια τότε όπβ- 
τάχδησαν *ϊς τήν βασιλείαν των Π*ο" 
βων* τοΰτε τό βιβλίον συνε’γραψ* ρετά 
τήν φήμη» τοΰ βασιλεως Τιραδάτου, ος-ις 
συμπίπτει ρέ τό’κβ’ έτος της βασιλείας 
τοΰ Τιβερίου. Εξεδόίη τό 1600. Μ. X. 
μετά των λοιπών μικρών γεωγράφων» 
καί εν τη συλλογή Ιωάννου Χουδσονίον,

ΙΣΙΔΩΡΟΣ. εγεννήόη εις τήν Αλε
ξάνδρειαν τό440. Μ.Χ.  πεπαιδευμένος 
άνήρ, εγινε ροναχός, ύπήγεν εις εν μο-

ναςήρισν τον Οηλουσίεν, ίξ  ου ελαβε 
καί τό επωνυρον Πηλουσιώτης" επειδή 
Si εζη εναρετως, διεδόδη ή φήρη του παν- 
τκχοΰ, καί ολοι κοινώς τόν ώνόραζον ά
γιον · ητο ρε’γας ζηλωτής τοΰ αληβους 
καί όρθοΰ δόγματος της Εκκλησίας’ κα- 
δώς εις τάς προς τόν Κύριλλον επιςο- 
λας του άποδεικνύεται’ εκ των πολλών 
το» συγγραμμάτων δεν σώζεται άλλο, εΐ 
ρή οίί επιςαλαί ταυ, αίτινες είναι περί 
τάς 1002. διηρημίναι εις 5. βιολιά· εξε- 
δόΟησαν εν Παριβιοις τό 1585. Καί ετ,_ 
εν Ρώμη τά 1670,

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Μαρκατόρος, Ισπανός, δι. 
αβοητος άπχτεών· ούτος Ιγραχε &εσπί- 
σρατα των πρωτων έ-τιοκόπων τής Ρω- 
pn;’ τοιοοτοι ψευδείς κανονισμοί έφάνη- 
σαν πρώτον τό 794. Μ. X. Καί ήπάτη— 
σαν την Λατινικήν Εκκλησίαν, εως το» 
τέλους- τοΰ 19. αιώνος' έπειτα. οί Παπ- 
παι ανεκάλυψαν τήν απάτην, καί επε- 
τιρησαν τήν αναισχυντίαν.

1 2ΜΑ1ΙΛ, Πρίγγιψ των Σαμαρειτών» 
οςις έκυρίευσε τήν Ανατολήν, ρεοος τής 
ΙΙεοσίας, εις διάςηρχ 15. χρόνων. Απέ
κτησε φηρην οτι ήτον ανδρείος, φιλάν- 
ρωπος, έλεήρων, δίκαιος, ευσπλαγχνος. 
Μετά τόν θάνατόν του τό 90S. Μ. X. 
οί υπήκοοι του τώ εδωκαν τίτλον, Μεοι" 
Αίουστή* δηλαδή Ιΐριγγιψ, όμοιος τού 
όποιου ούτε εφάνη, οίίτε βελει φανή.

ΙΣΜΑΗΛ, υιός τοΰ Λβραάυ, καί τής 
Αγ«ρ· Λεγουσιν οτεεΤναι ό‘προγεννήτωρ 
των Αράβων, άπό τοΰ όποιου τήν φυλήν 
κατάγεται ό Μωάμεό, όνομοδετης των 
Αράβων, κατά τήν μαρτυρίαν των θύω' 
μανών. Η Αγαρ ήτο νομιρος γυναίκα το1* 
Αβραάμ , Οιά τοΰτο sχώ» ο Ισραήλ ώί
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πρωτογέννητος, μεγαλητερον δικαίωμα 
βίπά τον 1 σαάχ, τφ  εδοδη τι Αραβία, ητιί 
είναι μεγαλητε'ρα κατά τό μέγεθος, χα'· 
πλουσιωτε'ρα από την γην τοΰ Χαναάν, 
ήτις εδόθη ε’ς τον μικροτερον αδελφόν. 
Απε'ίανεν είς ηλικίαν 87. χρόνων τ® 
1773. Π. X.

1 ΣΜΑΙ^Λ , Αμπου-χασέμ, άπο την 
Περσίαν, ενδοξος Οθωμανός. Εγεννήθη τ* 
720. Είχε μιαν βιβλιοθήκην, ή τις ττ sc ι— 
είχε Ιΐ7 χιλιάδάς βιβλία. Ο Νοΰχ Πριγ- 
γιψ των Σαμαρειτών τον επροσκάλεσ* 
Sta νά ύπάγη νά χαθήση εκεί, ιερός δι- 
ασκε'δαοιν, άλλ αυτός χπεκοίθη ότι δέν 
δυναται» διότι δεν εμπορεϊ ν άφήση τήν 
βιβλιοθήκην, τήν όποιαν μόλις δΰνανται 
νά σηκώσουν 400. κάμηλοι. Συνε’γραψε 
διάφορα συγγράμματα, τήν αρχήν και 
τά θεμελικ της Αραβικής γλώσσης, ί-  
?οριαν της επικράτειας του, καί άλλα 
διάφορα ποιητικά.

faMArOZ, βηβαΤος, υιός ]τοΰ Αςακοϋ,• » f , ’ος·ΐ{ ·φονβυσ$ τον Ιππο^εόοντα* ν.ς τον 
πρώτον θηβαίλόν πόλεμον. Απολδρ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, υίος Αμύκλα τοΰ φιλο
σόφου* μαθητής καί διάδοχος τοΰ μεγά- 
λον Ισοκρατους. Συνεγραψεν Αμφικτυο— 
νικόν, Προτρεπτικόν, καί άλλα.

1ΣΟΚΡΑΤΗΣ, υίος Θεόδωρου τοΰ αΰ_ 
λοποιοΰ, Αθηναίος, ρήτορ, εγράψε 23 
λόγους. Εζη τό 103. Π.Χ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, εις των ενδόξων ρητό
ρων τής Ελλάδος· εγεννήθη είς τάς Α
θήνας κατά το 456. Π. X. Ητο μαθη
τής του Προδικου, του Γοργίου, και άλ
λων μεγάλων ρητόρων· εχρημάτιτε δι- 
δάσκαλ,ος του ϊπεριδου, Τσαιου, Ηενοφών- 
τος, Δημοσθενους, και αλλ.ω,. θελων νά

δημηγορή δημοσίως άπετυχε, καί δπε- 
χρεώθη να συνθε'τττ) τούς λόγους του κατ’ 
ιδίαν* ήγάπα καθ’ υπερβολήν τήν πα
τρίδα του, δώ μαθών τή* φθοράν των εν 
Χαιρωνία δυςυχησάντων, εμεινε νήςις 4 
ήμε’ραις, καί άπε'θανεν είς ηλικίαν /δ
ίχρονων. Αφήκε 21. λόγους άξιολογους, 
τούς όποιους ε Βόλφιος, μετεφρασεν εις 
τό Λατινικόν · καί 10. επιςολάς, τω 
όποιων ή άρίςη εκδοσις είναι τοΰ σοφοΰ 
Κεραή. Εξεδόθη είς τά Παρίσια τό 1806. 
είς δύω τόμους μετά σχολίων.

ίΣΤΗΡ· εζη επί Πτολεμαίου βασιλε- 
ως τής Αίγυπτου. Ο Σουΐδας λεγει, οτι 
έχρημάτισε μαθητής τοΰ Καλλίμαχου, 
καί νομίζεται Κυρηναΐος· αφήκε διάφσ” 
ρα συγγράμματα περί Αίγυπτου, εξεδο 
ίησαν τό 1813. ύπό τοΰ Σιεβελεως.

Ι2Τ1ΑΪΑ, θυγάτηρ τοΰ Φριεως, )πα- 
λαιά Ηρωίς, Ιχ  τοΰ όνόματος αύτής «β- 
νομάσθη ή πόλις Ιςιαΐα, είς τήν Πελο
πόννησον Ιπί τοΰ ορούς, πλησίον τοΰ 
Καλαντος ποταμοΰ, είναι καί άλλη 
1,-ιαΐα σοφή Αλεξανδρινή, κατά τον γεν 
ογράφον Μελέτιον, η Εςιαϊα.

ΙΣΤΙΑΙΟΣ, Σάμιος* τοΰτον ό βασι
λεύς Δαρεϊος ειχεν ώς ένεχειρον είς 
τήν Περσίαν, επιθυμώ·/ δε τήν πατρί
δα του, καί μή δυνάμενος ν άναχωρή · 
ση, επινοεί τοιοΰτόν τ ι . ϊυρίζει τήν κε
φαλήν Ινος πιςοΰ δούλου, επειτα έγ- 
χαράττει είς αύτήν με καυςικήν με
λάνην, επιςολήν πρός τον ανεψιόν του 
Αριςαγοραν, παρακινων αύτον να οιε- 
γείρη άπεςασιαν άφοΰ ηϋξηνθησαν αι 
τρίχες της κεφαλής τοΰ δούλου, τεν α- 
ποςέλλει πρός αυτόν, καί ξυρίσας τή/ 
κεφαλήν του εκείνος, εγ.ω τά γραφό-
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μβνβ, καί εκί.ησε τή» 4«οςκβί*ν. Ο βα
σιλεύς -tots συμβουλευο’μενος περί τοΰ 
πρακτεου με τον Ις-ιαίον, τόν άποςε'λ- 
^ει ώς Ελληνα, διό νό καταπαύαη τήν 
άποςασίαν, χαί ούτως ελβών ήνιόδη με
τά τοδ Λριςαγο’ρου.

ΙΣΤΡΟΣ, νιος τοΰ Μενάνδρου, Κυρη- 
ναϊος, συγγραφεΰς, δούλος τοΰ Καλλί
μαχου* Εγραψε πολλά εις διαλ.ο'γους^καί 
εις ποιητικά.

1ΣΤΙ'02, ( ΐς  τω» πεντήκβντα «ιών
τοΰ Αίγυπτου,

/ΣΧ0ΥΓΑΧΟ.Χ, Αθηναίος, άνήρ άγα- 
6ός χαί αριςος οικονόμος. Ζενφ.

ΙΤΑΛΟΙ, αρχαίος βασιλεύς των Πε
λασγών, θουχ. εξ Αρχαίας, βασιλεύ- 
σας εις τήν 2ιχελίαν, Κατ' άλλους Si 
διάδοχος τοΰ Οινώτρου, χαί βασιλεύς 
εν τή αυτή Ιταλία, από τοΰ όποιου I- 
λαβε τήν ονομασίαν χαί ή Ιταλία . 
Ουτος λε'γεταί ότι εσύςησε πρώτος εις 
τήν Ιταλίαν πολιτικός κοινωνίας, χαί 
εδίδαξε τούς κατοίκους τήν Γεωργίαν. 
Αρίς. Πλουτ.

ΠΎΣ, υιός τοΰ Τηρίως, βασιλίως τής 
©ράχης, χαί τής Πρόχνης βυγατρός τοΰ 
ΙΙανδίωνος βασιλίως των Αθηνών. Ο 
Τηρεύς βοηθήσας τον Πανδίωνα εις τ ι- 
να πόλεμόν ελαβεν εις γονχΐκκ τήν 
θυγατέραν του Προκνην, Μετά καιρόν 
ίπεθύμησεν ή Πρόκνη νό ίδή τήν α
δελφήν τη ; Φιλομήλην, καί παρεκάλε- 
σε τον Τηρεα να ύπάγη εις τός Αθή
νας νά τήν φεοη, υπήγε καί τήν ελ«- 
βε, άλλό καθ’ οδόν τήν εφθείρε, χαί φο
βηθείς μή διηγηθή το πράγμα · εις τήν 
Αδελφήν της, εκοψε τήν γλώσσαν της 
kai τήν άφήχε χλεισμενην εις ενα φρού-

ριον, χαί ελθών είπε προς τήν βυζυγίν 
του, ότι ή αδελφή της άπε'θανεν εις 
τόν δρόμον, εις τοιαύτην ελεεινήν θεσιν 
ευρισκόμενη ή Φιλ.ομήλη, εκε’ντησεν εις 
ψιλόν πανίον γράμματα, Sta τών οποί
ων εμηνυσε τήν άδελφην της τήν συμ
φοράν της. Η Si ΓΙρόκνη διά νό ίχ ίι- 
κηδή τόν άνδραν της, έσφαξε τον υιόν 
του, χαί τόν εμαγείρευσε χαί τόν πάρ
ε θηκε δεΐπνον εις χυτόν.A ' ,

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, κατά τίνος μήτηρ τοΰ 
Νεοπτο/.όμου υίοΰ τοΰ Αχιλλε'ως, άλ.λ 
ύ Τρωφιόδωρος χαί άλλοι , νομίζουν τόν 
Νεοπτόλεμον υιόν τοΰ Αχίλλειος καί 
τής Δηϊδχμείκς, βυγατρός τοΰ Λυκομή- 
δους.

ΙΦΙΛΑΜΑΣ, υιός τοΰ Αντήνορος χαί 
της Θεχνοΰς, άνατραφεις όπο τοΰ παπ
πού του Κισσε'ως εις τήν ©ράχην, ΰςε- 
ρον Si ελθών με Π. πλοία είς τήν 
Τρωάδα, ύς σύμμαχος τοΰ βασιλέας 
Πριάμου, εφονεύθη ύπά του Λγαμεμνο- 
νος. Ομ. 1λ.

ΪΦΙΚΛΟΣ, υιός τοΰ Φολάχου χαί τής 
Κλ.υμενης* λόγουσιν ότι αυτός ίσυνε- 
ρίζετο με τούς άνε’μους» διό τήν ταχύ
τητα τών ποδών του.

ίφΙΚΡΧ,ΤΗΣ, Αθηναίο* ρήτωρ , χαί 
ς-ρατηγός, όςις πρώτος εις τά λάφυρα 
εγραψεν ίπίγραμμα.

ΙΦΙΜΕδΟΓΣΑ, μία τών πεντήχοντα 
θυγατέρων του Δαναού. Απολδ.

ΐΦΙ ΜΚΔΩΝ, υιός τοΰ ΕΰρυαΘίωςι 9ο- 
νευδείς εις τήν μετό τών Ηραχλειδών 
μάχην. Απολδ.

ΙΦ1ΤΟΣ, υιός τού Ευρύτου βασιλεως 
τής Οίχαλίας* εφονεύβη άπο τον Hpa- 
χλε'α, διότι δεν ήθίλησεν ό πατήρ του



χι m
y i  τοΰ δώση τήν θυγατέραν του Ιολην
*1ς γνναΰκα.

ΙΩΑΝΝΑ, βασίλισσα τής Νεαπόλεως, 
έγtvs διάδοχος τοΰ θρόνου μετά τον θά
νατον τοΰ πάππου τη? Ροβέρτου τό 
1343. Μ.Χ. εις ηλικίαν 18. χρόνων. 
Αίτη ή τολμηρά γυνή άφοΰ έ φόνευσε 
τόν διάδοχον της βασιλείας σύζυγον της, 
κατατρεχομίνη από τον βασιλέα τής 
Ουγγαρίας άνδραδελφόν της, κατέφυγεν 
όμοϋ μέ τοίς συνωμώτας της ε!ς τήν 
Ρώμην τρός τον Πάππαν. Ούσα τεϊρα 
δεν άφήκε διάδοχον. Απε'ρασε 40, χρό. 
νους είς τάς πολιτικός άκαταςασίας, 
άφήνουσα το βασιλικόν σκήπτρον είί 
τήν διεύθυνσιν τών άπίςων φίλων της* 
το 1382. ό βάρβαρος ίξάδελφός της 
Καρλος τήν επνιξεν,

ΙΩΑΝΝΑ δεύτερα, βασίλισσα τής Νε- 
απολεως, ίυγάτηρ Κ,άρλου τοΰ γ ’ . ύπαν- 
δρεϋθη τόν Γουλιέλμον τής Αΰςρί ας, τον 
Γιάκομον Βοροον χηρεύοντα’ οςτς άπέ- 
ρασεν έπειτα τ ις  τήν Γαλλίαν καί έγινε 
καλογηρος, διότι αυτή τόν κατέτρεχε. 
Μαρτίνος ό ε\ παρέδωκε τότε τήν κυ- 
βέρνησιν τής Νεαπόλεως εις τόν Λουδο
βίκον τό 1420, Η Ιωάννα υιοθέτησε τον 
Αλφονσον ε . βασιλέα τής Αραγωνίας, 
εεαραδοΰσα εις αυτόν τήν Καλαβρίαν, έ
πειτα άντ αϋτοΰ υιοθέτησε τόν αδελ
φόν τοΰ Λλφονσου, Ι'ενάτον. Απίθανε 
τό 1435. Μ. Χ.

ΐ ’ΩΑΝΝΗΧ ις· . Εγεννήθη ε!ς τήν Κα
λαβρίαν, έκλίχθη Πάππας το 996. δι
ότι οι Ρωμάνοι δέν ήθελον τόν Γρηγό- 

ριον τόν πεμπτον είς τόν θρόνον ώς Γερ. 
μανόν. Επειτα από δύω χρόνους ό αύτο. 
κράτωρ Οθων, έσυςηοε παλιν τόν Γρηγό.

ρΐον είς τόν θρονον, τόν δε Ιωάννην ε’βαλεν 
είς φυλακήν, καί μετ' όλίγας ημέρας 
τόν έτύφλωσε, τοΰ έκοψε τάς χεϊρας καί 
τά ώτα, και τόν άφήκεν είς τήν θέλησίν 
των ςρατιωτων- αυτοί δέ τόν έβαλαν ε
πάνω είς εναν όνον, καί τόν περιίφερον 
είς τούς δρόμους ώς παίγνιον. Απεθανβ 
δέ επάνω είς τάς βασάνους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ό ι'. εγεννήθη είς τήν Ρα- 
βενην, πόλιν τής Ιταλίας, άνέβη είς 
τόν θρόνον τής Ρώμης τό 9ΐ5, μέσον 
τής έρωμενης του Θεοδώρας· ουτος · νέ
ος Ποντίφιξ βλέπων τόν κίνδυνον τής 
Ρώμης, διά τούς θριάμβους, καί προσεγ" 
γυσιν των Τούρκων τό 921. άνεφάνη άρ~ 
χηγός των ςρατευμάτων, και πολεμώ* 
άνδρείως κατ αυτών τούς ένίκησε, Η Μα- 
ρουττία αδελφή τής Θεοδώρας τόνεφθό- 
νησε, καί είς ευκαιρίαν τινά έπνιξε συγ
χρόνως καί τήν όίδελφήντης, καί τόν 
Ιωάννην.

IΩΛΝΝΗ2 ό ια\ υιός Πάππα 2εργίου 
τοΰ γ . καί τής Μαροοτσίας· ών είς η
λικίαν 23. χρόνων μέ μέσον τής μητρος- 
του έγινε Ποντίφιξ τή 2 ΐ. Μαρτίου τό 
93ΐ. Μετά δύω χρόνους ό Αλβέριος α
δελφός του, τόν έξεθρόνισε καί τόν έφυλά” 
κωσεν όμοΰ μέ τήν μητέρα του. Εμειν6 
δέ ή Ρώμη τρεις χρόνους υπό τήν κυοέρ- 
νησιν τοΰ Αλβερίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ, υιός τοΰ Ζεβεδαίου, ό νεό
τερος τών άποςόλων, αφού έκήρυξε τήν 
χριςιανικήν θρησκείαν είς διάφορα μέρη 
τής Ασιας, άπέρασεν είς τήν Ρώμην, ε
κεί δέ έφιλονίκησε μέ τόν Απολώνιον» 
καί μέ τόν κυνικόν Δημήτριον, καί με 
άλλους φιλοσόφους, τούς όποιους, επει
δή έβλαπτον διά λόγου τόν χαρακτήρα τοΰ
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Αομετεανοΰ έδιωξαν από τόν Ρώμην , 
τόν δί Ιωάννην έξώρισαν εις την νήσον 
της Πάτμου, οπού καί ευνεγραψε τήν 
άποκάλυψιν τον. Απίθανε εις τήν Ε
φεσον τό 99, Μ. X. εις ηλικίαν 92 . 
χοονων,

ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιταλός, άπό τήν Βιλώ
ν! αν, εςάθη περίφημος εις τήν Γλυπ
τικήν, εδούλευσε μέ μεγάλην έντίλε αν, 
ετελειοποίησε την τέχνην, απίθανε »ίς 
τήν Φλωρεντίαν τό 1555.

ΙΩΑΝΝΗΣ τής Λουστρίας, νίός Φι
λίππου τον δ' καί τής Καλδερόνης , 
τ:ρίγ·(ΐψ περίφημος εις τα πολεμικά 
καί πολιτικά, ήτ,ον ανδρείος, τολμηρός 
καί σννετός εις τόν πολεριον. Τον Ιφαρ- 
μάκωσαν τό 1679,

ΙΩΑΝΝΗΣ τής Αους-ρίας, υιός Κ,άρ- 
λον τον ε'. εςάθη γενναίως εις τήν μα' 
χην τής Ναύπακτού κατά των Τονρκων 
τό 157J. Οντος ό πρίγγιψ απίθανε τδ 
1578. άφήσας μεγάλην λύπην εις ολονς 
τούς υπηκόους τον. Λε’γονσι τινές, οτι 
ό αδελφός τον τόν ’εφαρμάκωσε, διότι 
ύποπτεύθη. οτι ήθελε νά νυμφευθή τήν 
βασίλισσαν τής Αγγλίας Ελισάβετ, με 
τήν οποίαν ό Ιωάννης εΤχεν άνταπο- 
κρισιν.

ΪΩΛΝΝΗ2 δ γ*. βασιλεύς τής Πορ- 
τσγαλλίας, νίός τον Εμμανουήλ, επι 
τής βασιλείας τον αυτό τό βασίλειον 
ήτο εις τοιαντην θεσιν ωςε δεν ϊςάδη 
άλλοτε τοσον ευτυχισμένου μήτε κατά 
τά πλοντη, ρ-ήτε κατά τήν ευτυχίαν, 
διίκρινεν όμω; τούς άξίονς καί τούς 
είσήγεν εις τά ύπουργήματχ , εκαμε 
λαμπράς κατακτήσεις εις πολλά μέρη 
τον κόσμου, προς ώφελιιαν τής Παρτο-

γαλλίας. Απίθανε τδ 1557. Μ.Χ.
ΙΩΆΝΝΗΣ ό S’, βασιλεύς τής Κα·

ςε’λλης, επαρχίας τής Ισπανίας, ανά
ξιος χαί ανίκανος τής βασιλείας τον, 
όλοι όι άξιωαατιχοί τον ήσαν τύραννο  ̂
καί αίμοβόροι. Πολλάκις ήόέλησ» νά 
παραίτηση τόν Θρονον καί νά γένη κα" 
λογηρος, άλλ οί αξιωματικοί τον τον 
ίμποδιζον διά τό συμφέρον των, Α πί
θανε τό 1459,

ΙΩΑΝΝΗΣ, άπό τήν Βιτσεντσα, πο- 
λιν τής Ιταλίας, καλόγηρσς Δομενικα- 
νος. Τ* 1233, ήρχησε μ» σκληρότητα 
νά δ.δχσχη εις τήν Βολωνίαν, καί ελε- 
γε κατά τής τυραννία; των πριγγιπων, 
τόν ακόλουθον χρονον εδίδχσκε τά αν- 
τά καί εις τήν πατρίδα του, άλλ ί· 
πειδή δεν «συμφωνούσαν τά ·ργα με 
τούς λογονς τον, τόν έξώρισαν.

ΙΩΑΝΝΗΣ, περίφημος ζωγράφος, 
καί εμπειρότατος εις τήν κατασκευήν 
τής κολλητικής νλης.

ΙΩΑΝΝΗΣ, Ινα/.ός, άνήρ περίφημος, 
εςάθη ό αρχηγός τής άποφχσίχς *ίς 
τήν Σικελίαν τό 1682. Εις τό πρώτον 
σύνθημα ευθύς εδόθησαν εις σφαγήν, καί 
εφόνευσαν όλους τού, Γάλλους, χωρίς 
έξαίρεσιν γυναικών καί παιδιών.

ΙΩΑΝΝΗΣ, έγεννήθη εις την Γρα- 
νάταν πόλιν τής Ισιτανίας, ένδοξος' πε
ριηγητής, εσύνθεσε μίαν ΐτορίαν των 
φιλοσόφων τής Αραβίας. Απίθανε τό 
1526.

1ΩΑΝΝΗ3, άπό τό Βελγιον, ήτο 
ράπτης τό επάγγελμα. Τό 1533, Jvx 
πλήθος ληφων τόν εςχψχν βασιλέα τοΰ 
Σουγδούνου πόλεως Σοετσερων, με τούς 
όποιους ερήμωσε τήν‘ Γερμανίαν· άλλα

♦
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τέλος «β 1536. ο π τ ο ύ ς  βησαν είς τήν Γεωργικήν x*t βιομηχχ-
TOU τινάς, καί αφού τοός έβαλαν εις νιας* «μεσολάβησε προσέτι καί ήλευδί- 
κλουβίον σιδηροΰν, τούς περιέφερον εις ρω σε πλήθος Ελλήνων, οΐτινες ειχο'ν 
ίίλσι τά μέρη των Σβιτσέρων* έπειτα φερθή αιχμάλωτοι εις Αίγυπτον, καί 
τούς Ετυράννησαν μέ σιδηρά αναμμένα, εις άλλα μέρη τής Τουρκίας, επί τής 
καί με άλλα διάφορα κολαςήρια, καί διάρκειας τής επταετούς έπαναςάσεως 
τέλος τούς εκαυσαν ζωντανούς. Τήν κα- των Ελλήνων, τής συςάαης κατά τύ 
ταδίκην αυτών τήν άπεφάσίσεν Επισκο- 1821. κατά του Οθωμανικού κράτους , 
πός τις των Σβετσερων Ι« ίννης· κα- Εσύςησε καί «να λαμπρόν όρφανοτρο- 
δότι έκ τής ανωμαλίες ταύτης των φεϊον εις τήν Αίγιναν, καί εις πολλά 
ληςών, είχε ζημιωδ ή μεγάλως, καθώς άλλα μέρη τής Ελλάδος Εκπαιδευτικά 
ώμολογησεν ό ίδιος επίσκοπος εις τόν καταςηματα. Αλλά μόλις παρήλύον 
αιχμάλωτον Ιωάννην, όςις τόν Εσυμβού- δύω χρόνοι, καί περιέπεσεν «Ις τήν κα* 
λευε, πρός άποζημίωσιν νά τόν κλεισνι τηγοριαν και συκοφαντίαν των πραν
είς ενα κλουβίον, καί νά τόνπεριφερη χόντων Ελλήνων, οτι εισάγει τυραννι-
εϊς τάς πόλεις τής επαρχίας του, καί κούς νομούς, καί ότι τεχνεύεται κακά
τον εβεβαίωνεν δτι δέλει συνάζει Ιαατον- κατα των Ελλήνων, με τό μέσον τής 
ταπλάσια τής ζημίας του. Ρωσσικής αυτοκρατορίας. Η δυσαρέσκει-

f  ίΙΑΝΝΗΣ ό Κόμης Καποδίςριας, α έπροχώρησΛ επί τοσοντον» ως·® την 
Ελλην περιβόητος, Εγεννήδη εις τήν 27. Σεπτεμβρίου τοϋ 1831. ημέρα Κυ- 
νήσον Κέρκυραν. Ετιμήδη μεγαλως ά- ριακή, Ενω εμβαινεν εις τον ναόν τού 
πό τήν Ρωσσίαν, Γαλλίαν καί Αγγλίαν, άγιου Σπυρίδωνος διά νά άκούση τήν
Τήν 6. Ιουλίου 1826, αί τρεις αυται ®»ιαν λειτουργίαν εις Ναύπλιον, οί Μαυ-
Εΰρωπ-αϊκαί δυνάμεις, εις τήν συνθήκην ρομιχχλαΐοι Σπαρτιάται, Κωνςαντϊνος, 
τήν γενομένην ίν Αονδίνω, Επεκύρωααν και Γεώργιος, τόν εφονευσαν έμπροσθεν 
τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος, καί τής θύρας τού ναού, εξ ών ό εις έφο- 
απεςάλη ώς κυβερνήτης ούτος δ Κόμης, νεύδη εκείνην τήν φιγμήν από τούς σω“ 
περί τά 1828, ήι.δεν είς Ναύπλιον ά- ματοφυλακας του, ό δε Γεώργιος δι- 

τήν Ευρώπην φόρων μεδ εαυτού ά- αφυγων, Ιπιασδη έπειτα καί κατεδικάσθη 
πείρα πλούτη. Ο ερχομός τούτου τού *U θάνατον 4πό τήν τότε συςαΟεΐσαν 
ενδόξου άνδρός, έπροξένησε γενικήν χχ. Επιτροπήν. Αν αύτος ό άνήρ εβλαψεν 
ράν είς όλους τούς Ελληνοις. Ως συνε- Ή ωφελησε τούς Ελληνας εις τήν δει- 
τός καί έμπειρος πολιτικός εσύςησεν νι>ν των ^εκείνην Εποχήν, ή ειλικρινής 
εύδύς νέαν νομοθεσίαν, κατέπαυσε τήν και αμερόληπτος Ιςορίχ ,δέλει τό δεί- 
πειρατείαν καί ληστείαν, καί τήν κα- ξ·1, αν ποτέ επί Ελευθεροτυπίας κοι- 
ταδυνάςευσιν των δυνατών κατά των νωδή είς τούς Ελληνας. Εψηφίοδη δέ 
αδυνάτων, άνεγ/ωρισεδι αυτής έκαςος έπειτα από τάς συμμαχικός δυνάμεις, 
ά^λλην τήν Ιδιοκτησίαν του, καί Εδό- βαοιλεύς τής Ελλάδος ό Οδών, ό υιός

2 6
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JroC βασιλε’ως τής Βαυαρίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ, ό ιδ’.  Ουτος ό φιλότιμος 
χαί τολμηρές άνήρ, εις ηλικίαν 18 , 
χρόνων την α Μαρτίου το 956. όφόνευ- 
αεν ιδιοχείρως τον Πάππα Αγάπιον, χαί 
δκάθησεν εις τον θρόνον της νώμης. 
Μετά εξ χρόνους εδιώχΟη από τόν θρό
νον, μέσον τον αΰτοχράτορος Οθωνος, καί 
η σύνοδος τόν άναθεμάτισεν ώς φονέα, 
άπίορκον, μοιχόν χαί αίμομίχτην. Με
τά δύω χρονους ίσύναξεν ουτος ςρατεύ- 
ματα από όλην τήν Ιταλίαν με άδράν 
πληρωμήν, μάλιςα χαί Τούρκους, ο’ίτι- 
νες ησαν τότε εις τήν Καλαβρίαν, χαί 
ανεκτήσατο πάλιν τόν θρόνον τής Ρύ
μης. Το δέ 966. τόν έφόνευσαν μέσα 
ε’ς εναν οιχον εξω της πόλεως, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ό Νηςευτής, εκ Καππα
δοκίας. Μετήρχετο χατ αρχάς τιμίως 
χειροτεχνήματα, ύψώθη δε μετά ταΰ. 
τα  διά τής άρετής του εις τόν Πατρι
αρχικόν θρονο» τής Κωνςαντινουπολεως, 
μετά τόν θάνατον του Ευτυχίου τό 582. 
μέχρι τό595. οτε κχίάπέθανεν, Οότος 
διά τήν μεγάλην νηςείαν, τήν όποιαν 
εχαμνς, ώ'.ομάσθη νηςευτής. Αυτός ή 
χατ άλλους όπροκάτοχρς του, λέγουν, 
οτι επικύρωσε τοΰ νά λεγηται ό επίσ
κοπος της Αωνςαντιναυπολεως, Οικου
μενικός  ̂Πατριάρχης, τό όποιον διήγει- 
ρε χατ αύτοΰ τήν οργήν των επισκό- 
πε*ν τής Ρώμης, Τά συγγράμματα του 
είναι’ Λογοι περί μετάνοιας χαί εξομο- 
λογήσεως. Κανόνες μετανοούντων. ΙΙερί 
ψευδοπροφητών, χαί ψευδών δογμάτων, 
τά  όποια εις μερικά χειρόγραφα απο
δίδονται εις Ιωάννην τόν Χρυσόςομον, 
£ιό χαί εξεδόθησαν μετά των συγγραμ

μάτων τούτου τοΰ θείου πατρός.
Ι ωάννης ό Σχολα^ιχός, τό δό ι « -  

ώνυμον Κλίμαξ. Ητο πεπαιδευμε'νος εις 
άχρον, άγαπήσας δε τόν μοναχικόν βί- 
ον τό 19. έτος τής ηλικίες του άνεχώ- 
ρησεν εις τήν Ιρημον, χαί εγινεν ηγού
μενος τοΰ όρους Σινά* φθάσας δε εις 
έσχατον γήρας άπήλθε πρός Κύριον τό 
606. ϊυνε'γραψεν ίν ασκητικόν βιβλίον 
Κλιμαξ έπιγραφόμενον, διά προτροπής 
Ιωαννου ηγουμένου τής Ραϊθω, πρός ον 
σώζεται χαί μία επιςολή του. Τά σω- 
ζόμενά του εξεδόθησαν εν Λουτετίχ τών 
Παρισίων τό 1633 Μ.Χ.

ΙΩΑΝΝΗΣ, ό εν Αλεξανδρείοι περί
φημος γραμματικός. Εζη περί τό 641. 
Μ.Χ. ούτος διά τούς άχκμάτους του 
κοπους επω/ομκσθη φιλόπονος. Εδιδάχ- 
θη παρά τώ Λμμωνιω Κρμεία, τήν Εκ- 
Λεχτικήν φιλοσοφίαν, μόλον τούτο είχε 
περισσοτεραν χλισιν εις τήν Αρις-οτελι- 
κήν, τήν όποιαν εις πολλά μέρη εΰχό- 
λυνε’ ων δέ κατά πολλά ε’ξηρτημενος 
εις τάς ιδέας τής Φιλοσοφίας, περιέπε- 
σεν εις πολλάς άπατας τής χριςιανι- 
κής διδασκαλίας, καί Ιγινεν ό αρχη
γός τής αίρεσεως των Τριθετών. Τό δε 
681. άναθεματίσθη ύπό τής εν Κων- 
«ςανπουπολει άγιας συνοδου. Ηναντιοΰ- 
το ακόμη καί περί τής άναςάσεως των 
νεκρών. Εν τή άλωαει τής Αλεξανδρεί
ας ύπό των Σαρακηνών, παρεκάλει θερ
μώς τον άρχιιςράτηγον αυτών Αμορον, 
διά τά εν τή εχεΐσε βιβλιοθήκη φιλο
σοφικά βιβλία, άλλ ό βάρβαρος δέν ή- 
θελνισε νά δεχθή τήν δόησίν του, καί ε- 
πρόςαξε νά τά μεταχειρισθώσιν ώς ξύλα,
θερμαίνοντες τά λουτρά τής Αλεξαν-
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Χρείας, Συνε’γραψεν υπομνήματα περί 
Φυσικής, καί άλλα πλεϊφα εκκλησιασ
τικά) φιλοσοφικά) καί γραμματικά, δι- 
ηρηαένα παρά τοϋ Φαβρικιου εις τρεις 
τάξεις, α . ϊπομνημα εις τήν τοΰ Μω- 
σε'ως κτίσιν τοΰ κόσμου βιβλία 82. ο . 
Ομολογία περί τοΰ Πασχχ. γ . Κατά 
Προ' κλου τοΰ διάδοχου περί τής άϊδιό- 
τητος τοΰ κοσμου, καί ετερα 10. βι
βλία εις δ.χφόρους υποθέσεις, περί ών 
όρκ τήν Ελληνικήν βιβλίο θήκην Ανθί
μου Γαζή, έξ ών εξεδόθησαν εις τό α .  
κεφαλαίου τής Γεννέσεως περί κτίσεως 
κόσκου βιβλία 7. καί ομιλία περί τοΰ 
Πάσχα, έν Βιέννη ύπο τοΰ Βάλτ Κορ- 
δερίου τό 1535, καί τά λοιπά εν δια- 
φο’ροις πολεσι καί χρονοις,

ΙΩΑΝΝΗΣ ό Δαμασκηνός, εγεννήθη 
εις τήν Δαμασκόν πολιν τής Συρίας, 
ό πατήρ του ήτον ένας άπο τούς ενα- 
ρε'τους χριφιανοός, όςτς καί έτιματο 
μεγάλωΐ υπό των Σαρακηνών Καλίφων* 
Ουτος παρέδωκε τόν υιόν του εις ενα 
μοναχόν, διά νά τόν διδάξη, Κοσμάν 
τοΰνομα Ιταλόν, οςις τότε είχε πωλη- 
δή ώς αιχμάλωτος από τούς Σαρακη- 
νοΰς, από αυτόν έδιδαχδη δ Ιωάννης 
διάφορους γνώσεις. Μετά δέ τόν θάνα
τον τοΰ πατρος του έτιμήθη υπό των 
Καλίφων μέ τό ίδιον αξίωμα1 αλλά 
μετ’ ολίγον παραιτήσας αυτό, άπήλΟεν 
εις τήν μονήν τοΰ άγιου Σάββα εις τήν 
Ιερουσαλήμ, ήαπάσΟη τόν μοναχικόν βι. 
ον, καί έχειροτονήδη ίερεΰς. Οτε δέ Λέ
ων δ Ισαυρυς, και Κωνφχντϊνος δ Κοπ- 
ρώνυμος κατεπολεμων τήν τοΰ Χριφοϋ 
εκκλησίαν, δ Ιωάννης πχρετάχθη κατ 
αυτών άνδρείως, άψηφών τάς άπηλάς

των. Φαίνεται, ότι άπε'θαν* περί τά 754 
Μ.Χ. Ητον δ μονος σχεδόν πεπαιδευμένος 
τής εποχή; του εις τήν Φιλοσοφίαν καί 
λοιπάς μαθήσεις. Η Ρητορεία του εδω- 
κε τό επίθετου χρυσορροας, καί διοε 
των υψηλών νοημάτων του ελαμπον 
πανταχοϋ τά συγγράμματα του. Εις τήν 
θεολογίαν έφάθη ό ύψηλο'τατος, καί ε- 
γινεν ο πρώτος τής αυςηματικής Θεολο
γίας , καί πατήρ τής σχολαφικής. T i 
έκδ .δομ ενα συγγράμματα του είναι α ’. 
Κεφάλαια σοφιφικά. β . Εκθεσις ακρι
βής τής όρθοδοξου πίς-εως, διηρημένη 
εις 4. βιβλία, γ . Σόνοψις των εκατόν 
αιρέσεων, δ . Περί δρακο'ντων καί φυ
γών. ε . Περί τών πονηρών πνευμάτων, 
φ . Κανόνιον τοΰ Πάσχα, ζ . Τμνοι. η . 
Παράλληλα ιερά κατ αλφάβητον. Εξε- 
δόθησαν τά σωζάμενά του Ελληνολα- 
τινις-ί ΰπό Μιχαήλ Λεκουΐου εις δύω 
τομους εν Παρισίοις τό Ι7ΐ2,

ΙΩΑΝΝΗΣ Μαλέλας δ εξ Αντιόχειας, 
περί τά 900. Μ. X. Ουτος συνε'γρχψ» 
χρονολογίαν άπδ Αδάμ μέχρι τοΰ έκ
του αίώνος. Μ.Χ. άλλά διά τδ κακόν 
του ύφος, καί μυθικάς του εκφράσεις, δεν 
χαίρει ύποληψιν. Εξεδοθη έν Οξωνία 
τό 1691. καί έν Βενετία τό 1733, |ν 
τώ σώματι της Βυζαντίδος.

1 ΩΑΝΝΗΣ, Κααηνιάτης, έκ Θεσσα
λονίκης. Εζνι περί τά 904. Μ.Χ. υίος 
τοΰ Εξάρχου Ελλαδίου1 Ε χρημάτισε ' 
άναγνώφης καί πρημικύριος τής Μεγά
λης εκκλησίας1 ητον εις τήν Θεσσαλο
νίκην κατ’ εκείνον τόν χρόνον, καθ ον 
αυτή ή πόλις ήχμαλωτίσθη ΰπο των 
Τούρκων τό 904. υπό των όποιων εφεο- 
θη εις τήν πόλιν Ταρσόν αιχμάλωτος,
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πόλιν της Κιλικίας, κκί πατρίδα τοΰ 
άγιου Παύλου του άποςολου, ;οπου δι
ατριβών, δια προςαγής Γρηγορίου τοΰ 
&αππαδοκίως, συνέγραψε την Ιςορίαν 
της αιχμαλωσίας της πατρίδος του, 
ήτις έξεδό9η όμοΰ μετά την του Δέον
τος τοΰ Αλατιού τό 1653. καί «τι έν 
τω  σώματι της Βυζαντίδος.

|ΩΑΝΝΗ2 2κυλίτσης, από τήν Θρά
κην. ΕςάίΙη αξιωματικός είς τήν βασι
λικήν αυλήν της Κωνςαντινουπόλεως, 
πρώτον πρωτοβεςιάριος, μέγας Δρουγγά- 
ριος, καί Κουροπαλάτης. Χυνέγραψε σύν
τομον Ιςορίαν από το 801. μέχρι το 
1057. από τον θάνατον δηλαδή τον 
Νικηφόρου, μέχρι τής αρχής τής βασι
λείας Ισαακίου τοΰ Κομνηνοϋ, έπαυξή- 
σας ταύτην εκ τής Ιςορίας του Αείρι- 
νοΰ Γεωργίου, με'χρις Αναςασίου τοΰ 
Κομνηνοϋ. 2υνε’γραψε δε καί άλλα προς 
τον Αλέξιον τον Κομνηνόν, τα οποία εξε- 
δόΟησαν εν Παρισιοις το 1647, «ν τώ- 
σώματι τής Βυζαντίδος, ώς μετά τα5 
τα καί εν Βενετία.

I ΩΑΝΝΗϊ  ό Ειφιλήνος, Τραπεζούντί-
ος" εκαμεν επιτομήν σύντομον εις τήν 
Ιςορίαν Διωνος του Κασσίου. θέλουσι 
νά έτάΟη καί Πατριάρχης τής Κωνςαν- 
τινουπολεως, άλλ ό ίδιος μαρτυρεί ό
τ ι ητον ανεψιός εξ αδελφού τοΰ Πατρι- 
αρχου Ειφεληνευ. Αΰτη ή επιτομή εξε- 
δόθη έν Λουτετία τό 1551. καί 1590, 
έν Φραγγοφο'ρτω. Εζη τό 1100. Μ.Χ.

IΩΑΝΝΗ2, Ιατρός* εζη προ τοΰ 1300, 
Μ.Χ. υιός Ζαχαριου τινός Ιατροϋ, εν 
Κωνςαντινουπόλει, ό'ςις μαθών τήντέχ. 
νην τοΰ πατρος του, έπροχωρησεν 'εις 
τά βασίλεια υπό τοΰ παλαιού Ανδρονί

κου τοΰ βασιλε’ως, είς τό άξίωμα τοΰ 
Ακτοναοίου, αξίωμα διδόμενο1/ από τήν 
αυλήν εις τούς έξοχους Ιατρούς. Ούτος 
ίςά9η ό έσχατος ιατρός των Γραικών, 
όςις ελαμψεν επ αιρετή καί μαβήσει» 
είς τούς δυςνχεςάτους χρόνους, κα8 οΰς 
ή Ρωμαϊκή βασιλεία εκλονεΐτο έσωτε- 
ριχως τε καί έξωτερικως, Εκ των συγ
γραμμάτων του πολλά παρετήρησαν οί 
μ»ταγεν»ςεροι εκ πείραις, καί εύρον ά- 
ληδεφατα τήν περιγραφήν τοΰ παλμοδ 
τής χαρδίας, καθαρτικά τινα τής κοι
λίας, ώς τήν κάσσιαν, τήν μάναν, καί 
τήν αυναμιχήν, τά όποια ήραν καί είς 
τούς πρό αύτοϋ γνωςά μέ διάφορον 
χρήσιν. £κ τίλ> συγγραμμάτων του, τά 
εν εξεδόίη Ιν Παρισιοις τά 1557. Περί 
i/cργειδν ίπιγραφόμινον, τά δε λοιπά 
«ξεδόίησαν Α απνιςί, τά όποια άποτε- 
λοϋσιν «να σΰςημα Ιατρικόν.

IflANSlNOi Πέτρος, άπό τήν Γαλ
λίαν, πρόεδρός τής Γερουσίαςτής Boupr 
γουν δία; επαρχίας τής Γαλλίας. Εςά- 
5η εις των μεγάλων άνίρων τής Γαλλί
ας* από «πλους ρήτωρ» εγινε πρώτος 
σύαβουλος τοΰ μΛγάλικ» βασιλέως Αρί_ 
γου. Προ τούτου πλούσυος τις Γάλλος, 
ήόέλησ» νά τώ  δάση τήν ίυγατόρα του 
διά γυναίκα, όύεν υπήγε προς αδ. 
τον καί τόν ήρωτοΰσε περί τής κατα- 
ς-άσιως του. ό Ιωχν/ΐνες πρός άπόκριαιν 
εοαλε τήν χεΐρά τοι» εις τήν κεφαλήν, 
καί συγχρόνως τοΰ εδειξε καί μερικά 
βιβλία, επειτα τόν λέγει, ιδού ή κα- 
τάςασίς μου, κα· τά πλούτη μου' ό δε. 
καιρός άπέδειξεν επειτα, οτι είπε τήν 
άλή9ειαν.

I ΩΒ ό δίκαιος,απόγονος τοδΔοραάμ.*·
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πατρίδα είχε την Κιτουραν. Εζη είς τους 
ύς-ερινοΰς χρόνους τής Αιγυπτιακής δου
λειάς* κατωκει εις τήν πεδιάδα Ουξ 
τήν εν τη έρήμω της Εύδαίμονος Αρα
βίας, οςίς ητον είς τών επισήμων πλου- 
σίων. Ο βεδς, λε'γει ή Ιερά Γραφή, διά 
νά δοκιμάση τήν υπομονήν του, τοϋ 
άφηρεσε πασαν ευτυχίαν άπεθαναν οί 
υίόι και αί θυγατέρες του, έςερήθη ό
λων των πολυαρίθμων του ποιμνίων, καί 
κατηντησε πάμφτωχος καί ελεεινός . 
Αλλ αυτός εις όλα ταΰτα εδόξαζε τον 
Θεόν, διά τό οποίον έπειτα ό θεός αν
τάμειψε μέ μεγαλύτερα άγαθά, έπιζή- 
σας υπέρ τά 100 έτη. Ορα περί τού
του λεπτομερώς τήν Οείαν Γραφήν,

ΙΩΒΗΑ.· ούτος πρώτος έπεμελήθητά 
ζώα τά τετράποδα, τό» οποίον έπει
τα έμιμήθησαν καί άλλοι, καί άπό κυ
νηγοί έγιναν ποιμένες.

ΙΩ'ΒΙΟΣ Παύλος, έγεννήθη είς το 
δουκάτο των Μεδιολάνων, τό 1483. έν
δοξος ίς-ορικός. Τά γνωριμώτερα συγ- 
γράμματά του είνα ι, ή γενική Ιςορία 
είς 45. βιβλία, ό βίος τών ένδοξων άν- 
δρών, καί *άλλα διάφορα. Απίθανε τό 
15512. Μ.Χ.

ΐ’ΩΗΛ, Ιςορικός Βυζαντινός* ίζη  τό 
1204- Συνίγραψε χρονικήν Ιςορίαν, άπό 
κτίσεως κοσμου, μέχρι τής υπό τών 
Λατίνων ά,λώσεως τής Κωνςαντινουπο- 
λεως, ήτις έζεδο'9η εν Παριοίοις τό 
1651. μετά τήν τοϋ Γεωργίου Ακροπο
λίτου, καί έν ^Βενετία εν τώ σωματι 
τής Βυζαντίδος.

1ΩΗΛ, υιός τοϋ Βεθουήλ, Ο Βιρτρίγ- 
γας χποδεικνυει* οτι ητον σύγχρονος 
ρ.4 τον Ωοηί. τ(θ oyyflt.

ριθμεΐτχι δεύτερα 'μεταξύ των μικρό, 
τερών προφητών.

ΙΩΝ, υιός τοϋ ϊάφεθ, καί ϊγγονος 
τεϋ Νώε. Λεγουσιν οτι οί Ελληνες κα
τάγονται άπό τοϋ Ιωνος.

?ΏΝ, υιός τοϋ Εούθου, βασιλεως τής 
Αίγιαλείας. Εχοντες οί Αθηναίοι πόλε- 
μον με τούς Ελευσινίους, επροσκάλεσαν 
είς τήν συμμαχίαν των τόν Ιωνά, διά 
τής βοήθειας τοϋ όποιου ένίκησαν, καί 
τόν έκηρυξχν βασιλέα τών Αθηνών, ό- 
νομάσας τήν μίν Αττικήν Ιωνίαν, τούς 
δε εγχωρίους Ιωνάς. Πολλοί έξ αυτών 
έκαμον αποικίας είς τά παράλια τής 
Μικρός Ασίας, καί κτισαντες έκεΐ δώ
δεκα πόλεις, ώνόμασαν καί τήν χώραν 
Ιωνίαν.

ΓΛΝ, Χίος, τραγικός καί λυρικός ποι 
ητής καί φιλο’σοφος. Συνίγραψε δράμα
τα 42, περί μετεώρων, καί συνθέτους 
λο'γους.

ΙΩΝΑΣ, αρχαιότατος, εΤς των προφη
τών τών όποιων αί προφητεΰαι σώζονται έν 
τή παλαιοί Γραφή. Εζη τό 824. Π.Χ. Η. 
τον υίός τοΰ Αμαθή 1ν τή Γαλιλαία, 
εκ τής φυλής Ζαβουλών, έζη; επί τής 
βασιλείας Ιεροβοάμ τοϋ S'. μέχρι τής 
τοΰ Ζαχχρίου.

ΙΑΝΣΩΝ, Αγγλος, πολυμαθής, ήθι- 
κογράφος καί λεξικογράφο;· ίζη τό 
1784. Μ.Χ.

ΙΩΣΗΠΠΟΣ Φλάβιος, έγεννήθη τό 37 
Μ.Χ. είς Ιερουσαλήμ, τό γένος Ιουδαί
ος, δ πατήρ του ητον Ιερεύς, όνοματί 
Μχτθίας. Εκ νεαράς του ηλικίας ηρ- 
χησε τήν σπουδήν τών μαθημάτων, και 
έκαμε τόσας μεγάλας προοδους, ως» 
β ί ιερείς τών Ιουδαίων το 14. έτος τη ί



)(2<5βΧ
ηλικίας του τώ ίκαμαν ερωτήματα 
μεγαλα της θείας Γραφής» καί άποκρι- 
νόμενος εύςοχως, εδαυμάζετο. Τό Ις·’. ήρ- 
χησε νά γίνηται γνωςός και εις τας 
τρεις Ιουδαϊκάς αίρε’σεις. Επειτα έμβή- 
κεν είς τήν αΐρεσιν των Φαρισαίων. Το 
κε . έτος της ηλικίας τοιι ύπήγεν είς 
τήν Ρώμην, όπου εγνωρίσβη οπό της 
νοναικός τον Νέρωνος Κοππιας, της ό
ποιας ελαβε τήν εύνοιαν, καί μέ τό 
με’σον της ήλενδίρωσε τούς ςαλε'ντας είς 
τήν Γωμην στασιαςάς συγγενείς του. 
Επανελδών εις τήν πατρίδα του τήν ευ- 
ρεν είς μεγάλην άκαταςασίαν καί ά- 
ποςασιαν κατά των Γωμαίων εδιωρίσ- 
6η νά φυλάττη τήν πάλιν της Γαλιλαί- 
ας Ισταπάτην, είς τήν όποιαν επεσεν 
αιχμάλωτος είς τάς χεΐρας του Ούεσ- 
πεσιανοϋ, περί τοΰ όποιου προφητεΰσας, 
οτι δελει άνακηρυχθή Καϊσαρ τής Ρώ
μης, καί αληδεύσας μετά δύω χρόνους, 
ήλευθερώθη παρ αίτοϋ, λαβών επώνυμον 
Φλάβιος. Ηγαπήδη <5* επειτα καί παρά 
τοΰ Τίτου, 5<ςις τόν εφερε μεδ ίαυτοΰ 
είς τήν πολιορκίαν τής Ιερουσαλήμ. Ε
πειτα δε επιςρεψας είς τήν Ρώμην, 
συνε'γραψε τήν Ιςορίαν του είς Ελλη
νικήν διάλεκτον, τήν δε Ιουδαϊκήν I- 
ςηριαν έτελείωσε τό 56. έτος τής ηλι
κίας του. Λεγουσιν, οτι ενεκα τής πο- 
λυμαδείας του εςησαν είς τιμήν του εν

άγαλμα είς τήν Ρώμην, Συνε’γραψε *  
τόν Ιουδαϊκόν πόλεμον εις βιβλία 7. £  
Ιουδαϊκής όίρχαιολογίας βιβλία 20. γ '. 
περί άρχαιότητος τοΰ Ιουδαϊκοί γε'.ους· 
βιβλία δύω, καί περί των Μακαβαίων. 
Εξεδόδησαν εν Βασιλεία τό 1544. καί 
αλλαχού. Η άρίςη εκδοσις είναι τής Ο- 
ξωνίοις τό 1720. είς τόμους 2.

ΙΩΣΗΦ, ό β αυτοχράτωρ της Γερ
μανίας, καί βασιλεύς των Ούγγρων. Τό 
1778. εδωκε διαταγήν νά κατοικούν είς 
το βασιλείου ανδρωποι διάφορου δργ,σ- 
χειχς, ΤΟ οτκκον 7rpo αυτοί) ι>τον 
γορευμενον. Εκτοτε κατωκήσδη τόβα- 
σίλειον του άπό χιλιάδας Εβραίων καί 
Τούρκων. Εγινε τοπες εμπορείο* είσήχ- 
δησα» αι επιςήμαι καί τε’χναι καί ή 
διπλωματική. Απεδανε τό 1790,

ΙΩΣΗΦ ό Βρυε'ννιος, από τήν Κων- 
ςαντινοΰπολιν, τό σχήμα μοναχός, ά· 
νήρ πεπαιδευμε'νος, χαί είς άχρον φιλά- 
πατρις. Συνε'γραψε Θεολογίαν, καίάλλα, 
άτινα εξεδόδησαν είς τήν Λειψίαν είς 
τρεις τόμους υπό Ευγενίου τοΰ Βουλγά- 
ρεως. Απεδανε τό 1445.

ΙΩΣΗΦ Γεννε’αιος, Βυζάντιος Ιςοριο- 
γράφος. Συνε’γραψε Βυζαντικά άπό Λε- 
οντος Αρμενίου, εως Βασιλείου τοΰ Μα.* 
κεδονος. Εξεδόδησαν εν Βενετία τό 
1733. Εζη τό 930. Μ.Χ.
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Χ\ΒλΛΙΒΓΉΣ Βοναβεντούρας, {γεν- 

νή9η είς τό Μιλάνο, {χρημάτισε μαθη
τής τοΰ Γαλιλαίου, καί διδάσκαλος 
τής Μαθηματικής elf τήν Βολωνίαν. Α- 
πεθκνε το 1657.

ΚΑΒΑΛΚΧνΤΗΣ, Ιταλός, περίφημος 
ποιητής , φιλόσοφος, καί άρι?ος γραμ
ματικός. Απεθανε το 1300, Μ.Χ·

ΚλΒΑΛΑΟΣ Εμμανουήλ, ένδοξος α
πό τήν Γένοβαν, Ούτος τό 1513, {λάμ
πρυνε τό όνομά τον μό τάς ϋρωικάς 
τον πράξεις, επειδή ύπεχρε'ωσε τούς 
Γάλλους ν* σηκώσουν τήν πολιορκίαν 
τής Γε’νοβαί, όχ τούτον ώνομάαθη και 
ελευθερωτής τ ις  πατρικοί τον.

ΚΑΒΚΔΟΝΗΣ Ιταλός, χάλλκςος ζω
γράφος, μαθητής τοϋ Αννίβου, τόν ό
ποιον καί «μιμήθη χαθ* ολην τήν έκτα, 
σιν. Απεδανε τό 1647,

ΚΑΒ0ΤΒΣ, Αλβίζος, άπό τήν Βενε
τίαν, περίφημο; περιηγητής, όςις τόν 
ιε '. αιώνα έκαμε Γεωγραφικός ωφελί
μους ανακαλύψεις.

ΚΑΒΙΕΙΆΣ, Γαβριήλ, είς των {νδο_ 
ξο τερών λυρικών ποιητών τής Ιταλίας, 
οογγραφενς διαφόρων {πικών ποιημάτων, 
ε?άΐη περίφημος εις τήν ποίηοιν τών 
φσμάτων. Απεθανε τό 1637,

ΚΛΔΑΜ0ΣΤ02, Αουΐζης, ένδοξος πε
ριηγητής Ιταλός, άπο τήν Βενετίαν, 
jo  1456. ά/εκάλνψ* τάς νήσους τού Χα*

πο-βερτε, άκρωτήριον τον Ατλαντικού 
Ωκεανόν, τάς νήσους τής Μαδε'ρας, καί 
τού Ζενεγκάλ είς τήν Νεγριτίαν, επαρ
χίαν τής Αφρικής1 {πανήλθε δε έπειτα 
είς τήν Βενετίαν, όπου εξεδωκε κατά τό 
464, τήν περιγραφήν τών περιηγήσεων τον, 

κ α δγιΑχ, πρώτη γυνή τοΰ Μωά
μεθ, κατήγετο από τόν δ . βαθμόν τοΰ 
Χοζάχ αρχηγόν τής φυλής τών Κουρε'ισχ, 
καταγόμενου από τήν φυλήν τεϋ προφη 
του τών Αράβων. Αυτή ή γυνή ύπαν_ 
δρεύΟη δύω άνδρας πρότοΰ Μωάμεθ, και 
ητον είς ηλικίαν 88. χρόνων, όταν έλα" 
βε καί τόν Μωάμεθ διά σύζυγον, οςιί 
μόλις ήτον είκοσιπενταετή;· διότι κιν* 
δυνεύσασα νά χάοτη τούς πολυτίμους θη
σαυρούς της, κατεφυγεν εις τήν προςα- 
σίαν του, τούς όποιους ό Μωάμεθ «φοϋ 
ήλευθερωσε, αδτη τόν ύπανδρεύθη πρός 
αμοιβήν τής χάριτος , καί ούτως ό υίοά 
της Α^δαλάχ {ςάδη είς τών πλουαιω- 
τερων κατοίκων τής Μεκας. Μ* αύτήν 
ίγεννησεν δ Μωάμεθ όλα του τά παιόια, 
ίκτός του Ιμπραΐμ, τόν όποιον έκαμε μό 
μίαν αιχμάλωτον, τεσσαρα αρσενικό τοΰ 
άπεθανον μικρά, τά δε τέσσαρα θυλικα 
τά ύπάνδρευσεν ίνδόξως. Η Φατμά ύπαν
δρεύθη τόν Αλήν, βςις έ<ςάθη έπειτα ό δ · 
Χαλίφης, Η Ζεΐνάπ τόν Απου, ητις πε- 
σοϋσα από τήν κάμηλον άπεθανε. Β 
Ρακιάχ τόν Οθμάν, γ > Χαλίφην· ήτις



εκάβησε δύω χρόνους μετά τήν Εγειρα, γεννήδη εις τήν Ρώμην* αυτός ίσΰνθεσε 
και άφήκεν εν παεδίον, το οποίον ετό- Ιγκώριια των ένδοξων άνδρων της πα- 
φλωσεν ένας πετεινός, καί άπεδανε, λαιάς Ρώμης. Απέδανε το 1527.
Η τέταρτη Ογεμ-κολτούμ, ελαβε δια σύζυ- ΚΑΖΑΣ Ιωάννης, έγεννήδη εις τήν 
γον τον είρημε'νον Οδμάν, μετά τόν βά- Φλωρεντίαν, εςάδη αρχιεπίσκοπος, πε 
νατον της αδελφής της, καί άπέδανεν ρίφημος ποιητής καί ρήτωρ' συνεγραψεν 
άκληρος, Η Φατρία ριονον άφήκε κλη- εν σύγγραριρια έπιγραφομενον Γαλαταϊ- 
ρονόμους του Μωάμεβ, τόν Χασάν, καί ος, τό όποιον περιγράφιι τά ήδη τώ 
Χουσε'ίν. Ο Μωάμεδ αγαπών μεγάλως τήν άνδρώπων. Απέδανε τό 1556, Μ, X. 
Καδγιάχ δεν είχεν άλλην γυναίκα, ουτ* ΚΑΖΑΣ Βαρδολοριαΐος, επίσκοπος ίν- 
παλλακίδα, ενόσω αυτή εζη" απέδανε τό δοξος διά τά συγγράμματα του, καί δι* 
45. έτος της ηλικίας της, τρεις χρόνους τόν ζήλον, μέ τόν όποιον ύπερασπίζετο 
προ τής Εγείρας, καί 13. χρόνους πρό τούς Αμερικανούς διά 50. χρόνους έναν- 
του Μωάμεβ. τίον τής τυραννίας καί σκληρότητας τω»

ΚΑΔΜΟΣ, υιός τοΰ Αγήνορος, βασι- Ισπανών, μέ τήν οποίαν εφεροντο πρόΐ 
λέως τής Φοινίκης, Ουτος ηλδεν εις τήν αύτούς. Παιδίον ετι ύπήγεν εις τήν Α- 
Ελλάδα το-1550. Π. X. καί έκτισε πό- μερικήν μέ τόν πατέρα του, καί με τόν 
λιν, τήν όποιαν ωνόμασε Θήβας, τήν δέ Χρ:ςόφ*ρον Κολόμβον. Τό δέ 1493. ε γ - 
επαρχίαν Βιωτιαν, και Καδμειαν τήν ά- νεν ίερεΰς, και τό j5G6, απεδανεν είς τό 
κρόπολιν’ καί εδιόαξεν ίκεϊ τούς πολί. Μαδρίτ μητρόπολιν τής Ισπανίας, 
τας του πολλά επωφελή καί χρήσιμα. ΚΑΖΗΝΗΣ Ιωάννης Δομίνικος, Ιτα- 
Ούτος λεγουσιν, οτι εφερε τά γράμματα λός, ένδοξος άςρονόμος. Συνέγραψε διά- 
άπό τήν Φοινίκην, τά όποια ήσαν α. β. φορά συγγράμματα άςρονομικά. Απεδα- 
γ . δ.ε. ι. κ. λ . μ, ν. ο. π . ρ. σ. τ . υ. Τά νε τυφλός είς τά Παρίσια τό 1712. ειί 
δέ λοιπά άλλοι μεταγενεςεροι, Παλα- ηλικίαν 68. χρόνων, 
μήδης, καί Σιμωνίδης ό ποιητής. ΚΑΪΑΦΑΣ, ίζη επί Χριςοϋ, άρχιε-

Κ.ΑΛΜΟΣ ό Μιλήσιος, ίςορικός. Ου- ρ,ύς είς τήν Ιουδαίαν. Επί των ήμερων 
τος Ανέγραψε περί Ορφέως, καί περί I -  τ0υ, ή δύω Ιτη πρότερον εκαμεν άρχήν 
ω^ιας βιβλία 4. Ιωάννης ό Βαπτιςή? νά κηρύττη.

ΚΑΔΜΟΣ, υιός του Αρχελάου, Μιλή~ ΚΑΙΚΙΛΙΟΣ Στάτιος, Γάλλος, ποιητής 
υιός, ΐςορικές. Εγραψε έρωτικών βιβλία 16, χ(4μΐκός αρχαιότατος* σώζονται αύτοϋ 

ΚΑΔΜΟΣ, υιός τοΰ Σκύθου, πρότε- τεμάχια τινά, έκδοδ. ίν Αονδίν». Εζη 
ρον τύραννος τής νήσου Κώ, επειτα τή* Τό 190. Π. X.
άφήκεν ελευδεραν, κα{ ε’λθών είς τήν Σι- * ΚαΪαΗΣ Νικόλαος, Ιταλός, ίνδοξος 
αελίαν πρός τόν βασιλέα Γε'λωνα, τφ  «Ρηματικός, καί άςρονόμος. Τό 1750. 
*ΧΡησιμευσεν εις μεγαλας εκδουλεύ- ύπήγεν είς τό άκρωτήριον τή< Καλής ελ.
σεις. Ηρόδ.  ̂ πίδος διά νά περιγράψ^ τον α<ςερισμόν

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ Μάρκος Αντώνιος, I -  τοΰ Ανταρκτικοϋ πόλου. Απεδανεν είς
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ηλικίαν 88.  χρόνων·

ΚΑΪΑΙ02 Αύρηλιανός* χατήγετο άπ®
τήν Αφρικήν» Εχρημ«««ν Spi<rof πρακ
τικός Ιατρός τοϋ τότε καιρού* μετίφρασε 
τά  συγγράμματα Σωρανοϋ το» Εφεσίου, 
συνίγραψε Λατινιςί, άλλα τό ύφος τοι> 
είναι τραχύ» άμουσον καί τώ όντι Α_ 
φριχανιχόν* τα συγγρχμματά του περιε- 
χουσι πολλά άξιοπερίεργα διηγήματα.

ΚΑ1ΜΙΟΣ Λαυρέντιος, Αγγλος πε
ριηγητής. Εταξείδευσεν εις πολλά μέ
ρη, χαί εχαμε πολλάς ανακαλύψεις· ύ- 
πήγεν χαΐ εις τήν Γουιάναν. Αντεμοίφθη 
πλουσίως διά τάς επισήμους άναχαλύ- 
ψεις του* άφήχβ γενιχόν Γεωγραφικόν π ί
νακα των όσων τόπων άνεκάλυψε, Εζη 

τό 1796, Μ. X.
ΚΑΙ ΜΦ ΛΙΓΟΣ Εγγελβρέχτης, Επί

σημος Γεωγράφος Γερμανός. Ουτος πε- 
ριήλθεν εν ριε'γα με'ρος τής Ασίας κα( 
τήν Ιαπονίαν. Τό σύγγραμμα τούτου, χαι 
ή τής Ιαπονίας περιγραφή , ύπάρχουσι 
μέχρι τον νΰν, ως πρωτότυποι περιγρα- 
φαί εκείνων των τόπων, Αφήχε χαΐ άλ
λα συγγράμματα* εζη δε τό 1692. Μ. X.

ΚΑΙΣΛΡ, Γαιος Ιούλιος, εγεννήΟη εις 
τήν ΐώμην το 98. Π. X. από λαμπρόν 
γε’νος, ητον εύγλωττος χαΐ έμπειρος είς 
τά πολεμικά* μ αυτός του τάς άρετάς 
ευκόλως είσήλθεν εις γ  πολιτικά, χαί 
ελαβεν Εντός ολίγου χαί αξιώματα. Ε- 
χυρίευσε πολλά μέρη της γης, τήν Ισ
πανίαν» καί με'ρος τής Ελλάδος. Ενί- 
κηαε τόν Πτολεμαίον, χαί Εχυρίευσε το 
βασίλειον τής Αίγυπτου, τό όποιον άφή* 
x*v εις τήν πολυθρύλλητον Κλεοπάτραν»

Εχ της όποιας ΕγΕννησεν υιόν χαίτόν ί ,  
νόμασε Kawapuoya* Επειτα ήλΟεν κατά 
τοϋ Φαριάκου, βασιλε'ως του ΓΓοντον, 
τόν όποιον Ενίκησε, καί άπ εκεί άπε- 
ρασεν είς τήν Ιταλίαν, Αφρικήν, Ισπα
νίαν, χαί θριαμβεύων ήλθεν εις τήν Ρω, 
μην, όπου Ελαβε τό αξίωμα τοϋ Δεχτά- 
τωροςδιά βίου. Εσύναξε βιβλιοθήκας, δυ. 
ώρθωσε τό μηνολόγιον των Ρωμαίων, τό 
όποιον μετεμόρφωσεν δ σοφός χςρονόμοί 
Σωσιγίνης. Αΰτάς χαί αλλας ευεργεσίας 
του βλε'πουσα ήΓερουσία ήθίλησε, νάτφ  
προσφίρη τό βασιλικόν διάδημα ’ άλλ 
ό Βρούτος καί Κάσσιας φθονήσχντες τόν 
Εφόνευσαν, παρούσης αυτής τής Γερουσί
ας, τό 56. ετύς τής ηλικίας του. Εκ των 
πεζών συγγραμμάτων του σώζεται μονον 
ό Γαλλικός καί Εμφύλιος πόλεμος .

ΚΛΙ2ΑΡΕ10Σ , ό αδελφός Γρηγ,ορίου 
τοϋ Ναζηανζηνοΰ. Εσπούδασε είς τήν Α
λεξάνδρειαν τήν Φιλοσοφίαν, και τήν Ι
ατρικήν, μετά ταϋτα ύπήγεν είς Κων- 
ςαντινούπολιν, όπου άπε’χτησε μεγάλη/ 
φήμην. Εχρημάτισεν αρχίατρός τοϋ Αϋ- 
τοκράτορος Ιουλιανοϋ , καί τόν Ετίμησε 
μέ τό αξίωμα τοϋ Ταμία είς τήν Βιθυνί
αν. Μετά τόν θάνατον τοϋ Ιουλιανοϋ, Ε- 
τιμήθη με τό ίδιον αξίωμα καί ύπό τοΰ 
Ούάλεντος. Απίθανε τό 350. Μ .Χ . Εκ 
των συγγραμμάτων του σώζονται ερωτή
ματα Θεολογικά, καί Φιλοσοφικά 195. 
τά όποια ό Γλύκας αναφέρει* Τινες, χμ- 
φιβάλλουσι περί τής γνησιότητος αυτών. 
Εξεδόθησαν εις τήν βιβλιοθήκην τώ* Πά
τερων είς τά Παρίσια τό 1654. :Μ*&· 

ΚΑΙ2Α ΡΙΝΕΣ Ιούλιος* *γ*"
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πήν Ρώμην * 2ςάφη ένδοξος Καρδηνάλης. 
ϊό  1444, δπί τοΰ πολε'μου των Γερμανών 
με τούς Τούρκους, επεσεν αιχμάλωτος είς 
τήν Βάρνην, χχΐ χαταδιχασβεΐς ύπ αυ
τών χατεπατήθη, Από τούς ίππους των, 
καί ίφονεύδη.

ΚΑΙΣΑΡΙΩΝ, υιός τοΰ Καίσαρος Ιου
λίου, χαί της Κλεοπάτρας. Εγεννήθη εις 
την Αίγυπτον, τον όποιον ό Αντώνιος ε- 
χήρυξε βασιλέα της Αίγυπτου καί Κύ
πρου* άλλ’ ΰςερον Ιφονεύθη υπό τοΰ Οκ- 
ταβίου.

ΚΑΙΣΑΡΟΤΗΣ , Ιταλός, περίφημος 
ποιητής χ*ί γραμματιχο'ς. Οΰτος μετέ
φρασε τον Ομηρον χαί Δημοσθένη, ,Α. 
πεθανεν εις τό Παταύϊον τό 1808.

ΚΑΑ Α ΒΡϊΙΖΗΣ Ματ βίας, Ιταλός, πε
ρίφημος ζωγράφος . Εχρημάτισε μαθη
τής τοΰ Λαγφράγγου εις τήν Ρώμην* αί 
ώραιο'τεραι εικόνες του έύρίσκονται εις 
•την Νεάπολιν, χαί Μάλταν . Απεβανεν 
εις τας Συρακούσας τό 1699. Μ. X.

ΚΑίΛΛΜΙΣ, περίφημος άγαλματοποι. 
ός Ελλην, χαί γλύπτης, τοΰ όποιου αί 
εχχρυσοΰ χαί αργύρου εργασίαι, εθαυμά- 
ζοντο άπό τούς παλαιούς. Εζη624.Π.Χ

ΚΑΑΑΝΟΣ, Ινδός γυμνοσοφιςής, ζή_ 
σας 83 χρόνους χωρίς ν* άρρω-ςήση πο
τέ. Ουτος επί Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου 
άπεβχνε με τραγικόν βάνατον. Εδεσε τούς 
οφθαλμούς του χαί εμβήκε με'σα εις μί
αν πυρχαιαν χωρίς νά χινηβή διόλου* ώ- 
ςε επεφερε θαυμασμόν εις τούς παρευρε- 
θεντας εκεί ςρατιώτας, καί ούτως ό- 
πλήρωσε τήν Ουσίαν του χατά τον νόμον 
των γυμνοσοφιςών.

ΚΑΛΒίΝΟΣ Ιωάννης, περιβόητος Αν
τίμαχος της Πχππιχής αίρε'σεως. Συνε'- 
γραψε μίαν χατήχησίν , χαί ϊν  ετερον 
σύγγραμμα, περί Εκκλησιάρχης παι
δείας. Τόσην ΰπόληψιν εΤχεν εις τήν Γε
νεύην, ωςε τον ώνόμαζαν Πάππαν τής 
Γενεύης. Απίθανε τό 1564.

ΚΑΛΔΕΡΟΝΗΕ Πέτρος, ίερεΰς εις τήν 
Ισπανίαν, ένδοξος ποιητής. Απε’βανε τό 
1680. Μ.Χ.

ΚΑΑΕΔΗΣ, υιός τοΰΒαλίδ, ίξάδελ_ 
φος τοΰ προφήτου των Αράβων, χαί εΤς 
των ε’νδοξοτε'ρων άρχιςρατήγων τοΰ Οβω. 
μανικού Εθνους. Εςάθη νικητής τοΰ ίδι
ον Μωάμεθ, ίνίκησε τούς Πε'ρσας ,  διά 
τοΰτο καί ό Μωάμεβ τόν ώνόμασε, Σα- 
ίφ-Αλ.λάχ δηλαδή σπάθην τοΰ θεοΰ . Ο 
χαρακτήρ τούτου τοΰ άνδρός ητο βηρι- 
ώδης, εκάβητο καί έκοιμάτο πάντοτε 
κατά γης, χωρίς ?ρωμα, χαί χωρίς σκί- 
πασμα, δέν ετρωγεν άλλο εϊμή χρίθινον 
ψωμί καί τάταλα , χαί επινε νερόν , ή 
ενίοτε γάλα. Απίθανε τό 642. Μ .Χ . 
10 χρονους μετά τόν βάνατον τοΰ Μωά
μεβ, επάνω είς τό άνθος τής ήλιχίας του, 
καί είς τόν άνώτατον βαθμόν τήςδόζης. 
Ητον ήγαπητός, καί τόν εσεοοντο οί συμ- 
πατριωταί του ώς άνδρεϊον ς-ρατεώτην, 
ρώγαν ς-ρατηγόν ,  καί άξιον πολιτικόν, 
Από τήν ύπερβολικήν θλίψιν, τήν όποιαν 
έλαβαν οί συγγενείς του διά τόν θάνατόν 
του, ολαι αί γυναίκες ίξυράφισαν τά μα- 
λία τής κεφαλής των.

ΚΛΛΕΝΔΑΡΙΟΣ Φίλιππος,” γλύπτης 
χαί άρχιτεχτων περίφημος. Διά τά προ
τερήματα του ό Δούξ τής Βενετίας τοΰ
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εδωκε τήν δνγατε'ρα του Si* σύ.,υγον.

ΚΑΛΙΕ.ΉΣ Παύλο?, Ιταλό?, κάλλ ι- 
<?ο? ζωγράφος. Εσπούδασε εί? τήν Βενε
τ ία ν , όπου καί άπίδανε το 1588. Μ.Χ.

ΚΑΛίΓΟΓΛΛί Γάϊο? Καϊσαρ, εγεν- 
νή9η α ς  ί ο  Λντιον τό 13 Μ. X. υίό? toil 
Γερμανικού καί της Αγριππΐνη;, δυγχ- 
τρό? τη? Ιουλίας, καί τοΰ μεγάλου Α- 
γρίππα. Τούτον υίοΟίτησεν ό 'Γιβέριος, 
•too οποίου εγινε καί διάδοχο?· εκηρύχδη 
Αΰτοκράτωρ το37 Μ. Χ. Ε ΐςτάςάρχάς 
τί·? βασιλεία? του «φαίνετο χρηςός βα
σιλεύ?, ήλεοΟίρωσε τού? φυλακωμένου?, 
εκάλεσε τούς εξωρίςου; εί? τήν πατρίδα 
των, κα'ι εδείκνυε πολλά? καί άλλα? κα_ 
λωσύνα?, ώςε άπό όλου? τού? Γωμαίους 
ώνομάζετο των βασιλέων παράδειγμα · 
μετά ταΰτ* όμω? εγινεν ενα τέρας τη? 
φύσεω;, καί ΰπερηφανευόμενας εκανχατο, 
ότι είναι ό δεσπότη? των βασιλέων της 
γη?· καί ζητών νά λατρεύηται ώ? θεό?, 
έσήκωσε τά? κεφαλάς των αγαλμάτων, 
κα ι εβαλεν άντ εκείνων τήν ΐδικήν του. 
Ο'κοδομήσας δέ ναόν, διωρισεν ιερείς καί. 
έδεχετο δυσίας* άσωτεία, άπχνδρωπί* καί 
υπερηφάνεια, ησαν τά πρακτικά του. Εί
χε τρεΐ? άδελφά?, τά? όποια? είχε ν*ί 
ώς γυκαικάς του, έβίαζε καί πολλά? άλ
λοι? των πολιτών, άρπάζων αυτά? βιαί- 
ω? άπό τοΰ? συζύγου? των. Η χόσι? τ·ύ 
άνδρωπίνοο αΐματο? εφαίνετο εί? αυτόν 
χαρά πανευφρόσννο?, εχαίρετο νά βασα- 
νίζη, ί  νά φονεύη ανθρώπου? εί? τού? δρό. 
μου?' εκλεισε τά σιτοδοχεϊα εΰχάριςού- 
μένος νάβλεπη τήν Ολίψιν τής πείνα?· 
ίφδασεν εί? τόσην παραφροσύνην καί λύσ

σαν , ώς-ε ελεγεν ότι επεδύμει νά ητο 
τό πλήδος όλον τη? Ρώμης μία. κεφαλή, 
διά νά δυνηδή νά τό κόψη διά μιας με 
τήν σπάθην του· επροςαξε νά τρεφωσι τά 
θηρία, τά όποια είχεν εί? εν* οικον πε- 
ριωρισμενα, μέ τροφήν ζώντων άνδρώπων’ 
εδωκεν εί? τόν ίππον του επώνυμον Πον" 
τίφικο?, εί? τού όποιου τήν ζωήν ωμνυε 
πολλάκις, καί τον είχε σύντροφον τής 
τραπίζη? του, προσφορών εις αυτόν κρα- 
σίον εί? χρυσοΰν ποτήριον* τέλος εξερ- 
χόμενο?' μια των ήμερων άπό τό δε'ατρον 
έφονεύδη άπό εν* χιλίαρχον εί? ηλικίαν 
29 χρόνων, βασιλεύσας περί τά τεσσαρα 
ετη, Τό σώμα του εφε'ρδη βιαίως παρά 
τών αδελφών του, καί έτάφη εις ενα κή
πον, φοβούμενοι μήπως τό άρπάση τό πλή- 
δος καί τό άτιμώση.

ΚΑΑΙΤΩΡ , υιός τοοΰ Κλυτίου ,  καί 
ανεψιό? τοΰ βασιλε'ω? Πριάμου, φονευθεί? 
ύπό τού Τελααώνος Αΐχντος. Ομ.

ΚΑΑΚΟΝΔΗΛΑΣ Δημήτριο? , σοφό? 
Ελλην. Εγεννήδη εί? Κωνςαντινοόπολιν· 
ούτος ήλδεν εί? τήν Ιταλίαν, όταν οί Ο
θωμανοί εκυρίενσαν τήν πατρίδα του. Α— 
πε'δκνεν εί? τήν Γώμην τό 15ΐ3.

ΚΑΛ ΛΑ1ΣΧΓ02, πατήρ ~οΰ Αθηναίου 
Κριτίχ. Π/.άτ.

ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ, αρχών εν Αδήναις.
ΚΑΛΛΙΑΝΑΕ, Ρόδιος, πατήρ τών 

δυω αρχαίων περίφημων αθλητών, Εύ- 
. κλέους καί Φιλοδωρου, ,οιτινε? ,πολλά- 
κι? ίλαβον τόν ςε'φανον τής νίκη? εις 
τού? Ολυμπιακού? αγώνα;, όπου ησ*ν 
και οί ανδριάντες αυτών. Ιΐίνδ.

ΚΑΛΛΙΑΣ, Αθηναίο;, πλούσιο?, και
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β^Π^ίί 'ro“ ΑριςείΑου.
ΚΑΛΛίΒΙΟΣ, ΑαχεΑαιμόνιος, ηγε

τών εις τάς Αθήνας. Ξενοφ.
ΚΑΛΛΙΔ1ΚΗ, θυγάτηρ τοΰ Δαναοΰ, 

ητις εφονεΐ/ϊε τον ανΑρα της ΠανΑίω- 
να. ΑπολΑρ.

ΚΑΛΛΙ ΕΓΓ02, Ζ. Ζαχαρίας Καλ- 
λίεργος .

ΚΑΛΛΙΚλ Ας, Αίγινήτης, θείος το® 
Χιμησάρχου. ΠίνΑ.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, Σπαρτιάτης γεν
ναίος, οςις επολεμησε είς τήν έν Ιΐλα- 
ταιαΐς μάχην χατά των Περσών, οπού 
ναι έθανατώθη. ΗροΆ.

ΧΑΛΛίΚΡΑΤίΔΑΣ, ΑαχεΑαιμόνιος, 
ενΑοξος ςρατηγός, ΑιάΑοχος του Λυσάν. 
Αροο είς τον πόλεμον τής)Πελοποννήσου, 
ναι ήγεμών τοϋςόλοο των Σπαρτιατών· 
Εφονεύθη είς τήν μάχην υπό των Αθη
ναίων. Εενοφ,

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, ποιητής Ελλην· ίζη 
τό 250. Π. X. Εγεννήθη είς τήν Κυρή_ 
νην, ήνθει Απί Πτολεμαίου τοϋ ΦιλαΑε'λ_ 
φου. Ο Κιντιλιανός .τον ώνόμασεν ηγε
μόνα των Ελεγειακών ποιητών. 2ώζον_ 
ται τούτου 60 επιγράμματα, καί εξ ύ
μνοι είς τους θεούς. ΕξεΑόθησαν Ελλη- 
νολατινις-ι είς Αύω τόμους το 1761.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, περίφημος άρχιτε'κ- 
των, ζωγράφος*, καί γλύπτης, Ελλην· 
εγεννήθη είς τήν Κόρινθον. Αυτός, πρώ- 
τος ετχεΑί«σε την Κορινθιακήν λεγομε’- 
νην τέχνην, λαβών αφορμήν από αγγεΐόν 
τ ι ,  τό όποιον περιεςοιχίζετο από κλά
ξον τινά άκανθώΑη* αυτή ή εφεύρεσις £. 
θειορήθη επειτα ιός ή ωραιότερα είς τήν

αρχιτεκτονικήν.
ΚΑΛΛΙΜΕΜ1Ν, ρητωρ Αν Αθήναις, 

φίλος τοΰ βασιλε'ως των ΜακεΑόνων Φι" 
λίππου. Λουκ.

ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ, Ιατρός καί ιςοριο- 
γράφος, άναφερόμενος υπό τοΰ Αουκιανοΰ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, σοφιςής’ Αγεννήθη είς 
τήν Συρίαν, περί τα 254, Μ. X. εΑι-  
Αάχθη είς τήν Ρώμην Ιπί της αύτοχροί. 
τορίας τοΰ Γαληνού* Αγραψε περί κα· 
χοζηλίας Ρητορικής, καί ίφορίαν της 
ΑλεξανΑρείας βιβλία 10 , καί έτερον περί, 
αίρεσεων φιλοσόφων. Σώζεται εν ούγγραμ. 
μά του, Εκ των είς τα  πάτρια Ρώμης 
επιγραφόμενον, τό όποιον Απαινεί πολλόι 
τήν Ρώμην, εκΑοθέν υπό τοΰ Αλλατίο» 
είς τήν Ρώμην τό 1641.

ΚΑΛΛίΞΕΝΟΣ, ρήτωρ, Αθηναίος, 
όφις συμφώνως μετά τοΰ θηραμε'νους 
κατηγόρησε τούς Αε'χα τρατηγους των 
Αθηναίων, οΐτινες Απολόμησαν κατά 
των ΛακεΑαΐμονίων είς τήν εν Αργη- 
νουσαις ναυμαχίαν, Αιότι άφησαν τούς 
πεσόντας νεκρούς άτάφους. Εενοφ.

ΚΑΛΛΙΠΠ01, Αθηναίος φιλόσοφος, 
μαθητής τοΰ Σωκοάτους. Συνεγραψε Αι- 
οιλόγους τρεις. ΕβΑόμη, Φρύνιχος, καί 
ΙΙίναζ, Αιήγησις περί τοΰαΑου και αλ- 
λα τινά .

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, θυγάτηρ τοΰ Σκα- 
μάνΑρου, καί γυνή τοΰ Τρωός, βασιλε'ως 
τής ΤρωάΑος, μετά τής όποιας εγε’ν- 
νησε τόν Ιλον, £Ασάρακσν, ΓανυμίΑην, 
καί Κλεοπάτραν. ΑπολοΑρ.

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ, φιλόσοφος » Μ* « -  
Αών ,  μαθητής τοΰ ΑριςοΤίλους ,  καί '
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συμμαθητής Αλεξάνδρου τοΰ ((.«γάλου, 
ος-ις άπό οικειότητα τόν έλαβεν έπειτα 
εις τήν αυλήν του διά να γράφΐ} τά κα
τορθώματα του. Ανακχλυφθείσης έπειτα 
μιας συνωμοσίας κατά τοΰ Αλεξάνδρου, 
άδικος Iσυκοφαντική ό Καλλισθένης ως 
σύνεργό;· όθεν τοΰ έκοψαν τα |αύτία, 
τήν μύτην, καί τα χείλη, χαί τον έ
κλεισαν εις ενχλουβίον με ένα σχύλον, 
πρός παράδειγμα των άλλων. Αλλ’ ό 
Λυσίμαχος όςις συνήθιζεν ενίοτε να χ- 
χοόη τάς διδασκαλίας του, εύσπλχγχνι- 
σθείς τήν χθλίαν θέσιν ‘τούτου τοΰ δυ- 
φυχοΰς, τον έςειλε φαρμάκι καί άπε'Οανε, 
Εζη το 340. Π. X.

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Αθηναίος εκ τής 
Αεοντίδος φυλής, φονευθείς ύπό των τρι
άκοντα τυράννων. £εν.

ΚΑΛΛΙΣΤώ, περίφημος γυνή έν Α- 
θηναις* σύχρονος τοΰ Σωχρχτονς, προς 
τόν όποιον αύτη ίχαυχατο, ότι ήδύνα- 
το ν «  απόσπαση όλους τούς μαθητάς 
χαί οπαδούς του. Αίλ.

ΚΑΛΛΩΝ, άγαλμχτοποιός εξ Λιγί- 
νης, Παυσ.

κΧΛΜΟΣ ό ΛοιφλΓγγος ένδοξος πε
ριηγητής. Ουτος ήρεϋνησε τ«ν Αμερικήν, 
καί έγραψε φυσιολογίαν ταύτης. Εζη το' 
1740. Μ. X.

ΚΛΛΟΪΒΙΝΑ Λομένικος χπο τήν Κα- 
ςΐλίαν πολιν είς τό δουκάτον τη; Μάν- 
τοβας, νεα ωραιότατη. Φαίνεται το ά
γαλμά της έκ μαρμάρου, επάνω εις μί
αν ,βρύσιν εις τήν πλατείαν τής πόλε, 
ως" έφονεύθη απο τον εραςήν της. Εζη 
περί τά 1500. Μ. X.

ΚΑΛΟΓΖΟΣ Τομάζος, Ιταλός άπύ 
το Touptvov, άνήρ περίφημος. Εςάθη πρό- 
εδρος τής ακαδημίας των ,έπιφημών τής 
πατρίδος του, διευθυντής τοΰ σχολείου 
τής Αγρονομίας, μέλος τής Ιταλικής 
καί Γαλλικής εταιρείας. Απέθ. τό18ΐ5.

ΚΑΛΠΟΓ ΡΝΙΟΣ, Ιούλιος , Σικελιώτης 
εζη το 280. Μ. X. Εκ των ποιημάτων, 
του σώζονται Iπτά εχλογα ΐ. Εξεδόθησαν 
εις τήν Μιτταυΐαν το 1774.

ΚΑΛΠΙ*ΟΤΟΣ ΙοΛιχνός, Γερμανός, έν 
δοξος περιηγητής τοΰ Καυχάσου καί τής 
Γεωργίας εις τήν Ασίαν. Λφήχε σύγ
γραμμα των μερών τούτον/, τό όποιον 
συντείνει μεγάλα; είς Ανάπτυξιν τής I- 
ςορίας, τής Γεωγραφίας, τής Εθνογρα
φίας, καί των διαλέκτων των τόπων 
τούτων- Εζη τό 1807. Μ. X.

ΚΑΛΧΑΣ, υιός τοΰ θέφορος, έχρη· 
μάτισε μάντις οίονοσκοπος άριςος. ότις 
χαί συνεςράτευσε μετά των Ελλήνων 
είς τόν πόλεμον τής Τρωάδος, προλό
γων είς αυτούς τά μέλλοντα, τόν εσε- 
βοντο κοινώς όλοι οΐ Ελληνες κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Ομήρου.

ΚΛΜΒΥΣΗΧ, υιός τοΰ Κύρου, καί 
δεύτερος βασιλεύς των Περσών* έκυρίευ- 
σε τήν Αίγυπτον αίχμαλωτίσχς καί αυ
τόν τόν βασιλέα της. ΐδών είς τό ονει- 
ρόν του, ότι ό αδελφός του Σμέρδις ,θέλει 
λάβει τόν θρόνον του τόν εφόνευσ*. Ηρά- 
σθη τήν αδελφήν του Μυρσνην, καί τήν 
ενυμφεύθη* χύτη δΐ μίαν ημέράν επειδή 
ενθυμήθη τόν σκληρόν θά/ατον τοΰ α
δελφού της Σαίοδου, καί έδάχρυσε, ορ- 
γισθϊΐς ε/αντίυν της τήν εχτύπησεν εις
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**ΐν κοΛίαν, καί τήν εθανάτωσε. Ενω 
άνεοαινε τον ίππον 'του επεσε το ξίφος 
απο τήν θήκην του καί τον έπλήγωσε 
καιριως, καί μετ όλίγας ήμε'ρας άπε’θανε.

ΚΑΜΗΝΙΑΤΗΣ Ζ. Ιωάννης Κα- 
μηνιάτης .

ΚΛΜΙΛΟΣ 2κρο’φας, έφευρετής της 
παιδαγωγικής ποιητικής, εϊς τήν όποι
αν ευδοκίμησε μεγάλως ώς ουρείς άλ. 
λος. Κζη το 1570,

ΚΛΜΙΛΟΣ Φρούριος, άνήρ επίσημος 
εις το ς-ρατιωτικόν, καί πολιτικόν. Ε_ 
χεεροτονήθη Δικτάτωρ, καί εφερεν εις 
«κβαοιν ίνδοξον τήν πολιορκίαν των Βε 
ίΐων, πολεως τής Ιταλίας, 'τήν όποιαν 
έπολιάρκουν δε’κα ολόκληρα ετη. Μετά 
τοΰτο εθριάμβευσε κατά των Βολούσκων, 
καί επειτα εκίνησε τά όπλα κατά των 
Φαλ/σκων, ίΟνος έν Ιταλία κατά το 396. 
Γί. X. Οί Γωμαϊοι όμως εφάνησαν πρός 
αυτόν άχάρκςοι, καθότι επειδή τόν ε- 
συκοφάντησεν ένας, ότι εξώδευσεν εκ των 
λαφύρων, εξωρίσθη καί κατεδικάσθη εις 
ζήλιαν· άλλ ή Γερουσία γνωρίζονσα τήν 
αξίαν του άνδρός, [καί μάλιςα διά νά 
άπαντήση τάν οργήν των Γάλλων, οί- 
τινες εκινησαν κατ αυτών πόλεμον, ά- 
κυρωσασα τό ψήφισμα ,τής καταδίκης, 
τόν άνεκάλεσε βοηθόν τής πατρίδος τοΜ 
Ρώμης. Αμα ?φθασεν ό ΚάμιΑος ετρεψε 
τους εχθρούς *ίς φυγήν, καί ήλευθέρωσε 
τήν Ρώμην, καταπαύοας καί τάς ςά- 
οεις του λαοΟ, οιτινες διαιρεθίντες εις 
φατρίας, ήθελον να βοηθησωσι τούς ίχ· 
θροΰς' όθεν πρός άμοιβήν ελαβε τόν Τί· 
τλον τοϋ Γενναίου, καί ώνομάσθη πατήρ

τής πατρίδος. Εκτυπήθη από πανώλην 
καί άπε’θανε τό 365. Π. X. Εις τιμήν 
του δε μετά θάνατον, τόν εςησαν εις 
τήν αγοράν έξ άγαλματος έφιππον.

ΚΑΜΟΕΝΣΗΣ Λοδοβϊκος, ένδοξος, 
ποιητής Πορτογάλλος. Πολέμων .κατά, 
των Οθωμανών έτυφλώθη τόν εναν οφθαλ
μόν* συνε'γραψε διόίφορα ποιήματα, ώ- 
νομάζετο ό Βιργίλιας τής Πορτογαλλί- 
ας. Απεθανεν εις τήν Λισβωνα πρωτεύ
ουσαν τής Πορτογαλλίας τό 1579. εις 
μεγάλην δικςυχίαν* {ζη όσχάτως από 
ελεημοσύνην αιχμαλώτου τίνος, τόν ό- 
Λιοΐον είχε λάβει από τήν Τύαν, πάλιν 
τής Ασίας εις τάς Ινδίας.

ΚΑΜΟΣ Διε'γος Πορτογάλλος· εζη κα* 
τά τόν χρόνον i486. Ουτος άνεκάλυψε 
τά παραθαλάσσια τοΰ Κο’γκου, συνωδευ- 
μένος ύπό τοϋ Νιρεμβεργικοϋ κοσμο- 
γράφου Μαρτίνου τοΰ Βεχαιμοϋ.

ΚΑΜΠΑΜΕΑΑΣ Τομάζος, Ιταλός,^λαμ. 
πρός φιλόσοφος καί ρήτωρ, Εκατηγο, 
ρήθη ώς αιρετικός, καί, ότι ήθελε νά 
παραδώση τήν Κεάπολιν εις τούς εχ
θρούς* όθεν εολήθη επτάκις εις τά πλέ' 
0ν σκληρά βασανιςήρια* άλλ ή άθωότης 
του εθριάμβευσε* εμεινεν όμως εις φυ
λακήν χρόνους 27, ελευθερωθείς άπερα- 
σεν εις τήν Γαλλίαν, καί απεθανεν εις 
τά Παρίσια τό 1639,

ΚΛΜΠΕΝ02 Ιωάννης, ένδοξος Ολλαν
δός. Ουτος έςάλη ώς πρέσους πρός τόν 
εν τη Κίνα ύποβασιλεα τής Φοκίας · 
Εζη δε τό 1662. Μ. X.

ΚΆΜΠΟΣ ένδοξος Πορτογάλλος* ε
ζη κατά τόν χρόνον 1508. Μ.Χ· Ούτοί
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περιε'πλβυσ* τήν Κοβαν νηβον, *<*'άλ
λα ; νήσους, χαί άνεχάλυψε πολλούς 9η 
σαυροΰς' όβεν καί ετιμηθη μεγαλως πα- 
ρ ά τής Πορτογαλλιας .

κΧΝΑΧΟΪ, περίφημος άγαλματο- 
«βιός ex Σικοώνος μαθητής τοΰ Πολυ
κλείτου. Παυσ.

ΚΑΝΔΑΝΗΣ, φιλόπονος άνατόμος τοΰ 
δέκατου ογδόου αίώνος. Ουτος ελάμπρυ - 
ν ϊ  ^ήν τοΰ Παταβίου σχολήν μέ τάς 
νέας εύρεσεις [του ιί«  τήν Αν ατομίαν 
χαί Φυσιολογίαν’ εχαμε τά . άξιόλογα 
έχ$ΐνα «6ΐρα(ΑΛ'Γβΐϊ γενν&αεΜςφ xoti 
άπεδειξε τήν αληθή θεωρίαν τ η ; π ε- 
ψε»ς καί αλλα.

ΚΑΝΔΪΔΗΣ, Ισαυρίνός, περί τον πόμ- 
πτον καί εκτον αιώνα. Εγραψεν εις βι
βλία τρία ίςορίαν από τοΰ 457. εως 
491. τής οποίας σώζονται μικρά τεμά
χια, τά όποια διόσωσεν ό Φώτιος κα{ 
Σουίτας .

κΧΝΘΑΡΟΣ, Αθηναίος» κωμικός, συν- 
ίγραψε 5ρά[εατα, Μήδεια, Τ-ηρεΰς, Συμ- 
μαχίαι, Μύρμηγκες, Ληδόνες, καί άλ
λα τινά ·

ΚΑΝ0ΒΑ2 Αντώνιος, ^Ιταλός, περί
φημος γλύπ^?· Πολλά των άγαλμάτων 
του εΰρίσχονται εις τήν Ιταλίαν, Γαλ
λίαν, Αγγλίαν, Ρωσσίαν καί Αμερικήν 
τον νομίζουσιν ως νεον Φειδίαν, έγνω- 
ριζε χαί τήν Αρχιτεκτονικήν, καί ζω- 
γραφικήν' άπίθανεν εις τήν Βενετίαν »«. 
τά τό 1882. ετιμήθη μεγάλωε τόν 
Ναπολεοντα αδτοκράτορ* τής Γαλλίας 
μέ τίτλον Ιππο'του, χαί μισθόν έπι ζω. 
ήςτου. Εκ τούτου φαίνεται γεγλυμμε’-

νος ό Ναπολέων θαυμάσια. Γπήγεν είς 
τδ Αονδίνον, χαί ετιμήθη καί δχεϊ μ8- 
γάλως παρά των Αγγλων, χαί άπήλαυ- 
σε χαί μεγάλην χρηματικήν ποσότητα,

ΚΑΝΟΣ Σεμπαςιάνος, άπό τήν Ι
σπανίαν, κυβερνήτης ενός πλοίου τοΰ 
περίφημου περιηγητοΰ Ερνάνδου Μα- 
γελλάνου. Ακολουθών ό Κανος Σεμπα - 
τιάνος τόν Ερνανδετην είς τάς περιη- 
γήσεις του , άνεχάλυψεν εν τφ μεγάλο, 
βχεανώ τάς Φιλιππίνας χαί Λαδρόνας 
νήσους’ αλλά φονευθείς & Ερνανδε’της 
υπό των αγρίων επί τής νήσου Ματά- 
νης, περιόπλευσεν ό Κανος με τό χυβερ- 
νόμενον ύπ αύτοΰ πλοΐον, τό Ευελπες 
άκρωτήριον τής Αφρική; καί ύπεςρεψεν 
είς τόν λιμε’να τής Σιβιλλίας. Ο^πρώτος, 
όςις περιήλΟεν 3λην τήν σφαίραν εις δι. 
άςημα τριών tχρόνων, καί ενός μηνός, 
χαί επόςρεψεν είς τήν Σιβιλλιαν πολιν 
τής Ισπανίας. Κάρλος ό πέμπτος τόν 
έχάρισε μίαν σφαίραν χρυσήν με επι
γραφήν “  ό πρώτος ός-ις εχαμε τήν πε
ρίοδον όλης τής γήινου σφαίρας „  Α
πίθανε τό 1582.

ΚΑΝΤΗΣ, Εμμανουήλ, φιλόσοφος, 
άπό τήν Προυσιαν, υιός ενός Εφιππίου, 
οςις εξεδωχε διάφορα συγγράμματα, Φυ
σικήν ίςορίαν, τήν fe'eupixv τοΰ ούρανοΰ, 
τό Κριτικόν -του καθαρού δικαιώματος, 
τό rovlov εταραζεν όλην τήν Γερμανί
αν* εζεδοθη τό 1781. άπε'θχνε δέ ουτος 
τό 1804 .

ΚΑΝίΙΝΟΣ, Αθηναίος, όςις εζεδωκε 
τό ίσχυροτατον ψήφισμα κατά τών άδη- 
κούντων τόν δήμον τών Αθηναίων. Εενοφ*
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ΚΑΠΑΝΕΓ2, £πό το Αργος» MS
τοϋ Ιππονόου, εις των Ιπτα ηγεμόνων 
των Θηβών.

ΚΑΠΕΛΑΟ-ΒΙΑΓΚΑ» ένδοξος γυνή 
άπό την Βενετίαν, δια την [ωραιότητα 
χαί τον τρόπον της, τήν ένυμφεύδη ό ρό
γας Δοΰξ της Τοσκάνης Φραγγισχος . Δ- 
πίδανεν από φαρμάκι, τό όποιον είχε 
προετοιμάσει διά τον άνδράδελφον της 
Φερδινάνδον τό 1587.

Κ Δ* Π ΕΤΟΣ , είς των μνηφήρων της 
Ιπποδάμειας, φονευδείς υπό τοϋ πατρος 
αυτής Οΐνομάου. Παυσ.

ΚΑΠΗΣ Κλαΰδιος, έφευρετής χαΐ’δι
ευθυντής τοϋ Τηλεγράφου. Απεδανεν εις 
το Πχρίσιον τόΐ805,

ΚΛΠΙΛΑΧΗ, μία των πλίον ηγαπη- 
με'νων γυναικών, τάς όποιας εΤχενόΚα- 
λίφης της Βαβυλώνος. Αΰτη έσύναξε με
γάλους δησαυρούς, επειδή ήτο πολλά 
ωραία, χαΐ πολλά φιλάργυρος' ύπεχρε- 
ώΟη επειτα νά τους παραδωση τον Καλι- 
φην Αλιμοχτάδην , ό<ςις εδανάτωσε χαι 
τόν υιόν της Αλμοτάζην περί τά 869. 
Μ. Χ.'μή δελουσα νάπροσφίρη ποσότητα 
μεγάλην χρημάτων, τήν όποιαν εζητοΰ- 
σε άπ αυτήν.

ΚΑΠίΔΟϊΠΟΣ, Λελιος, Ιππόλυτος, 
Κάμιλος, καί Ιούλιος αδελφοί , Ιταλοί 
άπό τήν Μαντοβαν. Κςάδι τ̂αν όλοι πε
ρίφημοι ποιηταί* δ Αέλιος συνέγραψε π#- 
ρϊ χαλογήρων. Απίθανε τόΐ560 .

ΚΑΠΙΤΩΝ, Λΰχιος, ις-οριχός. Εγρα
ψαν Ισαυρικά βιβλία 8 . Μετάφρασιν της 
επιτομής Εύτροπίου Γωμαϊςί, χαΐ περί 
Λυχίοις χα'ι Παμφυλίας. /

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ζ. Ιωάννης Καπο- 
δίςριας.

ΚΑΠ0ΝΗ2 Πέτρος » περίφημος από 
τήν Φλωρεντίαν . Ο βασιλεύς τής Γαλ
λίας Κάρλος ό όγδοος χυριεύσας τήν Ι
ταλίαν, ήθελησε νά χατοιχήσνι είς τήν 
Φλωρεντίαν, ήτις είχε παραδοδη με συν 
βήχας* ό Καπόνης εχλεχθη. διά νά όμι- 
ληση περί των συνδηχών, ος-ις- παρουσι- 
ασδεϊ ς πρός τόν βασιλέα άνίγνωσε τούς 
νομούς μέ τούς όποιους επρεπε νά ύπο_ 
χηται ή πατρ/ς του· άλλ ό τολμηρότα
τος Καπονης δυσαρεςηδείς τούς ήρπασεν 
από τάς χεϊρας τοϋ άρχιγραμματίως, 
χαΐ μέ δυμόν τούς έξεσχισε λίγων πρός 
τόν βασιλέα, “  αυτούς τούς νόμους δεν 
τούς δεχόμεδα, πρόςαξαι νά χτυπήσουν 
τό τύμπανον, χαΐ εγώ δίλω κάμει νά ση- 
μάναυν τάς καμπάνας. , ,  Αΰτη ή τόλμη 
έφόβισε τόν βασιλέα, χαΐ εδωχε τήν πλη
ρεξουσιότητα είς τόν Εαπονην, νά μετρι- 
άση τάς συνδήχας κατά τήν δίλησίν του* 
έχ τούτου εγινε χαΐ παροιμία, ότι *νας 
Καπόνης ησύχασε τούς Γάλλους. Τούτο 
συνέβη κατά τό 1494.

ΚΑΠΟΤ2, Πρίγγιψ των ίπαρχίων της 
Κασπίας θαλάσσης. Εςάδη μέ μεγάλην 
ΰπόληψιν είς όλην τήν Ασίαν * ήτο σο
φός x ji εύγλωττος, πλουτισμένος μέ πολ- 
λάς άρετάς, διά τοΰτο επωνομάσδη Η
λιος* ύπερασπίζιτο τούς πεπαιδευμένους* 
ϊνας ποιητής τόν άφιε’ρωσεν εν ποίημα» 
χαί αΰτος τόν αντάμειψε μέ 40 χιλιάδας 
δραχμάς. κβασίλευσε χρόνους πεντήχον- 

/ τα, επειτα τόν εϋγαλαν από τόν δρονον. 
Επειδή δέ ήρώτησε τήν φΐτίαν τής έχδρο-
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νήσεως τον ίποκρίδηβαν ό τ ι ητον ή «δ- 
ς-ηρότης τον* ό 8* Καπους άπεκρίθη S- 
τ ι  τοΰτο ήτο μια προφασις* καθότι εί- 
πεν, εγώ δέν ήθελα φδασει εις αυτήν 
τήν κατάς-ασιν , αν δεν διετηροΐσα τό
σον ακάθαρτον αιμα, όποιον είσΟε σείς. 
Απίθανε μετά ενα χοονον το 999. Μ X.

ΚΑΡ, οίός τοΰ Φορωνίως, άπδ τοΰ 
όποιον ελαβε τήν ονομασία* ή εν τή 
Ασία χώρα Καρια. Ηρ·δ. Λίγουσιν, ό
τ ι εβασίλευσεν ε’ς τά Μέγαρα, οπον 
έκτισε μίαν άχρόπολιν καλουμί/η/ Κα 
ριαν ο τάφος τον εΰρίσχεται εις τήν 
όδόν τής Κόρινθου.

ΚΑΡΑΒΑΓΙ02, Μιχελάγγελος Ιτα
λός περίφημος ζωγράφος . Απίθανε τό 
1609,

ΚΑΓΑΤςΚΑΚΗΣ, ί,δόξας χαΐ περι
βόητος ςρατηγός των Ελλήνων , Εγεν- 
νήθη περί τα 1775. εις Μαυρομάτι χω- 
ριον των Αγραφων. Μέχρι τής ανδρι
κής τον ηλικίας μετήρχετο τήν ληςεί- 
ναν, μετά τον Κατζαντωνη όνομας-ον 
Αρχιλητο^· Μετά ταΰτα ήλθεν ε;ς τήν 
δούλενσιν τον περιβοήτον Λ λή-πααά 
των Ιωαννίνων. Τό Ι82ΐ. εις τήν γενο- 
μίνην κατά των Τούρκων ίπανάςασιν 
τών Ελλήνων, ελαβε καί αυτός τά ό
πλα κατά των εχθρών καί επραξε με
γάλα κατορθώματα, παραλείπων τά 
προ τής άρχηγίας τον εις μικρόν διά- 
ςημα καιροΰ ήλεοθίρωσε τήν ςερεάν Ελ
λάδα άπο τούς Τούρκους, Εκαμεν εκεί
νην τήν αξιομνημόνευτου νίκην εις Τά- 
χωβαν, καί απεκλεισεν ολας τάς δυνά
μεις τον Κιουταχή μόνον εις τάς Αθή

νας» χαΐ ηδελε βε'βαια τόν διώξει' καί 
εχεΐθεν, εάν δέν εγίνετο δδμα μιας' α
προσδόκητου παρά τήν διαταγήν νου 
μάχης, Ο Κίουταχής δέν ε’φοβεϊτο το- 
σον τό έθνος ολον των Ελλήνων, οσον 
τήν άξιότητα τούτον τοΰ δραοηριου αν- 
δρός. Ητον αγράμματος άλλ ηλχυε τας 
χαρδίας των ςρατιωτών με την πείθω 
τής /φυσικής Ρητορικής. Τό σώμα τον 
έτάφη εις τήν Σαλαμίνα, κα. ή κνβερ - 
νησις επε’νθησε τόν Θάνατόν τον μέ με
γάλη·/ πομπήν επιτάφιον.

ΚΑΡΑΚΑΛΑ2, Μάρκος Αίρήλιας Α» 
τωνΐνος. Εγεννήθη εν Λουγδο.ω το 188. 
Μ.Χ. Ητον υιός τον Σεβήρον καί τής 
Ιουλία ς- έκηρύχθη αύτοκράτωρ ύπό τών 
ςρατ/ιωτών, τήν ημέραν καθ ήν άπο- 
Θανεν 6 πατήρ τιυ . Εχων δέ αντιπά
θειαν πρός τόν αδελφόν του Γεταν, τό/ 
έμαχαίρωσ;/ εις τάς άγκάλας τής μη- 
τρός των Ιουλ.ίας· έμει/ε δέ μονάρχης 
ό άδελφοκτόνος ούτος, καί μέ άπατας 
εκερδισε την ευ/οιαν τών ^οατιωτών, 
καί τόν έδικαιο,σαν καταδικάζοντες τόν 
Γεταν ώς εχθρόν τής πατρίδος. Απε
ρίγραπτα είναι τά κακά, όσα επραξεν 
ουτος ο τύραννος* εκηρυςε πανταγοΰνά 
τόν όνομά ζουν Αλέξανδρον, ή μέγαν Αν 
τωνΐ/ον* ελθων εις Αλεξάνδρειάν, γ.αΐ 
εκεΐθεν εις Αντιόχειαν έχρωμ άτισε τάς 
πεδιάδας μέ ανθρώπινον αίμα* τέλος 
εκατόνταρχος τις τόν ίφόνευσε τό 217. 
και ή ήμερα αϋτη εγινε χαρμόσυνος » 
καί αφήκε "μνήμην εις τούς μεταγε/ε” 
ιςεοους, όμοια* μ εκείνην τον Νέρωνες 
και τών τουτου όμοιων.
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ΚΑΡΑΚΟΙ, τρεις αδελφοί Ιταλοί ά- 
«4  τήν Βελωνιαν, περίφημοι ζωγράφοι, 
καί θεμελίωταί -too σχολείου της Λομ
βαρδίας* έξ ών ό μέν Αύγους-ϊνος άπε- 
θανε το 1602. ό Αννίβας το 1609. ό δέ 
Λουδοβίκος το 1619. άφοΰ ε πλούτισαν 
τήν πατρίδα των, καί όλην τήν Ιταλί
αν από τάς πολυτίμους εικόνας των.

ΚΑΪΡΑΝΟΣ, άπόγονος τοΰ Ηρακλε'ους· 
ούτος ελδών με [χίαν αποικίαν Αργειων 
εις τήν Μακεδονίαν, και κυριεύσας με- 
γα (χε'ρος αυτής, εσύςησε πρώτος αυ
τόθι το Μακεδονικόν βασιλείου. Ιίλουτ.

ΚΧΡΑΝΟΣ , υιός τοΰ βασιλεως Φι
λίππου καί τής Κλεοπάτρας, αδελφός 
όμοπάτριος τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου , 
Ουτος ίφονεόθη ,ύπό τής Ολυμπιάδος , 
ή κατ άλλους ύπό τοΰ Αλεξάνδρου.

ΚΑΡΑΣ, Καλίφης τοΰ Ενδερή, ένδο
ξος Μουρδής εις τόν καιρόν τοΰ Σουλ- 
τάν Μουράτ τοΰ πρώτου. Ούτος ευρισ
κόμενος μετά τοΰ Οθωμανικού «ςρατεύ- 
ματος εις Αδριανούπολιν, καί κρίνων 
ΰπόθεσιν τινα σπουδαίαν καί γενικήν 
άπε'βαλε τήν μαρτυρίαν τοΰ Σουλτάνου, 
όστις θαυμάζων διά τό όνειδος αυτό τοΰ 
Κάρα, τοΰ έζήτει τήν αιτίαν τής τοι- 
αύτης καταισχύνης, αύτάς δέ μόλην 
τήν ελευθερίαν τώ άπεκρίΟη· εγώ τιμώ 
βέβαια τήν μαρτυρίαν τοΰ βασιλεως μου, 
αλλά δέν επεται να ήναι δίκαια κα
τά τον τροπον τής διοικήσεως, μήτε 
νά εχη τό κύρος της εις αυτήν τήν πε 
ρίς-ασιν, καθότι δέν βλε'πω τόν βασι- 
λεα μου νά παρευρισκηται όμοΰ μέ τούς 
άλλους Οθωμανούς καί εις τάς κοινάς

παρακλήσεις καί δεήσεις πρός τόν θεόν
Ο βασιλ εύς άκουων τουτους τούς λόγους» 
μετεβαλε τροπον ήμερωτερον καί δη. 
μοτικώτερον. Εκτισε δέ εις Αδριανού- 
πολιν καί ενα περιφημον ναόν.

ΚΑΡΑΪΣΙΟΣ, τύραννος εις τήν Βρε
τανίαν. Εγεννήθη εις τήν Γαλλίαν* 
ύπήρξεν άριςος ναυτικός' είχε λάβει ύ
πό τήν οδηγίαν του ενα ς-ολ,ον π αρά 
τοΰ Μαξιμιανοΰ Ερκουλίου, διά νά προ- 
φυλαττη τά παράλια του Βελγίου, καί 
επειδή κχτεδικάσθη ύπό τοΰ Μαξιμια- 
νοΰ διά τινα συμβάσαν υποψίαν, μαθών 
τοϋτο ελαβε τόν ςόλον καί κατεφυγεν 
εις τή ' Βρετανίαν, όπου ένθουσιάσας τό 
έθνος εις άποςασίαν, έκηρύχθη Αυτοκρα. 
τωρ, καί πολεμήσας κατά τοΰ Μαξι- 
μιανοϋ τόν εβίασε νά παραχώρηση τήν 
Μεγάλη·/ Βρετανίαν, καί τό όιξίωμα τοΰ 
Αυγουςου. ΛΙετ ολίγον καιρόν τον έ- 
φονευσεν ένας άξιωματικός του τό 294 
εις ηλικίαν 50. χρόνων.

ΚΑΓΒαΓΙΑΑΗΣ' ούτος από άπλ.οϊς 
ςρατιώτης άνεφάνη περίφημος, δόκιμός 
καί τολμηρός οδηγός τών Ισπανών εις 
τάς θαλασσοπλοΐας επί τής Μεσημβρι
νής Αμερικής, τό 1546. άνεκάλυψε τήν 
Παραγοναίαν μεγάλην πολιν τής Αμε. 
ρικής, τήν Πλάταν επί τής επαρχίας 
τοΰ Περοΰ , καί διάφορα έκεΐσε μεταλ
λεία .

KAPBAP02 Φραγγίσκος από τήν Ολ- 
λάνδα. Εζη τό 1631. Μ.Χ. έχρημάτι- 
σεν ένδοξος θαλασσοπόρος, περιπλεύσας 
τογ Αμαζόνιόν ποταμόν, καί άνακαλύ- 
ψας πολλά άλλα μέρη επί τήν γήϊνεν
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σφαίραν.
κΧΓΒΕΓΟΣ Αγγλος επίσημο; περι

ηγητή;. Ουτος έξηρεύνησε καί άνεκά* 
λυψε τα ενδότερα μέρη τής αρκτικές 
Αμερική;· ίπροχώρησε μέχρι των αρ
κτικών αίγιαλών τής Αμερική;, καί τή ς 
παρ αυτήν κρυς-αλλωμενη; θαλάσση;, 
καί άπέδειξεν διά τής άνακαλύψεω; τχύ- 
της, οτι δέν υπάρχει κατά τό δυτικο- 
βόρειον διάπλου; ευχρητο;.

ΚΑΡΔΑΝΟΣ Γιρόλαμο; Ιταλό; από 
τήν Παυΐαν, Ιατρός, φιλοσοφο;, καί μέ- 
γας μαδηματικό;· δελων δέ να συςηση 
ιδιαιτέρα; παραλόγου; δοξασία; του , 
χατεδικάσδη άπό τό ιερόν διχαςηριον, 
καί έφυλαχώδη* έπειτα έλευδερωδεί; ά- 
πίρασεν ε!ς τήν Ρώμην, οπού χατεδιχά- 
σδη τό 1576. μεταχειριζόμενος τήν Α
γρονομίαν.

ΚΑΙΈΤΟΣ Νεαπολιτάνος τό γε’νος, 
επιτήδειο; πυροβολικής, καί πολλά προσ
ηλωμένο; εϊς τόν Αλή-πασαν.

ΚΑΡ1ΝΟΣ Μάρκος Αυρήλιος, υιός τοϋ 
Κάρ, όνομασδεί; πάρ αυτόν Κχΐσαρ, καί 
ςαλεί; πρός τούς Γάλλους, έδόδη εις 
τά ς άσωτιας, καί έπολεμει με τόν Διο- 
κλητιανόν, καί μετά πολλά; μάχα; ε- 
φονεύδη εΐ; την Σερβίαν τό 285. Π. X. 
παρά τινο; χιλίαρχου τοΰ όποιου εβία- 
<τε τήν γυναίκα.

ΚΑΓΚΙΝΟΣ, Ακραγαντΐνος, ποιητή? 
τραγικό;· ουτος εδίδαξε 160. δράματ.

κλΡΛΗΣ Ριναρδος, εγεννήδη εί; τήν 
Ιουςινιανοΰπολιν, πόλιν ε ί; τόν κόλπον 
τής Βενετία;· εςάδη περίφημο; φυσι
κός, μαδηματικό;,. ποιητή;, ίς-ορικό;,

κριτικός, Αρχαιολόγος, πολιτικός, Ι« -
τρο;, φιλοσοφος ένδοξος, καί γλαφυρός 
γραμματικό;· άπεδανε τό 1795. *1ς τό 
Μιλχνον πίμπτωχος.

ΚΛΡΛΗΣ Κοντέ; Ανδρε'ας, εγεννήδη 
εΐ; τό Μιλάνο, καί άπεδανεν άπό Απο
πληξίαν τό 1801· Περιήλδε διάφορους 
πολιτεία; μεταξύ των όποιων ή Ρώμη 
τω έφάνη ή ωραιότερα, οπού διετριψεν 
αρκετόν καιρόν, καί συνέγραψε βιβλία 
ήδικά .

ΚΑΡΛΗΝΗΣ, Ιωάννη;, ζωγράφος άπό 
τήν Γένοβαν, πεείφημο; ε ί; τόν χρώμα** 
τισμόν καί τήν σκιαγραφίαν. Απέδαν8 
τό 1630.

ΚΑΡΛΟΣ Λιναϊο;, μ ίγα ; φυσιολόγο? 
Σβεκό;. Εχρημάτισε διδάσκαλος της Φυ
σική; ε ί; τήν πατρίδα του. Βπεισε πολ
λούς των μαδητών τουνά πλουτησωσ8 
τήν φυσικήν ίςορίαν διά περιηγήσεων» 
καί διά τοΰτο ωφέλησε πολύ, τά ; δύω 
ταύτα; έπιςήμας, οΐον τήν Φυσικήν καί 
τήν Γεωγραφίαν. ( Πότε τάχα θάλει γεν
νήσει τινά Λιναΐον καί ή Ελλάς, ή πα- 
τρί; των αρχαιότατων περιηγητών καί 
φυσιολόγων, οςι; δίλειδιασπειρει τού; μα* 
δητά; του τούλάχιςον εις ερευνάν τής 
πατρίδο; του, όπου κρίπτον ται το- 
σοϋτοι δησαυροί τής φύσεω; καί τή ; Αρ
χαιολογία;) Εζη ουτος ό περίφημο; φυ“ 
σιολόγο; τό 1740. Μ. X.

ΚΑΡΛΟΣ, Με’γας βασιλεύ; τή ; Γαλ
λία;· έςάδη εί; το>» μεγαλητέρων Ιΐριγ* 
γίπων, οσοι εβασίλευσαν εί; τήν Ευρώ
πην· ήτο καλοκάγαθο;, εϋσπλαγχνο?
προ; τού; πίνητα;, μ όλον ότι ητον α
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γράμματος -τον νομίζουβιν ώς «να τωνσυν- 
νέτων του αϊιΰνοςτου, εκ της πείρα; τήν 
όποιαν ελαβε συναναςρεφάμενος με τούς 
πεπαιδευμε’νουιγ. Απέδανε τό814. Μ, χ, 

ΚΑΡΑΟΣ εννατο; βασιλεύς τής Γαλ
λίας. Ανεβη είς τον θρονον εις ηλικία* 
10. χρόνων, καΓ. άπε'Οανεν εϊς ηλικίαν 24* 
άποδνήσκων μεπενοει ^διοτι έβασίλευσε, 
καί διότι επί τής βασιλείας του συνέβη 
εκείνη ή άποςασισ, ή Αεγομένη τοΰ άγι
ου Βαρθολομαίου τήν 24. Αύγοΰςου 1971, 
εις τήν όποιαν καί έφονεόδησαν 140. χι
λιάδες Καλβινιςαί.

ΚΑΡΑΟΣ, ιβ . βασιλεύς τής Σβεκίας. 
έςάδη εις των περίφημων πολεμιςων. Τά 
προτερήματα του ήσαν, άφοβία καί αν
δρεία, άλλ επειδή καί είχε μεγάλην μα
νίαν διά τόν πόλεμόν, αδυνάτησε τόβα- 
σιλειον του* ούτος έλαβε μεγάλην φή“ 
μην εις τήν μάχην τής Νάρβας, όπου 
μέ 8. χιλιάδας ς-ρατιώτας ενίκησε .50. 
χιλιάδας Ρωσσους. Εφονεόδη εις τήν μά* 
χην τοΰ Φρεδιρίκου.

ΚΑΡΑΟΣ πρώτος βασιλεύς τής Αγ
γλίας, τής Σκωτίας, καί τής Ιρλάν- 
δας. Μετά τον δάνατον τοΰ Γιακώμου 
πατρος του προτερον, εγινε διάδοχος τοΰ 
δρονου τό 1625. Μετά 4. χρόνους συνε- 
βησαν δ.αφωνίαι μετά τής συγγκλήτου, 
το οποίον επεφερε τόν εμφύλιον πόλε
μόν τό 1641. Μετά δε τήν μάχην τοΰ 
Ναξεπι τό εδνος έκηρύχδη ανεξάρτητον^ 
και ο βασιλεύς ύπεχρεωδη νά καταφυγή 
εις τό Οξφορδ. καί μετά μίαν μικράν 
άνδίφασιν ύπεχρεωδη νά παραδοδή εις 
τον λαόν, οϊτινες τόν περιώρισαν εις έ

να φροΰριον* επιτυχών ευκαιρίαν κάτι.
φυγεν εις τήν Σκωτίαν, αλλά πάλιν ε_ 
πιάσδη τήν 20. Ιάννουαρίου 1648, καί 
έφί’ρδη εις τό παλάτιον τοΰ άγιου Ιω - 
άννου, όπου «παρουσιάσδη «ίς τό τοπ ι
κόν κριτήριου, οϊτινες τόν κετεδίκασαν 
εις κεφαλικήν τιμωρίαν τήν 13. Ιαννου. 
αρίου 1649. εις ηλικίαν 49. χρόνων. Ε- 
βασίλευσε χρόνους 24.

ΚΑΡΑΟΣ, αδελφός τοΰ βασιλε'ως τής 
Ισπανίας Φιλίππου τοΰ τρίτου, Καρδι- 
νάλη; και διοικητής εις τούς λεγομέ
νους χαμηλούς τόπους, επαρχίαν τοΰ 
Βελγίου. Η Ισπανία δεωρεΐ τούτον τόν 
Πρίγγιπα ώς ένα μεγαν Ηρώα, καί ώς 
ένα των ενάρετων συμπολιτών της. Α
πίθανε τό ΐ64ΐ. Μ. X.

ΚΑΡΜ ΑΝΙίΙΛΗΣ Φραγγίσκος, Ιτα
λός περίφημος άρχιςράτηγος, υιός ίνός 
εγχωρίου' ούτος εις τήν νεότητά του έ
βοσκε χοίρους, έπειτα εγινε ς-ρατηγός 
μέ τήν ανδρείαν του, καί μετά καιρόν 
άρχιςράτηγος εις τά ςρατεύματα τοΰ 
Φιλίππου Βισκοντη Δουκός τοΰ Μιλά
νου, όςις διά τάς λαμπρός του πράξεις 
τοΰ έδωκε τήν αδελφήν του εις γυναίκα, 
Αύτό τό συνοικέσιον τοΰ «προξένησε πολ
λούς έχδρούς, καί τόν Δούκα γυναικα
δέλφου του. Ο Καρμανιώλης βιαζόμενος 
απερχσεν εις τήν δούλευσιν των Βένε
των δυσχρεςηαέ/ος' ούτοί δε εχοντες 
πόλεμόν μέ τόν Βισκοντην, εδωκαν ύπό 
τήν οδηγίαν του τά ςρατεύματα των, ό_ 
ςις τόν ε’νίκησεν εις πολλάς μαχας, 
καί τόν ύπεχρεωσε νά ζητηση την ει
ρήνην. Αλλ οί Βενετυί ΐίςερον ύποπτευ-
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μιος πρός αυτούς εις x*‘P°' ouv- 
βηκών τής ειρήνη;, και προσέτι διότι 
έφερόη ΰβριςικως προς τούς ̂  νομοβε- 
τ&ζ των τον ε φυλαχ ω σαν, και τον st- 
πεκεφάλισκν.

ΚΑΡΜΗΛΙΤΗΣ πατήρ Φίλιππος ό Α. 
γιοτριαδίτης Ολλανδός τό γόνος, επί
σημος βαλασσοπόρος· εζη τό 1629. Μ.Χ. 
Ούτο; περιήλ^ε τήν Περσίαν καί τάς 
Ινδίας, τού όποιου ή περιήγησις εΐσήξε 
πολλά, εις τήν Γεωγοαφιαν,

ΚΑΙ'ΝΕΑΔΗΣ, φιλόσοφος Ελ.λην ε- 
ςάλη εΐ; τήν Ρώμην από τούς Αθηναί
ους δι επίσημον όπόΟεσιν. Οταν ό Κά- 
των τον ηχούσε νά όμιλή, έπεισε τήν 
βουλήν νά δώση δγλίγωρον τέλος εις τήν 
υπόδεσι ν, περί τής όποιας ήτον ό/.όγος, 
ώς ουσα επικίνδυνος ή διατριβή του, ε
πειδή είχε τόσην ευγλωττίαν καί δύ- 
ναμιν τού λε'γειν, ωςε παρίς-αινε τ° 
ψεύδος αντί τού αληθούς, καί τάνάπα- 
λιν. Απεθανε το 129. Π. X.

ΚΑΡΝΟΤΗΣ, εις <εών αρχηγών ά —ο- 
ςατών τής Γαλλίας· ε<ςάόη περίφημος 
πολεμιςής, ώς · Ανσις Τριμοάρδος, Ρο- 
βεσπιέρης, Ναπολέων Μπο/οπάρτη; , 
Μορον. Οΰτος έκαυχατο προσέτι, ότι έ- 
προξόνει τρομον εις όλους τούς μονάρ- 
χας τής Ευρώπης.

ΚΑΐ’ΝΟϊΝΔΟΣ φραγγίσκος Βασκουέ- 
της, επίσημος περιηγητής Πορτογάλλος. 
Ουτος περιέπλευσεν, χαί έξηρεύνησε τά 
δυτικά βόρεια παραθαλάσσια τής Αμε
ρικής. Εζη το 1541, Μ. X.

ΚΑΡΟΖΑΣ, εςάΟη περίφημος ε’ς τήν

αρπαγήν. Το 284. Μ. X. /κυρίευσε τήν 
Βρετανίαν έπαρχί*υ-τής Γαλλίας· εχη-
Ρυχβη βασιλεύς εις τά ςρατεύματά του* 
ενίκησε τον Λϊαξιμιλιανόν Ερχούλιον εις 
διαφόρους ναυτικά; μάχας. Ο Οσκαρης 
υιός τού Οζιανοΰ τόν επολεμησε, και 
ώς περίφημος ποιητής τόν εκαμε πει- 
τα εν ποίηυ,α επιγοαφομενον, ο Πό
λεμός τού Καρόζυυ.

ΚΑΡΟΣ Αννίβας, εις των ωραιότε
ρων, καί γλαφυρωτερων Ιταλών συγγρα
φέων έςεδωκε διάφορα συγγράμματα. 
Απίθανε τό 1565. Μ. X.

ΧΑΡΟΣ, Μάρκος Λύρήλιος, άνήρ ά- 
γαόος καί ενάρετος · εγεννήβη εις τήν 
Ναρβενίαν πόλιν τής Γαλλίας, το 230_ 
Π. X. εφίασε διά τής αρετής του εις 
μ ίγιςα αξιώματα, καί ίκηρύχΟη. αΰτο- 
κράτωρ μετά τόν θάνατον τοΰ Προβου 

τό 282 . κατεπολε'μη σε τούς Σαρμα- 
τας εις τήν Ευρώπην καί Πέρσας, και 
εκαμε Καίσαρας τούς δύω υιούς του, Εα
ρινόν καί Νουμεριανόν. ΑπεΟανεν από 
κεραυνόν, βασιλεύσας έτος εν καί μή

νας πόντε* έτιμώρησ» δε καί τούς φο- 
νεϊς τού αύτοχράτορος Πρόβου,

ΚΑΓΟΝΔΑΣ, αύςηρός νομοΟετης" ε
πειδή οΐ νομοί του ήσαν πολλά σκλη
ροί διεταξεν αύςηράν ποινήν εις τόν, 
οςις ήθελε τολμήση νά μεταβάλη καν. 
ε'/α, ή νά πρόσθεση άλλον άντ αυτού· 
ήτον υπόχρεος ό βουλόμενος ν αναίρε
ση, ή νά πρόσθεση νόαον νά παρουσιά- 
ζηται εις τό κοινό/, καί νά εξελεγχη 
τόν παλαιόν, δικαιολογών τόν νεοσυςη- 
σόμενον νόμον μέ σχοινίον κρεμαμενον
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είς τόν λαιμόν του, ώςε, αν όλαός η- 
ρεσκε τήν γνώμην, άνεχώρει αβλαβής, 
είδε ριή έπρεπε μέ τό σχοινίον εκείνα 
νά κρεμασθή έμπροσθεν τοΰ Δήμου, Λε- 
γουσιν,ότι αυτός ό ίδιος ανεκάλυψε μί
αν άποςασίαν, καί αφού καθησύχασε τόν 
λαόν, διέταξε νο'μον'νά φονεύηται ευθύς, 
ρςις ήβελεν εμβη μέ όπλα εις τάς και. 
>·1ί συνελεύσεις· έπιςρίφων δε ποτέ από 
μίαν εξοχήν με σπάθην εις τήν ζώνην

I τ , W ‘ Τ 1 »του, και ακουων οτί ητο κοινή συν*- 
λευσις, είσήλθε χωρίς νά ενθυμηθή τήν 
σπάθην του1 όθεν είς των παρευρεθε’ντων 
εκεί τώ είπεν, ότι παρίβη τόν νόμον’ 
αυτός δέ ευθύς άπεκρίθη, έχεις δίκαιον, 
καί τω όντι πρέπει νά τιμωρηθή τό σφάλ, 
μα μέ τό αίμά μου, καί ούτως εύγάζων 
τήν σπάθην από τήν θήκην εφονεύθη 
τό 440. Π. X,

ΚΑΡΠΕΤΕΣ Ιάκωβος, διδάσκαλος 
της χειρουργικής εν Βονωνία. Τό 1522. 
Μ, X. άνε'τεμε τά σώματα δύω πτω
χών Ισπανών, άποθανοντων δί αφροδίσια 
πάθη* συκοφαντηθεΐς δε, ότι άνετεμε 
ζώντας τούς δυςυχεϊς ‘εκείνους, διά τό 
μίσος τάχα πρός τούς Ισπανούς, κατε- 
ήικάσθη είς εξορίαν, οποιι καί απίθανε 
μετ ολίγον έν τή πόλει Φερ’ράρα.

ΚΑΡ1*ΕΡ10Σ Γεμίλιος Ιταλός ένδο
ξος. Οϋτος περιήλθε τεσσαρας χρόνους 
κατά συνεχείαν διά ξηράς καί διά θα
λασσής έπι πάσας τάς Εμπείρους, όπου 
καί ανεκάλυψε πολλά μέρη άγνωςα* ό- 
θεν έτιμήθη μεγάλως, διά τάς ωφελίμους 
του ανακαλύψεις. Εξη τό 1693., Μ. X.

ΚΑΓΣΤΕΝΟΣ Ριχάρδος επίσημος

ποιητής Δανός το γένος. Εταξείδευσεν
εις τά βόρεια με'ρηχάριν ανακαλύψεων, 
οπού καί εξεσκεπασε πολλά μέρη άγνω- 
φα. Εζη τά Ι6ΐ0, Μ. X,

ΚΑΡΣΤΕΝΟΣ Νίβουρος Δανός τό’γέ- 
νος. Εζη τό 1761. Μ. X. ούτος [έπο- 
ρεύθη είς περιήγησιν τής Αιγύπτου, τής 
Αραβίας, καί των Ινδιών, μετά διάφο
ρων πεπαιδευμένων Δανών. Αλλ οί μέν 
συνοδοιπόροι άπέθανον κατά καιρούς · 
αυτός δε έφερε μεθ εαυτού πολλάς ά* 
ξιολόγους ^γνώσεις τής Γεωγραφίας , 
καί Αρχαιολογίας, διά τών. οποίων καί 
έθαυμάσθη ως μέγας άνήρ.

ΚΑΡΤΕΑΕΓΗΣ φραγγίσχος, ποιη. 
τής εζη πρό τοΰ Τάσου· έσύνθεσεν εν 
Ιταλικόν ποίημα διά τόν μαρτυρικόν θά
νατον τής Κακιλίας, Q Τάσος τόν ε
γκωμιάζει μεγάλως* τό ποίημα του έ. 
τυπώθη εις τήν Ρώμην τό 1598. καί 
αλλαχού.

ΚΑΡΤΕΓΕΓΗΣ Φίλιππος Αγγλος, ά- 
νακαλυπτής έ/δοξος· εζη κατά τόν χρό
νον 1766. Μ, X. Αί ανακαλύψεις αυ
τού υπήρξαν άξιόλογαι·· διότ ι αυτός εύ- 
ρε πάλιν τό από τοΰ καιρού τοΰ Μεν- 
δανία όπ’ ούδενός έπισκεφθέν άρχιπέλα* 
γος τού ςαυροΰ ( Σαντακροΰξ ) ,όνομά- 
σας αυτό κατά τό όνομα τής Βασιλίσ- 
σης Καρλότας. Ανεκάλυψε τόν μεταξύ 
τής νέας Βρετανίας, καί νέας Ιρλαν
δίας πορθμόν* εξίχνιασε πάντα τά με
σημβρινά παραθαλάσσια τής νέας Ιρ
λανδίας. Ανεκάλυψε τάς Αδμηραλιαί 
νήσους, καί προσδιώρισεν άκριβεφερον 
τών πρό αϋτοΰ πολλά μέρη ΤωΥ πα-



)(223Χ

ραθαλασσίων τής Μαγίνδαναοι» και τής
Κλέβης . (

ΧΑΡΤΕΣΙΟΣ Ρενάτος, φηρισρενος 
φιλο'σοφος, χ®1 ραθηρατικος, εις Τκς 
άρχάς ητο τεχνίτης των οπλών, έπει
τα έδόίη εις τήν σπουδήν καί (δίδα
σκε περί Φυσικής. Απέθανε το 1650. Μ.Χ.

ΚΑΡΤΙΕΡΗΣ Ιάκωβος, έπίσηρος περι
ηγητή? Γάλλος. Ούτος πρώτος άνεχά- 
λυψε τον ποταρον του άγιου Λαυρέντι
ον, χαι τήν Κανχ^αν , οπού έβεβαίωσε 
τήν πρωτην επί τοΰ Νέοι» κοσρου Γαλ
λικήν αποικίαν.

ΚΧΓΩΝ Φραγγίσκος Ολλανδές θαλασ 
σοπόρος ένδοξος* περιελθων την Ιαπο- 
νιαν εις τήν Ασιαν, του όποιοι» η πε- 
ριηγήσις έςάϋη κατά πολλά επωφελής. 
Εζη τό 1640. Μ.Χ.

ΚΑΣΖΑΝΛΓΑ , θυγάτηρτοΰ Πριάρου 
βχσιλέω; τής Τρωάδος, κάί τής Εκά
βης, αδελφή δίδυρος τοΰ Ελίνου. Ε- 
σποόδααε τήν Μαντικήν' προεϊπε τον 
ρίλλοντα αφανισρόν τον Ίρωικοΰ σχ- 
σιλείοο' ρετά τήν άλωσιν τής Τρωάδοί 
αΐχραλωτισΟεϊσα ό̂πό τοΰ Αγαρερνονος, 
καί έλβοΰο* ρ«τ’ αΰτοΰ εις τάς Μυκή- 
νας, ε’φονεόδη άπό τήν Χλυταιρνίςραν 
άφοΰ πρότερον προεϊπε διά τής Μαντι 
κής τον οδυνηρόν θάνατον τοΰ Αγοιρέ- 
ρνονος. Ορ,

ΚΛΣΣΑΝΔΓΟΣ, ςρατηγός των Μχ- 
κεδονων. Μετά τόν θάνατον Αλεξάνδρου 
του Μακεδόνος, καί ρετά τήν έν Ιψφ 
ράχην άπεκατέςη βασιλεύς τής Μα
κεδονίας, καί όλης τής Ελλάδος. Οΰ- 
τος «κυρίευσε τα  παράλια τής Μιχρχς

Ασίας, καί ύπε’ταξε πολλάς έπαρχίας;
ΚΑΣΣΙΑΝ02 Βασσος* συνεγραψε διά 

προςαγής του Αΰτοκράτορος Κωνς-αν- 
τίνουτοΰ Πορφυρογέννητου» ρίάν συλλο
γήν έπιτορών διάφορων συγγραφε'ων ,  
περί Γεωργικής του β . γ . καί δ . α ί- 
ώνος Μ.Χ.

ΚΑΖΣΙΟΔΩΡΟΖ, Ιταλός, περίφηρος 
Γερουσιαςής, καί εις των κλασικών συγ
γραφέων τοΰ ε . αίώνος. Απεθανε τό 
562.

ΚΑΣΣΙΟΣ Σπούριος, ίππαρχος των 
Γωραίων τό πρώτον, ρετά δέ ταΰτα 
καί ϊπατος έν Ιταλία. Εςράτευσε κα
τά τών Σαβίνων τρις, καί έβριάρβευσε 
δίς* σοβαρός δέ ών καί βαρύς έκα,ρεν 
εχθρούς, καί κατηγορηθείς ότι σκοπεύ
ει νά λάβη τήν βασιλείαν, κατεκρη- 
ρνήσθη από τό Ταρπήϊσν σρος τό 485. 
Π,Χ.

ΚΑΣΣΙΟΣ Φήλιξ. Ιατρός καί σοφι- 
ςής. Ηνθει επί Τιβερίοσ καί Αϋγούς-ου 
τών Αύτοκρατόρων* συνέγραψε προβλή-' 
ρατα περί ζώων και τετράποδων. Εξε- ' 
δοόησκν έν Λειψία τό 1653. ρετά τοΰ 
Θεοφύλακτου.·

ΚΑΣΣΙΦΟΝΗ, θυγάτηρ τής Κίρκης 
καί τοΰ Οδυσσέως, τήν όποιαν λέγεται, 
ότι ελαβεν εις γυναίκα ό Τηλέραχος, 
υπό τής όποιας καί έφονεύθη.

ΚΊΣΤΗΣ Ιωάννης , ένδοξος ποιητής 
Ιταλός , έγεννήβη εις τό Μοντεφιασκό- 
νε πολιν τής Τοσκάνης . Τό φιλοσοφι
κόν του ποιηρα έπιγραφσρενον, τα Ζω_ 
α όριλοϋν , τώ (προξένησε ρεγαλην υ- 
ποληψιν· άπείανεν εις τά Παρίσι*
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τό 1805,
ΚΑ2ΤΕΛΗ2 Μπενεδε'τος ϋνδοξος μα

θηματικός , καί μαθητής τοΰ Γαλιλαί
ου. Νομίζεται ώς πατήρ καί πλάφης τής 
δροφ ατ ικής χαΐ υδραυλικές τής νεωτό- 
ρας. Τά κυριώτερα συγγράμματα του 
είναι πρώτον, Με'τρον περί των ρεόντων 
ύδάτων' δεύτερον, Αποδείξεις Γεωμετρι- 
χ α ΐ' τρίτον -Απολογία τοΰ 1 αλιλαιου. 
Απίθανε 1650. Μ.X.

ΚΑ2ΤΙΛΙ5ΪΝΗΣ Μπαλδασάρης Ιταλός' 
εγιννήθη εις τήν Μάντοβαν, σοφός γραμ
ματικός, άξιος πολιτικός, καί λαμπρός 
ποιητής, οχ,·, μόνον εις τήν Ιταλικήν , 
άλλα καί εις τήν Λατινικήν. Τό σύγ
γραμμά του επιγρχφομενον Αΰλικόν, τά 
έπωνόμασαν χρυσοΰν βιβλίον. Απίθανε 
τό 1529. Μ.Χ.

ΚΑ2ΤΕΛΝΑ Εΰρικετα, ΚοντεσαΓαλ. 
λ 'ς. συνεγραψε διάφορα ποιήματα, καί 

τραγωδία Γαλλικά . Απεδανβ τό Ι7ΐ6. 
Μ.Χ.

Κ Α2ΤΓΟΣ Φραγγίσκος , ένδοξος Πορ. 
τογάλλος, περιηγητής γεωγράφος. Ού- 
τος άνεκάλυψε τήν νήσον Μ,νδάναον 
καί άλλας μικράς νήσους, καί εγραψε 
γενικήν αυτών τοπογραφίαν . Εζη τό 
1538. Μ.Χ.

ΚΑΣΤΡΟϊΤ2Ι02, Ιταλός, περίφη
μος ςρατηγος. Μετά τον βάνατον των 
συγγενών του εις ηλικίαν 20. χρόνων, 
σ.περασεν εις την Αγγλίαν, εύνοήθη με. 
γάλως από τον βασιλέα Εδοάρδον, Εΰ- 
γενής τις άπό φθόνον τοΰ εδωκε μίαν 
ημέραν εν ρ'άπισμα, αυτός δέ ευθύς τόν 
εφόνεϋσί, διά τό όποιον καί ύπεχρεωδη.

πάλιν νά επίτρεψα εις τήν Ιταλίαν. 
Ο Αΰτοκράτωρ Λουδοβίκος τόν εκαμβ 
γερουσιαςήν της Ρώμη;, καί Πρίγγιπα 
τής Λούκας. Απεδανε Ά  1328.

ΚΧΧΙΩΡ, υιός του Τυνδάρεω βασι- 
λεως τής Λαχκωνίας καί τής Λήδας ,  
άδελφδς τοΰ Πολυδεύκης, περίφημος Η- 
ρως τής αρχαιότητες, έμπειρος τής ιπ 
πικής τε’χνης καί πολλά φιλάνδρωπος. 
Καλούνται οί αυτοί καί Διόσκουροι .

ΚΛ2ΤΩΡ, Ι'όδιος, ρήτωρ, επωνομά. 
σΟη φιλορωμαϊος. Εγραψεν αναγραφήν 
των δαλασσοκρατησάντων εις δύω οιβλία. 
Χρονικά άγνοήματα, περί έπιχειριμά- 
των βιβλία 9· Περί πειθους βιολιά 2. 
Περί τοΰ Νείλου καί περί τέχνης Ρη~ 
τορικής.

ΚΑΤΑΚΟϊΖΗΝο'Χ Ιωάννης, υιός τοΰ 
διοιχητοΰτής Πελοπόννησου Κατακουζη- 
νοϋ. Εζη τό 1375. Ουτος έκ νεαράς 
του ηλικίας εδόθη ϊίλως εις τήν σπουδήν 
των επίσημων, καί εις τά τή ; πολε
μικής, ωςε διά τής προκοπής του ή- 
γαπήθη μεγάλως υπό τοΰ βασιλέως Αν_ 
δρονίκου τοΰ Νε'ου, ίίφις άποδανών άφή- 
κε δύω υιούς Ιωάννην καί Μανουήλ, ό 
πρεσβύτερος των όποιων εκηρύχθη βα
σιλεύς, καί ώς άπειρος ετι εδιωρίσδη· 
ό Κατακουζηνός επίτροπος του, φρον- 
τιζων εντοσούτω καί τά περί ανατρο
φής τούτων των δύω αδελφών, καί δι- 
οικων μονος του τήν βασιλείαν επί τή ί  
άφηλικίχς τοΰ βασιλε'ως . Περί τό 1350 
αύξηδεντος τοΰ διαδόχου παρε’δωκε τήν 
βασιλείαν εις-αυτόν, δοΰς καί τήν θυ
γατέρα του εις γυναίκα· αυτός δέ ά-
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φήκε τα βασίλεια, άνεδε'χδη τον μονα- 
χιχόν βίον , καί ΰπήγεν εις το ο- 
ρο τοΰ Αδωνος περί το 1354. μετά 
τ»ΰ υίαΰ του Ματδκίου μστονοιεασδείς 
Ιωάσαφ. Αφήχε δέ συγγράμματα. a  · 
Βυζαντινής ίςορίας βιβλία 4. β '. πεοί 
της χριςιανικής πιφεως κατά των άπί- 
ςω·. γ . λογους 4. κατ’ αυτών. Η Τςο- 
ρία ΐξεδόδη εν Ιγγολςκδίω τό 1603. καί 
εν άλλοις τόποις καί χρόνοις, ώσαυ- 
τως και ερμηνεία εις το ασμα των ασ
μάτων τοΰ υίοϋ του Ματθαίου.

ΚΑΤΕΑΗΣ Ιωάννης, υιός ενός πραγ- 
ματευτοΰ εις τά Παρισια, μαδητής των 
Ιεζου'ίτών , αςις τήν 24. Δεκεμβρίου 
1594. ών εικοσαετής περίπου τήν ηλι
κίαν ήδίλησε νά φονεύση τόν βασιλε'α 
Ενρικον τον δ , άλλα δεν τόν επε’τυχε 
καιριως, και τόν επλήγωσεν εις τύ ςό- 
μα με αποβολήν ένός όόόντος. Εσυλλή- 
φδη δέ καί εφονεύδη μέ τά σκληρότερα 
κολατήρια .

ΚΑΤΙΑΙΝΑ2, Λούκιος, εις των πρώ
των γενών τής Ρώμης, κατηγορηδείς 
δηαοσία, οτι εφδειρεν οικιακήν παρδε’- 
νον, καί οτι έφονευσε τόν άδελφόν του, 
κατεδικάσδη εΐ; δάνατον. Οαχ Σόλλάς. 
Τούτον χπεφνγε Six δωροδοκίας* ειγε 
Χάβει δικ.ορα αξιώματα εις τήν πατοί- 
δα του. Παρουσία σδείς ποτέ διά τήν εκ
λογήν τής ϊπατίας «πετύχε, ε’ναντιου- 
μόνου τοΰ Κικε'ρωνος, τόν όποιον εβχ- 
λε κατά νουν νά φονεύση, άφοΰ ποώ- 
τον λάβη συνωμοτείς, τούς όποιους συν. 
ηδεοιζε προ πολλου νά κατακαύοη τήν 
πόλιν, καί Η·* “ίήν σπάδην *ίς τά; χεΐ-

ρας νά κάμη τούς σκοπούς του* άλλα 
μαδών τοϋτο όΚικε'ρων παρά τής Φουλ
βία; ερωμένης ενός των συνωμοτών ά· 
νεκάλυψε τόν όλεδριον σκοπόν τοΰ Κα- 
τιλίνα, οςις κατηγορηδείς επί τής Γε
ρουσίας, εΤπεν, οτι δελει σβεσει ύπό τ*  
ερίπεια τής Ρώμης τήν πυρκαΐάν *Ις 
τήν όποιαν τόν ερριψχν’ άλ.λ ό Κΐκε-
ρων ολίγον φροντίσας περί των απειλών 

, , , .  , ·. » του ηγρυπνει εις την σωτηρίαν της πο-
λεως· επειδή Si περιε’πεσαν γράμματα 
των συνωμοτών, εφόνευσαν εξ αυτών π«ν- 
τε* ό Si Κατιλίνας εις μάτην άπελο- 
γεΐτο προβάλλ.ων γένους λαμπρότητα, 
καί άνδρχγαδήματχ των προγονών’ βλε- 
πων Si τήν κατ’ αυτοϋ οργήν των πο
λιτών κορυφουμε'νην, έβιάσδη ν άφηση 
τήν Ρώμην, καί νά καταφυγή εις τήν 
Ετρουρίαν εις τόν εκεϊσε ορατόν με ά- 
πόφασιν νά κατορδώση τ ι εις έκδικησιν. 
Ο Si Αντώνιος συνύπατος ώντοΰ Κικε- 
ρωνος *<ςειλε κατ αύτοΰ τόν Πειρηιον 
ύποτρητηγον του, τόν όποιον πολέμων 
ό Κατιλίνας μέ απελπισίαν, καί νικη- 
δείς έφονεύδη κατά τό 62. Π. X. Ουτος 
ό άνήρ άν μετεχειρίζετο τήν δραςηριό- 
τητα καί ζωηρόν του αίσδημα εις το 
καλόν τής πατρίδος, ήδελεν άναφανη 
όπρώτος Ηρως τής έποχής του’ άλλ 
εφάνη διεφδαρμόνης καί κακής ψυχής 
ανδρωπος .

ΚΑΤΟΤΛΑΟΣ, Γάϊος Βαλέριος, Ιτα
λός, περίφημος ποιητής Λατίνος’ ίζη- 
σε διά βίου πτωχός, καί άπεδανε το 59. 
Π. X. Είχεν υπάγει νέος ων «ΐς την Ρώ

μην ,  όπου συνανεςράφη μέ 't0“i  ένδοξο-
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τίρους, οΤο» Ιούλιον Καίσαρα » Κικε'ρω- 
να καί λοιπούς τοί τοτι καιρού.

ΚΑ’ΓΩΝ Μάρκος, ό λεγο'μενος Κήν- 
οωρ, σοφός» ανθηρός ρητωρ, φιλο'σοφος 
χ*ί [χορικός· εγεννήδη εις τήν Κοι.μπκ- 
νίαν· Συνίγραψ» πολλά, έξ ών ολίγα 
τιν* διεσώθησαν’ εξ αυτών είναι καί ή 
ίςορία τ ις  Ρώμης, καί τό περί Γεωρ- 
γικήςν καί εν ετερον περί Ρητορικής. 
Εχρημάτισε καί κριτής καί ετιμωρησε 
πολλούς εϋγενεϊς άτακτοίν τα ;. Απεθανε 
τό 148. Π.Χ. εις ηλικίαν 86. χρόνων.

ΚΑίΤΩΝ της Οϋτρίκης , άπίθανεν 
«ΐς αυτήν τήν πολιν εν Αφρική" ούτος 
ίόεεζε ρόγα πατριωτισμόν, καί αρετήν 
μεχρις ηρωισμοί , ότε τόν επρσσφερεν 
ό Υπατος Γάλλιος δώρα ς·ρατ:ωτικά, 
καί δεν τα ίδε'χθη λίγων, οτι δ«ν εί
ναι άξιος τών τοιούτων. Αφοί δέ ελα- 
βε τό αξίωμα τοϋ θηιχυροφύλακος, δίν 
ήδεληαε νά δώση έκ του θησαυροί τον 
μισθόν, τόν όποιον ό Σύλλας είχε νομο
θετήσει να δίίηται ε’ς τούς δορυφόρους 
■του. Εζη δε κατά τούς ς-ωίκούς, τήν Φι. 
λοσοφιαν τών όποιων ίνηγκαλίσθη κατά 
τό θεωρητικόν, καί πρακτικόν καθότι 
έπηγγελλετβ νά ήοαι τώ ον τι, παρά νά 
φαινηται άνθρωπος’ ως·; όσον όλιγώτε- 
ρον επεθυμει τήν δόξαν, τοσον αυτή ε- 
φαινετο μάλλον νά τόν ζητή. Εζήτει δί 
τά αξιώματα διά νά εμποδίζη τά ; κα- 
ταχρησεις’ εγινε δήμαρχος, διότι έκατα- 
γίνετο ένας πονηρός νά γίνη. Ενώθη με
τά του Κικερωνος κατά του Κατκλίνα 
τό 62 · H. λ . καί μετά τών χρηςών 
πολιτών κατά ιού Καισαρος » ήναν-

τιώθη κατά των καταχρήσεων το3 
Ιίου-πηίου καί Καισαρος, οτε οΰτοι οί- 
ίύω ήσαν ενωμένοι · άφοϋ όμως διηρεθη 
σαν tKn.Cs τό μέρος του Πεμπηΐνυ. Με
τά δε τήν εν Φαρσάλω μάχην, άφοΰ πλ* 
ον έ·!ε?».ώθη ή τύχη τής Ρώμης, επε- 
ριωρίσθη μόνος του εις τήν Οϋτρίκην, 
διά νά αποθάνη· καί αφοί άπεχαιρετη- 
σε τούς υιούς του καί φίλους του, καί i -  
πίρασε τήν νύκτα εις ττν άνάγνωσίν 
τών διάλογων τοΰ Πλάτωνος, περί Αθα
νασία; ψυχής, αποκοιμηθείς ολίγον καί
τ y »·. ■ \ Υ ’ « « ωεςυπνησας ελαοε το ςιφος, και το εχω- 
σεν εις το σώμ,α του κατά το 45. Π.Χ. 
εις ηλικίαν 48. χοονων.

ΚΑΫΣΤΓΙΟΣ , αρχαίος τις Ελλην Η- 
ρως, οςις είχε' ’ίδιον ο ωμόν πλησίον τοϋ 
Καίςοου ποταμοί εν Ιωνία. Στάβ.

ΚΑΊ»ΟΠΉΣ Ακσίδη;, ένδοξος α ’χ- 
μάλωτος Αΐθίωψ τό γε'νος, όςις μέ τήν 
άξιοτητά του εγινε βασιλεύς τής Αίγύ. 
πτου. Ο αυθίντης του Ακσίδης, προταί
νά άποθάνη τόν εκαμεν Υπαρχον τής βα
σιλείας του, καί επίτροπον εις τά τ ί  
κνα του. Ητο φιλάνθρωπος, ήγάπα τούς 
πεπαιδευμένους, ών καί αύτός μέτοχος 
μικράς παιδίας . Ο Ενδοξος Ποιητής 
τοί Μοντχνάπη τόν εγκωμιάζει μεγά- 
λως εις τά συγγράμματα του. Απίθανε 
τό 967. Καφούρη; Αραβιςί λεγεται ή 
Καμφορα’ ελαβε δε τό έπώνυμον Ακσί
δης ώς διάδοχος του βασιλεως τής Αι
γύπτιου Ακσίδου, οςις τόν ειχεν αγορά
σει όιά 16, Χρυσά φλωρια.

ΚΑΧΟΤΗΣ Ιεβαςιανός, επίσημος Γε
ωγράφος καί περιηγητής· Εζη κατά
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T'Qv 7?ο'νον 1497. Μ. * · ,ο3τ0<,*ν &*} 
τήν Wx-nou Λ.γϊλ ':* ;  ε’ίάΛη ̂
άναχάλυψι* »i*w τ·™>ν  οβεν πΡ**·ωΡ**ν
πρός Αρκτον, άν.χάλ^* Νεοφουτ-
λανδίχν, Λαβραδόρα, **ΐ τα άνα- 
τολικ* παραθαλάσσια της Αρκτικής 
Αμερικής, μέχρι της Φλοοίδος·

AEBHS, πο/.ιτικος, ϊς-ορικός, οήτωο 
καί δονητής τοΰ 17, χίώ Λζ' συνέγραψε 
περί διαφόρου όλης. Αί Γραγοιδ/χ; του εί
ναι περίφημοι.

ΚΕΒίίϊ, εζη το 449. Π. X. είς τάς 
Θήβας, ό πιςότατος όπανός τοΰ Σωκρά- 
τους. Συνεγραψε τρεις διαλόγους, εξ ών 
ό εις ό καί Πίνχξ έπιγρχφομενος χπε- 
σώδη' κρινεται όμως υπό τινων ώς νό. 
θος’ διότι ΰποδέττουν οτι προσετεόησαν 
είς αυτόν περικαπαί τινες ύπό τίνος νε- 
ωτερου. Εξεδόίη Ε7.7.ηνολατινιςί ύπό 
Κωνιςχντινου Λασκάρεως έν Βενετία, πα
ρά τω Αλδω το 1512. καί nap άλλων 
εν αλλοις τόποις καί χρόνοις, ριετά 
των χρυσών t -των το 3 Βνθαγόρου, καί 
της Αραβικής πα[ίαφράσ«ως-

ΚΕΒΡΙΩΝΗΣ, υιός τον οασιλιως Π:.ι- 
άιιου, τόν όποιον εγέννησεν εκ μ. 5.; δού
λης, ηνίοχος ,τον Εκτορος φονεοθε'ς υ
πό τοΰ Πάτροκλον. Ομ.

ΚΕΑΡΚΝΟΣ, ό Γεώργιος, ήτο μο
νάχος. Σννεγρχψε χρονολογίαν από Α- 
δόμ μέχρι του Ισχκκίου τον Κομνηνοΰ, 
το όποιον είναι μία συ7.7.ογή διάφορων 
άλλων συγγραφέων, Εκ τοΰ συγγράμμα- 
τος τοο αποδεικνύεται, οτι είγε μικραν 
ιδίαν της παλαιάς Ιςορίας. Εςεδοθη 
ύπό τοΰ ΐνλάνδρου έν Βασιλεία τό /56G

καί έν Παρισιοις το 1647.
ΚΕΕΛΕΓΓΗ2 Βιλχάλμος επίσημος 

οδοιπόρος άπό τήν Ολλάνδχν. Εζη κα
τά τόν χρονον 1607. Οΰτος έταξείδευ- 
σεν εκ δεοτε'ρου τάς Ινόιας, .ριετά τοΰ 
Πέτρου Βιλχάλμου, διά. νά γνωριση ά- 
κριοέστερον τούς τοπους τούτους, και 
νά «ςηρίξωσι τήν εμπορικήν αυτών δυ- 
ναμιν εκεΐ οί Ολλανόο*..

Κ.ΕΗΣ, άπό τήν Φλωρεντίαν ποιη
τής ένδοξος τον αίώνος τού. Συγκρινε- 
ται ριέ τόν Ηετράρχην. Απέθανε τό 
J507. JW-X.

ΚΕΙ Λ<)Σ-Ιίίφνσιολ όγος καί μάθημά, 
τικός άριςος τον δέκατου όγδοου α'ώ- 
νος. Εκαμε παρατηρηθείς άξιολόγους, 
εις τάς των ρινών κινηαεις, και την 
τοΰ αίματος ποσότητα, είς τήν ταχύ
τητα τής τούτου κυκλοφορίας, είς το 
βάρος ύφοϋ πιέζεται εν τω πνευμόνι . 
κτλ. Παρετήρησεν, οτι τό σώμα δίαν 
πνέει περισσότερον τήν ημέραν παρά 
τήν νύκτα, οτι ή έκκρησις τοΰ ουρους υ
περτερεί τήν διαπνοήν κατά τό ποσό/, 
οτι καί αί δύω αυται έκκρίσεις αυξά- 
νουσιν η ελ,αττοΰνται χωρίς καμμίαν 
βλά-νην τής ύγιας. Επιοεβαίωσεν, ότι 
οί ποροι τοΰ σωματος ε’κροφούρι τήν ύ- 
γρ ■ ί ι> τής Ατμόσφαιρας. Τά τούτου 
πειραματχ, περί διαπ,οής, επιγράφομε* 
να ΰιαφερουσι των τού Σκετορίον,

κβερωέ , ύπό τοΰτο τά όνομα ϊν « - 
φεροντα δύω αρχαίοι βασιλ.εϊς της Ατ
τικής.

ΚΕΚΡΩΨ Αιγύπτιο.-, εδιώχίη *πό 
τήν πατρίδα τον με πόλεμον, και φον-
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γων stico ίκεΐ μό|τινβς οίκεγενείκς, ήλ-
ίεν εις τήν Αττικήν από κτίσεως κόσ
μου 2426. οί δέ κάτοικοι τής Αττικής 
τον ευέχνησαν φιλοφρόνως, καί ό βαβι- 
λεϋς Ακταϊος τώ έδωκε τήν κόρην του 
Αγραυλον εις γυναίκα, μετά τον θάνα
τον τοΰ πενθεροΰ του, καί ουνάξας Ο

λους τούς κατοίκους εις 12. πόλεις εκτι- 
βε καί τήν άκροπολιν, τήν όποιαν ώ- 
νόμασε Κεκρωπίαν· εγινε καί διάδοχος 
τοΰ θρονου καί ίδίδαξε τούς άγρίκους 
τήν θρησκείαν, ωκοδόμησε εις ολα τα 
μέρη ναούς καί βωμούς, τούς περιώρι- 
*εν εις γάμον, οςις εως τότε ητον ί -  
γνωςος εις αυτούς, καί έπομε'νως τά 
τέκνα δεν εγνώριζαν τούς γο/εΐς* τούς 
Ιδίδαξε νά ενταφιάζωσι τούς νεκρούς , 
-καί νά σπε'ρνωσι σίτον επί τοΰ τάφου 
των, εφύτευσεν ελαίας, καί τάς άφιε'ρω- 
σεν εις τήν Αθήναν· τούς εδίδαξε τήν 
Ναυτικήν καί τό εμπόριον' έβασιλευσε 
χρόνους 50. καί άπεθανε* τόν ενταφία
σαν δέ εις τόν ναόν τής Αθήνας. ΕΪχεν 
•να υιόν όνομαζόμενον Ερεχθέα, καί τρεις 
θυγατέρας Αγραυλον, Ηρσην, καί Πάν- 
δροσον* ή σύζυγός του ώνομάζετο Α- 
γραβλος. Ο Κε'κρωψ εκατοίκησεν εις 
τήν Αττικήν, ό Κάδμος από τήν Φοι- 
νικην επαρχίαν τής Συρίας εις τήν Βι- 
ωτιαν όπαρχίαν των Θηβών, ό δέ Δανα 
ος άπό τήν Αίγυπτον εις τήν Αργολί
δα, Ούτοι οΐ τρεις φαίνονται οτι έςάθη- 
σαν οί πρώτοι θεμελιωταί τοΰ κοινονι- 
κοϋ βίου εις τήν Ελλάδα. Ζ Κάδμος'.

■ καί Δαναός.
ΚΕΑΓΩΨ Πυθαγόρειος φιλόσοφος καί

ποιητής, άναφερόμενος ύπό τοΰ Απολλο
δώρου.

ΚΕΛΑ1ΝΩ, μ α  των πεντήκο-τα θυ- 
γ<χτερα>ν τού Δχναού, φονευ<ιχ®χ τόν 
ςήρα της Τπέρβιον. Απολ..

ΚΕΛΕΗΣ, εις των Σπαρτιατών, όσοι 
συνέπλευσαν μετά των Δωριε'ων εις τήν 
Σικελίαν, θανατωθείς αυτοίι εις τήν κα
τά των Φοινίκων καί Εγεςίων μάχην. 
Ηρόδ.

ΚΕΛΕΣΤΙΝΟΣ ό τρίτος, έγεννήθη 
εις τήν Ρώμην. Εκλε'χθη Πάππας. 
δεν ήτον ούτε Ιερεύς· τήν πρώτην ημέ
ραν εγινεν Ιερεύς, τήν δευτόραν Επίσκο 
πος, καί £τήν τρίτην ές,φάνωσε τόν 
Αΰτοκράτορα. Ενρΐκον τόν έκτον, καθή- 
μενος ύπεριφάνως επί τοΰ Παππικοϋ 
θρονου, εβαλε τόν ςέφανον επί τής κε
φαλής τοΰ Αύτοκράτυρος, όςις κλίνας 
γόνυ έμπροσθεν του έοαλεν επί τής κε
φαλής του τόν τέφανον, επειτα ό ίδι
ος Πάππας έκτύπησε τόν ςέφανον μέ 
τόν πόδα του καί τόν έρριψε κάτω, θε_ 
λων ν απόδειξη μέ τούτο, ότι είχε τήλ 
εξουσίαν εις περίςασιν νά τοϋ τόν αφαί
ρεση. Απέθανε τό 1198.

ΚΕΛΙΝ1ΙΣ Μπεμβενοΰτος, πολίτης 
Φλωρεντινός- ήτο χρυσοχοος, ζωγράφος 
Γλύπτης περίφημος, καί καλός γραμ
ματικός. Συνέγραψε τήν Ιςορίαν τής 
ζωής του, καί ένα περίφημου σύγγραμ. 
μα τής Γλυπτικής. Απέθανε τό 1570. 
Λί. X.

ΚΕΛΣΙΝΟΣ, υιός τοΰ Εϋδωρου, φι
λόσοφος. Εγραψε συναγωγήν των δ·γ- 
μκτων όλων των φιλοσοφικών αίρίοεων.
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ΚΕΛ.ΣΙ02 αςρονόμος Σβεκός τό γε’- 

νος. Εζη το 1740. Μ.Χ. Ουτος ακολού
θησα; τήν καταμέτρησιν τών μοιρών 
τοΰ πολικού κύκλου έπι την Ααππωνιχν 
το 1736. προσεπεκύρωσε την τον Ν»ύ- 
τωνος περί τον σχήματος της γης θεω
ρίαν, καί προσέτι προσδιώρισεν όρθώς 
πολλών τόπων δέσεις, καί [έσαφήνισε 
τούς έξετισθέντας ύπό των περιηγητών 
τοπους.

ΚΕΛΣΟΣ Κορνηλιος, πρώτος ϊατοός 
τών Αχτίνων, άνήρ πολυμαθέςχτος. Ε- 
ζηεπι Αΰγούςου τό 20, Μ. X. καί Τιοε- 
ριον των Αΰτοκρχτορων. Αμφιβάλλουσι 
τίνες παραλογως, άν αυτός ήτο καί κλι
νικός Ιατρός, η μόνον θεωρητικός. Συνέ- 
γρχψεν ού μόνον περί ^Ιχτρικης, άλλα 
καί περί Γητορικής, Τακτικής καί Γε- 
ωργικής. Απο τά συγγράμματα τον 
σώζονται tμονον τό περί Ιατρικής καί 
Χειρουργικής, κατά πάντα λογον εξαί
ρετο·/ σύγγραμμα" καθότι περιεχε τά 
πλέον ουσιώδη καί αξιόλογα τής τέχ- 
νης. Η φράσις του είναι γλαφυρότατη, 
κοαψή καί σύντομος" διό καί δεύτερ ς 
Κικέρων διά τήν ευφράδειαν επωνομά- 
σθη. Εκθέττειέν τοϊς αύτοϋ συγγράμμα" 
σι τάς τρεις κυριωτερας αιρέσεις, α ϊ- 
τινες ήκμαζχν εις τον τότε καιρόν, χω
ρίς όμως νά κηρύττηται ούδεμιάς οπα
ίος* ακολουθεί τον Ιπποκράτην ε’ς τήν 
πρόγνωσιν τών νόσων καί εις τά χειρ
ουργικά, μαλις-α. δέ μεταφράζει κατά 
λέξ'.ν πολλάς καί ολοκλήρους ρήσεις τοΰ 
άοιδήμου τούτου άνδρός. αί παρατηρή

σεις του φαίνονται με κρίσιν ορθήν καί

επιςηριγμέναι επί τής πείρχς. Εις τήν 
θεραπείαν τών πυρετών έμιμεΐτο τήν 
μέθοδον τοΰ Ασχληπιάδου" άλλά μ ΐ 
κάποιαν μεταβολήν καί μετρίασιν. Πα 
ρετήρει μέ ακρίβειαν έν τοϊς πυρετοΐς 
τήν πορίοδον τών παροξυσμών. Εις πχν- 
τας δε έν γένει τούς πυρετούς εξέταζε 
μέ προσοχήν, αν ό εγκέφαλος, ή άλλο 
τών κ.ριωτέρων σπλάγχνων συνέπασχεν. 
Ενομιζε τόν σφυγμόν σημεϊον αμφίβολον, 
καθότι οχι μόνον διαφέρει κατά τήν η
λικίαν, τό γένος καί τήν κράσιν, άλλά 
μετχοάλ.λεται καί χλλοιοΰται συνεχώς 
ύπό τών πολυειδών τής ψυχής παθηαά- 
τω/, ύπό τώ/ π ο/ων, ύπό τής ταρα
χής τοΰ φομάχου, καί περιπλεον ύπο 
τής τοΰ Ιατροΰ παρουσίας. Ο Ιπποκρά
τη ; άπαγοοεύει τήν φλεβοτομίαν εις τά 
νήπια καί εις τούς γέροντας" ό Κελσος 
όμως έκ τοΰ εναντίου τήν συγχωρεϊ εις 
όλα; τάς ηλικίας, όταν ή νοσος την 
άπαιτή άνχγκαίως. Παραγγέλει όμως ό 
"ίδιος νά μή ,γίνηται εν τή άκμή τοΰ 
πυρετού, άλλ όσον είναι δυνατόν εν τώ 
χαίρω τής άνε'σεως. Απαγορεύει προσέ
τι τήν ψυχροποσίαν εις εκείνους τούς 
πυρετούς, εις τούς όποιους επακολουθεί 
βήξ, ή τοπική τις φλόγωσις. Μεμφεται 
τά ^δραςικά καθάρσια, διδόμενα εις 
τούς πυρετούς. Φαίνεται μάλιςα, όφι 
ό Κέλσος δέν είχε τελείως εις ύπολη- 
ψιν τά σφοδρά φάρμακα" επειδή πα- 
ραγγέλει, ότι τά τοιαϋτα δεν ωφελοΰ- 
σι πάντοτε τούς νοσοΰντας, άλλά βλα- 
πτουσι καί αυτούς τούς ύγιεΐς.

ΑΕΟΠΟΤΟΛΑΝΗ, πρώτη βασίλισσα
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Χριςιανή. επί των νήσων τοΰ Ειρηνι
κού Ωκεανού τήν κατεδεχίη ό Γιος , 
ί ς ι ς  άφήκε το βασίλειο* του υπό τήν 
φροντίδα τοΰ Καραιμοκοΰ φίλου των 
Ααέρι κοινών, καί άνεχωρησεν εις Αγ
γλίαν μέ τήν βασίλισσαν του, όπου καί 
απίθανε μετ’ ολίγου; μήνα?.

ΚΕΠΤΙΤΟΣ Ματθισών Νιελος Σοε- 
κός τό γένος. Περιήλθεν ακριβώς δια- 
φόρ*υς το’πους τζς Ασία;, καί έξεσκέ- 
7:ασε πολλά μέρη. Αφήκε εν γεωγρα
φικόν σύγγραμμα τιμομενον παρά π ϊ- 
σιν. Εζη δέ τό 1695 Μ.Χ,

ΚΕΠΛΕΡΗ2 Ιωάννης, άπ· τήν Γερ
μανίαν , περίφημος ά-ρο/ομος. Ούτος 
πρώτος έφεΰρεν, οτι καί ό Ηλιος πεοι- 
ςρεφεται ώς ό τροχός 15. χρο’νους προ 
τοΰ Γαλιλαίου, τό όποΤον έβεβαίωσε 
μέ τό τηλεσκόπιου. Απίθανε τό 1630. 
«φήοας ενα "πλήθος συγγραμμάτων μέ 
ύποληψιν.

ΧΕΡΓΟγΕλ ΟΣ Τρεμαρέκ, Γάλλος 
ναύαρχος. Περιήλθε κατά "τήν πρόιτην 
αύτοΰ περιήγησιν τό 1767. πολλά μέ
ρη τής Ισλανδίας, καί των πετρωδών 
παραθαλασσίων τής Νορβεγίας, περι- 
γράψας καί τήν ποιότητα τής γής αυ
τών. Κατά τήν δευτέραν αύτοΰ άνακα- 
λυπτικήν περιήγησιν τό 1774. εΐσχώρη. 
s t  T̂poc tcv νότιόν ττολον. Τό ριονον ό- 
φελος τοΰ περίπλου τούτου ύπήρζεν ή 
ανακαλυψις τινός γής πετρώδους, άφό- 
ρου καί αιωνίως τεθαμμένης από παγε
τούς και χιονας, τήν όποιαν ώνο'μασε 
με τό ’ίδιον του Ονομα. Εζη τό 1770. 
81. X . ' '

ΚΕΡΕΘΑ Δαουρα, όγεννήθη *!ς τήν
Βριξίαν· Μετά τον θάνατον τουάνόρος 
της έδόθη εις τήν σπουδήν τ5ν γραμ
μάτων, καί είχεν άνταποκρισιν μέ όλους 
τούς σοφούς τοΰ αιωνος της. Απίθανε·/ 
εις τό άνθος τής ηλικίας της.

ΚΕΡΚΕΣΤΗΣ, υιός τοΰ Α’γύπτου , 
τον όποιον όθανάτωσεν ή Δώριος Δα- 
να'ίς, Απολ.δ.

ΚΕΡΚΙΔΑΣ, Αρκάς τ ις , οπαδός τοΰ 
βασιλ.εως των Μακεδονων Φιλίππου.

Δημ.
ΚΕΡΚΪίΙΝ, ληςής περίφημος. Ούτος 

διατριβών εις τά πέριξ τής Αττικής, υ- 
πεχοέωνε τούς διαβάτας νά πολεμώσι

, , . . . .  , I .μετ αυτου, και τους εφονευεν επι τ έ 
λους· αλλά θίλων νά πολεμήση καί με
τά τοΰ Θησέως ενικήθη καί εφονεύθη 
ελεεινώς.

ΚΕΣΕΛ10Σ, συνδιαλεγόμενος ποτ*
πεοί ελευθερίας μέ τόν Καίσαρα, οί φί- 
λ.οι τόν άπίτρεπον άπό τ ΐν  θρασυςομί- 
αν, άλλ αυτός πρός άποκρισιν τούς 
είπ.ν, 'οτι, τό γήρας καί ή ατεκνία, 
τά όποια είναι μισητά εις τούς ανθρώ
πους τόν ύποχρεονουν εις τούτο. Εζη 
τό 40. Π.Χ.

ΚΕΙΤΙ’ΪΝΟΣ, υιός τοΰ Ελένευ καί 
τής Ανδρομάχης, βασιλεύς τής Ηπείρου* 
από τού όποιου ώνομάσθη ή αικρά χώ
ρα τής Θεσπρωτίας Κετρίνη. Παυσ.

ΚΕΤΕΓΟΣ, εΰγενής Ρωμαίος. Ούτος 
είχε μίαν ερωμένη,; τής όποιας δέν ήρ- 
νεϊτο κανένα ζήτημα- αυτή δέ είχε με- 
γάλην ίσχύν εις τήν Ρώμην- οθεν καί 
δ Λουκοΰλος ΰπεχρεώθη νά τήν κόλα-.



X2S1K
κεύη ίωσοΰ ελαβε τήν αδειαν *at «πο
λέμησε μετά τοϋ ΜιΟριδάταυ, τό 71. 
Π.Χ.

ΚΕΪ’>ΤΕΡ Ιάκωβος Ολλανδός συνο
δοιπόρος τού περίφημου περιηγητού Hcu- 
χόρευ. Οίτος έκαμε τήν περιγραφήν του 
βασιλείου της Κίνας, ήτις ύπήοξεν ή 
καλλιςη τού τότε καιροί. Εζη τό ΐ655. 
Μ. X.

ΚΕΦΑΛΙΩΝ η Κεφαλών, Σεργή9ιος, 
ρήτωρ καί ίςογικός. Εζη επί Ασιανοί 
εις τήϊ Σικελίαν" έγραψεν Ις-,ρίαν εις 
βιολιά εννέα, μελέτας Ρητορικός, καί 
άλλα διάφορα.

ΚΒ&ΑΛ02, ρήτωρ Συρακούσιος, η 
εκ «ουριών, όςις μετέβη ε’ς τάς Αθή
νας επι τω/ χρόνων τον Περικλεούς. Οι 
υιοί αυτού ήταν, ό Πολέμαοχος, Κύ9ύ- 
^ρ.ος, και ό περίφημος ρήτωρ Λυσί- 
ας. Πλατ. Δηα.

I ' Λ · . .ΚΕΦΑΛ02, Ασηναΐος· ρ ητωρ και Δη. 
μαγωγός" ούτος πρώτος συνέγραψε προ
οίμια καί επιλόγους τό 470. II. X.

ΚΕΦΑΛ02 υιός τοϋ Δηΐονέως οα- 
σιλέως τής Φωκίδος , καί π ή; Διομή
δης θνγατρός τοϋ Εοΰ9ου. Ούτο; ό ω
ραιότατος νέος ελδών εις τήν Αττικήν 
ελαβεν εις γυναίκα τήν Πρόκριν θυγα
τέρα τον Ερεχ9έως σασιλέως των Αθη
νών" άλλ άκουσιως φονεύσας αυτήν εις 
τό κυνηγιον, ήτις από ζηλοτυπίαν τόν 
tv/εν ακολουθήσει εις τό δάσος, υπο
πτευόμενη μή εχη εκεί ερωμένην τινά, 
κατεδικάσΟη εις παντοτινήν έξορίαν α
πό τόν Αρειον Πάγον" ήτο καί πατήρ 
Αρκεσίου τοΰ π/.ππου τοϋ Οδυασέως.

είχε κατοικήσει εϊν τήν νήσον Χεφαλ, 
ληνίαν, εις τήν όποιαν έδωκε κάΐ τ ΐ  
ονομα του, καλοεμε ,η πρότερον Σάμος 
κατά τόν Ομηρον, Δουλίχειον καί Τά- 
φιον κατά τόν Στράβωνα, καί κατά τόν 
Πλινιον Μελαινα . Ιδε Γεωγραφίαν Με
λετίου. 2ελ. 327,

ΚΠΚΕΙΔΗΣ, αρχαίος τις ποιητής έξ 
Ερμιώνης. Αριςοφ,

ΚΗΝΙΩΓΪΝΟΧ, περίφημος γραμμα
τικός, εζη έπί Αλεξάνδρου τοϋ Σεβή- 
ρου καί Γορδιανοΰ των αϋτοκρατόρων, τό 
240. Μ. X. Συνέγραψεν εν οιολίον επι- 
γραφόμενον Γενε9λιακής ημέρας. Εζιδό- 
5η έν Λουγδ. τό 1767.

Κ.ΗΪΕ, βασιλεύς τής θετταλια;" έ - 
νυμφεόΟη τήν Αλκυόνην θυγατέρα τοϋ Α ί- 
όλου καί τής Αίγιάλείας" έπιςρεφω/δί 
ποτέ από εν ταξείδιον, εναυάγησε και ε- 
πνίγη' τούτο μαδοϋσα ή Αλκυόνη, ίτρε- 
ξεν εϋ9ύς εις τόν α'γιαλόν , καί εΰρούσ* 
τό σώμα τυυ, επεσεν επ αυτό χωρίς νά 
βέλη νά το άποχωριοθή . Η Μυθολογία 
προοΟεττει, ότι οι Θεοί τούς μετεμορφω- 
σαν εις θαλάσσια πουλιά ονομαζόμενα 
Αλκυόνες.

ΚΗΦΕϊ 2 , υιός τού Βήλου έκ τής Αγ- 
χιόνης, καί βασιλεύς τής Α’.Ο.νπίας. Ο * 
τος είχεν εις γυναϊκά του τη. ώραίαν 
Κασσιέπειαν.

ΚΗΦΙΣΟΔΗΜΟΣ , Α9ην*ΐος , ρ ητωρ 
δικαιότατος, αντιπολιτευόμενος τφ  Π:» 
ρικλεϊ.

ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΣ , περίφημος ρ οτωρ 
καί ςρατηγός των Λδη/αίω/, άκμασ Η 
μετά τόν ΙΙελοποννησιακόν πολίμον.·
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Χενοφ.
ΚΗΦΙΣΟ) ΔΩΡ02, Ελλην Αθηναίος ,  

ποιητής τραγικός τής παλαιό, ς τραγω
δίας. Συνεγραψε δράματα ,  Αμαζόνες, 
Τροφώνίος, καί άλλα.

ΚΗΦΙΣΟΦ&Ν , Αθηναίος, εκ της φα
τρίας των άρι^οκρατίκων. Εενοφ.

ΚΙΑΡΗΣΠε'τρος· εγεννήθη εις την Βρι- 
ξίαν, ποιητής χωρικός με μεγάλην ύπό- 
λ.ηψιν. Αττέδ. το 1786.

Κ1ΔΙΙΣ Γωδρίγος, ένδοξος «ςρατηγός 
Ισπανός, όςις τό 1086. όκυρίευσε τήν Τω- 
λητον πόλ’.ν τής Ισπανίας,' καί έδιωξε 
τόν Ούμΐρ-ΑΪ. Οΰτος δ ίϊρως εςάθη τό 
παράόειγμα των πιςών υπηκόων. Ilot- 
ν,τν,ς τις είχε συνΟε’σέι περί αυτού' μίαν 
ηρωικήν τραγωδίαν.

Κ1ΘΑΙΙΏΝ , ' αρχαίος βασιλεύς τής 
Βοιωτίας, έκ τού όποιου λε'γεται, οτι 
ώνομάσθη τό αυτόθι περίφημον ορος 
Κιθαιρών. Παυσ.

ΚΙΚΑΛΛΣ, Ιταλός, ποιητής άς-εΐος' 
εκ των ποιημάτων του γνωρίζει τις τόν 
χαρακτήρα του. Ηνθει τόν 14. αιώνα, 

-Μ. X.
Κ1ΚΕΓΩΝ, Μάρκος Τούλλιος, εγεννή- 

6η είς τό Αρπίνον, πολιν τής Τοσκάνης, 
κατά τό 106. Π. X. εκ γε’νους εύγε- 
νόνς των Ρωμαίων. Τούτον ή φύσις ε- 
προικησε μέ ριεγάλην αγχίνοιαν και ευ
γλωττίαν· οθςν καί όπατήρ του δεν' ή- 
μελησε νά ·ίον: φείλτr είς σοφούς” διδασ- 
κάλους , καί έπε'δωκε τόσον,. ώςε όταν 

έδημηγόρησε κατά πρώτον, είς· τήν Γε. 
• ρουσίαν, έκινησεν t l, θαυμασμόν τούς 
πάντας, καί i* € ’tι* τούς ίικα^άς νά

«πολύσωσι τόν καταδικαζόμενου Τώ σκιάν 
περί τού ζητούμενου εγκλήματος κατά
χρυσογόνου απελεύθερου τού Σύλλα· άλλα 
καί τΟιόϋτος ών μή εΰχαριςηθείς εζήτει 
τήν τελειοποίησιν" οθεναφήσας τήν Ρώ
μην ύπήγεν άς Αθήνας, όπου ήκουσε τόν 
Αντίοχον φιλοσοφον διατρίψας , δέ έκιΐ 
περί τά 8. ·τη επανήλθεν εί, τήν Ρώ
μην, οπού εδιωρίσθη ταμίας καί συνάρ- 
χων τού Διοικητού τής Σικελίας· εκεϊ- 
9εν δέ ΙπανελΟών ελαβε τό αξίωμα τής 
Τπατείας, ίίτε καί διενειμε πελλά χρή
ματα εις άπορους πολίτοις, είς μίαν με- 
γάλην ελειψιν των αναγκαίων· άνεκά- 
λυψε δέ καί μίαν συνωμοσίαν' τού Κα- 
τιλίνα, καί ήγωνίσθη μεγάλως εκφωνή- 
σας καί τούς μέχρι τούδε σωζομενου 
Κατιλιακούς λόγοίις, ώ?ε έφάνη ελευ
θερωτής τής πατρίδος από τόν παντελ.ή 
της όλεθρόν, διά τό όποιον καί τόν ώνόμα. 
σαν, ό πατήο τής πατρίδος. Μετά ταΰ- 
τα φανείς επαχθής είς τόν δίμον κατε- 
διώχθη, καί ήναγκάοθη ν αναχώρηση άυ 
πό τήν Ρώμην καί νά όπάγη είς Θ.σ- 
σαλονίκην, άλλ αί φωναί όλης τής Ι
ταλίας ένωθεΐσαι τόν εφεραν πάλιν όπί- 
σω μετά ενα χρονον, και τώ άπεδωκαν 
§λα του τά κτήυάτό.· έδιωρίοθη δέ τό
τε διοικητής τής Κιλικίας. Αν δεν με- 
σολαβουσεν ό εμφύλιος πόλεμός μεταξύ 
Καίσαρος καί Πομπηίου, ήτο πολλά πι
θανόν νά ίριαμοεύση καί είς τήν Γώ- 
μην' είς αυτήν τήν περί^ασιν εκλινεν 
είς τό μέρος τού Καίσαρος, και μετά 
τόν θάνατον τούτου ίπρσκολληθη εις τόν 
Οκταβιανόν τόν μετεπείτα Αυγουςογ



Χ233)(

Καίσαρα επονομασβεντα» «λλ υπβπε- 
σεν εις τήν οργήν τοϋ Μάρκου Αντωνί
ου, εις τάς ταραχάς των εμφυλίων ςά- 
02ων καί πολέμων, χαί μετά τήν σύςα- 
σιν τής φριχτής εχείννις Τριανδρίας με
ταξύ Οκταβιανοϋ, Λεπιύου χαί Αντω
νίου, συνήργ*!®£Ϋ ό τελευταίος νά εξω- 
ρισΟή c Κικίρων, καί τέλος νάφονευΟή, 
εζ αίτιας μάλιςα των Φιλί—πικών λό- 
γων, τούς οποίους εξεφώνησε κατ αυ
τόν. Ο Οκταβιανός δεν εδυνήΟη να τον 
διάσωση, κανότ: ο Κικερων δέν ήΟελ.» 
νά σι·/ίή φεύγων διά θαλάσσιος * αλλά 
παρρουσιασδείς εις το- κοινόν είπέν, οτι 
προτιμά νά άποίάνη εις τήν πατρίδα 
τοο, χχ' ούτως επρότεινε , τόν λαιαδν 
τον χωρίς ταραχήν Οπό το ξίφος τού 
δήμιου Ποπολίου Αήνα , πλησίον τής 
ο·χ'·ας τον, οςις άποκοψας τήν κε
φαλήν και τήν δεξιάν του χεϊρα, τά ’ ε- 
φερεν εις τήν Λυσσώδη Τριανδρίαν τ® 
43. Π. X. εις ηλικίαν 03. ετών. Τού
του τοϋ περίφημου άνδρός τά  συγγράμ
ματα είναι τοσαύτης ά9ανασίας επάξια,· 
οσον ήσαν μεγάλα ό ερως καί ό ζήλος 
του υπέρ τής πατριδος. Διαιρούνται δί 
εις ρ'ητορικά, φιλοσοφικά, καί δπιςολάς.

ΚΙΧΕΙΏΝ, υιός τοΰ προτέρου, διδαχ. 
9εΐς και ούτος τάς επιςήμας, καί τήν 
Φιλοσοφίαν εις τάς Αθήνας, Μετά τόν 
θάνατον τοΰ πατρος του εκλεχίη. ϊπα - 
τος εις τήν Ρώμην μετά τοΰ Καίσαρος 
Αΰγουςου, και ιύχαριφως . εΤδε τήν τε- 
Λείαν κατα^ροφην ίοι» πατρικού £y$pou, 
καί φονεως Αντωνίου , όμ0ΰ μ;9\· όλης 
"•ος οικογένειας του.

Κ1Κ1ΛΙ0Σ , από τό, Αργος, ποιη
τής* συνεγγραψεν αλιευτικά, χαί περί- 
ήγησιν Ελλάδος, και αλλχ. -

ΧΙΜΑ ΒΟΥΗΣ Ιωάννης, τον νομιζου-· 
σιν ώς καινοτομον τής Ζωγραφικής; Α-. 
πέθανεν εις τήν Φλωρεντίαν, πατρίδα
του τό 1300.

ΚΙΜΑΡΟΖΛΣ Δομίνικος, Ιταλός, πε
ρίφημος συγγραφεύς της Μουσικής, την 
οποίαν εςόλισε μ ί τά αρμονικά τον με-, 
λη. Απείανεν εις τήν Βενετίαν τό Ι80ΐ, 

ΚΙΜΩΝ , υίός τοϋ Μιλτιάδου, Αβη- 
ναϊος* είχε μεγάλην πείραν των πολε
μικών, καί μεγάλην ύπόληψιν· εις τον 
λαόν κοά ςρατεύματα. Στερηθείς δό τήν 
καλήν των συμπατριωτών αύτ*"υ ύπολη- 
ψιν από τάς τεχνας τοϋ Περικλεούς, 
εξωοίσβη πρός κα ρόν* αλλά μετ ολί
γον επεςρεψεν άγαπητοτβρος εις τ>ν 
λαόν, καί κατίήά9η επισημότερος με 
τάς λαμπρός του εκδουλεύσεις εις τήν 
άχάριτον αϋτοϋ πατρίδα. Επ’ τής άο· 
χις-ρατηγίας του κατεδίωξε μέχρι τοΰ 
ποταμον Στριμώνος πολυάριθμα ςρατεύ- 
ματα Θρακών. Εις μία» καί τήν αυ
τήν ημέραν εκερδισε .δυο νικάς* ήφάνι- 
σεν εξολόκλήρου τόν Περσικόν ςτσλόν συν„ 
ιςάμενον από τριακόσια πλοία* και* 
άποβάς εις τήν Κιλ κίσ./, ενίκησεν ε!ή 
τάς άχνας τοΰ Εύρυαεδονεος τό ΙΙερσ,κον 
φράτευμα, τριακοαίας χιλιάδας τόν αριθ
μόν, καί άπεκατέ'ςησε τόν Α ρ τ α ξ ί ρ ϊ η ν  

νά παρακχλή δι* ειρήνην, τήν όποιαν 
τοΰ εχάρισεν, με συμφωνίαν νά αφ ίση 
«ΧιυΟερας κάί αύτονόμονέ ολα; τάς Ελ
ληνικά; πόλεις τής Ασίας, ν<*
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πλησιάζωσι hot* οί Περσικοί ?oW  ί ' ς  
τά παραθαλάσσια τής Ελλάδος. Κατε- 
πολε'μησε ενα ςολον των Κυπρίων, κ*! 
Φοινικιών συνεςάμενον χιιο 200. πλοία. 
Απίθανε & τό 44®· Π. X. ενω έ πολι
ορκεί to Κίτιον.

ΚίΜΩΝ, πατήρ τον περίφημου <ςρα- 
τηγοϋ των Αθηναίων Μιλτιάδου. Ηροδ.

Κ1ΜΩΝ, περίφημος ζωγράφος Ελ- 
λην. Apptav.

ΚΙ ΜΩΝ , -πατήρ too Λακεδαιμο- 
νος, θουκ.

ΚΙΝΑΔΩΝ, Σπαρτιάτη;» σννωμοσχς 
κατά too βασιλίως Αγησιλάου. Εενοφ.

ΚΙΝΕΓΙΙΣ, Λακεδαιμόνιος, σνγγρα- 
φεΰς τής Τηλεγονίας, ή ΐς-ορίχς τον Τη- 
λεγόνσν, uioj τον οδνσσεως καί τής 
Κίρκης ,

ΚΙΝΝΑΣ, Αούκιος Κορνήλιος, ϊπχ-ος
των Γωμχίων κατα τό 87 . Π. X. οντος
βέλων ν’ άνακαλεση τον Μαρίνον εκ της
έζωρίαε, εναντιονμενον τοδ σννυπατον
Οκταοιχνοΰ, φίλον τον Σύλλα, έοιασθη 
* , . > - ν αναχώρηση χπο την 1 ωμήν, και α-

φηρίθη παρά τής Γερουσίας τό αξίωμα 
τής ϊπατείας· καταφυγών δέ εις τούς 
συμμάχους ήγειρε (χίαν ςρατειάν από 
τριάκοντα Λεγεώνας, μεθ ών ή'.θε νά 
πολιορκήση τήν πάλιν, σν/ωδενμεν < α
πό τόν Μάριον , Κάρβονα, καί »=ρ- 
toptov. Η δέ .Γερουσία ιςενοχωρουμίνη 
από πείναν, ήλθον εις συμφωνίαν μετ 
αυτοί’, οθεν εισέρχεται εις τήν πολίν 
μέ θρίαμβον, κχί σνναθροισας τον δή
μον άνίγνωσε τό ψήφισμα τής κάθοδον 
τον Μαρίνον, καί εν.εΰεν ήρχισαν οι

ποταμοί τον εμφύλιον αίματος. Οί δορ.- 
φοροι τον έφονενον αλνπως πάντας τούς 
ερχομένους προς χαιρετισμόν τον, εν
ταύθα έφΟνενΟη και ό Οκταβιανός ό σννύ- 
πατός του’ μετά δέ τήν τριετίαν τό84. 
Π. X. έφονενίη καί αύτός ό ωμότατος 
τνϊα'νος όπο τίνος έκατοντάεχον τής 
ςρατιχς τον.

Κ1Ν02 Ιησουίτης Ισπανός ένδοξος 
Εζη τό 1700. Μ.X. Οντος πρώτος αν-·, 
εκάλυψε, οτι ή Καλιφορνία είναι χερ
σόνησος.

ΚΪΝΟΣ, Ιταλός, ένδοξος ποιητής λν- 
ριχος· τά ποιήματα τον ε’./χι πλήρη 
χάριτος. Ο Δαντας τόν αναφέρει συ
χνά εις τά ποιήματα τον. Απίθανε το 
1336.

ΚΙΟΠΓΟΤΛΙΙΣ πασάς Μωαμεθανός, 
ένδοξος ς-ρατηγός, καί πρώτος Βεζίρης 
τό 1649. επί τής βασιλέας Μωάμεθ 
τον δ . Ητον Αλβανός υιός ενός Ελλη- 
νος ίερεως, καί έδιοίκησε τό βασιλείου 
μέ μεγάλην φρονησιν . Εκνρίενσε τήν 
Τρανσιλβανιαν, καί άπίθχνεν εις τήν 
Αάριανονπολιν τό 1665.

ΜΟΙΙΙΌΤΛΙΪΣ, πασάς Αχμέτης υι
ός τ.ΰ ανωτέρω, καί διάδοχος τής αρ
χής τον πατρός, όςις έκνριενσε την 
Κρήτην τό 1669, καί απίθανε τό 1676,

ΚίΟΠΡΟΪΛΙΙΣ πασάς Μωάμεθ, καί 
αυτός αδελφός τον ανωτέρω, μεγχς Βε
ζίρης , μέ μ. γάλας έκδονλιΰσεις εις τό 
Οθωμανικόν κράτος. Εφονενθη εις μίαν 
μάχην τό 1661.

Κ1ΓΚΕΓΊΟΣ Αναςάσιος, ε’νδοξος Η- 
ζονΐτης. Οντος έξε'δωκε διάφορα σνγ-
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γράααχτα· έσαφήνισε διάφορων επίση
μων δυσκολίας, αίτενες τά «προξένησαν 
μεγάλην ύπόληψιν. Απέθα/εν εις τήν 
Ρώμην τό 1630.

ΚΙ ΡΚΗ. Τενές λέγουσιν οτι είναι α
δελφή τοΰ Λίνητσυ, και άλλοι θ.γάτηο 
του · Ο Διονύσιος ο Μιλτ,σ'.ος ^  ^  
πρώτον λογον των Αργο/αυτικών λεγει, 
ΟΤΙ ήτο Ουγάτηρ τον Αΐ'ήτου, καί ά- 
όελφη τής Μη όε.ας, καί περίφημος μ*. 
γ:στκ. Αντη φονε.σασα τόν άνόρα τη; 
εμεινε βασίλισσα τής Κ,χρματία,.

Κ ΙϋΔ Ε Ιί, υιός του Αίγυπτο·., φο
νευτείς ΰπό τςς Δανα'ςδος ΑΰΟήλας. Α- 
πολόρ.

Κ A All Ο ΓΗΣ, Γάλλος άςρο.όμος |ν- 
ο̂ξος> ,όπαδός τοΰ περαρήμου άςρονό- 

jj-ου KtXotoj του 2οβχοΰ. Ο^τος ήχο* 
λούθησι τήν καταμέτρησιν τών μοιρών 
τοΰ πολικοί κύκλου . Εζη το 1740 . 
Μ .X .

ΚΛ ΑΓΚ02, περιηγητής ένδοξος κα
τά τήν δυτικήν οορειον Αμερικήν, ός-ις 
έπροχώρησε διά ξηρας μέχρι τοΰ μεγά
λου Ωκεανοί, καί άνεκάλυψε πολλάς 
άγνώςους καί άγριας χώρας.

ΚΑΑΙ Κ02, Λρκτοαμερίκανός ναύαρ
χος, επίσημος άνακαλυπτής εις τα δυ
τικά μέρη τη; αρκτικής Αμερικής. Εζη 
το. 1804. Μ.Χ.

ΚΑΑΓΛ102, Αύρήλιος, εγεννήΟη εις 
τήν Ιλλυρίαν τό 2ι4. Μ.Χ. κατά πρώ
τον έςάθη χιλίαρχος ύπο τόν Δΐ'Λ'.ον 
Επί δε τού Ούαλερίου έλαβε τήν διοι- 
κησιν τής πατρίδος του· έπειτα έκη- 
ρυχβη Αύτεκοάτωρ παρά τής ςρχτιχ;,

καί ή εκλογή αϋτη ένέσχοσεν ευθύς το 
βασίλειον τών Ρωμαίων υπό τήν διοε- 
κησιν τοΰ νέου τούτου Τραϊανού, καθότι 
διεφθειρε τόν άπος-άτην Αύρήλιον, επε- 
εκύρωσε τάς προσθήκης τών φόρων, ά- 
πέόωκε τά κτήματα τών υπηκόων, τά 
όποια είχεν άρπάσει ό προκατοχος του 
καί έδιώρθωσε τήν τάξιν τής εσωτερι
κής δ.οικήσεως· επαγρυπνών δέμήβλά- 
πτηται ή επικράτεια του άπό εξωτε
ρικούς εχθρούς έκίνησε πόλεμόν κατά 
τών Γότθων εις Γαλλίαν, καί ίκέρδισε 
μίαν λαμπράν μίχην κατ’ αυτών, τούς 
όποιους εθεριζε τότε τ  Πανωλτ,, ητις 
διεδόθη τότε καί εις τό ςράτευμα τών 
Ρωααίων, καί άπέθνησκον πολλοί, με
ταξύ τών οποίων ητο καί δ Αλαυόιος, 
κατά τό 270. εις ηλικίαν 56. ετών . 
Ουτος έςάθη άριςος ςρατηγός, δίκαιος 
κριτής καί καλός Αύτοκράτωρ.

ΚΛΑΤΔΙ02, Νερών, υιός τοΰ Δρού- 
σου, καί θείος τοΰ Καλιγούλα. Εγεννή- 
9η εις τό Λουγδοΰνον* ό μονος τών 
συγγενών τοΰ Καλιγούλα, οσις διέφυ
γε τον θάνατον, καί 4 όποιος μετά τόν 
θάνατον τούτου τοΰ Καλιγούλα ανεψι
ού του έκηρύχΟη Αύτοκράτωρ παρά τών 
σρχτιωτών περί τά 41. Μ.Χ. εις ηλι
κίαν 50. έτώ/· Ητο δε δειλό; καί α
δύνατος έξαιτίας τών σωματικών του 
άσθενιών. Καταρχάς έφαίνετο καλός, 
μετά ταΰτα όμως κατήντησεν εις μιαν 
νηπιώδη μανίαν, καί άφοΰ άνελαέε' 
ολίγον, άπίρχσεο είςτήι Βρετανίαν , και 
πολέμων έκε'ρίισε μίαν νίκη<· έπειτα επ· 
οινήλθευ εις τήν ρώμην , καί ύπεπεσε
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ττάλ.ίν εις -ttiv ίδια» αναισθησίαν, ω~ε 
ή σύζυγος του Μασσαλία εχουσα ευπειθή 
αυτόν τόν άνοητον είς τά νεύματά τη ί, 
εκ τής ακολασίας καί άσβτία; της έ· 
φόνευεν όσους καί όπσίους ήθελεν* όθεν 
δ Κάμιλος διοικητής της Δαλματίας 
κηρυχθείς Αυτοκράτωρ τόν «μήνυσε, νά 
παραίτηση τΰν θρονον, καί ούτως υιο
θέτησε τον Νέρωνα διά μεσιτείας τή? 
τέταρτης γυναικος του Αγριππίνης , 
τήν όποιαν ελαβεν άποθανυύσης τής 
Μασσαλίνης, ήτ:ς τόν έφαρμάκωσεν έ
πειτα διά τής συνεργίας τοΰ Ιατρού 
Εενοφώντος, κατά τό 54. Μ.Χ. Αοήκε 
δέ καί συγγράμματα , τά όποια έχχ- 
θηβαν »

ΚΛΑΤΔΙΟΣ, Ιαννεκούί/ος τό γενο; 
Γάλλος. Περιηγήθη τήν Σενεγαμβίαν 
καί άλλα με'ρη, καί άντεμοίφθη πλούσιος 
διά τάς ανακαλύψεις του . Εζη τό 1637, 
Μ.Χ.
1 ΚΑΑϊ'δΤΟΣ Αππιβς, είς των Δεκάν- 

δρων εν Ρώμη, επίσημος διά τόν φόνον 
τής Βιργινίας, ητις έφονεύθη ύπό τοΰ 
πατρο'ς της Βιργινίου, εξαιτίας τής £- 
ρωτικής αίσχρχς επιθυμίας τοΰ Κλαυ- 
δίου πρές αυτήν. Όυτος μαθών τά περί 
τής βυγατρός του, ων ήδη είς εκς·ρα- 
τειαν, έπχνήλθεν ευθύς εις τήν Ρώμην, 
και έφονευσε τήν θυγατέρα του* αλλά 
και οι συςρατιωταί του άγανακτήσαν- 
τές δια τήν τοιαύτην ΰβριν τοΰ Κλαυ- 
διου ελαοον τα όπλα έις τάς γεΤρας 
καί ήλθον εις τήν Ρώμην, σύμφωνοι δε 
με τό πλήθος εφυλάκωσαν τον Κλαύδι. 
ον αίτός δέ έφσνεύθη μονος του εις τήν

φυλακήν. Εν τοΰτοις δε άχυρώθη καί τό 
Δεκανδρικόν σύςημα.

ΚΛΕΑΝΔΡ02, Τπαρχος τοΰ μεγά
λου Αλεξάνδρου, οςις διά προςαγής του 
έφόνευσε τόν Πχρμενιωνα, άρχοντα τοΰ 
ςρατοΰ’ είχε δέ ούτος είς τάς χεΐράς 
του όλους τούς βασιλικούς θησαυρούς.

ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ, τύραννος τής Γελάς 
εν Σικελία, αδελφός τοΰ Ιπποκράτους, 
ο'τις διεδεχΟη τήν τυραννίαν μετά τόν 
θάνατόν του. Ηρόδ.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ς·ωικός φιλοσοφος, Ελ- 
λην, από τήν Αίολίαν. Τό 240. Π.Χ. 
από τόν υπερβολικόν του έρωτα προς 
τήν παιδείαν, και τοι πενη; ύπήγεν 
είς τάς Αθήνας, όπου έμαθήτευσε πα
ρά Γτ« ςωϊκω Ζήνων. * διά νά ?χη δέ 
τά πρός τό ζήν ήντλοΰσεν ύδωρ τήν νύ
κτα με μισθόν, καί τήν ήμερα* έσπού- 
δαζε, καί επί τέλους διεδεχθη τόν θρό
νον τοΰ διδασκάλου του . Αεγουσι δέ 
ότι άσιτήσας απίθανε τό 70. έτος τής 
ηλικίας του.

ΚΛΕΑΝΩΡ, ςρατηγός των Ελλ ήνων 
εξ Ορχομενοΰ, πόλεως τής Αρκαδίας . 
Εενοφ.

ΚΛΕΑΡΙΔΑΣ, Λακεδαιμόνιός τις ή- 
γεμιόν τής Αμφιπόλεως, ό νικήσας τόν 
Αθηναίον Κλέωνα. Θουκ.

ΚΛΕΥΡΧ02, υιός τοΰ Ραμφιού. Με
τά τόν Πελοποννησ αχόν πόλεμόν «ζή
τησε δύναμιν άπό τούς Λακεδαιμονίους 
νά πολεμήση τούς εξωτερικού; εχθρούς, 
καί λαβών τήν άδεια* έξεςρατευσε, 
προχωρων δέ τω ήλθε διαταγή νά επι- 
ποεψη, καί ελθάν είς Λακεδαιμονα κα-



Χ237Χ

xth/A'^r, εις θάνατον.
ΚΛΕ1ΓΕΝΒ2, εΐς των έν ΑΟήναις 

πλουσίων μετοιοιων, οςτ; εισεχωρησε καί 
εις τά πολ'.τικα. Αρις.

ΚΛΚΙΔΗΜΗΔΗ2, Αθηναίος, υιό; τον 
τραγικού ποιητον Σοτοκλεους. Λρ'.ς·.

ΚΑΕΙ ΔΗΜΟΣ, αρχαιότατος ίςοριο- 
γοάφος, σύγχρονος τού Ελλανίκου. σογ- 
γράψας Ιςοριαν της Αττικής. Πλούτ.

ΚΛΕΙΝΙΑΣ, περίφημος καί πλούσι
ος Αθηναίος, πατήρ τον περιφήμο.» Λλ- 
κιβιάόυυ. Οϋτ,ς έξωίενσε πολλά ‘χρή
ματα όπιο τής σωτηείας των συμπο
λιτών του’ υςερον δέ έφυνεύθη ε:ς τήν
μάχην. ΙΙρόδ

ΚΛΕΙΜΛΧ, υιό; τοϋ Αξιόχον, έξέ- 
δελφος τον προτε'ρον Ιύλεινίου καί μα
θητής τοδ Σωκρσ.τους. ΙΙλάτ.

κλεϊΊ ιπιδης , υιός Δεινίον, ναύαρ
χος των Αθηναίων.Θονκ.

KAElifeENlII, ήγεμών τής Σικυώ- 
νος έν Πελοπόννήσω , σύγχρονος τον 
ΝομοΟε'τον Σολωνος. Τούτου τήν θυγα- 
τε’ραν Λγαρίς-ην ελαβεν εϊς γυναίκα ό 
Μεγακλής υιός το7 Αλκμαίωνος, ίκ τον 
οποίου κατήγετο μητρόθεν ό με'γας Πε
ρικλής* Ηροδ.

ΚΛΕΓεΘΕ^ΙΙΣ, υίος τον Μεγαχλε'- 
ους, καί εκγονο; τοΰ προτίρον Κλεισ'.ε’- 
νους, καί αρχηγός τής οικία; των Αλκ- 
μαιονειδών. Ούτος όιήεεσεν όλον τόν 
λαόν τής Αττικής ε:ς δέκα φ λ'/.ς, καί 
αΰξήοσς επι πολύ τήν δύναμιν τοΰ δ.-,- 
■μου των Αύςναιο)/, εζητει νά ύ·,τ·η α
πόλυτόν έςονσιαν εις τόν λαο/.
• ΚΛΤΙΣΘΕΝΗΣ, π»ρ.οόητος πολίτη;

Αθηναίος, εμπαιζόμενος πολλαχοΰ ύπό 
τοΰ κωμικού Αριφοφάνους. Λριςοφ. Βα- 
τρχ. 48.

ΚΛΕΙΤΑΓΟΡΑ, ποιήτριά τις έκ Θεσ
σαλίας, άκαάσασα έ-jt των χρόνων των 
Πεισις-ρατειδών Αριςοφ.

ΚΛΕΙΤ ΑΓΟΡΑΣ, ό αρχαιότατος σνγ- 
γρα.φεύς των σχολιι·>ν.

ΚΛΕ1ΤΑΡΧΟΣ ό Αίολενς, υιός τού 
Δινωνος, όςις ε.χι σνντρυοεύσει τόν Α
λέξανδρον εϊς τά ς εχφρατείας του· κα- 
τηγορεϊτο ιός κενοδνξο;, μεγαλορρημών 
καί άπιςος. Σωζοντα·. τούτου πολλά ο
λίγης τιμής άξια λε.ψανα των συγγραμ
μάτων του.

ΚΑΕΙ ΓΗ, μία τω/ πεντήκοντα Ον. 
γατερων τοΰ Δαναοΰ, φονευσασα τον 
μνηςήρά της Κλεΐτον. Απολοδρ.

ΚΛΕΪ ΓΟΣ, εις των πεντήκοντα υι
ών τοΰ Αίγύπτον φονευθείς ύπο τήςΔ ϊα 
ντ’ίδος Ελείτης. Απολδρ.

ΚΛΕΓΓΟ ΔΗΜΟΣ, Ελλην, Αθηναίος, 
περίφημος ίςορικος και ποιητης ■ Κ>η 
τό 370. Π.Χ, Συνεγρχψε Ιςορίαν τής 
Αττικής εις βιολιά όωόεχα. '2ώζονται 
λείψανα τινά, εκδοϊεν.. εν Λειψι* · το 
1812.

ΚΛΕΠΌΜΑΧΟΣ , από Καρχηδόνα 
τής Βαρβαρίας* εφίλοσόφει εις τήν πα- 
τοίδα του' εκαλείτο δε Αποτρουοας. 
έλθων εις Αθήνας το 40. έτος τής η* 
λικίας τον ήκουσε τήν Φιλοσοφίαν παρα 
τοΰ Εαρνεά ο», καί διά τής μεγα/.ηί 
τον φίλοπονίας εφθασεν εις μεγαΑην 
τεύοειοποίησιν* ενίοτε ίφ.λο/είκει και μ®* 
τά τοΰ ίδιον τον διδασκάλου έπι ~α-
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ρχδόσεως, τόν όποιον χαΐ διεδέ-χθη. Συν- 
£γράψε δε υπέρ τά 400. βιβλία. Ητον 
εκ τ ις  αίρίαεως των Λκαδημιαχών Πε
ριπατητικών καί Στωϊκών. Εζη το 125, 
11. X.

KAEITQMAXQS, υιός τοϋ Ερμοκρά- 
TOUC, Θηβαίος νιχήσα; είς τούς εν Ελ-
λάδι αγώνας.

ΚΑΕΙ ΙΌΣ ΰπχσχιςής τοΰ Αλεξάν
δρου βχτ'Λιι$' τώ/ Μχχεδονω». Οτε ο 
Αλέξανδρος ό Μακεδιήν έπνλεμει κατά 
τής Περσίας- εις τήν σχληεάν χαίτη/ 
μά/ην, μαχ.Ρκενος ό Αλέξανδρος υέ δύω 
Ηερσας αξιωματικού; , εν ω ό εις έξ αυ
τών εριελλε νά τοΰ κόψη τήν κεφα/.ήν 
με τό, πελεκυν, εσώθη άπό τον Κλεΐ- 
τον, οςις έμπόδιφε τήν πληγήν τρ^π ή- 
ρχς μέ λόγχην τοΰ αξιωματικού τό σώ
μα. Αλλά μετά παρέλευσιν χαιροΰ, ό 
Αλέξανδρος έθανάτωσε τόν Κλεϊτον, τον 
.στενόν αύτοΰ φίλον, καί σωτήρα τ ις  
ζωής του εις τήν εν Ρρχνικώ μάχην, δι- 
«περάραις του τόσώμα μέ λόγχην, έπε·.-
,δή τόν άντελεξεν $/ ω εΰρίσκετο από τόν 
„τ < ' · ■βΐνθν πυρωμένο;.

'Κ1ΕΑΙΑ, Ιταλίς, μία των νέων, 
τάς οποίας Ιδι^καν οί Ρωμαίοι διά βνε- 
χειρον εϊς τόν βασιλέα Πνροίνα , όςις 
το 5Q7. Π,. X, έκολεόρκει τήν ρώμην* 
αΰτη δραπετεήσασει από τό εχθρικόν 
ςρατοπεόον, απερασε κρλυμβώσα εις τήν 
Τίβεραν, πόλιγ τής Ιταλίας* αλλά ζη
τούμενη πάλιν από τό,ν βασιλέα έςάλη 
ϋπό των Γωμ"-ω/ εκ δευτέρου' οδέ βα
σιλεύς Οχυμάζων τήν αρετή·/ της νέας 
φτ,ν ήλευθέρωσεν , όμοΰ με τάς άλλας

Ρωμαίας καί τάς έτιιλεν εις τήν Ρώ
μην· ή δέ Γερουσία πρός τιαήν της υ- 
ψωσεν άγαλμα εις τό μεοον τής πο
λιτείας .

ΚΛΕΜΕΝΤΗΣ Ιτχλός, εχλέχθη 
Πάππας τό 1700. άνήρ σοφός, καί υπερ
άσπισής τώ , πεπαιδευμένων, καί των 
τεχνών* οΰτος έξεδωκε καί διάφορα συγ
γράμματα .

ΚΛΕΟΒίΣ, καί Βίτων, υιοί τής Κυ- 
διππης, Ιερείας τον ναοΰ τής Ηρα; εις 
"ο Αργος* ούτοι οί δύω έσυραν τήν ά- 
μαςχν τής μητρός των ϊ<ρς εις τό ιερόν, 
έπειδη ήργοπόρησαν νά φε'ρουν τά υπο
ζύγια· ή δε Κυδίππη έθαυμάζετο καί ε
παινείτο ύπό πάντων δι* τήν εύτε- 
κνίαν της .

ΚΛΕϋΒΟγΛί(, Λυνδία, θυγάτηρ τοϋ 
σοφού Κλεοβούλου, αϋτη εγραψεν επη 
καί γρίφους, καί το άδόμενον είς τό έ 
τος αίνιγμα, τοΰ όποιου λέγει ή αρχή “  
είς πατήρ με 12. υιού; καί καθείς έξ 
αυτών έχει ^νγατερχς τριάκο,τα , ,

ΚΑΕΟΒύΓΛΟΣ, υιός Ευαγόραν, είς 
τίήν επτά σοφών, άπρ τήν Λύνδαν πο- 
λιν τής νήσου Ρόδου, διδαχθείς τήν Φι
λοσοφίαν τών Αιγυπτίων. Εφάνη εξο- 
χος τήν ανδρείαν καί αγχίνοιαν. Ητον 
εύσχημων παρ’ρ'ησιαςής, χχρίεις καί έχ" 
θρός τής ψευ ιολογίας καί αγνωμοσύνης* 
Εδιδε συμβουλάς νά εΰεργετώμεν |τούς 
φίλους διά νά μή τούς κάμωμεν εχθρούς, 
και τούς εχθρούς διά νά τούς κάμωμιν 
φίλους. Είχε θυγατέραν όνόμχτι Κλεο- 
βουλήνην ποιήτριαν αινιγμάτων εξάμε
τρων, ήτις άνενε'ωσε καί τό ιερόν τής
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Α9κ)ν«ς· ίχαμε 4* ί«μ * τ*  *αί * ίνίϊ '
μχτχ είς ςίχους 3000. xiu επίγραμμα 
πρός τον Μήδχν. Η φύσις ε’χάρισεν είς 
txyxrjv όχι μονον δοινρββιβίν φνΟΙκην ω
ραιότητα καί καλλονήν, άλλα και πολ
λά ψυχικά χαρίσματα, καί χχρδίαν Η. 
ρινικήν . Τινά 4s αινίγματα χύτης , 
γραμμε’νχ ώς (is Ουρανίους δακτύλους 
υπήρξαν της Αίγυπτου θχυμασιοτητες. 
Α τίθανε δε ό Κλεόβουλος είς ηλικίαν 
ετών έβδομήχοντα, κατά τό 500. Π.Χ.

ΚΛ ΕΟΒΟΓΛΟΣ, περίφημος Τρωαδί- 
της, όςις ε’ρβνεΰθη εις τήν μάχην ύπό
τυΰ Αιαντος. Ομ. 1λ.

* 1 « «. '· ΚΛΚΟΔ&ΡΛ, μια των πεντηκονΐχ
θυγατε'ρων τοΰ Δαναού· φονεύσασα τόν
μνηφήρά της Αϊξον. Απολδρ.

ΚΛΕΟΜΒΙΌΤΟΣ, Αμβρακιώτης τό
'  7  * , , , ,.γίνος, ουτος χναγνους ε.ς τον φχιόωνα 

τον περί ψυχής διάλογον τον ΙΓλάτω- 
νος, καί μαιών ότι καλητίρχ είναι η 
ψυχή άφοΰ χωρισΟή άπό τό σλμα, έρ- 
ρ'ιψε τόν έαυτόν του άπό ενχ τεϊχος , 
καί απίθανε διά νά χωρισϋη ήψυχή του
TOĈUTftpOV 'ίο

ΚΛΚΟΜΒΡΟΤΟΣ βασιλεύς των Σπαρ
τιατών. Ουτος μαχόμενος, εις τήν εν 
Λεύκτροις αξιομνημόνευτου μάχην, κα
τά τοΰ Επαμινώνδα καί Πελοπιδου 
ςρατηγων των Θηβαίων, έφονευθη όμοΰ 
μέ τεσσαρας χιλιάδες ςράτευμχ Σπαρτι
ατών, άπο τούς Θηβαίους .

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ, υιός τοΰ Λεωνίδα, 
χαί διάδοχος αύτου είς τόν θρόνον τής
Σ π ά ρ τ η ς ,  τό 321, Ή. χ  ήτον γενναίο,,
φιλάνθρωπος, ήγάπα τούς υπηκόους του,

άλλά φθονηθείς δπό τον Λράτοϋ ιςρατή- 
γοΰ των Αχαιών, οςις όπρνσκάλεσ*. κρυ
φίως τούς Μακεδόνας κατά τών Λάχει 
δαιμονίων , έβιάσθη νά φύγη εκ τής 
Σπάρτης, καί έλθών είς Αίγυπτον πρός 
τόν βασιλε'χ Πτολαιμαϊον τον Εΰεργερ 
την έλαβε μεγάλην ϋποδεξ.ωσιν· αλλ 
ό υιός αϋτον καί διάδοχος Ιίτυλεμαΐος 
ό Φιλοπάτωρ τόν Ιρριψεν είς φυλακήν 
με δεσμά, όπου άπεθανεν όδυνηρώς. Με
τά τόν θάνατον τοΰ Κλεομενους τούτοΰ 
έαβίοθη .εξ ολοκλήρου ή γενεά τών Η- 
ραχλειδών, οιτινες εβχσιλευον είς τήν 
Σπάρτην .

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ., υιός τοΰ Κλεομβρό- 
του, διαδεχθείς την βασιλείαν τής Σπάρ
της μετά τον θάνατον τοΰ Αγησιπό- 
λου. θουκι Παυσ*

ΚΑΒΟΜΕΝΗΣ, υιός τού Αλεξανδρί- 
δου* συνεβαοίλευσε μέ τόν Λακεδαιμόνι
ον Δημάρατον” άλλ είχε κακήν φήμηλ 
είς τόν λαόν, ώς πονηρός, φιλόδοξοςς 
καί άπατεών' ό αδελφός του Δωρίχς είχε 
μεγαλήτερα προτερήματα. Ο Κλεομε- 
νης εφονεύβη εις τήν πατρίδα τοο. μό
νος του. Αφήχε μίαν θυγατέραν ονομασ
μένη ι Γοργώ, πολλά περιφηιιον; ,

ΚΑΕΟΜιιΔΗΣ, φρχτηγός τών Αθη
ναίων έν τω Πελοπον.ησιακώ πολευω·

ΚΛΕΟΜΗΛΗΣ ουτος έξη περί τας 
άρχάς τοΰ ά. αΐώνος, ή χατ άλλους 
τοϋβ. άφησεν εν σύγγραμμα περί Κυ
κλικής θεωρίας μετεώρων είς βιβλία δύω;

ΚΛΕΟϊΕΝΟΣ, καί Δημοκλειτος, έ
γραψαν περίΠερσών ίςορίχν, τήν όποι
αν έπιθεώρησεν ό Πολύβιος ό Μεγάλο**
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πολίτης, ως λεγει εϊς τηνίςορίαντου.
ΚΛΕΟΠΆΤΡΑ,' βασίλισσα τής Αί- 

γύπτου, θυγάτηρ' Πτολεμαίου τοΰ Αΰ- 
λητοΰ, ό πατήρ της όΐφήκεν εις τήν δι
αθήκην του τόν θρόνον εις τον νεώτερυν 
υιόν, καί εις αυτήν παραγγειλας νά συν- 
έλθνυν εις γάμου κοινωνίαν κατά τήν 
συνήθειαν τοΰ γένους των, το 51, Π.ίΧ, 
Ο δέ Πτολεμαίος Διονύσιος αδελφός 
τής Κλεοπάτοας διά νά βασιλεύη μο- 
νος, εξόρισε·/ τήν Κλεοπάτραν μέ τό 
μέσον τον Πομπηίου, καί διά τή ' χ ά— 
ριν αΰτήν το παρεχώρησε τήν Αίγυπ
τον άφοΰ δέ έφονεόθη ό Πομπήι’ος εις 
τήν Αίγυπτον, έρχεται ή Κλεοτ.άτρα 
προς τον Καισαοα, απαιτούσα τά δικαι
ότατα της κατά τεϋ άδελφοΰ τη ;, καί 
έ/,ουσα δλις τάς χάριτας συντροφευμέ- 
\ας μέ τήν ωραιότητα, έπεισε τόν Καί- 
σαρα νά τήν ΰτερασπισθή, δςις γενομε- 
νο; έραςής της έγέννησεν έξ αύτής υιόν, 
όνομάσας αυτόν Καισαριωνα, τήν όπεσ, 
χεθη πςοσετι νά τήν φερη εις τήν Ρώ
μην, καί νά τήν νυμφευθη* άφοΰ δε έπνίγη 
όΠτολεμαϊος εις τόν Νείλον ποταμόν δ 
Καΐσαρ έδωκε τόν θρόνον εις τήν Κλε- 
οπάτραν, καί μετά τόν θάνατον τοΰ Καί- 
σαρος', καί τήν £ν Φιλίπποις μάχην , 
τήν εφερεν ό Αντώνιος έμπροσθε’ν του 
οΰιαν μέρος τοΰ Τριανδρικοϋ συςήματος, 
διά να απολογηθ-Jj είς τινχς κατηγορίας· 
τούτην ΐδών ό Αντώνιος έτρώθη άπότόν 
έρωτά της καί έδόθη εις έορτάς καί συμ
πόσια εις την εν Τάσσω διατριβήν της-, 
καθώς μετά ταΰτα καί εν Αλεξανδρεία· 
Μετά τούτο δέ έ/.θοντος τοΰ Αντωνίου

εις τήν Ρώμην, η Κλεοπάτρα κατεγί-
νετο εις τήν όίναγνωσιν των βιβλίων, 
άπο καταςησασα τής Αλεξανδρείας τήν 
βιβλιοθήκην. Εκήρυξε δέ ό Αντώνιος τήν 
Κλεοπάτραν βασίλισσαν τής Αίγυπτου. 
Εκ τούτου ό Οχταβιανός κινούμενος είς 
όργήν, έκινησε πόλεμόν κατά των έοω- 
μίνων αυτών· οθεν ή Κλεοπάτρα φοβη- 
θεϊσα μή χοσμήση τοΰ Οκταβιανοϋ τόν 
θρίαμβον εις τήν Ρώμην μέ τήν παρ’ρου- 
σιαν της, έβαλε μίαν ασπίδαν εις τό εϊμ 
θός της, έξ ης δειχθεϊσα άπεθανε κατά 
τό 30. Π. X. είς ηλικίαν έτων 32. χ*ί 
ήνώθη ή Αίγυπτος πάλιν μέ τήν επι
κρατεί αν τής Ρώμης ιός επαρχία της-

ΚΛΕΟΠΑΤΓΑ, θυγάτηρ Πτολεμαίου 
τοΰ Φιλομήτορος. Καταρχάς ΰπανδρεύθη 
τόν Αλεξα/δρ». βασιλέα τής 2'υρίας. Ε
πειτα τόν Δημήτριον, μέ τόν όποιον 
έγεννηοε τόν Κελ.ευκον, τόν όποιον ή ι
δία εφονευσε, φαρμακωθεί»* καί αυτή 
ύπο τοΰ υίοΰ της Αντιε/ου τοΰ Γρύπου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ , γυνή τού βασιλείις 
Πτολεμαίου τοΰ Επιφανούς, καί αδελφή 
τοΰ Αντιοχου, βασίλισσα μετά τόν θά
νατον τοϋ όινδρος τη; εις τήν Αίγυπτον, 
ώς1 επίτροπος τοΰ ανήλικου υίοΰ τη; 
Πτολεμαίου τοϋ Φιλομήτορος.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, θυγάτήο τοϋ βασι λ έ
ως Φίλιππου καί τής Ολυμπιάδος, φο- 
νευθεΐσα κρυφίως ύπό τοΰ Αντιγόνου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, γυνή τοΰ βααιλε'ως 
των Μακεδονων Περδίκκα. Πλτ. Γορ.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ανεψιά τοϋ Αττάλου 
ςρατηγοϋ τοΰ βασιλέως Φιλίππου, τήν 
όποιαν έλαβεν είς δεύτερον γάμον, άφοΰ



άπέβαλε την πρώτην γυ»αΐκ* του Ο - ηντηβίν τέλος και είς την Αίγυπτον » 
λυμπιάδα, με τήνόποίάν εγε’ννησσ τον όπου ηχουβ* πολλούς διδασκάλους Xpt?c 
Κάρανον, χαΐ την Ευρώπην , χαίτην ανοΰς, καταγόμενος είς τήν Φιλοσοφίαν, 
μ η τ έ ρ α ν  αυτών Κλεοπάτραν. Παυβ. Βγνώρισεδέ τον άληδή θ*όναπό Παύταο.

ΚΛΕΟΦΙΑΗ , γυνή τοϋ Λυκούργου νον τινά διδάσκαλόν του. Επειδή δέ ου'* 
εξ Αρκαδίας , μετά τής όποιας ουτος τος άπεςάλη υπό τοΰ τής Αλεξάνδρειάς 
εγεννησε τόν Αγμαΐον, Αμφιδάμαντα, επιβχοπου Δημητρι'ου εις τάς Ινδίας τό 
Εποχον καί Ιαβον. Λπολδρ. 189. διεδε’χθη ό Κλήμης τό χατηχητι-

ΚΛΕΟΦΩΝ , Αθηναίος, περίφημος *°ν σχολεΐον του Παυταίνου· Η μεγάλη 
ποιητής Τραγικός · συνε'γραφ* δράαατα του χα '· πολυμάθεια έσυραν πλή-
έπιγραφόμενα, Ακταίων, Αμφιάραος, ®0? μαθητών εις αυτόν, εξ ων ήτο καί 
Αχιλλεΰς, Βάκχος, Δεξαμενός, Ηριγό- » Ωριγένης, ΰς-ις καί διάδοχος αυτοΰ ε- 
νη, θυβςης, Λεύκιππος, Περσεύς, xa't γόνετο, οτε ό Κλήμης είς τόν καιρόν 
Τηλεφος. τοϋ κατά των Χρις-ιανών διωγμού ΰπ°

ΚΛΕΩΝ, δημαγωγός των Αθηναίων, τόυ 2ε£ηρου διετριβεν εις Ιερουσαλήμ, 
ες-άθη καί διάδοχος τοϋ Περικλεούς , °  Ευσέβιος τόν ονομάζει καί ίερε'α κα- 
ώς σύμβουλος καί ρήτωρ τοΰ λαοϋι  ήτο τ“· τ° I®·»· Ο χρόνος τής άποβιώσεώς 
δέ αχρείου χαρακτήρος. Εφονεύθη εις του συμπεραίνεται τό 218 . εν Αλεξαν' 
την Αμφιπολιν, μαχόμενος κατά τοΰ δρεία, επί τής αυτοκρατορίας Αντωνίου 
ςρατηγοΰ των Σπαρτιατών Βρασίδου, ‘Γ0“ Καρακε’λα. Τά σωζόμενα'συγγράμ- 
ο?ις παρομοίως ελαβε πληγήν θανα,^ματατου είναι α .  Λόγος προτρεπτικός 
τηφόρον . προς εθνικούς, β. Παιδαγωγός, περιε’χων

ΚΛΕΩΝ τύραννος εν Ζικυώνι τής Πε- μιαν ώραιοτάτην ηθικήν Χρις-ιανικήν δι. 
λοποννήσου, διωχθείς υπό τοΰ ς-ρατηγοΰ δασκαλίαν εις τρία βιβλία, γ ’. Στρω
τών Αχαιών Αράτου τό 220 . Π. Χ· !Λα'Γ ονομαζόμενοι . δ . λόγοι τινές 
Πλούτ . άλλοι, καί τινες παρακοπαί. Εξεδόθη-

ΧΛΕΟΝΪΜΟΣ, Θηβαίος, άπόνονος σαν υπό Πέτρου Βικτωρίνου τό 1550. 
τοϋ Κάδμου, νικήσας εις τούς Ισθιη- κα'- ύπό τοΰ Φριδερίκου Σιλβουργίου έν 
κοΰς άγώνας άπηνη. Πινδ. Κολωνία τό l64t. καί άλλαχοΰ τό 1715.

ΚΛΗΜΗΣ, Τίτος Φλάοιος, εγεννήθη τό 1772. όν Βενετία, 
εις Αθήνας, ός-ις ονομάζεται καί Λλε- ΚΛΗΜΗΣ ό Γωμχϊος, εγεννήθη εις 
ξανδρεύς, επειδή καί διετριψεν εις τήν τήν 1’ώμην, κατήγετο από επίσημον οΐ. 
Αλεξάνδρειάν· ών ε’θνικός τό πρώτον ε- κογενειαν, ήτο καί συνοδοιπόρος τοΰ 
πειτα εγινε Χρκςιανός. Περιήλθεν όλην Δποςόλου Παύλου, καί προςάτης τής 
τήν Ελλάδα, τήν Καλαβρίαν επαρχίαν βν Ρώμη Εκκλησίας, πριν τής άλωσε- 
τής Ιταλίας,τήν μικράν Ασίαν, καί κατ- ως τής Ιερουσαλήμ κατά τόν Ιερώνυμον.
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Απίθανε το 160. Μ. X, κατά τό τρί
τον έτος τοΰ Καίσαρος Τραϊανού. Συγ
γράμματα αοτοΰ είναι, α . δύω επιφα- 
λαί πρός Κορινβίους. β . Διαταγαί των 
Αποςολων 20. γ .Κανόνες των Αποφό. 
λων 85. δ. Περίοδοι Πέτρου, η πράξεις 
εις β·βλία 10. ε .  Ομιλίαι 19. καί μία 
τοΰ Πε'τρου πρός Ιάκωβον ς . Επιτομή 
των πράξεων τοΰ Πε’τροο. ζ . Επιφολαί 
δογματικαί. Εξεδόδησαν τά σωζομενά 
του μετά διάφορων σημειώσεων εν Αμ- 
φελοδάμω .

ΚΛί'ΝΤΡΑΣ ό Πέτρος Ενετός . Εζη 
κατά τον χρόνον 1462, Μ. X. έςάδη 
επίσημος άνακαλυπτής. Ουτος άνεκά- 
λυψε πολλά μέρη εις τά παράλια τής 
Γουινέας .

ΚΛΓΜΕΝΗ, δυγάτηρ τοΰ Ιφιος, άλ- 
λοι δε λε’γουσι τοΰ Μινύου > ΰποφυλά- 
κου τοΰ Ααΐονεως* αΰτη εγεννησε τόν 
Ιφικλον, τον ταχΰν εις τους πόδας. Ζ . 
Ιφιχλος .

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, γυνή τοΰ Αγα- 
μεμνονος καί μήτηρ τοΰ Ορόφου.

ΚΛΙΤΟ ΜΗΛΗΣ, υιός τοΰ Ενωπος εξ 
Αιτωλίας, τον όποιον ενίκησεν ό Νεφωρ 
πυκτευων εις τους αγώνας, οΐτινες συν- 
εκροτήθησαν υπό τοΰ Αμαρυγκεως. Ομ.

ΚΛΙΤΟΝ10Σ, υιός τοΰ Αλκυνόου βα
σιλείες των Φαιάκων, νικήσας είς τούς 
αγώνας, τούς αδελφούς αϋτοΰ Λαοδα- 
μαντα καί Αλιον. Ομ.

ΚΝΙΓΙΤΗΣ-Ιων Αγγλος, περιηγητή? 
ένδοξος. Ουτος μετά τοΰ ΙάμηςΧάλης, 
άπεπλευσεν είς τά βόρεια μέρη, δΐ ε
ξόδων τοΰ βασιλε’ως τής Δανίας καί ά-

νεκάλυψαν πολλά μόρη. Εζη μέ μεγά- 
λην ύπόληψιν τό 1605. Af. X.

ΚΟΒΙΛΟΒ Ι’ώσσος περιηγητής. Πε- 
ριήλδε τήν Αρκτικήν Αοίαν μί ώφελή- 
μους ανακαλύψεις. Εζη τό 1640. Μ. X.

’ ΚΟβΙΛΧΑΟΝ ΙΙετρος, ένδοξος Πορτα- 
γαλλος . Εζη κατά τον χρονον 1487. 
Μ. X. Τοΰτον επεμψεν ό Ιωάννης ό β» 
βασιλεύς της Ποοτογαλλίας μετά τοΰ 
Αλφόνσου Παΐβα, διά νά ευρωσι το ψευ- 
δώς κοινολογηδέν βασίλειο·/ όπό Ιωάν- 
νου τοΰ Ιερεως. Αλλ ό μεν Αλφονσος 
Παΐβας μείνας ε;ς Αίγυπτον, άπεδανεν 
εκεί’ ό δέ Κοβιλχάον περιηγήδη τά τοΰ 
Μαλάβαρ παραθαλάσσια, καί τά ανα
τολικά τής Αφρικής, καί ά/εχάλυψε 
τήν Σεληνιαιαν νήσον ( τήν Μαδαγαα- 
κάρ ) μετά δε ταΰτα ΰπος-ρεψας εις 
Αίγυπτον άπόβανε κατά τήν Αβυσσινίαν.

ΚΟΒΠΕΡ, φιλοπενος χειρουργός Αγ
γλος· εζη περί τόν δεχατον όγδοον αι
ώνα. Μ. X. Οΰτος εξε’δωχεν εικονογρα
φίας μεγάλας των μυών τοΰ σώματος, 
καί τών αίματοφ ρων αγγείων καθώς 
παρις-ώνται , όταν ίνιειθώσι μέ κηρόν 
χρωματισμενον. Εχρημάτισε προφεσωρ 
τής έν Λονδίνώ Ακαδημίας , όπου καί 
έξήλδον δίαυτοΰ έξ αυτής πολλοί επ ί
σημοι μαδηταί.

ΚΟΓΓΓΕΒΗΣ , ένδοξος ταγματάρ
χης Αγγλος· ουτος τό 1806. έφεΰρεν εν 
είδος φωτιφικόν πυροτεχνασμα, τό όποι
ον μεταχειρίζονται οί Αγγλοι είς τά  
πλοϊά των.

ΚΟΔΡΟΣ, έσχατος βασιλεύς τών Α- 
ίηνών. Εχοντες οί Δωριείς - πόλεμόν μέ
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role Αθηναίους, ό χρησμό; τους εϊπεν, 
3lv θέλουν νά νικήσωσι νά μή φονεύσωσι 
τον βασιλέα των Αθηνών. Αχούσα? τον- 
το ό Κόδρος άπεφχσισε νάθυσιχσθή δια 
την σωτηρίων τής πατρίδος του, καί έν- 
δυθεΐς ώ ; άπλοΰς ς-ρχτιώτη; υπήγε διά 
νυχτός εί? το εχθρικόν ςοχτόπεδον, κχί 
εφο^εύθη ύπ άλλου ς-ρατ ωτου, τόν ό
ποιον αϋτό? επίτηδες είχε παροξύνει’ 
« ί δε Δωριείς άχούσαντες τού? Αθηναί
ους να ζητώσι τό πτώμα τοΰ βχσιλεως 
των, ίφοοήθησχν, μήπως έχπληρωθή ό 
χρησμό?, χχί άνεχώρησαν άπό τάς 
Αίτνας. Μετά ταΰτα οί Αθηναίοι £τι- 
μησαν τόν Κούρον, ώς Ηρώα, καί νο- 
μίζοντες ότι πλε'ον δέν δε'λουν εϊρει άλ
λον βασιλέα άξιον ώς αυτόν, ακύρωσαν 
τήν βασιλικήν αξίαν, καί εψήφισαν τόν 
πρωτότοκον υίον του, Μεδοντα, άρχοντα 
δια βίου, οςις καί άπέθανεν εις τό αξί
ωμα, άρχοντεύσας χρόνους είκοσι Ιπτά.

&ΟΖλΚ*2ίΗΟΝ, Δε'σνεβ, ίσίεηρος 
θαλασσοπόρος Ρώσσος. Γπά τήν οδηγία1* 
τούτου εξήλθον από τάς εχβολάς τοΰ 
Κολύμα ίπτά  μικρά πλοία Ρωσσικά, 
διά να περιπλεύαωσιν ακριβώς τά άνα- 
τολικοβόρεια τής Ασιας άκρα. Τρία μό
νον τ ύτων ήδννήθη σαν νά διαπλεύσω- 
σι τόν πορθμόν, τόν διαιροϋντα τόν πα
λαιόν χοσμον από τόν νε'ον. Ο Δε’σνεβ 
ίύοε τότε ελεύθερον από πάγους τό άνα. 
τολικοβορειότατον τής Ασίας ά/.ρωτήρι. 
ον , τό καλούμενον Γωσσιςι Τσουχοτ- 
οκο'ί—Νο'ς. Εις τού; μετά ταΰτα όμως 
τεερίπλους δεν εύρεθη εκεί ή θάλασσα 
χωρίς πάγους. Ο Δεσνεβ λοιπόν εφθχσεν

εως τόν Λναδίριον κόλπον, καί άπή- 
λαυσε τήν δόξαν, ότι πρώτος περιε’πλευ- 
σε τό άνατολικοβορειον τής Ασίας αχρον* 
Εζη δε τό 1648. Μ. X.

ΚΟΖΑΣ, Βαλδχσάρης, ίγεννήθη ε ί; 
τήν Νεάπολιν, εκλε'χθη Πχππας τό 14ΐθ. 
καί επωνομάσθη Ιωάννης κγ . Πριν νά εμ- 
βη εις τό ιερατικόν τάγμα ήτο πειρατής' 
εγινε Καρδίνάλης εις τήν Βολω'ΐαν 
εϊχεν όίρπάσει μιαν γυναίκα, με την ό
ποιαν συνε'ζη φανερά, χχί όταν ήτο 
Πάππας. Τό 1414. τόν κατεβίβασαν από 
τόν θρόνον, ε’ς τόν όποιον ειχεν άναοη 
διά των χρημάτων.

ΚΟΙΝΟΣ, χ-δρεϊος ςρατηγό; τοΰ Με
γάλου Αλεξάνδρου, ός·ις άπεθανεν επι- 
ςρεφων από τήν όκςρατείαν των Ινδών.

ΚΟΙΝΤΟΣ, Καλαβρός, ή Σμυρναιας’ 
εις τών νεωτε'ρων ποιητών· εζη περίτό 
518. είναι ό συγγραφεύς ίνός ποιήματος, 
Ομήρου παραλειπόμενα έπιγραφόμενον, 
τό όποϊον άποπληοεΐ τά τή; Ιλιάδος· 
εξις-οροϋν τά  τοΰ Τρωικού πολέμου α
πό τόν θάνατον τοΰ Εκτορος μέχρι τής 
έπιςροφής τών Ελλήνων εις τήν Ελλά
δα. Ο Βησσαρίων Καρδίνάλης εύρεν εις 
τήν Καλαβρίαν τό ποίημά του εν χει
ρογράφου; ,/.αί εκ τούτον ύποθίττουσιν αυ
τόν Καλαβρόν , άλλοι δέ τόν θελοοσιΣμυρ 
ναϊον επιςηριζόμενοι εί; τού; ίδιους του 
ςιχους. Φαίνεται όμως οτι εχρημάτισε 
γραμματικό; εις τήν 'Σμύρνην, χχθ ον 
καιρόν ήχμαζε καί ό Κόλουθο;. Τό ήρω- 
ϊκόν του ποίημα σύγκειται από βιβλία 
14. τά όποια έξεδόθησαν έν Βενετία πα
ρά τω Αλδω τό 1569,
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ΚΟΙΡΑΤΑΔΑΣ, Θηβαίος, ήγεμών των 
Βοιωτων είς τήν κατά τοΰ Βυζάντιον 
εκφματείαν. Ξενοφ.

ΚΟΙΣΤΡΑ , Αθηναία , ευγενής καί 
πλούσια , γυνή τοΰ Αλχμαίωνος, καί 
μήτηρ τοΰ Μεγαχλε'ους καί Λαριάχου , 
ητις έχρημάτισε περιβόητος εις τήν 
οκνηρίαν , μεγαλοφρων καί κοσμήτρια.

ΚΟΚΚΛΝΑΣ, Βυζάντιός τις οπαίος  
τοΰ- περιβόητου Αλεξάνδρου τοΰ Αβονο- 
τειχίτου. Λουκ.

ΚΟΑΑΙΟΣό Αήμνιος, περιηγητήc . 
Ουτος εχοίνολο'γησε τά περί τής Top- 
ρηνίας καί Αιγουρίοις, καί ε πλεύσε πρώ_ 
τος των Ελλήνων τον Ατλαντικόν Ω
κεανόν. Εζη τό 804. Π.Χ.

ΚΟΛΑ3ΑΪΣ, υιός τοΰ βασιλε'ως των 
2κυθων Ταογιτάου, άπό τοΰ οποίου κατ- 
ήγοντο οί Παραλάται λεγάμενοι, Λαός 
Σχοθιχός. Ηρόδ.

Κ.0ΛΒΕΣ10Σ Πέτρος , ένδοξος γεω
γράφος. Ουτος περιήλθε το Εύε’λπιδες 
άχρωτήριον, καί εκοινολόγησε τότε τάς 
τελεεοτερας γνώσεις τοϋ μέρους τούτου 
τής Αφρικής. Εζη το 1700, Μ.Χ.

ΚΟΛΙΝΗ2 Γάσπαρος, σχολάρχης της 
Γαλλίας· είς άπο τούς ζηλωτάς Γαλ- 
βανίςας επί τής βασιλείας τοΰ Κάρλου 
τοΰ 6 . Από αυτόν ήρχισεν ή φθορά τοΰ 
άγιου Βαρθολομαίου' τήν 24. Αύγούςου. 
1572, τόν εφο’νευσαν με'σα εις τό όσπή- 
τιο'ν του * τό δέ πτωμά του ερ ρ ιψαν 
από τό παράθορον, χαί τό έσυραν εις 
τούς δρο’μους τοΰ Παρισιού μέ μεγάλην 
καταισχύνην. Μετά την δολοφωνίαν ταύ- 
την τά. Παρίσια καί ολ η ή Γαλλία ε-

πλευσεν εις τό αίμα, περιπεσοΰσα είς 
πεισματώδη καί άπάνθρωπον εμφύλιον 
πόλεμον,

ΚΟΛΛΑΤΙΝΟΣ, Λούχιος Ταρκυνιος, 
ό άνήρ της Λουχρατίας τής βιασθείσης 
ύπό τοΰ Σεξτου, υίοΰ τοΰ Ταρκυνίου 
Σουπεροου. Ούτος δς-άθη ό αίτιος τοΰ 
δράματος διά τούς αδιάκριτους επαί
νους, τούς όποιους ελεγε περί τής Λου- 
κρατιας* ώς τόσον συνακολουθησας τον 
Βρούτον είς τήν εκδίκησιν, συνήργησε 
και αϋτος είς τήν εξωρίαν τοΰ βασιλε- 
ως, και εχειροτονήδη μετ αύτοϋ Τπα* 
τος κατά τό 509. Π. X. Αλλ’ επειδή 
και αυτός κατήγετο από βασιλικόν 
αίμα καθηρεθη μετ ολίγον καιρόν.

ΚΟΑΛΕΟΝΗΣ, Βαρθολομαίος ,  από 
τήν Πέργαμον , πο'λιν τής Ασίας αρ
χηγός των ςρχτευμάτων τής Βενετίας 
κατά τοΰ Δοΰκα Φιλίππου Βοσκοντου . 
Εςάλη επειτά μετά ςρατεύματά του 
κατά των Τούρκων, Απε’θανε τό 1475 , 
Η διοίκησις τής Βενετίας, δί αμοιβή/ 
των ανδραγαθημάτων του, εςησεν εις 
τιμήν του ?V έφιππον άγαλμα χάλκι- 
νον* ούτος πρώτος μετεχειρίσθη κανό
νια εις πεδιάδα.

Κ.ΟΛΟΜΒΟΣ Χριςόφορος, τολμηρότα
τος περιηγητής , τοΰ όποιου τό δν.ομα 
φε’ρει τά π ρωτεϊα εν τή  Ιφορία των 
Γεωγραφικών Ανακαλύψεων. Εζη τό 1490, 
Μ. X, Εγεννήθη είς εν χωρίον της 
Γε’νοβας. Ούτος έπιςηριζαμενος επι τό 
σφαιροειδές τής γης σχήμα καί τήν θε’- 
σιν τής Ασίας , τήν όποιαν οί άρχαϊοΐ 
δνο'μιζον ώς εκτεινομόνην πολύ άνατο-
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λικότερον ,  έπληροφορήθη δΐ επίγονου 
και πολυχρονίου ρελετης, οτι προς δυσ- 
ρός δύναται νό αυχκαλυφθή τ, εις τάς 
Ανατολικός Ινδίας βραχύτατη καί ευ
θύτατη ό&'ς. Τήν γνώρην αύτοΰ ταΰ- 
την προε'βαλε πρός τόν βασιλέα της 
Πορτογαλλίας· άλλ επειδή ήτιράσυη διό 
τής δολιοτητος καί χαρερπείας των 
εκεί τότε α υλικών', κατεφυ-,εν εις τήν 
αυλήν τής Ισπανίας· όθεν ρετό πολλούς 
ρχταιους αγώνας έλαβε τελευταΐον πα- 
ρό τής οασιλισσης τής Κα^ιλιός Ισα
βέλλας τριχ ρικρό πλοία. Ταΰτα έτοι- 
ράσας κατά ρόρος δί ίδιων εξόδων, καί 
κινηθείς τή3 Λύγού^ιυ τοΰ 1492. έτους α
πό τού λιρίνος Πάλου, έφθασεν εις τάς 
Κχναρίους νήσους. Τή δέ 6. τοΰ 2επ- 
τερβρίοοκινήσας από τής Γορε’ρχς νή
σου πρός δυσαάς είσήλθεν εις τόν ρε'- 
χρι τότε ύπ ούδενός άλλου διχπλευ- 
σθεντχ Ωκεανόν, καί ούτως ηρχισε ρέ 
ελπίδα καί θάρρος τήν ρ.άλλον έπικίν- 
δυνον καί τολρηροτάτη» θαλασσοπορι- 
αν, άφ’ οσχς ποτέ επεχείρισεν ό άνθρω
πος. Εντός 30 ήρ*ρών διεπλευσεν εως 
3000. Ηαλάσσια ρίλιχ τής Ιταλίας, ά- 
πευθυνόρενος σχεδόν διηνεκως προς δυσ- 
ρ,χς. Αλλ’ ενώ ήγγιζε τοσοΰτον εις τόν 
σκοπόν αύτοΰ, ολίγον έλειψε να ρχται- 
ωΟωσιν οί κο’ποι του, καί νό χάσϊ] τό 
βραβεία τοΰ ρεγάλου αύτοΰ πνεύρατος, 
διό τής στκσιάσεως των άνυπορονήτων 
καί χπελπισρίνων αύτοΰ ναυτών . Τη 
|2. τοΰ Οκτωβρίου, ήρερα Παρασκευή 
εϊδον τόν πρώτον τοπον τοΰ Νέου κοσ- 
ρου, τόν Αουκαίχν νήσον Γκουκναχά-

νην, όπου άπεβη πρώτος ό Κολόρβος , 
ζςις ωσαύτως την παρελθοΰσαν νύκταν 
’t ie πρώτος περιφερορενον φως έπ αυ
τήν. Ο Κολόρβος επιρενων εις τήν ε
αυτού θεωρίαν ύπίλαβε τόν ρ ηθεϊσαν νή
σον, ώς έσχχτην των Ινδιών, καί οχι 
άλλου τινός νεωςΊ άνακαλυφθεντος το- 
που. Εκ δε τή; απάτης τχΰτης επε- 
κρ*τησεν έκτοτε νό δνοράζωνταί ή εν 
τώ Μεξικα,ικώ κολπω κείρεναι νήσοι. 
Δυτικχι Ινδίχι, τό όποιον ονορα σω- 
ζουσι καί αεχοι τοΰ νΰν , ώς ρνηρεϊον 
τής αρχαίας εκείνης πλάνης. Η πενία 
όιιως των κατοίκων έφερε τόν Κολ.ορ- 
βο< είε υποψίαν, ότι αύτη ή νήσος ,δέν 
ήτο ρερος των χρυσοπλούτων Ινδιών. Ο- 
θεν έοωτών αυτούς περί χρυσίου, ερα- 
θυν ότι εύρίσκεται ρεσηρβρινωτερον, 
καί πλεύσας έκεΐσε, άνεκάλυψε τινός 
Αουκαΐχς νήσους, καί προσέτι την Κού
βαν καί Ισπανιολαν, οπού κατεθεσε την 
εν τω Κεω Κόσρω πρωτην Ευρωπαϊ
κήν αποικίαν ,  τό φρούριον Ναβιδάδ . 
Τή δέ 15. Μαρτίου τοΰ ακολούθου έ
τους ύπεηρεψεν παλιν εις τον λιρενα 
Πάλου, όπου καί εκηρύχθη ρίγας ναυ- 
αρχος καί άντιοασίλεύς τοΰ Νέου 
Κοσρου. Κατό τόν δεύτερον αύτοΰ πλοϋν. 
άνεκάλυψε τός Καραΐβας ζνήσους, τό 
Πορτορίκον καί τήν Ιαράΐκαν , και υ* 
πεςρεψεν εις τήν Ευρώπην. Ισπανοί τΐ- 
νες τότε φθονοϋντες τήν δόξαν τούτου τοδ 
ρεγάλου άνδρός, τόν κατηγόρησαν εις 
τήν βασίλισσαν, καί διό προςαγης της 
τόν έφεραν σιδηροδίσριον εις τήν Ισπα
νίαν καί τόν έκλεισαν εις φυλακήν 4,
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χρονους . Μετά ταύτα έςάλη πάλιν δυσμάς τοΰ μεσημβρινοΰ τούτου άνακα- 
εΐς τήν Αμερικήν, όπου κατά τόν τρί- λυφδησόμενοι τοποι, νά διαμε'νωσι χτή" 
τον αύτοΰ περίπλουν, άνεκάλυψε τάς μα αιώνιον τ ις  Ισπανίας. Από τάς ά - 
νησους , Τρινιτάν, καί -Μαργαρίταν, νακαλύψεις τούτου τοΰ τολμηροτάτο“ 
τάς εχβολάς τοΰ Ορινόκου, καί τήν ξη- άνδρός έπήγασαν μεγάλαι καί παράφο
ραν τής Αμερικής, ήτοι με'γα τι με’- ξοι μεταβολαί ε’ς τόν Κόσμον. Τότε ο1 
ρος των παραθαλασσίων της Γουϊάνης, άνθρωποι έγνώοισαν τήν εκτασιν καί τά 
καί Τερραφίρμας. Τότε έπληροφορήθη, με’γεδος τής γήινου σφαίρας· τότε ειδον 
ότι δέν ήτο κατά τάς ζητουμενας Ιγδί- πραγματικό»; τό σφαιροειδές τής γης 
ας, ήλπιζεν όμως ότι αύται κεϊνται άν" σχήμα πρό πολλοΰ άμφισβητούμενον . 
τίπεραν τοΰ τόπου τούτου· όΟεν ήγωνί- Είδον μέ απορίαν διάφορα γένη άνθρώ- 
ζετο νά εδρη τινά πορθμόν, διαιροΰντ* πων εώς τότε άγνωμα' διάφορα καί νέ
του; δύω τόπους. Τούτον δέ ζητών άνε- οφανή ε*4η φυτών καίζωων. Η Ευρώπη 
κάλυψε κατά τόν τέταρτον αύτοΰ πλοΰν κατεπλουτισδη άπό τά μεταλλεία τοΰ 
τόν Δαριον Ισμόν. Μετά ταΰτα έπε’ςρε- Νε’ου Κοσμου, καί άπό το έμποριον τών 
ψεν εις τήν Ευρώπην, όπου καί άπεθα- Ινδιών' ή Ναυτική καί το έμποριον εκα· 
νεν ό περίφημος ουτος άνήρ τό 1506. μον γιγαντιχίας προόδους καί αυξήσεις* 
Μ. X. εις ηλικίαν 64. χρόνων, άφήσας ή τούτων αΰξησις έπροξίνησε μεγάλας 
μεγάλην λύπην εις τούς οπαδούς του μεταβολάς εις τά ήδη, εις τάς ίδε'ας 
καί εις όλους σχεδόν" Οότος ό περιβό- καί εις τό πολίτευμα τών άνθρώπων· ή 
ητος άνήρ εγινεν αιτία νά πλουτιοθή Ιατρική κατεπλουτισδη μέ πολύτιμα 
μεγάλως ή Ισπανία >.αί κατά τήν προσ. καί ζωοπάροχα ιατρικά φαρμακα εις 
οδον και κατά τάς χωράς, διότι άφοΰ τούς παλαιούς άγνωςα. Η φυσική ίςο- 
ό Κολόμβος μετά τήν άνακάλυψιν τής ρία ύπερηυξήνθη μέ νε’α προϊόντα τής 
Αμερικής ύπεςρεψεν ε·ς τήν Ισπανίαν* φύσεως κ. τ . λ. Δικαίως λοιπόν ό ύπερ
ό τότε βασιλεύς αυτής Φερδινάνδος ό θαύμας-ος ουτος άνήρ πρε'πει νά θαυμά- 
^πονορισβείς Καθολικός, επεμψε ποεσβεί- ζηται καί νά έπαινήται ύπερβαλόντως. 
«ν  προς Πάππαν Αλέξανδρον τόν εκτον, Κ0Λ0ΤΘ02, ό συγγραφεύς τοΰ Ηρω- 
ξητών παρ αύτοΰ τήν έπικύρωσιν τής ϊκοΰ ποιήματος, Ελε'νης αρπαγή επ ι- 
Ισπανικής δεσποτίας, επί τούς άνακα- γραφόμενον. Νομίζεται εκείνος , περί 
λυφθησομενους εις τό έξης τόπους. Ο δε τού όποιου άναφε'ρει ό Σουί'δας τοΰ άπό 
Παππας συγκατανεύσας εις τούτο, κατ- τής έν Αίγύπτω Λυκοπόλεως καταγο- 
ε'γραψεν έπι μιας γεωγραφικής σφαί- με'νου’ ήκμασεν εις τούς χρόνους Αναφα- 
ρας ενα μεοημορινον 100. μίλια δυτι- σίου βασιλε'ως τής Κωνςαντινουπολεως, 
κώτερον τών Αζωριων νήσων, καί έθε’σ- ός-ις άπε'θανεν τό 518, άλλά τούτο άμ- 
πισε μετά τελετή;, οτι παντες οί πρός φιβάλ,λεται, καθότι εδρίσκεται καί άλ-
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λοί υπό -το αυτό Ανομα Ati τσΰ Αθω λλ. 
γραφόμενος. Το ποίημα Αέ τοΰτο εορεν 
εν χειρογράφοις εις την Καλαβρίαν ο 
ΚαρΑινάλης Βησσαρίων ,  όμοϋ και τό 
τοΰ Κοΐντου. ΕξεΑόδη Αέ εν Βενετία πα
ρά τω ΛλΑω, το 1576. καί αλλαχού.

ΚΟΛΟΪΚΙΟΣ, Σαλουτάτος, Ιταλός 
* * 'από την Τοσκανην, ρ ητωρ , ποιητης , 

καί γραμματικός περίφημος. Τά συγ
γράμματα του εις τήν Λατινικήν Αιά- 
λεκτον έχουν μεγάλην ΰπόληψιν, Απί
θανε τό 1406,

ΚΟΛΟΓΜΕΛΑΣ, από τήν Ισπανίαν» 
φιλοσοφος καί ποιητής ενΑοξος* έσύνθε- 
σεν εν ποίημα γεωργικόν εις 12. βι
βλία» καί έτερον περί ΑενΑρων, καί κή
πων. Εζη τό 40, Μι X.

ΚΟΛΩΦΟΝ1Α, θυγάτηρ τοϋ βχσιλε'ως 
τής Αττικής Ερεχδε'ως, Ουσιχσδεΐσα ΰ- 
πο τοΰ πατρος αυτής πρός έξιλίωσιν 
των θεών εν Αδήναις, κατ άλλους Αέ 
καλείται Χδονία·

ΚΟΜΑΓΤΗΣ, κυβερνήτης τοΰ ένΑό- 
ξου περιηγητοΰ Ιωάννον Δενής. Ούτοι 
ταξειΑεΰσαντες εις τήν ΝεοφουτλΛνΑίαν, 
εξέδεσαν πίνακα Γεωγραφικόν αυτής < 
Εζη περί τό έτος 1606* >1, χ,

ΚΟΜΒΑΜΒΟΣ, νεανίας τις ωραίος» 
υπηρέτης τοϋ βασιλέως τής Συρίας Σέ
λευκου Νικάνορος, όςις λέγεται οτι εύ- 
νουχίσδη ίΑςοχείρως, ότε έμελλε νά συν- 
οΑεύση τήν γυναίκα τοϋ Αεσπότου του 
εις μίαν όΑοιπορίαν. Λουκ.

ΚΟΜΗΣ Φράνσες Βαίκων» Αγγλος» 
ενΑοξος καί περίφημος φιλόσοφος» Απί- 
δανε τό 1626· Μ. X»

ΚΟΜΜΟΔΟΣ» Ασΰκιος Αυρήλιος, έγεΤά 
νήδη εις τήν Γώμην τό Ι6ΐ. Μ. X. ξ_· 
τον υιός τοΰ αυτοκράτορος Μάρκου Αΰ- 
ρηλίου, καί Φαυςίνης. Μετ’ ολίγας η
μέρας, άφοϋ άπέδανεν ό πατήρ του ε- 
κηρΰχδη αύτοκράτωρ κατά τό J8 0 . EU 
χε ΑιΑασκάλους τής Ηβικής σοφούς καί 
φρονίμους, άλλ ή άκάδεκτος ορμή τής 
νεοτητος του τον άπεκατέςησεν άλ
λον Νέρωνα* ήφάνισε τούς λαμπρότε
ρους άνΑρας τής Ρώμης, κχτεΑίωξε τούς 
Χριςιανούς με σκληρότητα, καί είχε 
τήν Ρώμην βέατρον σφαγής. Διεφδειρε 
τάς άΑελφάς του έν ω εΐχε περί τάς 800.- 
παλλακίΑας* έφαντάσβη Αέ νά άποδεωδή 
όνομασβείς Ηρακλής υιός το.ϋ Δ-.ός* ή- 
πειλησε τούς μή ΑεχβόντΛς τήν άποδ;-' 
ωσιν του μέ τόν έσχατον κίνΑυνον, καί 
αναισχυντίες βλάμβανε πρόσωπον ύπο* 
κριτοΰ εις τό βέατρον. ΕπειΑή Αέ επλη- 
ροφορήδη οτι ό έπιςάτης τοϋ θεάτρου 
έμελλε νά τόν έμποΑίση άπό εν τοιοϋ- 
τον παράλογον κίνημα, προλαμβάνων έ' 
γράψε ψήφισμα, νά φονεύωνται όσοι ή
θελαν τολμήσει νά τόν αναφέρουν περί 
τούτου* μια Αέ των ερωμένων του Μάρτιοί 
τουνομα τω έπροσφερε μετά τό λου-'

» Μ » , , #τρον εν φαρμακωμενον ποτον, το οποί
ον ποιων έμεσε, ύποπτευδεντες Αέ μι;-· 
πως Αιασωδή τον έπνιξαν τό 172. II . X : 
εις ηλικίαν 31. χρόνων»

ΚΟΜΠΑΝΙΩΝ Γάλλος ενΑοξος, Οΰτοφ 
έπορεύθη άπό τής Σενεγάλης εις τήν 
Χρυσοφοοον γην τοϋ Βαμβούκ-, καί έξε- 
σκεπασε πολλά μέρη. Αφήκε έν γεω·» 
γραφικόν σύγγραμμα των τόπων εαυτών
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καί πολοτογραφίαν. Εζη τό 1718. Μ. X.

ΚΟΜΠΪΑΟΒ Δημήτριος Ρώσσος πε
ριηγητής. Ουτος διαπλεων κατήντησεν 
είς t o  t o o  Ανατολικού Ωκεανού Οχότιον 
πέλαγος . Ανεκάλυψε πολλάς χώρας . 
Εζη το 1590. Μ. X.

ΚΟΝΝ.&Σ, αυλητής, οφις ύπήγαινε 
συχνά εις τάουμποσια έςολισμενος* ου- 
τος πολλάκις ε,ςεφανώδη ε!ς τούς Ο
λυμπιακούς αγώνας με κλάδου άγριε- 
λαίας, διά το όποιον τόν εκατηγόρει 
ό Κρατΐνος.

ΚΟΝΔΑΜΙΝΗΣ Γάλλος, φυσιολόγος 
άρις-ος. Εζη τό 1736. Μ . X . Ουτος 
πρώτος των Γάλλων άρχισε την άξιο— 
λογον καταμέτρησή* των μοιρών υπό 
τόν Ισημερινόν καί τόν Πολικόν κύκλον 
εις έξιχνίασιν του σχήματος της γης . 
Ουτος κατεμε'τρησεν αΰτάς όμοϋ με άλ
λους φυσικούς καί Αστρονόμους κατά 
τήν ΙΙεροΰ τό ]736. Μ.Χ. Διαπλεύσας 
δετόν Μαραγγιόνα, καί όρμηδείς από της 
Περοΰ έπεςρεψεν είς τήν Ευρώπην, καί 
εξέδεσε Γεωγραφικόν πίνακα τοϋ Μα- 
ραγγιονος, πολύ όρδωτερον τοϋ πατρός 
Φρισίου .

ΚΟΝΔΑΜΪΝΗΣ, Καρλος, περίφημος 
μαθηματικός, φυσιολόγος , και άς-ρονό- 
μος. Εγεννήδη είς τά Παρίσια τό 1701, 
περιήλδε τήν Ιταλίαν ^Αγγλίαν καί Α
μερικήν· συνεγράψε τήν Ις-ορίαν τής 
περιηγησεως του, τήν οποίαν ε^ουν εις 
ύπόληψ'-ν.

Κ Ο Ν Δ Ι Λ Τ Α Κ  ίτόφάνος, φιλόσοφος , 
καί γραμματικός αρι,ος* συνεγραψεΛο
γικήν. Απεδανε τό 1780,

ΚΟΝΔΟΡΚΕΤΗΣ, εξ απορρήτων διά 
βίου τής Γαλλικής Ακαδημίας, φονευ- 
Θείς τό 1794, διά νά μή περιπεση είς 
τάς χεΐρας των ,άπο^ατων. Ούτος ά~ 
φήκε διάφορα συγγράμματα' είχεν άντα- 
πόκρισιν μέ τούς μεγαλύτερους συγ
γραφείς τοϋ αίωνος του.

ΚΟΝΝΙΔΗΣ, παιδαγωγός τοϋ Θη- 
σε'ως, τόν οποίον οί Αδηναϊοι πράς αμοι
βήν τής ανατροφής ταύτης τοϋ βασι- 
λεως των, ετίμασαν μετά δάνατον ώς 
Ηρώα, θύοντες είς αυτόν μίαν ήμε’ραν 
πρός τής εορτής τοϋ Θησέως Ενα κρι
όν Πλούτ.

ΚΟΝΝΟΣ, υιός τοϋ Μητροβίου, κι- 
δαρωδός, εν Αδήναις, διδάσκαλος τοϋ 
Σωκράτους είς τήν^Μουσικήν. Πλατ.

ΚΟΝΣΟΛΟΣ Γεώργιος Χοι'ςος Δανός 
τό γε’νος . Εχρημάτισε με’γας μεταξύ 
των επισήμων περιηγητών Δανών, οδεν 
καί ετιμήδη μεγάλως από τήν πατρί
δα του . Ουτος περιήλδε τό Μαρόκου , 
καί τούς ενδοτοτερους αϋτοΰ άγνώςους 
τόπους' εζη 1760. Μ. X.

ΚΟΝΤΑΓ1ΝΗΣ, Γάσπαρος , εγεννή- 
δη είς τήν Βενετίαν, άφρονόμος, φιλό
σοφος, πολιτικός , καί μαθηματικός' 
συνεγραψε καί περί αυτών τών επ ιςη- 
μών. Απε'δανε τό 1532.

ΚΟΝΤΙΝΗΣ, Ιταλός άπό τήν Φρωρεν- 
τιαν. ϊπήγεν είς τήν Γαλλίαν, εχων 
φιλίαν με τήν Πριγγιπε'σσαν διωρίσδη 
διοικητής τής Νορμανδίας επαρχίας 
τής Γαλλίας" άλλ όβασιλεύς Λουδοβί
κος επρός-αξε νά τόν φυλακώσωσιν, ό δε 
λαός ώρμησεν εναντίον του, και τόν κα-
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τ«' κόψε. Η σύζυγός tee Αεονώρα ft/γά- 
τηρ τής τροφού τής βασιλισσης Μαρι- 
ας, έφνλακώθη χαταδιχασθεΐσα καί αυτή 
είς θάνατον* «να μήνα μετά τον θάνα
τον τοΰ άνδρός της τό 1617. διότι δι
ά μαγικής «πείσε τήν βασίλισσαν να 
χλίν^ είς τα νεύματά της.

ΚΟΝΦΤΚΙΟΣ, νομοθε της των Χινων* 
Εγεννήθη εις τό Χαμπίγγον, από λαμ
πρόν γένος’ εςάθη φιλόσοφος καί νομο- 
θε'της. Είς το φιλοσοφικόν του σχολεϊον 
ειχεν ύττβρ τούς τρεις χιλιάδας μαθη- 
τάς* τόσον σέβονται τό μνημόσονον του 
οί λΐναι, ω?ε πολλοί «νόμισαν* ότι προσ- 
φε’ρουσΐ θείας τιμάς εις αυτόν. Τά Η
θικά. καί Φιλοσοφικά του συγγράμματα 
άποδειχνύουσι τον υπέρτατο/ βαθμόν τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος. Απε’θανε τό 473. 
Π, X, είς ηλικίαν 73. χρόνων.

ΚΟΝΩΝ , ήνθει τό 84. Π. X. επί 
Καισαρος Αύγούςου. Συνέγραψε πεντή- 
κοντά διηγήσεις, τάς οποίας αναφέρει 
ό Φώτιος έν τ»  186, Κωδικι. Ητο κα
λός γραμματικός. Αυται έξεδόθησαν Ελ· 
ληνο-λατινις-ί μετά σημειώσεων υπό τοΰ 
θωμά Γαλε'ον εν τή ίς-ορίατόΙ Ιν Πα- 
ρισίοις τό 1675_. χαί έν Αλη της 2α- 
ξωνίας .

ΚΟΚΩΝ, περίφημος ςρατηγός των 
Αθηναίων, πολεμήσας άνδρείως κατά 
των Λαχεδαιμονίων, χαί διασωθείς με 
ολίγα πλοία είς τήν Κύπρον' οί Αθη
ναίοι συμμαχήσαντες με τόν βασιλέα 
τής ΙΙερσίας, παρεδωχαν τήν διεόθυνσιν 
τοΰ ςόλου του ΰπο τπν εξουσίαν τοΰ Κο· 
νωνος, 5ςις λαβών αυτόν τόν Περσικόν

φολον, ένιχησε κατά χράτος τούς Χπαρ- 
τιάτας είς τήν περίφημον ναυμαχίαν 
πλησίον τής Κνίδου εν Καρία* έχειθιν 
ελθών είς τάς Αθήνας, άνφκοδόμησε 
τόν Πειραιά διά δαπάνης των Περσων* 
άνήγειρε τά μαχρά τείχη* τά όποια 
πρό ολίγου «Γχε χαταδαφίσει δ Λύσαν
δρος ςρατηγός των Σπαρτιατών. θουχ.

ΚΟΞΙΚ, επίσημος περιηγητής. Οδτος 
προχωρών είς τά έ/δάτερχ τής Αρκτι
κής Αφρικής, άνεχάλυψε πολλάς χω
ράς χαί πε'ριξ νήσους.

Κ02102, Αγγλος ναύαρχος. Περιήλθε 
τό Βουρμανόν βασίλειον είς τήν Ασιαν, 
μέ άξιολόγους άναχαλύψεις . Εξη το 
1797. Μ. X.

ΚΟΟΚ Γιάχαμες, Αγγλος τό γένος, 
άείμνηφος περιηγητής. Εζη τό 1768. 
Μ. X. Ουτος εξετελεσε τρεις περίπλους 
έντός τοΰ μεγάλου Ωκεανοΰ χατα σχο- 
ποΰς διαφόρους· ήγουν νά «ξετάση τά 
πέλαγη αύτοΰ χαί τάς νήσους ακριβέ
ς-ερο ν' νά άνακαλόψη τήν τότε διξχζο' 
με’νην άγνωςον Μεσημβρινήν γην, χαί 
τελευταίο·/ νά πλεύση άπό μεσημβρίας 
πρός άρκτον, .είς εϋρεσιν xsxUxoC διά
πλου , Καί τούς τρεις τούτους σχοπούς 
εφερεν είς τέλος καθ’ όσον «συγχώρησε/ 
αϋτφ ιόφύσις, χαί αί δοθεΐσαί αύτφ δι- 
αταγαι. Κατά τόν πρώτον αύτΟΰ περί— 
γειον πλοΰν τό 1763. ,άνεκάλυ^ε τάς 
Εταιριχάς νήσους, εξ ών ησαν γνωςχί 
μονον ή Οτα'ίτη, καί ή Κίμεος, καί ο- 
λην τήν Κέαν' Ζ«ελάνδίαν, τήν. όποιαν 
άπεδειξεν πρώτος σύνθετον εκ δύω νή
σων, χαί διε'πλεϋά* τόν μεταξύ αυτω/



πορθμόν. Ετι δέ εξίχνιασε τά ανατολι
κά παραθαλάσσια τής Νέας Ολ.λάνδας 
από μεσημβρίας πρός άρκτον, επέκεινα 
των 25, μοιρών τοΰ πλάτος, καί τόν 
τήν Νεαν Ολλανδίαν από τής Νέας 
Γουινέας διαίροΰντα αρκτικόν πορθμόν, 
τά όποια όλα ησαν άγνωμα όλω; δί ο λοο, 
και ύνόμασεναυτά ΝέανΝοταβαλλεσίαν. 
Κατά τόν δεύτερον αύτοΰ περίγειο·/ πλοϋν 
τά 1772 . Μ. X. άπέδειξεν ανύπαρ
κτον, τήν μέχρι τότε έξ ύποθε’σεως επί 
των Γεωγραφικών πινάκων παρις-ανομε" 
γην μεγάλων Ηπειρον, περί τόν μεσημ
βρινόν πόλον. Ούτος άνεκάλυψεν ολον τό 
αρχιπέλαγος τών νέων Εορίδων, τήν νε- 
αν Καληδονίαν , τάς Φιλικός νήσους 
καί τήν μεσημβρινήν Γεωργίαν,. ΓΙεριε- 
πλευσε τόν μεσημβρινόν πολικόν κύκλον, 
καί προε'βη τρεις εντός αύτοΰ, όπου ε’κ- 
τός της μεσημβρινής Θούλη;, καί της 
μεσημβρινής Γεωργίας, δεν εΐδεν ίχνη 
άλλου τινός τόπου, είμή παγετούς ύ- 
περμεγε'δεις· ώ-ςε εξελήφθη εκτοτε από 
τής φαντασίοις τών γεωγράφων ή πολυ- 
δρύλλητος Μεσημβρινή άγνωςος γή. Α- 
νεκάλυψε πολλάς άφόρους καί πετρώ
δεις νήσους, καί τήν Σαυδοιχίαν γην, 
και ύπες-ρεψεν εις . τήν Αγγλίαν , τό 
1775. Κατά τόν τρίτον αύτοΰ περί- 
πλουν ή ούσιωδεςήρα ώφε'λεια ύπήρξεν 
αυτή" ηρευνησεν άκριβεςερον τήν Κερ- 
γουελιαν γήν, τήν Βανδιμίαν γην και 
τάς νέας Εβριδας· άνεκσλοψε τός ίρ ι. 
ςουγεννησίους νήσους, τάς Σανδοιχίας 
νήσους* περιπλεύσας δε τούς δετικού, αι- 
γιαλούς τής Αμερικής, από τοΰ Μπλαγ-

)(2:

γου ακρωτήριου μέχρι τής 71. μοί
ρας τοΰ αρκτικού πλάτους· ανεκάλυψε, 
καί ώνόμασε τούς πορθμούς Νούτκαν 
καί Σανδβίχιον, τόν με'γαν ποταμόν Τουρ. 
ναγένην, καί πολλά ακρωτήρια καί κόλ* 
πους, οπού αν δεν ήμποδίζετο ύπο τής 
πυκνής ομίχλης, ήΟελεν ερευνηση ά- 
κριβες-ερον. Εξίχνιασε, προσδιώρισε καί 
εννόησε πρώτος τόν μεταξύ τού νε'ου καί 
τοΰ παλαιού κόσμου πορθμόν, τόν όποι
ον διεπλευσαν πρό αύτοΰ ό Δεσνιεβ καί 
ό Βεριγγος , άλλα δεν εγνώρισαν ως 
πορθμόν, οί εκεί όμως παγετοί δέν ε- 
συγχώρησαν αύτον νά προχωρήση άρ- 
κτικώτερεν. Μετά ταΰτα έζήτησε παν- 
ταχοθεν αντίπεραν αύτοΰ το ϋ πορθμού, 
διάπλουν τινα μεταξύ τών παγετών, 
άλλά ματαίως, καί προσδιώρισε πολλάς 
Ι'ωσσικάς νήσους άκριβε’ςερον. Στραφείς 
δέ εις τάς Σανδβιχίας νήσους, δφονεύ- 
8η υπό τών αγρίων κατοίκων της Οβκ. 
‘ίας. τό 1779. τη 10, Φευρουαρίου, καί 
άφήκε μεγάλη·/ λύπην εις όλους

ΚΟΟΚΗΣ Εδουάρδος, θαλασσοπόρος 
Αγγλος ένδοξος Ούτος περιήλθε τε'σ- 
σαρας χάνους κατά συνέχειαν μετά τοΰ 
Αγγλου Βοότη Ρογε’ρου άπασαν την γήν, 
καί άνεκάλυψε πολλά μέρη. Ιίρεύνησεν 
ακριβώς τά μέρη τής γής, καί ίξεΟε- 
σεν γεωγραφικόν Ατλαντα ακριβή· εξε- 
τεινεν πολλά τήν Γεωγραφίαν και πο- 
λιτειογραφίαν. Εζη τό Ι7ΐ0, Μ. X.

ΚΟϋλ Ι ΝΙΚΟΣ Νικόλαος, λαμπρός , 
άςρονόμος, έγεννήθη εις τό Τορνον , 
πόλιν τής Ιΐρουσ.ας τό 1473. Ούτος 
εις τήν Αγρονομίαν του εχει ιδιαίτερον

ΪΟΧ
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πλ,ανητιχον σύςημα. ΑπεΟανε το 1543. 
εις ηλικίαν 70. χρόνων· ες·α9η και δι
δάσκαλος τ ΐ ί  Ιατρικής καί Μαθηματι
κής ε’ς τή' Βολωνίαν, καί Ρώμην.

ΚΟΠΡΒΓ2, κήρυξ τοϋ  Εύρυαβίως’ έ" 
? άλη εις τάς Αβήνχς 'διά νά παρακί
νηση τούς Αθηναίους να διώξωσι τούς Η- 
ρακλείδας, και αυτοί τόν εφόνευσαν.

Κ0Π2Τ0ΚΗ2 Φρεδερΐκος, ποιητής α- 
ριςος" ούτος to/Λ ον εις ενέργειαν τα 
ποιήματα του, καί εις μελωδίαν, ό και
ρός άπε'διοκεν περισσοτίραν τιμήν ίΐς 
αυτά, θεωρείται <ic Πίνδαρος των Γερ
μανών, Απε'ίανε τό 1803. Μ. X.

ΚΟΡΑΗ, υιός τής Αρε9ούσης εκ τήί 
ΐ9άκης. Λε’γεται, ότι μίαν ή χέραν κυνη
γών έπεσεν έκτινος υψηλοί βοάχου καί 
άπεβανεν* οΰτω καλείται καί τήν σή
μερον μια βρύσις εις αυτήν τήν νήσον 
~ρ°ς τό δυτικόν της μέρος, τής όποιας 
τό ΰδωρ είναι άξιολογον.

ROPAS, Συρακούσες * εςάβη h πρώ
τος διδάσκαλος τής Ρητορικής τέχνης 
εις τήν Σικελίαν τό 500. Π. X.

ΚΟΓΒΟΤΑΟΝΗ5 Δουμίτσιος, ένδοξος 
ς-ρατηγός Ρωμαίος, και εμπειρότατος 
τής πολεμικής· κατεδίκασεν ε’ς θάνα
τον δύω ςρατιώτας, διότι εδοόλευον άο
πλοι ε’ ς ενα χάνδακα επί Νερωνος· ΰ" 
πε'ταξε τήν Αρμενίαν, καί ύπεχρε'ωσε 
τούς Π ορθούς νά ζητήσωσι τήν ειρήνην. 
Ο Νερών βλίτων τήν, αξιότητά του ε_ 
προ?*?* ν* τον φονεόσωσιν, όςις μαόώ, 
ταύτην τήν θλιβερά·/ εΐδησιν, ε’ρονεΰόη 
μόνος του το 00, Μ, X,

KOFAAH2 Καρλοτας, άπό τήν Γαλ

λία·/, περίφημος εις τήν παλχιάν ιςο- 
ρίαν, ε’ς τήν οποίαν περιέγραψε μέ βερ- 
μόνέρωτατήν έλειδερίαν, βιλών νά εξο- 
μοιωβή με τόν Επιχρατίδην, βφόνευσε τόν 
αίμοβόρον Μαράτην είς τό διχαςήριον, 
δεν άπελογήβη δέ £λλο, είμή ότι όλοι 
πρε'πει νά καταδιχάσωσι τόν Μαράτην, 
φωνάζω/ με Ηρωικήν φωνήν, ότι ατιμίαν 
προξενεί τό έγκλημα καί όχι ή κατα
δίκη. Τοΰτο συνέβη τό 1792.

ΚΟΡΔΟΒΑΣ Ερνανδε’της, Πορτογάλ- 
λος, περίφημος περιηγητής· έζη κατά 
τόν χρόνον 1516. Μ. Χ.Ουτος ήρεύνη- 
σεν άκριβέσερον τήν χερσόνησόν Τακου- 
τάνην, καί έγραψε τήν τοπογραφίαν αυ
τής τής χερσονήσου, και γεωγραφικόν 
πίνακα αυτής.

ΚΟΡΕΑΑΗ2 Ιωάννης, ένδοξος Ισπα- 
νο’ς. Περιήλ9ε τήν μεσημβρινήν Αμερι
κήν, καί έκαμε πολλάς ωφελίμους α 
νακαλύψεις επ αύτήν. Αφήκε γεωγρα
φικόν πίνακα, των ύπ αύτοϋ εξιχν.α- 
αβέντων τόπων. Εζη τό 1693. Μ. X.

ΚΟΓΕΑΗΣ Αρχάγγελος, μουσικός έν
δοξος· διά τά αρμονικά του μέλη, τόν νο-- 
μίζνυσιν ώς άνακαινις-ήν τής Μουσικής. 
Απε’9ανε τό Ι~|3.

ΚΟΙΊΝΝΗ, μία τω/ περίφημων ποι 
ητριών εγεννήΟη εις τάς Θήβας, ητις 
εδιδάχΟη ύπ άλλης τινός ποιητρίας 
Μυρτιδος. Εζη ίπ ί Πινδάρου, νεωτέρα 
τήν ηλικίαν· αΰτη έλαβε βραβεία πεν- 
τάκις περισσότερον τοϋ Πινδάρου, κα- 
ίοτι έγραφεν Αίολιςά, καί ό Πίνδαρος 
Δωριςί, ώςε οί άκροαταί ήκουον με πε- 
ρισσοτε'ραν εύχαρίςησιν τήν διάλεκτον
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τής Κορίννης, Ex τών συγγραμμάτων 
της σώζονται «vie λείψανα, ίκδοθέντα 
εν τη συλλογή το» φουλβίου.. Εζη τό 
490.* Π. X.

ΚΟΡΙΝΝΟΣ, άπο τήν,Τρφάδχ, ς ι-  
χουργός ττρά τοΰ. Ομήρου* ουτος πρώτος, 
λέγουσιν, ore δγραψε περί των Τρφϊχων* 
Εχρημάτισε μαθητής τοΰ Παλαμήδους* 
συνέγραψεν εις Δωρικήν διαλεχτόν τόν 
πόλεμον τοΰ Δαρδάνου προς τούς Παμ- 
φλαγόνας* από αϊτόν ελαβεν ό Ομη
ρος όλην τήν ΰποδεσιν τής ποιήσεως, 
καί συνέγραψε τά ποιήματα το».

ΚΟΡΙΟΣ Βερνανδϊνος , άπό το Μι
λάνου. Παρεκαλέσθη από τόν Λουδοβί
κον 'Σφόρτσα χαί συνε'γράψε τήν ίς-ορί- 
αν τής πατρίδος του. Οταν οί Γάλλοι 
έκυρίευσαν τό Μιλάνον, ουτος πεσών 
αιχμάλωτος από τήν [λύπην του άπέ- 
θανε τό 1500, Μ. X.

ΚΟΪ'ΝΑΡΑ, γυνή περίφημος , εγεν- 
νήθη εις τήν Βενετίαν * εγνώριζε τήν 
Εβραϊκήν,, Ελληνικήν, Λατινικήν, Ιτα
λικήν, Γαλλικήν, χαί Ισπανικήν διά
λεκτον, χαί διαφόρους άλλος έπιςή- 
μαις- ετι τήν θεολογίαν, καί Φιλοσο
φίαν. Η ακαδημία τοΰ Παλαβίου τή ε- 
προσφερε τόν στέφανον , τής Φιλοσοφί
ας, τον όποιον Ιλαβεν εις τήν μητρά- 
πολιν. Απε’θανε τό 16&4. Μ. X.

ΚΟΓΝΕΛΙΑ, ένδοξος γυνή Ρωμαία, 
θυγατηρ τοΰ Σχηπίωνος τοΰ Αφριχανοΰ, 
Μία Κυρία Ρωμαία χατφκησςν εις τον 
οιχόν της δί όλίγας ημέρας , ήτις i- 
προσχάλεσε τήν Κορνελίαν χαί τή ε- 
δειξε τούς διάφορους άδάμαντας χαί

μαργαρίτας της* αΰτη δεπρός αμοι
βήν τή είπεν, εχω εΰχαρίςησιν, χαί 
θέλω να Ιδης χαί σύ τους ίδιχούς μου. 
Τήν άχόλουθον ημέραν ύπηγεν ή Κυρία 
διά νά τους “δτι* ή δε Κορνελια τη |- 
παρουσίασε τά τε'χνα της λέγουσα, Ι
δού τά πλούτη μου χαί ό θησαυρός μου, 
αυτά ανέθρεψα με μεγάλην προσοχήν 
διά νή άναφανοΰν χρήσιμα εις τήν πα
τρίδα. Βζη τό 193. Π. X.

ΚΟΓΝ^ΑΙΟΣ Ποΰβλιος Σχηπίων. Ζ. 
Σκηπίων Ποΰβλιος Κορνήλιος.

ΚΟΡΝίίΛΙΟΣ Νέπως, έξ Ομιλίας, βιο
γράφος περίφημος. Σώζεται τό πρώτον 
βιβλίον του, τό όποιον περιγράφει τους 
βίους των ένδοξοτέρων Ηγεμόνων Ελ
λήνων χαί Ρωμαίων* ήνθει επί Αϋγου- 
?ου Καίσαρος τό 30, Π.Χ .

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Χεβήρος, εζη τό 10. Π, 
X. Σώζεται εν ποίημά του έπιγραφο- 
μενον Λίτνη .

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Οΰμαν, επίσημος πε
ριηγητής Ολλανδός. Ουτος πρώτος των 
Ολλανδών άπλευσεν εις τάς άνατολιχάς 
Ινδίας* Εζη τό 1595. Μ, X.

ΚΟΡΝΗΛίΟΣ ό Νεΐος Ολλανδός . Ε
ζη περί τό έτος 1594, Εχρημάτισε πε
ρίφημος άναχαλυπτής. Ούτος εζητησεν 
διάπλουν τινά μετά τοΰΒιΑχίλμου Βατ 
αρέντη, περί τά αρκτικά χαί ανατολι
κά μέρη τής Ασίας, οπού χαί άνεκα- 
λυψαν πολλά μέρη, χαί έγραψαν γεω
γραφικόν πίνακα των ύπ αότών ανα- 
χαλυφθέντων Οπών.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Βέεν Ολλανδός. Εζη 
τό 1601, Μ, X. Περιήλθεν πολλάς Η-
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πείρους» ντ·ϊ ους καί χερσονήσους, καί ε- 
χαμέ διαφόρους ανακαλύψεις . Εταξει- 
δευσεν εις τάς Ινδίας. Αυτός έγινε αιτία 
μετά τοϋ Βιβράνδου Βαροικίου καί συνε- 
ςήθη ή των Ολλανδών Ανατολικοϊνδι- 
κή εμπορική εταιρία. Οδεν καί αντε- 
μοίφδη μεγάλως παρά τής Ολλανδίας .

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Ματελιε'φος, από τήν 
Ολλάνδαν, άνακαλυπτής διάφορων νήσων 
καί Ηπείρων. Εταξείδευσεν εις τάς Ιν
δίας. Εζη επί τό 1605.Μ. X.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Πέτρος. Ζ . Πέτρος 
Κορνήλιος .

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ό Σοντένης, από τήν 
Ολλάνδαν. Εζη τώ 1615. Μ. X. Εςά- 
θη επίσημος διά τάς Ανακαλύψεις του. 
Ουτος περιπλεύσας τήν γην, μετέβη α
πό του Ατλαντικού Ωκεανού, εις τόν 
με’γαν Ωκεανόν, διάτινος νέου πορδμοϋ, 
ίκςις κεϊται μεταξύ των νήσων Σταά- 
των, καί της Πυρίνου γης. Εν δε τω 
μεγάλφ Ωκεανψ άνεκαλυψε τό εκ τεσ
σάρων νήσων συνιςάμενον Σουτενεον Αρ
χιπέλαγος, τά Αρκτικά παραθαλάσσια 
της νέας Γουι'/έας, τήν μεγάλην Σου- 
τενίαν νήσον, καί πολλας άλλας μι
κρότερος, εκτεινόμενος κατά τό μέρος 
των Μυλούκων νήσων.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Σαέτος, από τήν Ολλάν*
δαν, άριτος θαλασσοπόρος. Ουτος έξέ- 
πλευσεν από τάς Μολούκας νήσους, α
πευθυνόμενος εις τήν Ιαπονίαν, διά νά 
έξετάση άκριβέςερον τήν εκεί θάλασ
σαν. Διωκο'μενος δε από τρικυμίας έ- 
ψθασεν εις τούς αίγιαλούς τής Γεδσό- 
νος, υπό τήν 42 μοίραν αρκτικόν πλά

τος, καί πλεύαας μέλια 60* προς Α
νατολής» κατά τό μήκος χιονοσκεπών 
παραθαλασσίων, άνεκαλυψε κατά τά Α
νατολικά μέρη βουνώδη τινά γήν, όνο- 
μάσας αυτήν Στακτενλάνδ . Εντεύθεν 
διχπλεύσχς αυλώνα τινά, οςις διεχώρι- 
ζε ταύτην τήν γήν, από άλλην τινά ό- 
νοματι Κεμπανιενλάνδ, ώνόμασεν τόν 
αυλώνα Βριέσιον , καί πλησιάσει εις 
τόν όνο’μαζομενον Εΰέλπιδα κόλπον τής 
Γεδσονος, ύπεςρεψεν έκεϊθεν εις τά ίδι
α. Εζη τό 1643. ΜΛ .

ΚΟΡΝίίκίΟΣ Βρσυί/ος, Ολλανδός τό 
γένος. Τούτου αί περιηγήσεις έπϊ τήν 
μικρόν Λσιαν, τήν Αίγυπτον , τήν Συ
ρίαν, τήν Παλαιςίνην, καί μετά τχϋ- 
τα ή διά τής Γωσσίας καί Περσίας με- 
τάβασις αΰτοΰ εις τάς Ινδίας, είσέφε- 
ρον πολλά ωφέλιμα εις τήν Φβιολογί
αν καί Γεωγραφίαν. Εζη τό 1700. Μ.Χ.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Κέλσος. Ζ . Κέλσος 
Κορνήλιος.

ΚΟΡΝΟΓΤΟΣ, Ζ. Φούρνοΰτος.
ΚΟΡΟΙΒΟΣ, έζ Ηλιδος* νικητής εις 

τούς Ολυμπιακούς Αγώνας· Απ’ αυτόν 
πρώτον ηρχισαν οί Ελληνες τήν χρονο
λογίαν τών Ολυμπιάδων τό 770. Π. X. 
Παυσα.

ΚΟ'ΡΟΙΒΟΣ, υιός τοϋ Μύγδονος βχ- 
σιλέως τής Φρυγίας, όςις έλθών εις βο
ήθειαν τοϋ βασιλέως Πριάμου εις την 
πολιορκίαν τής Τρφάδο; με ελπίδα τοϋ 
νά λάβτι εις γυναίκα τήν θυγατέραν 
του Κασίνδρχν· έφονεύθη ύπό τυϋ AW 
μήδους. Εΰριπ.

ΚΟΤΌΝΕΛΗΣ Βικέντιος ' εγεννήθη
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είς τήν Βενετίαν, έςάΟη περίφημος διά 
φάς Γεωγραφικός χάρτας, τάς όποιας 
ε’ζεδωκε* άπεθχνεν εις τήν πατρίδα του 
τό 17|8.

ΚΟΡΡΑΔΙΝΟΣ, Πρίγγιψ ονομαςός 
διά τάς δυ^υχιας του' ητο βασιλεύς 
των Ρωμαίων, καί τής Νεαπολεως , ά. 
νεψιός τοο Αΰτοκράτσρος Φεδεοίκου τοΰ 
Β . καί υιός Κάρλον τοΰ Δ . Ούτος έ- 
ζήτει νά ανάκτηση τήν Νεαπολιν τήν 
όποιαν ό Πάππας είχε δώσει τοΰ Κάρ· 
Λοο αδελφόν τον βασιλεως τής Γαλ
λίας, καί πολέμων ήχμκλωτίσθη, καί 
καταδικαστείς άπεκεφαλίσόη το 1209, 
εις ηλικίαν 19. χρόνων όμοΰ με τον Φε· 
δερϊκον Δοΰκα τής Αονςρίας, όςις συν- 
ες-ράτευσε μετ’ αΰτοΰ.

ΚΟΡ'ΡΕΓΙ02 Αλλεγρης, Ιταλός, ζω
γράφος* ούτος χωρίς νά σπονδάση αυ
τήν τήν τέχνην από περιφήμους διδασ
κάλους, εζωγράφιζεν εικόνας, τάς ο
παίας εβλεπον μέ θαυμασμόν οί περί' 
φημότεροι ζωγράφοι. Απεδανε το 15ΐ3.

K0P2IETU2 , Ιταλός , περίφημος 
*λε'πτης, όςις κατε’κλεπτε τήν Ρώμην 
καί τα περίχωρα αδτής, επί τοΰ Πάπ- 
πα Γρηγορίου τοΰ ιγ\ Ούτος έτόλμησε 
το 1585 . με’ τινας άλλους συντρόφους 
του και εισήλθεν εις οίκου; τινάς, πλησί
ον τής Ε κκλησιας,τοΰ Αγίου Παύλου. Η 
διοικησις πληροφορηθέϊσα καί μήδυναμε’- 
νη να τον πιαση, εβχλε σκυλιά κατ 
αυτοϋ καί τόν κατεξε'σχισαν.

Κ0ΡΣ1ΝΗ2 Εδοάρδος, Ιταλός, πε
ρίφημος άρχαιολογος των υπομνημάτων 
των εΰγενών. Συνεγραψε περί Φιλοσοφί

ας, Μαθηματικής, καί Γεωμετρίας , ά- 
πεΌανεν εις τήν Πίζαν άπό Αποπλη
ξίαν τό 1765. επί καθε'δρας παραδίδων 
μαδήματα.

Κ0ΡΤΕΡΕΑΛΗ2 Γάσπαρις, ένδοξος 
περιηγητής Πορτογάλλος. Ούτος επειδή 
ήδελησε νά άνακαλύψη δίάπλουν τινά  
συντομωτερον όδηγοϋντα εις τάς Μολού- 
κας νήσους, Κίναν καί Ιαπονίαν, τάς 
έν Ασία πλούσιας επαρχίας καί νήσους, 
άπεπλευσε. μακράν πρός άρκτον ζητή- 
σας πρώτος τόν είς τούς μεταγενετε- 
ρους πολυδρηλλητον δυτικοβσρειον διά - 
πλουν. Αυτός ανακάλυψε τα παραθαλάσ- 
σια τής Ααβραδορον, καί ένόμιαεν, ότι 
εύρε τήν είσοδον τοϋ διάπλου* οθεν ά· 
νομασε τό με’ρος εκείνο Ανιανόν πορθ
μόν. Αλλά μετά τήν δευτε'ραν αΰτοϋ 
δοκιμήν δέν ΰπε'ς-ρεψεν. Εζη δέ περί τό 
1500. Μ. X.

ΚΟΡΤΕΖΗΣ Φερδινάνδος , ίνδοξος 
Ισπανός, ο<ςις μέ 700. ανθρώπους έκυ- 
ρίευσε δίς τό Μεξικον, είς τήν άτυχή 
ε’κςρατειαν τής Καλιφορνίας χερσονή
σου τής Αμερικής εχασεν ολα του τά 
πλούτη , καί τήν αρχήν τής διοικήσε- 
ως* επιςρε’φων δέ είς τήν Ισπανίαν τόν 
έδε'χθησαν μέ μεγάλην καταφρόνησιν , 
καί σχεδόν εΐσήλθεν είς τήν πόλιν ώς 
ένας άπλοϋς πολίτης. Ερωτώμενος πο
τέ από τινα, ποιος είσαι σΰ; άπεκρίδη» 
είμαι εκείνος, οςις έπρόσθεσεν είς τήν 
επικράτειαν, τής όποιας είσαι υπήκο
ος, τόσας επαρχίας, οσας δέν είχε μήτε 
πόλεις έπί των πατε’ρων σου. Απεθανεν 
είς άκραν πτωχείαν τό 1549, εις ήλι-
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κίχν 63. χρόνων .
ΚΟΙΤΗ2 ,  περίφηρος περιηγητής Πορ·

τογάλλες. Ουτος πρώτος ακολουθών τήν 
άνβχάλυψ» των Μεξιχανιχών παραθα
λασσίων, cups τήν πρώτην εΰνορουρέ- 
νην χχί πεπολιτευρένην Αρεριχανήν πο. 
λιτείαν, τήν οποίαν καί καθυπόταξε. 
ΟΪτος επερψε τινά πλοία διά τοΰ ρε
γάλου Ωκεανού εις τας Μολοοκχς νή
σους, και αλλα να έρευνησωσιν εάν ό 
Ισθρος Παναρχς ό ενωνων τήν βόρειον ρέ 
τήν νότιόν Αρερικήν διαιρείται ύπο’τ.- 
νος πορίροΰ. Εζτη δε κατά τόν χρόνον 
1490. Μ. X.

Κ0Ρ1ΌΝΑ2, Πέτρος, Ιταλός, ζωγρά
φος εις τό σχολεΐον τής Ι’ώρης. Απεδανε 
τό 1699.

Κ0ΡΤΔΑΛΛ02, Ελλην τις εξ Αν- 
τικΰρας·, πόλεω; τής Φωκιδος, όςις ε -  
δειξεν εις τούς Περσας διά τοΰ Ορους 
Οίτης άγνωςον τινά όδον, φέρουσαν εις 
Θερροπύλας. Ηρόδ .

Κ0Ι*ΓΘ02, υιός τον Πάριδος καί τής 
Οΐ-'όνης , φονευδείς ύπό τοΰ ίδιου πΐ*- 
τρός του, οτε οότος εύρεν αυτόν καθή- 
ρενον πλησίον τής Ελένης. Λυκοφ.
. ΚΟΣΜΑΣ, Αιγύπτιος, ροναχός. Νέος 
εάν Iτι Ικαρε διαφόρους οδοιπορίας, διά 
ξηοάς καί διά θαλάσσης εις τήν Αιθιο
πίαν, Ινδίαν καί εις άλλα ρέρη, όδεν 
ελαβε καί τό έπώνυρον Ινδικοπλεύςης 
Αιγύπτιος ροναχός · επειτα δέ καδησυ- 
χάσας ήσπάσδη τόν ροναχικόν βίαν, κα; 
καθήρενος εις τήν Αλεξάνδρειαν άρχισε 
νά συγγραφή. 2υνεγραψε δέ τοπογραφίαν 
Χρςιανικήν εις βιβλία δώδεκα, γνωρο-

δοτων εις αΰτό τδ σύγγραρρα, ότι ή γή 
είναι επίπεδος, και ότι ο Ουρανός έπα- 
κουρβα εις τάς δύω άκρός αυτής, ως 
ένας δολος άνωθεν της, ότι οί άςόρεή 
κινούνται ύπό των Αγγείων, επιφέρω·/ 
ραρτυρίαν εις τοΰτο τό δέκατον βιβλίον 
τής θείας Γραφής* αναφέρει τόν Πατρι
άρχην τής Αλεξανδρείας Θεοδόσιο/ ώς 
σχισρατικόν, διατρίβονΤα τότε εν Κων- 
ςαντινουπόλει. 2υνεγραψε τυ 547. Μ. X, 
καί έξεδόδη Ελληνο-λατινιςτ ρετά ση- 
ρειωεεων, ύπό Βερνάδου έν Τή αυτή συλε 
λογή των Πατέρων.

Κ0Ν2ΤΛΝΤ2Ι02 Αγγελός, άπό τήν 
Νεάπολιν , ποιητής καί ίςορικός άρι- 
ςος* συνέγραψε τήν ίφορίαν τής Νεα-· 
πόλεως άπό τό 1250, |ως τό 1489* ε- 
τυπώδη τό 1582, εις τήν οποίαν λόγου* 
ότι ενησχολήθη 50. χρόνους,

ΚΟΤΤΑ2 Ιωάννης ,  έπιςήρων, κατ 
έξοχήν εις τήν Ποιητικήν* διάφοραι ά·» 
καδηρίαι τόν ιιχον εις ύπόληψιν, είχε/ 
αλληλογραφίαν ρέ πολλούς πεπαιδευρέ·* 
νους του αίωνός του.

Κ0ΪΤΑ2 Αρδερίγός, αρχιεπίσκοπε ή 
Τοΰ Μιλάνου, τόν έφόνευσαν οΐ ιερείς 
τή ς επαρχίας Του τό 949, διότι δέ* 

τούς εόιδεν άδειαν νά νυρφευωντοκ ή  νά 
εχωσι παλλακίδας.

Κ01ΤΑ2Ι, Μάρκος Αΰρήλιος, 2  / 
Μάρκος Αΰρήλιος ΑότΤας,

ΚΟ ΧΤΔ2 Κάγιος Αΰρήλιος, είς των 
ενδοξότερων ρητόρων τής Γώρης, ρετ& 
τόν Κικέρωνα.

Κ0ΤΓ2, βασιλεύς τής Θράκης , π°Θ 
τήρ τοΰ Κερσοβλεπιου, καί πενθερός Του»
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τρατηγο” των Αθηναίων Ιφιχράτους, its- τον κείμενον δυτιχοβορειότερον « δ  με- 
ρίφημος διά t it  μεγάλα το» πλούτη, τα  ταΰτα ύπό τοΰ περιηγητοδ Κοόκ ά- 
τήν ήδυπάθειαν χαί πλεονεξίαν· είς τάς ναχχλυφθε'ντος έχει άλλου πορθμού. Ε- 
άρχάς τής βασιλείας το» ητο σύμμαχος ζη όύτος μ ί μεγάλην υπόληψή περί τό 
των Αθηναίων έτιμήθη ύπ αύτων με 1600. Μ. X.
τό δικαίωμα τοΰ πολίτου, καί μ* |να ΚΟϊΡΟΓΚΑΣ, Ισπανός, ένδοξος πε~ 
χρνσοΰν ς-εφανον· ύπερον 5ε ε πολέμησε ριηγητή; ,  τοΰ οποίου αί περιηγήσεις 
χ*τ αύτων, και τέλος  ε’θανατωθη υπό χατά τά Μαγελλάνια παραθαλάσσια 
μιας συνωμοσίας των δύω του αδελφών υπήρξαν επίσημαι. Εζη τό 1750; Μ.Χ. 
Ηραχλείδου χαί ΠύΟωνος. Δημ. ΚΟϊΜ- ΦΟΤ - ΚΟΪ, ένδοξος φιλάσο-

ΚΟΪΑΡΔΑ2 Βοδεγας, ένδοξος θαλασσο- φος χμή νομοθε'της των Κινέζων· από- 
πορος Ισπανο'ς. Ουτος εςάλη ώς πρε'σβυς θαν* τό 478. Jf'. X. Ουτος όπροσπάθεΐ 
παρά τη ; Ισπανικής αυλής εις τά δυτι- νά ίξαλείψη τάς καταχρήσεις των άν- 
κοοόρεια τής Αμερικής παραθαλάσσια, θρώπων, χαί νά άντισάξη τήν καλήν 
διά νά παραδώση πάλιν εις τούς Αγ_ ανατροφήν. Εκ νεαρας το» ηλικίας *!· 
γλους τόν Μοΰτχαν πορθμόν, Εζη τό χε δοθή εις τήν σπουδήν τής Ηθικής , 
1707. Μ. X. τής Φιλοσοφίας, έπειτα ήρχισε χαΐ νά

Κ0ΓΪΡΙΝ02 Πέτρος Ενετός. Εζη τό τάς διδάσκη περιφερόμενος εις τάς ε- 
143ί. Μ, X. έτιμήθη μεγάλως διά τάς παρχίας ή φήμη διεδόθη είς βλον τό 
ακριβείς περιηγήσεις το» πρός άρκτον, βασιλειον. Ελεγε», οτι οί άνθρωποι χρε.

ΚΟΓίΓΟΣ, ένδ οξος περιηγητής. θ5- ωτοΰν νά κάμουν είς τούς γονείς των 
τος άννχάλυψε τάς νέας Εβρίδας χαΐ εκείνο το όποιον επιθυμούν νά κάμνωσι 
τάς Εταιρικάς νήσους είς τόν Ωκεανόν . πρός αυτούς τά τέκνα των, νά τιμά τις 

ΚΟϊιΡΟΧ Πέτρος Ερνανδε'της Πορ- τούς ανώτερους του, καθώς αυτός ε- 
τογάλλος, ύπό τήν Ισπανικήν διοίκη- πιθυμεϊ νά τιμαται από τούς χατωτό- 
σιν· περίφημος άνακαλνπτής χαί γεω- ρους το » ' να άγαπχ τον ομοιον το » , 
γράφος. Ουτος όζεπλευσεν άπό τό» Κα- ώς τόν ίδιον εαυτόν το». Αύτός συνε'γ- 
λάο» με δύω πλοία χαΐ άνεχάλυψε πρός γράψε 4, βιολιά, τά όποια έχουν οί Κι- 
τοϊς άλλοις τήν Οταίτην, χάί τήν με- νεζοι εις μεγάλην υπόληψιν. 
γάλην νήσον, τήν όνομασθεΐσαν παρ αύ- ΧΟϊΡΗ 2 , ό πρώτος έφευρετής τής 
το» νήσον το» Αγίου Πνεύματος. Αύτοΰ ενόπλου Ορχήσεως 1ν τνί νήσω Κρήτη ,  
άφηχε το 2να πλοΐον ύπό τήν χυβερνη- άπό τοΰ όποιο» έλεγετο, οτι ώνομάσθη- 
σιν τοϋ συνοδοιπορο» αύτοΰ Αου'ίου Βα· σαν χαί οι Κούριτες. Χτράβ. 
ετούτου Γόρρ'ου’ οςις άνεχάλυψε τόν ΚΟΤΠΛΕΤΗ2 Γάλλος, άριςος βοτάνι™ 
μεταξύ τής Νέας Γοΐνεας, χαί τής Νε- χός. Ουτος μετά τοΰ Κονδαμίνη Γάλλο» 
ας Ολλάνδας επώνυμον αύτοΰ πορθμόν, άπε'πλευσεν είς χαταμετρησιν των μοι-



Χ25ϊ)(
ρ5ν ύπο τόν Ιβημερινον» *al ToV πο- ητο χ α ιδ  Αρκεσίλαος, θίλων ν«  «υ« 
λιχόν κύκλον, είς εξιχνίαδιν τοϋ βχή- <Γπβ$ ύπ’ «ύτοΰ εις τον Πολέμων*' 
((.ατος τής γης. Εζη *U *όν καιρόν τοϋ Αε’γεται δε ότι μετά τον θάνατόν του 
Κονδχμίνη. «φή*ε κληρονόμον της περιουβίας του

ΚΟΤΜΟϊ Φορτουνατιανός , γραμμα- αυτόν τον Αρκεσιλαον, καί οτι βυνε'γρα- 
τικός καί ρ’ ήτωρ. Εζη τό 840. Μ. X. ψε ποιήματα , καί σφραγισάμενος αύ- 
συνε'γραψ ε περί τέχνης ρητορικής β ι- τά, κατεθεσεν εις τό Ιερόν τής Αθήνας 
βλια τρία . εις τήν πατρίδα του. Εθαύμαζε μεγα-

ΚΟΩΝ,υίός Αντήνορος, άπό τήν Τρω- λως τον Ομηρον, καί τόν Εΰριπίδην , 
άδα, εις των άνδρειοτάτωνΗρώων,-πλη- εγκωμιάζων τά ποιήματα Των. Επχι- 
γώοας τον Αγαμεμνονα εν τή μάχη υπό νεΐται δό το περί πένθους βι&λιον Του* 
τοϋ οποίου καί δφΟνεΰθη τελευταΐον. Ομ. απεθανε προ τβΰ Πολεμωνας κχ ι Κρχ·» 

ΚΡΑΜΒΗΣ, υίος τοϋ Φονε’ως καί τής τγ1τ°ς υδρωπικίαν,
Κλεοπάτρας, τόν όποιον έτύφλωτεν δ ΚΡΑ1ΕΡ02, ευνοούμενος παρα ΤΟυ 

πατήρ του, πειοθείς είς τάς δυχβολάς Αλεξάνδρου. Ειχεν ίύγενες πολίτευμα, 
τής μητρυιάς του ΐδαίας. εξοχον πνεύμα, καί μεγάλην γενναίότη-

ΚΡΑΝΑ02, Αθηναίος* εζη τό 1445. Π. τα . Μετά τόν θάνατον τοϋ Αλεξάνδρου, 
X. οςις μετά τόν θάνατον τοϋ Κεκρο- ές-άθη διοικητής τής Μακεδονίας, επει- 
πος έβχβίλευοεν εις τήν Αττικήν , λα - τα  έφονεόθη είς ενα πόλεμόν χατά τοϋ 
βων δε είς γυναίκα τήν Πεδειάδχ θυ- Ευμενούς βασιλεως τής Καππαδοκίας , 
γχτερα τοϋ Μίνωος εκ Αακεδαίμονος ,  δς-ις βλεπων αυτόν εκπνεοντα χατεοη 
εγε'ννηοε μετ αυτής τήν Κρανάην, Κοα- άπό τόν 'ίππον διά νά τόν βοηθήοη. 
ναίχμην, καί Ατθίδα. ΚΡΑΤΗΣΙ Κ.ΛΗΣ , πατήρ τοϋ 2«*ρ-

ΚΓΑΝΑΠΗ2 , υίος τοϋ Μητρεβά- Τιάτου θραυιομελίδου. θαυκ · 
του, ήγεμών του Δαοχυλίου εν τή Αιτία. ΚΓΑΤΗΣ . περίφημος φιλόφ,φβς 
Ηρόδ . Θηβαίος , λεγεται οτι ερ’ριψε τά άρ-

ΚΙΑΝΤΩΡ, άπό τήν Κίλιχίαν* ΰπή- τ ' ρ · WJ τ ί,ν Οάλαοοαν , διά νά 
γεν είς τάς Αθήνας, όπου βυνεμαθήτευ- χατ*γ ίνητ χ, 0λευθί4ως είς τήν φ -  
σε μετά τοϋ Εενοκράτοι* εΐς τόν Πο- λ?5ο*ί*ν· άλλοι δ ω ρ ίζ ο ν τ α ι ότι τά 
λεμωνα κατελιπε δε και «έγγραμμα- παρεδωκεν εις γεΐοας τραπεζίτου τινός, 
τα  ύπομνηματικά είς τρεις μυριάδας διορίζων αΰτάν νά τά άποδάβη είς τούς 
ςίχω ν άβθενήβας δε άπε'ρασεν είς τήν υιούς του, αν ήθελαν τρελλαθωσι, επίι- 

Επίδαυρον πατρίδα τοϋ Αβκληποιοϋ, άλ- δή έλεγε·/ , ότι &ν αυτοί γε'νωοι ριλό- 
λά τινές ύποθίττουν ότι ύπήγεν αίτοΰ « ί?β , & 7 ε’χουν ανάγκην χρημάτων . 
διά νά συςηση σχολεϊον, ε'πειτα πολ- Απίθανε τό 323. Π . X . άπα τά υυγ- 
λοί πανταχοίεν ουνό^ευοαν εκεί, εξ £ν γράμματάτου ,ώζονται λείψανα ε ς την
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συλλογή» των Ελληνικών τραγωδιών. τού 
Γροτίου - 2) μαδητής Διογε'νους* ορ* εις 
τον Διογε’νην Ααε’ρτιον' εκαλείτο δέ Ου- 
ροανοίκτης διότι ίμβαινεν, άσυφόλιος εις 
κάδε οικίαν καί ίνουθετεί. Κπωλησε τήν 
περιουσίαν «οι» καί Ισύναξε 300. τάλαν
τα , τά όποια διεμοίρασεν εϊ< τούς συμ- 
πολίτας του, αίτός δέ εζη έν πτωχεία 
φιλοσόφων μέ καρτεροτητα' ήτον αδελφός 
τοΰ Πασικλε’ους μαδητοΰ του Εΰκλείδου.

ΚΓΆΤΗΣΙΠΠΙΔΗΣ , Ναύαρχο? τών 
Σπαρτιατών εν τω Πελοποννησιακω πο
λεμώ· Ηενοφ .

ΚΓΑΤΪΝ02 , υιός τοϋ Καλλιμήδου . 
Εγεννήδη εις τάς Αδήνας τό 520.ΓΙ,Χ. 
Εφόιδη περιφημότατος ποιητής της πα
λαιός κωμωδίας παλαιότερος τοϋ Αρι- 
ςοφάνους, Ητον αδφηρός είς τας ΰορεις, 
καί ηλεγχε παρρησία είς το Οεατρον 
τούς άμαρτάνοντας· έκ των πολλ.ων του 
κωμφδιών σώζονται λείψανα τινα έκόο- 
δεντα είς τήν συλλογήν των Ελλήνων 
τραγωδιών τοΰ Γροτίου .
ΚΡΧτΙΠΠΟΣ, Ελλην ίςορ ιογρ άφοε,σύγ

χρονος τοΰ Θουκυδίδου, τοϋ όποιου έξηκο- 
λαύδησε τήν συνεχείαν τής ίςορίσς.Πλουτ.

ΚΓΑΤΪΛΟΣ, Ελλην φιλόσοφος, μα- 
δηττς τοϋ Ηρακλείτου, καί διδάσκαλος 
του Πλάτωνος έν Αδήναις. Εγοαψεν ε
ν* διάλογον, Οπό τό όνομα Κρατύλος , 
η περί όρδοτητος ονομάτων. Πλατ .

ΚΓΕΜΟΝ1ΝΗΣ, Καϊσαρ, Ιταλ.ός, έ- 
ςαδη προφεσωρ τής φιλοσοφίας ε’ς τήν 
Φαρ’ράραν 17. χρόνους, καί ε·ς τό Πα- 
ταύιον 40. χρονους, τόσην φήμην εΤχεν 
ώςε εί βασιλείς καί Πρίγγιπες έζήτη-

σαν τήν εικόνα του· ήτον φίλος του 
Τάσου καί όλων των φιλοσόφων . Απέ- 
δανεν είς τό Παταύιον τό 1630. είς ή-
λ.ικιαν 80. χρόνων .

ΚΙΕΝΗΣ Βερδοΰνος Γάλλ.ος, περίφη
μος γεωγράφος, και φυσιολόγος άριφος. 
Ούτος περιεπλευσεν όμου μέ άλους πε
παιδευμένους Γάλλους διάφορα με'ρη των 
παραθαλασσίων τής Ευρώπης, Ασίας , 
Αφρικής, κα> Αμ ερικής, διάνα διορδώ- 
ση τούς δαλασσίους πίνακας , καί νά 
πιοσδιορίση τήν γεωγραφικήν δίοιν πολ
λών παοαδαλασσίω/ τόπων. Εζη τό l77">.

Κ.ΙΕ0Γ2Α , Ουγάτηρ τοΰ Ερεχδε'ως 
βασιλεως των Αδηνών, τήν όποιαν λα
βών είς γυναίκα ό Εοοδος υίος τοΰ Ελ
ληνας, εγε’ννησεν εξ αυτής τον Αχαιόν 
καί Ιω/α. Εΰριπ. Απολοδ .

ΚΓΕΟΓ2Α, δυγάτηρ τοΰ βασιλε'ως 
Πριάμου καί τής^ Εκάβης, γυνή τοΰ Αί- 
νείου, έκ τοΰ όποιου έγόννησε τόν Αο- 
κάνιον’ μετά τήν άλοσιν τής Τρωάδας, 
λε’γεται ότι εγινεν άφανής . Απολοδ . 
Ιίαυσ.

ΚΙΈΟΦΙΛΟΣ , υιός τοΰ Αςυκλε’ους ,
Χίος, η Σάμιος , ςιχουργός, τινές δε 
λόγουσιν ότι ήταν γαμβρός τοΰ Ομή
ρου, καί άλλ.οι φίλος του, καί ότι ύπε- 
δίχδη τόν Ομηρον είς τόν οικόν του, καί 
διεσωσε τά ποιήματα τούτου , είς τήν 
ά 'ωσιν τής Οέχαλίας ε’ς τήν Ηπειρον.

ΚΓΕ2ΕΝΤΙΟΣ', υιός τοΰ Πάππ* I- 
ωάννου τοΰ ί. τόν όποιον είχεν μέ τήν 
Ηεοδιάραν αδελφήν τής Μαροτσίας » ά- 
φοΰ διοίκησε διά μερικούς χρονους τήν 
Ι’ώμην ως τύραννος, ύπεχρεω/η τέλος



πάντων από τον Πάππαν Ιωάνννην τόν 
is’. νά περ-.-ορισθή είς εν* πΰργον · 'co 
δέ 996. «{ Ρωμαίοι μή ύποφεροντε; νά 
διοιχώνται άπό τούς Γερμανούς, ώοχώ- 
θησαν ε ίςτό  Ιξής να μή δεχθώσι ξένην 
διόίχησίν, οθεν ίκήρνξαν τον Κρεσεντι- 
ον ύπατον, καί Six Πχππαν τόν Ιωάν- 
νην Φιληνάτον, W o  τί,ν Καλαββίαν . 
Τό 997. ύπεχρεωθη πχλιν ό. Κρεσεντιος 
νά περιόρισθη εις τόν πύργον, όπου xai 
απίθανε πολέμων εναντίον των Γερ
μανών.

ΚΡΕΣΙΒΕΝΗΣ Ιωάννης, χαλός γραμ
ματικός, καί περίφημος πο ητής· οΰτος 
συίγραψε τήν ίφορίαν τής Ιταλικής ποι
ήσεων. Απίθανε τό 1738.

ΚΓΕΣΦΟΝΤΗ2, υιός τοϋ Αριςομάχου, 
χαί εις των Ηραχλειδών, ος-ις ελθών 
είς τήν Πελοπόννησον με τούς λοιπούς 
απογόνους τοϋ Ηρακλέους, ελαβεν εις 
μερίδα μετά των αδελφών του Τημί- 
νου, καί Αριςοδήμου, τήν Μεσσηνίαν . 
Μετά ταΰτα ίφό/ευσχν αυτόν οι προί- 
γοντες τής χώρας καί τούς υιούς αΰ» 
τοϋ εκτός τοΰ Αίπύτου, όςις έβασίλευ- 
σεν εις τήν Μεσσήνην άφήσας τόν θρό
νον εις Τούς άπογο/ους του Αίπυτίδας 
καλούμενους. Πλατ .

Κ.ΡΕΩΝ, υιός τοΰ Μενοιχεως, όςις 
μετά τόν θανατον τοΰ Λα'ίου άνίβη εις 
τόν θρονον των Θηβών, τον όποιον με- 
τουπολυ έβιάσθη νά παραχώρηση εις 
τόν Οίδιποδα, ότε οΰτος ελυσε τό α ί
νιγμα της Σφιγκός, Απολοδρ.

Κ ΐΐίίΝ , βασιλεύς τής Κορίνθου, τοΰ 
όπο’ου τήν θυγατέρα Γλαύκην ελαβεν

εις γυναίκα ά ΐάσ^ν μετά τήν Μήδει
αν, αυτή δέ παροργισθεϊσα -·' δία τήν 
περιφρονησιν καί άπιςίαν τοΰ Ιάσωνος, 
επεμψεν είς· τήν Γλαύκην, εν νυμφικόν 
ένδυμα τεχνικόν, διά τοΰ οποίου κατί- 
καυσεν όλον της τό ποιλάτιον όμοϋ με 
τόν πατέρα της Αρεοντα. Εΰριπ. 
Απολδρ.

ΚΡΗΘΕΓΣ, άδελφός τοΰ Σολμωνί- 
ως καί τοΰ Αθάμαντος , υιός τοΰ Αιό
λου καί Λαοδίχης τής Αλοε’ως,

ΚΡΗΗΩΝ , υιός τοΰ Διόκλου ήγεμό- 
νος των Φερών έν. Μεσσηνία άδελφός 
τοΰ Ορσίλόχου, ίφ ις έλθών είς -τήν πο* 
λιορκίχν τής Τρωχδος μετά των άλ
λων Ελλήνων, έφονεύθη υπό τοΰ Αίνεί- 
ου. Ομ.

ΚΡΗΤΙΝΗ2, πατήρ του τυράννου Α- 
ναξιλάου, εκ Ρηγίου πόλεως τής Ιτα
λίας. Ηρόδ . > 1

KPINii, μία των γυναικών τοΰ Δα
ναού, έκ τής όποιας ουτος έγέννηΟε τήν 
Καλλιδίχην, Οίμην, Κελαινώ , καί Γ· 
«ερίπτην. Απολδρ .

ΚΡΙΤΙΑ2, συγγραφεύς Ελλην . Συ* 
νεγοαψε περί Ελληνικών πολιτειών . 
Αθήν.

RPITI ΑΣ, υιός τοΰ Δροπίδου, πάπ- 
πος Κριτίου τοΰ δευτέρου, σύγχρονος τοΰ 
νομοθέτου Σολωνος. Πλατ.

ΕΙΤΓ1 ΑΣ, υιός τοΰ Καλαίσχρου, προ- 
ΟεΤος Τοΰ Πλάτωνος, κα-αρχάς μαθη
τής καί φίλος τοΰ Σωκράτους, ΰςερόν 
δέ άσπονδο; εχθρός του. Ουτος ίςάθη 
είς τών τριάκοντα τυοάννων ε’ς Αθήνας, 
εθανατώθη υπό τοΰ θρησυβσυλλου .
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ΚΠΤΟΒΘϊΑΟϋ, Ιατρός καί χειρουρ

γ έ  τβϋ βαοιλέας Φιλίππου τοϋ Μαχε- 
δόνος,τοΰ όποιο» Ιάτρευα* καί τόν οφ
θαλμόν, δτε έπληγώθη εις την εν Αμ- 
φιπόλει πολιορκίαν.

ΚΡΙΤΟ’βΟϊΑΟϊ, .Αθηναίος ,  επίση
μος πλούσιος, χαί φίλος τοΰ Σωχράτους,

ΚΡΙΤιΙλ ΑΟΣ, από τήν Λυδίαν, φιλό
σοφος περιπατητικός· εζη το 200. Π. X. 
πεμφθείς μετά τοϋ Κοφνεάδου, καί τοϋ 
φωίκοϋ Διογε’νβυς, ώς πρεαβυς άπό μέ
ρους των Αθηναίων εις τήν Ρώμην.

ΚΡ1ΤΟΛΛΟΣ, ςρατηγός τοΰ Αχαϊ- 
χοϋ δεσμοϋ εις τον πο’λεμον της Σπάρ
της’ άπεΌανεν εις τήν μάχην,

KPITQMHAH, μία των θυγατερω„ 
τοΰ Δαναούς φονευσασα των μνηςήρά 
της Αντίπατρον, ϊγ ΐν .

Χ.ΡΪΤΩΝ, Αθηναίος. Ουτος ήτο πολ
λά φίλος χαί ευνοούμενος άμαιβαίως 
παρά ταΰ 2ω*ράτοι<, ός-ς δίδαξε χαί 
τά τε'*ν«του' ίλαμβανε δέ παρά τοΰ 
Κρίτωνος όλα του τά αναγκαία' εγράψε 
διαλόγους 17. περί ών |ορα Διογένη·* 
τόν Λαερτιον.

ΚΡΙ ΤΩΝ Πιερώτης ,  Πιερία πόλις 
της Μακεδονίας * έγραψε Παλινιχά, 
Περσικά, Συρακουσών περιήγησιν, χαί 
περί τ ίς  αρχής τών Μαχεδόνων.

ΚΡΙΤΩΝ Νάξιος, ίςορικός, συνε’γρα- 
ψεν όχτχετηρίδα»

ΚΡΟΪΣΟΣ, τελευταίος βασιλεύς της 
Λυδίας» εσύναζε* αναρίθμητα πλούτη- 
Μί,αν ημέραν ενώ έχαυχάτο καί εχαιρε 
διά τάς ευτυχίας του, ό Σόλων ίταπεί- 
ν«οε τήν ματαιοφροσύνην του, λόγων ό

τ ι κόςνεΐς δεν πρέπει νά δνομάζη τον 
εαυτόν του ευτυχή προ τοΰ θανάτου του * 
ό Κροΐσος τότε επεριπαιξεν αυτήν τήν 
άπόκρισιν, αλλά πολλά όγλήγωρα ήλ- 
δεν «ίς περίςασιν νά τήν όμολογήση 
ότι ήτα σοφή' διότι νικηθείς άπό τόν 
Κόρον, έχλείσθη εις τάς Σάρδεις μητρό_ 
πολιν τής επικράτειας του' ληφδείσης 
δε τής πόλεως έξ εφόδου, ςρατιώτης τις 
Περσης ώρμησε νά τόν φονεύση, άλλ 
ό μονογενής του υιός βλάκων τόν α ίν- 
δυνον τοΰ πατρος του αναπόφευκτου έ- 
φώναξε, πρόσεχε ςρα-πώτα μή βάλης 
χεϊρα εις τόν Κροϊσον άχοΰσας τούτο 
ό ςρατιώτη; τόν εφερεν έμπροσθεν τοΰ 
Κόρου, όςις'διωρισε ν ανάψουν φωτιάν 
διά νά τόν χαύσουν' τότε c Κροΐσος εν
θυμηθείς τή/ σοφήν άπόκρισιν τοϋ Σο- 
λωνος εφώναξεν, ω Σόλων, Σόλων ! αυ
τούς τούς λόγους άκούσας ό Κύρος χαί 
μαθών τήν αιτίαν, τοϋ εσωσε τήν ζωήν
τό 544. Π. X-

ΚΡΟΪΣΟΣ, Ιων, ’όςις λε'γεται ότι 
εχτισε πρώτον μετά τοΰ Εφε'ςου τόν 
περίφημου ναόν τής Εφεσίας Αρτεμι— 
δος. Ωαυσ.

ΚΡ0ΑΛΙ02 Οσβάλδος, περίφημος 
χημικός, καί έφευρετής διαφόρων χημι
κών σκευασιών. Ούτος επλούτισε τήν Ι
ατρικήν με πολλάς φαρμάκων σκευα- 
σίας- Συνέγραψε χημικήν πραγματείαν. 
Εξ αύτοΰ έλαβαν οί νεώτεροι τάς άκολου- 
θους χημικάς σκευασίας, τάς όποιας «ο
νόμασαν οί χημικοί μέ συμβολικά καί 
μεταφορικά ονόματα, οίον τον εκ χαλ- 
κκνθυν Τρυγίαν, τό άλλος τοϋ ήλεκτρου*
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την Κερατώδη Ζελήνην, τόν Γλυχ*ν9εντα 

u ioctp ' jti / , τόν κ ατακρημνισΟεντα * ρυ- 
δρόν υδράργυρον, το Διαφορ^τιτον^Τ'-μμι. 
Κδόξαζε is οοτο; προ πάντων ως Ιατρι
κόν ίριββν» το πνεύμα τοΰ θαλασσίου άλα
τος, ώς των εσωτερικών ελκών άλεξιτηρι- 
βν. Εζη δέ περί τον δίκαιον έκτον αιώνα.

ΚΡΟΜΒΕΛΗΣ Ολιβιερης, περίφημος 
πολιτικός Αγγλος, καί εις τών πλέον 
μεγάλων ςρατηγών τού αΐώνός του' έ- 
π ί τής ς-ρατηγιας του έκέρδισε πέντε 
μάχας, έφονευσε μέ τήν χεϊρά του τόν 
Ταγματάρχην Λέιδ· οί Αγγλοι τώ ε- 
προοφεραν τόν βασιλικόν θρόνονι άλ,λ αυ
τός μέ γενναιότητα τόν απέβαλε, ελαβε 
δέ αξίωμα’ , Γπερασπιφής τής πολιτεί
ας, καί ς-ρατηγός διά βίου τών βασιλι
κών ς-ρατευμάτων . Απίθανε τό 1058 . 
εις ηλικίαν 50. χρόνων.

ΚΡΟΤΩΝ, αρχαίος Ηρως τών Κροτω- 
νςατών έν Ιταλία, φονευθ.ίς ύπό τον 11- 
ραχλε'ους, από τοΰ όποιου-λέγεται, ό
τ ι ώνομάσδη ή πόλις Κρότωνα, Διόδ".

ΚΤΗΣΙΑ2, από τήν Κνίδον πόλιν 
τής Δωρίδος εις τήν Ασίάν, Ιατρός καί 
ίςορικός. Εζη τό 206, ΓΙ. X. επι Αο- 
ταξέρξου καί Κόρου τού Νεωτίρου, εις 
τού όποιου τό ςρατευμα εύρισκετο , ό>ς 
Ιατρός* εις δέ τήν κατα,τροφήν τοΰ Κόρου 
ήχμαλωτίσθη καί αυτός ΰπό τοΰ Αρ- 
ταξερξου, τοΰ οποίου ΐάτρευσε καί μί
αν πληγήν, χαί έυναήθη από αυτόν μ:- 
γάλως' εζησεν εις τήν Περσίαν χρό/ους 
17· μετερχομενος τήν τέχνην του. 
νεγοαόε τήν ίφορια/ τώ/ Περ,ώ/, 
Ασσυρία; εις βιβλία 2 0 , όσα α̂>

ειδεν. Ουτος ήναντιέϊτο εις τάς διηγή
σεις τοΰ Ηροδότου καί Ηενοφώντος, άλλ’ 
ό Αριςοτελης και ό Πλούταρχος χατη- 
γουροϋν τήν οίησίν του. Σώζονται δε 
εξ αυτών τμήματα τινά, τά όποια ε- 
φύλαξεν ό Φώτιος εις τήν Μυριοβιβλόν 
του . Εξίδοδησαν οέ ύπο του Ερρίκου 
Στεφάνου τό 1558. όμοΰ με ίςοριας άλ
λων συγγραφέων.

ΚΤΗΪΊΚΛΗΣ, πολίτης Αθηναίος, κα- 
τχδικασΟείς ε’ς δάνατο», διότι έφονευ- 
σεν ενα τών συμπολιτών του εν χαίρω 
μιας δημοσίου τελετής‘έν Αδή/αις. Δημ,

ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ. Οΰτος ^εΰρε τόν ΰ' 
δραυ’ ΐ/όν μοχλόν, εις του όποιου τήν 
κατασκευήν ώδηγήδη έκ τής παρατηρη- 
σεως τήν όποιαν εκαμε περιεργαζςμε- 
νος, οτι ή αιφνίδιος αραίωσις τοΰ κε- 
κλεισμενου άέρος αποτελεί ήχόν μεγαν .

ΚΤΗΣΙ ΛΑΟΣ, αρχαίος τις αγαλμα- 
τοποιός, σύγχρονος τοΰ Πολυκλείτου» 
τοΰ όποιου αναφέρει ό Πλίνιος εξοχα τι- 
νά έμγ<τ.

ΚΤΠΣίΠΠΟΣ Παιανςευς, μαθητής 
τοΰ Σωκράτους, τόν όποιον αναφέρει ό 
Πλάτων εις τούς διαλόγους του. Πλα.

ΚΤΗΣΙΠΠΟΣι υιός τοΰ Πολυδηρτου 
έκ Σάμης, είς τών μνηςήρων τής Πη
νελόπης, "φονευδείς έν ΐδάκη Οπό τοΰ 
Φιλ.οιτιου. Ομ.

ΚΤΊ1Σ1Ι1Ι10Σ, υιός τοΰ περίφημοι* 
φρατηγοΰ τών Αθηναίων Χαορίου, κατή
γορος τοϋ Λεπτίνου, καί Πολυδάπανος.

ΚΤΙ1Σ1ΦΩΝ, Αδη«/αϊο:, υιός τοΰ Λε- 
ωοθίνους, φίλος τοΰ ρήτορος Δη{*°®9*“ 
νους, Οστό; έπρότεινεν είς τόν δήμο*

«και
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fiev Αθηναίων, νά τιφανώσωσι τήν Δη- 
μοσδε'νην μέ χρυσοΰν ς ίφανον  it*  τάς 
έκίουλεύσεις του είς τήν δημοκρατίαν . 
Δη*. Περί Στεφ . .

ΚΤΙ1ΣΙΨΩΝ, ετερος Αθηναίος , ϊς ις  
εχρημχτισε πρέσβυς προς τόν βασ.λε'α 
Φίλιπ πσν. Αημ ·

ΚΤΗΣΪΛΛΑ, θυγάτηρ τοϋ Λλκιδά- 
μαντος έκ τής νήσου Κεω , την σήμε
ρον καλούμε’·, η Ζία. ταύτην σγχπήσας 
ρ Ερμοχαρης Αθηναίο;, καί liqv αυτήν 
είς τούς Πυθ'.κούς αγώνας, τήν ελχβεν 
εις τάς Αθήνας παρά τήν θελησιν τοΰ 
πατροςτης, ος-ις τήν ειχεν ύποβχεθή 
εις εναν άλλον πολίτην πλούσιον. Με- 
τουπολν άπέθανεν είς τάς Αθήνας.

Κ ΤΙ Μ ΕΝ Η, θυγάτηρ τοΰ Λχιρτου , 
καί άίελφή τον Οίυσσίως., τής όποιας 
συμπεραίνεται άνήρ ό Εύρύλοχος . ο-Ο. 
μηρός τήν ίνομάζεί Ιφθίμην , καθώς , 
και την σύζυγον τοΰ Ακέριου Λαίφρο- 
ya, άάί τήν Πηνελόπην ομοίως .

ΚΤΑΕΑΓΗΣ, βασιλεύς τής Μηλιάς 
το 606. Π .' X έπρ&σκάλεσεν είς συμ
ποσίου πολλούς ίιοικητάς τής βασιλεί
α ; του εΰγενεΐς ίκύθας, καί τούς έφο- 
νευσε, το&ς is λοιπούς είίωξεν από τήν 
επικράτειαν του , έκυρίευσε τήν Αρμε
νίαν, τον Πο’ντον καί τήν Καππαδοκίαν.

ΚΪΓΧΪΈΤΣ, βασιλεύς των Σαλαμι- 
νΐων, κατα τον Εφορίονκ' τινές δέ λέ- 
γουσι οτι οΰτος είναι J S ifj-ής Κε'κρωψ. 
Αλλοι is λεγουσιν οτι ένας οφις κατοι
κεί είς τήν Σαλαμίνα καί οί άνθρωποι 
φοβούμενοι τήν άφησαν ακατοίκητου . 
Ρ ip Κυγχρεύς έφο'νευσε τον οφιν , καί

διά τοΰτο ωνομασθη Ανάξιφος.
ΚΤΔΙΠΠΗ, Ζ· Ακόντιος.
ΚΪΔΩΝ, βασιλεύς τής Κυδωνιάς, πο’" 

λεως τής νήσου Κρήτης .
ΚΓΖΙΚΟΣ, βασιλεύς τή ; Κυζύκου. 

Ουτος εκτισε τήν πολιν Κύζικον.
ΚΤΚΛΕΥ2 , πατήρ τοΰ περιφή μου 

λυρικόΰ ποιήτοΰ Αρίονος, εκ Μεδύμνης 
πολεως τής Λέσβου. Ανθολ.

ΈΓΑΛιβΑΡΟΣ, υίύ; τοΰ Σδενελου, αρ
χαίος βασιλεύς τοϋ Αργους εν Πελοπον- 
νήβω. Ιίαυσ.'

ΚΪΛΩΝ, Ελλην Αθηναίος* ουτος ή- 
Οε'λησε ν άρπάση τήν διοίκησιν των 
Αθηνών καί εκυρίευσε μέ πολλούς ά λ
λους τήν ακροπολιν, οί ίέ Αθηναίοι τούς 
ΰπεχρεωσαν να παρ αιτηθώσι, καί ουτ» 
κατεφυγον ίκεται είς Το άγαλμα τής 
Αθηνόίς * οί is Αθηναίοι μή ίυνάμενοι 
νά τούς σύρωσιν έκεϊδεν μέ βίαν , τούς 
ύπεσχεθησαν νά έξίλθωσι θεληματίκως 
χωρίς κανένα φόβον άλλ’ άφοΰ εύγή- 
καν, εφονευβαν τον Κύλωνα καί τούς 
οπαίους του.

ΚΓΜΑΪΟΣ, ό έφορος Ελλην. Περι- 
εγραψε τάς πόλεις τής Θράκης, καί 
τήν πατρίδα αύτοΰ Α’ολίία . Εζη το 
404. Η. X.

ΚΤΝΑΙΓΕΙΓΟΣ , υιός τοΰ Εύφορίω- 
νος, καί αδελφός τοΰ ποιητοΰ Αισχύ
λου από τάς Αθήνας* έςάθη περίφημος 
διά τής εξαίσιου Ανδρείας καί γευναι- 
ο’τητος του εις τήν έν ίΜαρχθωνι μάχην 
κατά των Περσων. Ηρόί.

ΚΤΝΑΙΘΟΣ, ποιητής περίφημος σύγ
χρονος τοΰ Αισχύλου.



ΚΤΝΕΑΣ i φιλόσοφος ♦ θε«σ*λός, 
μαθητής τον Δημοσθενους , και σύμβου
λος τοΰ Πύρρου, περίφημος ε’ς τήν φι
λοσοφίαν , χαί ρητοριχήν, τσέρι τον ό
ποιον έλεγεν ό Πόρ’ρ* ος ότι περισσότε
ρα; πόλεις έχυρίευσε διά τη? ευγλωτ
τίας του, παρά μέ τήν δύναμιν των 
οπλών· ςαλείς δέ παρ αύτοΰ ε'ς τήν 
Ρώμην ποός ζητησιν τής ειρήνη; , χαί 
παρουσιχσθεις τήν δευτεραν ήαεοαν εις 

rscousiow των Ρωμαίων, c^atps- 
ττ,σε κχτ ονο^χ όλους τούς Γερουσία- 
ςάς , χαΐ τού; εύγενεϊς , επις·ρί}χς ΐ δε 
έχεΐθεν εις τό ςρατόπεδον ,  περιεγρα- 
ψεν εις τόν Πύρρον τήν Ρώμην , ώ; ε- 
νχ ναόν , τήν δε Γερουσίαν, ώ;μίαν συ
ν άβροισιν βασιλέων , χαί τό πλήθος των 
Ρωμαίων ώς μίαν ΰδραν , ήτις αυξάνει 
αναλογώ; οσον τήν ελαττοΰσιν. Ο Πλίνιος 
αναφέρει περί τής ευγλωττία; του , ώ; 
περί τίνος θαύματος.

ΚϊΝΙΣΚΑ , Ουγάτηρ τοΰ βασιλε’ως 
των Σπαριατών Αρχιδάμου, ήτις πρώ
τη των γυναικών ενιχησεν εις τού; Ο
λυμπιακούς αγώνας. Πανσ.

ΚΓΝΤΙΛΛ102 , Μάρκος Α έρ ήλιος 
Κλαύδιος, αδελφός τον Αύτοκρατορος 
Κλαυδίου, χαί διάδοχος του θρόνου εΐ; 
τόν όποιον άνεβη τό 270. Εατ,ρύχθη Si 
Αΰγουςος χαί ό Α όρ-ήλιο; παρά τή; έν 
τώΣιρμίω ςρατιά; έν Σλάβων ία, πρός 
τόν οποίον μή δυνάμινος νά χ/τιςαθή 
ό Κυντίλλιος, ηνοιξε τάς φλέβας του 
εί; τό λουτρον, χαί άπέθανε βασιλεύσας 
μόνον ημέρας δεκαεπτά· ήτον ευπροσή
γορο; , έχων χαί άλλα; ηθικά; άρετά;

π ο λεμιχά.
Λουτάδιος Καλοΰτος, Γ-. 

πάτος των Ρωμαίων, χατά τό 102 , 
Π. X. Κνίχησε τού; Κι αβρούς, άποί-
Χου; έκ τής Γερμανία,; εις τά ; νήσους 
τής Δανιμαρχιας, μετά τοΰ Μάριου συνν". 
πάτου αύτοΰ. Εις αυτήν τήν φΟ-εοποιάν 
μάχην χπίθχνον διακόσιαι χιλιάδες ς ρ χ -  

τιωτών* έλαβε Si χαί όγ>ο.·,χο,τα χ ι
λιάδας αιχμαλώτων , χαί αυτόν τόν 
ςρατηγόν των εχθρών τόν Τευτοβουλον.· 
Αλλ επειδή οϊ Κίμβροι ήσχν περισσό
τεροι έτι ζώντες άπό τούς φονευθέντας, 
χαί ύπερέχοντε; τούς Ρωμαίους χατά 
το πλήθος, δεν ήσύχαζον, όθεν κινηθείς 
παλιν ό Κύντος χετ αυτών τούς έπο- 
λεμησε, χαί έφονεύθτσαν εχ μεν των εχ
θρών εκατόν σαράντα χιλιάδες, χαί έξή - 
χοντα έλήφθησαν αιχμάλωτοι, έχ δ® 
των Ρωμαίων έφονεόθησαν μόνον τριακό* 
σιοι. Μετά δε τόν θάνατον τοΰ Σέλλα, 
ήθέληΟε νά βαςάξη τούς Λεγεώνας εις 
εξουσίαν τή ; γής τήν όποιαν ό Δικτά- 
τωρ τον; είχε δώσει, ό δε Λε'πιδο; άν·* 
θιςατο λεγων νά δοθή όπίσω εις τούς 
πρώτους κυρίους αύτής* εντεύθεν λοιπόν 
γινόμενη; έφιίος ό Καλοΰτος διή^ειρο 
πολλούς εις εχΟραν, χαί ούτως έχάθη 
δ^ςνχώ; εις αυτόν τόν εμφύλιον πόλεμον, 

ΚΪΝΤΟΣ Καχύλιος Μετελος, ϊπ χ - 
τος· έθριάμβευσε χατά τής Δαλματία; 
μετά τοΰ Κυντου Μουχίου Σχαιβόλα 
αναοαντος εις τό αξίωμα τής Υπχτείαί 
τό 117. ΓΙ. X. οΰτος έδειξε χαί άλλα 
μεγάλα κατορθώματα υπέρ τοΰ κοινον 
των Μάρσων έθνους έν τ^ Ιταλιφ* Q

Χ^3 X
χαΐ εμπειρίαν εις τά 

ΚϊΝΤΟΣ,
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Κικερων άναφε'ρει οτι δ Σκαιβόλας ητο 
νομικός θαυμαςός, καί φρατιωτικός.

ΚΤΝΤΟΣ Κικινάτος, 4νήρ ενάρετος. 
Ούτος ά,ρπασθείς παρά των πολιτών 
ενώ εγεώργει εις τάς πεδιάδας, ίχειρο- 
τονήθη Γπατος των Ρωμαίων, τελειώ- 

ί0ας δε τον καιρόν τοΰ αξιώματος του 
μέ άκραν σύνεσιν, ύπεφρεψε πάλιν εις 
τούς αγρούς του, ζητηθείς δε καί δεύτε
ρον διά νά πολεμήση κατά των ΑΕκα- 
νών καί Βολούκων έδειξεν εί; τους Γε- 
ρν,υσιας-άς δυσαρέσκειαν, λέγω·/ ό'τι ό ά- 
γοός του εμενεν άγεωργητος , οιτινες 
θαυμάσαντες την άπλοτητά του, διόρι
σαν νά γεωργηθή .μέ δημοσίους δαπα- 
νας, αυτός ίδέ χειροτονηθείς .Λικτάτωρ 
περιεκύκλωσε τούς εχθρούς, καί βρεαμ- 
βεύσας. κατ αυτών εφεριν εις τήν Ι'ω- 
μην δέσμιους τόν φρατηγόν αυτών καί 
τούς άλλους αξιωματικούς. Ο Λαός διά 
τά'ς εκδουλεύσεις του ήθίλησε νά τώ προ- 
σφε'ρη χωρία, δούλους, καί ποίμνια, των 
όποιων έτησίως νά άπολαμβάνϊΐ τά εί- 
σοδήαατα, άλλ αυτός δεν τά έδέχθη, 
καί αφί,σας τήν Λικτατωριαν έπανελα- 
βε τό αροτρον του. Εκλεχθείς δέ'καί τρί" 
τον ^αρά τοΰ δήμου, έθριάμοευσε κατά 
των Πραινεςινων, έθνους τής Ιταλίας, 
και ούτως έπα/ελθών ετελείωσε τόν βίον 
του άταραχως.

ΚΤΠΡΙΛΙΝΟΧ Καικίλιος , Κσ.ρ/ηδ.νι
ος ■ Η τον t'J'/'.κος, έπειτα έγινε Χριςπα- 
νος και επίσκοπος τής πατρίδες του 
τό 230. Μ. X, μαρτυρήσας έπί Βαλερι. 
αν ου τοΰ Αύτοκράτορος1 συνέγραψ. πλεί- 
<ςα συγγράμματα περί διαφόρων υπούε-

σεων,ίκδαθ'. εν Σαξωνία τό 1682.
ΚΤΡΙΛΛΟΣ Δομενικος, Ιταλός από 

τήν Νεάπολιν, ένδοξος Ιατρός, καί βο
τανικός. Ούτος συνε'γραψε τήν θεωρίαν 
των Γαλλικών παθών, ήτίς έχαμεν ε
ποχήν ένδοξον εις τήν Ιατρικήν της Νε“ 
απόλεως. Αί κατά το' 1799. συμβάσα1 
πολιτικαί ά,καταςασίαι έδωκαν τέλος 
είς τήν ζωήν του.

ΚΤΡΙΛΛΟΣ, είς τών άγιων πάτερων 
τής Εκκλησίας. Εχειροτονήθη καταρχάς 
διάκονος, καί πρεσβύτερο; τής εν Ιε
ρουσαλήμ Εκκλησίας, διεδε'χθη τόν επι
σκοπικόν θρόνον τ .ϋ  Μαξίμσυ διά συν
δρομής τοΰ Ακακίου επισκόπου Αντιό
χειας" μετά ΐιαρέλευσιν δέ καιροΰ ήλ- 
Θον είς φιλονεικίαν διά τά πρωτεία τοΰ 
θρόνου, καί κατατρεχόμενος παρά τοΰ 
Ακακίου έχασε τόν Θρονον, αλλά (ιέ τό 
μέσον τινών φίλων τόν άπήλαυσε πάλιν 
ε’π ί τής οικουμενικής δευτίρας Συνόδου 
τό 381, καί άπε’θανεν είς τόν Ορονον τό 
386. τά συγγράμματα του ονομάζοντας 
ύπά τής Εκκλησίας”ίνυρίλλεια. Ταΰτα 
δέ είναι α , Κατηχήσεις φωτιζόμενων, 
β . Κατήχησις μυςαγωγική. γ .  Επιβο
λή πρός Κωνςάντιον τόν Καίσαρα. δ . 
Ί εμάχιον όμιλιας είς τόν παραλυτικόν, 
ε . Τεμά,χιον έκ τής ομιλίας τοΰ δευ
τέρου κεφαλαίου τοΰ Ιωάννου. ς·. Ομιλία 
είς τήν ϊπαπαντήν τοΰ Κυρίου, ζ . ®ε- 
ωρια. εκκλησιαςική . Εξεδοθησαν τά 
σωζόαενά του μετά σηχειώσεων έν Ο'ξω.

/ I Λ. · ' , *<(·,·via ut:o Θω ι̂α Μιλες, και τταρ άλλων, 
αλλαχού τό 1703, καί 1720;

KVV1AA02? ανεψιός Θεοφίλου έπι-
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σκοπού Αλεζ ανδρείας, 4*4 *4v 4ποΤον καί 
Λιδάχδη είς τήν νεότησ* «ο* μετά μί* 

διατριβήν μετά των μονάχων έν τη 
Νιτρία, ηλδε μ**ά « »  θείου του «Ις 
τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον, εις την 4- 
ποίαν 4 βίάίφιλος άπε'βαλεν άπό τον 9ρό· 
νόν τόν Χρυσόςομον, χαΐ ίγινε διάδοχος 
τοϋ θρόνου της Αλεξάνδρειάς δ-* μέσου 
τοϋ θείου του* χατατρεχθείς δέ ύπό των 
Νετοριανων, χαί τοϋ θρο'νου ςερηθείς, 
μετεχειρισβη τροπους διαφόρους χαί συν- 
εχροτησε τήν ίν Εφεσω σύνοδον το 431. 
ε*ς τήν οποίαν η to καί πρόεδρος, χατα- 
χρίνας τόν Νεςόριον, xat τόν Αντιόχει
ας Ιωάννην εοαλίν εις φυλαχήν διά των 
πρε'σβεων τον ΛΟτοχράτορος , χαί συνε- 
κρότησε δευτε'ραν σύνοδον χατά τοϋ Ι
ωάν νου, χαί άλλων επισκόπων τής Α
νατολής* άλλ’ ή σύνοδός έλευθερωσασα 
τόν Ιωάννην τω εδωχε τόν θρονον του* 
έζητει δί 4 Λύτοχράτωρ νά τού; ειρή
νευσή, άλλ έςάθη αδύνατον. Ο Κατάλο- 

* * · « 0 * γος των συγγραμμάτων του avotoatvst
εω; τά 154. · άλλ ίξ  αυτών εΤναι χαί 
αμφιβαλλόμενα* ίχ τούτων τινά έξεδό- 
δησχν εν Λουτετία των Παρισιων ύπό 
Ιωάννου Αλβέρτου.

ΚΪΡΟϊ, υίό; τοϋ Αχρείου, Νόθου, ή 
Ολου, χαί τής Παρισάτιδος. Οταν ε- 
φθασεν εις ηλικίαν 16. χρόνων χατε’πεί
σε τήν μητέρα του, χαί μέ το με’σον αΰ- 
τής εγινε Σατράπης τής μιχρας Ασίας’ 
Επειδή ή μητηρ του τόν ήγάπα με υπερ
βολήν ίζήτησε νά λαβή τόν βασιλικόν 
τίτλον τοϋ πατράς του, ετι ζωντος, 
πλήν άπετυχε' μετά δέ τόν θάνατον jtou

Αχρείο» διεδε'χθη τον θρονον 4 πρεββύ- 
τερος υιός του Αρταξερξης, 4 δί άδελφός
του Εΰρος ζηλόφθονων ίσύναξε ςρατεΰ- 
ματα ίπ ί προφάσει, ότι I f u  πόλεμόν 
μέ τόν Σατράπην Τισαφε’ρνην* ίχίνησε 
δέ διά τήν Βαβυλώνα χατά τοϋ αδελ
φού του, όπου σνγχροτήσας μάχην 49α— 
νατώθη άπό ενα σωματοφύλακα τοϋ 6α- 
σιλεως, χαί ούτως έπε'ςρεψαν άπραχτα 
τά ς-ρατεύμαια ε ί; τήν Ελλάδα, 
ύς-ερον άπό μεγάλους χινδύνους . Ορα 
Κυρ. Αναβ. Χενοφωντ.

ΚΥΡΟΣ 4 Με'γας, πρώτος βασιλεύ; 
των Περσων τό 530, Π. Χ. Ουτος ίχυ- 
ριευσε τήν Αίγυπτον, Ασσυρίαν, Μηδιαν, 
και Βαβυλώνα. Ο Ηρόδοτος διηγείται 
τον θάνατον τούτου τοδ μεγάλου άνδρός 
πολλά διαφορετικά άπό τούς άλλου; Ιςο* 
ρικοΰς, λεγων, ότι επεσεν αιχμάλωτος 
χαί άπεχεφαλισδη. Ο Κενοφων αναφέρει 
ότι έςάθη περίφημο;,' χαί άπεθανεν εις 
τήν κλίνην του εις ηλικίαν 70. χρόνων 
άφήσας λύπην απαρηγόρητου εις τού; 
ύπηκοου; του,- καί ότι ίτάφη μέ μεγάλην 
πχράταξιν εις. τήν Πασαρ ί̂άδα πρωτεύ
ουσαν τή ; Πίρσ.δυς, χαί, ότι εβασίλευσ* 
χρόνους 30. ή βασιλεία των Περσων δι
άρκεσε 209. χρόνους ύπό 13. βασιλέων. 
Πρώτος $?άθη ό με'γας Κύρος, 4 Κχμ- 
βύσης, Σμερδις 4 Μάγος, Ασρεΐος 4 τοδ 
Υςάσπου, Εε'ρξης ό πρώτος, Αρτοξερξης 
4 Μακροχειρ, £:ρξή; 4 δεύτερος, Σογ&χ- 
νός, Δαρεϊος 4 Νόθος, Αρτχξε'ρξη; 4 
Μνημών, Αρταξίρξη; 4 Ωχος, ΑρσίΟής, 
χαί 4 τελευταίος Αχρείος 4 Κ·>δομανος.

ΚΥΡΟΣ θεόδωοος Προδεομός, μονα
34
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χός τοΰ ιγ\ αΐώνος· συνε'γραψε ποίημα 
έπιγραφάμενον Γαλεομυομαχία.

ΚΠ’ΣΙΛΟΣ, Αθηναίος, ος-ις ήναντι- 
ώθη κατά τοΰ ςτρατηγοϋ βεμιςοκλε'ους, 
ότε ουτος έπροβαλε ν’ άφήσωσιν οί Αθη
ναίοι την πόλιν, καί να εμβωσιν εις τά 
πλοία δια νά άντιπαραταχθωσι κατά 
των Περσών. Ουτος εζήτει νά προσκο- 
νήσωσιν εις τους Πε’ρσας, διό καί ελιΟο- 
βολήθη υπό των συμπολιτών του. Δημ. 
Περί Στεφ.

ΚΪΡ2ΙΛ0Σ , περίφημος ςρατηγος 
τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στράο.

ΚΪΨΕΛΟΣ, υιός τοϋ Λίπύτου, βα
σιλεύς της Αρκαδίας, οςις θελων νά δι
άσωση τήν επικράτειάν του από τήν τό
τε επιδρομήν των Ηρακλειδών καί των 
λοιπών μετ αυτών Δωριέων εις την Πε
λοπόννησον, εδωκεν είς γυναίκα την θυ- 
γατε'ρα του εις τον Ηρακλειδην Κρεσφον. 
την, καί όβοήθησεν αυτόν εις τήν κα
τάκτησα τοΰ βασιλείου τής Μεσσηνί
ας. Παυσ .

ΚΩΔΗΝΟΣ ό Γεώργιος], £ζη είς TOy 
καιρόν των Παλαιολάγων περί τά 1453, 
Μ. X. Χυνέγραψε περί άρχής καί κτί
σης τής Κωνςαντινουπόλεως, ενώ διη
γείται καί τά περί καταςροφής καί ά- 
λώσεώς της ύπή των Τούρκων . Η τον 
αξιωματικός eld  τήν βασιλικήν αυλήν 
μέ άξιωμα Κόυροπαλάτης . Σώζονται 
συγγράμματά του. α . Περί των αξιω
μάτων τής αυλής και τοϋ Πατριαρχεί
ου. β . Παρεκβολαί εκ τοϋ χρονικού αύ- 
τοΰ, περί άρχης τής Κωνς-αντινουπόλε- 
ως, τά όποια εξεδόθησαν εν Αουγδόνω

τό 1588.
ΚΩΗΣ, υιός τοΰ Αλεξάνδρου, τύραννος 

των Μιτυληναίων επι τής βασιλείας 
Δαρείου τον ϊςάσπου. Ηροδ.

ΚΩΚΑΛΟΣ, βασιλεύς τής Καμίκοο 
εν Σικελία. Ούτος ύπεδεχθη φιλοφρο'νως 
τόν Δαίδαλον, ός ις  εφευγεν έκ Κρήτης, 
ΐπειδή έφόνευσε τον Μινωα, ο<-ις τον 
κατεδίωκε με ισχυρόν ς-όλον, καί αρα- 
ξεν είς τήν πάλιν ταύτην. Παυσ. Πρός. 
αμοιβήν δε ό Δαίδαλος Ικτισε τήν ίσχυ- 
ράν άκροπολιν τοΰ Κωκάλου, Διοδ.

ΚΩΚΓΓΟΣ, αρχαιότατος Ιατρός, δι
δαχθείς τήν Ιατρικήν παρά τοΰ Χείρω- 
νος , όφις λε’γεται ότι επεσκε'φθη τόν 
πληγωθε’ντα Αδωνίν. Πτολ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό Πορφυρογέννητος^ 
υιός Λε’οντος τοϋ σοφού, τοϋ όποιου ί -  
ςάθη καί διάδοχος τής βασιλείας είς η
λικίαν 7. χρόνων, διεικήσας αυτήν με
τά επιτρόπου εως είς νόμιμον ηλικίαν' 
εβασίλευσεν εως πεντήκοντα χρόνους, 
καί φαρμακωθείς άπε'θανε τό 959. Μ. 'X. 
Είχε μεγάλην κλίσιν είς τήν σπουδήν, 
εζήτει πανταχόθεν τους πεπαιδευμένους 
τεχνίτας φιλοδωρών αυτούς είς φωτι
σμόν τοΰ έθνους του. Συγγράμματα αυ
τού είναι ά. Περί Βασιλείας πρός τόν 
υιόν του. β’. Περί φρατιωτικών ταγμά
των τής ανατολικής καί δυτικής βασι
λείας , γ . Τακτικά, περί Πόλε μικής 
τέχνης κατά ξηράν καί θάλασσαν, δ · 
Στρατηγηματικά. ί .  Νεαραί διατάξεις, 
φ . Βίος Βασιλείου τοΰ Μακεδονος. Ζ . 
Περί τάξεως των αξιωμάτων, τής Βυ
ζαντινής αυλής, ή . Διήγηοΐί περί τοϋ
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άγιο·/ Μανδηλίου. θ'. Αο'γοι περί τών 
έν βίω ijjifKWVW*· *· Χυλλοίγη δια
φόρων ίςοριχών. ‘άι Γεωπονικών βιβλία
Ινδεχα . Εξ»δ0θη»«ν τά σωζόμενα εν 
Λουγδόνφ τό 1617. υπό Ιωάννου Μεουρ- 
diou put συλλογήν διαφόρων.

,ΚβΝΣΤΑΝΊΤΝΟΣ ό Αρμενόπουλος , 
εις άπό τούς περιφήμους νομικούς. Ε- 
γεννήθη εις Κωνςαντινούπολιν το 1320. 
ό πατήρ του ώνομάζετο Κουροπαλάτης, 
εξάδελφος, τοΰ βασιλέως Ιωάννου τοΰ 
Καταχουζηνοΰ* έδιδάχθη τήν Ελληνικήν 
παιδείαν καί τήν Λατινικήν διάλεκτον' 
έδόθη ολως εις τά νομικά* ώςε το 28, 
έτος τής ηλικίας του ελαβε τόν τίτλον 
τοΰ Αντικήνσορος. Τό δε 30, ελαβε το 
αξίωμα τοΰ νά ήναι πρώτος των Κρι
τών, καί εις τά βασιλικά συμβούλια ε ΐ ' 
χε τήν πρωτοκαθεδρίαν- τό 40. εγινε 
πρώτος διευθυντής των Κριτών τής Θεσ
σαλονίκης, όπου καί άπέθανεν ευτυχώς 
εις. ηλικίαν 63. χρόνων. Εκ των συγ
γραμμάτων του έ£εδόθησαν α· Εζαβί- 
βλος των νόμων. β . Επιτομή των θει- 
ών Κανόνων, γ*. Περί Αιρετικών ,κάί 
τής γνώμης αυτών. Δ . Περί τής ορθο
δόξου πίτεώς. ε. Τόμος κατά Γρηγορί- 
ου τοϋ Παλαμά' Εξεδόθη ή έξάβιβλος 
των νόμων έν Παρισίοις τό 1540. καί 
τα λοιπά εν άλλοις τοποις. Απίθανε 
δέ τό 1383. Μ. X.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό Με'γας, Φλάβι- 
ος Βαλέριος· ιός Κωνςχν-ίνιν τον Χλω
ρού καί τής Ελένης, γεννηθείς εν τή 
Ναίσση τής Καρδανίας τό 274. Μ. X. 
Οταν δέ ό Διοχλητιανός ελαβε κοινώνJv

τεΰ βασιλείου Κωνςάντιον τόν πάτερα 
του» έβάτασε τόν Κωνςαντΐνον νά ά- 
νατραφή παρ αΰτω διά τάς πολλάς 
του χάριτας' παραιτηθε'ντων δε από του 
θρόνου τοϋ Διοχλητιανοΰ χαΐ Μαξιμίανοΰ 
τυΰ Ερχουλίου , ό Γαλλεριος φθονήσος 
τάς χάριτας τοϋ Κωνςαντίναυ, τόν ύ- 
πε'βαλλε συνεχώς εις τούς κίνδυνους» τό 
μέλλον φοβούμενος, το όποιον γνωρι- 
σας ό Κωνςαντΐνος χατεφυγεν εις τόν 
πατέρα του εις Γαλλίαν , ε /θα άποθα- 
νόντοςτοΰ πατρός μετ ολίγον έκηρύχ- 
θη αδτός Αότοχράτωρ τό 306. Μ. X. 
ό Γαλλεριος όμως δεν τφ  έσυγχώρησε 
καί τό, Λυγουςος, είμή μόνον τό Καΐ- 
σαρ, εχων Si τάς έχ -ςοϋ πατρός επαρ
χίας, τήν Γαλλίαν, τήν Ισπανίαν, χαΐ 
τήν Μεγάλην Βρετανίαν, έκινήθη πρώ
τον κατά τών Φράγγων, καί λαβών 
αιχμαλώτους δύω βασιλείς αυτών διε'βη 
τον ποταμόν Ρΐνον, καί περικλείσας 
αϊτούς, τούς χατεκοψεν · Εντεύθεν ε- 
τρεψε τά όπλα κατά τοΰ Μαξεντίου , 
ηνωμένου μετά του Μχξιμίνου, προχω
ρώ/ δέ πρός τήν Ιταλίαν είδεν έν <ςχ- 
θερα Μεσημβρία υπό τόν Ηλιον ταύ
ρον ΰπερλαμπρον έξ άςέρων μέ επιγρα
φήν “  έν τούτω τώ σημείω νίκα , , ,  Τό) 
δέ επόμενη νυκτί £είδε πάλιν ώς έν ό- 
ράματι τόν Ιησοΰν Χριτόν, προςάζοντα 
αυτόν νά μεταχειρισθή τόν τοιοΰτο-/ 
ς-ουρόν αντί τών «ςρατίωτικών σημείων. 
Διεγερθείς δέ τοΰ ΰπ»ου ό Κωνςαντΐ* 
νος, εβαλεν εις Ιτάξιν τήν οπτασίαν' 
μετ ολίγας ημέρας", ότε έγινεν ή μά
χη πλησίον τής Γωμη: τό 312. ενική-
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vi κατά κράτος τόν Μαξίντιον, χαί τον 
*βιχσε νά πε'ση εις τον Τίβιριν ποτα
μόν, την δ ί ίπιοΰααν υπήγε θριαμ- 
έεύων είς την Ρώμην χαί ίχηρύχδη πα
ρά της Γουρουσίας Αυγουφος , παρευδΰς 
δ ί διέταξε να λαμβάνωαιν οΐ Χριςιανοΐ 
τά άρπασθέντχ υπάρχοντά των εν τφ  
π^ολαβόντι κατ’  αδτων διωγμφ* δ δί Λι- 
χινιος φθονήσας την δόξαν τοϋ Κωνςαν- 
τίνου ίχίνησε ^διωγμόν χχτά των Χρι- 
ςιανών, χχί εχ τούτου εχινήθησαν ευθύς 
εις τά όπλα· γενομόνης δέ μάχης εις 
τήν ’Βουλγαρίαν τό 3ΐ4. ενιχήθη ό Λι- 
χινιος Χαί εβιάσθη νά φύγη ζητών τήν 
ειρήνην. Μετά ταΰτα πάλιν συνεχροτή- 
θη πόλεμός εις τήν Χαλκηδόνα > χαί 
ίχλείσδη εις τή^ Γ'ιχομήδειαν ,  οπού δ 
Κωνταντϊνος τον Ζλαδεν αιχμάλωτον χαί 
τον /πνίξε τό 333, χαί ούτως ό Κων. 
ςαντΐνος /γίνε κύριος Ανατολής χαί Δύ- 
νεως. Εξε’δωχε δί διάτάγμα νά Ζχη τό 
ίλεΰθερον εχαςος νά παρονσιάζητχι πρός 
αυτόν χαί νά χναφίρη, ότι παράπονον 
ηθελεν /χει· /συγχώρησε τούς Χριςια- 
νοΰς νά χτίσωσιν Εκκλησίαν, συνιχρό- 
τη^ε σύνοδον τοπικήν εις Αραλάτην, πό- 
λιν τής Γαλλίας» χαί έτερχν οίκουμενι” 
χήν εν Νιχαίοι τής Βιθυνίας τό 325. χα- 
τα  τοϋ Αρείου. Ανεχαίνισε τό Βυζάντι- 
& χαι μετωνομασε Κωνςαντινούπολιν. 
Το Βυζάντιον αύτό είχε χτισδή πρό 987, 
περίπου ετών. Η ϊβεχία ε’χίνηβε πόλε
μον χατ αΰτοΰ χαί Ζςειλε χατ αυτής 
τόν νεώτερον υιόν του χαί τήν χατεπο- 
λε'μησε. Εις ήλιχίαν 60. χρόνων/χινή- 
S  χατά των Π «ροών χαί άσθενήσχς ϊν

Νικομήδεια. Ζλαβε τό βάπτισμ*» χα| 
τά άλλα μυςήρια του Χριηιανισμοΰ ,  
χαί άπε’θανε τό 337. άφησας τό βασί“ 
λειον είς τούς τρεις υιούς του, Κωνςαν* 
τινον, Κωντάντιον, χαί Κώςαντα.· μεγά- 
λαι διχβνιαι χαί αιματώδεις διωγμοί των 
ορθοδόξων Χρκςιανών συνεβησαν ύπό των 
Αρειανών μετά τόν θάνατον του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό νέος Φλάβιος I ' 
ούλιος, πρώτος υιός τοϋ Μεγάλου Κων- 
ςχντινου* /γεννήθη εις τήν Αραλάτην πό- 
λίν τής Γελλίες τό 316. Μ. X. Μετά τόν 
θάνατον δό τοϋπατρός τουελαβεν εις τό 
με’ρος του τήν Γαλλίαν, Ισπανίαν, χαί 
τήν Β;νετίαν· παρατηρών δε ότι τό με'- 
ρος τοΰ αδελφού του Κώςαντος είναι 
μεγαλήτερον, /κίνησε πόλεμον χατ αύ- 
τοϋ, χαί φονευθείς τό 340. ερρίφθη τό 
σώμά του είς τόν Ανσην ποταμόν ,  τό 
όποιον Ζπειτα λοκάντες έθαψαν εις 
Κωνςαντινούπολιν* μόλον ότι ή το δερ- 
μός ζηλωτής τής ορθοδοξίας , τά τε
λευταία χενήματά του ήμαύρωοαν τήν 
προτεραν του δόξαν.

ΚϋΝ 2ΤΑΝΤΙΝ02 Νόβλος, Ολλανδός /- 
πίσημος. Ουτος εςάλη πρε’σβυς μετά τοΰ 
Κχμπίνου πρός τόν ίν τή Κίνα ύποβασι- 
λε’α τήςΦωχίχς. Εζη τό 1660. Μ. X.

ΚβΝΣΤΑΝΤΪΝΟϊ ό Αάσχαρις, Γραμ- 
ματιχός, Βυζάντιος , /σύνδεσε γραμμα
τικήν, ήτις ετυπώθη είς Ρώμην χαί Βε
νετίαν πολλάχις.

ΚβΝΣΤΑΐΝΤΙΟΣ Φλάβιος Ιούλιος, δεύ
τερος υιός τοΰ Μεγάλου Κωνςαντινου , 
χαί τής Φαυςτίας δευτε’ρας γυναιχος του * 
ΕγεννήΟη εις .Σίρμιον, πόλι» αής λλα~
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βωνίας τό 317 . Μ . χ\ Χειροτονη9εΐς τά τρόπαια τα  όποια ίςηαεν «ίς τήν 
Καΐσαρ τό323. χάΐ Αυτοχράτωρτό327, Βρετανία·#, χαΐ Γερμανίαν· αποβολών 
Εντανία οί ςρατιωται διά νά ςερεωσω- δέ τήν πρώτην γυναίκα του, ?λχ βε θε
οί τό βασίλε·?* , tI f τού; τρεις υιούς οδώραν τήν χάρην Μαξμιανοΰ τοϋ Ερ- 
τοΰ Κωνςαντίνου, άφονευσαν τούς ίε ί- χουλίου* γενόμενος δέ Αύτοχρχτωρ έμβι
ους y  ·*ξ αδελφούς xai οιχειοτερους αύ- ράσδη το βχσίλειον μετά Μαξιμιάυοΰ 
των συγγενείς, εκτός του Παραβάτου τοΰ Γαλλερίου, χατά τό 305 . Ατέίανε 
Ιουλιανοΰ, χαΐ Γάλλου. Μετά τήν σφα- είς τό Εοόραχον πόλιν της Αγγλίας τό 
γήν ταυ την εμοιρχσαν τό .βασίλειο·# τοΰ 306. άφοΰ έχήρυξε Καίσαρα τόν Κων- 
Μεγάλου Κωνςαντίνου οί παΐδες του· φαντΐνον υιόν του- είχε δέ υιόν εκ της 
εντεΰ9εν δε χινηίιϊς ό Κω/ςήντιος τό δευτε’ρας γυναιχός του, τόν Ιούλιον Κων- 
338. χατά των Περσών εν τή Νισίβη Τκντιον πατέρα Ιονλιανοΰ τοΰ άποςά- 
πολιι τής Αντιόχειας, χαΐ νιχήσας ί -  του **1 Γάλλου. Η το# δε ανηρ ανδρείος 
ζωσεν αυτούς Ια τής χώρας των , χχ ί **’■ (Ρ,ο :Ρ°ί ~~'ζ τους πολέμιους, ημι- 
ίπειτα  *ελ9ών ε?ς τήν δύσιν χχτεδίωξε Ρ1’ **’■ φ'-λα/Ορωπος γενικώς προς
τούς άποςχτχς των αδελφών του, Κων. τους υπηκο υς του Επί των ήμερων του 
ς-χντίνου χαΐ Κώνςαντος , Μαγνε'τιον επαυσεν ό χαταδιωγμός τώ# Χριςιανών. 
χαΐ Βρετανίωνα, χαΐ οϋτω πάλιν ήνώ- ΚΩΝϊΤΑΝΤΙΑ, Φλαβία Ιουλία , 8υ- 
9η τό μοιρχσΟέν βασίλειον τό 358. jjlci- 7“t t ‘P το5 Αύτοχράτορος Κωνςαντίνου 
ναν εις τόν Κωνςάντιον μόνον, όςιςμή λλωροϋ, ώραιχ χαι ενάρετος, χν- 
εχων πλέον άντίζηλον έδόδη ε'< τήν ^Ρ51'* ύπίΡ τήν γυνχιχεϊαν φύσιν, χαΐ 
σχληρο'τητα χαΐ άπαΟρωπίαν" έντεΰδεν πνευματώδης · ύπανδρευδη τον Λιχινιον 
πληροφορήσεις τάς νίχας τοΰ Ιουλιανοΰ ταρά τοϋ άδελφοΰ της Κωνςαντίνου τό 
ε’ς τούς Γάλλους, χαΐ ότι έκηρύχίη χαΐ 313· άφοϋ 5ε εφονε'υθη όΛιχίνιος χαΐ ό 
Αύτοχράτωρ χινεϊται χατ αύτοΰ μετά της παρά τοΰ Κωνςαντίνου εν ή- 
σπουδής, καί φβάσας εις τούς πρόπο- λιχία χρόνων ενδεχα, διά τήν άσφάλειαν 
δας τοΰ Ορους Ταύρου εις τήν Ασίαν , των διαδόχων υιών του, άπε’9ανε χαΐ ή 
άποβνήσχει εις τήν πο'λιν Μοτζουεςίαν μήτηρ της Ελένη, αΰτη εΐσήλ9εν εις τό 
της Αντιόχειας χατά τύ301, λαβών τό παλάτιοντοϋ Κωνςαντίνου, ό ς ιςτή νε ι- 
βάπτισμ* παρά τίνος Οζωΐου Αρειχ- χεν ε?ς ευ.οιαν. Εδιδάχίη τά τής θρή
νου, ολίγον πρό τοϋ θανάτου του. σχείας άπό τόν Νικομήδειας Ευσέβιον,

ΚΩΝ2ΤΛΝΤΤΟΣ ό επονομαστείς Χλω και έβοήθεε ε’ς άχρον τούς Αρειανούς. 
ρός ίξ αιτίας τής ώχρότητός του , υί- ΚΩΝλΤΑ- Φλχοιος Ιούλιος , τρίτος 
ός τοΰ* Κύτροπιου, χαΐ πατήρ Κωνςχν υιός του Μεγάλου Κωνςαντίνου, και της 
τίνου τοΰ Μεγάλου" φανείς δέ άξιος της Φαύςης. Εγεννν,9η τό 320. Ελαβεν εις 
αρχής Γωνομάσίη Κκϊσαρ τό 29Q. διά τΐ μίρ'ς του Τ’ ν Ιτολ 'αν, Αφρικήν,
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Ιλλυρίαν, καί μετά τον θάνατον τοΰ 
Κωνςαντίνου άδελφοΰ «ου έλαβε καί 
τήν Γαλλίαν, Ισπανίαν, καί Βρετανίαν* 
ϊπερασπίζετο την δρθοδοξίαν κατά τδν 
Αρειανών" έγραψε προ* Κων^αντΐνον , 
e^j'j έφρόνει τά τδν Αρειανών, καί Ικ 
τούτου κατεδίωκε τον άγιον Αθανάσιον, 
νά τον δικαιώση, ειδεμή θελει έλθει ρικ

νός τού ι ' (  την Αλεξάνδρειαν να τον 
άποκαταστήση, άλλ έφονεύθη ίξ έπι- 
βουλή* τοΰ Μαγνεντίου εις τήν Γαλλί- 
αν το 350, εί* ηλικίαν ετών τριάκοντα', 
βασιλεύσα* έτη 13. Ουτο* έπαινεϊται 
παρά τΰν ορθοδόξων Χριφιανών, άπόδό 
« 9ύ* έθνικού* κατηγορεΐται ·

Λ

, ΑΑΒΑΤΕΡΗΣ Ιωάννη*, ένδοξο* φιλό
σοφο*. Εγεννήθη εί* τήν Τιγουρον πο- 
λιν τής Γερμανία* το 1741. εί; τον ό
ποιον ή πεφωτισμένη Ευρώπη είναι εύ· 
γνώμων διά τδ σύγγραμμά του, ίπιγρα* 
φόμενον, φυσιογνωμικόν, ο έςι τεχνητού 
νά γνωρίζη τι* τού* άνθρωπον*, τό ό
ποιον έξεδωκε τό 1772, Περιγράφει πα
ρατηρήσεις αξιοπερίεργου*. Από τό ού
ρημα τούτου τοΰ μεγάλου άνδρό* έκα
με και άλλα* παρατηρήσει* ό Λοκτώρ 
Γάλλο*, ο«ι* περιορίζει όλην τήν τέ
χνην είς τό κρανίο,, ό δέ Λαβατε'ρη* 
εκτείνεται εί* όλον τό σώμα. Απίθανε 
τό 1801.

Λ ΛΒΛΑΚΟϊ, υιός του Πολυδώρου καί 
τή* Νυκτηίδο* , βασιλεύ* των θηβων , 
όςι; καταφρονώ’/ τήν λατρείαν του θς-

οΰ Βάκχου, άπεθανεν άφησα* την βασι
λείαν εί* τόν υιόν τον Λάιον. Λπολ .

Λ ΑΒΒΗΧ, ένδοξος * ουτο* Ισύτησεν 
εί* τήν Γαλλίαν τό 1721 , έν κατά- 
?ημα γενικόν, υπό τό δνομα έταιρείαν 
των Μισισσίπη, τό όποιον έπρεπε κα· 
τά τήν ιδέαν «ου νά ρναι ή πηγή των 
πλέον μεγάλων θησαυρών, καί ετελεί- 
ωσε ρίπτων τήν Γαλλίαν είς τά πλέον 
μεγάλα περιπλε'γματα.

ΛΑΒΕΟΝΗΣ Αντίφιο*, Ρωμαίος, εις 
των συνωμοτών κατά τοΰ Καίσαρο* , 
μετά τήν μάχην των Φιλιππινών έπρόσ- 
ταξε ένα δούλάν του καί τόν έφόνευσε , 
διότι δέν ήθελε νά ζη πλε’ον άφοΰ ή 
Ρώμη έχασε τήν ίλευθερίαν τη*. Εζη 
περί τά 10. Π. X.

ΛΑΒΕΡΙ02, ί ο .  Καβαλιερης Ρωμαϊ'
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ο?, καί ποιητή? Αχτί»οί· Ητον καλό? 
et? ποιήματα τίνά λεγάμενα Μιμηκα ’ 
άπε'θανε τό 41. Π. X.

ΛΛΒΟΡΑΟΣ Αλέξανδρο?, Γάλλο? το 
γενο?, ένδοξο? περιηγητή?. Εζη περί 
τόν 18. αιώνα Μ. Χ· Ουτο? έξεδωκε 
περιγραφήν των περιηγήσεων τή? Ισπα"
vie? .

ΛΑΒΟϊΔΖΙΕΡΗΣ Αντώνιο?, tl? των 
πλε'ον νεωτε'ρων μεγάλων χημικών. Ε' 
γεννήθη εί? τά Παρίσιχ τό 1743. εξίδω- 
χε διάφορα συγγράμματα περί Χημική?, 
περί πιλιτική; ·ίχονομίας. Η άκατα- 
ςασία τη? Γαλλία? ίσυρε καί αυτόν it? τό 
{ξετχφικόν όικατήριον τής άπος-ασια?, κα, 
άπεφασίσθη εί? θάνατον με δυσαρέσκειαν

όλη? τή? Ευρώπη? τήν 6. Απριλίου 1794. 
τόν άπεκεφάλισαν εί? ηλικίαν 51, χρόνων.

ΛΑΒΪΝΗΤΟΣ , άρχαΤο? τι? βασιλεύ? 
τή? Βχβυλώνο?. ΙΙρόδ,

ΛΑΓΚΑΣΤΕΡΟΣ ΐάμη? Αγγλο?, eV 
δοξο? ναύαρχο?. Εζη κατά τόν χρόνον 
1600. Μ. X., ρότο? πρώτο? ώδήγησε 
τόν πρώτον εμπορικόν ?άλον τή? Αγ
γλία? it? TO? Ανατολικά? Ινδίας .

Α ΑΓΟΣ, πατήρ τοϋ βασιλε'ω? τή? 
Αίγυπτου ϋτολεμαίου τοΰ πρώτου, Μα.- 

κεόών τό γόνο?. Αρριχν.
ΛΑΑΐΣΛΑΟΣ δ λεγάμενο? - Λανχελάτ. 

το?, ένδοξο? βασιλεύ? τή? Νιαπολεω?. 
Επωνομάσθη ό νικητή?, επολεμησε με 
τόν Λουδοβίκον τόν β . τή? . Αΰδεγαβί- 
α? πολεω? τή? Γαλλία?’ {κυρίευσε τήν 
Ρώμην, *αΐ επραζεν άπειρου? τυραν
νία? . Απεθανεν εί? τήν Νεάπολιν τό 
1414. ει? ηλικίαν 38, χρ0'>ων, τόν ό

ποιον {φαρμάκωσε μία ερωμένη του α
πό τήν Περουγίαν πάλιν τή? επικρά
τεια? τοϋ Πάππα*

ΛΛΔΡΙΛΙΕΡΟΣ Ιωάννη? , Ισπανό? , 
ϊνδοξο? άνακαλυπτής κατά τόν χράνον 
1557. Μ.Χ. Ούτο? περιήλϋε πολλά με'- 
ρη έν τω Μεγάλω Ωχεανω, καί εκαμε 
σημαντικά? ανακαλύψει?. Ηρευνησε όε 
καί τά μεσημβρινά παραθαλασσια τή? 
Χίλη?, καί εξέθεσε γεωγραφικόν πίνα-' 
χα τό 1562.

ΛΑΕΡΗ2 ΠεΤρο?. ζωγράφο? ένδοξο?, 
από τήν άσχημάτητα τον σώματος του 
τόν επωνόμασαν Βαμβόκιον. Η κεφαλή 
του ητο πολλά μεγάλη , τό σώμα του 
μικρόν, καί οί πόδε? του ασύμετροι. Τό 
1680. επεσεν ε!? ενχ πηγάδι καί άπε- 
θανεν εις ηλικίαν 60. χρόνων.

ΛΑΕΡΚΗΣ, τγεμών τών Μυρμηδά- 
νων ύπό τοΰ Αχίλλειο?, πατήρ τοΰ Αλ- 
χιμέδοντο?. Ομ.

ΛΑΕΡΤΗΣ, υιό? Τοΰ Αρκεσίου, καί 
β'σιλεΰ? τή? Ιθάκη?. Ελαοεν εί? γυ-· 
ναΐκά του τήν Αντίκλειαν, καί εγεννη-· 
σε τόν περίφημον Οδυσσε'α.

ΛΑΖΑΡΕΛΛΗΣ Ιωάννη?, χάλλις-ο? 
ποιητή? Ιταλό?* απίθανε τό 1684. άφή- 
χε ποίημα Σατυρικόν, ίπιγραφομενον 
Κυκιιδη?, από τριακοσίου? δεχατετρχκ 
?ίχου? περί αισχρά? ύλη? εναντίον έ/ό? 
συνεταίρου του, τοΰ οποίου περιγράφει 
την ζωήν άπό γεννήσεω? μέχρι θανάτου,

ΛΑΪΟΣ, υίό? τοϋ Λαυδάκου, βασιλε·* 
ω? τών θηβών, Ουτος {φοβείτο νά τεκ 
κνοποιήστ), διότι ελαοε χρηαμόν, οτι δ 
υίό? του θέλει τόν φονεύσει. Β γυνή του
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Ιοχάφη ίπιθυμοΰμα τεκνον, τόν ίμε'θυσε 
καί ίγεννησε μετ αυτής τόν Όΐδίπουν, 
όςις τώ ο/τι τον όφόνευσε χχ! ίβχσί- 
λευσεν άντ αυτοϋ.

ΛΛΙΟΠΟΔίΑΣ, 'εϊς των φραττγων 
ίν  Αθήναις. θουκ.

λ λ κ  -ΠΕΤΡΙΝΟΣ , Γάλλος το γό
νος, ίνόοξος άναχχλυπτης. Ουίτος περι
ήλθε τάς 2ιμμαχιχάς πολιτείας της 
Αρκτικής Αμερικής ε’π ! την Επαρχίαν 
Οι’ον, καί τούς περικείμενους τόπους, 
επ ί τάς όύω Λοοϊζιάνας, χαΐ τά  παρά 
τόν Μιβούρην ποταμόν κάτοικο Ο ντα ί -  
θ/η, καί έκοινολόγησε τινάς χαλάς εί- 
ίησεις περί των τόπων ίκείνων, χαΐ των 
οίκησών αΰτω ν. Εζη περί τό 1801 , 
Μ X.

ΛΑΚ Α ΙΛΗΣ Γάλλος, ένδοξος γεωγρά* 
φος χαΐ φυσικός. Οοτος άπεπλευσε/ εις 
τό Ευελπες άκρωτήριον, ϊνα καταμέ
τρηση μίαν μοίραν τοΰ μεσημβρινού? 
μεΟ ο περιηγήθη χαί τάς Μασχαρωνίας 
νήσους, χαί έξείωκε τά περί της τοποθεσί
ας αΰτων, χαί πολιτογραφ ίαν περί των 
κατοίκων και περί των εθίμων αυτών, 
περ ί τό 1751, Μ. X,

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ, υιός τοΰ Κίμω. 
νος, ναύαρχος των Αθηναίων.

ΛΑΚΓΑΤΗΣ, νικητής εις τους Ολυμ
πιακούς αγώνας, Σπαρτιάτης. Εενοφ.

ΛΑΚΡΑΤΪΔΗΣ , πρώτος όιοικητής 
εις τάς Αθήνας, καθώς χαί ό Φιλόχω- 
ρος* ελαβε Si τήν άρχήν ταύτην επί 
τϋν χρόνων τοΰ Δαρείου βάσιλεως τών 

Περσών. Επι των ήμερων τουίγινε με
γάλη χιών, καί όπάγωσίν όλη ή γή,

<ςε ίίν Ιγινετο κψνε’να προϊόν, όώ καί 
όλα τά ψυχρά τά ώνομχζαν Λακρα- 
τίό,α.

ΛΑΚΡΤνΗΣ, Φωχεΰς τις ίχ της μι- 
χράς Ασίας, πεμφθείς πρε'σβυς ύπό των 
συμπολιτών του εις Σάρόεις πρός Κυ
ρ ον τόν Μεγαν. Ηρό$.

λ Χ κ ΓΙΤΟΣ, σοφιςής, fx Φασίλιόος 
πόλεως της Ασίας, κατά τοΰ όποιου 
σώζεται εις Δημοσθενιχός λογος.

ΛΑΚΤΛΝΤΙ02 Φιρμιανός , άπό τό 
Φίρμιον της' Ιταλίας*, θεωρείται ώς ό 
πρώτος μεταξύ των Λατίνων Ηατίρων» 
Κιχε'ρων επονομαζόμενος· συνίγράψε όι-
άρορα. Εζη τό 310. Μ.Χ.

ΛΛΚΪΔΗΣ ό Κυρηνχϊος, περίφημος 
φιλόσοφος* εζη τό> 250. Π . X.

ΛΛΑΛΝΔΗ2 Ιωσήφ, όνόοξος άςρονο - 
μος. όγεννήθή ά ς τήν· Βρισιάν, Ιπαρχί* 
αν τής Γαλλίας τό 1738. ε'χοημάτισέ 
μαθητής τοΰ περίφημου Λεμόν’ερ. Ου
τος έσύνθεαεν όλα τ *  άρθρα τής Αφρο
νομίας εις τήν Κυχλοπαιόείαν · περιε- 
γραψε τάς εφημερίους αινήσεις των ά- 
φερων, άπό τά 1775. εως τά 1800. τά 
περί Λάλι^ροιων. Απίθανε το-

ΛΑΛΛΗΣ, Γάλλος, ίιόιχητής ε*ς 
τήν Πουϊιχερην πόλιν τής 1/όί ας. Τόν 
αποκεφάλισαν εις τά Παρίσια τό 1766, 
επειδή κατηγορήθη, ότι δέν ιίπερασπί- 
σθη τήν πόλιν ixjttvqv εν χα ρω. πολε’- 
μου. Ο Βήλτερός μετά τινας χρόνόυς I- 
ό’ικαιολόγησε τόν άνδρα λε'γω», ότι, δεν 
ητόν άξιος δημοσίας· ποινής

ΛΑΜΑΧΟΣ, Αθηναίος, περίφημος 
χαί φρόνιμος ΐςρατηγός.' Ε?άλη εις τόν



Νικίαν και Αλχιβιάδην ςρατηγοΰς των την εις την δούλευσιν των Βενετδν, 3- 
Αθηναίων, όντας εΐς την Σικελίαν. Εάν που χαΐ άπεθανεν άπό πανάλην τό 1570 
ουτοι οι ςρατηγοΐ ήχουον την γνώμην ΛΑΜΠΗ2 , έμπορος πλούσιος. Ερω- 
τοΰ Λαμάχου, χαΐ δεν εκινοϋντο εις πό- τώμενος ποτέ μέ ποιον τρόπον άπε_ 
λεμον παρακαίρως, δεν ήθελον περί- *τησε τα πλοότη, άπεκρίθπ, τά ολίγα 
πε'σει εις εκείνην την Αμηχανίαν, χαΐ Η-έ ”θλΰν κδπον, τα δέ πολλά μέ ολίγον, 
δοκιμάσει τά πιχρά και όλε'θριά της ά- ΛΑΜΠΙΔΩ, γονή τοΰ βασιλεως της 
ποτελε’βματα, οσα εις τε'λος ύπε’φεραν. Σπάρτης Αρχιδάμου, καί μήτηρ τον Α* 

ΛΑΜΒΕΡΤίΝΗΣ Πρόσπερος, έγεν- γεδος. Πλούτ. 
νήθη εις τήν Βολωνίαν. Εκλεχθη Πάπ- ΛΑΜΠ0ΤΝΙΑΝΗ2 Ιωάννης, από το 
πας τήν 19. Αύγούςου το 1740. χαΐ Μώάνον, όςις μέ τον Κάρλον Βισκόν- 
έπωνομάσθη Μπενεδε’τος ιδ*. εμεινεν ά- την ωμοσαν νά φονεύσωσι τόν Γαλιά- 
θάνατον τό ονομάσου Ποντίφιξ, διάτας τσον Σφοοτσα Δούκα τον Μιλάνου. Τήν 
χαλάς άρετάς τάς'δποίας είχε χαΐ διά 26· Δεκεμβρίου 1476. ένω εμβαινεν δ 
τά συγγράμματα τον* ήγάπα τούς πε- Αονζ εις τήν Εκκλησίαν τοΰ άγιου Στε- 
παιδευμενους. Ο Βολτερος μο'λον ότι ή. φάνου, ό Λαμπουνιάνης τον εφόνευσε με 
τον ενάντιος τον ιερατείου τής Ρώμης, μ1*» βολήν πιςολίον. 
τω άφιε'ρωσεν εν σύγγραμμα, έπιγρα- ΛΑΜΠΡΙΑΣ, νιος του Ιίλουτάρχον. 
φομενον, Μωάμεθ, καί ό Πάππας τω έ- Εσύνθεσε κατάλογον των συγγραμμάτων, 
ςειλε τάς εύχαριςήσεις του· συνεχρότη- τά όποια συνεγραψεν δ πατήρ του με έ- 
σεν ακαδημίας, ήτο δίκαιος χαΐ φιλάν- πιγραφήν, Πλουτάρχου βιβλίων Πίναξ, 
θρωπος. Οί Ρωμαίοι τω έκαμαν Σάτυ- τοΰ οποίου μέρος Ισώθη, καί έξεδόθη 
ραν έλεγχοντε'ς τον ώς με'γαν συγγρα- πολλάχις . Εν αύτω εύρίσχομεν έπΐ- 
φεα, χαΐ μικρόν επιχειρηματίαν . Απε- ΤΡ“ ? * ί  πολλών μά σωζομενων ίς-οριχων 
βανε τό 1758. συγγραμμάτων, ώς τον παράλληλον 6ί*

ΛΑ'μΗΣ, Ιωάννης, Ιταλός, φιλόσο. ον τοΰ Επαμίνώνδα, χαΐ Σχηπιωνος ,  
φος, χαΐ χάλλιςος ίςοριχο’ς. Απίθανε τούς βίους τοΰ Αΰγούςου, Τιβερίου, Σκη- 
τό 1770. πίωνος τοΰ Αφρικανού, Κλαυδίου, Νε-

ΑΑΜΠΑΡΕΛΛΗΣ Φραγγίσχος, Αρχι- ρωνος, Ιουλίου Καίσαρος, Ηραχλε’ους, 
τε'κτων, χαΐ πολεμιςής. Ο Πάππας Πί- Ησιόδου, Πινδάρου, Αρι^ομενους, χαΐ 
ος δ δ . τόν είχαμε διοικητήν εΐς τήν Αράτου .
Τσίβιταν Βερχιαν πόλιν τής Ιπικρατεί- ΛΑΜΠΡΟΚΛίΪΣ δ πρεσβύτερος, υιός 
ας του. Δεά προταγής τοΰ Πάππα απε'- τοΰ φιλοσόφου Σωχράτους. Πλάτ. 
ρασεν εις τήν Μάλταν, ήτις έκλονεϊτο ΛΑΜΠΡΟΣ, διδάιηιαλος τής Μουσικής 
νά πε'ση ύπό την εξουσίαν τοΰ Σολιμάνου εν Αθήναις, σύγχρονος τοΰ Σωχράτους. 
του Β '. έχειθεν άπε'ρασεν εΐς τήν Κρή- Πλάτ.
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ΛΑΜΠΩΝ, υιός τοΰ Λαομίδοντος, 
βασιλεύς ττς Τρωάδος. Απολδρ.

. ΛΑΝΔΗ Αικατερίνη, γυνή ενδοξοτά. 
τη τοΰ ί . αιώνος , καί περίφημος διά 
τήν ωραιότητά της . Εγεννήθη εις χήν 
Πιατσεντσαν πόλιν τής Λομπαρδίας , 
αδελφή τοΰ Κο'ντε Αύγουςίνου Αάνδη, 
καί γυνή τοΰ Κοντέ Ιωάννου Τριβουλ- 
τσίνου, Εύρισχονται τίνά αποσπάσματα 
των συγγραμμάτων της.

ΑΑΝδ /ΝΗΣ Χριςόφορος, εγεννήθη 
εις τήν Φλωρεντίαν το 1224’ . καλοί 
γραμματικός, κατ εξοχήν διά τά υπο
μνήματα καί διά τάς σημειώσεις του 
εις τόν Οράτιον, καί εις τόν Δάντε.

ΛΑΝΔΟΛΦΟΣ ό Γέρων, εγεννήθη ε’ς 
τό Μιλάνον, ένδοξος ίςορικός’ ήνΟει τόν 
ιά αιώνα.

ΛΑΝΔΣΔΟΓΦΟΣ, αύλικός σύμβουλος 
τής Γωσσίας. Εζη περί τό 1800. Μ. X. 
Ητο συνοπαδός τοΰ Κρουζενςερνου. Αφή. 
κε σημειώσεις των άναπληρώσεων καί 
άνακαλύψεων τοΰ περίγειου πλοΰ, τό, 
όποιον εκαμε μετά τοΰ ρηθεντος Κρου- 
ζενςερνου. Εχρημάτισεν ένδοξος άνήρ εις 
τό αξίωμά του διά τάς καλάς πράξεις 
του, καί ενδοξότερος διά τάς επισήμους 
του άνακαλύψεις.

ΑΑΝΔ0ΛΦΟΣ ό Νέος, από τό Μιλά, 
νον. Συνεγραψεν ίςορίαν τής πατρίδος 
του από τό 1095, |ως 1137 .

ΛΑΝΖΑΙΟΤΟΪ, Πορτεγάλλος ένδο
ξος. Εζη περί τό 1447. μ . X. Ανεκά- 
λυψε πολλά αγνωςα μέρη ίπ ί τήν γήϊ- 
νον σφαίραν, κατ ίξαίρεσιν τόν ποταμόν 
Σενεγάλην.

ΑΑΝΖΕΑΝΟΣ Δον, Ιπίσημος Ισπα
νός. Ουτος εκαμε τόν περίγειον αύτοΰ 
πλοϋν, καί ίξηκρίβωσε πολλά μερη'πε- 
ριε'πλευσε δε καί τόν Μεσημβρινόν Ωκε
ανόν καί Ιξίθεσε πίνακα τουτου γεω
γραφικόν. Εζη δε κατά 1687. Μ, X, 

ΛΑΝΚ.ΙΖΗΣ Ιωάννης, Ιταλός, Ια
τρός καί άνατόμος κάλλιςος. Τά συγ- 
γράμματά του διά τάς ίπιδημιακάς α
σθένειας των ζώων χαίρουσι μεγάλην ϋ· 
πόληψιν· απίθανε τό 1720.

ΛΑΝΤΩΠΗΣ Ιωσήφ, περίφημος Ια
τρός, δςις ίξεδωκε διάφορα συγγράμ
ματα φιλοσοφικά. Απίθανε τό 1750.

ΛΑΝΦΡΑΚΟΣ , Ιατρός] ένδοξος από 
τό Μιλάνον, προφέσωρ τής Ιατρική; καί 
τή; Χειρουργίας* άλλά κατετρε'χθη από 
τό ιερόν δικαςήριον καί εφυλακώθη* οθεν 
άπερασεν εις τήν Γαλλίαν τό 1295, καί 
παρίδιδε τήν Ιατρικήν καί Χειρουργικήν, 
όπου εκεί τότε ή "αν ήμελημενσ.ι, θεωρών 
ταύτας τάς δύω επιςήμας άχωρίςους.

ΑΑΝΦΓΑΚΟΣ Ιωάννης, περίφημος ζω
γράφος, σπό'τήν Ιταλίαν. Οί Πάππαι 
Παύλος καί Ουρμάνος ό ογδοος τόν έ- 
πλοΰτισαν · εζησε μετά τής οίκογενεί. 
ας του μέ φιλοσοφικόν βίον, καί άπίθα- 
νεν εις τήν Ρώμην τό 1647,

ΛΑΟΔΑΜΛΣ, υιός τοΰ Αντήνορος ( 
από τήν Τρωάδα, ήγεμών τοΰ πεζικού 
ςρατεΰματος τών Τρωαδιτών , φονευθείς 
εις τήν μάχην υπό τοΰ Αξαντος. Ομ.

ΛΑΟΔΛΜΕΙΛ, θυγάτηρ 'τοΰ Βελλε- 
ροφοντου , μετά τής όποιας ό Ζευς ε- 
γίννησε τόν Σαρπηδόνα. Ομ. 

ΑΑΟΔίΚΗ, νύμφη τις» δ* τ ΐ ί  όποιας
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δ Φορωνευς εγiw i f i t  τ#ν Αττ'.ν χβu την 
Ktoovjv. Απολ5ρ·

ΑΑΟΤΡΛ ή Ωραία, ένδοξος καί ενά
ρετος ν · * ,  δγεννήβη τήν 4'. Ιουνίου 
1314. είς τήν Αβωνίωνα πόλιν τής Γαλ- 
>;*ξ. Απε'Οανε το 1348. Ο ποιητής Πβ- 
τρίρχΊΐ? W  ήγάπα με υπερβολήν καί τήν 
εγκωμιάζει εις διάφορα ποιήματά του|.

ΛΑΠΟΣ Ιάκωβος, περίφημος άρχι- 
τέκτων τοϋ ιγ . αίώνος, δςις εκτισεν 
•ίς τήν Ασσινιον πολιν τής Ουμβρίας, 
•τΰν περίφημου ναόν τον άγιον Φραγγίσ- 
κΐυ, καί εγεμισε τήν Φλωρεντίαν άπο 
ωραία κτίρ'.α.

ΛΑΣΕΝΙΟΣ Γωσσος τό γ 'νος’ ένδοξοί 
ναύαρχος, Εζη περί το 1735. Μ. X. Ε
πλευσε δ'.ά τής αρκτικής παγωμε'/ης 
θαλάσσης από τή ; Ασίας κατά τα ά- 
νατολικοβορεια μέρη, καί εξηκόίοωσε 
« ιλ λ ά  άγνιόριςα μέρη,· όπου περιίγρα- 
ψεν άκοιβώ; άπαντα τά παο αύτοϋ ε- 
ζ.χνιασ9ε’ντχ μέρη, οιον, περί τής fle'oe- 
ως των τόπων, περί τοΰ κλίματος, περί, 
των κατοίκων, προϊόντων, ε9:αων, γλώ ί 
σης, δρησκείας κ . τ .λ . ?9εν καί ήξιώίη" 
τοϋ στεφάνου παρά τής Ρωσσικής αυ
λής, καί ετιμήθη μεγάλως μέ βαθμόν, 
καί μισβόν άρχιον τοΰ ζήν.

ΛΑΣΘΕΝΗΣ, Θηβαίος , πολεμήσας 
είς τον πρώτον Θηβαϊκόν πολεαον κατά 
τοΰ Αμφιάρεω. Αίσχ.

ΛΑΣΘΕΝΙΑ, περιβόητος εταίρα εκ 
Μαντινείας , ερωυ,ε'νη τοΰ φιλοσο’φου 
Σπευσίππου. Α9ην,

Λ ΑΣΟΣ , αρχαίος τις ποιητής εξ 
Ερμιόνης έν ρΛργολ,ίδι. Εζη περί τά ;

68. Ολυμ.
ΛΑΣΚΛΓΙΣ , Ζ. Κωνςαντίνος Αά- 

σκαρις .
ΛΛΤΚΐΡΓΣΙΟΣ Αοΰκιος Κελιος, Ιτα- 

λ.ός, κάλλιςος γραμματικός, καί σοφός 
είς τήν εξω καί εσω παιδείαν · επωνο- 
μάσΟη ό δεύτερος Κικέρων. Ηνθει τόν δ’, 
αιώνα. Μ. X.

ΛΑΤΙΝΗΣ Βρουνε’τος, άπό τήν Φλω
ρεντίαν, ρ'ήτωρ, ποιητής, ί<ςορικός καί 
φιλόσοφος ένδοξος. Απίθανε τό 1294,

ΛΑΤΙΝΟΣ, υιός τοΰ Φαύνου, ή κατ 
άλλους τοΰ Οδυσσεως καί τής Κίρκης, 
καί βασιλεύς εκείνου τοΰ με'ρους τής Ι
ταλίας, τό όποιον ώνομασ9η άπ αύτοΰ 
Λάτιον, καί Λατίνοι οί' κάτοικοι, τα 
πρώτον καλούμενοι Αβορίγινες.

ΛΑΪΡΕΝΤΙΑΝΟΣ Λονρε'ντσος, σοφός 
Προφεσωρ τής Ιατρικής είς τήν Φλω
ρεντίαν καί είς τήν Πίζαν· Επεσεν 'είς 
εν πηγάδιον, λε'γουσι, καί επνίγη, δι
ότι δεν είχε νά πλήρωσή τήν συμφω νη- 
θΰσα» τιμήν τοΰ ενοικίου τοΰ οίκου του. 
Αφησε μίαν μετάφρασιν τοΰ. Ιπποκρά- 

-τους είς τό Λατινικόν, καί μερικάς βε- 
ωρίας εις τά συγγράμματα τοΰ Γα
ληνού ,

ΛΑΤΡΕΝΤΙΟΣ ό Λάγγος, επίσημος 
Γωσσος. Οϋτος εςάλη ώς πρεσβυς είς 
τήν Κίναν, καί εξηκρίβωσε πολλά μέρη 
αυτής. Εζη τό 1720. Μ. Χ·

ΛΑΤΓΕΝΤΙΟΣ Α-ροιώ, Γάλλος τό γέ
νος, επίσημος περιηγητής κατάτήν Α
σίαν. Οΰτος περιήλΟ: σχεδόν όλην την 
Ασίαν ακριβώς, καί εξί9εσ$ γεωγραφι
κόν χάρτην αυτή;· άφήκε καί σόγγρν.μ-



μ α , SI ούάποδείκνύει σαφώς την θε'σιν ΑΕΒΑΣΕΒ Γώσσος, αρις-ος συγγ ρα- 
τής Ασίας, το διάφορον «π* αυτήν κλί- φεύς, φυσικός καί γεωγράφος. Εζη τό 175^ 
μα, αναφέρει περί των διάφορων προ'ί- Μ. X. Εξε'δωχε μίαν άξιο’λογον πραγ- 
οντων αυτής, περί τοΰχαραχτήρος των ματείαν περί φυσικής καί Γεωγραφίας, 
κατοίκων, γλώσσης, θρησκείας καί ηθών, δ? ής καί έτιμήθη μεγάλως . Ε<ςάθη 
Εζη δε περί τό 1653, Μ, X, προσέτι καί εξαίσιος περιηγ ητής καί ά-

ΛΑΪΤΕΝΤΙΟΣ Αγγλος. Ζ. Εαίμιος νακαλυπτής πολλών το’πων έν τω Ωκε- 
Λαυρέντιος. - ανω, εξεπλήρωσε καί τήν άνακάλυψιν

ΛΑΤΡΚΝΤΙΟΣ Kip Αγγλος. Εζη πε* των Αλεόντων νήσων, 
ρί τό 1730 Μ. X. εχρημάτισεν ένδοξος ΛΕΒΕΣΙΟΣ Αρκτοαμερικανός ναΰχρ· 
γεωγράφος, φυσικός, καί άς’ρονο'μος. Η χος. Εζη περί τον 18. αιώνα. Αί κατά 
περιγραφή αυτοΰ περί τοΰ Ινδικού πε- τά δυτικά με'ρη τής Αρκτικής Λμ<ρι- 
λάγους καί των παραθαλασσίων αυτοΰ κής ανακαλυπτικαι παρ-.ηγήσεις τού έ- 
το'πι/ν, είναι επίσης ωφελιμωτάτη καί ςάθησαν λίαν επωρελεςατοι εις τήν Γε. 
εϊς" τούς ναύτχς καί εις τούς γεωγρά- ωγραφίαν. Ουτος περιηγούμενος 5. χρο- 
φουςν Τήν ίλην δε. ταύτης συνήθροισεν νους κατά συνεχείαν, άνεκάλυψε τόν πο- 
ο συγγραφεύς, ων υπό τήνδιόικησιν τής ταμόν Κολουμβίαν, πολλούς άλλους ά. 
Αγγλοϊνδικής εταιρίας, γνάθους ποταμούς, λίμνας, ορη καί ε-

Λ ΑΧΑΡΗΣ, υιός τοΰ Λαχαρίευ, Αθη- θνη, καί επροχωρησε μέχρι των αιγια- 
ναϊος, ρήτωρ, εχρημάτισε μαθητής Η- λών τοΰ Μεγάλου Ωκεανού, 
ρακλε’ωνος τοΰ σοφιφοΰ, καί διδάσκαλος ΛΕΒΗΣ Αρκτοαμερικανός φυσικός. Εζή 
πολλών ενδο'ξων άνδρών, Εΰ-ςεφίου, Νι- τό 1790,. Μ. X. Ούτος περιήλθε πάντα 
κολάου, καί λςερίου. Εζη επί Μαρκια- τά μέρη τής δυτικοβορείου Αμερικής, 
νοΰ καί Λε'οντος των βασιλε’ων· εγραψε καί άνεκάλυψε πολλά με'ρη εως τότε ά- 
περί κο'μματος, καί πε'ριο'δου, καί τήν γνωφα* επροχωρησε διά ξηρας μετά 
ίςορίαν των φιλοσο’φων Κορνούτων, καί τών συνοπαδών αύτοΰ Πικου καί Κλάρ- 
έκλογάς Ρητορικός κατά ςοιχεϊον. κου, με'χρι τ0“ μεγάλου Ωκεανού. Διά 

ΛΑΧΗΣ, ε?ς τών άνδρειοτε'ρων ς·ρα- τή« άνακαλυπτικής περιηγήσεως τού- 
τηγων τω·/ Αθηναίων εν τω Πελοποννη- των επλουτίσθη μεγάλως ή Φυσική, Βο" 
σίακω πολεμώ, υπό τό ο/ομα τοΰ οποί- τανική, καί ή Γεωγραφία- Περιε'γραψε 
ου επιγράφεται είς τών διαλ,ο’γων τοΰ λεπτομερώς περί τών βοτάνων τών ευ- 
Πλατωνος, η περί ανδρείας. Θουκ. ρισκομε’νων εις αυτό τό με’ρος τής με- 

ΛΕΑΙΝΑ, εταίρα τις εν Αθήνχις, ε- γάλης ταΰτης Ηπείρου, κχΐ -περί τ ις  
ρωμενη τοΰ Αρι^ογειτονος, &πο9χνοοσα ενεργείας τούτων, Περιεγραψβ φοσίκως 
ένβασάνω, ότε εφονεύθη ό Ιππαρχος υιός πάντα τά ύπ’ αύτοϋ άνακαλυφθεντα με* 
τοΰ ΙΙεισιφρατου. Παυσ. ρη, χα! εξε'θεσε Γεωγραφικόν πίνακα.
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Λ ΕΒΛΟΝδΟΣ Γάλλος ένδοξος. Ουτος 
περιήλθεν είκοσι χρόνους κατά συνεχεί
αν τά ρεσηρβρινα ρερη της Αρερικής, 
οπού περιίγραψεν ακριβώς περί της Η. 
πείρου ταότης, καί έξε'δωκε Γεωγραφίαν 
της Ηπείρου ταότης, καί εντελή γεω- 
γραφικόν πίνακα. Εζη τό 1795. Μ. X.

ΛΕΓΑΤΟΣ ΙΙαππικός Μεζοβάρβης. 
Εζη τό 1720. Μ. X, Εχρηράτισεν έν
δοξος περιηγητής καί φυσιολόγος. Περι- 
ήλ9ε πολλά ρερη καί έκαρε πολλάς 
καί διαφόρους ανακαλύψεις, κατ έξαίρε- 
σιν δέ εις τό Πεκίνου, περί του όποιου 
ρας εδωκε γενικήν περιληψιν, περί τών 
προϊόντων, ύκλίρατος, έ9/ο.ς καί περί 
των ή9ο>ν αυτών,

ΛΕΙΒΝΙΖΗ2 Γουλιε’λρος, περίφημος 
ραθηρατικός καί ρόγας φιλόσοφος, είς 
τών ρεγάλων νοων του αίώνος του. Α- 
πε'Οανε τό 1716, κχ ί άφηκεν άτειρχ συγ
γράμματα .
ΑΕΝΑΗΣ, υιός τοΰ Οινοπος, καί είς τών 
ρνηςήρων τής Πηνελόπης, ράντις τήν 
έπις-ήρην, τόν όποιον ίθανάτωσεν δ Οδυσ- 
σεύς, οτε έπεςρεψεν εκ τής Τρωάδοε. Ορ.

ΛΕίάΚΓΙΤΟΣ, υιός τοΰ Αρίσβα, οςις 
ελ9ών ρετά τοΰ Διορήδ,υς είς τήνζπο- 
λιορκίαν τής Τρωάδας, έφονεύΟη υπό τοΰ 
Αίνείου. Ορ.

ΑΕΚΑΠΗΝΟΣ Γεώργιος , γραρρατί- 
κόε περίφηρος, r,-,9it περί τάς άρχάς 
τοΰ ιδ . αίωνος. Συνε’γραψε λεξικόν τών 
αρχαίων λεξεων, ίξεδοΟη ρε'ρος έν τυίς 
Εεληνικο'ς άνεκίοτοις τοΰ Βιλλοισώ/ος, 
καί ρερος εν ταϊς Μοσκοβαϊκαίς συλ- 
λογαϊς τοΰ Ματθαίου.

ΑΕΚΟΚΚΟΣ, ένδοξος γεωγράφος καί 
φυσικός αρκςος. Ούτός έξε'ίεσε γεωγρα
φικόν χάρτην τής Βεςφαλίας . Εζη δε 
περί τόν 17. αιώνα.

ΛΕΑΕ2, πρώτος βασιλεύς τής Σπάρ
της τό 1800. Π. X. Οϋτος άφησεν έν
δεκα διαδόχους, ό έσχατος ώνοράζετ® 
Τισαρενης, τόν όποιον έδιωξαν οί Ηρα- 
κλεϊδαι, Γίροκλής καί ΕΰρυσΟεύς . Οβεν 
καί διπλή γενεά εκεί έοασίλευεν. Από 
του ΙΙροκλεουφ ;τήν γενεάν κατάγεται 
ό Λυκούργος ό νοροΟίτης τής Σπάρτης.

Λ ΕΝΖΟVOAH2 Γωδρίγος, πλέον γνω- 
ς·ός υπό το ονορα τού Πάππα Αλεξά/δρου 
τού έκτου, ήτον άρχ·επισκοπος είς τήν 
Ισπανίαν όταν έκλέχίη ίΐάππας]- πριν 
δε νά γίνη έκαρε πε’ντε παιδία ρέ ,τήν 
Βανοτσίαν γυναίκα τοΰ Δορενίκου Αρ- 
Ριράνου από τήν ί’ώρην, δί αΰτην την 
αιτίαν καταδικάζεται πάντοτε ως ά- 
τιρος .·

ΛΕΟΔΑΜΑΖ, θάσιος, Θάσος δέ νή
σος τής Θράκης.

AEON ΑΓδΟΣ Ιταλός, από τήν Τοσ- 
κάνην γενναίος είς τάς σωρατικάς γυ- 
ρνάσεις, καί περίφηρος είς τήν Ζωγρα
φικήν, Γλυπτικήν, Αρχιτεκτονικήν, Ποι
ητικήν, Μαίηρατικήν, Μηχανικήν, καί 
Υδρολογίαν. Αι πλέον ώραΐαι εικόνες, 
τάς οπαίας αυτός έζωγράφησεν εΰρισ- 
κονται είς τήν Ρωρην καί είς τήν Φλω
ρεντίαν. ΕφΟονείτο από διαφόρους , διά 
τούτο άπε'ρασεν είς τά Παρίσια. Ο Β*“ 
σιλεΰς Φραγγϊσκος δ πρώτος τόν ίδεχΟη 
ρέ εΰχαρίςησιν είς τό βασιλικόν παλα- 
τιον τό 520, καί τόν έπεσκεφθη ασθε”
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κούντα · απίθανε SI ι ΐ ;  τ'ο,ς άγκάλας 
τοΰ βασιλεως.

ΛΕ0ΝΑΡΔ02 Βχουβόλφ , Γερμανός 
τό γένος. Εχρημάτισεν ίνδ-.ξος περιη
γητής καί άνακαλυπτής αρίςος. Περι- 
ήλθεν Χπασαν τήν Αοιαν, καί ήρεύνησεν 

ακριβώς «όντα τά ευ αυτήν μέρη· 5- 
6-ν εξίδωκε γεωγραφικόν χάρτην, καί π ι- 
ριίγραψεν άκολουθωε τ ίν τα  τα ύπ αυ
τού άνακαλυφΟε’ντα μίρη με ακρίβει
αν, οίον, περί των τόπων, περί τοΰ κλί
ματος, περί των ορίων,' ποταμών, λ ι
μνών κ. τ .  λ. προοετι περί των διάφο
ρων κατοίκων ηθών καί εθίμων αυτών, 
και Ιν συντομω μας άφήκε γενικήν 
περίληψιν όλης τής Ασίας.

ΛΕΟΝΙΚΕΝΟΣ Νικόλαός, ιατρός πε
ρίφημος , Ιταλός , έδίδασκε τήν Ιατρι
κήν εις τήν Φερραρίαν ΰπερ τούς 50. 
χρόνους· δεν ήθελησε πντε νά μεταχει- 
ρισθή τήν Ιατρικήν εις επίσκεψιν ασθε
νειών,. διά τούτο καί ερώτωμενος άπε- 
κρίθη, ότι, ωφελεί περισσότερον τήν αν
θρωπότητα με τήν διδασκαλίαν, παρά 
μ ! τήν Ιπίσκεψιν, καθότι με τό πρώτον 
άποκαθκςα ίατροΰς* απίθανε δε τό 1544. 
*’ς ηλικίαν 96. χρόνων. Αφήκε διάφο
ρα συγγράμματα.

ΛΕ0ΝΝΑΤ02, υιός τοΰ Αυταίου, είς 
των τρατηγών τοΰ βχσίλίοις των Μα
κεδονίαν Φίλιππου, καί τοΰ υίοΰ αυτού 
Αλέξανδρου τοΰ Μεγάλου, μετά τον θά
νατον του οποίου εκλεχθη χαί ούτος 
μετά τοΰ Περδικκα ίπίτροπος τοΰ Μα
κεδονικού βασιλείου, λαβών εις μερί
δα τήν χωράν τής μεγάλης Φρυγίας ,

εως τοΰ Ελλήσποντου· δςερον δ| βοηθήσας 
τόν Αντίπατρον εις τόν κατά τών Ελ
λήνων πόλεμον , καί μεταβάς εις τήν 
Ευρώπην με |ν ισχυρόν ςράτευμα, ενι- 
κήθη ύπ αυτών κατά κράτος εις μί
αν μάχην. Αρριαν.

ΛΕΟΝΤΕΤλ, υιός τοΰ Κορώνου , εις 
τών μνηφήρων της Ελένης , έκςρατεύ· 
σας μετά τών άλλων Ελλήνων εις τήν 
πολιορκίαν τής Τρωχδος εκ Θεσσαλίας 
μ ! 40. πλοία. Ομ.

ΑΕΟΝΤ1 ΑδΗ2, υιός τοΰ Εϋρυμάχου, 
ςρατηγός τών Θηβαίων εις τήν ίν θερ- 
μοπύλαις μάχην κατά τών Περσών. 
Ηρόδ .

ΛΕΟΝΤΙΟ'ΝΗ, περίφημος Ιταίρα εν 
Λθήναις, ερωμένη τοΰ φιλοσόφου Επικού* 
ρου, ΰς-ερον δε γυνή τοΰ Μητροδώρου ,  
ή’τιςν'λεγεται,ότι συνεγραψεν εις ^ ττι- 
κήν διάλεκτον με πολλήν αγχίνοιαν καί 
εύφυΐχν εν βιβλίον κατά Θεοφράςου. Αθή" 

ΑΕΟΝΤΙΟΣ, Βυζάντιος σχολάςικός . 
Εζη τό 600. Μ. X. Χυνίγραψε βιβλί- 
ον περί αίρε'σεων |ίς δέκα πράξεις* ε- 
ξεδόδη εν Βασιλεία τό 1578.

ΛΚ0ΝΤΙ02, άφρονόμος, Ελλην, πα- 
τή^τής ωραίας Αθηναιδος ,  ή , Ευδοκί
ας, συζύγου Θεοδοσίου τοΰ Νεωτερου. Ου- 
τος συνεγραψε περί σφαίρας τό 400, 

ΛΕΟΤΝΚΛΛΒΙΟΣ Ιωάννης, Ιταλός· 
περιήλθεν διάφορα μέρη τής Ευρώπης* 
ελθών καί είς Κωνςαντινοΰπολιν συνε- 
γοαψε μίαν περίφημον Οθωμανικήν εφο
ρίαν. Απίθανε· τό 1595,

ΛΕ0Π0ΑΔ02 Βοΰχ Γερμανός τό γέ
νος. Εζη τό 1806, Μ, X. Αί περιηγή



σεις α^τοΰ διά τής Ααππωνίας kal 
Νορβεγίας iv τή *ρχ«>«> Εΰρώπ^, ύ- 
πάρχουσι λίαν «ιόλογοι, διά τήν όρυχ- 
τολογιχήν γεωγνωσίαν τών τόπων. Πε- 
ριε'χουσι Si χαί τ·λλάς περίεργους γνώ
σεις τής Γεωγραφίας, Εθνογραφίας καί 
τεχνολογίας αυτών. Συνεγραψε Si χαΐ 
σύγγραμμα των περιηγήσεων του Γερ- 
μανιςΐ, τό όποιον εΐνχι μέχρι τοΰ νϋν 
εις μεγάλην ύπόληψιν.

ΑΕΠΤΪΝΗΣ , εις των επισήμων εν 
Αθήναις, κατά τοΰ όποιου εγραψιν ό 
Δημοσ'ΐίνης ρητορικόν λόγον. Δημ.

ΛΕΡΟΣ Ιωάννης, Ισπανός το γόνος, 
ένδοξος περιηγητής . Περιήλθε πολλά 
με’ρη πρός κναχάλυψιν νέων τόπων. Ε
ξίχνιασε πολλά με'ρη εις τήν πλουσίαν 
Βραζιλίαν , χαί εξεδωχε τάς άναχαλυ- 
πτιχάς χύτου γνώσεις εις φως. Εζη πε
ρί τόν 16. αιώνα. Μ. Χ.

ΛΕΣΧΗΣ Λέσβιος, συγγραφείς τής 
μιχράς Ιλιάδος .

ΛΕΣΧίΔΗΖ , ποιητής άρκτος , οςις 
συνες-ράτευσε με τόν Ευμενή βασιλέα , 
όμοϋ χαΐ ό Ηυθώας c συγγραφεΰς , χαΐ 
Μαίνχνδρος δ Ιατρός.

ΛΕΤΗΣ Γρηγόριος, σοφός ίςοριχός , 
εγεννήθη εΐς το Μιλάνον . Περιήλθε τήν 
Γαλλίαν, Αγγλίαν, χαΐ διάφορα άλλα 
με’ρη τής Ευρώπης . Συνεγραψε διαφό
ρους ίςορίας, τάς όποιας1 εξεδωχεν εΐς 
τά  Παρίσια, χαΐ Λονδΐνον . Απίθανε
τό 168 2 .

ΑΕΤΟΣ Ιούλιος Πομπόνιος ,  ίνδοξος 
γραμματικός» χαΐ αρχαιολόγος. Συνεςη- 
βε μίαν ακαδημίαν εΐς τήν Ρώμην, καί

τό πρώτον ταμεΐβν τής άρχαιότητος, 
μετά τή< χαταςροφήν των Ρωμαίων ς 
Λε’γουσιν, ότι ητον υιός ίνάς Πρίγγιπος 
τοΰ Σαλε’ρνου* ίγεννήθη τά 1428. —

ΛΕΪΚΑΔΙΟΣ, υιός τοΰ Ιχαρίου, ός-ις 
ίβασίλευσε μετά τοΰ άδελφοΰ του Λ-' 
λυζίου εΐς τήν Αχαρνανίαν ,  εξ ου ώνσ- 
μάσθη χαΐ ή αυτόθι πόλις Λευχάς ; 
Στράβ.

ΛΕΎΚΙΠΠΟΣ, Ελεάτης. Ούτος ηχού
σε τόν Ζήνωνα, όςις λε’γει, ότι τά πάν
τα είναι άπειρα, χαί από αυτά τά μεν, 
ότι είναι πλήρη ,  τά δε χένά, χαΐ ότε 
εΐς τό παν εύρισχονται άπειροι χοσμοι ς 
χαί άλλα διάφορα , περί ων όρα Διο- 
γόνην τόν Λχερτιον.

ΛΕΐΚΩΝ, ποιητής· συνε’γραψε δρά
ματα, Ονος, Αοχοφόρες, Φράτορες-

ΑΕΧΗΣ, Σβεχός τό γόνος; ένδοξος φυί 
σιολόγος , μαθητής τοΰ περηβοήτου 
Σβεχοϋ Εάρλου Λίνα ίου. Ο διδάσκαλο; 
αΰτοϋ επεισεν πολλούς των μαθητών 
του νά πλουτίσωσι τήν Φυσικήν Ιςορι- 
αν διά περιηγήσεων, όπου χαΐ εγινε αί
τια διά τούτου νά ώφεληθή μεγάλως 
χαΐ ή Γεωγραφία. Εις δε τώ> μαθητών 
αυτού ητο χαι ο Αεχης , οςις αχούσα; 
τάς συμβουλάς χαΐ διδασ/. αλί ας του Sc·· 
δασκάλου του, εξεχίνησε χαΐ ήσεύ/ησε 
φυσιχώς, όλους σχεδόν τούς ύπερόορεί- 
ους τοπους, συνοδευμενος παρά των 1ω- 
άννου Εάρλου ,  Φαλχόν , Σολανδερου ,  
Φαβριχίου τοΰ Οττός χαΐ άλλων, οΐτι- 
νες εχαμον ωφελιμωτάτας ανακαλύψεις 
εις τήν Φυσιολογίαν, Βοτανικήν, Με
ταλλουργικήν, Βιογραφίαν , Γεωγραφία
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αν καί Αγρονομίαν, διά των οποί
ων καί άφήκαν τα Ιαυτων ονόματοι α
θάνατα μετά Θάνατον. Εζη δέ κατά τον 
17. αιώνα Μ. X.

ΛΕΩΓ0ΡΑ2, πατήρ τ·ΰ Αθηναίου 
ρήτορος Ανδοκίδου, θουκ.

ΛΕΩΚίιΛΗΖ, υιός τοϋ Φείδωνος τιτ 
ράννου τοϋ Αργους, Ηροδ .

ΑΕΩΚΓλΤΗΖ , ςρατηγός των Αθη
ναίων. θουκ ·

ΛΕΩΝ, Βυζάντιος, ένδοξος φιλόσο
φος, μαθητής τοΰ Πλάτωνος · κατεδι- 
κάσΟη μέ άγνωςον αιτίαν από τούς πα- 
τριώτας του’ τόν εαυμβούλιυον τινές νά 
φύγη από τήν πολιν καί να ύπαγη 
προς τούς εχθρούς, άλλ’ αυτός παρου- 
σιασθείς εις μίαν γενικήν σύνοδον εί- 
πεν, οτι Θέλει κάλλιον νά φονευδή άπ 
αυτούς, παρά νά ΰπάγη εις τούς εχ
θρούς, καί νά πολεμήση πατριωτας του. 
Αεγίται δέ, ότι όταν «βασιλεύς των Μα- 
κεδόνων Φίλιππος ήτοιμάζετο νά κινήση 
κατά τοΰ Βυζαντίου, ό Λέων μαδών τού
το υπήγε προς αυτόν, καί παρουσια
στείς τον είπεν , διατί ετοιμάζεσαι νά 
κίνησης πόλεμόν καδ ημών ·, επειδή ή 
πατρίςσου, τ$  άπεκρίθη, είναι ή ωραι
ότερα των άλλων πόλεων ,  καί τήν ά- 
γάπώ, καί ίπομένως θέλω νά τήν ί- 
ξουσιάσω . Τότε δ Λέων πρός άπόκρι- 
σίν τόν λέγει, βασιλεύ, νομίζω ότι ό
σοι έχουν ερωμένας δέν υπάγουν εις 
τάν αύλας των μέ γυμνάς σπάθας ' ό 
Φίλιππος ηρεσε την άπόκρισίν του, καί 
μεταμεληδείς επαυσε τάς Ιτοιμχσί -  

ας του ·

ΛΕΩΝ , ό γραμματικός , ό καί Κάρ 
ονομαζόμενος, άπό τήν μικράν Ασίαν . 
Συνέγραψε χρονικήν ίςορίαν των βασι
λέων τής Κωνςαντινουπολεως άπό τοΰ 
813. μέχρι τοϋ 949, ήτοι άπό τής αρ
χής τής βασιλείας Αέοντος τοϋ Αρμε_ 
νίου, έως εις τόν θάνατον Ρωμανού Tog 
Αεκαπηνοϋ · έξεδοδη εις τά Παρίσια » 
τό 1655. καί εις Βενετίαν τό 1729.

ΛΕΩΝ, επίσκοπος Ρώμης . Εζη τά 
461. Μ. X, άνήρ πεπαιδευμένος καί δι
άδοχος τοΰ Ζίξτου τοΰ τρίτου . Συνέ
γραψε πολλά έκκλησιαςικά συγγράμ
ματα εις τό Λατινικόν, και τινας ίπι* 
ςολάς εις τό Ελληνικόν πρός Φλαβια* 
νον κατά τοϋ Ευτυχοΰς , πρός Παλχε* 
ρίαν Αδγούςαν , πρός τούς εν Κωνςαν- 
τινουπολει Αρχιμανδρίτας , καί λαϊ
κούς . Εξεδοδη εν Αμβούργω τό 1614 . 
καί αλλαχού.

ΑΒΩΝ, υιός του Ευρικρατίδους. Ερω- 
τώμενος πί)τέ, ποΰ δΰναταί τις νά ζή- 
στ) εύχαριςημένος; άπεκρίθη, εις μίαν 
πολιτείαν, τής όποιας οΐ πολϊται έχουν 
ΐσην κατάστασιν, διο'τι έπεται, είπεν , 
νά ήναι αρχών τής τοιαύτης πολιτείας & 
βασιλεύς τής ειρήνης, ή δικαιοσύνη,

ΛΕΩΝ Ποντης', ένδοξος περιηγητής 
Πορτογάλλος. Εζη τό 1512. Μ.Χ. Πε
ριήλθε πολλά μέρη ε!ς άνακάλυψιν νέ
ων τόπων, Ούτος πρώτος άνεκάλυψε 
τήν Φλωρίδα.

ΛΕΩΝ Ιωάννης Αφρικανός, ένδοξος 
γεωγράφος, καί άνακαλυπτής διαφόρων 
τόπων· έζη κατά τό 1510 Μ.Χ. ΙΙερι- 
ήλθεν άπασαν τήν Αρκτικήν Αφρικήν ,
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τής δποίας χ*ί κατίςρωσε Γεωγραφικόν 
χάρτην τό' Ιί27,

ΛΕΩΝ δ Με'γαί- Βγεννήθη είς την 
Τοοκάνην, Ιγινε διάδοχος τοΰ 2ίξτου 
τοδ γ .  είς Τον θρονον της Ρώμης το 
440. Οντος δ Ποντιφιζ Ιπαινεϊται με- 
γάλως διά τον τροπον με τον όποιαν 
διώκησε τον θρονον της Ρώμη:, έπωνο- 
μάσθη Με'γας i t i  τα συγγράμματα του, 
καί διότι εφύλαζε τον λαόν του άπό τήν 
οργήν τοΰ Αττίλα. Απίθανε το 461.
ΛΕΩΝ δ δ . Εγεννήδη εις τήν Ρώμη', εν* 

δοξος Ποντιφιζ. Οταν οί 2αρακηνοί εκυρί
ευα αν τήν Σικελίαν, ουτος κατεδιωξε τούς 
εχθρούς, καί ύπεχρίωσε τούς αιχμαλώτους 
να κτίσωσι τά τειχΐ) του ναού Βατικανού· 

ΛΕΩΝ δ Αρμένιος· εχηρύχδη Αύτο- 
κράτωρ τής Κωνςαντινουπολεως, άλλα 
δια τήν απανθρωπιάν του τό 830, τον 
ίφονευσαν τήν παραμονήν των Χριςοΰ 
Γεννών , καί έκηρύχθη αύτοχράτωρ 
Μικελης δ Βάλβης. Ούτος χαταδιχαοθείς 
ώς άποςάτης ίφυλαχώθη άπό τόν ϊδιον 
βασιλέα, καί άπεφασίσθη νίι καή ζων
τανός ίαπροσθεν τοΰ βασιλεως, αλλ η 
βασίλισσα θεοδοσία έμεσίτευσε να εκτε- 
λεσθή ή άπόφασις μετά τάς έορτάς, 
τήν δε άχόλουθον νύκτα εφόνευσαν τόν 
βασιλέα, καί έλευθερώσαντες τόν Μικε- 
λην τόν εθεσαν είς τόν βασιλικόν θρόνον.

ΛΕΩΝ Φλάβιος, Αύτοχράτωρ τής Α
νατολής. Τό 468 . ήΟε'λησε νά κυριεύση 
τήν Αφρικήν, καί με μίγα πλήθος πλοί
ων έζέπλευσε, εόαπάνησε , λέγουν, είς αυ
τήν τήν έκςρατειαν σαράντα έπτά λύτρας 
χρυσίου. Αϋτη τ  πολυδάπανος ίκςρχτεία

Iko&s κακόν τέλος, διά τήν κακήν Ιδη- 
γιαν καί άναξιότητα τοΰ Βασιλίσκον. 
Ο Κέδρινος άναφέρει, ότι εις αύτόν α
ληθεύει τό γνωμικόν , ότι περισσότερον 
χρησιμεύει ίνα «ςρίτευμα Ιλάφων δι
ό ικούμενον άπό ενα λέοντα ,  παρά ενα 
ςράτευμα λεόντων διοικούμενον άπό μί
αν ελαφον.

ΛΕΩΝ ί. Ιωάννης Μεδιτσι. Είς ήλι. 
χίαν 14. χρόνων εγινε Καρδινάλης, καί 
είς τήν μάχην τής Ραβε'νης ήχμαλω- 
τίσδη άπό τούς Γάλλους καί Ιφε'ρθη είς 
τό Μιλάνον. Τό 1513. έγινε Ποντιφιζ 
τής Γώμης, ητο φίλος των πεπαιδευμέ
νων, καί ήγάπα τάς τίχνας. Απίθανε 
τό 1540, είς ηλικίαν 44, χρόνων.

ΛΕΩΝ δ Ισαυρος, Αύτοχράτωρ τής 
Κωνςαντινουπόλεως, οςις ίςάθη αρχη
γός των είκονομάχων’ με "τάς ίδιας του 
χεΐρας κχτε'κοψε τήν εικόνα τοΰ έςαυ- 
ρωμένου Χριςοΰ, ητις έςε'κετο εις τήν 
θύραν τής άγιας Σοφίας είς τήν Κων. 
ςαντινούπολιν, καί διά προςαγής του 
κατέκαυσαν όλας τάς εικόνας των Εκ
κλησιών. Απίθανε τό 741,

ΛΕΩΝ, Ιταλός , άπό τήν Μο'όενχ ,  
σοφός Γαβϊνος τοΰ ζ . αιώνος, οςις ά
φησε μιαν ΐςορίαν τής Εβραϊκής ιερο
πραξίας, καί εν σύγγραμμα περί τών 
ηθών καί εθίμων τών Εβραίων. Απέθα- 
νεν είςτήν Βενετίαν τό 1649, ,

ΛΕΩΝ Ιωάννης , περίφημος Γεωγρά
φος άπό τήν Ισπανίαν τό 1492. Οί Ι
σπανοί είχαν κυριεύσει τήν Αφρικήν, αυ
τός δό περιφερόμενος «ίς έκεϊνα τά μέ
ρη ήχμαλωτίσθη άπό πειράτας και ε-
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φε'ρθη εις τήν Ρώμην, οπού ίγινε Χρι- 
ς-ιανός. Περίφημον είναι τό σύγγραμμά 
του» το όποιον περιγράφει την Αφρικήν 
εις τήν Αραβικήν καί Ιταλικήν διάλεκ
τον. Λπεθανε το 1526,

ΑΒΩΝ Πιλάτος, μοναχός τής Κάλα* 
βρίας. Αε'γονσιν ότι εςάθη ό πρώτος ό- 
ς ις  όδίδαξε τήν Ελληνικήν διάλεκτον εις 
τήν Ιταλίαν* όδίδαξε καί τόν Πετράρ- 
χην καί τόν Βοκάτιον. ϊπήγεν εΐς τήν 
Ελλάδα, καί εσύναξε πολλά χειρόγρα
φα, όπιςρε’φων δό εις τήν Ιταλίαν εις 
τόν Αδριατικόν κολπον, κατεκάη άπο 
κεραυνόν.

ΛΕΩΝ έκτος ό όπικληθιΐς Σοφος. Η τον 
υιός τοΰ Καίσχρος Βασιλείου τοΰ Μα- 
κεδο'νος, καί διάδοχος, αύτοϋ τό 889, 
Μ. X. Είχε διδάσκαλον τόν πολυμαθή 
Φώτιον, καί ώς άγχίνους μέ τάς δίδασκα* 
λίας τοιούτου διδασκάλου ελαβε τοϋτο 
τό όπώνυμον. Ουτος ϊτελείωσε τήν συλ
λογήν τοΰ πατρός του περί των νο
μικών διατάξεων, τήν οποίαν επειτα 
δ υίο’ς του Κοινςαντϊνος δ Πορφυρογέν
νητος επεδιώρθωσε . Τό σύγγραμμά του 
εΤναι αΰτη ή έζάβιβλος ή έξηκοντάβι- 
βλος χαλλουμενη των Διατάξεων . β’. 
Των όν πολε'μοις τακτικών σύντομοί 
παράδοσις. γ ', Ομιλίαι 16. δ’. Επιβο
λή πρός Ομορον αρχηγόν των Σαρακη- 
νών. ε . ςιχοι Ιαμβικοί καί καρκίνοι 
27. 9 , Διαταξις περί τής τάξεως τοΰ 
όχκλησιαςικοΰ θρόνου, ζ \ Χρησμοί 16. 
η '. Τμνοι τινές εκκλησιαστικοί. Τα περί 
των διατάξεων όξεδοθησαν όν Πχρισίοις 
τό 1647. Τα δό τακτικά όν Λουγδούνφ

τό 1612, όν τη βιβλιοθήκη του Φ ιρ ι
κιού, καί τά λοιπά άλλαχοΰ. Απεθα. 
νε τό 9 ΐΙ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, βασιλεύς τών Σπαρτι
ατών, υιός τοΰ Λλεξανδρίδου, καί αδελ
φός τοΰ Κλεομε'νους. Εδειξε μεγάληνάν. 
δρείαν καί γενναιότητα μό τήν ηρωικήν 
καρτερίαν, μό τήν οποίαν κατεπολεμη- 
σεν εις τάς θερμοπύλας μό 300, Σπαρ* 
τιάτας τους Πε’ρσας τό 480, Π. X. Η 
σύζυγος του άναχωροΰντα τόν ήρώτησ* 
τί παραγγελίαν τήν άφινε, “  εάν άπο- 
θάνω, τήν άπεκρίθη,νά υπανδρευθής μό 
άνδρα άνδρεϊον διά νά κάμης τε’κνα νά 
με δμοιάζωσι..,, Φθάνων δό εις τάς Θερ
μοπύλας διά νά εμποδίση τήν είσοδον 
τών όχθρικών ςρατευμάτων εις τήν Ελ
λάδα, είπεν εις τους ς-ρατιώτας του. 
“  Οί βάρβαροι είναι πλησίονμας, ή πρέ
πει νά τους νικήσωμεν, ή νικώντες νά 
άποθάνωμεν.,, Εις τών ςρατιωτών επειδή 
τόν ειπεν ότι τό ςράτευμα τών Περσών 
είναι τόσον πλήθος, ώςε με τάς σαΐ
τας των σκοτίζουν τόν ήλιον. “  τοσον 
καλήτερα άπεκρίθη δ Λεωνίδας, ήμεϊς 
λοιπόν θελομεν πολεμήσει υπό τήν σκι
άν τών βελών τω ν .»  Ο βασιλεύς Ξερξης 
τόν όμύνησε νά όνωθή με τό ςρατευμα 
του καί νά τόν κάμη μονάρχην τής Ελ
λάδος, άλλ’ αυτός ήρωϊκώς τόν άπεκρί
θη, κάλλιον νά άποθάνω βοηθών τήν πα. 
τρίδαμου, πείρά νά ζω βασιλεύς ύπό τούς 
βαρβάρους, , ,  Μετά ταΰτα, εςειλε κη- 
ροκά δ ΐε’ρξης άμα επλησίασεν εις το 
ςενόν πε'ραμα τών Θερμοπυλών, προςα- 
ζων αυτόν νά ποφαδωσ^ τα όπλα.
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“  ελθέ καί λάβε , ,  απεκρίθη, μ® λακω
νικήν συντομίαν » δ γενναίος Σπαρτιά
της. Δύω ημέρας ήγωνίζοντο οί Περ- 
σαι να τον εκβάλωσιν εκεΐθεν, άλλ εις 
μάτην ,  χατεσφάγησΟν πάμπολλοι , χω
ρίς να κατορθώσωσι τίποτε. Τέλος όμως 
τοίς έδείχθη κρυμμένος τις δρόμος, καί 
ή  ύπερασπισις τοΰ ςενώματος έγινε 
πράγμα αδύνατον. Ο Λεωνίδας , προ- 
βλεπων οτι, όσοι έμεναν ήθελον άφα- 
νίσθήν, απεφειλε το μεγαλήτερον μέρος 
τοΰ μικροΰ τον φρατεύματος, καί ετά- 
6η όμοΰ με 300. Σπαοτιάτας ν’ αφι
έρωση τήν ζωήν του εις τήν τιμήν καί 
δούλευσιν της πατρίδος του. Οί γενναί
ο» ουτοι Σπαρτιάται έπεσαν κατεπάνω 
των εχθρών, καί έσφαζαν εωσοΰ κατε- 
κόπησαν όλοι. Δύο μόνον εξ αύτων, οι- 
τινες έτυχαν ναλείπωσιν, έπεζησαν μετά 
τήν μάχην. Δια τούς λοιποί ς ήγε'ρθη μνη- 
μεϊον φερον τήν Ιξής επιγραφήν. “  Ω 
ξενε! είπε εις τούς Λακεδεμονίους ότι 
κειμεθα εδώ, ύπακούοντες εις τούς εκεί
νων νομούς,,.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αλεζανδρεύς, επιγραμ
ματοποιός, έζη έπΐ Νερωνος τό 80. Μ. 
X. Τα συγγράμματα τούτου ε’ξεδόθη- 
σαν υπό τοΰ Χοιςοφορου Μεϊνεκίου εν 
Λειψία τό 1791.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Ταραντΐνος, επιγραμ
ματοποιός, έζη τό 270, Π. X. Τά έ-; .. 
γράμματ* τούτου έξεδσθησχν έν Λει
ψία μετά τοΰ Λεωνίδνυ τοΰ Αλεξάν- 
δρε’ωι.

ΛΕΩΝ ΙΔΗΣ, Αλεξανδρινός, Ιατρός, 
ζήσας μ,τά τον Γαληνόν, καί συγγρά-

ψας Ιατρικός θεωρίας, καί παρατηρή
σεις περί παθών. Λετ.

ΛΕΩΠΡάΠΗΣ, πατήρ τοΰ περίφη
μου ποιητοΰ Σιμωνίδου , εκ τής νήσο» 
Κε'ω. Σιμ. Ηρόδ.

ΛΕΩΣΘΕΝΗΣ, ςρατηγός Αθηναίος» 
όςις ές-ράτευσε κατά τοΰ Αντιπάτρου 
τό 329. Π. X. καί πληγωθείς εις τήν
κεφαλήν μέ λίθο; άπεθανε.

ΛΕΩΤΓΧΙΔΗΣ, βασιλεύς τής Σπάρ
της, εκ τής οικίας τοΰ Προκλεους, δσ· 
τις εις τήν ίν Μυκάλη μάχην , έδειξε 
μεγάλην γενναιότητα , καί ςρκτηγι- 
κήν εμπειρίαν , κατακαύσας τά πλοία 
των Περσων καί εξολοθρεύσας όλοτελα 
τό Περσικόν φράτευμα. Απέθανεν εις τήν 
Τεγε’αν, βασελεύσας τό 451.Π. X.

ΛΕΩΤϊΧίΔΗΣ , Σπαρτιάτης, υιός 
τοΰ βασιλε'ως Αγιδος τοΰ πρώτου, τον 
οποίον οί Λακεδαιμόνιοι υποπτευόμενοι 
ώς νόθο ν, μετά τόν θάνατον τοΰ πα- 
τρός του, δεν τόν άφήκαν νά βασιλευ- 
ση, άλλ" έβαλαν ε’ς τόν θρόνον τον 
αδελφόν τοΰ Αγιδος, τόν Με'γαν Αγη* 
σίλαον. Εενοφ.

ΛΕΩΧΑΓΗΣ, περίφημος άγαλματσ- 
πο.ός, Αθηναίο; , άκμάσας περί την 
102, Ολυμπ.

ΑΗΣΒΟΝΑΞ g ρήτωρ, ήνθει εις τό* 
καιρόν τοΰ Τιβ·ρίου Καίσαρος τό 57. 
Μ. X. Συνέγραψε 16. λόγους πολιτι
κούς, εκ των όποιων δύω μόνον σώζον
τα ι, έκδ. ε’ς τήν συνάθροισιν των Ελ- 
λήνων πολίτικων ρητόρων.

ΛΙΒ^ΝΙΟΣ, των σοφιτών ό περιφη
μότατος, εγεννήθη από γένος επίσημον
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είς τήν Αντιόχειαν το 314. Μ. X. Αφιέρω
ση διολου εις τήν σπουδήν των μαθη
μάτων* καί άφοΰ έπροχώρησεν αρκετά 
είς τήν πατρίδα του» ύπήγεν εις τάς 
Αθήνας, όπου διατρίψας 4 . χρόνους, ά- 
πήλθεν εις Κωνςαντινούπολιν, όπου άρ
χισε να γίνεται ένδοξος διά τήν ρ'ητο- 
ρίχήν του καί νά εύφημήται παρά πάν
των. Αλλ άπό ζηλοτυπίαν τοΰ 
σοφιςοΰ Βεραρχίου συχοφαντιθεΐς ώς μά
γος, έδιωχθη άπό τήν Κυβέρνησιν. Απελ- 
δών δε είς Νικομήδειαν, πάλιν διά τής 
ρητορικής του άπε’κτησε μεγάλην φή
μην, ω ςε χαΐ ό Ιουλιανός τον εθαύμαζβ 
και τόν έτίμα μεγάλως· λαβών δί τήν 
αδειαν παρά τοΰ Καΐσχρος Γάλλου, ά- 
πήλθεν είς τήν πατρίδα του τό 354 . 
όπου χαΐ διέμεινεν εως είς τό τέλος 
,τής ζωής του . Σώζονται πολλά των 
συγγραμμάτων τθυ· τό ύφος του δέν εί
ναι το'σον γλαφυρόν, διότι είναι χαλλω- 
πισμένον μπέρ τό δέον μέ τήν ρητορι
κήν καλλιέπειαν» θεωρούνται όμως τά 
συγγράμματά του ώς κανών, καί ςάδ- 
μη τής φράσεως των Αθηναίων , τά  ό
ποια είναι ά. Προγυμνάσματα. β , Με- 
λεται. γ. Λόγοι.δ. Επιςολαί. Εξεδοθη- 
σαν υπό Φεδερίκου Μωρέλλου έν Παρι- 
σιοις τά 1606, τά Προγυμνάσματα με
τά σημειώσεων, καί τά λοιπά παρ άλ
λων, περί ών όρα τήν Ελληνικήν βιβλιο
θήκην Ανθίμου Γαζή. Βιβλ. β. φόλ. 126,

Δ1ΒΕΡΑΛ02, Αντώνιος. Ζ. Αντώνι
ος Λιβεράλος.

ΛΙΒ102 Ανδρόνικος Ελλην. Εζη τό 
290. Π. X. ποιητής τραγικός αρχαιό

τατος. Οΰτος πρώτος έδωκί μορφήν 
είς τό θέατρο ν τών Γωμαίων . Συνέγρα
ψε Λατινιςϊ πολλάς τραγωδίας, τών ο
ποίων λείψανα μόνον άπεσωθησαν, έχδ . 
εις τό σώμα τών παλαιών Λατίνων 
Ποιητών τοΰ Ματταίρου.

Λ1Β102 Μάρκος. Αφοΰ ένιχησε τόν 
Αδρουβάλην τόν παρεκίνουν νά Γφονεύση 
τους εχθρούς, όσοι έφευγον, άλλ αυτός 
ας-ειως άπεχρίθη, άς άφήσωμεν καί με
ρικούς διά νά φέρωσι τήν έΐδησίν οτι  
τούς ένικήσαμεν

ΛΙΓ0ΠΊ Α2 Ελλην· εζη τό804 . Π. 
X. Οΰτος πρώτος τών Ελλήνων έπλευ
σε τον Ατλαντικόν Ωκεανόν.

Λ1 ΚΙ ΝΙΟΣ Κρασιος Πούβλιος, λαμ
πρός άπό τά γένος τών Κράσσων, άπό 
τούς όποιους πολλοί έςάθησαν ύπατοι κα
τά καιρούς. Ανέβη είς τό ύψηλότερον 
αξίωμα τοΰ Ποντίφικος τό 131. Π. X. 
Επειτα δε παραιτηθείς άπ αυτό, έλα
βε τήν ςρατηγίαν , καί διέβη είς τήν 
Ασιαν μετά τής τρατιας κατά ποΰ Α~ 
ριςονικου, νικηθείς Si είς μιαν μεγά
λην μάχην έλήφθη αιχμάλωτος ύπό 
τών Ηρα/ών μισθοφόρων τοΰ Αριςονι- 
κου * ειτα παροξΰνας είς οργήν τον ςρα- 
τιώτην όςις τόν συνέλαβε, έφονεόθη παρ 
αύτου με τό ξίφος, καί ετάφη είς τήν 
Σμύρνην.

Λ1Κ1Ν102 Κράσσος, Μάρκος, κατ 
άρχάς υπηρέτης, μετά ταυτα όμως έ
γινε πλουσ-.ώτατος, ή Η καταγραφή τής 
καταςάσεως του έφθασεν είς 7700. τα- 
λαντα. Ο φόβος τοΰ Κίνα και του Μά
ριου τόν εβίασε νά περάση είς Ιαπανι-
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αν, όπου 5τον χεχρυμμε'νος οχτώ μήνας, 
εις εν σπήλαιο/, επανελθων 5$ παλιν 
εις τήν Ρώμην, εγινε Πραιτωρ κατά τ° 
71. Π. X. Ενίκησε τον ς-ρατηγόν των 
άποςατών Διλαν Σπάρτακον' το is  ε
πόμενον έτος εγινεν ύπατος μετά τον 
Πομπηίαν, επειτα is  χαΐ Κήνσωρ. Λα” 
βών is  εις το μέρος του τήν Συρίαν» 
και διαβάς διά τής Ιουδαίας εσύλησε 
τόν ναόν τής Ιερουσαλήμ' εκίνησε πόλεμόν 
χατά των Περσών, άλλ ήφανίσίη χα~ 
τά κράτος τό ς-ράτευμά του άπό το ξί
φος τοΰ ςρατηγοϋ των εχθρών Σουρενα" 
Τέλος προσκαλεσβείς & Κράσσος παρά 
τοΰ έχ9ροΰ εις συνομιλίαν, χαΐ μή δυ- 
νάμενος νά άποφύγη τοΰ το, εφ ονεΰθη με 
τά όπλα εις τάς χεΐρας τό 53, Π. X, 
Καί εφάλη ή κεφαλή του είς τόν Ο- 
ροΰτην τόν βασιλε'α των Περσών.

ΛΙΚ1Ν10Σ Φλάβιος Βαλεριανός, A3- 
τοχρατωρ των Ρωμαίων, υιός ενός χω- 
ριχοΰ τής Πογδ ανίας, εφίασεν εις τά 
μεγαλήτερα αξιώματα . Ο Μαξιμιανός 
Γαλλεριος συςρατιώτης του ΰπεραγα- 
πών αυτόν τόν εκαμε χοινωνον τοΰ βα
σιλείου του τό 307 . Μ. X. εις εν με. 
ρος τής Σερβίας χαΐ μέρος τής Βαρβα- 
ρίας» καί ό Κωνφαντΐνος ό Με'γας βλ ε
πών τήν δραςηριότητά του εφιλιώίη 
μετ’ αίτοΰ καί τοΰ εδωκε τήν αδελφήν 
■του Κωνςαντίαν είς γυναίκα τό 313 , 
καδ ον καιρόν ενίκησε καί τόν Μαξι- 
μϊνον, όποταν τόν εβίασε νά πίη τό 
φαρμάκι. Αλλ αυτός φδονών τόν Κων 
φαντΐνον, ηρχ'-βε νά διώχη τους Χρι- 
ςιανοΰς, όΟεν 0υμω9εις ό Κωνςαντΐνος ο*

χινή9η κατ’ αύτοΰ,χαί ίσυμβιβάσδη λα - 
^ών τήν Ιλλυρίαν καί τήν Ελλάδα. Α -  
πεδανεν εις τήν Θεσσαλονίκην τό 324,

ΛΙΝΑΪΟΣ Ζ. Κάρλος Αιναϊος. 
ΛΙΝΝΕ02 Κάρλος, εγε/νήδη εις τήν 

Χοεκίαν, τό 1707, Καί άπε’δανε τό 1776. 
Εφάδη περίφημος' φυσικός χαΐ σατανι
κός, οΰτος εξεδωκεν εν νίον σΰφημα τής 
βοτανιχής.

ΑΐΝΟΣ Χαλκιδεύς , υιός Απολλωνί- 
ου, Λεγουσιν οτι ουτος πρώτος εφερεν 
άπό τήν Φοινίχην τά γράμματα εις 
τους Ελληνας, καί ότι εγινε διδάσκα
λος των γραμμάτων εις τόν Ηρακλεα ,  
χαί οδηγός πρώτος τής Λυρικής, Ζ , 
Κάδμος.

ΛΙΝΟΣ, ετερος ποιητής, Θηβαίος .
ΑΙΟΤΕΝΑΝΤΟΣ Αδάμ Ααξμάνος, έν

δοξος ναυτικός Ρώσσος. Ουτος εςάλη 
παρά τής βασιλικής αυλής εις τήν I- 
απονίαν, εις σύςασιν εμπορικής κοινω
νίας μεταξύ τοΰ βασιλείου τούτου και 
τής Ρωσσίας. Αλλά καθ’ οδόν εκαμε 
πολλάς δπωφελεΐς άνακάλόψεις , οπού 
καί εδαυμάσδη χαΐ ενταυτφ άπείανατί- 
σδη. Εζη περί τό 1790 , Μ· Χ« 

ΛΙΟΤΤΟΣ, ίνδοξος συγγραφεΰς, χαί Ια
τρός άριςος, οπαδός τοϋ Θε οφίλου Bovs- 
του. Εζη περί τάς άρχάς τοΰ δέκατου ογ
δόου αίώνος. Αφήκε σύγγραμμα χαί αύτός 
επιγραφόμενον Πρακτική Ανατομή. Εις 
αυτό συνήγαγε καί συνετάξ*ν όλας τας · 
Ανατομικός παρατηρήσεις των προ * ν  
τοΰ Ιατρών ανατομών, χαΐ τάς ΐδικας 
του, Η διά τής Ανατομής γεννηδεϊ®* 
εξετχσις τών νοσοποιών αιτιών, εδωκ*
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με’γα φως είς την Παθολογίαν. Την σή
μερον ή Παθολογία δέν ίζε-cat εις
τήν θεωρίαν μόνων των κακοχυμιών, και 
της πλησμονής ή όλαττάσεως των χυ
μών, άλλα καί είς πράγματα αισθητά 
καί υποπίπτοντα είς τήν ορασιν* δί αΰ- 
τής τής Ανατομικής εξετάσεως £φδα- 
βαν οι Ιατροί να γνωρίσω οι τάς α ίτία ί 
πολλών παθών, καί κατ’  έξαίρεσιν τών 
προερχόμενων εκ τής οργανικής βλάβης 
τώ ν σπλάγχνων,

ΛΪΠΠΗ2 Λορε'ντσος, ζωγράφος , καί 
ποιητής ένδοξος. Εγεννήθη είς τήν Φλω
ρεντίαν τό 1606. καί άπε'δανε το 1664. 
Αφΐκε διάφορα συγγράμματα καί είς 
τάς δύω τε'χνας.

ΛΙ2ΛΙ02 αγρονόμος . Ζ , Κρού'ερος 
Λισλιος,

ΑΙΦΛΑΝΔΟΧ Βενιαμίν Βεργμάνος, έν
δοξος άςρονο'μος καί γεωγράφος. Εζη 
περί τον δε’κατον όγδοον αιώνα Μ. X, 
Οοτος αφήκε |λίαν περιγραφήν τών νο
μάδων Καλμουκων, ήτις εξηγεί καλώς 
τά  περί τοΰ εδνονς τούτοι*.

ΛίΧΤΡΝΧΤΒΙΝ Ερρίκος Δοκτωρ, Γερ
μανός τό γε'νος, αριςος περιηγητής ’ Ου„ 
τος περιήλδεν άπαντα τά με'ρη τής 
Μεσημβρινής Αφρικής, καί εκαμε άξι- 
ρλογρυς ανακαλύψεις περί τόν δε’κατον 
ό'γίοον αιώνα. Αφήκε γεωγραφικόν χάρ
την τής μεσημβρινής Αφρ’-αής τών ύπ’ 
αϊτόν ανακαλνφθεντων τόπων,

AIXTHNiTEl'N02 Γερμανός, άριςος 
γεωγράφος, Ούτ*ς διώρθιοσε καί έξε'δε- 
?ε πολλούς γενικούς γεωγραφικούς π ί
νακας, διά των άοίςων αύτον βοηδημά-

τω ν . ϊυνε'γραψε και μίαν όπιφημσνικο- 
τάτην Γεωγραφίαν, περιγράφονσα άκ- 
ριβώς άπαντα τά γνωςά με'ρη επί τήν 
γτ,ϊνον σφαίραν. Εζη δε περί τόν ,δε'κα- 
τον έβδομον αιώνα Μ. X.

ΛΙΨΚΗΣ Γερμανός, Ινδοξος γεωγρά
φος. Ουτος μετά πολλούς κόπους καί 
άσκήσεις διώρδωσε τήν Μαθηματικήν 
τών πινάκων τής Γεωγραφίας άκρίβει- 
αν, καί εσύτησε δ! επιδείξεων καί τής 
πείρας τήν τερεωγραφικήν αύτών εκδε* 
otv, τό όποιον καί άπεδεχθησαν οί σύγ
χρονοι αύτοϋ. Συνε'γραψε καί μίαν επι- 
ςημονικοτάτην Γεωγραφίαν· αυτός ε- 
καδάρισε τήν Γεωγραφίαν άπο τάς αη
δείς ειδήσεις καί διηγήματα* επε’ςησεν 
εις αύτήν κριτικήν αύςηροτεραν* επηύ- 
ξησε καί διεταξε όρδότερον τό σύςημα 
αυτής, καί Ιδειξε πολούς νε'ους τρόπους. 
Διά πάντων τούτων άπε'κτησεν ή Γεω
γραφία αύτοϋ πάσαν σχεδόν τήν ενδε- 
χομίνην ε’ντε'λειαν καί βεβαιότητα* ώσ. 
τε θεραπεύει σχεδόν πάσαν τήν φιλομά- 
δειαν τοΰ περίεργου άναγνώςου κατά 
πάντα. Εζη δε περί τόν δεκατον έβ
δομον αιώνα,

Λ0ΒΙΤΙ02 Γερμανός, κάλιςος γεω
γράφος κεί φυσικός. Αφήκε άξιολογον 
Γεωγραφίαν, καί γεωγραφικόν Ατλαν- 
τα. Τπήρξε δέ περί τά με'σα τοΰ δέκα
του εβδόμου αίώνος Μ. X.

Α0ΓΓΪΝ02 Διονύσιος,φιλόσοφος, καί 
κριτικός, «γεννήθη είς τάς Αδήνας* εί
χε μεγάλην ύποληψιν διά τήν πολυμά- 
δειάν του καί μνημονικόν. Ζηνοβία ήΒα- 
σίλισσα τής Παλμύρας εμαδετά ελλη-



νικά από άυτόν χ »  τον «χ*μ* fineup* 
γόν της* 3τχν αΰτη ή βασίλισσα ^Χμα- 
λωτίσθηύπο τοϋ Χαίσαρος Αυρηλιανοϋ, 
ήχμαλωτίσθη χαι αυτός **ι υπεφερε 
γενναίως τόν θάνατον -to 273 . Π. X. 
Ουτος ό περιβόητος άνήρ εκαλείτο καί 
ζωσα βιβλιοθήκη* σώζεται μόνον το πε* 
Ρΐ ϋψους σύγγραμμά του.

ΛΟΓΓΟΣ, ΜυθιςοριΟγράφος, συνέγρα· 
ψε των κατά Δάφνην χαί Χλόην ποι- 
μενιχών βιβλία τεσσαρα, ix8, i t  Πάρ_ 
μα το 1786. Κζη το 410, Μ. X,

ΛΟΓΙΑΖΗΣ Ιο'φρης Γαρχίοις Ισπανός, 
άριςος περιηγητής. Ουτος «πλεύσε άιά 
τοί Μαγελλανιχοϋ πορθμού καί έξηχρί- 
g ia a t  πολλά αγνέ*?* μέρη . Εζη περί 
τάς άρχάς τοϋ δεκάτου πεμτου αίώνος 
Μ. X.

ΛΟΖΙΕΓΟΣ Βχ&ρίος Γάλλος, ένδοξοί 
άναχαλνπτής. Εζη κατά τον χρόνον 
1794. Μ. X. Περιήλθε τήν Λουΐζιάναν, 
χαΐ πολλά άλλα μέρη, p i σημαντικάς 
χαΐ ωφελίμους άνακαλύψεις εις τήν Γε
ωγραφίαν . Εγραψε δε περί των μερών 
τούτων ακολούθως ,  οιον περί των χα~ 
τοίχων, προϊόντων, πολιτισμού, ηθών > 
εθίμων, περί των όρέω>, λιμνών χαι 
ποταμών, καί όςησε χαΐ Γεωγραφικόν 
χάρτην άξιόλογον.

ΛΟΪ Α ΡΔΙΕΛΗ2 Γάλλος ένδοξος. Πε. 
ριήλθε τά παραθαλάσσια των Κάφρων, 
χαΐ άιετριψεν αρκετόν καιρόν εις τήν 
γην των Μαχάσων, οπού έξιχνίασεν α
κριβώς τήν θεσιν των μερών τούτων, καί 
όλα τά άνήχοντα εις τά γεωγραφικόν 
είδος, χαΐ εδωσεν εις τούς μεταγενεςέ-

ρους διαφόρους γνώσεις. Συνέταξε καί 
άχριβέςατο* γεωγραφικόν χάρτην, Κζη
περί τόν άε'κατον εοόομον αιώνα Μ.Χ.

ΛΟΪ ΕΤΟΣ Ιερεύς Γάλλος. Εζη τά 
1700, Μ. X. Περιήλθε χατά τό επΓτής 
Γουινέας Ισίνιον, χαί είωσεν ακριβείς 
γνώσεις.

ΛΟΙΦΛΙΓΓΟΣ φυσιολόγος. 1 . Κάλ·* 
μΟς Λοιφλιγγός.

Λ0Ε Ιών Αγγλος, ενίοξος περιηγη· 
τή ς . Ετοιξείάευσεν είς τήν Γουινέαν , 
Κατά τόν άεύτερον αΰτοδ άνχχαλυπτι- 
χόν άπόπλουν εις τά άυτιχά μέρη τής 
αρκτικής Αμεριχής ,  λέγονσιν ότι άνε* 
χάλυψε τόν μεταξύ Ααιας χαΐ Αμεριχής 
πορθμόν, όμως διετηρήθη τό πράγμα μιπ 
ςικόν, Ανεκάλυψε χαΐ άλλα μέρη έπω- 
φελή εις τήν Γεωγραφίαν* Εζη περί τά 
1550.Μ.Χ,

ΑΟΚΗΖ, Ιωάννης, i t i οζο( μεταφυσι
κός Αγγλος. Ουτος συνέγραψε άιάφορα 
συγγράμματα περί πολιτικής, χαΐ-πε
ρί ανατροφής τών παίάων. Απίθανε το 
1693, είς ήλίχίαν 60. χρόνων.

ΛΟΚΜΑΝΟΣ, περίφημος φιλόσοφος 
Αιθίωψ. Οί Αραβες λέγουν ότι είναι ο 
συγγραφεΰς τών μύθων τοϋ Αισώπου, 
χαι οτι ά Αίσωπος είναι μετχφραςής. 
Τινες ίέ λεγουσιν ότι άΛοχμάνος είναι 
ό ίδιος Σολομών. Ουτος ά φιλ.σοφος ό-* 
άόξαζεν «να Θεάν, ένασχολβύμενος είς 
τήν άρετήν.

ΑΟΛΛΑΡΔΗ2, Γερμανός, άνήρ αν
δρείος, χαΐ περίφημος θεολόγος. Απί
θανε τό 1322»

ΑΟΛα ΙΑΝΟΣ, Βφεσίος, αοφιςής ά-



χρημάτισε μαθητής Ησκιου τοΰ Ασσυρίου ,  τος -jrepfiTX&s τάς Ανατολικά? Ινδίας, 
έζη επί Αδριανοΰ τοΰ Καίσαρος , Συ- την Κεϋλόνην, την Ερυθρόν θάλασσαν # 
νεγραψε -κερί φιλοσοφίας · την Αίγυπτον καί Αβυσσινίαν, καί βδη-

ΛΟΜλΖΗΣ Ιωάννης, εγεννήθη εις τό μοσίευσε πολλάς νέας γνώσεις των τό- 
Μιλάνον το 1598 . Εςάθη ζωγράφος, πων τούτων. Εζη περί τόν δεκατον εβ- 
εσύνθεσε καί διάφορα συγγράμματα, τό δομον αιώνα. Μ. X. 
περιφημότερον είναι εν περί ζωγραφι- ΑΟΓΔ Ανσών Αγγλος. Ηκμαζε περί 
κης εις επτά βιβλία. τα μέσα τοΰ δεχάτου έβδομου α’.ώνος

ΑΟΜΠΧί’ΔΟΣ, εγεννήθη εις τό Πα- Μ. X. Τούτου ό περίγειος πλους εκοι- 
ταυίον. Εςάθη μαθητής τοΰ Πετραρχου, νολόγησεν άκριβεςέρας ειδήσεις τής νή- 
ετελείωσεν εν σύγγραμμα των ένδοξων σου Ζουάς Φερναδετης, των δυτικονοτί- 
άνδρών, τό όποιον ό διδάσκαλος του εΐ_ ων παραθαλασσίων τής Αμερικής, κα1· 
χεν αφήσει ατελές. των Ααδρονων νήσων . Προστοΰτοις δι·

ΑΟΠΕΓΗΣ Λεγάσπίος Ισπανός, ενδο- ηρμήνευσε τά θαλάσσια ρεύματα , καί 
ξος |άνακαλυπτής καί άριςος φυσικός · τούς περιοδικούς ανέμους, και έκαμε 
Εζη περί τό έτος 1560. Μ. X. Ουτος γνωςάς διαφόρους νήσους, κειμένας με- 
Ιςάλη μετά τοΰ Ορδανιέτα παρά τοΰ ταξΰ των Ααδρονων καί τής Καλιφορνί- 
το’τε βασιλεύοντος έν Ισπανία, πρός ας, έχων τήν οδηγίαν τίνος θαλασσίου 
άνακάλυψιν νέων τόπων. Οθεν έζέπλευ- πίνακος των Ισπανών . Ο περίπλους ού* 
«εν άπό τήν Ευρωπαϊκήν Ισπανίαν, εις τος έξετελ.εσθη Ιντός 5. ετών .
<ιήν Κέαν Ισπανίαν, καί εντεύθεν εις ΛΟΡΔ Μακαρτνεος Αγγλος . Ουτος 
τάς Φιλιππίνας νήσους, οπού καθ οδόν έςάλη πρέσβυς εις τήν Κίναν το 1792* 
έκαμε επισήμους άναικαλύψεις. Εντεύθεν Μ. X. Περιήλθε άπασαν τήν Αειαν καί 
διαπλεύσας τόν μέγαν Ωκεανόν έφ5ασεν Αφρικήν μέ ωφελίμους άναχαλύψεις, έ -  
*ίς τάς Καναρίους νήσους, καί έκεϊθεν /ων συνοπαδούς τον τε Σταουτονά καί 
ϋπήγεν εΐς τό Ευελπες ακρωτήριου, όπου Βαρροβον, έξ ών ό μεν πρώτος περιέ- 
χαί έμετρησε μίαν μοίραν τοΰ Μεσημ-- γράψε τήν περιήγησιν τής Κίνοις, καί 
βρινοΰ. Συνεγραψε δε φυσικώς περί πάν. μικρού μέρους τής λοιπής Ασίας , ό δε 
των των ύπ’ αυτοΰ άνακαλυφθέντων, δεύτερος συνέγραψεν ιδιαιτέρως κοιί διε_ 
και περιηγηθεντων τόπων , καί έςησεν ξοδικώς τήν επί τήν Κογιγλίαν περιή- 
άκριβεςατον γεωγραφικόν πίνακα . Ε- γησιν, καί τήν έκεϊ αυτών διατριβήν · 
τιμήθη δε μεγάλως μέ αξίωμα καί με Εζη δέ περί τά τέλη τοΰ δεκάτου εβ- 
μΐσίον αρχιον τοΰ ζην. Απεθανε δέ εις δόμου αιώνος. Μ, X, 
τό Το'λετον, επαρχίαν τής Ισπανίας. ΛΟΡΕΝΠΟΣ , Ιταλός άπό τήν Πί-

ΛΟΡΔ Γεώργιος, Βαλεντιος, Βισκοΰν- ζαν. Συνέγραψε μίαν ΐςορίαν εις τίχους 
τ«ί> Αγγλος τό γένος, ένδοξος ανήρ. Ου- περί τής «χςρατείας τωΠιζάνων τό 114.
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εις νήσους τινάς τή« Μεσογείου θα
λάσσης, τάς όποιας έκυρίευσαν.

ΛΟΊΓΒΑΝ0Κ , ένδοξος άνατόμος xa't 
άριςος φυσικός. Ηκμχζε κατά τον χρό
νον ]670. Μ. X. Ουτος ε/ησχολήθη υ
πέρ τούς Ιξήκοτχ χοο/ο»ς, 5 ιά να κα" 
τασχέυαση τα θχυμχςά έχει/α μικρο
σκοπία, Six των όποιων α/εκάλυψεν εν 
τή φύσει νέο/ κοσμον, έως τότε αγνώ- 
ριφον . Εκαμε πολλάς καί άξιολογουΐ 
παρατηρήσεις εις τά οπτικά νεύρα, εις 
το αίμα των ζώων, εις τόν χυμόν των 
φυτών, ε!ς την πλοκήν καί ΐ/φχσμα τών 
δένδρων, Ανεκάλυψε τά άκρα των λε 
πτοτάτών αρτηριών, σνγχοινωνοΰντχ κα[ 
άναστομούμενα μέ τ ις  φλέβας κτλ . 
Αλλ ή ευρεσις τώ/ σπερματικών ζωυφί
ων, ή γε /ομένη τώ 1677, έτει, τον χ-
πεκχτέςησε περιβόητου . Είδεν ουτος 

< , · -  -  * '«  με απορίαν εν τω του αρρενο; σπερ
μάτι μικρά τινα ζωύφια έπιπολάζοντα 
παραπλήσια κατά τό σχήμα μέ μικρά 
τινα βατραχεία" έφαντάσΟη όμως παρα- 
λ όγως, ότι αυτά τά ΐόια ζωύφια ήσαν 
τά πρώτα σχέδια καί αί διατυπώσεις 
τοΰ εμβρύου, καί ότι τό θήλυ έν τή συ
νουσία μετά τοΰ άρ’ρενος δεν χρησιμεύ
ει κατ άλλο τι, εΐμή καθότι παρέχει 
τον τόπον καί την έδραν, εν ώ τό έμ ' 
βρυον εισέρχεται καί εμφωλεύει. Η τοι~ 
αύτη υπόδεσις έκλόνισε πρός καιρόν τά4 
παλαιάς περί γεννέσεως θεωρίας · τίνές 
όμως έπειτα ήρνήίησαν τήν ΰπαρξιν των 
ζωυφίων £ν τω του ίρρενος σπέρματι . 
( Η περί γεννέσεως θεωρία είναι μυφήριον 
ακατάληπτο/, η μάλλον είπεΐν, ή αβυσ-

σος εΓς τήν όποιαν καταποντίζεται ή 
τών φυσικών περιέργεια. )

ΛΟΓΓΟΣ, ένδοξος Καρδινάλης, οσ- 
τ ις εςάθη καί πατήρ τών πτωχών. Ου. 
τος πρώτος έφερε τό Ιατρικό/ κί/α ε’ς 
τήν Ευρώπην. Απέθανεν εις τήν Γώμην 
τό 1600.

ΛΟΪΓΓΗΣ Μαρτίνος, Ιταλός , κάλ- 
λις-ος Αρχιτέκτων, έκτισε· διάφορα κ τ ί
ρια εις τή/ Γώμην, καί τήν νέαν τώ/πατι- 
ρων Εκκλησίαν. Απέθανε τόν 16. Αιώνα- 

ΛΟΤΔΟΒΪ ΚΟΣ Αοισμάν, ένδοξος Γερ
μανός. Εζη περί τόν δέκατον όγδοον 
αιώνα. Περιήλίε τήν Ασίαν καί Αφρι
κήν, καί έκαμε ίπισήμους ανακαλύψεις, 
έγραψε δέ διεξοδιχώς άπαντα τά ΰπ ’ 
αυτού ά/ακαλυφθέ/τα μέρη . Η διά τής 
Σκανδιναυίας πίριήγησίς του περιγράφει 
καλώς τήν φιλοτεχνίαν , μιταλλορ//1- 
αν , καί μεταλλουργίαν τών μερών 
εκείνων.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Νορδεν Φριδερίκος, 
Δανός τό γένος, επίσημος ψ/χύαϊχος . 
Περιήλθε τή/ Αίγυπτον, έως τούς κα- 
ταράκτχς τοΰ Νείλου ποταμού . Περι- 
ήλθε προσέτι άπασαν τή/ Αφρικήν καί 
έκαμε άξιολόγους ανακαλύψεις επί τής 
ερήμου Ζαχάρας, καί επί τών παραθα
λασσίων τής Ασίας. Συνέγραψε Γεω
γραφίαν χχριβες-χτη/, όλων τώ/ ΰπ αυ
τού άνακαλυφθέντων τόπο)·/, έν ή περι
γράφει περί τώνόρέων, ποταχώ/, λιμνών, 
νήσων κ . τ. λ. άκολούθως περί τώ/ κά
τοικο»/ εκάςου μέρους, περί τής θρη
σκείας αυτών, βιομηχανίας, διοικησεως , 
ηθών, έθίμω/ καί χαρακτήρος * π ρ:
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*ων προϊόντων {κάς&υ to sou, π ίρ ίτςΰ  
κλίματος, άέρος, χαί περί τής δέσεως 
ίχάςου τόπου, Εξέδωχε δ* xat γεωγρα
φικόν χάρτην όλης τής Αφρικής χα{ 
Ασίας . Τούτον ήκουλοΰθησαν πολλοί 
των μεταγενεςέρων . Εζη περί τα pit' 
οχ τού δέκατου έβδομου αϊωνος.

AOrliZHZ Καδαμόςος Ζ. Καδαμόςος 
Λουίζης.

ΛΟΪΪΝΤΡΑΝΔ02 , επίσκοπος Ιτα- 
λός, οςις έσύνθεσεν εις εξ βιβλία ίς.ορίχν 
τ ις  Ευρώπης. Η «δει τόν ί. αιώνα, 

ΛΟΓΙΟΣ Αντώνιος Βουγαινοίλλος, 
Γάλλος το τίνος. Εχρημάϊισε περί
φημος θαλασσοπόρος, Γεωγράφος καί 
φυσικός άριςος. Εζη περί τά μέσα του 
δεχάτου έβδομου αιωνος. Ο έπωφελεςχ- 
τος περίγειος πλους Τούτου τοΰ περι
βόητου άνδρός ήρμήνευσε τας εχβολά.ς 
τοΰ Πλάτα ποταμού, καί τούς περί αύ· 
τάς τόπους}. Ιίερ'ιέγραψεν άχριβέςερον 
τάς ύπό των ΙσΛκνών δικαίως άπαιτου- 
μέ,ας Μαλουΐνας νήσους. Εκοινολογησε 
πολυτίμους ειδήσεις περί των Ηαταγόνων 
καί Πεσεραίων* ά,νεκαλοψε το έπικύνδνον 
αρχιπέλαγος,. χαί τήν. Ο ταίτην, τήν ο
ποίαν ώνομασε ΝέχνΚύθηραν’ διότι δεν ή- 
ξευρε/, οτι άπέβη εις αυτήν πρό οκτώ μη
νών ο Αγγλος Βαλλίσιοε, χαί οτι αυ
τή ήτον η αναχχλυφθεϊσα, καί ονομα- 
σθεΐσα υπο τοΰ Κουϊερου Σαγιταρία. 
Τας περί την Ο ταιτην . νήσους ώνομα- 
σε Βουρβονειον Αρχιπέλαγος. Μετά ταΰ- 
τα άνεχαλυψε τας ναυτικάς νήσους, καί 
τάς μεγάλος Κυχλαδας. Μετά ταυτα 
άνεχάλυψε τας Λουισιαδχς νήσους,, χαί

πλεΰσας διά τίνος πορθμού μεταξύ δύω 
μεγάλων νήσων κείμενου, -ευρεν ίπ ί τής 
Νέας Ιρλανδίας τον λιμένα Πρασλίνον, 
χαί ώνομασεν αυτήν Νεαν Βρετανίαν ·· 
Επειτα εύρε πρός άρκτον τής Νέας 
Γουινέας τάς των Αναχωρητων νήσους, 
χαί μετά τήν συνάθροισιν άλλων τινώχ 
γνώσεων των μερών τούτων, απεπλευ- 
σε τό 1768. είς τή» Παταυΐαν»

ΛΟΓΙΟΣ Βαέτος Γορρος, νοιναρχΟς 
ένός πλοίου τοΰ περιηγητου Πέτρου Ερ- 
νανδετη τοΰ Κουϊρου, οςις όςάλη παρά 
τής Ισπανικής διοιχήσεως εις άναχάλυ- 
ψιν νεω/ τόπων. Ο Λούΐος οίτος εχων 
ύπό τήν κυβέρνησήν του το ρηθεν πλοϊ- 
ον, άπεπλευσε καί άνεχάλυψε τόν 
μταξΰ τής Νε'ας Γουϊνε'ας, χαί τής Νέας 
Ολλανδός επώνυμο·/ αυτού πορθμόν τόν 
κείμενον δυτικόβορειότερον του μετάταΰ- 
Τα υπό τοΰ περιηγητου Κόοκ άνακα- 
λυφθέντος έχει άλλου πορθμού. Ανεκά* 
λοψε δέ εισ ίτΐ καί αλλα μέρη εως το- 
Τε ίγνωςα. Εζη περί τό 1606. Μ. X.

ΛΟΓΙΟΣ Φωϊλλέος, 'Γάλλος τό γέ
νος, ένδοξος περιηγητής, γεωγράφος καί 
φυσικός άριςος. Ηχμαζε περί τό 1707, 
Μ. Χ|- Περιήλθε πέντε χρόνους κατά 
συνέχειαν τά μεσημβρινά μέρη τής Α
μερικής, καί τάς Δυτικάς Ινδίας, καί 
έκαμε επισήμους ανακαλύψεις. Αφήκε 
σύγγραμμα των περιηγήσεων του, έν ω 
περιγράφει διεξοδιχώς περί των τόπων 
τούτων, περί τού κλίματος, δέσεως , 
άέρος, όρέων, λιμνών καί προϊόντων, ά.. 
χολούθως περί τολ πολιτισμού, χαραχ- 
τήρος, ηθών καί εθίμων των κατοίκων,



Εξέθεσε S* καί γεωγραφικόν χάρτη^ά- 
κριβή των μερών -τούσων, τον hitοΐον e-‘ 
ξηκολούθήσαν καί οί μεταγενέςεροι.

ΛΟΓΚΑΝΟΣ, Μάρκος ΑννΟϊος , άνε_ 
ψιος τί>ϋ φιλοσόφου Σενεκα, έχρημάτι- 
σε , περίφΐμ<>ί ποιητής Ιπιχός.Χυνε’γρα- 
ψε ποίημα Ηρωικόν, ε’ς τό όποιον περι
γράφει τέν εμφύλιον πόλεμον μεταξύ Καί- 
βαρος καί Πομπηΐου, Εζη το 170 . Μ. X.

ΑΟΓΚΑ.2 ό Εύαγγελιςής. Κγεννήθη 
εις την Αντιόχειαν τής Συρίας, μετήρ- 
χετο και τήν Ιατρικήν. Απέδανε περί 
τα  /Ο. Μ. X, Οσοι κάμουν διάκρισιν 
μεταξύ τοΰ Ευαγγελιςοΰ καί του Ια
τρού Λουκά, δεν έχουν Ισχυράς καί βι- 
βαίας άπσδέίξεις. Το ότι" ό Λουκάς I- 
χρημάτισβ ζωγράφος, είναι μία φήμη 
δδομένη μόνον . Δεν συγχαταοιθμεΐταί 
μετά των έοδομήκοντα Απαςόλων, ο3- 
τε εΐδε τον Κύριον όφθαλμοφανως · ή- 
τδν όμως συνοδοιπόρος πάντοτε τοΰ Α
πας-όλου Παύλου, με τον δποΐόν ήλθεν 
εις τήν Γωμην ,,χ χ ί εκείθέν εις τήν 
Αφρικήν καί είς' τήν Αίγυπτόν ,  οπού 
έκήρυττε τό Εύαγγέλιβν, καί συνέγρχ- 
ψε περί' αΰτοΰ ,  ως άναφε'ρει τούτο δ 
Ιερώνυμος καί Φαβρίκιος εις τήν Ελλη
νική» βιβλιοθήκην το» , Η συγγραφή δε 
τοΰ-κατ αυτόν Ευαγγελίου έγινε τό 63. 
Μ. Χ· Κχ'άς καί αί πράξεις των Α- 
πος-όλων. -

ΛΟΓΚΛ2 Παύλος, Γάλλος τόγένος, 
ένδοξος Γεωγράφος καί φυσικός, ίΐκμαζε 
περί τα τέλη το» δέκατου έκτου αίώ- 
•νος Μ .X. Ούτος περιήλθε τε’σσαρας χρό
νους καιά συνεχείαν τήν Τουρκίαν., καί

κυρίως τήν άνωτέρπν Αίγυπτον ,  δποο 
και εκαμε ωφελίμους ανακαλύψεις είς τήν 
Γεωγραφίαν καί Φυσιολογίαν. Κατά τήν 
δευτε'ραν αυτού περιήγη«ν ,  είς διάφο
ρους τόπους τής Ασίας, εξίχνιασε καί 
εξηκρίβωσε πολλά μίρη εις δλλων τεσ
σάρων- χρόνων διάςημά, Κατά ιδε τήν 
τρίτην αύτοϋ περιήγησιν, περιήλθεν δλ- 
λους τρεις χρόνους-την Αφρικήν, οπού 
τέλος πιριέγραψεν -όλας του τας άνακα- 
λύψεις διεξοδικως, καί άφήκέ γενικήν 
περίληψιν πάντων τδν ΰπ -αύτοϋ περι- 
ηγηθεντων τόπων,- «Τον περί της θέσεως 
ίκάςου τόπου, περί τοΰ κλίματος καί 
περί όλων όσων όίναφε'ρει τό γεωγραφι
κόν ει&ς. Αφήκε δά καί γεωγραφικόν 
χάρτην όλων τούτων των μερών. Τέλος 
άπέθανεν ένδόξώς είς τήν Μασσάλιαν πά
λιν τής Γαλλίας τώ 1738, Μ .Χ . καί 
πεντηκοςόν όγδοον τής ηλικίες του .

ΛΟΓΚΑΣ Φοξιος, Αγγλος τό γε'νος ,  
ένδοξος θαλασσοπόρος, Γεωγράφος καί 
φυσικός δρις-ος» Ηχμαζε περί τά  μέσα 
τοϋ,δεκάτον έκτου αίωνος. Μ. Χ. Ου- 
τος μετά τοΰ θωμά Ιάμη ίλπίζων ότι 
να «ΰρη τόν πολυθρύλλητον δυτικοβόρει- 
ον διάπλουν, άπε'πλευσε μετ αύτοϋ έ
ως εις τόν Ούτσάνειον κόλπον. Η ωφέ
λεια τοΰ πλοΰ τούτου ΰπήρξεν ήεΰρε* 
αις διαφόρων νήσων, καί ή ίξιχνίααις 
του μεσημβρινωτάτου μέρους τοΰ μεγά* 
λου τούτου κολπου, τόν όπΰϊον ώνόμα* 
σαν Ιάμειον κόλπον. Ακολούθως' **»" 
πλευσεν κατά τά δυτικοβόρει* μέρη τής 
Αμερικής, όπου καί εκαμε ωφέλιμους 
ανακαλύψεις. Αφήκε .σύγγραμμα έπωφε-



λε'ςατον είς τήν Γεωγραφίαν, πολιτο- 
γραφίαν χςεί. .φυσικήν. Απίθανε- Si Ιν- 
δόξως iff- “TO Εδιμβρϋργον πάλιν της 
Μεγάλης Βρετανίας.

ΛΟΪΑΙΑΝΟΪ , περίφημος συγγρα- 
φεύς^της αρχαιότητες. Εγεννήθη εις 
τα  2αμο’σατ«; της ?υρίας επί της βα
σιλείας Τραϊανού' άπεθανε είς τόν και-, 
ρόν τοΰ Μάρκον .Αΰρηλιου είς ηλικίαν 
yO, χρόνων, διορισΟείς επιςάτης τής ε
παρχίας τής Αΐγύπτου περί τά  /50 .
Μ. X, Βατ’ άρχάς ό θείος τον τον έ

διδα σκε τήν Λιθοξοϊχήν, επειτα όμως 
παραιτηθείς απ αυτήν , εδοθη είς τήν 
σπονδήν τής μαθημάτων » καί επεδωκε 
θαυμάσια· εχαμε περιηγήσεις ,ε’ς Γα
λατίαν, Μακεδονίαν, Αχαίκν, Ιωνί
αν, ,κ,αί Ιταλίαν, καί ήσπάσθη τήν Ε- 
πικούριον φιλοσοφίαν, Χυνεγραψε διαλό
γους Νεκρικούς » όπου περιπαίζει τήν 
πολυδεί’αν- των Ελλήνων , καί περί δι
αφόρου άλλης ύλης ,  περί ών όρα τήν 
βςολ^οθήκην Ανθίμου Γαζή.

ΑΟϊΚίλίΟΧ Γάλος, Ιππεΰς Γωμαϊ- 
.ος, πρώτος εφευρετής τής Χα εύρας, τόν 
■όποιον άν.αφίρουσι με έπαινον ό Κι κό
ρων .καί Οράτιος καί άλλοι " εκ των 
ποιημάτων του. σώζονται λείψανα 2α» 
τυρικά. -Βζη το 100, Π. %-

ΛΟλΊ Ι̂ΜΕΛΗΧ Ανδρίας. Ούτος εςά- 
λη ώς.πρεσβυς είς τήν Μογγολίαν. Ε
πειδή. διεδίθη έγγραφος φήμη , οτί £· 
γίνε Χριςταιος ό με.γας των Μογγόλων 
χάνης, επεμψε πρός αυτόν Λουδοβίκος 
ό άγιος τον Λουκιμελην^, καί ώς συνο- 
παδδν. αϋτοΰ τον Βαρθολομαίον τον μο

ναχόν, τοy εκ Κρεμο’νης. Λυτός υπήρ
ξε μετά τόν Μαρκοπουλον δ άριτος πε
ριηγητής τούτων των Αποστάτων το’πων. 
Ιωσαφάτ 9 βάρβαρος, καί Αΰγεριος ό 
Βουσβε'κιος, έπεκύρωσαν μετεπειτα τάς 
ανακαλύψεις αυτού. Εζη κατά τόν χρό. 
νον 1250· Μ. X.

ΔΟϊΚΙΟΣ Μουρήνας, Τπατος των 
Ρωμαίων, περίφημος διά τήν ανδρείαν, 
τήν οποίαν ,ίδειξε κατά τοΰ Μιθριδά- 
του τό 62. Π. X.

ΑΟΓΚΙΟϊ  Αίλιανός, Οϊίλπιος Λαι- 
λιανός, εις εξ εκείνων των ?ρ*τηγων , 
όσοι έλαβαν τό όνομα Αΰτοκράτωρ είς 
τήν Γαλλίαν, εκηρύχθη δέ Αύγουςυς α
πό τούς φρατιώτας τό 266. ανδρείος 
είς. τά πολεμικά καί έμπειρος των πο
λίτικων* εςάθη όμως ολίγον καιρόν εις 
τόν θρόνον, διότι ό Ποςούμιος «πιθυμών 
καί αυτός τόν Καισοιρικόν .θρόνον εκί- 
νησε τά ςρατεύματα εναντίον του, καί 
τόν ίνίκησε τό 267, χαΐ οΰτως μετά τού 
θρονου ίχασεν αυθημερόν καί τήν ζωήν.

Α0 .Κ102, Λνιος, Αντωνΐνος Εήρος , 
Αΰτοκράτωρ .των Ρωμαίων ,  υιό; τοΰ 
ΑΓλίου καί τής Λομητιας Κίλλας. Ελα
βε διά γυναίκα του καί τήν θυγατέραν 
Μάρκου τοΰ Αΰρηλιου τήν Λουχίλλαν * 
εγινε σύντροφος μέ τό πενθερόν του εις 
τόν ,θρό νον τής μονοκρατορίας ,  τόν ε- 
<?ειλεν ό πενθερός του κατά των Hep" 
σών, καί τούς «νίκησε τό 163. Μ. Χ· 
καί μετά εξ χρόνους απίθανε’ εφαινετο 
«ραςής τής φιλοσοφίας, αλλά περισσό, 
τερον ίνησχολεϊτο είς τά συμπόσια, καί 
είς άλλας ασωτείας·.
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ΑΟτ'ΚΙΟΣ Λ ούκουλος Λουκίν«ς, ε- 
γεννήθη τό 115. Π. X . Ες-άϋη θησαυρό" 
φύλαξ εις τήν Ασία·/, και έπαρχος εις 
την Αφρικήν, ίδιοίκησε μέ δικαιοσύνην 
καί φιλανθρωπίαν, ε’τάΟη δέ νικητής 
καί εις διαφόρους μάχας, έκνρίευσεν ο- 
λην τήν Βείννίαν, καί διε’φθειρε τον ςόλον, 
<τόν όποιον εςειλιν προς τήν Ιταλίαν ό 
ΜιΟριδάτης. Ητον πολλά ελευθέριος εις 
τάς δαπάνας, ώς ούδείς άλλος των με- 
γιςά/ων τοΰ βασιλίως, καί εις τήν λαμ
πρότητα των ενδυμάτων . Ο Νεόφυτός 
Δούκας εις το λεξικόν των ένδοξων άίν- 
δρών, αναφέρει περί αύτοΰ έν τομω δευ- 
τε’ρω Φνλ. 117.

ΛΟΤΚίφΕΓΟΣ, επίσκοπος τής Σαρ
δηνίας? εζη τό360. Μ. X. Μεγας εχ
θρός των Αρειανών, συνεγραψε περί τής 
ορθοδόξου πίςεως.

ΑΟΓΚΓΑ1Ί Α, άρχόντισσα Τωμαία , 
ενυμφεύθη τον Κολλατίνον. Μιαν ημε̂ - 
ραν ό σύζυγός της συντρώγω/ μετά τοΰ 
βασιλίως τήν έπήνεσε πολλά διά το 
κάλλος, ζωγραφήσας τήν ωραιότητα 
της μέ τά πλε'ον ά/θηρά χρώματα των 
έπχίνω/’ άκούσας αυτά ό Σεαςος υι
ός τοΰ βασιλίως, έ πεθύμησε νά τήν ίδη, 
καί ελθών μετά του Κολλατίνον εις 
τόν οΐκό' της ώς εις επίσκεψιν εκυρι- 
εΰθη από τόν έρωτα της, καί μίαν νύ
κτα είσήλθεν εις τόν κοιτώνα της με 
τήν μάχαιρχν εις τάς χειρ ας, προτεί
νω·/ ή την συγκατάνευσίν της ? η τόν 
θάνατον, ή δϋςυχής φοβηθεϊσα έ/ίδω- 
κεν, άλλ’ άφοϋ τόν εΰχαρίςησεν έουθί- 
οθη εις μεγάλη/ λύπην , καί άμε'σως

όφώναξε τόν πατέρα της , τόν σύζυγόν 
της, καί άλλους συγγενείς τούς όποι
ους εξώρκισε νά έκδικηΟώσι τήν ΰοριν» 
καί ευθύς ^βαλοϋσα τήν μάχαιραν εις 
τήν καρδίαν της απίθανε τό 509 . Π . 
X. οί συγγενείς ευθύς επροσκάλεσαν τήν 
Γερουσίαν καί τόν Δήμον καί εζήτουν 
τήν έκδίκησιν , καί οΰτως εξοριζουσι 
τόν βασιλέα όμοϋ μέ ίλην του τήν οι
κογένειαν .

ΑΟΤΚΓΉΤΙΟΣ Κόρος, Ρωμαίος φι
λόσοφος επικούρειος, καί ποιητής πε
ρίφημος, έζη τό 100. Π . X . Συνεγρα
ψε ποίημα εις εξάμετρους ςίχους , πε
ρί φύσεως Πραγμάτων βιβλία εξ , έξϊ- 
δόθησχν έν Οξωνία τό 1695. μετά πα- 
ραφράσεως καί διαφόρων σημειώσεων.

ΑΟι’ λ λ ΗΣ Ιωάννης,’ εγεννήθή εις 
τήν Φλωρεντίαν, ανακαινιςής της μου
σικής εις τήν Γαλλίαν, μεταξύ των δι
αφόρων Μουσικών' συνθεμάτων . Ο 6ρ· 
λά νδος κάί Αρμίδας τά ρχουσιν εις 
μεγάλην ύπόληψιν. Απεθανε τό 1681.

ΛΟίΠΕΓΕοΣ Βηρύττιός, άπό τήν 
Συρίαν, γραμματικός περίφημος. Συν έ
γραψε περί τε’χνης γραμματικής βιβλία 
τρία, περί Αττικών λέξεων, περί γε
νών αρσενικών θηλυκών καί ουδέτερων. 
Β.β.ία 13.

AOIsΡΑΚΟΣ, Γοκος, καλός Αρχιτέκ- 
τω/, εκτισε διάφορα κτίρια,είς τήν Γέ
νοβαν. Απίθανε τό 1590, ·

ΛΟΓΣΑΝΟΣ Γαοενώ Γάλλος τό γό
νος . Ηκμχζε κατά τόν χρόνον 1688. 
Μ. X. Ούτος έταξείδευσεν εις τόν Με 
γαν Ωκεανόν μέ τού; ληςας Φλιοου, ι
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ijOû , καί άνεκάλυψε πολλάς νήσους, 
και τοπους επί' της μεγάλης Ηπείρου. 
Αφήκε σύγγραμμα των περιηγήσεων του.

ΑΟϊ ς ΙαΧ , Γάλλος το γε'νος, Γνδοξος 
γεωγράφος, κα! δαυ(*άσ:ος φυσικό';. Ηκ- 
μαζε κατά τον χρόνον 1590 . Μ. X. 
Περιήλδε την Ιερουσαλήμ ακριβώς., καί 
εγραψε' περί αύτής, αφήκε και γεωγρα
φικόν χάρτην. II φυσική αυτοϋ ήτο εν 
ύπολήψει εις τήν Βερσαλλίαν, πολΐν 
τής Γαλλίας άρχαϊαν μητράπολίν τοΰ 
βασιλείου.

λ γ ΓλΑμΗϊ , βασιλεύς τις των Κομ- 
ρυεριων Ιν ϊάυδ ία , ος-ις είσβαλών εις 
τήν Ιωνίαν ήλθε καί άπεκατεςη εις τήν 
Κιλικίαν.
„ . ΛΪΓΚΕΪΣ, -άμιος Γραμματικός , 
γνώριμος τοΰ θε'οφράςου , αδελφός "Θβύ- 
διδος τοΰ ’ ίςοριογράφον , καί τυράννου 
τής Σάμου, σύγχρονος Μενάνδρου τοΰ Κω
μικού* Συνεγραψε κωμωδίας.

ΛΪΓΚΕΪΣ, υιός του Αφάρεως, όξυ- 
δερκεςατος, διότι εολεπ-εν οΰ μόνον τά 
μακράν άπεχοντα, αλλά καί τά £ν 
οϋρανω καί τά υπό γην καί τά βάδη 
τής Θαλασσής, Τοάληδες είναι ότι, αυ
τός πρώτος έφεΰρε τά μεταλλεία, καί 
εκ τούτου ενομίσίη τοιόΰτος.

ΛΪΔΙΑΔΙΙΣ, ήγεμών τής Μεγαλοπό- 
λεως εν Αρκαδία , κα! ςρατηγός τοΰ 
Αχαϊκού'δεσμού. 'Ιϊολυο.

ΛΓΚΑΜΒΗΣ , Θηβαίος, τοΰ* οποίου 
τήν. δυγάτερα έμελλε* νά Λάβη εις γυ
ναίκα δ ποιητής Αρχίλοχος με δπόσχε- 
?:ν τοΰ ίδιου πατρος του* επειδή δέ ού- 
τος ακολούθως ήρνηδη τάυτην τήν ΰπα-

σχεσιν, ό Αρχίλοχος παροργισδείς τον 2- 
σατύρησε μέ τοιοΰτον σκωπτικόν καί πα- 
δητικάν τρο'πον, ωςε ό Λυκάμβης άπά 
αμηχανίαν εγινεν αυτοχειρ. Ανδ . Λουκ

ΛΪΚΑΓΙΤΟΣ, Σάμιος’, αδελφός του 
τυράννου' Μεανδρίου . Ηροδ.

ΛΓΚΙΔΗΣ, ΑΟηναιδς τις, λιΟοβολη- 
δεΐς ύπό των συμπολιτών του, διότι ω- 
μίλησεν είς τήν βουλήν υπέρ τών' Περ- 
σων . Ηροδ.

ΛΓΚΙΟΣ, εΓς «κ των παίδων +οΰ 
Λυκάονος . Απόλδρ.

ΛΤΚΟΜίίΛΗΣ, υιός τοΰ Απόλλωνος 
καί τής Παρθένο της, δυγατρός τοΰ Αγ- 
ααίου . Παυσ .

ΑΤΚ.ΟΣ , ίςορικός περίφημος, πα
τήρ Λυκοφάνους τοΰ Τραγικού. Συνεγρα- 
ψεν ίίορίαν Λυοίιης καί περί Σικελίας .

ΑΤΚΟΦΡίίΝ , γραμματικός, καί σίοι- 
ητής τραγικός εκ Χαλκίδος τής Ε5ρι- 
που, υιός τοΰ Σιοκλε’ους. Εζη το 284 . 
Π . X. εις τον καιρόν της βασιλείας 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδε'λφου, τοΰ οποίου 
άπήλαυσε καί τήν εύνοιαν 61 ένος έγ- 
κω.αίου, τό όποιον εκαμε πρ'ος αυτόν 
καί τήν γυναϊκά του. Ο ιςόρικος Λύκος 
Γηγΐνος τον άνεδεχδη ως υιόν του. Εκ 
των συγγραμμάτων του σώζεται μ'·ά 
τραγωδία Κασσάνδρα Ιπιγραφομε- 
νη, ήτις προμαντεύει περί τοΰάφανισμοΰ 
τής Τριράδος διά <ςίχων Ιαμβικών, ‘ είναι 
δε πλήρης μυδολογιών. Εξεδόδη μετά 
τοΰ Πινδάρου Καλλιμάχου καί Διονυσί
ου εν Βενετία πυρά τω Αλ.δι» το 1513. 
καί ετι μετά σχολίων Ισαάκ τοΰ Ισετ- 
σου εν Βασιλεία το 154*1. καί αλλαχού.
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. ΛΪΚΚΟΦΓΩΝ τύραννοί των Φερών 

εν Θεσσαλία, άδελφός τοΰ τύραννον Α
λεξάνδρου, τόν όποιον ουτος εφόνευσε με- 
<ci των λοιτύν δυω αδελφών του , αλ- 
λα νικηδείρ ΰπό τοΰΦιλλίππου βασιλε- 
ω{ τής Μακεδονίας , εβιάσύη να φύγη 
εις τήν Φωκίδα. Ζενοφ.

ΑΪΚΟΦΙΏΝ , υιός τ οϋ Περιάνδρου, 
τύραννος τής Κορίνδου, καί τ ι ς  Μελίσ- 
σης , ός τις μκΟών ύπό το5 πάππου του 
τόν φονον της ριητρος του ύπό τοΰ πα- 
τρο'ς του Περιάνδρου, καί μή δυνάριένος 
νά τον βλεπη εφυγεν εις τήν νήσον Κέρ
κυραν , οπού τελευταΐον εφονευδη ΰπό 
των Κερκυραιων.

ΑΪΚΟΦΙΏΝ, υιός τοΰ Μήςορος εκ 
τής νήσου Κυθήρων. Ουτος εφονεΰίηΰ" 
πό του Εκτορος εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος .

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, εις των πέριφήμω’ν Α
θηναίων ρητόρων, ΰίος τοΰ Αυκοφρο ος, 
κατήγετο από γένος επίσημον. Εγεννη- 
δη τό 406 . IX. X. εδιδάχδή τήν φιλοσο
φίαν Οπό τοΰ Πλάτωνος, καί τήν πο
λιτικήν ρητορικήν Οπό τοΰ Ισοκράτους· 
ες-άδή καί δημαγωγός εις τήν πατρίδα 
τοΰ, ός: τις με~τον ειλικρίνεια, τον καί 
δικαΐότατον τρόπον τής διοικήσεώς του 
ε προξένησε μεγάλα καλά είς τάς Αδή- 
νας, καί τόσον πολλά ήγαπήδη , ώςε 
ό Μεγας [Αλέξανδρος όταν εζήτησι νά 
παοαδυδώσιν είς αυτόν οί ρήτορες, άπό 
ανάπην τοΰ Λυκούργου παρητήδη τοΰ 
ζητήματος’ ετιμήδη καί.μέ ε,α χάλκι
νο, ανδριάντα’ αί διαταγαί τον έγράφη- 
σαν εις μάρμαρον, καδώς και εν έγ/.ώ-

()ΐιαν δί αυτόν, ΑπεΟα.ε εις έσχατον γή_ 
ρας ,· κίαί τόν ενταφίασαν με ριεγάλην 
πομπήν . Από τά συγγράμμα/τάτου εις; 
τόν καιρόν τόΰ Πλουτάρχου εσώζοντο 15. 
λόγοι του’ τήν σήμερον _όμως σώζεται '̂ 
είς καί μόνος, κατά Λεωκρατους επι- 
γραφόρ,ενος, δί οΰ.μαρτυρείτάι οτιη ευ
γλωττία τοΰ Λυκούργου :ήν μάλλον δω- 
ρον τής φύσεως , παρά καρπός τής τέχ
νης. Εξεδοδη μετά των άλλων ρητόρων 
υπό τοΰ Αλδου εν Βενετία τό Ϊ573. και 
0ν Λειψία μετά σημειώσεων άλλων υπό 
τοΰ Ιωάννού Γοτφρεδόυ τό 1751 . και 
άλλαχοΰ.

ΛΥΚΟΓ ΙΤΟΣ, περίφημος νομοδέτη* 
των Λακεδαιμονίων, υιός τοΰ Εύνομου 
Βασίλειος τη< Σπάρτης, καί αδελφός ε
νός τωό Βασιλέων τής Σπάρτης ’ και 
ύστερον επίτροπος· τοΰ υΐοΰ , τόν όποι
ον" ό αδελφός' ούτός, άποδανών άφήκεν 
ανήλικον. Περιήλδε τήν 'Κρήτην, τήν 
Αίγυπτον, καί συνανεςράφη με τούς ί -  
κεϊσε οοφοΰς ϊνδρας, διά νά μάδη"τούς 
νόμους τά  εδιμά καί ήΐη των' επιςρε- 
ψας δέ ε’ς τήν πατρ·δα του τψ ένεπί- 
οτεύδησαν οί συμπατρίώται του, τοΰνά 

άναδεχδή τό βάρος νά αναμόρφωσή τό 
πολιτικόν σύνταγμα' οδεν έδέσπισε νό
μους τούς όποιους διετήρησαν οί Λα
κεδαιμόνιοι διά πολλούς χρόνους, καί ευ
δαιμονούσαν. Ουτος ό περιβόητος καί σο
φός νομοδε'της, επιδομών ■ να μεταβάλη 
τά διεφδαρμένα ήδη των συμπολιτών του, 
καί νά τούς άποκαταςήση τίμιους και 
ενάρετους, άνέτοεφε δύω'σκύλους γεννη
μένους άπό μίαν μητέρα και πατέρα»



X*t /toy [lev fv* εξ αϊτών ετρεφβ με'σα 
εί; τόν οϊκόν του με νόςτμα φαγητά , 
τον δε άλλον Εγύμναζί εις τόν εξοχήν 
(ΐε το κυνήγι· μίαν ημέραν Επροσκάλεσε 
τόν λαόν ε ις  τήν αγοράν, όπου είχε 4:- 
ορίσει νά φέρουν ίνχ λαγόν, καί φαγη- 
τά, επειτα φερων άπε'λυσε τού; δύω 
σκύλου;, καί ό μεν εΓ; εξ αϋτων ετρε- 
ζεν εί; τα φαγητά, ό δό άλλο; ώρμη- 
σεν εί; τόν λαγόν, τότε ς-ραφεΐ; ό Λυκούρ
γο; εί; τόν λαόν εΐπεν, βλεπε-Λ ότι *5- 
το; οι δύω σκύλο:» [χόλον οτι είναι τοΰ:
Vp>r  « Λ  i Γ  ,  I f IιΟ'.ον ειόου; και γέννΫ,μ,ενοι απο μιαν και 
■τήν αυτήν μητέρα, καί τόν αύτον π ο- 
τε'ρα, εΤ/αι όμως ανόμοιοι κατά τήν 
κλίσιν έξ αίτιας τής διαφόρου ανατρο
φή; τήν όποιαν ελαβον. Διεμοίρασεν 
όλην τήν επαρχίαν εί; μερίδια αναλο
γώ; των κατοίκων* Εσύστησε γερουσίαν 
από 28 με'λη Εκλεγόμενα εκ των εύγε- 
νων· ενεπιφέυ&η εί; τόν Βασιλε'α τήν 
διοίκησιν των φρατευμάτων, άλλ επε- 
ριόρισε πολύ τήν δύναμίν του* εί; τού; 
άρχοντα; τά; κρίσεις, καί εί; τήν βου
ν» ήν τήν φυλακήν των νομών' εί; δί τόν 
λαόν εδωχε τήν έζουσιαν τοΰ νά Εκλε- 
γωσι του; άρχοντα; καί τού; βουλευτά;* 
επεισε τόν λαόν νά σε’βηται τού; ηγε
μόνα;, και νά προσφε'ρη το άνήκον σέ
βα; εί; τοΐ; γεροντωτέρου;, εξ ου προ- 
ήλ&» καί παροιμία, οτι εί; μόνην τήν 
Σπάρτην άρεσκει τό γήρα;' τού; δέ η
γεμόνας νά φυλαττωσι τήν πρό; αύ- 
τοό; δικαιοσύνην. Εμ/ιοριον δεν εσυγγω- 
ρεΐτο εί; κανεναν' τα φορέματα ήσαν 
εί; όλους όμοιοειδή* σιδηρά νομίσματα

έλαβαν τον τοπβν των χρυσών και χρ* 
γύρων ,  καί ή μεταχείρισι; τοΰ χρυσοί 
καί αργύρου άπηγορεύΟή όλότελα. Οε 
πολϊται όλοι χωρί; εξαίρεσιν όΰόΓ αυτών 
των βασιλεον/ , άπαιτεΐτο νά τρωγωσιν 
ε ί; δημοσίου; τρατέζας, οπού τρυφή 
καί άσωτία δέν εχωρούσχν διόλου. Το. 
σον ε ί; είρηνη; όσον, κάί έ ί; πολέμου 
καιρόν, εκαφο; πολίτης Εχρεωφει νά 
αφιερωνηται ε ί; τήν δούλευσιν τή ; πο
λ ιτ ε ία ;. Τ* βρε’φη ΕΟεωροΰντο μό προ
σοχήν όλα εΰίίύ; μετά τήν γε’ννεσιν, καί 
οσχ μόν εφαινοντο καλοπλασμενα, παρε- 
δίδοντο ε ί; δημοσία; τροφούς, καί ε
πταετή τήν ηλικίαν έμβάζοντο εί; τά  
δημόσια σχολεία , τά δε φιλάσθενα, ή 
ίχοντα φυσικόν τ ι Ελάττωμα, ερρίπτον- 
το ε ί; τά βουνά. Γράμματα ίδιδάσκον- 
το μόν, πλήν τάναγκαιΟτερα μόνον, διά 
τοΰτο οί Σπαρτιάται, μόλον ότι Επί~ 
σημοι δί αγχίνοιαν και ευφυΐαν, δεν ή
σαν πολυμαθείς, ούδε σώζεται κα/ε'ν βι- 
βλίον γραμμε'νον από γνήσιον Σπαρτιά
την. Ολιγολογία ητον άλλο χαρακτη
ριστικόν των Σπαρτιατών , κάί τόσον *
«/ I » 1 »' , ,ωφε την σήμερον ακόμη οι πεφωτισ
μένοι λαοί τή ; Ευρώπη; όνομάζουσι Λα
κωνικήν, τήν σύντομον ομιλίαν. Οί δι
δάσκαλοι Εσπούδαζον τού; νέου; νά ε— 
χ.ωοι σέβα; πρό; τού; μεγχλητε'ρου; 
των, καί ενίερμον άγάπην πρό; τήν πα
τρίδα' τού; επλαττον ίνδρα; τιμής, καί 
του; ευεπνεαν άκραν ευαισθησίαν Επε'- 
νου και ψογου' Εγυμνάζοντο παιδιόΟεν νά 
κοιμώνται εϊ; φρώματα σκληρά,.καί νά 
λαμβάνωσι τροφήν άπλουφάτην καί ό-
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λ (γην* είχόν όμως αδ*ι«ν_ν* χλεπτω- 
etv ότι ήμπόρουν, δν μόνον ετελείοναν 
τήν κλοπήν χωρίί ν«  φανερωθώσφ. Τοΰ 

Λυκούργον οί νόμοι ησαν επιτηδειότα- 
τοι νά πλάσωσιν έθνος στρατιωτών, καί 
ή Σπάρτη ακολούθως, εγίνε μεγάλη 
ςρατιωτική σχολή' τον πόλεμόν ίθεω- 
ροΰσαν ώς το μεγα της ζωή; εργον, 
καί έκαστου πολίτου ό κυριωτερος σκο
πέ; ήτο να κατασταδή φοβερές εις τους 
εχθρού;. Τά ήθη των Λακεδαιμονίων γυ
ναικών ήσαν άσεμνα. Εςεροΰντο τά ω
ραιότερα καλωπίσματα τού γυναικείου 
χαρακτήρας, τήν σεμνότητα και την ευ
αισθησίαν. Ανετρίφοντο εις τρόπον ω- 
ς-ε έγίνοντο άνδρώδεις, δυναταί, τολμη
ρά!, κάί άφοβοι, καί ενεΛνε'ετο εις τάς 
ψυχάς των ό θαυμασμέ; τής ςρχτιωτικήί 
δόξης. Αί μητε’ρε; έκαυχώντο, όταν οί 
υιοί των επίΛτον εντίμως εις τήν μά
χην. Σπαρτιάτις τις όταν δ υιός της 
εμελλε νά »κ<ςρχτεύση κατά των εχ
θρών, τω επρόσφερε τήν ασπίδα καί τω 
ειπεν, ηΤ άν,ήέπ ί Ταν, ώς νά ελεγεν, 
βπίϊρεψον έντίμως, ή μήν έπιτρεψης δι
όλου.' Ο Ιουσΐνος άναφερει ότι δ Λυκούρ
γος διά νά άποκατας-ηση σεβαφήν τήν 
νομοθεσίαν του, μετεχειρίσθη όργανον τέ 
μαντεϊον τοΰ Απόλλωνός, ώςε διά τού
του νά διαμείνη άμετάτρεπτος ή διατή- 
ρησις των δημοσιευθεντων νομών του. 
Οθεν επροσποιήθη ότι ήθελε νά ύπάγη 
εις τούς Δελφούς νά συμβουλευθή τά 
Μαντεϊον διά νά μάθη, άν επρεπε νά 
μεταβάλη τ ι, η νά πρόσθεση εις αυτούς, 
άλλά πριν ν’ άναχωρήστι ύπεχρεωσε τούς 
2παρτιάτας νά διατηρωσιν αυτούς ά-

παρασαλεύτως εως τής ίπις-ροφής του* 
δ ίδιος προσθετει, 'ό τ ι λαβών τέν όρκον 
των ύπήγεν ώς εξορις-ος εκουσίως εις 
τήν Κρήτην, όπου απίθανε» καί διόρισε 
νά ριφθώσι κρυφίως εις τήν θάλασσαν 
τά κόκκαλά του, φοβούμενος, μήπως ΰ- 
ς-ερον οί Σπαρπάται μεταφίροντες αυ
τά εις τήν πόλιν των ήθελον νομισθω- 
σιν ελεύθεροι από τέν όρκον.
. ΑΤΚΤΟΣ, υιέ; τοΰ Λυκάονος, έκτου 

οποίον ώνομάσθη ή εν Κρήτη πόλις 
Λύκαςος.

ΛϊΚ,όΠΙΙΣ, γενναίος τ ις  Σάμιος, πο
λέμησα; μετά των Λακεδαιμονίων ενάν
τιον των άλλων συμπολιτών των. Ηρόδτ.'

ΛΪΚΩΝ, Σπαρτιάτης, υίές τοΰ Ιπ- 
ποκόωντος, φονευθεΐς ύπέ τοΰ Βρακλε- 
ους. Απολόδρ.

ΛΤΚΩΝ, Αθηναίος, κατήγορος τοΰ 
Σωκράτους, κωμωδούμενος ύπέ τοΰ Αρι- 
ς-οφάνους ώς χολχξ καί παράσιτος. 
Πλάτ .

ΛϊΚΩΝ,υίές τοΰ Αφυάνχχτος, Τρω- 
αδίτης, διάδοχος τοΰ Στράτωνος, άνήρ 
λόγιος. Ελεγε δε ότι οί παΐδες πρε’πει 
νά εχωσι περιεζωσμε’νην τήν αιδώ καί 
φιλοτιμίαν, ώς οί ίπποι τούς χαλινούς. 
Πολλάκις εαυμβούλευσε τούς Αθηναίους 
πολλά καί τούς ώφελησε. Ητον ύγειής 
καί ευρωςος , και ήγάπα τάς γυμνά
σεις, διέ λε’γουσιν ότι δπάλευσε εί; τήν 
πατρίδατου- ήτον φίλος τοΰ Ευμενούς 
καί Αττάλου, οΐτινες τδ  επρο’σφερον 
πολλά δώρα. Εφε'ρετο έχθρικώς πρές 
τον. Περιπατητικόν Ιερώνυμον' ίκρατησε 
τήν σχολήν τεσσαράκοντα περίπου χρό
νους κατά τήν ρκζ'. Ολυμπ. Απεθανε εις
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Ηλικίαν 74. χρόνων, άπό ποδαγρίαν. ϊ -  
Ληρξαν καί άλλοι ύπ* αυτό τό όνομα, 
οίον Λύκων ό Πυθαγορικός, ετερος ποι
ητής οπών, καί άλλος ποιητής έπ ι- 
γραμμάτων,-Σωζεται δέ τούτου μια δι
αθήκη τής άπολσιφθείσης περιουσίας του 
εις τόν Διογένην τόν Ααε'ρτιον.

, ΑΓ0ΝΕΤ02 Γάλλος, t /δοξος γεωγρά. 
φος · Συνέγραψε πολιτογραφίαν. Εζη 
κατάτόν δέκατου έβδομον αιώνα. Μ. X.

. ΛΓΣΑϊίΔϊΆ, θυγάτηρ Πτολεμαίου 
τοϋ Λάγου βασιλε'ως τής Αίγύπτου . 
Παυσ .

ΑΤΣΑΝΔΡΟΣ, ςρατηγός Λακεδαιμό
νιος, τολμηρός, σκληρός καί απάνθρωπος· 
έξ αίτιας του έμισηθησαν οί Λακεδαι
μόνιοι άπό όλους τούς Ελληνας. Λυτός 
ήφά,νισε τούς Αθηναίους, καί έπε'φερε 
τόν τ^λευταϊον όλεθρόν των επί του Πε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου. Αφοΰ ήφάνισε 
καί έκυρίευσεν. όλα των τά  πλοία εις 
τήν Θράκην διά ςρατηγήματος, χωρίς 
πόλεμόν, ήλθεν εις τόν Πειραιά, επολι- 
ορκησε τάς Αθήνας καί κατεκρήμνισε 
τά  μακρά τείχη. Οί Αθηναίοι λοιπόν 
φοβούμενοι μήν έξολοθρευθώσιν ολως δΐ 
όλου, ςενοχωρημε'νοι όντες ήσαν έτοιμοι 
νά δεχθωσιν όποιασδήποτε ουνθήκας ειρή
νης. Οθεν αί ζωαί των έχαρίσθησαν, με 
συμφωνίαν νά χαλάσωσι τόν λιμένα και 
όλα τά τείχη των, νά εχωσι μονον ]2, 
πολεμικά πλοία, καί νά μήν έπιχειρίτ 
ζωνται εις τό εξής κάμμίαν ςρατιωτι- 
κήν έπιχείρισιν, πλήν Οπό. τήν οδηγίαν 
των Λακεδαιμονίων. Τοιουτοτρόπως ετε- 
λείωσεν ό Πελοποννησιακός πόλεμος ,  
ταπείνώοας μεν τάς Αθήνας, καταςη -

οας δε τήν Λακεδαίμονα τήν πρωτεύ
ουσαν δύναμιν τής Ελλάδος, ο  Λύσαν
δρος μετά ταϋτα κατήργησε τήν δημο
κρατίαν των Αθηνών, καί τούς ύπεχρε- 
ωσε νά δεχθώσι τούς τριάκοντα τυράν
νους εις τήν πόλιν των · εκλεξεν άπό δέ
κα άνδροίς άνά πάσαν Ελληνικήν πό
λ ιν , εις τούς όποιους παρεδωκεν από
λυτον εξουσίαν, καί τούς ώρκισε νά ε- 
νεργώσιν, όπως αυτός τούς διεταττε. 
Εις οκτώ μηνών διάςημα 1500, πολί- 
ται εθυσιασθησαν εις τήν φυλαργυρίαν 
αυτών ή εκδίκησιν. Αλλ* ό Θρασύβου
λος, τέλος πάντων, βοηθούμενος άπό 
μικρόν ςρατευμα Αθηναίων, έδιωξε τους 
τυράννους καί άπεκατέςησε τά δημοκρα. 
τικόν ε’δος τής Κυβερνήσεως. Τέλος ε- 
φονεύθη ύπό των Θηβαίων ό Λύσανδρος 
εις τήν Αλί άρτον. . -

Λϊ ΣΙΑδΗΣ τύραννος τής Μεγαλοπό- 
λεως, άπό τήν φιλελευθερίαντου άφήκεν 
έκων τήν βασιλείαν καί τήν πόλιν, εις 
τήν συμμαχίαν τών Αχαιών.

ΑΤΣΙΑΣ, υιός τοϋ Κεφάλου. Εγεννή* 
θη εις τάς Συρακούσας τό 459, Π. X. 
καί έλθών εις Αθήνας εδεδάχθη τήν ρ'η- 
τορικήν ύπό τοϋ Τισίου καί Νικίου τών 
Συρακουσίων, Ελθών εις τό Θούριου με 
μίαν άποικίάν Αθηναίων, διωρίσθη καί 
διοικητής τής Δημοκρατίας των. Τον 
άκόλουθον χρόνον ήλθον οί Αθηναίοι εις 
τήν .Σικελίαν, καί έπροξε'νησαν ταραχήν 
μεγάλην εις τούς συμμάχους.των εις την 
Ιταλίαν, οίτίνες ύποθέττοντες συνέργου 
τόν Αυσίαν, τόν .έδιωξαν έκείθεν με ά λ 
λους τριακοσίους, όςις έλθών εις τας Α
θήνας δον ήδυνήθη νά διαμείν^ έξ αί-.
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τίας των 30. τυράννων, διο κχ. κατε- 
φυγεν εις τα Με'γαρα' μετεπειτα επα- 
νήλδ-:ν είς τάς Αθήνας ζών ζωήν ιδιω
τικήν, όπου καί άπε'θανε το 378. Π. Χ· 
εις τό όγόοηκος-όν έτος τής ηλικίας του* 
Εςάθη περίφημος εις τήν ρητορικήν σώ
ζονται 34. λόγοι του, οιτινες εξιδοθη- 
σαν ε’ς τήν Βενετίαν εν τή συλλογή των 

ρ'ητόρων τό 1513. καί αλλαχού'. II άρί- 
ς% εκόοσις είναι τοΰ 1736, εις τέταρ
το» μετά υποσημειώσεων και τινων ά- 
ποσπασματίων.

ΛΪ2ΙΚΛΗΖ, Αθηναίας, ςρατηγός ι ’(  
τήν ράχην τής Χαιρωνείας. Αΰτη ή φβο
ροί των Αθηναίων λεγουσιν, ότι προήλ- 
θεν άπό άναξιοτητα τούτου τοΰ ς-ρατη- 
γοΰ καί τοΰ Χαρητος, Επιςρεψας εις 
τας Αθήνας τον κατηγόρησε» ο Λυκούρ
γος πικρότατα* είς τήν ςρατηγείαν σου, 
λε'γει, ω Λΰσικλ.ες, χίλιοι πολίται ε- 
φονεύθησαν, δισχίλιοι ηχμαλωτίσθησαν, 
καί τροπαιον άνηγερθη προς ατιμίαν 
τής πόλεως, ή δε Ελλάς όλη υπεδρυλώ- 
θη, καί ταϋτα πάντα έγιναν, διότι σΰ 
υπήρχες φρατηγός καί ήγιμών- επειτα 
τολμάς «κόμη να ζής καί νά βλόπης 
τό φως τοΰ ήλιου, καί δεν αίσχυνεσαί 
νά φαίνεσαι εις τήν αγοράν, σΰ τό υπό
μνημα τής αισχύνης, καί τού ονείδους 
τής πατρίδας σου!

ΑΤ2ΙΚΡΛΤΗΣ, φρατηγός ΑθηναΤος» 
κατηγορούμενος διά τό μικρόν καί δύσ
μορφο» του σώμα, καί πρό πάντων ώς 
δωροδοκηθείς ύπό των εχθρών. Αριςοφ,

ΛϊΣΙΛίΑΧΟΣ, Σατράπης τής Θρά
κης καί Χερσονήσου, φονευθείς άπό τον

Σέλευκον |το 282 . Π. X. είς ηλικίαν,
80. χρόνων.

ΛΪΣΙΜΑΧΗ, θυγάτηρ τοΰ Αβαντος, 
καί γυνή τοΰ Ταλαοΰ, μετά τοΰ όποιου 
εγε'ννηαε τόν Αδραγον ,  Πκρθενοπεα 
Πρώνακτα, Αριςομαχον, καί τήν Ερι* 
φύλην. Απολδρ.

ΛΪΣΙΠΙΙΟΣ, Γλύπτης Κλλην περί
φημος, εγεννήθη είς τήν Σικιωνα’ ενη- 
σχολεΐτο κατ’ άρχάς είς τήν, χαλκευτι
κήν καί ήτο κλειδουργός, ίπ ε ιια  ίδόθη 
είς τήν ζωγραφικήν, καί μετε'πειτα είς 
τήν Γλυπτικήν, είς τήν όποιαν .απόκτη
σε μεγάλη» φήμην* τά  αγάλματα του 
εθαυμάσθησαν κατ εξοχήν είς τήν Γω- 
μην καί εις τάς Αθήνας" αυτός παρε'- 
ιςαινε όπιτηδειότερα των προκατόχων 
του τάς τρίχοις τής κεφαλής ίπ ί των 
αγαλμάτων του. ϊπήρξεν ό πρώτος άγαλ- 
ματοποιός γλυφών τάς κεφαλάς ,μίκρο- 
τέρας τοΰ είναι, καί τά  σώματα λε
πτότερα, διά νά φαίνωνται οί ανδριάν
τες τρανώτεροι, περί ών ίλεγεν ρτϊ οί 
άλλοι των γλυφε'ων παρις-ώσι τούς αν
θρώπους τοιούτους όποιοι είναι αληθώς 
Αφήκε δε τρεις υιούς εξαίσιους άνδριαν- 
τοποιούς. Εζη τό 334. Π. X. ;

ΛΓΣΙΣ, νεανίας τις Αθηναίος ,  με 
τοΰ όποιου τό ονομα επιγράφεται είς 
των διαλόγων τοΰ Πλάτωνος. Πλατ.

ΑΤΣΙΣΤΑ'ΓΟΣ, Αθηναίος τ ις , Χρη* 
σμολογος, ,όφις προεϊπεν είς τούς συμ" 
πολιτας του περί των Περσικών ναυαγί
ων, τα όποια μετά τήν εν Σαλαμ,ινι 
ναυμαχίαν, εφε'ρθησαν ύπό τής θαλασ
σή; εί; τήν άκτήν Κωλιάδα. Ηροδ.,
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ΜΑΒΛΗΣ Γαβριήλ» χάλλιφος Γραρ- 
ρατικο'ς· Εξέδωκε διάφορα συγγράρρα- 
τα  περί ηθικής καί πολιτικής· Απεδα- 
νεν εις τα Παρίσια το 1785.

· ' ΜΑΓΑΣ, αδελφός τού βασιλε’ως Πτο- 
λεραίου τού Φιλαδέλφου , ήγερών τής 

, Χυρήνης. Παοσ.
ΜΑΙΆΛ0ΊΉ2 Λορε’ντσός, Ιταλός, 

από τήν Ι’ώρην , περίφηρος γραρρατι- 
κός, τό σύγγραρρά του κατά άδε'ων 

- Τω ίπροξενησε "ρεγάλην φήρην . Α πί
θανε *0 1712.

ΜΑΓΕΛΑΧΝΟΣ Φερδινάνδος , από την 
Πορτογαλλίαν, εις των ένδοξοτε’ρων πε 
ριηγητών, τοΰ αίώνος tow . Οότος ρή 
εΰχαριςούρενος από τον βασιλέα του 
διά τόν ρικρόν ρηνιαΐον ρισθόν του, ύ- 
πήγεν έίς τήν δούλευσιν του Αύτοκρά- 
τορος Κάρλου. Τό 1519. άνεχώρησεν ά- 
πδ τήν Σιβιλλίαν πόλεν τής Ισπανίας 
ρέ πε’ντε πλοία, χαί εφδασεν εις τόν 
ϋλάταν ποταρόν τό 1520. Μ. X . Εν
τεύθεν πλεύσας από του ποταρού Πλάτα 
πρός ρεσηρβρίαν, κατά τό ρήκος των 
παραθαλασσίων, εϋρε τόν επώνυρον αυ
τού πορδρόν, καί διαπλεύσας αυτόν ευ
τυχώς, εσπευδε πλήρης ελπίδος εις τόν 

■ ρόγαν ’Ωκεανόν , οςις τότε πρώτον ε~ 
! ' πίιεΰσθη, υπό Ευρωπαίου πλοίου , καί 

ώνοράσθη κακώς υπό τού Μαγελλάνού 
Ειρηνικός. Λφ’ ού ορως εφδασεν εις τά

δυτικά αυτού πε'ρατα, άνεκάλυψε τάς 
Φιλιππίνας καί Λαδρόνας νήσους , ήτοι 
κλεπτονήσους, όπου καί εφονεύδη εξ α
τυχίας τό 1712, ύπό των αγρίων . Εν
τεύθεν πλεοντες οι συνοπαδοί αϋτοϋ διη- 
νεκως πρός δυσράς, εφΟασαν εις τάς 
Μολοΰκας νήσους, το όποιον επροξε’νη- 
σεν εις τούς Πορτογαλλους θαυρασρόν 
καί εκπληξιν.

ΜΑΓΕΡΒΑΑΗΣ, ςρατηγός των Καρ- 
χη δον ίων, όςις διώκει τό ιππικόν ς-ρά- 
τευρα εις τήν εν Κάνναις ράχην τό 216. 
Π. X. ρετά τήν ράχην εσυρβούλευσε 
τόν άρχης-ράτηγον Αννίβαν νά ϋπάγη νά 
πολιορκήση τήν Ρωρην, άλλ ό άρχητρά- 
τηγος ίπειδή δεν τόν ύπήκουσε τω  ε ί-  
πεν, σό ήξεΰρεις νά νικάς δεν ήζεΰρεις 
ορως καί νά ώφελησαι από τήν νίκην.

ΜΑΓΝΡΝΤΙΟΣ, Γερρανός, από α
πλούς ς-ρατιώτης εφδασεν εις ανώτερα 
όζιώρατα, άγαπωρενος παρά τού Αύ- 
τοκράτορος Κωνς-αντος . εις τοσοϋτον , 
ώφε εις ρίαν επανάςασιν των ςρατι- 
ωτών εσώδη κρυφθείς ύπό τήν Αλουρ- 
γίδα του . Ορως ό Μαγνε'ντιος διά νά 
κηρυχδή Αύτοκράτωρ εφονευσεν άσυνει- 
δήτως τόν εύεργετην του , καί διαδεχ
θείς τόν δρονον του, εγινε κύριος της Γαλ
λίας, Ισπανίας, των Βρετανικών νήσων» 
τής Αφρικής, Ιλλυρίας ,  καί Ιταλίας . 
Εκινήθη κατ αυτού ό Κωνταντιος πρός
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δκδίκησιν , τόν όποιον ενικησε και ύιε- 
φδειρε όλον τό ςμάτευμκ του, αυτός δε 
κατε'φυγεν εις χην Γαλλίαν · Ηλδε καί 
εκ δεύτερον ε’ς πόλεμον, άλλα πάλιν έ- 
νικήδη , καί ηλδεν εις τό Αογδοϋνον , 
ό'που φονεύει τήν μητέρα, τον αδελφόν, 
χαί όλους τούς συγγενείς του, χαί έπει
τα τόν εαυτόν του τό 358 , είς ηλικί
αν 58. χρο/ων. Ητον άνήρ ανδρείος αλ
λά σκληρός καί απάνθρωπος, καί πρώ
τος των Χριςιανών , οςις εμίανε τάς 
χεϊράς του εις βασιλικόν αίμα,

ΜΑΓΝΗΣ, υιός του Αίολου , τοΰ υί
ου του Ελληνος, εβασίλευσεν εις εκεί
νο το μέρος της Θεσσαλίας τό όποιον 
ύπ αύτοϋ ώνομάσδη .Α/αγνησία. Τούτου 
οί άπογονοι διαοάντες εις τήν μίκράν 
Ασιαν και βοηδησαντες τούς Ιωνάς καί 
Αίολεϊς, ςενοχωρουμε’νους το'τε ύπό των 
βαρβάρων, εμειναν εκεΐ καί έκτισαν πό- 
λιν παρά τόν Μαίανδρον ποταμόν, τήν 
όποιαν ώνομασαν Μαγνησίαν,

ΜΑΓΜΗΣ Αδηναΐσς, ποιητής κωμι
κός, τής αρχαίας κωμωδίας, σύγχρο
νος τοΰ Επιχάρμου . Συνεγραψεν εννεα 
κωμωδίας, καί ένίχησε τρις εις τούς Οε. 
ατρικοΰς άγίνας, Αριςοφ.

ΜΑΓΝΩΝ, αδελφός τοΰ Αννίβου, οσ- 
τις ευδοκίμησε με αυτόν εις τήν εν Κάν- 
ναις μάχην, κχί εφερε τήν είδησιν τής 
νίκης εις τήν Καρχηδόνα, φόρων μεθ 
έχυτοΰ και παρουσιαζων εις τό μέσον 
τής Γερουσίας τρία φορτία άλογων δακ- 
τυλ,ηδ.ων χρυσών, τά  όποια έσύναξεν α
πό τά δάκτυλα των δανατωΟε’ντων Γω- 
μαίων επειτα τόν εςειλαν ε’ς τήν Ι

σπανίαν κατά τοΰ Σκηπίωνος , 3ςις ΐ· 
νικηδη και κατεδιωχδη εις τήν νήσον 
Μαγιόρκαν. Οί έγκάτοικοι τής νήσου ε· 
πιτειδειότατοι μιφενδονίται ‘ , έρριψαν 
κατ αύτοϋ εν πλήθος πετρών, ίοςε τόν 
εβίασαν νά φύγη έκεΐΟεν , καί άπερα- 
σεν εις τήν νήσον Μινόρκαν, καί έκεϊ- 
6εν εκυρίευσε τήν Γένοβαν , καί ελδών 
εις πόλεμον ενικήδη, καί πληγωθείς ά- 
πε’δανε τό 203. Π. X.

ΜΑΖΟϊΚΕΛΗΣ Ιωάννης, Ιταλός, α
πό τήν Βριξίαν , σοφός γραμματικός, 
καί βιογράφος, Συνίγραψε τήν ίς-ορίαν 
τοΰ συγγραφέων Ιταλών, jάλλ άποδανών 
τό 1765 , δεν εφβασε νά δώση πέρας 
εις αυτά.

ΜΑΘΟΓΣΧλ ΑΣ , υιός τοΰ Ενώχ, μα
κρόβιος. Η Ιερά Γραφή άναφε'ρει ότι ου- 
τος εζησεν 969. χρόνους καί άπεδανβ 
τό 2348. Π. X. καδ ον καιρόν ίγινε 
χαί ό παγκόσμιος κατακλυσμός , ο?ις 
διήρκεσεν εν ολόκληρόν έτος.

ΜΑΪΜΟΝΙΔΗΣ Μωυσής, ένδοξος Γα- 
βϊνος καί εις των ενδοξότερων άνδρών 
των Εβραίων. Εγεννήδη ε’.ς τήν Κόρ- 
δουβαν πόλιν τής Ισπανίας τό 1100. 
περιερχομενος εις τήν Αφρικήν εγινεν 
αρχίατρός τοΰ άρχηγοΰ τής Αίγυπτου, 
καί άπεδα/εν εις τό Κάϋρον τό 1139. 
άφήκε δ* πλήδος συγγραμμάτων εις 
τήν Αραβικήν καί Εβραϊκήν διά
λεκτον.

ΜΑΙΜΟΓΝΑ, δυγάτηο τοΰ Ολζα , 
δωδέκατη γυνή τού Μωάμεδ τοΰ προ
φήτου των Αράβων τό G28, Μ. X. Αυ
τή εςάδη τελευταία, καδότι εζηεε πε-
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ριστότερον από όλα; τα ; αλλα; γυναί
κα; του.

ΜΑ1ΝΑΑ0Σ, υιό; τον Λυκάονο; , α
πό τον όποιον λέγεται ΟΤΙ ώνομάυέη 
τό εν Αρκαδία Ορο; καί η έπ αύτοϋ πό- 
λ ι ;  Μαίναλ.ο; .Παντ.

ΜΑΪΝΤΚΝΟΝΑ Φραγγίσκα. Ανετρά- 
βη από τήν μητέρα τη ; εί; τήν φυλα
κήν- άφοϋ ήλευδερωδη ύπήγεν εί; τήν 
Αφρικήν όπου εόρίσκετο ό πατν,ρ τ η ; ,  
καί μετά τον Θάνατον τον Πατρο; τη; 
έπιςραφεϊσα ε ί; τήν Γαλλίαν ένυμφεύ- 
δη τόν ποιητήν Σκαρόν μετά δέ τον 
δάνατον τον άνδρο; τη ;, το 1660. ί -  
γεινε Κυβερνήτρια των Παιδων ποΰ Βα- 
σίλε'ω; Λουδοβίκου, καί τοσοντον ηλ- 
κυσε κήν αγάπην του, ωφε τήν ένυμ- 
φεύδη χρυφίω; ζωση; τη ; γυναικο; του* 
ε !; τοϋτο συνετεινε μάλλον ο τροπο; 
τη ; παρά ή ώραιοτη;. Αφού απεΟανεν 
ο  Βασιλεύ;, άπε’ρασεν εί; τό μουας·ηρι· 
ον τοΰ Λγίου Κόρου, το όποιον αυτή 
(είχε κτίσει, όπου καί άπε'δανε το 17ΐ9 .

ΜΑΪΙΌΣ Ι’άκωβο; όλλανδο';, αριφο; 
θαλασσοπόρο;. Ουτο; περιε'πλευσε τήν 
Γην μετά τον Κορνηλίον τοΰ 2ουτενη;. 
Μετέβησαν άπο τον Ατλαντικού Ωκεανού 
«ί« τόν Με'γαν, διά τινρ; νέου Πορδμοϋ 
οφι; κεϊται μεταξύ των Νήσων Σταά- 
των, καί τής ΠυρίνΟυ Ι 'ή ;, καί ωνο- 
μάσδη όμωυόμως μ.έ τόν Μαΐρον, Εν δέ 
τω Μεγάλω ώκεανω άνεκάλυψαν τό ε’κ 
τεσσάρων Νήσων συνις-άμενον Σουτενιον 
Αρχιπέλαγος, τά αρκτικά παραθαλάσ
σια τή ; νεα; Γουινέα;, τήν μεγάλην 
^ουτενίαν Νήσον, καί πολλά; άλλα;

μικρότερα;, εκτεινόμενα; κατά το με- 
ρο; των Μολουκων Νήσων. Εζη δέ πε
ρί τόν δε’κατον έβδομον αιώνα, Μ. X.

ΜΑϊ ΓΗΣ Γιάκομο;, περίφημο; περι
ηγητή;, Ολλανδό';, ο ;τ ι; τό 1613, ά- 
νεχώρησε μέ δύω πλοία, καί τόν άκό- 
λουΟον χεονον άνεκάλυψεν ένα φενόν 
προ; τό μεσημβρινόν μόρο; τή ; Αμε
ρική;, τό όποιον ώνόμασε μέ τό ό'νο- 
μά του. Απε'δανε τό 164.

ΜΑΙΩΝ , υίο; τού Αίίαωνο; από 
τά ; Θήβα;, τόν όποιον ό Ετεοκλή; ε- 
πεμψεν εις τόν πρώτον Θηβαϊκόν πο'λε- 
μον μέ 50. Θηβαίου;, άλλ ό Τηδευ; 
φονεύσα; τού; συντρόφου; του άφήκεν 
αυτόν μονον ζίοντα διά νά μήνυσή εί; 
τόν Βασιλε'α τήν δυςυχή αποτυχίαν του.

ν > · , ,
ΜΑ1ΩΙ1 Λράβιο; σοφιςη;. Εγραψε περί 

ςάσεων ο ιβλία 13. σύγχρονο; μέ τόν Α- 
ψίνην καί Νικαγοραν επί Φιλίππου τού 
Καίσαρο;,

ΜΑΚ.ΛΡΕΓΣ, υιό; τοΰ Λυκάονο;, δ 
κτίσα; τήν Πο'λιν Μακαριάν εν Αρκα
δία. Απολδ.

ΜΑΚΑΡΙΑ, βυγάτηρ τοΰ ΐίρακλε’ου;, 
ή όποια εδωχε τόν εαυτόν τη ; εί; δά
νατον διά τήν σωτηρίαν των λοιπών 
πατριωτών τη ;, όταν ίξες-ράτευσεν ό 
Εΰρυσδεύ; ε ί; τ ά ; Αδήνα;* διά τοΰτο, 
καί οί Αδηναΐοι έδαψαν αυτήν μέ με- 
γάλην πομπήν,

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ό· Με'γα;, από τήν Θη- 
βαΐδα τή ; Αίγυπτου. Εζη τό 380· μ, 
X. μαθητή; τοΰ Μεγάλου Αντωνίου, 
Μοναχό; καί ασκητή; τή ; Ερήμου,
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Sj "ft; διά τήν μεγάλην δσκησίν, καί 
εις τήν νεανικήν του ηλικίαν άκο'μη 
τον άνομαζαν παιδαριογεροντα. Το 40 ι 
έτος τής ηλικίας του εγινε πρεσοΰτε- 
ρος' εζησεν είς τήν Ερημον 60 · χρό
νους. Εκ των συγγραμμάτων του σώζον
ται 50* δμιλίαι, τινίς λε’γουσιν οτι τάς 
συνε'γραψεν ό Αντώνιος ό Συρις-ής, καί 
ό Μακάριος τάς μετεφρασε, σώζονται 
καί μερικά συγγραμμάτια άσκητικά, 
τά  όποια ε’ξοίόθησαν ελληνιςί εις τά 
Παρίσια, τό 1509.

ΜΑΚΕΔΩΝ υίος του Οσόριδος, τον 
όποιον εσυνωδευσεν εις διάφορους εκςρα- 
τείας. Διόδρ.

ΜΑΚΕΝΤ102 Αλέξανδρος, Αγγλος 
περιηγητής καί Ας-ρονδμος αριςος. 
Ουτος διά των περιηγήσεών του ώφε'- 
λησε μεγάλως τήν Γεωγραφίαν, Επροχώ- 
ρησε μέχρι των αρκτικών αίγιαλών τής 
Αμερικής, καί τής παρ αυτήν κρυςαλ- 
λωμενης θαλάσσης, καί άπεδει ξε διά 
τής άνακαλΰψεως ταΰτης, οτι δεν υπάρ
χει κατά τό δυτικοβόρειον διάπλους εό- 
χρηςος. Περιήλθε προσέτι καί διά ξη- 
ράς τήν Αρκτικήν Αμερικήν μέχρι τοϋ 
μεγάλου ώκεανοΰ. Εζη δ* περί τον δε- 
κατον εοδομον αιωνχ,

MAKIABEVHZ Νικόλαος, εγεννήθη 
εις τήν Φλιορεντίαν. Εςάθη με'γας πο
λιτικός καί Ιςορικάς. Συνεγραψε τήν 
Ιςορίαν τής Πχτρίδος του, καί διάφο
ρα άλλα συγγράματα. Απίθανε το 1547.

ΜΑ'ϊΊ’ΐ ^ 0 ^ Μάρκος,Ο’πίλιος Σεβή- 
ρος , εγεννήθη είς τήν Αφρικήν. Είς 
τάς άρχάς ήτο γεωργός, επειτα κυνη.

γός αγρίων θηρίων, μετε'πει,τα -Νοτά
ριος, έπιςάτης τοϋ Θησαυρού, "καί τέ
λος Επαρχος τοϋ Πραιτωρίου, καί αε- 
τά τόν θάνατον τοϋ Καρακάλα, ε’ψτ;- 
φίσθη Αυτοκρατωρ. Κ αταρχάς εφαί/ετο 
ΰπερασπιςής τοϋ δικαίου, εως ν από
λαυση τήν εύνοιαν τοϋ λαοϋ, ςπε.τα 
όμως έφάνη ότι επροσπο'.εΐτο πρότερο /, 
διότι έπραττεν όλως εναντία' ήγόρα- 
σεν άτιμοτάτην τήν ειρήνην τοϋ πολε- 
μου μετά τοϋ Αρταβάνου Βασίλειος των 
Περσών ήθε'λησε νά καταστήση ευτα
ξίαν είς τό ςρατιωτικόντου, πλήν τά 
τάγματα δυσαρεςημενα από τόν κα- 
κοντου τρόπον , εκήουξαν Αύτοκράτορα 
τόν Ηλιογάβαλον το 12(8, Μ, X, αυ
τός δό καταδ.ωκομενος άπερα-εν είς 
τήν Καππαδοκίαν ΰπό σχήμα χωρικού» 
όπου γνωσΟείς άπό τούς ςρατιώτας ά- 
πεκεφαλίσθη.

ΜΑΚΡΟΒΙΟΣ Αϋρήλιος, ένδοξος
, . . — — , cσυγγραφευς Λατίνος, και εις των α^ι»

ωματκών τής αυλής του Αυτοκρατορος 
Θεοδοσίου τοΰ Νέου. Συνεγραψεν υπόμνη
μα είς το τοϋ Κικερωνος ένΰπνιον τοϋ 
Σκηπιωνος , καί Κρονικών β.βλια 7 , 
χρήσιμα διά τήν κάτάληψιν τής Πα-1 
λαιάς Ιςορίας, άμφότερα δί χαίρουν 
μεγάλην ύπόληψιν. . ..

ΜΛΚΧΕΡΣΩΝ Γιάκομος, άπό τήν 
Σκωτίαν. Εγεννήθη τό 1Ϊ38, καί άπε* 
θανε το 1796, Συνεγραψε τήν ιςορίαν 
τής Αγγλίας, καί ετερα.

ΜΑΛΑΧΙΑΣ, ό έσχατος μεταξύ των 
12 ελασσονών Προφητών, θελουσιν οτι 
κατήγετο ■ πό τήν φυλήν τ*ϋ Ζασο-Άω,
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Εγεννήδη έν Σοφά, όπου και έτάφη. 
Λε'γουσιν ότι εζη είς τόν καιρόν τής 
άνακαινήσεως τοϋΝαοΰτής ίερουσαλήμ, 
καθότι ή προφητείατου φαίνεται μετά 
τήν άνακαίνησιν τοϋ Ναοϋ.

ΜΑΑΒΕΤΗΣ Βιργίλιος, Ιταλός ά
πό τήν Βολωνίαν, μκδηιεατιχός, I ατρός, 
καί Μουσικός. Απηντησε μεγάλην φή
μην διά τά Συγγράμματα του· έςάλη 
ύπό τοϋ Φιλίππου τυΰ τετάρτου Βασι- 
λε’ως τής Ισπανίας εις διάφορους πρεσ
βείας. Απεδανεν εις τήν Βολωνίαν το 
1654.

ΜΑΛΕΓΒΗΣ Φραγγίσκος, ένδοξος 
Ποιητής Γάλλος. Εςάδη άνώτερος άπό 
όλους τούς πρό αυτοΰ ποιητάς, καί τον 
ονομάζουν Πατε'ρχ της Γαλλικής ποι
ητικής. Είχεν ελάττωμα νά πτύη πολ. 
λάκις διά νά έκφωνήση μίαν ωδήν1 τά 
ποιήματά του συνίςανται εις παραφρά
σεις των Ψαλμων τοΰ Δαυίδ, εις ωδάς, 
είς επιγράμματα, όλα κάλλιςα. Α πί
θανε τό 1556.

ΜΑΛΑΣΠΙΝΗ2, Iςορικός τοΰ ιγ 
«ϊώνος. Εγραψε τήν Ιςορίαν τής Φλω
ρεντίας, κλασικόν σύγγραμμα μέ 
φήμην.

ΜΑΛΙΑΒΕΚΗ2 Αντώνιος, Εγεννήδη 
είς τήν Φλωρεντίαν, κάλλιςος φιλόσο
φος' άπεδανεν το Ι7ΐ4, καί άφιε’ρωσεν 
είς το δημόσιον τήν Βιβλιοδήκην του, 
τήν όποιαν ώνομασε μέ τό όνομά του.

ΜΑΛΠΙΓΓΗ2 Μαρκελλος, Ιταλός 
ά,πό τήΒολωνίαν* εγεννήδη τό 1628. 
II. X. έχρημάτησεν ένδοξος άνατόμος 
καί βοτανικός, εκαμε διαφόρους Ανακα

λύψεις ε’ς τήν ανατομίαν, κατ' εξοχήν 
είς τήν σπλήνα* τό σύγγραμμά του 
περί τοΰ Σκώληκος τοϋ Μεταξιού δεω- 
ρεΤται εν άπό τά άξια λόγου. Ουτος 
δυνάμει των αξιόλογων του μικροσκο
πίων παρετήρησε καί έξηκρίβωσε τήν 
κατασκευήν των σπλάγχνων, τάς αδέ
νας καί τάς τούτων εκκρίσεις. Ενησχο- 
λήδη, δέ είς αΰτά μέ τόσον ένδεραον 
ζήλον, ωςε διεφΟειρε τήν υγείαν του, 
και συνετεμε τήν ζωήν του. Απεδανε 
δε το 1694, εις τήν Ρώμην,

Μ ΑΛΧΟΣ, απο την Φιλαδέλφειαν 
τής Συρίας· εζη τό 49ΐ, Μ. χ. Εχρη- 
μάτησε σοφιςής είς τήν Κωνςαντίνού- 
πολιν μέ φήμην τής ρητορείας του 
μεγαλην, κατά τόν Φώτιον. Ητον χρι- 
ςιανός, συνε'γραψεν Ιςορίαν άπό τούς 
τελευταίους χρονους τοϋ Λεοντος, έως 
είς τόν δάνατον Ιουλίου, περί τό 480, 
ό Φώτιος τόν έπαινιΐ μεγάλως διά τό 
σύγγραμμα τοΰτο, άπό τό όποιον σώ
ζονται μόνον δύω έκλογαί.

ΜΑΜΚί'ΚΟΣ, τύραννος τής πόλεως 
Κατάνης έν Σικελία, ος τις Ινώδεις 
μετά των Καρχηδονίων, εναντίο.ν τοΰ 
Τιμολεοντος, καί νικηδείς κατά κρά
τος, έφονεύδη υπό των Συρακουσίων.

ΜΑΜΟΪΝ περίφημος Καλίφης των 
Ταταρων. Εζη περί τόν δεπατον όγδοον 
αιώνα, Μ. X. διά προς-αγής τούτου 
κατεμετρήδη έν τή Ερήμω Σαντζιάρ, 
μια μοίρα τοϋ Μεσημβρινού.

ΜΑΜΜΛΙΑ, ή Μήτηρ τοϋ Αυτο- 
κράτορος Αλεξάνδρου Σεβήρο·. Ηρό·- 

ΜΑΝΑ1ΧΜΟΣ, Δλωπεκοννήσιος, φι*
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λόσοφο; Πλατωνικό;. Συνεγραψ* περί 
φιλοσοφία;, καί ε ί; την πολιτείαν του 
Πλάτωνος βιβλία τρία.

ΜΑΝΑΙΧΜ02 Σικιώνιος, υιό; Αλκι
βίου, η Αλκιβιάδου, ί<ςορίκό; ένδοξος. 
Εγραψε τήν ί<ςορίχν τοϋ μεγάλου Αλε
ξάνδρου .

ΜΑΝΑΣΣΗΣ, ητον υιό; τοϋ Εζεκίου, 
*καΐ διάδοχο; τοΰ βασιλείου τοϋ Ιούδα* 
εβασίλευσε το 69S, Π. X, Επαιδεύδη 
από τον Θεόν διά την άσε'βειάν του, πα- 
ραδοδεΐ; αιχμάλωτος εις τάς χεϊρας του 
Μεροδάχ βασιλε'ως τής Βαβυλώνος, ϋ-ςε- 
ρον άπο δε'κα χρόνους επανήλθε πάλιν 
ε ί; τον θρόνον του, παρετεινε τήν βασι
λείαν του ώ; ούδεί; άλλος των βασιλέ
ων Ιούδα* εύρίσκεται μια προσευχή εις 
το ονομα .τοΰ Μανασσή, Ο συγγραφείς 
ελαβε τήν ύλην εις αυτήν εκ τής δεύ
τερα; των παραλειπόμενων.

ΜΑΝΔΑΝΗ, ίυγάτηρ τοΰ Αςυάγους, 
βασιλε’ω; τής Μηδίας , καί γυνή τοΰ 
Καμβύσου, ήγεμονος τής Περσίας, με
τά τοΰ οποίου ίγε'ννησε τόν Με’γαν 
Κόρον . -

ΜΑΝΔΕΒ^ΛΛΗΣ-ΙΩΝ, Ιππεΰς Αγ
γλο; , περιφημότατο; περιηγητή; τοΰ 
αιωνο; τού. Ούτος άπεδήμησεν άπο τή; 
πατρίδο; του, επιδυμών νά ίδή τόπου; 
ξε'νου;, καί τά αξιόλογα τή ; Ασία; . 
Εγινε πρώτον ύπομίσΟιο; τοΰ εν Αιγύ
πτιο Σουλτάνου, επειτα τοΰ έν Καδάϊ- 
Χάνη, οτε αυτό; εκίνησε πόλεμον κα
τά  τοΰβασιλεω; τοΰΜανσύου. Απε’δανε 
δε χψ  1371. εν τη παρά τω ποταμέ 
Μαα;-Λυττίχη . Τήν περιήγησή αύτοΰ

συνε’ταξε ,  καδώ; ό ίδιο; ομολογεί , εκ
παλαιών χρονικών καίμυβκςοριών των 
ςαυροφόρων. Εζη. δε σιερί τά με'σατοΰ 
δεκάτου τετάρτου-άίώνος.

ΜΑΝΔΡΧβ ΟΓΛΟΣ, Σχμιό; τις» ό ΐΐ ;  
λε'γεται, ότι ευρών ποτό ενα δησαυρον» 
άφιε'ρωσεν εξ αύτοΰ εις τόν ναόν τής Η- 
ρας, τον μόν πρώτον χρονον εν χρυσοΰν 
πρόβατον ,  τόν δεύτερον Ιν άργύμΐΰν » 
καί τον τρίτον εν χαλκοΰν ,  άφοΰ και 
παροιμία επί Μανδραβούλού τό  πράγ
μα. Λουκ.

ΜΑΝδ ΡΟΚΛ^ΗΣ , τε'κτων Σάμιος δ 
κατασκευάσας τήν γέφυραν επι τοΰ Ελ
λήσποντου, οτε ,διεβησχν τά Πιρσικ* 
ςρατεύματα εις τήν Ελλάδα,

ΜΑΝΕ9ΗΣ, Ιταλό; άπό |τήν Φλω
ρεντίαν , άνήρ σοφό; ,  εγνώριζε χαλά 
τήν Ελληνικήν διάλεκτον, τήν Εβρα
ϊκήν, Λατινικήν, καί Χαλδαϊκήν. Συνε- 
γραψε τήν ίςορίαν τή ; Πιςοΐα; ,  την 
ζωήν του Δάντε Πετράρχόυ, και αλλα 
διάφορα. Απε’δανε τό 1459.

Μ ΑΝ ΕΘΩΝ , περίφημο; φιλόσοφο;» 
καί ίςορικός, εγεννήδη εί; τήν Διόσπο- 
λιν , πόλιν τή ; Αίγυπτου. Ηνδει τό 
260. Π. X. εφάδη άρχιερεδς ε ί; τήν 
Ηλιούπολιν, Ηκμαζεν ε ί; τού; χρονον; 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδελφου μετά τον 
Βηρωσσόν. Συνε’γραψεν ούτο; εν Αιγυ
πτιακόν Χρονικόν εί; τρία βιβλία, των 
όποιων σώζονται λείψανα τινά Αποτε
λεσματικά, ήτοι περί της δυνάμεως των 
ενεργειών των άςε’ρων, εκδ· μετά τη{ 
Λατινικής μεταφράσεως. ,

ΜΑΝΕΡΩ5, υιός μονίγενής τοϋπρώ-

38
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του καί άρχαιοτάτου βασιλεως των Αί
γ υ π το ν , όςις άποθανών άώρως Ιθρηνη- 
θη μεγάλως υπό των εγχώριων, διό και 
επεκράτησεν tv Α ίγύπτω θρηνητικόν ά
σμα υπό τοΰτβ το ονομα, το όποιον κα* 
τα  τον Ηρόδοτον ■ ητο το αυτό με τό 
παρ’ Ελλησι Αίνον λεγόμενόν. Ηρόδοτος.

ΜΑΝΛΙΟΣ, Καπιτολινος, περίφημος 
Ρωμανός. Οταν οί Γάλλοι υπό την δι- 
οίκησιν τοΰ Βρεννου καΰσχντες την Ρώ
μην «προσπαθούσαν νά κυριιύσωσι το 
Καπιτόλιον,( παλαιά οικοδομή τοΰτο, 
καί ναός εις την Ρώμην. ) βςάθη ό πρώ- 
τος, οςις τούς «μπόδισε* καί |διά τοΰτο 
iXaSsv αυτό τό επίθετον Καπιτολινος 
καί ύπερασπιςής τής πολιτείας* «πειτα 
διά πολιτικός υποψίας κατεδικάσθη, 
καί τόν ερριψαν εις «να κρημνόν, καί 
οδτω ελαβε τό τε'λος τό 384 .

ΜΑΝΛΙΟΣ Τορκιάτος, πολλά 'εΰφυής 
άλλ’ άμοιρος ευγλωττίας. Ο πατήρ του 
τόν* είχε «ςείλει εις τήν εξορίαν αδίκως" 
ό Δήμαρχος Μάρκος, Πομπουνιος επειδή 
τόν επροσκάλεσε νά άπολογηθή περί αυ
τής τής αδίκου καταδίκης τοΰ υιοΰ του, 
,ό υίος μή ανεχόμενος νά καταδιώκετα1 
ό πατήρ του, επαρουσιάσΟη εις τόν Δή
μαρχον με τήν σπάθην καί τόν ύπεχρε- 
ωσε νά παραίτησή από τόν πατέρα τον. 
τότε δ Δήμαρχος βλε'πων τό με'γα σε*, 
βας τοΰ υίοΰ προς τόν πατε’ρα τόν ΐχεί- 
ροτονησε χιλίαρχον . Οταν οί Γάλλοι 
εκινήΟησαν «Ις πόλεμον ,  εις εξ Λυτών 
όλθώ- εις το μέσον «ζητεί τόν άνδρείό- 
τερον εις μονομαχίαν, τό όποιον δεχό
μενος «όχαρίςως ό Μάνλιος καί μθνο·

μαχήσας τόν εθίνάτωεε, καί λαβών τον 
ςρεπτόν από τόν λαιμόν τοΰ νεκρού Γάλ* 
λου τόν ε’φόρεσε, καί εκτοτ* ώνομάσθη 
Τορκιάτος ή ςρεπτοφόρος καί αυτός καί 
όί εξ αυτόϋ καταγόμενοι, προς μνήμην 
τής λαφυραγωγίας τοΰ ςολισμοΰ- καθότι 
Τορκυς ονομάζεται δ ςρεπτός παρά τοΐς 
Γωμαίοις" καί τότε μέν Ούτως εφυγον. 
οί εχθροί. Επειτα εγινε καί Δικτάτωρ, 
καί επειτα ϊπατος τό 340. Π. X. «Ις 
τόν πόλεμον των Λατίνων* όργισθείς δε 
κατά τοΰ υίοΰ του, διότι εμονομαχησε 
παρ άδειας τοΰ πατρός τόν «θανάτωσε.

ΜΑΝΟΖΗΣ Ιωάννης, έπειτήδειος ζω
γράφος, Ιταλός, Ο μεγαλοπρεπής Λο- 
ρεντσος τω εδωκε τό παλάτιόν του να 
τό «ςολίση κατά τήν θελησίν του, κα1 
τόν «φιλοδώρησε μεγαλοπρεπείς. Απεθα- 
νε τό 1<*36.

ΜΑΝΟϊ ΖΙΟΣ Παύλος, ένδοξος τύπο* 
γράφος, καί καλός γραμματικός, Ιτα
λός από τήν Βενετίαν. Εξεδωκε διάφορα 
συγγράμματα περί των Κωμικών Γωμά· 
νων, καί περί των νόμων της Γερουσί
ας. Απε’θανε τό 1574,

ΜΑΝΟϊιΙ λ  Φίλης δ Εφεσιος, άκμάσας 
ίπ ι Μιχαήλ Παλαιολόγου τοΰ Νέου. Συν- 
εγραψε περί ζώων ϊδιοτητος, περί Ναυ- 
τηλίας καί ετερα. Κζη τό 1300. Μ. X.

ΜΑΝΟϊΗΛ Μοσχόπουλος, από τήν 
Κρήτην. Εγραψε σχόλια είς τά δύω πρώ
τα βιβλία τής Ιλιάδος, «ίς τόν Ησίο
δον, καί εις τά Ηρωικά τοΰ Φιλοςρά- 
του, καθώς καί διάφορα γραμματικά 
συγγράμματα, τών οποίων τό -εν επι
γράφεται Ερωτήματα·.
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ΜΑΝΟϊΉΛ Παλαιολο'γο;, ίβασίλει>-
σεν άπό τό 1391. εω; το 1425. Εγραφε 
προ; τον τρίτον υίον τον Ιωαννών ύπο- 
βήκα; βασιλική; αγωγή; εί; εκατόν 
κεφάλαια* ήτον ε ί; άκρον φιλολογο; , 
άφησε διάφορα Θεολογικα, καί Ηθικά 
συγγράμματα, ό κατάλογο; των όποιων 
εύρίσκεται ε’;  τήν Ελληνικήν βιβλιοθή
κην τοΰ ΦαΟρικιου.

ΜΑΝΟΓιιΛ Χρυσολορα; Βυζάντιο;, 
t t ;  των επίσημων και- πεπαιδεόμενων 
ανδρών, οιτινε; καταλιποντε; τήν δου- 
λωθεϊσαν πατρίδα των κατεφυγον εί; 
τήν Ιταλίαν.

ΜΑΝΟΓΗΛ Βρυε’ννιο;. Εγραψε περί 
τ α ;  άρχά; τοΰ ιδ . αίωνο; αρμονικά, 
ή περί μουσική;. Εζη το 1320. Μ. X.

Μ ANTjENI ΑΣ Ανδρε'α; , Ιτα λό ;, 
κάλλιςο; ζωγράφο;, καί γλύπτη; * τό 
περκρημοτερον ποίημά του είναι ό Τρι- 
σύφο; τοΰ Καίοαρο;. Απεβανεν ε ί; τήν 
Μάντοβαν τό 1517,

ΜΛΝΤΙΝΕΓΣ , οίδ; τοΰ Λοκάονο; εξ 
Αρ καδία;, όηις λέγεται ότι εκτ’.σε- τήν 
τεολιν Μαντίνειαν. Απολδρ.

ΜΑΝΦΡΕΔΗ2, ,υίό; φυσικό; τοΰ Αΰ- 
τοκράτορο; Φιδερίκοι» τοΰ β . δςι; ε- 
φαρμάκωσε τον Κουρά δον υιόν νόμιμόν 
τοΰ ίδιοι» Αύτοκράτορο;,καί εγινεν επ ί
τροπο; τοΰ Κουραδίου υιοί τοΰ Κουρά- 
δοι»* με το μέσον αυτή; τή ; επιτροπή; 
ό Μανφρεδη; εκυρίευσε τήν Σικελίαν 
καί τήν Κεαπολιν, άλλ’ ενικήθη άπο 
τον Κάρλον Γάλλον τό 126C. πλησίον 
τοΰ Βενεβε’ντο τή ; Ιταλία ;, όπου καί 
εφονεύθη.

ΜΑΝΦΡΕΔΗΣ Εΰηάθιο;, Ιταλό;, ί^
πό τήν Βόλων ίαν, έχρημάτισε ,ίΠροφε- 
σοιρ τή ; Μαθηματική; ε ί ;  τήν Ακαδη
μίαν τή ; πατρίδο; του. Ητον περίφη-' 
μο; Αςρανομο;, Αρχιτε’κτων, καί ■ εΓ; 
άπο τοΰ; καλητερου; Ποιητάς τή ; 
Ιταλία ;, εξε’δωκε καί συγγράμματα τή ; . 
Μαθηματική;, καί Ποιητική;.

ΜΑ2ΕΝΤΙΟΣ, Μάρκο;, Αύρήλιο; Βα_ 
λε'ριο;, υιό; τοΰ Αΰτοκράτορο; Μαξιμί- 
ανοΰ τοΰ Ερκουλίου, καί Γαμβρό; Μα- 
ξιμίανοΰ τοΰ Γαλλερίου. Ε?χε κάμει δ. 
Πατήρ του παραίτησιν ε ί; αυτόν, το- 
306, Π. X , άλλ’ έπειδή ουτο; εβίασε 
τόν Σεβήρον νά κατακλεισδή ε ί; τήν . 
Γαβενην, Πολιν τή ; Ιταλία ;, καί τόν 
εφόνευσε παρά τά ; ΰποσχε'σει; του, ά - 
νελαβε πάλιν ό Πατήρ τό ηκήπτρόν*, 
εκ τούτου εκινήθη κατ’ αυτσϋ ό Μάξι- 
μιανό; Γαλλεριο;, κα ί νικηθεί; εφυγε* 
καί οίίτω; ήλευθερώθη ή Ιταλία άπο 
τά ; διχονοία; πατρό;, καί υίοϋ. Κατα
φυγών δέ ό Μαξιμιανό; ό Ερκοΰλιο; ε ί; 
τήν Γαλλίαν, εφονεύθη εκεί* επειτα ό 
Μαξε'ντιο; ε’κυρίευσε τήν Αφρικήν, έδί- 
ωκε πανταχοθεν τού; Χρι;ιανού;, εκή- 
ρυξε πόλεμον εναντίον τοΰ Μεγάλου 
Κων;αντινου, καί θελων νά περάση τήν 
Γέφυραν τοΰ Τιδεριω; Ποταμοΰ, εχαλά- 
σ9η ή γέφυρα καί επνίγη ε ί; τον Πο
ταμόν. Οΰτο; ό Αύτσκράτωρ ήτον κα
κότροπο;, καί άγύμναςο; εί; τά πολε
μικά καί άμαίες-ατο;, καταγινόμενο; 
ε ί ;  τ ά ; ήδονά; καί άσωτείας* ατίμα
ζε τά ; γυναίκα; των τόλιτών* «θανά
τωνε άδίκω;- τού; Γερουσιαςά; διαμοι-
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ρόζων τά πλούτη των είς τούς φρατι- 
ώτας διά να τόν άγαπώσι είς τάς κα
ταχρήσεις *ου· ϊδωκεν άδειαν βΐς τούς 
φρατιώτας, νά κατΚκοψωσι τους πολί- 
τας* καί εν γε'νει βπραξε μεγάλα κακά, 
οχι μόνο» εις τήν Ρώμην, άλλα καί 
•ΐς δλαςτάς επαρχίας της Ιταλίας. Ε
π ί των ήμερων τον συνέβη καί μεγάλη 
ίλλειψίς τροφής-,

ΜΑΕΙΜΙΑΝΟΣ Ερχούλιος, Μάρκος 
Αδρήλιος Βαρελιος’ Εγεννηδη πλησίον 
τ !ς  το Σίρμιον, Πολιν περίφημου ε’ς· 
τήν Σλαβωνίαν, το 250· Μ. X. άπό 
ποταπώνοίκογονειάν· έςάθη ■ ςρχτιώτης 
του Διοχλητιανου, οςις το 286. τόν ε- 
καμε συγκόινωνόν* του καί τω  εδωκε 
μέρος της β ασιλείας του, επολε'μησε 
κατά των' Βαρβάρων καί τούς ένίκη- 
βε· επειτα κατε'φογεν είς τήν Γαλλίαν 
είς τον Κωνςαντϊνον Γαμβρόν του, ο'ςις 
εΐχε την θυγατέρα του, τήν όποιαν ή- 
νάγκασε νά παραδώση τον άνδρα της 
άφοΰ άνοιξη τήν θύραν του Παλατιού 
της τήν Ιπομε'νην νύκτα, άλλ’ αυτή 
ειδοποίησε τα  πάντα" εις τον σύζυγο’ν 
της, ος-ις δεώρισεν Ευνούχον νά κοίμη
ση είς τήν κλίνην του· ό Μαξιμιανές^ 
έλθών διά νυκτος φονεύει τον Ευνούχον 
νομιζων αυτόν Εωνςαντϊνον, καί οίίτω 

"συλληφδεις εθανατώδη . Ητον ςρατηγός 
άξιωτατος, αλλά απάνθρωπος, καί αυ
τόχρημα κακία.

ΜΑΕΙΜΙΑΝΟΣ Γαλλεριος Βαλέριος, 
εγεννηδη πλησίον τής Σαρδικής άπό 
πτωχικόν γένος. Είς τήν νεότητά του, 
ίφύλαττε ζωα, επειτα εγινε ςρατιώτης·

ό Διοκλητιανός τόν ώνο’μασε Καίσαρα 
εις το Ανατολικόν με’ρος το 292. Μ, 
X. καί τω εδωκε τήν κόρην του Βα- 
λερίαν είς γυναίκα. Οότος επολε'μησε 
τους Γότθους, καί μετά ταϋτα επολε
μησε καί τόν Νέρωνα τόν Βασιλέα των 
Περσω/, καί Ινικήδη τό 297. επειτα 
ήλδεν είς τόν Διοκλητιανόν νά λάβη 
έτε'ραν δύναμιν, άλλά ΰπεπεσεν είς 
όργην, οθεν έπιςραφεΐς ϋςερον, επολέ- 
μησεν εκ δευτε’ρου, καί κατε'κοψε τους- 
Περσας, εκορίευσε τό ςρατόπεδον, τούς 
θησαυρούς, τάς γυναίκας, καί τά παι
διά των* εκηρύχδη Αυγουςος, καί διοι
κούσε, καθώς ό Νερών οςις των υπη
κόων του δεν έπλήρονε τόν ύπερμετρον 
φόρον του, ετιμωρεΐτο σκλ.ηρως, εβίαζε 
τόν καδε'νχ νά δίδη λογαριασμόν τής
* ’ t r * ■AO-lr . ' ' t :>καταςασεως του, και οσονς υποπτευε- 

το “ δτί δεν εμάρτυρουν τήν άλήδείαν, 
άλλους εκαιεν, άλλους έςάνρωνε, καί 
άλλους ερριπτεν είς τήν θάλασσαν. Ο- 
δεν οί Γωμαΐοι διά ταϋτα έκήρυξαν Αυ. 
τοκράτορα τόν Μαξε'ντιον, οςίς τον ε- 
δίωξεν άπό τήν Ιταλίαν, το 303. φεύ- 
γων έκυριεύδη άπό εν παδος ελκώδες 
είς ολον τό σώμα. Είχε το προσωπον, 
καί τό βλε’μμα άγριον, καθώς και τήν 
ψυχήν άπεδανε τό 311,

ΜΑΕΤMINOS Γαλλεριος Βαλέριος, 
ποιμήν, Εγεννηδη είς τήν Ιλλυρίαν· ή- 
τον ανεψιός του Μαξιμιανοϋ Γαλλεριου, 
ελαβε τό ονομα Καίσαρ άπό τόν Διο- 
κλ.ητιανόν τό 305, καί τό Αυγουςος 
μετά τρεις χρόνους. Ητον άνθρωπος κα
κοήθης- εκινήθη κατά τής Αρμενίας,
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διότι ήσαν γριφιανοι. To 312, εφδονησε 
τόν Λικίνιον, καί έκινησε πόλεμον κατ 
άυτοΰ, άλλ’ αύτο; ενικηδη μεταξύ Η
ράκλειά; καί Ανδριανουπολεως, τό 313, 
καί φεύγων έκεϊδεν, έφονευσε -Τΐλ̂ Οος I- 
ερε'ων εδνικώ/· καί πάλιν καταδιωκόμε- 
νο; βιαίως, ήσδένησε καί άπεδανε. Επί 
τη ; βασιλεία; του τά προτερήματα του 
ησαν η μέθη καί η κακία.

ΜΑΞΙΜΪΝΟΣ, Γ άι'ος Ιούλιο; Βέρο;. 
Εγεννήδη τό ΐ73· Μ. X. εί; χωρίον τής 
Θράκης· ήτον υιός χωρικού τίνος Γοτ- 
6ου, ποιμήν προβάτων, έγινε ς-ρατιω- 
τη ;, καί μετά τόν δάνατον τοϋ Αύτο- 
κράτορο; Αλεξάνδρου τοϋ Σεβήρου, πρω- 
το ; αυτό; άναγορευδεί; μέ μονήν την 
ψήφον τής ςρατιά; , χωρίς νά τόν ψή
φισή και ή Σύγκλητος, μήτε νά τόν 
δεχδή ε’ς τήν Γερουσίαν ώ ; μέλος. Ε
γινε διάδοχο; τό. 235, ήτον ς-ρατηγό; 
καλός, άλλ Αύτοκράτωρ άναξιώτατο;· 
έ,-.ρ'αξε πολλά κακά,, καί έφονευσεν υ- 
πέρ τας 4000. άνδρών, προφασιζόμε- 
νος οτι ήσαν κατ άυτοϋ συνωμοτα·." άπό 
τάς μεγάλα; του κακίας τόν ώνόμασαν 
Κύκλωπα και Φαλαριν* έδυσίαζεν ά- 
σπλάγχνως τούς χριςιανούς· ή δηριωδία 
του ήτον ανυπέρβλητος· άναφέρεται εις 
τήν Ιςορίαν ώς Γίγας. Η σωματική 
του δύναμι; ήτον παράδοξος, μόνος ήμ- 
πορεί νά κινήσνι μίαν άμαξαν φορτωμέ- 
νην' έτριβε τούς λίδους μεταξύ των 
δακτύλων του εΐ; λ επ τά , καί έσχιζε 
τό δένδρον μέ τά ; χεΐρά; του. Κίνησα; 
δέ πόλεμον κατα των Γερμανών, καί 
νίκησα; αυτούς μετά μεγάλης ευτυχίας,

ανηγορευδη Ιμπερατωρ· το όποιον εΤναι 
νυν των Βασιλέων ονομα, πρότερον ό
μως έδίδετο εις τούς άοιςτου; ςρατηγούς’ 
Μετά ταϋτα δέ έφονεύδη άπό τούς ςρα- 
τιώτα; του εί; τήν Ιταλίαν, *ν τη πο- 
λει Ακυληίχ· τό 238. ε ί; ηλικίαν 65. 
χρόνων . Εφονεύδη δέ μετ αύτοΰ καί δ 
υίος του πολλά νεο; ων, συμβασιλεύσα; 
μετά τοϋ πατρο; του τρία έτη και ο
λ ίγα ; ήμερα;.

ΜΑΗΐΜΟΣ δ Πλανούδης, μοναχός. 
Εζη τό 1353, Μ. X. εις τήν Κωνςαν- 
τινούπολιν, εις άπό τού; πεπαιδευμέ
νους του αίώνο; του, τόν όποιον Ανδρό
νικο; έ Παλαιολογος οφείλε πρέσβυν 
εί; τήν Βενετίαν, νά φιλιώση αυτού; 
μετά των Γραικών' τό 1327, έπέφρεψε 
καί έζησεν εως τό 1353. Συνέγραψε δι
άφορα, καί μεταφράσει; εκ τοϋ Λατι
νικού, Εξεδόδησαν κεφάλαια τέσσαρα 
Α περί τή ; εκπορεύσεω; τοϋ Αγίου Πνεύ 
ματο;. Β εί; τού; άποφόλους Πέτρον 
καί Παύλον. Γ Λόγος εί; τήν Θεόσω- 
μον ταφήν τοϋ Σωτήρος. Δ Επιγραφαί 
έγκωμιαςικαί εις τόν Ναόν τοϋ Αγίου 
Ανδρέου. Ε Βίο; Αίσωπου. <ς Σύναξις- 
Ανδολογΐα;, καί άλλα διάφορα.

ΜΑΞΙΜΟΣ δ Βυζάντιος, φιλόσοφο , 
εζη τό 363. Εχρημάτησε διδάσκαλος 
τοϋ Αύτοκράτορος Ιονλιανοϋ, όςις είναι 
άλλος παρά τόν Εφέσιον Μάξιμον, δ 
όποιος έφάδη καί αυτός διδάσκαλος τοϋ 
Ιουλιανοϋ. Από τά συγγράμματα του, 
σώζεται εν Αφρολογικόν ποίημα, και 
άλλα διάφορα.

ΜΑΞΙΜΟΣ άπό τήν Τύρον, σοφιςής,



καί Πλατωνικοί φιλόσοφος, εζη είς τον ΜΑΞΙΜΟΣ, άπο την Ηπειρον, παι- 
καιρόν τον Αντωνίου καί Κομμοδου.Τό δαγώγός-τοΰ Αυτοκράτορος Ιουλιανοϋ· 
ISO. Μ. X. ηλβεν εις τήν Ρώμην καί δύω ομώνυμοι έχρημάτησαν παιδαγωγοί 
εγραψεν επτά λογους, η διαλέξεις δια- τοϋ Ιουλιανοϋ, ό είς από τήν Ηπειρον 
φόρων ύποΟεσεων’ διετριψ* Κολοψ κβι- καί & ετερος άπο τήν Εφεσον. Συνεγρα- 
ρον εις τήν Ελλαδα. Τα σωζομενα συγ- ψ , ποίημα είς 6/0. φίχους επιγραφό- 
γραμματα του, επαινούνται δια την μενον περί Απαρχών, τό όποιον σώζε- 
Λττικήν των ευφράδειάν. ΕξεδοΟνίσαν'τείΐ είς τήν Ελληνικήν βιβλιοδήκην τοϋ 
είφ τα Παρισια το 1551. και εν Λονδι. Φαβρεκίου.
νω τό 1744. Γάλλος, κακόβουλος καί

μΧϊ ΙΜΟΣ, επονομαζόμενος Ομολογη- ραδιούργος πολιτικός. * Εις τάς άρχάς 
τής, Κωνς-αντινουπολίτης · Κατ' άρχάς τής άποφασίας των Γάλλων επεδύμει 
«χρημάτισε μυςικός Γραμματεύς Ηρα- τήν έξοντωσιν τοΰ λαού., μόλον οτι εις 
κλείου τοϋ Αυτοκράτορος· «πειτα άφη-, τάς εφημερίδας έφαίνετο ΰποκρινόμε- 
.σε τήν Βασιλικήν αυλήν, καί εγινε μονά- νος , οτι ε’πάγρυπ'νεϊ' υπέρ τοϋ κοινού 
χός, καί ηγούμενος είς τό εν Χροσου- συμφέροντος.
πόλει μοναςήριον τής Μονής· έκεϊθεν ά* ΜΑΡΑΘΗΣ Κάρλος, περίφημος ζω- 
περασεν είς τήν Αφρικήν, διά νά κα- γράφος, κατ εξοχήν εις τήν ζωηρότητα 
ταπολεμήση τήν αΐρεσιν των μονοδελη- τοϋ σώματος· άπεδανεν είς τήν Ρώμην 
των, όπου επαδε καί πολλά παρά των το 1716,
Αιρετικών, καί έξωρίσδη είς διάφορα ΜΑΡΑΛΔΗΣ, Γιάκομος, ίνδοξος μα- 
με'ρη, όπου καί άπέθανε τό 662. Εκ δηματικός καί άςρονόμος . Συνε'γραψε 
τω ν συγγραμμάτων του σώζονται υπέρ διάφορους επιφολάς, περί άφρονομίας, 
τά 50. βιβλία, Εκκλησιαςικά, άσκητι- αί όποιαν εύρίσκονται είς τήν Ακαδη- 
κά, καί επιςολαί· έξεδόδησαν είς τά  μίαν των επιςημων είς τά Παρίσια. Λ- 
Παρίσια τό 1675, ,πεδανε το ί729.
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Πρώτου Τόμου

Τά στπμαντικώτδοα των Παροραμάτων*

Σελ. Γρ«μ. ‘ Ιστορία, Ετφαλ. Δ'.ορ9"

16. 12 . Αθλιος. 1 :2 . I7U
c,90. 190.

63. 30. ·»
Αχαιό;. 490.

101. 2-1. Δϊνττοξ· Π.Χ. Μ.Χ.
102. 25, Δαρεΐος Μ.Χ. Π.Χ.
1C4. 8. Δεμούλι;; 1 1 ί9 . 17ο9,
110. 25 . Δι<$<ί· Μ X. Π.Χ.
110. 25. Δίχτυ; 1f.no, 1000.
114. 4. Διονύσιος Μ.Χ. II X.

Δευτέρου Τόμου

Σελ.

65.
S7.

105
115
1 ι7
)23
i3 r
14!
Ι45
ι 4 3
143
*3.3
151
157

Γρτμ. ‘1στοοί*. 1 Εΐ?Χ/.'. AtspO.

6. Ν'.χοΧαος Μ» , i f  Οασ Μετε’ςοασϊ
11. Ο ρ 'ιιη ; Αιΐβυ ΑίγιοΟον
3r. Θνίΐνάτος 291. 201.
3'2 Πανάρετος Αρχελάου Αρχησιλάον
3c Πάολης Κοριχαν Κο’ροιχα
2c Πελασγός ’ Evoji* ονομ*
3') Βερσχίος Περσαΐος

I Πέτρος ελεατον θάνατον
6
31
30

ΙΙε’τρ ος Σνλλνριοΰς *1λ)υρούς
Πέτρος ΛΙχχείων 
Πέτρος Βασιλεύς

Π'.ε'ρος Μεχεύύν 
Πιε’ρος Βασιλεύς

9 Πλάτιτν Πϊοε'ίισεν Παρείχε/
3 Πλούταρχος Πλ.<ΐίτχρχος
ίο’ Πλ« τΤνος Κ χ τε 5 ν 4 α·-' ισμε\·ην Κα τ ε * a γ  σα



' Γμαμ. ίΰ *I»ropi*V Εσφαλ.· Αιορδ.'

182 13 Πνδαγορας· μ«η9η μάίη
205 8 Χαμουΐλ .Πολικά Πολιχον
223 4 . 2 ί ίτ θ ί όνθμάο9ΐ) ώνομάσ?η
235' 23 2 ιγτ}β(ρτ or τα Βχκλη. . τον Εκχλ·
240 26 2 ο»\ειμάνος i860 1760
257 W Σκολάριος θεοΰ θοΐον
264 32 Ταζίλης 10000 100
273 7 . Τιγρ4>·»ΐί Κρίτανίας Αρμονία;
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N E O N  Λ Ε Ξ ΙΚ Ο Ν

TQN ΕΝΔΟΞΩΝ ANA*>'"T
ΚΑΤΑ ΑΑΦΑΒΙΙΤΟΝ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΓΟΝ .

M
ΜΑΡΑΝΑΣ Ιωάννης, άπό τήν Γέ

νοβαν, περίφημος ίς-ορικος. Συνεγρα- 
ψε διάφορους Ιςορίχς .

ΜΑΡΑΦΙΣ έκτος βατιλεΰς τής 
Περσίας. Αισχύλ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τής Αους-ρίας , θυ- 
γάτηρ τοΰ αύτοχράτορος Μαξιμιλι- 
ανοΰ τοΰ ά. Εγεννήθη τό 1480. 0- 
πανδρ«ύ9η τόν Φιλίβερτον Δοϋκχ τής 
Σαβοΐας, μετά τοΰ όποιοι» δεν έτε- 
κνοποίησε. Ες·ά.9η διοικήτρια εις τούς 
χαμηλούς λεγομένους το τους , εις 
τό Βελγιον· εΐχεν άρ’ραβωνισθΐϊ άλ. 
λους δύω άντρας , αλλά δέν τούς 
ύπανδρεύθη . Απε'9ανεν εις τήν Μελ- 
λινίαν, πολιν τοΰ Βελγίου τό I·Ϊ50. 
διεταξε δέ να, έπιγραψωσι τό ε το- 
μενον εις τόν τάρον της· «  ενταΰ- 
9* κεΐτχι ή ωραία Μαργαρίτα , ή. 
τ ις ελαβε τρεϊς άνδρας καί άπε'θχνε 
παρθένος > .

Μ ΑΡΤΙΟ Σ, υιός τοΰ Γωβρίου, 
καί Γαμβρός τοΰ βασιλέως τής Πεο-

σίας Αχρείου τοΰ ϊς-άσπου . Οταν ό 
Εε'ρξης ήλθεν εις τήν Ελλάδα , καί 
καταπολεμηθείς επε'ς-ρεψϊν άπρα
κτος , άρήκε τό» Μχρδονιον άοχ,ι-

ι ι - ? « 'ς-ρατηγον γενικόν κατ αιτη^ιν του
300000. γ ιλ . βαρβάρων νϊι κατωρ9ω- 
ay, ότι αυτός δέν ήδυνή9η, ό<ςις 
τόν επόμενόν χρο/ον συγκροτηαας 
μάχην εις τάς ΓΙλατχιάς ήφάνισεν 
έξ ολοκλήρου όλα του τά <ςρ*τεύμα- 
τα , καί αυτός έπεσε νεκρούς. Η?°δ.

ΜΑΓΑΟΝΤΗΣ, ήγεαώι έκτων νήοω» 
τής Ερυθρός θαλάσσης ς-ρχτευμάτων 
τοΰ Εερξου εις τήν ·κατά τής Ελ
λάδος έκςρχτείαν. Ηρόδ.

ΜΑΡΙΑ αιχμάλωτος Χοπτισσα, 
έχαρίσθη εις τόν Μωάμεθ, ό'ςτις τήν 
ήγάπα μέ υπερβολήν. Μετ’ αυτής έ- 
γέννησε παιδιον, τό όποιον . ώνόαασε 
Ιπρχΐμ, δηλ. Αβραάμ· περί αύτής 
άναφερει τό 00. κεφάλαιον τοΰ Κου- 
ρανίου. Απε’θανεν ε’ς τήν Μεδι- 
λιν τής Αωοικής. '
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ΜΑΓΙΑ ή Π α ρ & ενο ς, η ευλο- 

γηρε’νη ρήτηρ τοΰ Σωτήρος ήρων ά- 
σιεορως τεκοϋσα, εκ 9ειου Πνεύρατος, 
ήτις διά τον εϋχαρκςηριρν 5pvov, τον 
όποιον ό Ιερός Λουκάς Ιν γραφίδι ύ- 
ξεδοτο οί πρώτοι των Ιερών συγγρα
φέων φής Καινής Δια9ηκης, Αποδίφοιτ 
σ', τινες εις αυτήν και άλλα συγγράρ- 
ρχτα, άλλ εξελέγχονται κοινώς Ψευ
δεπίγραφα* ευρισκονται δε μόνον *κ- 
δεδομε'ναι εν τοϊς δρδοδεξογρχφικοΤς 
τρεις επιςολαί εν Βασίλεια το 1555.

MAPI ΑΝΝΑ, μία ά~ό τάς πλέον 
ωραίας καί ένδοξους Πριγγιπεσσας 
τοϋ αιώνός της. ητον ^από τήν βα“ 
σιλικήν οικογένειαν των Λσμονεων. 
Εςάόη γυνή τοϋ'μεγάλου Ηρωδου' ό- 
<ςις τήν έίανάτωσε συλλ.χοών υπο
ψίαν ατιμίας.

ΜΑΓ1 ΓίΗΣ Ιωάννης, γνωςός ύπό 
τό ονομα Καβαλιέρ Μαρίνης. Εγεν- 
νή9η είς τήν Νεάπολιν τό 1569. παι- 
διό9εν εδόΟη είς τήν “ποιητικήν, εςά9η 
είς τήν αυλήν τοϋ Λουρίνου. Ο ποι
ητής Μσυρτολάς από φθόνον τον έσα- 
τϋρησε, ό Μαρινης άπελογήδη, άλλ 
ό Μουρτολοις ερριψε κατ αύτοϋ μίαν 
στιςόλαν διά νχτόν φονεΰση, ή διοίκη- 
σις διά τοΰτο τον εφυλάκωσε καί ή. 
λευθερώΟη διάμεσου τοϋ Μαρίνου. Α- 
πέδανεν είς τήν πατρίδα του τό 1625. 
Ουδεΐς ώς αυτός κρίνεται τοσον αγ- 
χίνους και γλυκός εις τα ποιήματα 
του , άλλα κατηγορεϊται ώς ριή α
κριβής παρατηρητής των κανόνων 
τής γλωσσης .

ΜΑΡΙΝΟΝΗΣ Ιωάννης, ίγεννήδη είς
τό Οΰτηνον πολιν της Ιταλίας, άρχι- 
τε'κτων,και άςρονομος ένδοξος. Απε'- 
βανε τό H55  ̂ καί άφήκε διάφορα 
συγγράμματα.

ΜΑΓΙΚΟΣ Τΰριος·, ’περίφημος γε
ωγράφος , εζη τον δεύτερον αιώνα 
Μ. X. Συνεγραψε μονον [περί Γεω
γραφίας * άλλα τό σΰγγραρρά του 
τοΰτο δεν σώζεται, μολονότι λε'γουν 
ότι εχρηράτισεν ώς βάσις είς τό τοϋ 
Κλαυδίου Πτολεραίου.

ΜΑΓΙΚΟΣ, μαθητής τοϋ Πρόχλου, 
άπο τήν Παλαιςτνην ,  εζη περί τό 
4S5. Αφηκε Προεισαγωγικά είς τ ά  
ς-οιχεϊατοΰ Εύκλείδους, εγραψε καί 
τον βιον τοϋ διδασκάλου του,

ΜΑΓίΟΣ, Μάρκος Ανήλιος, εΤς 
των τυράννων καί ούτος τής Γαλ
λίας είςτάς ημέρας τοϋ Γαλλιήνου 
Αυτοκράτορος. Κατ άρχάς ήτο σιδη
ρουργός, επειτα εδο’9η είς τήν πολε
μικήν, καί εις τούς χορούς, βα9μη- 
δόν δ έ 'κα ίε ’ς τά άξιώρατα, ευυοκί- 
ρησε κατά των Γερμανών , Αποδανον- 
τος δε τοϋ Μονάρχου Βικτίορινου. εκη- 
ρΰχΟη αΰτος βασιλεύς , αλλά ρολις 
εβασίλευσε τρεις ρόνας ήμε'ρας καί 
εφονεΰΟη από ε̂να του ς-ρατιώτην. 
Είχε, λε'γουν , τόσην δυναριν είς 
τό.ς χεϊρας, ώςε ήδΰνατο νά ερπο- 
δίσζ, με, τάς χεϊράς του τρεχουσαν
»» Υα^αςαν .

ΜΑΠΟΣ Γαίος', περίφημος <Tp«- 
τηγός των Ρωρανων, εφαδη Ιδεατός 
επτάκις ρολονότι εγεννή9η απο πε- 
νιχράν οικογένειαν. Εί{ τήν νεότητά
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του ητ· γεωργός» ίπειτα  ίγινε,^ρα- 
τιώτής υπό του Σκιπίωνός ίπροβιβα- 
σθη είς τα πρώτα αξιώματα τής Ρώ
μης. Τό 107. Π. Α.άπε'ρασεν εις την 
Αφρικήν, ίνίκησε τόν βασιλέα της 
Ηουμηδι'ας Ιουγοόρθα» ίιαΐ τον βασι
λέα τής ΜΛυρητανίας Βοκχον καί τοΰ, 
μεν Βοκχου ελάτωσε τάς δυνάμεις, 
τόν δε Ιουγούρθχν λαβών προδοθεντα 
παρά τοΰ Βοκχου, τόν ίςτειλεν είς τήν 
Ρώμην) διά τοΰ Σΰλλου του θηααυρο- 
φύλάκος, άνδρός οντος γενναίου' τόν 
όποιον ρίψαντες οί Ρωμαίοι είς τά 
δεσμά τόν εφόνευσάν. Επειτα ηλθεν 
είς τήν Γερμανίαν) όπου δφονευσε , 
λόγουσι 2000. χιλ. ίχδρδν αίχμαλω- 
τίσεν 8000, χιλ. καΐελαβε’δύω ς-ρα- 
τιωτικάς σημαίας των ίχθρων’ πρός 
άνάμνησιν ύψωσε μίαν πυραμίδα’ αί 
χήρχι γυναίκες των φονευθεντων τόν 
παρεκάλεσαν νά διατηρήση καν τήν 
τιμήν τω ν , άλλ αυτός δεν ίδε'χθη 
τήν π*ράκλη*άτ των, δθεν καί αυται 
άπελπισθεϊσαι κυτσχειρίσθησαν. Τό 
108, άπέρασεν είς τάς νήσους τής 
Δάνιμαρκίας, εκεί έφόνευσε 1000. 
καί αΙχμίλώτισεν 6000; χιλ. 
ΑΛεθαν"» όέ ά*ό πολυποσίαν.

ΜΑΡΙΟΣ) υιός τοΰ Μαρίου Γαΐου) 
είχε τόν’ίδιον χαρακτήρα τοΰ ιατρός. 
Αφοΰ ήρπασε τήν ϊποίτείαν, ίκολιόρ- 
κει τή» Γερουσίαν) επειδή εναντιεΐτσ 
εις τάς κακάς του επιχειρήσεις. Ού- 
τβς σύμφωνήσας μετά τοΰ Κιννα, ε- 
πραξε - πδλλα πράγματα εις τήν πό- 
λΐν· έφόνευσε πολλ/τύς τδν ο̂ ,/γ κλητι
κών καί Ικαμέ πάλλω·/ τήν περιου

σίαν δημόσιόν’ κατεκρήμνισε τήν οι
κίαν τοΰ Σΰλλου Τπάτόυ των Γωμαί- 
ων· εφυγάδευσε τήν σύζυγον αυτοϋ 
-και τους παιδας ' οί δε λοιποί τής 
συγκλήτου κατεφυγον πρός τόν Σύλ- 
λαν, ζητοϋντεξ βοήθειαν παρ αύτοΰ 
είς τήν πατρίδα, όςις ελθών καί συμ- 
πλακείς είς μάχην μετά τοΰ Μαρίου» 
ίνίκησε φονεΰσας 15, χιλιάδας,j καί 
ετρεψε τόν Μάριον είς φυγήν, όςις 
φεΰγωνείς τήν Πραίνεςον πόλιν τής 
Ιταλίας καί φοβηθείς τούς διώκοντας 
έφονεΰθη από απελπισίαν του.

ΜΑΡΙΟΣ, ή^Μάρκος Αιμίλιος, α
πό γένος λαμπροτατον των Ρωμαίων. 
Εφδασεν είς τά πρώτα αξιώματα τής 
Δηομκρατιας, καί εγινε μεγάς πον- 
τίφιξ. είς τόν εμφύλιον 'πόλεμον ε- 
λαβε τήν ςρατηγίάν κάτετρόπωσεν 
όλους τούς εχθρούς, και τόν ίδιον α
δελφόν του’ επειδή όμως έζήτει νά 
τρυγήση μονος τούς καρπούς τής νί
κης, ό Αυγους-ος τόν έγύμνωσεν άπό 
όλα του τά αξιώματα) τό 36. Π. X. 
καί τόν ίξώρισεν είς μίαν μακράν Πο- 
λιν τής Ιταλίας, όπου η*,ί άπίθανε.

ΜΑΓΚΕλΊΝΟΣ1, σοφός ϊςορικός 
τοΰ δ , αίωνος’ Μ. X. Συνεγραψε τήν 
Ιςορίαν τής Ρώμης άπό τόν καιρόν 
τοΰ βασιλεως Νερβα, Ιως είς τόν θά
νατον τοΰ Βαλε'ντη είς 31. βιβλία. 
τά πρώτα 13. εχάθησαν.

ΜΑΡΚΕ ΑΛΟΣ, άπό τήν πόλιν τής 
ΠαίΛφυλλιας. Ητον Ιατρός είς τούς 
χρόνους του Καίσαρος Αδρίανοΰ, και. 
Μ. Αντωνίου’ συνεγραψεν εν πόίήμά 
τής Ιατρικές είς 42. βιβλίιί. *ξ*“-



•ίων άπεσώθη τό περί Ιχθύων, το ό- ένδοξος ςρατιώτής., ϊςχς ετ0λμησε 
-ποιον εξεδόθη ίλληνολατινιςί εις τα καί ώνομάσθη Βασιλεύς εις την Κα_ 
Παρισια τό 1594, λαβρίαν, καί συνάξας άποςάτας τ ι-

ΜΑΡΚΕΛΛ02 Μάρκος Κλαύδιος, νάς άπίρασεν εις τάς όπαρχίίις της 
άνεφανη εις τούς εμφυλίους πόλε- Ι'ωμης καί περιεφερετο σχεδόν ενα 
μδυς καί Ιλαβε το μέρος τοΰ Πομ- χρόνον. Ο νέος Πάπας ‘Σος-ος ό Ε
πη too ενάντιον τοΰ Καίσαρος- ό δέ τόν κατεδίωξε καί συλλαβών τόν κα- 
Καϊσαρ τόν ένικησε καί το'ν έξώρισεν· τεδικασεν εις θάνατον, διά τοΰ τορ- 
επειτα διά μεσιτείας της Γερουσίας χοϋ ζωντανόν το 1585. 
ελ.αβε την ελευθερίαν του. Περί αυ" ΜΑΡΚΟΒΟΤΣΑΙΉΣ, ”Ελλην πέ
του εχει ό Κικερων τον περίφημον ριβόητος Αρχις-ράτηγος, επί της Ελ
λογον μέ επιγραφήν υπέρ τοΰ Μαρ-  ληνικής έπανας-άσεως τής σύμβασης 
κ.ελλου. - κατά το - 1821. εναντίον των Οθω"

ΜΑΤ’ΚΕΛΑΟΣ ένδοξος Ισπανός, μανών- άνήρ άνδρεϊος καί πολεμιςής 
τοΰ δέκατου έκτου αίώνος' Μ. X. Ου. περίφημος. Παρευρε'θη εις διαφόρους 
τος κατέθεσεν αποικίαν επί τήν υπό μάχας καί επολεμησε μέ μεγάλην 
του Κολομοου άνακαλυφθεΐσαν νήσον γενναιοψυχίαν, Τήν. 8, Αύγούςου 1823, 
Μαργαρίταν. ελδών εις αμηχανίαν διά τά άπει-

ΜΑΓΚΕΤΗΣ, Αλέξανδρος Ιταλός, ράριδμα εχθρικά, ςρατεύματα, ά- 
ενδοξος φιλόσοφος, μαθηματικός, καί πηλπισμε’νος ώρμησεκατ. αυτών, ώς 
ποιητής. Απόθανε τό Ι7ΐ4. άλλος Λεωνίδας καί νικητής επε-

ΛΙΑΓΚΙΑΝΟΣ, Ηρακλεότης, Γε- σεν εις τό παιδίον τής μάχης διά 
ωγραφος, εζη εις τάς άρχάς τοΰ τήν φίλην πατρίδα του, νεκρός. Ο 
πεμπου αίώνος. Συνεγραψε περίπλουν θάνατος τούτου τοΰ Ηρωος ,επροξενη- 
τϊ,$ εξωτερικής θαλάσσης, ήτοι πε- σε μεγάλην. λύπην εις όλους τούς.£λ- 
ρί Ινδικού ^2κεανοΰ τον όποιον έ- ληνας, καί έθρηνήθη παρά πάντων, 
ρανισατο από των γεωγραφικών τοΰ ΜΑΡΚΟ ΠΟΓΛΟΣ Κίφα,ληνιευς τ ις 
Μενίππου, εις βιβλία ‘-4',· υγγραϋι εύγενης. Εζη τ.ό 1595»', Μ, X» Ού— 
καί επιτομήν τής γεωγραφίας τοΰ τος διά προτοπής τοΰ Πάππ» Γρη- 
Αρνεμιδώρου, εκ των όποιων σώζε- γορίου τοΰ δεκάτου, ήρχισε τάς I- 
ται, μονον ό Περίπλους . αυτου περιηγήσεις, περιελθών τό πλεΐ-

ΜΑΡΚΙΟΣ, Κάϊος ϊπατος τώχ ςον_μερος τής 'Α,σίας, πάσαν, τήν 
Γωμαιων, νικητής τών Πριβερνάτιον, Κίν,αν, καί τά ς ; άνιητολικάς Ινδίας 
Τοσκων, και, ,Φαλίσκων· εςάθη ό μετά τής Πεγγάλης. Οι νεώτεροι πε
πρώτος Δικτατωρ άπο τό με’ρος τοΰ ριηγηταί έπεκύρωσαν τινάς ?ων άν*. 
Δήμου τό 354. Π. X. καλύψεων αύτοΰ". πολλαι όμως ύπάρ-ι

ΜΑΓΚΟΝΗΣ, -άπο τήν Σκιάραν, χουσι μέχρι τοΰ νΰν αμφίβολοι. Αλλ
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Ιάν άποβλίψωμεν τον καιρόν» καθ 
ον αυτός περιηγείτο την ανατολικήν 
Ασίαν,  καί τάς συμβασας εκεί μ£γα- 
λας καταςτροφάς, εως περί τα μισα 
τοΰ παρελθόντος αίώνος, καί προ? 
τούτόις εάν συλλ.ο ι̂σθώμεν τάςγεγεν- 
νημε'νας συγχνάς μετωνομασίας των ε
κεί τόπων και πόλεων, καί προσε'τ1 
τάς μέχρι τοΰ νυν σκοτεινάς ήαών 
γνώσεις περί της ένδώτε'ρχς Ασίας, 
τότε δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν εύλόγως, 
οτι ό Μαρκόπουλος έγραψε την' κατ 
εκείνους τους χρόνους αληθή κατάςα- 
σιν των πραγμάτων. .

ΜΑΙ'ΚΟΣ ό δεύτερος Ευαγγελικής, 
Ιουδαίος τό γε'νος, έγεννήθη ιός λε_ 
γουσι εις τήν Κυρηνην, έζη το .00, 
Μ. X. Η Ιςορία του αμφιβάλλεται, 
έίν ήναι ό'ίδιος, περί τοΰ όποιου άνα- 
φέρεται εις τό Ευαγγελίου, οτι.ήτον 
υιός της Μαρίας εις της οποίας ;τόν 
οΤκον συνήρχοντο οί Χριςιανεί είς τήν 
Ιερουσαλήμ» καθώς είς 'τάς πράζειί 
των Αποςδλων άναφε'ρεται» δς-ις και 
Ιωάννης καί Μάρκος καλείται, ανε
ψιός δέ τρΰ' Βαρνάβα»,όχι^(ήκρλούθη_ 
σβν αρκετόν· κμιρόν τόν Παύλον καί 
έπειτα προσεκολλήόη είς τον Πέτρον 
διά τούτο καί οΰτος τον ονομάζει uj- 
όν του, διατριβών δε είς τήν Ρώμην 
όμοϋ με τόν Πέτρον συνεγραψε τ° 
Θειον Εΰαγγελιον' Ελληνιςί, τό δποϊ. 
ον ό Πέτρος παρήγγειλε να άναγι- 
νώσκηται. επ εκκλησίας. Διηγείται 
δέ προσέτι καί οσα.δ Ματθαίος έσι- 
ώπησε, τα όποια ηκουσεν από τον 
Πέτρον' άποδίδουσι δέ εις τόν Μάρ

κον καί τήν λειτουργίαν καί τάς πρά
ξεις τοΰ Αποςολού Βαρνάβα, άλλα 
δεν είναι βέβαιον.

ΜΑΡΚΟΣ, Αϋρήλιος, Κοττας, I- 
λαβε τήν ϊπατείαν κατά, τό 74, Π- 
X. Καθ’ ον χρόνον ήσαν ύπατοι 
Αούκιος ό Λούκουλλος, καί Μάρκος 
Αυρήλιος δ Κοττας, άπέ-θανεν ό Νι- 

■ κοαήδης, ό Βασιλεύς των Βιθυνώνι 
καί άφήκε τό βασίλειον αύτοΰ με 
διαθήκην είς τούς Ρωμαίους' ό δε 
Μιθρ.ιδάτης- καταπατήσας τάς vippjr 
λαβούμας συνθήκ«ς,_ ωρμησε ·. αάχά 
τής Βιθυνίας καί Ασίας, έκςρατεύ- 
σαντες λοιπόν κατ αύτοΰ οι ρηθε-ν- 
■τες όπατοι και πολεμοΰντες ποτέ 
μέν ένίκα ποτέ δέ ένικα-το'τέλος δ 
Κοττας πολέμησες κατ _ eCitop έμ
προσθεν τής Χα,λκηδονος είς Βόσπο
ρον ένικήθη ό ,Κοττας . καί κατε- 
κλείσθη ·εΐς τήν πόλιν. -.Μετά τρεις 
χρο'νους έκυρίερσε τήν Ηράκλειαν με 
προδοσίαν, καί,: εντεύθεν έλαβε τό 
ονομα .Ποντικές,

ΑΓΑ ΡΚΟΣ, Αιγύπτιός, Ερημίτης» 
εζη' τίι 4 0 Ι. Μ. X. έζησεν υπέρ 
τα 1θΟ. ετη.' ηξευρεν ρκ ςήθοι^ό-
λην Λήν ' θείαν .̂Γραφήη. Συνέγραφε 
πολλά ασκητικά βιολιά, ί ζ  ώνJ i ;  
καί.μόνον σώζονται,. ’ Εξεδοδησαν έν 
Παρισίοις το 1568,: εν ταϊς βίβλίοθή- 
κοίις· τωγ .πατέρων ·. ,,
, .ΜΑΡΚΠΣ ,^ίίζας ό„
δοξος περιτ^η'τής.- Ούτος... περιήλιο 
τούς- κατά-τό βόρειον · καί δυτικοβο- 
ρειον.με'ρος τοΰ Μεξικού κείμενους 
τόπους, καί άλλα μέρη και πέλαγη.



ΧβΧ
Εζη περί τά μίσα του δεκάτου 
εκτοο αίώνος.

ΜΑΡΚΟΣ Λούλλιος, "Υπατος τδν 
Ρωμαίων. Ετιμήδηάπδ τόν Αυγουςον, 
καί τόνδκαμε διοικητήν τής μικρές 
Ασίας τό 83. II. X·. μετά τ*ΰτα 
τόν ίδιώρίσε επιφάτην εις το» Ιγγο- 

νο'» ίου ΓάΫον Αγρίππαν, το» δποΐον 
ες-ειλε εις τδ άνατολϊκόν με'ρος τοΰ 
Βασιλείου. Ο Αούλλιος επειδή εσπειρε 
διχόνοιας μεταξύ Τιβερίου καί τοΰ 
ΑγρίπΛα, λε'γύυσιν οτι εκ τούτου δ- 
πελήφθη ώς κατάσκοπος των Περσων, 
οθεν ό Γάϊος πληροφορείς τό τοι- 
οΰτον ειδοποίησε τα πάντα προς τδν 
Γάϊον , ο δε Λούλλιος φοβηθείς ’μή 
τιμωρηθή έφαρμακώθή. Ουτος άφήκεν 
S πείρα πλουτη εις τον υίδν του, τοΰ 
οποίου την κόρην Λουλλίάν ελάβεν 
έίς γυναίκα δ Κοίλιγούλας.

ΜΑΡΚΟΣ Αίρήλιος Κάρος\ Ζ. 
Κάρος Μάρίας' Αϋρήλίός.

ΜΑΡΚΟ! Κλαυδιος Μάρκελλος, 
επίσημος ςρατηγός τδν Ρωμαίων 
μετά -ΐαΰτα δε Υπατος. Επρλεμησε 
κατά των Γάλλων, έφόνέυσεν αυτο- 

χειρί τδν βασιλέα τών Βόυρίδομαρον, 
εχων σύμβοήθδν καί Σκιπίώνα τον 1 υ
νί πα-ι ιν. ίκερδισε δε τδν πόλεμόν 
ευτυχώς, καί κυριεΰσας τά Μέδιόλά- 
να, καί λαβών εκείΟεν πλήθος" χρη
μάτων, έΟριάμβείισεν, ίχων επί των 
ωμων" τά  οπλαΓ τό1ί φόνέυθεντος βα· 
σιλε’ως. Επειτα άπόρασιν [εις τήν Σι
κελίαν Ιπολίόρκησε τάς.Συρακούτας, 
άλλα δεν ήδύνατΟ ούτε δία ξήρίες, 
ο*τε διά θαλάσσης νά την κυριεύση

ί *  της γενναίας άνίιςάσέώς των πο- 
λιορκοΟμενων, καί εκ των μηχανών, 
τάς όποιας Ιφεΰρισκον ίσωθεν δ πε
ρίφημος μαθηματικός Αρχημίδης άν· 
τεπρόβαλλε" άλλ* οί Συρακοΰαιοι τε- 
λευτωντες ΰςερον άπό πολλά π«ρε- 
δόθησα», καί δ Μαρκέλλας είσελθών 
διάταξε τούς ςρατιώτας νά μή βλά
ψουν τδν Αρχιμίδην μήτε τήν οικίαν 
που λαφυραγωγοΰντες τήν πόλιν, άλ- 
λ.ά ς-ρατιώτης τις ίμβάς έίς τήν οί- 
κιαν'τόυ |διά λάφυρα, χωρίς νά τδν 
γνωρίζητδν εθανάτωσε, διά τδ όποιον 
λεγουσιν, ύπερελυπήθη δ Μάρκελλος 
εις ακρον. Μετά ταυτα εκινήδη κα
τά τοΰ Αννίβου , καί δπδ τά τείχη 
τής Νόλης τόν ενίκησε εκ γούτου ε* 
πωνομασθη ξίφος τής Δημοκρατίας : 
εξάκολοΰθών ίε  τόν πόλεμον είχε προ* 
χωρήσει εις , τό 'ςρατόπεδόν τόΰ Αν- 
νίβοό διά Τκ*τασίιοπήν τής τοποθεσί
ας οπού άπροσδοκήτως εφονευθη άπδ 
τους παραμονεύοντας φύλακας του 
εχθρού τό 207. [Π. X. τόν όποιον δ 
Αννίβας εθαψέ μεγαλοπρεπείς.
' ΜΑΡΚΟΣ Κόύριος Δεντάτος, αρΐ- 

ςος πολιτικός των Ρωμάνών. Ανεβή 
■έίς' τδ όίξίωμα της Υπατείας, ήξιώθή 
"δίς τοΰ θριάμβου, ενίκησε τούς Σα- 
μνίτας, ίεθνος τής Ιτα λ ία ς , τελός 
ε πολέμησε τδν Πύρρον πλησίον των 
Ταράντων εις τήν Ιταλίαν [τό 227. 
Π . X, ός-ις'Ιλθών εις συμπλοκήν διε- 
φθείρε σχεδόν πάσαν τήν δΰναμ'ίν του 
Πυρ’ ρ'ου 23. χιλιάδας, καί κυρίευε* 
ολον, τό πρατόπεδον. Ο δ* ίΐυρροί 
διαφυγών, κατε'φυγεν εις τά Ταραντά



x?x
κοιΐ έντεϋθεν i  Μάρκος Κούριος 
ίθριάμβευσε τον λαμπροτατον θρίαμ
βον από τϊντΒν των γεγεννημενων εν 
Γωμτΐ, έχων έμπροσθεν τεσααρας ε
λέφαντας τότε πρώτον φανε'ντας ε!ς 
τήν Ρώμην. Μετά ταυτα δε φυγών 
ό Πύρ’ρος άπο τα Τάραντά, ήλθεν 
εις τό Αργος, όπου καί άπίθανε* λέ
γεται περί αύτοϋ, ότι ηλθον πρέ
σβεις πρός αυτόν των Σαβίνων, ένω 
εύρίσκετο εις το χωράφιόν του καί 
έμαγείρευεν χόρτα εις άγγεΐον πή
λινο ν, οί πρέσβεις κατά περίςασιν 
τοϋ είχαν φέρει χρυσοϋν, άλλ δ γεν- 
ναΐος δεν τό έδέχθη λέγων, ότι πλέον 
εϋχαρίςως έκπληροΐ τήν ανάγκην του 
με τό πήλινον.

ΜΑ'ΡΚΟΣ Αττίλιος, Γηγοϋλος, Υ
πατος, των Ρωμαίων, Ενίκησε τούς 
Σαλεντίνους εις τήν Ιταλίαν, καί έ- 
κυρίευσε τήν μεγαλητέραν πολιν των. 
άπέρασεν εις τήν Αφρικήν, καί εξου- 
σίασιν ΰπερ τόις 200. πολιτείας· οί 
δε Καρχηδόνιοι μετά τοϋ Εανθίππου, 
ενίκησαν καί διε’φθειραν κατά κρά
τος τό φράτευμα των Γωμαιων, καί 
αιχμαλώτισαν txai τόν ίδιον Γηγοϋ- 
λον, τόν όποιον εςειλαν εις τήν ,Ρώ
μην διά νά προβάλη μεθ’ ό'ρκου ότι 
θέλει έπιφρέψει πάλιν πρός αυτούς" 
οί Γωμαΐοι δέν έδέχθησαν τήν ειρή
νην καί αυτός επέςρεψε διά νά φύ
λαξη τήν ΰπόσχεσίν του, όθεν οί Καρ- 
χηδονιοι όργισθέντες τόν ίβασάνισαν 
σχληρώς χαι τόν εθανάτωσαν* μ άγον
τες δ* οι Ρωμαίοι τά  περί τόν Γη- 
γοΰλαν εθανατωσαν χ«ί αΰτοί τούς

αιχμαλώτους Καρχηδονίους με τάς 
ίδιας βασάνου;.

ΜΑΡΚΟΣ Αυρηλιος Ηλιογάοαλος, 
Αΰτοκράτωρ των Ρωμαίων, δ επονο- 
μχσθείς Σαρδανάπαλος τής Ρώμης· 
υιός τοΰ Βαρίου Μχρχέλλου· εγεννήθη 
εις τήν Γώμην τό240. Μ. X. έγινε 
Ποντίφιξ τής Ηλιουπόλεως εις τήν 
Κοίλην Συρίαν, καί έκεΐθεν ελαβε καί 
τό όνομα Ηλιογάοαλος. Μετά τόν θά
νατον τοϋ Μακρινού έλαοεν αυτός τόν 
θρονον εις ηλικίαν 14 χρόνων- ή Γε
ρουσία βιασμε'νη τόν |άνεγνωρισε, τόν 
έδωκε καί τό Αυγουφυς· άλλ ως ά - 
νάξιος τής αρχή; αί πράξεις του ή - 
σαν όλαΐ ατοπήματα. Ηθελε νά συ- 
νεδρεύτρ καί ή 'θεία του μέ τούς Γε- 
ρουσιαφας· έσΰςησε συμβούλιον των 
γυναικών, εις τό όποιον ήτο πρώτη 
ή μητέρα του τό νά δίδη τάς ψήφους* 
έφερεν ίάπό τήν Ψοινίκην τόν Θεόν 
Ηλιογάοαλ.ον καί τόν έςησεν εις λα
τρείαν των υπηκόων του, κτισας και 
ναόν δί αυτόν, έφερεν καί από τήν 
Καρχηδονα τό άγαλαα τής Σελήνης 
καί τά ές-ησε πλησίον τοϋ ίδιου Θεοΰ 
μέ τόν όποιον τήν ΰπάνδρευσεν εορ- 
τάσας τούς γάμους των. Οΰτος ελαβε 
πέντε γυναίκας· επί τούτοις έδειξε 
καί μίαν παραδοξοτέραν μανίαν καί 
άνέκφραφον αναισχυντίαν, κηρύττων 
εαυτόν γυναίκα, διό καί ΰπανδρεύθη 
ως γυνή ενχ των αξιωματικών του· 
ηυξησε τούς φορους διά νά εύχαριςή 
τάς άσωτεικς του" τέλος τό 223. έκο
ψαν την μιαράντου κεφαλ.ήν εις ηλικίαν 
18. χρόνων. Εβασιλευσε Χρόνους 3·



)(8)(
ΜΑΡΚΟΣ Αύρήλιος Αντωνΐνος & 

φιλοσοφος· έγεννήθη το Ι2ΐ. Μ. X, 
εκηρύχθη Αύτοκράτωρ μετά τον θά
νατον του Αντωνινου τό ΙβΙ. και ε- 
μοίρασέ την εξουσίαν με τον Λουκιον 
Βήρον εις τον όποιον έδωκε τήν θυ
γατέρα τοο εις γυναίκα, ονομαζόμε
νη·/ Λοοκίλλαν’ ίε’πι τής· βασιλείας 
τοότοο τοΰ Αύτοκρατορος συνίβησαν 
λοιμοί, σεισμοί, πλημμύραι, καί ε
φορμήσεις βαρβάρων εις τό βασίλειόν 
του. Ο διωγμός των Χριςιανων ένερ- 
γεϊτο μέ ζωηρότητα’ οί Μαρκομανοι 
καί Κουάδοι, έθνη τής Γερμανίας, ε- 
κίνησαν κατ αυτού πόλεμόν, καί 
αυτός διά· νά μήν έπιβαρύνη τούς 
υπηκόους του με φόρους ασυνήθεις i -  
πιολησε τά πολυτιμότερα πραγματα 
τοΰ βασιλείου του, καί τής βασιλίσ-
σης, οί δέ βάρβαροι τόσον από τους 
, , · « , ευεργετικούς του τρόπους, οσον και

από τόι ςρατιωτικά του ςρατηγήματα 
ύπετάχθησαν εις αυτόν τό Χ75 Μ. X. 
Ο Λβίδιος Κάσιος άπεςάτησε καί 
εκηρύχθη Αύτοκράτωρ, άλλ εις ολί
γον διάστημα καιρού έφονεύθη άπο 
ενα του εκατόνταρχον ώς φιλόσοφος 
ιςωϊκός κατεφρονει τά πλούτη, καί 
εχαριζετο εις τουςή/πηκοους του. Δι
έταξε νόμον χρεολυσίας, δί όσα έχρε. 
ωςοΰντο από τούς πολιτας εις τόν 
κοινόν θησαυρόν * εΐσήξε διαφόρους 
τεχνας καί ίπίς-ήμας εις τήν επικρά
τειαν του, εκηρυξε διάδοχον τόν υιόν 
του Κόριριοδον. Μια συμβάσα άποφα- 
σία τφ επροξενησε ριεγάλην ταραχήν 
καί εβιάσθη νά κίνηση τά όπλα, άλ

λα μετά δύω μήνας άσθενήσας άπέ- 
8ανεν εις τήν Βιέννην το 130. Μ. X. 
ε ις ’ηλικίαν 50 χρόνων.

ΜΑΡΚΟΣ. Αύρήλιος,' -Μαξιμιανός 
Κρκούλιος,. Ζ. Μαξιμιανός Ερκούλιος 
Μάρκος Αύρήλιος Βαλέριος.

ΜΑΡΚΟΣ Αύρήλιος Κλαύδιος Κυν- 
τίλιος. Ζ. Κυντίλιος Μάρκος Αύρη- 
λιος Κλαύδιος.

MAPMAS, δ πρώτος των μνηφη- 
ρων τής Ιπποδάμειας, όςις νικηθείς 
ε!ς τό τρίξιμον ύπό τοΰ πατρός αυ
τού Οίνομάου, έφονεύθη καί ούτος 
μετά των άλλων μνητήρων Παυσ,

ΜΑΓΜΟΝΤΕΛΗΣ Ιωάννης, Γάλ-
« ■ > ' ν 'λος, περίφημος γραμματικός. -υνε- 
γρα·|ε διάφορα συγγράμματα, ηθικά 
διηγήματσ, τά όποια μετεφράσθη- 
σαν εις ολας τας γλωσσάς. Τά συγ
γράμματα τουτου περιε’χονται εις 
32, τόμους. Απίθανε τό 1798,

ΜΑΡΣΙΑΣ από τήν Φρυγίαν ένδο
ξος μουσικός. Εζη επί Αλεξάνδρου 
τού Μακεδονος.

ΜΑΡΣΙΑΣ, έκ Πελλης, χωρίον τι 
τής Μακεδονίας, καί πατρίς τού Φι
λίππου ^πατρός τοΰ Μεγάλου Αλε
ξάνδρου, αδελφός Αντιγόνου τοΰ μετά 
ταΰτα βχσιλεύσαντος. Συνεγραψεν εις 
βιβλία δέκα τήν ίςορίαν των βασι
λέων τής Μακεδονίας άπ αρχής αυ
τών, μέχρι κτίσεως τής Αλεξάνδρει
άς, καί έτεραν περί άνατοοφής τού 

• μεγάλου Αλεξάνδρου, μεθ ού κ αί 
συνανετράφη.

ΜΑΓΣΙΛΑΣ Λουδοβίκος, άπο τήν 
Βολωνιαν, εις τϋν ’



«ϊωνός tow* το 1679, άπίρασεν ε'ς
Κωνςαντινούπολιν. θ5τες συνεγραψ* 
διάφβρα συγγράμματα περί ορίων >
περί θαλάσσης» -καί λ . π . Απίθανε 
το 1739. χ*ί άφιερωσεν el; το μου
σείου τής πατρίδος τβυ την πολύτι
μάν tow βιβλιοθήκην,

ΜΑΡΣ02 άρχιςράτηγος, Γάλλος’ 
ίςάθη νικητής είς πολλάς μάχας5 
καί ε’φονεΰίη τ· 1799. είς ήλικίαν 27, 
χρόνων, Ο Πρίγγιψ Καρλος της Λ
ουτρ ίας ήνώθη με τούς Γάλλους διά 
να τίμηση τον ίνταφιασμάν του.

ΜΑΡ20ϊπί’ΜΗ5|, Καρλος, Ιτα
λός. Εςάθη περίφημος ποιητής’ ί -  
γεννήβη το 1379. καί άπίθαν* τό 
1453. άφήκβ διάφορα συγγράμματα 
Λατινικά, καί μετάφρασε καί μέρος 
άπά τον Ομηρον.

ΜΑΡΤΙΝΗ2 Ιωάννης, καλόγηρος 
είς τήν Βολωνίαν Γνδεξος συνθέτης 
της Μουσικής. Σσυνεγραψε τήν περί 
αυτής ίς-ορίαν, καί μίαν επιτομήν 
της θεωρίας τδν αριθμών, καί άλλα 
διάφορα. Απίθανε το 1785.

ΜΑΤ’ΤΪΝ02 Βεχάΐμος, Νιρεμβερ- 
γίνος, ένδοξος θαλασσοπόρος καί κοσ- 
μογράφος άριςος , Εζη περί τό 
1484. Μ. X.

ΜΑΡΤΪΝ02 δ Ε. Ικλεχθη Πάπ- 
πας τό 1417, ί<ςάθη ό μόνος, ·<ςΐς 
ϊφερθη είς τήν Εκκλησίαν μέ μεγά- 
λην παράταξιν, καί ούδείς ετερος 
των προκατόχων του. Ο Λύτοκράτωρ 
Σιγισμονδος ίβά<ςα τον χαλινόν τοϋ 
ίππου του, δπιαθεν ήρχοντο, έκατόν 
ΙΙρίγγιπες, και ολοι «ί Πρέσβεις τ«ν

βασιλέων, καί Αξιωματικοί τής Ρώ
μης. Ουτος ό ""μεγαλοπρεπής καί ε
νάρετος Πάππας ησύχασε τήν Ιτα
λίαν άπο τήν άχαταςασίαν, καί διά 
μέσου αυτού εδοξάσθη ή Γώμη* ήγά- 
πα με υπερβολήν τά χρήματα, διά 
νά τά μεταχειρίζηται είς Αναγκαία 
μέρη* κατε'παυσε πολλούς τυράννους, 
οίτινες ,περιεκύκλωναν τήν Ρώμην. 
Απίθανε τό 1431.

ΜΑΓΨΪ ΑΣ, ρήτωρ φλύαρος καί 
θορυβώδης.

MAPS1N ©ράξ, υιός τοΰίυάνθου, κάί 
ίερεύς τού Απόλλωνες ίν Ισμάρφ, τον 
όποιον διασώσας & Όδυσσεύς, ότε L 
πόρθησε τήν Ισμαρον, ελαβε παρ αΰ- 
του επτά τάλαντα χρυσού, καί δώδε
κα πίθους εξαίρετου οίνου. Απ’ αυτού» 
λε'γουσιν, ότι ώνομάσθη ή εν Θράκη 
Μαρώνεια. Ομ. όδ.

ΜΑ Ρ ίϊί, γενναίος Σπαρτιάτης. Επο- 
λε'μησε κατά των Περσων είς τάς 
θερμοπύλας, προς άνάμνησιν τούόποί_ 
ου ήγειρον οί συμπολϊται του εν Η- 
ρώον i v  Σπάρτη' *Ηροδ,

ΜΛΣΙΝΙ2ΣΑΣ, βασιλεύς των Νου- 
μιδων, είς τήν Αφρικήν, σύμμαχος 
των Καρχηδονίων κατά των Ρωααίων. 
Μετά τήν νίκην όμως αυτών, εύρεν ό 
Σχηπίων μεταξύ των αιχμαλώτων τον 
ανεψιόν τοΰ Μασινίσσα, καί τον εςει- 
λεν είς τόν θειον του* ό Μασινίσσα^ 
Θαυμάσαςτήν γενναιότητα τοΰ εχθρού, 
ελαβε κλισιν προς τούς Ρωμαίους» 
καί ίχ τούτου εγινε σύμμαχος των 
Ρωμαίων. Μετά ταύτα ίλκβεν είς γυ. 
ναϊκα τήν Σοφονίσδην γυναίκα τ ε ϊ 

2



)(ΐοΧ
Σιφακof. Εν τοσούτώ ό Σκηπίων {δίσ
κε'· ε ΐ; αυτόν το ονομ* βασιλιΰς* δδε.» 
καί ό Μασινίσσα; δι* εΰγνωμοσύνην 
του, Επαραχάλεσεν ε ί; τ α ; τελευταία; 
στίγμα; τη ; ζωή; τον τον νε'ον Σκη- 
πίωνα τον Αφρικανόν να ελλη να δι
αμοιράσω το βασίλειον τον ε ί; τού; 
νίονς τον. Απίθανε τό 149, Π. X* Ον- 
το ; ό βασιλεύ; εί; την νεότητά του 
ίπαθε πολλοί, νστερήθη τό βασίλειο», 
«κινδυνέυσε πολλάκι;» επειτα π «ροο
λαβών καί τό βασίλειον τον Σιφακο? 
?γινε κύριο; όλη; τη ; Μαυριτανία? 
με'χρι τη ; Χυρήνη;. Αφηκε 44 νίού; 
από τού; οποίον; οί τρεΐ; ήσαν γνή_ 
σιοι, ε ί; τον; οποίου; καί διεμοιρά- 
σθη τό βασίλειον* άποδανόντων δε των 
δύω Εξ αυτών, εμεινεν ε ί; τον τρίτον 
ονόματι Μισίοπαν* οί δε νόθοι εΐχον 
μόνον εισοδήματα.

ΜΑΣΙοΓΔΗΣ ό Γοίεδδϊνο;, εζη πε
ρί τά τέλη τοϋ εννάτου αΐώνο; Μ Χ· 
Ουτο; συνεγραψεν ιστορίαν των γνω- 
ς-οτερων βασιλείων τον κόσμου.
ΜΑΣΙ’ς ϊΗΣ, νίό; του Δαρείου Υς-άσ- 

πον, αρχιστράτηγο; των Περσών εί; 
τήν κατά τη ; Ελλάδο; εκστρατείαν 
τον Εε’ρξου. Ηρόδ.

ΜΑΣΙΣΤ10Σ, ήγεμών τη ; ΙππΙκηί 
δνναμεώ; των Περσών, ε ΐ; τήν κατα 
τή ; Ελλάδο; εκστρατείαν τοϋΒερξον, 
καλούμενο; υπό των Ελλήνων Μαχί- 
οτι#;. ΐίροόοτ.

ΜΑΣΚΑΝΙΟΧ άνατομος περίφημο;, 
εζη περί τον 18 αΙώνα. Ουτο; ίγνω- 
ρισεν, καί εσαφήνισεν άκριβώ; τό σύ
στημα των λνμφατικων άγγιίων, τά  
«ποια εύρίσχονται οχ: μόνον ε ί; ολ°*

τά σπλάγχν* και κοιλότητα του οώ- 
ματο;, άλλα καί ε ί; πάσαν τήν Επι
φάνειαν τον δε'ρματο;* δ:ό καί άπε_ 
δε όχθη τήν σήμερον, ότι τά λυμφατι. 
κά άγγεΐα διετάχθησαν υπό τή ; φύσε- 
ω ;, διά νά εμπίνωοι καί Εχροφώσι τά  
διάφορα υγρά τον σώματο;, καί νά 
τά  είσάγωσιν εί; τό αιμα σμεΰ με 
τόν χυλόν,

ΜΑΣΤΡίΛΑΑ ή Ζαβε'λα, περίφημο; 
Πριγγιπεααα, Ιγνώριζε διαφόρου; Επι- 
;ημας, μεταξύ αϊτών καί τήν’ Ιταλικήν 
ποιητικήν, καδώ; φαίνεται εί; τά ποιή
ματα τη ;.
ΜΑ'τΕΒΟΣ ίων,Αγγλο; τόγε’νο;, περι

βόητο; περιηγ ητή; διά ξηρά; καί διά 
θαλάσση;, Α’ περιηγήσεις *ΰτοΰ Εστάδη. 
σαν λίαν Επωφελείς τ^ Γεωγραφία, Α
στρονομία, καί Φυσική. Εξιχνίοισε κα, 
Εξηκρίβωσε τήν Σίε’ρ ρ αν Αιόναν τήν εν 
τφ  μεγάλω Ωκεανφ, καί έκαμε πολ
λά ; καί διαφόρου; ανακαλύψει;, ώς-ε 
τάττουσιν αυτόν ώ; πρώτον μεταξύ 
τών συγχρόνων του περιηγητών. Α π ί
θανε δε ε ι; τό Πριγγιπάτον Βαλλί; 
περί τά τέλη τοΰ δέκατου εβδόμου 
αΐώνο; Μ X,

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ό καί Λευί', ήτον νί* 
ο ί  τοΰ Χλφαίου, Ιουδαίο; τό γε'νος* 
«ζη τό βΟ, Μ. X. Ο Ιησοΰ; Χρτστό; 
τόν εκλεξε μαθητήν τον. Συνιγραψ* 
τό κατ’ αυτόν Ευαγγέλιον, καί μετρεϊ- 
ται πρώτο; τών Ευαγγελιστών, Αε- 
γονσι, δό ότι συνέγραψε 15 ή 18 χρό
νου; μετά τήν Ανάληψιν ε ί; τήν Πα
λαιστίνην ε ί; Εβραϊκήν διάλεκτον» τ° 
οποίον καί εχάδη* τό δΕ σωζομενον 
*Τναι μετάφρασις, καί δ μεταφραστή;



ουτος εΤναι άγνωστος* φαίνονται Si 
και άλλα συγγράμματα υπό το όνομα 
του Ματθαίου· 'άλλα ψευδεπίγραφα, 
ώς τό Εύαγγε'λιον της παιδικής ήλι- 
χίας τοϋ Σωτήρός μα{* της γεννήσεως 
της Παρθένου Μαρίας καί λειτουργία 
Αραβική. „

ΜΑΤΘΑΙ 0 2  Βλ αστάρης, εζη περί 
τα  με'σατοΰ ΪΔ . αίώνος Μ,Χ, Ε
γραψε σύνταγμα κατά φοιχειον, ήτοι 
Πίνακα κατα άλφάβητον των νόμων 
των βααιλε’ων Μ X.

ΜΑΤΘΑΙ 02 Καμαριώτης Θεσσαλο- 
νικεΰς, ρήτωρ, ιστορικός καϊφιλο'σοφος. 
Εχρημάτισεν αύτόπτης· της άλώσεως 
της Χωνστατινουπολεως υπό των θθω· 
μανών ,τής όποιας περιε'γραψε τά δεινά, 

ΜΑΤΘΑΙ 0 2  Εατακουζηνός, νίός 
του Βασιλεως Ιωάννου τοϋ Κχτακου- 
ζηνοΰ’ εζη περί τά 1360 Μ X, Ουτος 
μετά τήν παραίτησιν τοϋ πατρο’ς του 
άνεχώρησεν είς τό όρος τοϋ Αθωνος 
καί εγεινι κχλο'γηρος, μείνας αυτόν 
τό επίλοιπον της ζωής του. Συνεγραψο 
καί Ερμηνείαν μετά τοϋ πατρός του 
είς τόΑσμα των Αεμάτων' εξεδόδη 
εν Ρωμ^ το 1624,

ΜΑΤΗΔΔΑ, θυγάτηρ της Βεατρίτ- 
σης, Αΰτη Ινυμφεύθη τρεις άνδρας, εκ 
των οποίων Ικουσίως έχωρίσθη’ ύπό 
τήν εξουσίαν της ητον ή Τοσκάνη, 
Μάντοβα, Πάρμα, . καί άλλα διάφορα 
με'ρη της Ιταλίας, Μετά τόν θάνατον 
της τά  άφησεν Οπό τήν εξουσίαν 
toU H&ftfitt ·

ΜΧί ΈΓ, ίνδεξος Γεωγράφος, πει
ραματικό^ γεωμίτρης, χ«ί άριττος

φυσικός· ουτος εξεδεσε γενικόν άτλαντχ 
εντελεστατον ,  καί είσήγαγε πολλά 
-r/j Γεωγραφία καί Φυσική.

ΜΑΤΡίκίΟΣ Βασιλεύς τής Κων- 
ςαντινουπόλεως, ισχυρός καί πολλά 
δυστυχής* εζη τό 580, Μ, X. Συνε
γραψε περί Τακτικής βιβλία δώδεκα] 
εκδοθ, ίν Ούψαλία τό 1664 .

ΜΑΪΡΟΛΪΚ02 φραγγΐσκος λαμ
πρός ποιητής καί μαθηματικός άπΰ 
τήν Σικελίαν. Αυτός άνεκάλυψε τΰν 
κρνσταλώδη ΰελον, όςτις συνενώ
νει είς τόν οφθαλμόν τάς ακτίνας 
των άντικείμε'νων σωμάτων* απε'θανε 
τό 1576.

ΜΑΪΡ02 Τιρεντιανός Καρχηδόνιος, 
τοϋ οποίου σώζεται ποίημα περί γραμ
μάτων, συλλάβων, ποδών, καί με’τρων 
ποιητικών* όζεδόθη εις τήν συλλογήν 
των παλαιώνΑατίνων γραμματικών, 
Εζη τό 100 Μ,Χ.

ΜΑΤ ΣΩΑΟΣ τυρά ννος τής Καρ/ας, 
ος τις εχτισε διά τόν έαυτον του τά
φον μεγαλοπρεπή θαυμάσιον.

Μ ΑΦΗΣ Ραφαήλ,Ιταλός, κάλλιςος 
γραμματικός, συγγραφεΰς καί με
ταφραστής, τό πλέον επαινετόν του 
σύγγραμμα είναι τά  Πολιτικά υπο
μνήματα. /ίπεδανε τό 1525.

ΜΑΦΗΣ Σκηπίων, εγεννήθη είς 
Βερώνην πόλιν τής Ιταλίας, περίφη
μος ποιητής,γραμματικός,φιλόσοφος, 
θεολόγος, ιστορικός καί αρχαιολόγος. 
Εις αυτόν χρεωστεΐ ή Ιταλία τήν 
μετάφρασιν τοϋ θεάτρου της" θύτες 
ίξεδωκεν εν ινγγραμμα περί θεάτρου 
Ιταλικόν,καίάλλα διάφορα ποιήματα,
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τής Μερωπης ιστορίαν, τήν διπλωμα
τικήν χ. τ . X, άπεΐανβ το 1755.

ΜΑΧΑΡΗΣ, οΐος του Βασιλε'ως τοΰ 
Πόντου Μιθριδάτου τοΰ μεγάλου, ος 
τις Ινώδεις μετά τοΰ Λουκούλου ςρα- 
τηγοΰ των Ρωμαίων, Ιπολεμησε κατά 
τοΰ ίδιου χατρός του, ύστερον δί έφο- 
νεύθη ίδιοχείρως, οτε εμελλε να ουλ· 
ληφθη ύχ αυτοΰ. Λιβ-

ΜΑΧΑίϊΝ καί ΠΟΔΑΛΕΐ'ΠΟΣ υιοί 
τοΰ Ασκληπιού καί τής Ιίχιωνης, 
Ιατροί αριστοι, οϊτινες έθεράχευον 
τάς χληγάς των ςρατιωτων είς τον 
Τρωικόν πόλεμον1 πληγωθείς δέ αυτός 
ΰχό τοΰ Ειΰρυπύλον άχεθανεν· ό δ* 
Ποδαλειριος μετά τήν καταστροφήν 
τής Τρφάδος ήλθεν είς τήν Καρίαν, 
οχου καί Ιάτρευσεν αχό μίαν πληγήν 
θανατηφόρον τήν Σύρναν θυγατέρα 
τοΰ ίκεΐσε βασιλεύοντος Δαμαιθώ· 
νος, τήν οποίαν ελαβε καί διά γυ
ναίκα του.

MAXAQN ςραττ,γός των Κορινθίων 
iv τφ Πελοποννησιακώ χολεμιρ/Θουκ.

ΜΑΧΜΟΐίτΗΣ, Σουλτάνος τής Κων 
σταντινουχόλεως, Ρ θωμανός τό,,γενος. 
Εγεννήθη εις τήν αυτήν χολιν τ·̂  
11 Δεκεμβρίου 1783 Μ X. Εκηρύχ- 
θη δέ Σουλτάνος τον εικοστόν τε’ταρ- 
τον χρονον τής ήλικίας του· οοτος δ 
ένδοξος άνήρ κατ’ άρχάς οτε ίλαβ» 
τήν δεσχοτίαν, καί τον θρόνον τής 
Κωνσταντινουπόλεως ίφαίνετο, ότι εξ*- 
7)κολουθει τα Ιχνη των χροκατόχων 
του, αλλά μετ* ολίγον καιροΰ διά— 
στημα» ήίε'λησε να άνατρίψιρ ολα 
οχείαν τά προ αυτόν· οΓον τήν βαρ

βαρότατα, δεισιδαιμονίαν χ*1 τά φθο
ροποιά ήθη τρΰ λαοΰ, *αί νά ίξακο- 
λουθήση τά  ήθη, νόμους καί τροχούς 
των Ευρωπαίων' ώστε και χολλακις 
«λεγεν πρός τους όμογενίϊς του χαρ- 
ρ'ησία «  ή πίστις μας χ ίστις, τά  δε 
ήθη μας Ευρωπαϊκά* Ουτος μ’ 1 ολας 
τάς ίσωτερικάς αταξίας καί εξωτο- 
ρικάς ταραχάς κατόιρθωσε μεγαλα 
πράγματα, καί τό φθοροποιόν καί ί -  
τακτον πλήθος των άχρείων Γενιτ- 
ζάρων εσκο’ρχισε, καί τό τακτικόν 
τοΰ βασιλείου του είς ολίγον διάστη
μα καιροΰ ίσύστησεν. Ουτος άπε'βα- 
λεν έξακοσίων σχεδόν χρόνων δεισι
δαιμονίαν καί αμάθειαν* ήθε’λησε νά 
εϋγενισθή καινά μυναριθμηθή μέ τούς 
σοφούς βασιλείς τής Ευρώπης* «σύ
στησε σχολεία πρός ίκπαίδευσιν των 
Οθωμανών νέων, είς τά  όποια νά πα- 
ραδίδωνται τήν τε Αραβικήν καί Γαλ
λικήν διαλε'κτους* «σύστησε προσέτι 
σχολεϊον Ιατρικής· ίκτισε Νοσοκο
μεία διά τά c-ρατεύματά του καί 
διά τούς δισθενείς άπό τήν χα- 
νώλην* "κτίσε καταγώγια ευρύχωρα 
διά τούς ς-ρατιωτάς του1 εστολισε τήν 
πόλιν με διαφο'ρους οίκοδομάς, καί κα- 
τεξοχήν τά παραθαλάσσια με’ρη, οπού 
κεϊνται αί άξιολογώτεραι οικοδομαί* 
ουτος πρώτος των iv τή Κωνσταν- 
τινουπόλει Οθωμανών βασιλε’ων περι
ήλθε διά ξηρας καί [διά .θαλάσσης 
διάφορα με’ρη· ήγάπα δέ τάς ήδονάς. 
Ουτος πρώτος πάλιν ύπάνδρευσε δύω 
θυγατέρας του μί αξιωματικούς ·ητ°ί 
Πασάδες, τούς όποιους «φήκεν εις 
Κωνσταντινούπολιν «κω πρότερον «συ*
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νείθιζον νά τούς ίξορίζωσι, και ίνίοτε 
να -rcftj φονεύωσι» Διά προσταγής του 
φκοδομήθη το 1 8 3 6  μια ξύλινη γέ
φυρα άπό Γαλατάν είς Κωνσταντινού
πολή, προς διάβασιν των ανθρώπων 
ίππων» αμαξών, φορτίων χ . λ  · π . 
ίσύστησεν δγιειονομεΐον,χαί άλλα πολ- 
λα επωφελή τ ις  Βασιλείας καί του 
λαοΰ επραξε, ώστε βεβαίως αν ίζη 
Ιχι  δέκα χρόνους τουλάχιστον δ πε
ριβόητος ουτος άνήρ, ήθελε^φε'ρη είς 
καλητίραν εκβασιν πολλά πράγματα. 
Απεθανε δέ ίνδόξως την 18 Ιουνίου 
το 1839. Μ. I ,  άφήσας άνε’κφρασ- 
τον λύπην γενικώς είς όλους.

ΜΑΧΜΟΐίτΗΣ Σουλτάνος είς τας 
Ινδ ία ς , ίπωνομάσθη καταχτητής, 
δστάθη ένας Πρίγγιψ μό ΐίρωι'κάς 
άρετάς, καί με ζήλον διά τον πλη- 
θισρον τοΰ Ισλαρίου της Οθωμανικής 
θρησκείας· εξολώθρευσε πλήθος άνα- 
ρίθμητον ειδωλολάτρων, χαί ηόξησε 
το Βασίλειο'ν του, Τά αναρίθμητα 
πλούτη, τά  όποια ίσυναξεν έκεϊθιν, 
τά  μετε’διδεν είς σοφούς, οί όποΤοι ε- 
φευγον άπό άλλα ρε'ρη καίύπήγαιναν 
είς την αυλήν του. Είς αύτόν tovlMo-  
νάρχην ανήκει ρόγας ίπαινος, όπει- 
δή καί εφερεν είς τήν Περσίαν, καί 
είς τήν Αραβίαν'τά φοιχεια τής Λριθ- 
ρητικής, τα όποια άδίκως ήρεΐςδνο- 
ρ άζορεν Αραβικά, ενώ είναι από τάς 
ίνδίας* ουτος είναι δ πρώτος Μονάρ
χες» °ς τις ελαβε καί τον τίτλον Σουλ
τάνος, τδ όποιον είς τήν Αραβικήν καί 
Περσικήν διάλεκτον σημαίνει Λύτο- 
κράτώρ* απίθανε το 1030.

ΜΑΧΟΝ Κορινθιος περίφημος πος- 
ητής χωριχο'ς· Ιζη ίπ ί τής Βασιλείας 
Πτολεραίου τοΰΕΰεργε'του εις τήν Αλε
ξάνδρειαν, σύγχρονος τοδ Γραμματι
κού Αριστοφάνους τοΰ Βυζαντίου* £χ 
των Κωμωδιών του σώζονται λείψανα 
Αθήν.

ΜΕΑΔΙΟΣ Αγγλος, συνεγραψε περί 
τής επιρροής τοΰ ΐίλίου καί τής Σε
λήνης είς το ανθρώπινον σώμα. Πρό 
αύτοϋ άναφερει ό Γαληνός από τούς 
παλαιούς, καί Φρακαστο’ριος άπό τούς 
νέους· Εδοξαζον όμολογουμε'νως τήν 
όπιρροήν τών πλανητών είς τό αν
θρώπινον σώμα. Μάλιστα δε δ Γαλη
νός άπεδιδεν είς τήν δΰναμιν τής 
Σελήνης τον έβδομον άριθμδν, χαθ 
ον γίνονται αί χρίσεις τών πυρετών» 
Είναι πιθανόν ,  ότι τά άστρολογικά 
δόγματα προήλθον άπό τούς παλαι
ούς Βαβυλωνίους, χαί Αιγυπτίους .
ΜΕΓΑΒλΤΗΣ στρατηγός τοΰ Δα- 

ρείου, Πε’ρσης, τον εστειλεν ό Αρτα- 
φε'ρνης είς τήν Μίλητον νά ίνωθή 
μ ! τόν Αρισταγόραν τον ύποσατρά- 
πην τής Μιλήτου, διά νά ύπάγωσιν 
όρου νά κυριεύσωσι τήν Νάξον* ό δε 
Μεγαβάτης ‘μήν ύποφερων νά Επο
χείται είς τάς διαταγάς ενός Ελλη- 
νος άπεφάσισε νά τόν εκδικηθή, χαι 
προειδοποίησε τούς Ναξίονς, οι τινες 
προητοιμάσθησαν είς υποδοχήν τών 
δχθρών, χαί ούτως Ιμεινεν ό σκοπός 
τής Ικστρατείας των μάταιος.

ΜΕΑΡΗΣ Αγγλος, ουτος άπε- 
πλευσε τά  παραθαλάσσια τής δυτι- 
χοβορείου Αμερικής, καίεξεθεσι Γε-
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«γραφικέ·,· χαί ναυτικόν χάρτην πλη- 
ρέστατον' περιήλθε καί διάφορα άλλα 
πελάγη, καί Ηπείρους ε’ς ανακάλυ
ψήν νέων τόπων, όπου καί άληθώς 
έπιτυγε τοΰ σκοποϋ · Αφήκε σύγ
γραμμα των ύπ’ αυτού άνακαλυφ- 
δέντων το’πων* ίζη  δέ περί τον δεκα- 
τον έβδομον αιώνα Μ. X .

ΜΕΓΑ’Βϊ ΖΟΣ ευγεντ,ς τής Περσίας 
•συντρο'φευε τέν Δαρεϊον εις τήν έπι- 
«τυχή εκστρατείαν των σκυδών.

ΜΕΓΑ'Βϊ ΖΟΣ υίές τοϋ περίφημου 
Ζωπύρου, ς-ρατηγος τοΰ Δαρείου ε!ς 
τέν πόλεμον της Βαβυλώνος" ενυμ- 
φεύδη τήν αδελφήν τοϋ Μακρο'χειρος 
Αρταξέρξου, εγινε σατράπης της 5υ- 
ρίας, υπέταξε την Αίγυπτον λαβών 
αιχμάλωτον τον ήγεμόνα της Ιναρεν 
καί εις διαφο'ρους πολέμους στάδη με 
γενναιότητα. Απε'θανεν εις το 76, 
έτος της ηλικίας του.

ΜΕΓΑΚΛΕΗΣ ίπίσημος πολίτης 
έν Αθήναις» υίος τοΰ Αλκμαίωνος, 
καί άρχηγος της οικίας των Α’λκμαι- 
ωνιδών, σύγχρονος τοϋ Σολωνος καί 
τοΰ Πεισιστράτου, καίοάρχων εν Α- 
δηναες* ουτος πολιορκήσας τόν Κύ- 
λωνα με τούς φατριαστές του είς 
την άχρόπολιν ,  ότε ήθελε νά σφε- 
τερισδδσι την ύπερτάτην αρχήν, καί 
να καταργήσωσι τήν Δημοκρατίαν, 
έφονευσε τούς πλείστους * ελκύσας 
“ έτους δΐ άπατης εκ του ναού της 
Αθήνας, οπού εΐχον καταφύγει μετά 
τήν ήτταν των Ιπειτα συνήργητε νά 
διωχθη δ Πεισίστρατος εκ των Αθη. 
νών καί νά δημευθώσι τά  κτήματά

*

του, αλλά μετ ου πολύ χατώρθωσε 
πάλιν διά τίνος πανουργίας νά επ- 
ανέλθη είς τής Αθήνας, καί νά λάβη 
τήν άπο*λυτον αρχήν. Ιπί ύποσχε'σει 
τοϋ νά νυμφευίή τήν θυγατέρα τοΰ 
Μεγακλεους. Ηροδ Πλούτ

ΜΑΓΑΚΓΕΩΝ, Αβδηρίτης, 0<Γΐς 
έσυμβούλευσε τούς [συμπολίτας του 
νά γένωσιν ίκέται ενώπιον των έν- 
χωρίων ιερέων προς τέν Εέρξην, διά 
να μή τούς επιφόρτιση μέ διπλήν 
χορηγίαν τροφών διά τά διαβαίνοντα 
•εκεϊθεν Περσικά ςρατεύματα. Ηροδτ.

ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ, ,ήγεμών των Υρ- 
κανών είς τήν κατά της Ελλάδος 
εκςρατείαν του Εέρξοϋ. Ηροδτ.

ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ, υίές τοΰ ,Προί- 
του, παρά τοΰ οποίου ελαβεν δ Περ- 
σεύς τδ βασίλειον τοΰ Αργους, πα- 
ραχωρήσας είς αύτον, αντί τούτου 
τήν Τύρινθον, τούτου υίος ύπήρξεν δ 
Αναξαγο’ρας, καί έγγονές δ Αλέκ
τωρ. Παυσ.

ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ δ υιός τοϋ Αακίδοσ 
δ τύραννος 9 περί ού γράφει δ Λο0"* 
κιανος.

ΜΕΓΑΣΘΕΝΗΣ δ ίςορικές, εζη 
εις τον καιρόν τοΰ οασιλέως Σέλευ
κου τοΰ Νικάτωρος τέ 312, Π. X» 
συνέγραψε (τήν ίς-ορίαν [τής Ινδίας. 
Τέ σωζομενον δέ ύπο τέ  όνομά του 
βιβλίον είναι νόθον· Αναφέρονται ο- 
μως μερικού περικοπαί αύτοϋ παρά 
τφ  Στράβωνι. Εξεδοθησαν τέ 1599. 
ύπο Βαρρερίου.

ΜΕΓΑρΗΧ Τοβίας είς των πλέον 
μεγάλων άστρ.ονόμφν τοΰ ιη· αιωνος
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Ιξόδωκε διάφo p *  συγγράμματα τ ή ς  
Μ αθηματικής κ«« Α στρονομίας. 
Απε’θανεν ε ις  η λ ικ ία ν 8®· χρόνων» > 

ΛΙΕΓΗΣ, υιός τοϋΦ υλεως, η  χ α τ  
ά λλο υ; τοϋ Α δγείου, χ α ίίκγο νο ς τοϋ  
Φυλεως» «?ς τω ν μνηστήρων -της Ε . 
λε'νης* έλδών χα ί ·3τος p u t»  τω ν 
άλλων Ελλήνων ε ις  τήν πολιορκίαν 
τής Τρωάδος μέ 4 υ . π λο ία , χ α ί δ ε ί- 
ξας έξαίρετον ανδρείαν κ α ί γενναιό
τη τα  ε ις  τ α ;  μ άχας. Ομηρ,

ΜΕΔΙΤΣΗΣ Αλέξανδρος, υιός του  
Π άππα Κ λήμεντος του ζ". Ε γινε 
Δούξ τη ς  Φ λωρεντίας το  1529. ά λ
λ α  δ ιά  τά ς κ α κ ία ς του τον «φόνευ
ε εν ό εξάδελφο'ς του Δορεντσος Μ ε- 
δ ιτσης τό  1537 .·■ Β β α σ ΐλευσ ί χρό

νους εξ.
ΜΕΔΙΤΣΗΣ Κόσμος ό λεγόμενος 

Μ εγας, μέ τ ίτλ ο ν , ό πατήρ του λ α 
ού χ α ί ό ελευθερωτής τη ς πατρίδος, 
βοηθός τω ν σοφών χα ί τω ν επ ισ τή 
μω ν’ εσύναξε μ ία ν  πλουσίαν βιβλιο
θήκην κ α ί τήν «πλούτισε μέ τ ά σ π α -  
νιώ τερα χειρόγραφα. ΕγεννήΟη ε’ς  
τήν Φ λωρεντίαν τό  1385 . χ α ί α π ί
θανε το  1464*

ΜΕ'δ ΙΤΣΗΣ Ιουλιανός, υίος Του 
Βε'τρου, άνεψι1- τοίϊ Κόσμου . 
Εφονεύίη εις τήν συνωμοσίαν των 
τρελών εις τήν Φλωρεντίαν, τήν 
στιγμήν» οτε έξε'φερεν ό ίερεΰς τά  
άγιοι μυστήρια, ο  θάνατος τούτου 
τοϋ άνδρός ενθουσίασε τον λαόν, χαί 
εχαμε τήν εχδιχησιν* εχρε'μασε τον
Αρχιεπίσκοπον τη ς  Π ίζης μ* το φό
ρεμα τοϋ Π αππα « ίς τ ά  σιδηρά του

παραθυριού τοϋ «αλατίβυ με άλλους 
5 . αξιωματικούς ,  τήν 25. Απριλί
ου 1478.

ΜΕΔΙΤΣΗΣ Λορίνεοος, υίος του 
Πέτρου χαί ανεψιός του Κόσμου, 
Φλωρεντινός » ποιητής μέ μεγάλη» 
δπόληψιν* Ιπωνομάσδη μεγαλοπρε
πής, Απίθανε το 1492.

ΜΕΔΙΤΣΗΣ Ιούλιος, έβδομος υίος 
τοΰ Ιουλιανοΰ, έφονεύθη εις τήν συν
ωμοσίαν των τρελών εις τήν Φλω
ρεντίαν* είχε γίνε» Πάππας τό 1523, 
χαί έπωνομάσθη ήμερος. Οδτος εχα- 
ταγίνετο εις το συμφέρον της Ρώ
μης χαί δυστυχίαν της Ιταλίας.

ΜΕΔΠΝ, Λοχρός, υίος τοϋ Ο'ιλε- 
ως, αδελφός ομοπάτριος τοϋ Αίαντος, 
δστις ελθών εις τήν πολιορκίαν της 
Τρωάδος, ήγεμών των Φθιωτών έφο
νεύθη υπό τοΰ Λίνείουέν ττ) μάχη Ομ.

ΜΕΔΩΝ, κήρυξ τοϋ Οδυσσεως έν 
Ιθάκτι, όστις εφανερωσεν εις τήν Πη
νελόπην τήν άναχώρησιν τοϋ υίοϋ 
της Τηλεμάχου, χαί άνεχάλυψε χαί 
τήν χατ αύτοδ έπιβουλήν των μνη
στήρων. Ομηρ, Φ

ΜΕΛΩΝ, υιός τυυ Κάδρου βασιλε’-  
ως των Αθηνών χαί αδελφός τοΰΝη- 
λίως. Μετά τον θάνατον τοϋ πατρός" 
του, χαί τήν χατάργησιν τής βασι- 
λίκ “ς αξίας έχειροτονήθη πρώτος 
άρ^ων των Αθηναίων διά βίου. Α ίλ.

ΜΕΡΜΔ'ΝΟΣ, Ολλανδός -.ή γένος 
ένδοξος άνήρ τοϋ αίωνόςτου. Ουτος 
«εριήλθε διάφορα μέρη χαί χατ εξαί- 
ρεσιν τά  αρκτικά χαί δυτιχοβόρεια 
τής Εύρώπης, χαί ίχαμεν άξιολόγους



χΐβχ
ανακαλύψεις, οπού μίσσν -τούφαν ! -  ΜΕΘΟΛΔΗΣ Βιλιάμος Αγγλος 
ίοΛί διάφορους Γεωγραφικας καί φ>- το γόνος, ένδοξος περιηγητής, φυ- 
9ΐκας ειδήσεις, xoej ίπλούτησεν «ρκε- σικός καί- γεωγράφος. Εζη το 1622. 
τα  το Γεωγραφικόν καί φυσικόν τής Μ. X. Ουτος περιήλίε πολλά μέρη 
Ιστορίας με'ρος. εζη δε περί τον δε- χάριν ανακαλύψεων' εταξείδευσεν επί 
κατον ογδοον αιώνα Μ. X. τήν Ι ’ολκο’νδαν, είς θεωρίαν των £-

ΜΕΖΙΟΣ Ιωάννης, Ιπιτηδειος Ολ- κεΐ άδαμαντοφο'ρων μεταλλείων. JE- 
λανδος' εγεννηβη εις^την Αλκγαριαν γράψε περί τούτων καί των λοιπών 
πάλιν τής Ολλανδίας είς το Βελγιον. μ  μεγάλην ακρίβειαν, του οποίου 
Ουτος είναι ό Ιφευρετής τοϋ Τήλε- τάς είδε'ας ήκολούδησαν ‘καί πολλοί 
σκοπιού* εφίΰρε δέ ταύτην τήν τ εχ . μεταγενέστεροί του. Απε'Οανενείς τήν 
νην κάτά περίστασιν, βλεπων^μερι- Δοβέρ πόλιν της Αγγλίας το 1670. 
κούς μαδητάς τοϋ σχολείου, οΐτινες Μ. X.
τδν χειμώνα Λαίζοντες μέ τά  κρύ- ΜΕΐΔίΑΣ, Δδηναϊος, πλούσιος, 
σταλα, Ιβαζον είς τα άκρά τής δη- εχδρός τοϋ Δημοσδε'νους, οατις τον 
κής των μελανοδοχείων των όζ αυτών ερραπισεν εστεφανωμένον, ενω ήτε 
των κρυστάλων, και εβλεπον τα αν- χοροδιδάσκαλος τής φυλής του είς 
τικειμενα πλησιεστερα και δΐαφορα* τήν δορτήν των Διονυσίων* δδεν συν· 
εκ τούτο* λαβών αφορμήν μετέχειρι- εγραψε κατ’  αύτοϋ τον κατά Μει- 
σ9η τον δελον εις κατασκευήν τοΒ δίου λο'γον* επειτα, λεγουσιν, ότι ελα- 
Τηλεσκοπίου. βε χρήματα άπο αύτόν καΐεφιλιώδη.

ΜΕΘΟΔΙΟΣ,^κατα δότόν Επιφά- ΜΕΙΚ1χ ΔΗ2 ,  Ναύαρχος Κερκυ- 
vtov Ευβουλος, ητον επίσκοπος Πα- ρ^ΐος. Θουκ.
τ ά ρ ν  ύπεφερε τόν μαρτυρικόν 5ά- ΜΕΛΑΙΝΕΪΣ, οίός τοϋ Λυκάο- 
νατον επί Διοκλητιανοϋ είς τήν Χαλ- vof% fiw* τούτου όκτίσίη· ή ε’ν Αρ- 
κίδ« τής Κοίλης Συρίας τό 311. πβ'λι{ Μελαινεαί . Παυσ.
Συνε'γραψε πολλά καί διάφορα 4κ- Μ&ΥΑΜΠ02, Ιατρός, Ιζη ε’πί
κλησιαστικά βιβλία. Σώζονται δ ιά . Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδε'λφου τό 240. 
τό περί άναστάσεως τών νεκρών, β .  Μ, χ . έ γ ρ α ψ ε  περί Μαντικής, 
δπομνημαείς τήν γε'ννησιν. γ .  περί { Π α λ 5 ν , καί W  Ιλαιών τοϋ 
του Αυτεξουσίου ̂ δ . συμποσιον των σώ χ ξ ^ η  είς τήν Ρώμην
10. Παρίενων. ε. όμιλια 'περί Συ- ^ 1 5 4 5

μεωνος κοά( Αννης. «ς. ομιλία είς μ β λ ΑμΠΟΪΣ, υίόςτοΒ Αμυθάονος
**  ^ 7 *  * ^  **1 Εί^ομενης άπύ τό Αργος· είναι
ποκαλυψιν. Κξεδοδησαν δν Παρισίοις j  %β1(5τ«τος Ιατρός των Ελλή,
ομου μετά τα  τοΒ Αμφιλοχίου τ& Λ . ,J ? . .  r  , ς . .  _ “ Τ Α 0 νων· Ο Κελσος και & Γαληνός «να-1644, και αλλαχού. ■____ .  τ .  . . .  ,φερουσιυ, οτι ητο πρωνος Ιατρός είς
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τήν Ελλάδα ό Ασκληπιό?) άλλ οσ- 
τις φιλολογεί τά χρονικά ευρίσκει, 
ότι'ο Μελάμπου? ήτον 150. χρόνους 
πρό τοΰ Ασκληπιού, κατα τον Κλερ- 
κον' μόρο? ά. φολ.. 0. Αυτό? ήτο 
ρίγα? ποιητή? καί μάντις* μίαν 
των ημερών επαρατήρησεν εΐ? τάς 
αίγα?, οτι οσάκις ετρωγον ’Ελλε'οο- 
ρον τάς εκινει τήν κοιλίαν έντεϋ9εν 
γνώρισα? τήν καθαρτικήν δΰναμίν 
τοϋ χόρτου τούτου, ήρχισ: να τό με- 
ταχειρίζηται καί εις τού? ανθρώπου?, 
το όποιον ελαοε καί τήν ονομασίαν 
τον έφευρετοΰ Μελαμπιδιον* ΐάτρευ- 
σεν έπειτα μέ τοΰτον τον Ελλόβορον 
καί τοΰ αΐγείου γάλακτο? τά? τρελά? 
θυγατέρα? τοΰ βασίλειο? Πρωίτου , 
όστι? διά μισθόν της θεραπεία? τω 
εδωκε την μιαν ει? γυναίκα του όμοΰ 
μέ εν τρίτον μέρος τής βασιλείας 
του. Μετά τόν θάνατόν του τινες 
τον εθεοποιησαν. ΙΜετά τοΰτον ήκ- 
μασε Χείρων ό Κένταυρος, από τόν 
όποιον εδιδάχθη καί αυτό? ό Ασκλη
πιός τήν Ιατρικήν, ό Ιάσων καί άλλοι 
της Ελλάδος Ηρωες. Ητον δε καί 
βοτανικός περίφημος, καί τό φυτόν 
Κενταύριον άπ αυτοί ελαβε τήν ο
νομασίαν, κα9ώς οί παλαιοί τό (ονό
μαζαν χειρώνειον. Φημίζεται δε καί 
ώς χειοοϋγος άριστος, οθεν καί τά 
δυσκολοίάτρευτα έλκη καί πληγα ί 
χειρώνεια από τοΰ; λοιπούς Ιατρούς 
εκαλούντο, ώς ίατρευόμενα διά τ.',ς 
τέχνης του. Εχρημάτισε δε τροφεύ? 
παιδαγωγός και διδάσκαλος τοΰ πε
ρίφημου Αχίλλειος, προς ον καί ύπο-

Οήκας εγραψε διά στίχων, ϊστιρον 
άπό αυτόν ηκμασεν ό μαθητής του 
Ασκληπιός, υιός τοΰ Απόλλωνός καί 
τής Κοοωνίδος, οστις τοσοΰτον η ϊ- 
ξησε καί έτελειοποίησε τήν τέχνην, 
ώστε οί Ελληνες τόν ώνόμασαν εφ
ευρέτην της. Οΰτο'. και οι Ρωμανοι, 
καί άλλα πολλά έθνη /τόν εθεοποι- 
ησαν. Οΰτος άφηκε όυω υιους εκ τής 
γυναΐκο'ς του Ππιόνης, τόν Μαχάο- 
να, καί τόν ΙΙοδαλείριον, οί όποιοι 
έχρηαάτισαν άριστοι ιατροί μετά 
τόν πατέρα τω/' έκαμαν ^κάί άλλας 
παρατηρήσεις εις τήν διαλυτικήν δύ- 
ναμιν τής αγριάδας, επάνω εις τά 
πρόβατα, τά όποια τον χειμώνα α
ναγκάζονται εις τόν σταΰλον νά τρώ- 
γωσι ξηρόν χόρτον, τό όποιοι τά 
προξενεί ι εμφράξεις, _τό δέ εαρ μέ 
τήν δύναμιν τής άγριάδος παρετή- 
ρησαν οτι διαλύονται.

ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ, υιός τοΰ Φιλοκλε'- 
ους εξ Αθηνών, ποιητή; τραγικός, εμ
παιζόμενος υπό τοΰ Αριστοφάνους 
διά τήν αδδηφαγίαν καί άσωτίαν του.

ΜΕΛΑΝΘΩ θυγάτηο τοΰ Δουλίου, 
καί αδελφή τοΰ Μελανείου, άνα- 
τραφεΐσα πλησίον τή ; Πηνελόπης* 
ύστερον επειδή ήνινθη μέ τούς μνη
στήρας , έφονεύθη ύπό τοΰ Οδυσ- 
σεως. Ομηρ.

ΜΕΛΑΝΙΠΠΙ'δΙΓΣ, υιός τοΰ Κρί- 
τωνος, ποιητής κάλλιστος. Εγραψε 
Διθυράμβων βιβλία πολλά, καί ποι
ήματα επικά, επιγράμματα καί ε
λεγεία. Εζη κατά τήν ξε’. Ολυμπ ,

ΜΕΑΑΝΙΠΠΙΔΗ2, υιός τής



γατρός τοΰ|προτέρου» και αυτός ποι
ητής· εγραψεν άσματα Λυρικά καί 
Διθυραμβικά.

ΜΕΛΑΝΤΠΝΗΣ Φίλιππος, ένδο- 
ξος θεολο'γος, Προτεστάντης, καί είς 
των σοφωτέρων άντρων του αιώνος 
του· «γεννήθη εις τό Παλατινάτον 
του Ρίνου. Απέθανε τό 1560. τον 
αυτόν χρόνον είχεν έκδώσει «να βι
βλίου περί Κατηχήσεως.

ΜΕΛΑΣ Πομπόνιος, Ισπανός, πα
τήρ τοΰποιητοΰ Αυναιου Λουκανοΰ. 
Εζη τό 90, Μ. X. έχρημάτισεν επί 
του Τιβερίου ό πρώτος γεωγράφος 
των Ρωμαίων, ευδοκιμήσας κατά τήν 
πολυμάθειαν καί τό ύφος τοΰ λογου. 
Συνεγραψε Κοσμογραφίαν εις τρία 
βιβλία. Εξεδόθη έν Λειψία τό 1807. 
εις τομους 7. μετά Γεωγραφικών 
Πινάκων.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ Γαδαρεύς, Σύριος, 
Εζη τό 90. Π. X. Οΰτος συνέγραψε 
τόν λεγόμενον Στέφανον τό 1789. 
εν Ιενη .

ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ, είς των στρατη
γών τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρ.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ, .υιός τοΰ Ο’ίνεως 
έκ τής Αλθαίας, επίσημος Ηρως τής 
άρχαιότητος.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Πεταλάς Λεοσάτος, 
Ιθακήσιος, διδάσκαλος Παλαιών Πα
τρώο εν Πελοποννήσω,

ΜΕΛΗΣΕΡΜΟΣ, Αθηναίος, σοφι- 
στης* εγραψεν επιστολών εταιρικών 
βιβλία 14. και Αγροικικών βιβλία 
56\ περί Μαγειρικής βιβλία 5S. χαί 
περί συμποσιακών,

ΜΕΛΙΣΑΝΤΟΣ Γρηγόριος ,  ίοιστος 
φυσικός καί γεωγράφος τοΰ αίώνός 
του. Συνεγραψε παγκόσμιόν περι
γραφήν. Ούτος μετά και άλλων σο
φών τοΰ αίώνός του πολλούς τοπους 
ιχνογράφησαν γεωμετρικώς, καί πε
ριέγραψαν τοπογραφικώς, ,καί διά 
τοΰτο ώφελήθη μεγάλως ή γενική 
Γεωγραφία· καί έν γένει ένησχολοΰν- 
το μάλλον είς τά μερικά ’γεωγρα
φικά, παοά είς τά καθόλου1 ώστε δί 
αυτών άνεφάνησαν πολλών τόπων ορ
θοί πίνακες, καί καλαί ή μεσαιαι 
περιγραφαι. Προσήλωσαν τόν νοΰν 
είς τήν κα ταστασιν τών πολιτειών, 
πράγμα μόχρι [τότε ασυνήθες. Δί 
αΰτών συνεστήθησαν ίδιαίτεραί έται- 
ρίαι, έπιμελούμεναι τήν πρόοδον τής 
Γεωγραφίας, καί έν ενί λόγω άπε- 
κατεστη ή Γεωγραφία ή πρώτιστη 
φροντις εταιριών πεπαιδευμένων . 
Πάντα σχεδόν τάΈΰρωπαώα έθνη συν
έτρεξαν εις τήν πρόοδον τής Γε
ωγραφίας .

ΜΕΛίΣΣΕΤΣ, αρχαιότατος βασι
λεύς έπι τής νήσου Κρήτης, τοΰ ό
ποιου αί θυγατέρες Αδράστεια καί 
ΐδα, λέγονται, ότι άνέθρεψαν τόν Δία 
αυτόθι Απολδρ,

ΜΕΑίΣΣΟΣ, υιός Ιθαγενούς έκ 
τής νήσου Σάμου. Ουτος ,έμαΟήτευ- 
σεν εις τόν Παρμενίδην, καί έφιλο- 
νείκησε μετά τοΰ Ηρακλείτου, τόν 
όποιον και εσύστησεν είς τούς Εφε- 
σίους, οίτινες δέν τόν έγνώριζον. Η- 
το πολιτικός, καί ευνοείτο άπο τόν 
λο(ρν, εδιωρίσθη καί ναύαρχος· έφρό.



vtt Se περί τοί> παντός» οτί etvat 
άπειρον, άναλλ,οίωτον, πλήρες, και 
ακίνητον’ περί δε Θεών ελεγεν, ότι 
δεν πρέπει να έξετάζη τ ις , ε’πειδή 
ή περί αυτών γνώσις είναι αδύνα
τον· ήκμασε περί τήν πδ, Ολυμπ, 
κατά τον Απολλόδωρον.

ΜΕΛ1Τ02 υίος τοΰ Αάρου, ρήτωο, 
Αθηναίος* εζη επί Ζήνωνος , Περι
κλεούς, .και Σοφοκλεους, Ούτος μέ 
τόν Ανιτον έκατηγορησαν τον Σωκρά
τη/ επι κριτήριου· οί Αθηναίο', δί- 
δοντες πιστιν εις τάς κατηγορίας 
των, κατεδίκασαν τόν Σωκράτη·/ εις 
τό νά πιη το κωνειον, άλλ.ά μετά 
τόν θάνατον του συναισθανόμενοι τό 
άχαρτημα, εις το όποιον πεοιεπεσαν 
διά μίαν τοιαύτην άδικον καταδί
κην, καί ότι έπρεπε μάλλον νά τόν 
μιμηθώσι κατά πάντα, καί οχι νά 
πιστεύσωσι τάς κατ αύτοΰ συκοφαν
τίας αυτών Γτων κακόβουλων τούς 
ελιθοβόλησαν, και έστησαν άγαλμα 
τοΰ καταδικασθέντος εις τήν αγο
ράν πρός ε’ξιλεωσιν.

ΜΕΛΚΤΑΛΗΣ Αλνολφος, σύντρο
φος τοΰ Γουλιελμου Τελλ. καί 
των [θεμελιωτών [τής Ελβετικής ε
λευθερίας’ τό 1307.
ΜΕΛΤΗΣ Λουΐ'ζης, μίγας αρχών’ 
έγεννήθη εις τό Μιλάνο, άνήο ένδο
ξος διά το σύγγραμμά του έπιγρα- 
φόμενον,Ταξις «ςρατιωτική. Εδονλευ- 
σεν εις το ιππικόν τής Ισπανίας εις 
τάς μάχας τής Φιάνδρας, επαρχίας 
τοΰ Βελγίου. Απεθανε τό 1617,

ΜΕΜΝΩΝ, από τήν Ηράκλεια/,

ιστορικός περίφημος· εζη τό 30 , 
Π. X. Συνίγραψεν ιστορίαν τής πα_ 
τρίδος του βιβλία 24. τής όποιας τά 
λείψανα έφυλάχθησαν ΰπό .τοΰ Φω
τίου" έξεδόθησαν έν Λειψία τά ΐδ ίβ .

ΜΕΝΑΙΧΜΟΣ, άγαλματοποιός τις 
έκ Ναύπακτού συγγράψας έν βιβλίον 
περί τεχνιτών· ήκμαζε πιθανώς επί 
των διαδόχων Αλεξάνδρου τοΰ Με
γάλου. Παυσ.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Βυζάντιος όέπονο· 
μαζόμενος Προ ιίκτωρ- έζη εις τούς 
χρόνους τοΰ αυτοκρατορος Μαυρηκίου 
τό 594, Μ. X. Συνε'γραψε τήν έξα- 
κολούθησιν τής ιστορίας τοΰ Αγαθοΰ 
εις βιβλία 8. έως εις τόν θάνατον 
Τιβερίου τοΰ β . κατά τό 592, τής 
όποιας αποσπάσματα τινά άπεσωθη. 
«αν εις ήχ-χς. Εκδόθ. εις τάς έκλο- 
γάς τοΰ Δανιήλ τό 1603. καί είς 
τά Παρίσια τό 1648.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ό Ααοδικεός· εζη 
περί το 270. Σώζεται μία πραγμα
τεία του περί επιδεικτικών, μέτριας 
μέν τιμής άξια, πλήν χρήσιμος πρός 
κατάληψιν των συγγραφέων.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, Αθηναίος, ποιη
τής τής μέσης κωμωδίας περίφημος, 
μαθητής τοΰ Θεοφράστου1 συνε’γρχψε, 
λίγουσι, περί τάς 200, κωμωδίας 
από τάς όποιας λείψανα μονον άπε- 
σώθησαν, εκδοθ. εις τήν συλλογήν των 
Ελληνικών τραγωδιών καί κωμωδιών 
τοΰ Γροτίου. Εζη το 300, Π- X.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ διδάσκαλος τής γυ
μναστικής τέχνης έν Αθήναις Πινδ. 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, στρατηγός των Αθη
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ναίων εις τόνπολεμοντής Σικιλιας.Θου.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ , εις των στρατη

γών τοΰ μεγάλου Αλέξανδρου, μετά 
τον θάνατον τον όποιου ελαοεν εις 
τήν εξουσίαν του την Λυδίαν. Φωτ,

ΜΕΝ ΑΓΗΣ, πατήρ τοΰ βασιλε'ως 
τής Σπάρτης Λεωτυχίδου. Ηρόδτ.

ΜΕΝΑΧΟΣ, εις τω< 50 παίδων 
τοΰ Αίγυπτου, φονευθείς ΰπό τής 
Δαναί'δος Νηλής. Απολδρ.

ΜΕΝδ ΧνΑΣ Δον Αλβάρος Ισπα
νός ένδοξος· εζη το 1570. Μ, X. 
Οΰτος περιήλθε πολλά μέρη, και α- 
νεκάλυψε κατά τον πρώτον αυτου 
πλοϋν τάς Σωλομονία; νήσους· κατα 
τόν δευτεοον αύτού π/.ουν άπο της 
Περοΰ εις τόν μεγαν Ωκεανόν, ανε- 
κάλυψε τάς μεσημβρινοτε'ρας Μερ- 
κουε'ζας νήσους. Αυτός έξεπλευσε με 
επτά Ολλ.ανδικά πλοία απο τής 
Ολλάνδας επί τόν αρκτικόν Ωκεανόν 
εις άνακάλ.υψιν διάπλου. 
ΜΕΝΔΕΓΗΣ Φερδινάνδος Πίνδος, τό 
γένος Πορτογάλλος, ένδοξος περιη
γητής- οΰτος περιπλεύσας τάς Ινδί
ας τήν Κίναν , τ̂ήν Ιαπονιαν και 
άλλους τόπους, επε'στρεψεν ε’ς τήν 
Εΰριοπην, καί εξέθεσε τοπογραφίαν 
των μερών τούτων και γεωγραφικόν 
χάρτην εζη περί το 1537, Μ. X.

ΜΕΝΕΛΗΜΟΣ, οΰτος ήτον υιός 
του χρησμολο'γου Φαίδωνος, άρχιτε'κ- 
τονος και σκτνοποιού* εςάθη φρούρ
αρχο? εις τά Μέγαρα, επειτα ύπή- 
γεν εις τήν Ακαδημίαν προς τόν 
Πλάτωνα- μετά δε ταΰτα διεοη εις 
τήν Ασίαν πρός τόν Αρχίπυλον- η- 
τον αστείος καί φιλελεύθερος, διά

τό όποιον εκινδύνευσεν αρκετά, όταν 
ύπήγεν εις τήν Κύπρον πρός__τόν Νι- 
κοκρε'οντα όμοϋ μέ τόν Ασκληπιάδην 
ήτο μετριευ αναστήματος, καί αν
δρείος τό σώμα. Απίθανε δε κατά τόν 
Ηρακλείδην ε’ς ηλικίαν 74. χρόνων.

ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ, μαθητής Κωλώ- 
του τοΰ Λαμψακινοϋ. Ούτος καθώς 
λεγει ό Ιππο’βοτος, το’σον παοεφοό- 
νησεν, ώστε ελαβε σχήμα Εριννύος, 
και περιήρχετο λόγων, ότι ήλθεν από 
τόν αδην διά νά άναγγείλη πρός 
τούς δαίμονας ?καταβάς πάλιν αυ
τοί τά αμαρτήματα των άααρτα- 
νοντων. Εφορει εν επανωφόρι στακ- 
τερόν με κρωσούς, ζώνην κοκκίνην, 
ενα πίλον επ ί κεφαλής γραμμένο’/ μέ 
12. στοιχεία- είχε γε'νειον πολλά 
μακρύ, και μιαν ράβδον εις τάς χεΐράς 
του ξυλινην εζη κατά τούς κυνικούς , 
καί δεν εφρονει τελείως τήν τύχην .

Μ ΕΝΕΚΑ ΕΙΔΗΣ, Θηβαίος, ρ*ή- 
τωρ, καί Δημαγωγός, εχθρός τοΰ πε
ρίφημου στρατηγού Επαμινώνδα- κα- 
ταδικασθείς εσχάτως εις χρηματικήν 
ποινήν, διά τάς επιβουλάς εναντίον 
των <ϊου.τ;ολιτ£>ν του.

MEJSKKPATH2, Ιατρός Χυρακού- 
σιος, εζη περί τό 560. Ι[. X. περί
φημος διά τήν εμπειρίαν του. Συμ- 
περιε'φερε πάντοτε μεθ εαυτού πολ
λούς ΐατρευθε’ντ ας.

ΜΕΝΕΚΓΧτηΣ, Ιατρός, ζών επί 
Τιβεριου Καισχρος, εφευρετής διάφο
ρων ιατρικών, καί κατασκευών.
ΜΕΝΕΚΙ’ΑΤΗΣ, κωμικός ποιητής, 

Συρακουσιος, ά,ναφερομενος ύπό Σοι  ̂
ίό«. Φαβρ.
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ΜΕΝΕΚίίΛΟΣ, Συρακούσιο'ς -τις, 
ο κτίσας τήν πο Λ ιν Καμαρίναν εν 
Σικελία. ©ουκ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Αΐγαϊος , ποιη
τής, έγραψε Θηβα'ί'δα εις βιβ. 12, 
καί έίλλα.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ, έζη εις τόν καιρόν 
τοΰ βασιλ-έως Πτολεμαίου τοΰ Φιλα- 
δελφου το 247. ΓΙ· X, Ιατρός καί 
ίερογραμματεός καλούμενος.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ, αδελφός Πτολε
μαίον τον Λαγόν, σατράπης της 
νήσον Κόποον.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ό βασιλεύς τής Σπάρ
της, υιός τοΰ Ατρεως, καί αδελφός 
τοΰ Αγαμεμνονος, και σύζυγος της 
περίφημου Ελ,ενης. Οταν ό Πάρις 
ηρπασεν αυτήν από την Σπάρτην, 
και υπήγαν ο! Ελληνες πρός έκδί- 
κησιν ταύτης τής άτιμιας, υπήγε 
καί αυτός εις τήν Τρωάδα μέ 60, 
πλοία, όπου έδειξε πολλάς ανδραγα
θίας· έμονομάχησε μέ τόν Πάριν, 
καί μέ τόν Ευφορβον, καί τούς ένί- 
κησεν* έμβήκε καί εις τόν Δούρειον 
ίππον κατασκευή ξύλινη εις σχήμα 
ίππου, (σκευωρηδέν από τόν Οδυσσέα 
πρός κυρίευσιν τής πόλεως.) καί εις 
τήν καταστροφήν τής Τρωάδος έφό- 
νευσε τόν Δηίφοβον, καί έλαβε την 
Ελένην, καί τήν έφεοεν εις τήν Ελ- 
λ.άδα, ύστερον από 8. χρόνων πλ.ά- 
νην. Συνεζησε δέ μετ αυτής εις τήν 
Σπάρτην το υπόλοιπον τής ζωής 
του' έξ ή; έγέννησε καί τήν θυγα
τέραν του Είρμιονην.

ΜΕΝΕ2ΕΝΟΣ, μαδητής τοΰ' Σωκρα

τικός έκ μιας τ5ν επισήμων καί εύγενων 
οικογενειών ε’ν Αδήναις, πολλαχου άνα- 
φερομενος ΰπό τοΰ Πλάτωνος. Διογ.

ΜΕΝΕΠΤΟΑΕΜΟΣ, υιός τοΰ 1- 
φίκλου, βασιλεως τής Φυλ.άκης εν 
Θεσσαλία, ελδοόν μετά των άλλων 
Ελληνων εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος. Ομηρ.

ΜΕΝΕΣΗΣ Αλ.έξιος, έγεννήδη εις 
τήν Λισβονην, πολιν τής Πορτο- 
γαλλίας' έγινεν άρ'χιεπίσκοπος, ΰ- 
πήγεν εις τάς Ινδίας έπισκεπτο'με- 
νος τούς Χριστιανούς τής Καλαβρίας, 
συγγράψας καί τήν ιστορίαν ε’κεί- 
νης τής Επαρχίας* έπειτα έγινεν 
ύποβασιλεύς τής Πορτογαλλίας. 
Απέδανε τό 1617,

ΜΕΝΕΣΘΕΤΣ, οδηγός Αθηναίος 
έπι τοΰ Τρωικού πολέμου, μστις α
πό τήν Τρωάδα έπιστρέψας εις τάς 
Αθήνας, καί έκεϊδεν 'διωχόείς κατω- 
κησεν εις τήν Ισπανίαν.

ΜΕΝΕΣΘΙΟΣ, υιός τοΰ Αρηϊθόου, 
βασιλεύς τής Αρνης έν Βοιωτία, φο- 
νευδείς εις τήν πολιορκίαν τής Τρω
άδος ύπό τού Πάριδος. Ομηρ.

ΛΙΕΝΖΗΣ Αντώνιος Ι’αφατ.λ. , 
από τήν Βοεμίαν, πρώτος ζωγράφος 
τού βασιλ έως τής Ισπανίας* ε’σπού- 
δασε τήν σκιαγραφίαν από τόν πα
τέρα του* περιήλόε τήν Ιταλίαν , 
τήν Γώμην, έγνωρίσδη μέ τόν Κάρ- 
λον βασιλέα τής Νεαπόλεως, οστις
ι  t p  » ,  « f  w  tάνεση εις τον -ρονον της Ισπανίας, 
καί ελαβε τόν Μένζην εις τήν δου- 
λευσιν του μέ άδρόν ετήσιον μισδόν* 
κατωκει πάντοτε εις τήν Γωμην,

« /



οπού καί άπεθανε το 1799. Εξε'δωκε άριστος Γεωγραφος μεταξύ 'Των σι>γ— 
διάφορα συγγράμματα» χρόνων του. Ούτος εσυνειδιζε να ς-ο-

ΜΕΝ1ΠΠΟΣ, από τήν Φοινίκων λίζ1? ώς επί τό -κλειστόν τά συγγράμ. 
τής Συρίας, εστά9η δούλος εις τόν ματα του με πίνακας Γεωγραφικούς, 
Βατρυα τον Ποντικόν, Τά βιβλία του εις τήν βελτιωσιν των οποίων ώδη- 
γεμουσιν από πολλά γελοιώδη. Ο Ερ- γήδησαν , κατ’ άρχάς οί Γερμανοί 
μιππος άναφε'ρει, οτι έδάνειζε τά χρή- ύπ αϋτοΰ.
ματά του με ναυτικούς, τοκους άλλ’ ΜΈΝΤΩΡ υιός του Ιμβρευ , επι- 
επειτα τόν επεβουλεύδησαν καί εχα- σΤμ0ς Τρωαδίτης. ( μηρ. 
σεν όλην του τήν κατάστασιν. Τά ΜΕΝΤΩΡ υίος τοΰ Εΰρυσβεως, οσ- 
σωζόμενά του είναι βιβλία 13. περί τις εφονεύδη εις την κατά των παι- 
ών δρα Διογε’νην τόν Λαερτιον. ϊ -  όων τοΰ Ηρακλεους μάχην εν Αδη- 
πήοξαν καί άλλοι Μεντπποι εξ. ναις. Απολδρ.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ελλην τό γε'νος, εζη ΜΕΝΤΩΓ περίφημος Ελλην ΐδα-κή- 
περί τά τέλη τοΰ πρώτου αίώνος °στι« ^ πολλ*>ν τΜ
Μ. X. Ούτος εξε'θεσε περιγραφήν W '*  όλαβε °ν°μα τ ί «  Αθήνας, 
τής Μεσογείου δαλάσσης, εκ τής και ’ΐτον ο πιστότατος φίλος ταΰΟδυ- 
όποίας είναι πιδανόν ό’τι χντεγράφη °®£ως, εις τόν όποιον αναχωρων δια 
ή τοΰ Αντωνίου περιήγησες» τής δ- την Τρωαδα,παρεδωκεοληντηνεπισκε- 
ποιας ο συγγραφεύς είναι άγνωστος* ψιντής οικίας του,και τοΰ υίοΰ τουΤη- 
άλλά γίνεται ώφε'λιμον τό σύγγραμ- λεμάχου. Αλλοι δελουσιν,οτι δΜε'ντωρ 
μα εις τήν παλαιάν Γεωγραφίαν. &ν0 κατά τους χρονους τοΰ Ομήρου.

ΜΕΝΟΙΚΕΓΣ, Θηβαίος, πατήρ τοΰ ΜΕΝΤΩΡ περίφημος τις τεχνίτης 
Κρεοντος καί τής ΐ’οκάστης. Σοφκλ. {εετάλλων παρά Λουκιανω,

ΜΕΝ0ΙΚΕΪ2, υιός του Κρεοντος, ΜΕΝΩΝ εις των στρατηγών των 
και εκγονος τοΰ προτερου οασιλεως Ελλήνων, ο̂σοι έξεστράτευσαν μετά 
των Θηβών. Οταν ό Α δραστος έπλη* τοΰ νεωτερου Κυρου κατα του αδελ 
σίασεν εις τάς Θήβας, διά νά βάλη φοΰ του Αρταςίρξου, φονευδείς κα. 
εις τόν θρο'νον τόν γαμβρόν του Πο- «ύτος με άπάτην μετά των λοιπών 
λυνείκην, οί Θηβαίοι εμαδαν παρά υπό του Τισαφε'ρνους. 
τοΰ Χρησμού, οτι βελουν νικήσει εάν ΜΕΟϊΝ Ιωάννης, δ επονομαζο'μενος 
ό Κρεων άποφασίση νά θυσιάση τόν Κλοπινάλ, Γάλλος, περίφημος ποι- 
υίόντου εις τόν Αρην, άλλ’  αυτός ητής, πολλά ελεύθερος εις τάς συν. 
δέν ήδελησε, καί ό Μενοικεϋς εδυσι- δόσεις του. 2υνεγραψε κατά γυναι- 
άσθη μόνος του πρός σωτηρίαν των κών, άί όποΐαι διά νά τόν Ικδικη- 
συμπολιτών του. θοΰν, ήδε'λησαν νά βάλουν νά τον

ΜΕΝ'ΓΕΛΑΟΣ τό γένος Γάλλος, ρ’αβδίσονν, άλλ’ αυτός πρός άπολο-
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γιαν τάς ιϊπιν, ότι όλογοςτου δεν 
ήτο crept εναρε'των γυναικών, και 
επαρακάλεσε νά τόν ραβδίση τρ5τον 
«κείνη, ήτις είναι περισσότερον πει- 
ραγμε'νη από το ®UTYP*ΙΨ* τ0Μί κ*ι 
βϊτω μ’ αυτήν τήν πανουργίαν άπε
φ θ ε  τούς ρ'αβδισμούς- Εζη το 1300.

ΜΕΡΚΑΤΗΣ Μικέλης, απο τήν 
Τοσκάνην, σοφώτατος Ιατρός, κ«ί 
περίφημος φυσικός, γνωστός κατ’ εξο" 
χήν διά τήν περιγραφήν των μετάλλων 
τοϋ ταμείου της Ρώμης.Απε'θ τό 1586.

ΜΕΡΚΑΤΩΡ Γερχάρδος, αριστος 
Γεωγράφος τοϋ αίώνός του. Οΰτος 
«τελειοποίησε καί τόν Πτολεμαίον ( 
καί εσχεδίασε καί ατλαντα πάσης 
τής γης εκ νέων πινάκων, διερμη- 
νεΰσας τά εν αΰτοΐς μ· κοσμογρα
φίαν, ητις περιείχε τάς τότε εντε- 
λεστατας περιγραφάς πάντων των 
γνωστων τόπων.

ΜΕΡΚ02 Δο'κτωρ, τό γε'νος Ρώσ- 
σος, ένδοξος άνήρ μεταξύ των συγ
χρόνων του, άριστος φυσικός καί ε 
παινετός Γεωγράφος. Ουτος χάριν 
περιδιαβάσεως, ή μάλλον είπεΐν χά
ριν τής αύτοϋ περιέργειας, περιήλ9ε 
διάφορα μέρη μετά τοϋ Ρωσσου Κα- 
πιτάνου Βιλίγγου- ίταξείδευσε διά ξη- 
ράς τήν Σαγαλίαν, τήν Σιβηρίαν 
καί πολλά με'ρη τής Αρκτικής Γωσ- 
σιας, επανελΟών δε εις τήν Κρον- 
στάτ πολιν κειμενην πρόςδυσμάς τής 
Πετρουπολεως , συνε'γραψεν ακριβώς 
περί των ΰπ αύτοϋ έξιχνιασϋε’ντων , 
τόπων, καί εξέθεσε γεωγραφικόν χάρ
την εντελή. Απεθανε δέ εις τήν αυ

τήν πολιν περί τά τε'λη τού δέκα
του έβδομου αιώνος Μ. X.

ΜΕΡΚΟΓΡ1ΑΑΗΣ Γιρόλαμος , 1’-  
ταλός, εγεννή9η εις τό Φορλί, Ια
τρός περίφημος. Συνεγραψ* τήν τε'χ-

Φ· I t  1 «  ’  *  Iνην της γυμναστικής, τας αρρώστι
ας των γυναικών καί των παιδιών, 
καί άλλα τής πρακτικής Ιατρικής. 
Απίθανε τό 1596.

ΜΕΡΟΠΗ, Ουγάτηρ τοϋ βασίλε'ως 
τής Αρκαδίας Κύψελου, καί γυνή 
τοϋ Κοεσφόντου, οστις εβασίλευσεν 
εις τήν Μεσσηνίαν, εκ τοϋ όποιου έγεν- 
νησε τόν Αίγυπτον" μετά τόν φο’νον 
τοϋ Κρεσφο'ντου ίλαβεν αυτήν εις 
γυναίκα δ Πολυφοντης όμοϋ με 
τόν θοο’νον τής Μεσσηνίας. Απ»λδρ.

ΜΕΡΟΠΗ, γυνή τοϋ βασιλε'ως Πο- 
λύβου εν Κορινθω Σοφ.

ΜΕΡΟΨ , ήγεμών τής πόλεως 
Περκώτης εν τη μικρά Ασια επί 
τοϋ Ελλησπο'ντου, περίφημος μαν_ 
τ ις, καί οίονοσκοπος, τοϋ όποιου οι 
δύω παϊδες Αδραστος καί Αμφιος ε- 
φονεύίησαν εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος υπό τοϋ Διομήδους. Ομ.Ιλ.

ΜΕΣΕΙΜΗΔΗΣ Κοής, ποιητής 
Λυρικός, εζη εστί Αδριανοϋ, εγραψεν 
εις Αντινον ενα εγκώμιου, καί αλλά 
διάφορα μέλη.

ΜΕΣΕΡΜΙΔΗΣ Δανιήλ Δο'κτωρ, 
τό γε'νος Ρώσσος, άνήρ επίσημος. 
Ούτος μετά τοϋ Σβεκοϋ Καπιτάνου 
Τοββέρτου Στραλεμβόργ" περιηγήθη 
τήν Σιβηρίαν εξ χρόνους κατά συν
έχειαν- ή δε περιήγησις αύτοϋ περί- 
ε'χει πλούσιας περιγραφάς τοϋ τοπου
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τούτου, τοϋ μέχρι τότε σχεδόν ά
γνωστον , αί έπομαι έξηγοϋσι τούς 
κατοίκους αυτοϋ, τά διάφορα προϊ
όντα καί μέρη. Εζη δέ ένδοξως περί 
τον δέκατον έβδομον αιώνα Μ. X.

ΜΕ2ΡΑΪΝ· ούτος τό 2200. Π. X. 
εθεμελίωσε τήν βασιλείαν της Αί
γυπτου .

ΜΕΣΣΑΠ02 Βοιωτός, ελδών με 
μίαν Ελληνικήν αποικίαν εις τά με
σημβρινά με’ρη τής Ιταλίας. Στραβ.

ΜΕΤΑΒΟΣ, υιός τοϋ Σίσυφου, όσ- 
τ ις ,  λέγεται, ότι έκτισε τήν πολιν 
Μετά πόντιόν εν Ιταλία. Στεφ.

ΜΕΤΑΓΕΝΗΣ, Αθηναίος, κωμι
κός, υιός δούλου τίνος. Συνέγραψε 
δράματα, περί εξατμήσεων των ά
νεμων καί άλλα διάφορα.

ΜΕΤΑΣΤΧΣΙΟΣ Πέτρος Τραπά- 
σης· έγεννήθη εις τήν Ρώμην, τήν 28. 
Ιαννουαρίου 1C98. ένδοξος δραματι
κός ποιητής, τοϋόποιου τά συγγράμ
ματα έλάμπουναν τήν πατρίδα του 
διά πολύν καιρόν’ άφήκε διάφορα 
ποιήματα. Απέθανε τό 1782.

ΜΕΤΕΛΛΟΣ Κύντος Καικίλιος, 
ϊπατος τών Ρωμαίων το C0. Π. X. 
Εστάθη ΓΙραίτωρ, ύπατεύοντος τοϋ 
Κικερωνος, έδειξε μεγάλην ανδρείαν 
εις τόν στρατόν τοϋ Κατιλίνα, όστις 
ήθέλη σε νά εισέλθη εις τήν γην τών 
Κισαλπινων επί τής Γαλλίας. Ούτος 
άφ οΰ έλαβε τήν ϊπατίαν έξασκή- 
σας το ς-ρατευμα πρώτον, ώς παρη- 
μελημενον ϋπο τών προτέρων υπά
των, ένίκησε τόν Ιουγούρθαν είςπολ- 
λάς συμπλοκάς· καί τούς ελέφαντας

αυτοϋ, άλλους μεν εφονευσεν, άλλους 
δέ έλαβε ζώντας' και αι περισσοτεοα: 
πόλεις ύπετάγησαν εις αϋτο’ν. Ελα- 
βεν εις γυναίκα τήν αδελφήν τοϋ 
Κλοδίου, ήτις τόν άτίμασε μέ τους 
ασελγείς τροπους τη;" επί τέλους τόν 
έφαρμάκωσε τό 57. έτος, τόν όποιον 
έκλαυσεν ό Κικέρων ώς φίλον ειλ ι
κρινή, καί σύμβουλον εξαίρετο·/.

ΜΕΡΩΝ υιός τοϋ Παυσ'νίου, Ια
τρός, άριστος μαθηματικός καί άςρο- 
νομος. Οΰτος διώρθωσε καί διέταξε 
τήν χρονολογίαν τών Αθηναίων περί 
τά 432, Π. X. Αυτή ή εποχή ώνο- 
μάσθη χρονος Μέτωνος· ήτις εκτοτε 
εκαλείτο έννεακΐιδεκαετηρίς’ έθεώ- 
ρησε τόν ηλιακόν ενιαυτόν έκ 365, 
ήμερ. 5J10' τόν δέ Σεληνιακόν έκ 
354, καί 9, ωρών

ΜΗΛΗΣ, αρχαίος τις βασιλεύς 
τής Λυδίας i t  Ασία , κατά τόν 
Ευσέβιον·

ΜΗΛΩΝ , περίφημος άθλητής , 
Κροτωνιάτης, λέγεται, ότι είχε τό
σην δύναμιν, ώστε εις τούς Ολυμ
πιακούς άγώνας έφερεν εις τούς ώ
μους του ενα βουν, τόν όποιον έφο'- 
νευσε μέ ενα γρονθον. Λε'γουσι προσ
έτι, ότι εις τούς Ολυμπιακούς "α
γώνας έπήρε μίαν άσπίδα, καί ήλ- 
λειψε αυτήν μέ Ιλαιον 'καί καθήσας 
έπαυτήν δέν ήδυνηδη .ούδείς νά τον 
σπρωξη, ύστερον έφερον δύω ίππους 
καί τούς έδεσαν εις τήν μέσην του 
μέ σχοινιά· άλλ’ ούτε αύτοί ήδυνη- 
θησαν νά τόν σύρωσι. Εύρεθεις ποτέ 
εις εν δάσος ήθέλησε νά χωριση εν
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δε'νδρον, το όποιον ητο σχισμένου με 
σφίνας σιδηράς, έντοσούτω έπεσαν 
αί σφίναι άπό τήν πολλήν δύναμιν, τήν 
όποιαν μετεχειρίσ9η, καί τό δένδρον 
έπιστραφέν είς την φυσικήν του κα- 
τάστασιν, έσφιξε τάς χεϊράς του τόσον 
δυνατά, ώστε μή δυνάμενος να τάς 
τραβήση έξω, εμεινεν είς εκείνον τόν 
έρημον τοπον, οπού τον έφαγαν τά 
δηοία. Ενικησε προσέτι τού; Σιβαρί- 
τας, καί κατεδάφισε τήν πολιν των, 
τό 512 Π. X.

ΜΗΛΩΝ Τίττος Αννιος, περίφημος 
Ρωμάνος, έφονευσε τόν Κλοδιον Δη“ 
μαρχον τής Ι^ώμης, καί καταδικκσδείς 
έξωρίσδη. Ο Κικε'ρων έκαμε μίαν δη
μηγορίαν πρός ΰπεράσπισίντου. Λέγου- 
σιν, ότι ό Μήλων τήν έλαβεν εις την 
Μασσαλίαν τό 52, Π. X. καί τήν 
άνεγνωσε , καίριε μεγάλην φωνήν έφώ- 
ναξεν, ώ Κικε'ρων! εάν σύ εκφωνούσες 
αυτήν τήν δημηγορίαν ένω ηριην αΰ- 
τοϋ, εγώ δέν ήδελα ΰποχρεωδή 6’έβαια 
νά τροιγω όψάοια ριέ γε'νεια εις τήν 
Μασ σαλίαν.

ΜΗΤ1ΩΝ, υιός τοϋ ΕρεχΟέως καί 
τής ΠραξιΟεας, έξ Αδηνών, πατήρ 
τοΰ Εύπαλαριου, και παππος του 
Δαιδάλου, εξ αυτοΰ κατήγοντο οί 
λεγόμ,ενοε Μητιο/ίδαι έ/Α’δήναις, οϊ- 
τινες κατεδίωξαν τον Βασιλέα Πανδί- 
ονα έκ τής Αττικής.

ΜΗΤΓΟΔΩΓΟΣ, φιλόσοφος, οπαδός 
καί φίλος τοΰ Επικούρου καί Καρνέ - 
άδου, έκ Στρατονικείας. Διογ.

ΜΗΤΙΌΔΩΓΟΣ, μαδητής τοΰ Δη

μοκρίτου, εκ τής νήσου Χίου. Συνε-
γραψε περί φύσεως βιβλ. εν'.

ΜΗΤΓΟΔΩΡΟΣ, ήγεμάν τής Προι- 
κοννησου εν Προποντίδι, καί είς των 
τυράννων τοΰ Ελλήσποντου, ος·ις συμ- 
φωνως με τον 1 στιαιον τον Μηλησιον 
δέν έκριναν εύλογον νά λΰσωσι τήν 
γε'φυραν, τήν όποιαν είχε στήσει ό 
Δαρεϊος ό ϊστάσπου επί τοΰ Ιστρου 
ποταμού, οτε έςεστράτευσε κατά των 
Σκυδών. Ηρόδ.

ΜΗΤΙΌΔΩΡΟΣ · Λαμψακινός, 
περίφημος ποιητης. Πλατ.
ΜΗΤΙΌΔΩΡΟΣ φιλο'σοφος Αθηναίος, 

μαθητή; καί διάδοχος τοΰ Επικούρου, 
έπαινοΰαενος μεγάλως ύπό τοΰ Κικέ·
ρωνος. Διογ. Λαερτ.

ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ, αδελφός τής Ιπ - 
παρχίας άπό τήν Μαρωνειαν. Οϋτος 
έκ των μαθημάτων τοΰ Θεοφράστου, 
καί Περιπατητικού τοσοΰτον ήλλοιύδη» 
ώστε μελετών ποτέ από λύπην του 
πιριωρίσνη είς έναν οίκον ζητών νά 
άποδάνη τής πείνης· αλλά μαδών 
τοΰτο ό Κράτης υπήγε πρός αυτόν, 
καί τώ έδωκε πρός τροφήν λουπη- 
νάοια, καί τόν έπεισε διά λογου νά 
παύση άφ JJoa συλλ.ογίζεται νά πρσξη 
κατά τοΰ έαυτοΰ του- κα! οίντως έξηκο- 
λ.ούδει πάλιν τάς μελετάς του, και 
άπεκατέστη είς τε'λος άριστος φ.λο- 
σοφος. Τά συγγράμματα του, καδώς 
αναφέρει ό ίδιος τάέκαυσεν. Ο Εκα- 
των έσυνειδιζε δέ νά λέγη, ότι όλα τα 
πεάγαατα, καί ή άποκτονμενη μ** 
δησις διά τής έπιμελείας, άποκαδί·
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στανται ολέθρια εις τόν άνθρωπον, 
όταν δεν ,γνωρίζη τήν ορθήν χρή- 
σιν των.

ΜΗΤΓΟΦΑΝΗΣ, από τήν Φρυγίαν 
σοφιστής, έγραψε περί τής έπαρχί- 
ας ταύτης βιβλ. 2. -περί ιδεών, λό
γων, πεεί στάσεων, καί ΰπόμνηιχ.α 
εις τήν τέχνην του Ερμογένους, καί 
εις τό υπόμνημα τον Λριστειδου.

ΜΗΤΓΟΦΑΜΙΣ, υιός τοΰ Κορ/η-, 
λιανόν τον ρήτορος άπό τήν Λεβα- 
δείαν, σοφιστής. Εγραψε περί χαρα
κτήρων τον Πλάτωνος, καί ϊενοφών- 
τος, καί Νικοστράτου μελετάς, καί 
λόγους πανηγυρικούς, καί άλλα.

ΜΗΧΕΛΑΤΟΣ άριστος γιωγρά.φος 
μεταξύ των συγχρόνων τον. Οντος 
συνεγραψε μιαν επιστημονικότατη-/ 
γεωγραφίαν, ή τις σώζεται άχρι τής 
σήμεοον. Εξέδεσε καί γεωγραφικόν 
άτλαντα εντελέστατου* Εζη δέ περί 
τον 0εκατόν έβδομον αιώνα Μ. X.

ΜΙ ΔΑΜΟΣ, εις των 50. παίδων 
τον Δαναόν, φονενΟε'ς ύπό τής Δα α- 
ΐ'δος Αμημώντς. Υγι.

ΜΙ ΔΑΣ, βασιλεύς τής Φρυγίας, 
πλουσιωτατος, φιλάργυρος· οϋτος 
παρεκάλεσε τούς δεούς, ώς λε’γεται, 
νά τώ δοδή αυτή ή χάρις, ώστε ότι 
ήθελε τον εγγίζη νά μεταβαλλ.ηται 

εις χρυσίον, εΐσηκούσδη ή δεησίς τον 
και όντως άπέδνησκε τής πείνας, 
μεταβαλλομε'νης καί αυτής τής τρο
φής του εις χρνσίον. Εκτισε τήν 
Αγκυραν πολιν τής Γαλατίας’ Ιςο- 
οεϊται ντι είχεν αντια όνου’ τό α

ληθές είναι ότι εχων πολλούς κατα
σκόπους, ηκουε πανταχοΟεν καί έμάν- 
δανε τά λεγόμενα περί αντοΰ. Εζη 
τό S4· έτος πρό τοΰ Τρωϊκοϋ πο-
λε’αΟυ.

ΜΙ ΔΑΣ Ακραγαντϊνος νικήσας 
διά τής μουσικής των αυλών εις 
τούς Ποδικούς αγώνας, τόν όποιον ό 
Πίνδαρος εξυμνεί.

ΜΙΔΔΛΕΤίΙΝ Αγγλος ένδοξος θα
λασσοπόρος. Εζη περί τόν δέκατον 
εοόομον αιώνα Μ. X. Ο.τος περι- 
ήλδε διάφορά πελάνη καί κατ έξαί- 
ρεσιν τήν Βόρειόν θάΛασσαν, καί έ
καμε πολλ.άς περιέργους άνακα- 
λ.ύψεις.

ΜΙΔΕΙΛ, δνγά.τηρ τον Φύλαντος 
μετά τής όποιας ό Ηρακλής έγεν- 
νησε τόν Αντιοχον. Παν.

ΜΙΘΑΙΚ.ΟΣ, γραμματικός, έγραψε-/ 
αλιευτικά, κυνηγετικά, καί άλλ.α.

ΜΙΔΔΑΕΓΩΝ Αγγ/.ος έπιστμος 
δαλασσοπορος τοΰ δεκάσου έκτου 
αίώνος Μ. X. Ούτος άπέπλ.ευσεν εις 
τάς άνατολικάς Ινδίας, καί εις τήν 
Ιάβαν καί εις άλλα μέρη, καί έκαμε 
πολλάς άξιολόγονς άνακαλύψεις εις 
τήν Γεωγραφίαν, Ορυκτολογίαν, Αγρο
νομίαν,. Απέδανε δε εις τά Παρισια 
τό λ - έτος τής ηλικίας τον.

ΜΙΘΓΙΔΛΤΗΣ, ό έπωνομασδείς 
Διόνυσος, περίφημος βασιλ,εύς τοΰ 
Ιΐόντου, καί ό πλέον άσπονδος έχδρός 
των Γωμαίων, μετά τόν Α'ννιβαν έ- 
κυρίευσε τήν Καππαδοκίαν, Φρυγίαν, 
Μηδίαν, Καρίαν, Λυκίαν , Ηαμφυ-



λίαν, Παμφλαγωνίαν, καί ολας τάς 
εις τήν Ασίαν Ρωμαϊκάς επαρχίας· 
διαβάς ύστερον εις Ευρώπην, έκυρί
ευσε τήν «ράχην, τήν Ελλάδα, τήν 
Μακεδονίαν, και πολλάς επισήμους 
πόλεις, κατ εξοχήν δέ τάς Αθήνας, 
Το 87 Π. X. ε’φονευσε τους ύυ(?> υι
ούς της άδδλφτ,ς του Ααν'/.ης, καί 
ολην την όχαιλίχην οικογένειαν, καί 
εοαλε τον υιόν του εις τον θοονον 
όταν ό Συλλας και ο Λυκουλος έκή- 
ρυξαν κατ αυτού' πόλεμόν, καί τον 
ένικησαν, ό ΙΙομπήιός τον έβίαζενά 
καταφυγή εις τήν Αρμενίαν, καί 
τέλος εις τον Κιμμεριον Βόσπορον, 
ό δέ Μιύρμδάτης κατέφυγε μετά τής 
ίδιας συζύγου εί; τον Τίγράνην, καί 
εκ.-: κινούμε·,»; υπό τής δυστυχίας, 
έκακομεταχειριζετο τούς ούκίους· εν
τεύθεν λοιπόν συυομοσαντες τινύς κατ 
αύτου £/. των στεατιωτών, έ/ οί; 
ήτο καί ό υίος του Φάονακος, ένωόείς 
υέ τούς Ρωμαίους τόν εφαρμάκωσαν. 
καί ο'ύτω τυιοΰτον έλαβε τέλος τού 
βίου ό Μ.δριδάτης, άνήρ εργω καί 
λογω γενομενος άριστος. Εοασίλευσε 
δέ έτη ές.',κα/τα. έζησε δέ έτη 70. 
καί ό πρό; τούς 'Ρωμαίου; αΰτοΰ 
πόλεριο; διήρκεσ  ̂ -10 έτη. Ούτος ό 
Λΐέγας ήγεμόν είχε περιέλΟει πολλά 
μέρη, καί ώμίλεΐ πολλάς διαλέκτους, 
ήγαπα τήν παιδείαν, και έσΰνΟεσεν 
εν εγχειρίδιου, τό όποιον ό Ποαπήϊος 
έφερε/ εις τήν I’ ωμήν, καί μετε- 
φράσ;η εις τό Λατινικόν άπό τέν 
Λινιον.

ΜΙΘΓΙΛΑΤΙΙΣ, πρώτος βασιλεύς 
του Ποντου, ό επονομαστείς ευεργέ
τη ς , σύμμαχος καί :φίλος των Ρω
μαίων, πέμψας πρός βοήθειαν των 
μίαν ίσχυράν θαλάσσιον δΰναμιν επί 
του τρίτου Καρχηδονικοϋ πολέμου.

ΜΙΘΓΙΛΑΤΙΙΣ επίσημο; αρχαίος 
Περσης. Εενοφ.

[ΜΙΘΤ’ΙλΑΤΗΣ σατράπης της 
Λυκαονίας καί Καππαδοκίας, φί
λος τού νεοιτέρου Κόρου καί εχθρός 
τού βασιλιως Αρταξέρξου. Ξεν.

ΜΙΚΕΛΗΣ Πέτρος Αντώνιος, 
Ιταλός άπό τήν Φλωρεντίαν, περί- 
φηαος βοτανικός καί φυσικός· άν- 
εκάλυέε πολλά βότανα , άφήκε 
καί συγγράμματα περί Βοτανικής. 
ΑπέΟανε τό 17·ΰ7.

ΜΙΚΕΨΔΣ, βασιλεύς τής Νου- 
μηδίας, άπό τήν Αφρικήν υιός 
τον Μασινίσσα, όςτις τόν έπρο- 
τίμησεν άπό τούς άλλους δύω 
υιούς του Μανασδραβάλην και Γου- 
λάσσαν ό δ; Μανασδραβάλης ε’χεν 
υιόν τόν ίουγοϋρύαν, τόν όποιον ό 
θείος του Μικέόας έςειλεν εις τήν 
Ισπανίαν πρός βοήθειαν των Ρω
μαίων. ΑπεΟανε τό 20. Π. X. άφήσας 
δυω υίόύς, τους όποιους φονεύσας 
όΙουγούρΟας έκυρίευσε τό βασίλ.ειο/.

ΜΙ ΚΗΠΩΝ ζωγράφος εν Αύήναις, 
μαθητής τού Ζεύξου Λουκ.

ΜΙ ΚΤΘΟΣ, εύ/ους τού περιφήμου 
ςρατηγου των Θηβαίων Επαμινώνδα, 
τυν οποίον ούτος έποο’σταξε νά



επιστρεψη, τά όσα χρήματα ελα- 
Gs παρά . τοΰ άποσταλαένου ποέσ- 
£εως τοΰ οασιλέω; των Περσών, 
διά των όποιων ήθελεν ό Μονάρχη; 
να ίλκύση προ; τό μερο; του τόν 
άδωρόληπτον τούτο'/ ςρατηγόν. ΑΓλ.

ΜΙΚΤΘΟΣ υπηρέτη; τοΰ Ανα- 
ξιλάου, τυράννου τοϋ Ρηγίου, εν 
Ιταλία. Ηροδ,

ΜΙΛΛΕΡ Αγγλο;, περιφημ,οτατο; 
Γεωγράφο; μεταξύ των συγχρόνων 
του· Αφήκε . πολλά Γεωγραφικά 
συγγράμματα καί Πίνακα; , τά 
όποια είναι εις μεγάλην ύποληψιν.

ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ Αθηναίο; υίό; τοΰ 
Χιμωνο;, ς-ρατηγό;. Εστάθη περί
φημο; καί διά τήν δοξ αν των 
προγονών του, καί δια τήν Ιδίαν 
του ανδρείαν υπέταξε·/ εί; τοΰ; 
Αθηναίου; τήν Χερσόνησόν τήν 
Λήμνον, καί τά ; Κυκλ.άδα; νήσου;. 
Οταν ό Δαρεϊο; έστειλε τόν ςρα- 
τηγόν Δάτιν μέ ναυτικήν καί πε- 
ζικήν δύναμιν εί; κατακυριευσιν 
τή ; Ελλάδο; ,  οΰτο; τόν κατε- 
πολέμησεν εί; τον Μαραθώνα το 
490 Π, X. καί έστησε θριαμβευ
τικά τρόπαια κατ’ αύτοΰ. Οι Α
θηναίοι από ευγνωμοσύνην των εζω- 
γράφισαν μίαν εικόνα, εί; τήν 
όποιαν εφαίνετο ό Μι/.τιαδη; 
πρόεδρό; καί παρακινητή; τή ; 
μάχη;, μεταξύ των δέκα ςρατηγων, 
τοΰ; όποιου; είχαν ς-είλει εϊ; αυτήν 
τήν εκστρατείαν* Ταύτην τήν ει
κόνα έγλυψαν έπειτα καί εί; τήν

ποικίλ.ην στοάν* αλλά κατά τό σΰνη- 
ε; των Α'θηναιων και οΰτο; δ μέγα; 
ά/ήο κατηγοοήδη, και κατεδικάσθη ώ; 
προδότη;, διότι δέν έπολιόρκησε τήν 
Πάρον, όπου καί έπληγώθη, νά πλή
ρωσή πεντήκοντα τάλ.αντα, ώ; 50000 
ταλ.λήρων* άλλ επειδή δέν ήδύνατο 
νά συνάξη μίαν τοσαΰτην ποσότητα, 
ή συνέλευσι; έπρόσταξε νά τόν βα- 
λ.ωσιν εί; φυλ.ακήν Μετ’ ολίγα; 
ήμερα; άπεΟανεν από πληγά ;, τ ά ; 
όποια; εΤχο λάΐειν εί; τήν Πάρον. 
Οί Αθηναίοι μ όλον τοΰτο έζητοΰ- 
σαν άπο τήν οίκογένειάν του τά πεν- 
τήκοντα τάλαντα, καί ό υίο; του 
Κιμων τά  έπληρωσε μετά ταυτα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, υίό; τοΰ Κυψέλλ.ου, 
Αθηναίο; απόγονο; τοϋ Αιακού. Οΰτο; 
ήλθε με μίαν αποικίαν Αθηναίων εί; 
τήν Θρακικήν χερσόνησόν καί κατέ;η 
ήγεμών, άφήσα; μετά δά/ατον τήν 
ηγεμονίαν , εί; τόν ανεψιόν του 
Στησαγόραν. Ιΐρόδ.

ΜΙΝΔΑΓΟΣ, ήγεμών τοΰ στόλου 
των Σπαρτιατών έν τω Πελ.οποννη- 
σιακώ πολεμώ. <-)ουκ.

ΜΙΛΙΏΝ, Ιωάννη;, Αγγλο; τό 
γένο;, έγεννήθη έν Λονδίνω τή 19 
Δεκεμβρίου 1608. Μ. X. έχρημάτι- 
σεν ένδοξο; ποιητή; ήρωϊκοΰ ποιήμα
τος, έπιγραφομενον, ό άπωλ,εσθεί; πα
ράδεισο;, έπροξένησε με'γαν κρότον 
εί; όλα τά μέρη τή; Ευρώπη; διά 
τήν ζωηρότητα των ιδεών του, μόλον 
τοΰτο άπεθανεν ε ί; μεγάλη·/ πτωχεί
αν τό 1674.
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ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ υιός τοϋ Λιγυρτι- 
άδου, περίφημο? ποιητή? Κολοφώνιο;, 
κατ’αλλ.ου? Σαυρναΐο?, 7) Αστυπαλ.ευ?. 
Εζη ε:ς τού; χρονου; 'coy 2ολωνος, 
το 569- Π. X. Λεγετχι» οτι ούτος 
είναι ό ε’φευρετή? τοϋ Πεδομετοου, 
καί διά τήν ήδύτητα τ ι?  φωνή? του, 
η των ποιημάτων του, εκλήϋη Λυγι- 
άίοης. Συνεγραψεν εί? ελεγειακόν με'- 
τρον παρακοπά? τινα? των ττοε·η- 
μάτων του.
ΜΙΝΝΙΟΝΗΣ, Αβραάμ, εγεννήθη εί? 

Φραγκφορτ πόλιν τη? Γερμανία?, 
ζωγράφε? πεοίφηαο?, παρε'σταινε τα 
άνθη καί τού? καρπού? με τόσην 
ζωηρότητα, καί τήν δροσον καί τά? 
σταλαγαατία? τοϋ νεροϋ εί? τροπον
#  τ *  Λ *  t Μ Ρ  γώστε οι ανορωττοι 'χζατω^ενοι εοα^αν 
τά? χεΐρα? των διά νά λάβευν εξ 
αυτών.

ΜΙΝΟΡΙΤΗΣ Βιλχελμο? Βουσβρύ- 
κιο? ε’κ τη? Βραβαντία?, ένδοξο? άνήρ, 
εζη περί τά με'σα τοϋ δέκατου δευ- 
τε’ρου αίώνο? Μ. X. Ουτο?, επειδή 
διεδόθη έγγραφο? φήμη , ότι εγινε 
χριστιανό? ό με’γα? των Μογγολων 
χάνη?, έςάλη πρεσβυ? παρά Λουδοβί. 
κου τοϋ αγίου, οπού καί περιήλθεν 
ολα τά ριερη των άπωτάτων τούτων 
τόπων χάριν περιέργεια?, καίεγραψεν 
άκριβώ? περί τούτων. 
ΜΙΝΟΓΚΙΑΝΟΣ Αθηναίο? ρ'ήτωρ, εζη 
τό 270. Συνε’γραψε περί επιχειρημά
των, έκδ. Ιν οϋψαλία το 1690,

ΜΙΝΟΤΚΙΟΣ’ Φήλιξ, Αφρικανό?, 
συνήγορο? εί? τήν Ρώμην, εζη τό

220. Μ. X. εκ των συγγραμμάτων 
του σώζεται διάλογο? έπιγραφόαενο?, 
Οκτάϊο? εκδοθέν εν Λεϋδα τό 1709.

ΜΙΝΩΣ ό πρώτο?, υιό? ’τοϋ Διό? 
καί τή? Ευρώπη?, βασιλεύ; τή? 
Κρήτη?, τήν οποίαν εκυρίευσε τό 
1432. Π. X. καί άπεκατίστησεν ευ- 
τυχ.εϊ? όλου? τού? υπήκοον? του με 
τήν σοφήν του νοαοθεσίαν, ήτι? δ.ε- 
τηρήΟη μέχρι των χρόνων τοϋ Πλα- 
τωνο?, περί τά 1000·περίπου ετη.

ΜΙΝΩΣ ό δεύτερο? εγγονό? τοϋ 
προτε'ρου, βασιλεύ? τή? Κρήτη?. Τό 
1300 Π. X. έπολεμησε τού? Αθηναί
ου? καί ύποτάξα? αυτού? τοΰ? ύπεχοε- 
ωσε νά τω ςελλωσι κατ’ ετο? επτά 
νε’ου?, καί επτά νε’α? διά φορον.

ΜΙΡΑΝΛΑΣ Αλόντζο? τό γε’νο? 
Ισπανό?, ένδοξο? φυσικό? καί γεωγρά
φο?’ Ούτο? περί ε'πλεύσε πολλά μέρη 
χάοιν ανακαλύψεων, καί κατ έξαι- 
ρεσιν τάν Αμαζόνιόν ποταμόν, οπού 
και εγραψ* φυσικως ολους τους υ« 
αϋτοϋ έπισκεφθε’ντα? τοπου?. Εζη με 
μεγαλην φημην περί τόν δε’κατον 
εκτον αιώνα, καί άπε'θανεν εντίμω? 
τό 60 τή? ηληκία? του τό 1620 Μ. X.

Μ1ΡΖΛ2 Αβοΰ Ταλέβ Χαν, ένδο
ξο? Πε'ρση?. Εζη περί τά τε'λη τοϋ 
δεκάτου έβδομου αίώνος Μ. X. Πε-  
ριήλ.θεν άπασαν τήν Ασιαν, Αφρικήν 
και Ευρώπην, καί εκαμε καί εί? τά? 
τρεΐ? ταύτα? Ηπείρου? άξιολόγου? 
ανακαλύψει?, τά? όποια? έδε'χθησαν 
καί οΐ Ευρωπαίοι, καί ήκολουθησαν 
τά ίχνη τούτου τοϋ τολμηρότατου
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καί σοφού άνδρός’ ήτον εγκρατή; τής 
•Λατινικής, Γταλικής, Γαλλικής, 
Περσικής, Αραβικής, καί Γερμικής 
διαλέκτων, Αφήκε συγγράμματα δια' 

■ φοροι» ύλης, προσε’τι γενικήν τοπο- 
γοαοιαν των τριών τούτων ηπείρων* 
καί άλλα διάφορα. Απίθανε δε εις 
το Τεχεράν πόλιν τής Περσίας.

MI FTIAA, άξιοτίμητος δια τήν 
παιδείαν της, εστάδη διδάσκαλος τον 
ποιητοϋΠινδάρου, καθώς και ή Κορ- 
ρίνη ητις καί τόν ε’διδαξε.

ΜΙΣΟΝΗΣ, καδήμενος μίαν ήμε- 
ραν εις μιαν ερημιάν εγέλα’ διαοαί
νων εκεϊΟεν ένας όδοιπορος τόν ήρω- 
τησε τήν αιτίαν του γέλωτος’ αντος 
δέ άπεκρίΟη, γελώ φίλε, διά ν απο
δείξω με τοϊτο τήν ευχαριστησιν 
τής ερημιάς.

ΜΙΤΤΆΛΑΤίΙΣ, ποινήν τοϋ Αςν- 
άγ οος Βασιλεως τής Μηδιας, εις τόν 
όποιον εδωκεν ό Αρπαγος τον παϊ- 
δα Κόροννα νά έκθεση εις τά θησία 
κατά προσταγήν του Βασιλεως Ηροδ.

ΜΙΤΙΌΒΑΤΗΣ, Σατράττης τις τής 
Δακολιτιδος χώρας εν Βιθυνία. Ηρόδ- 

ΜΙΧΑΗΑ Γλύκας άπο τήν Κων
σταντινούπολή , οςις διετριψε καί 
αρκετόν καιρόν εις τήν Σικελίαν, εζη 
επι των χρόνων Κωνσταντίνου τοϋ 
Παλαιολογου, πρός τον οποίον ες·ει- 
λε και μιαν επιστολήν. Εκ των συγ- 
γραρ.ρ.ατων τοο φαίνεται, ότι ήτον 
και ειδημων διάφορων γλωσσών, 

ΜΙΧΑΗΛ Σιμός, το γε'νος Αγγλος, 
ένδοξος άνήρ τοϋ αίωνός τοο. Οότος

εστάλη ως πρεσοος παρα τής Αγ
γλικής αυλής εις τήν Αβαν πόλιν, 
όπου διά τής περιέργειας του εκααε 
πολλάς καί διαφοοοος ανακαλύψεις1 
εις εκείνα τά με'ρη, καί εγραψεν α
κριβώς περί αυτών. Σώζεται αΰτοϋ 
εν εγχειρίδιου γεωγραφικό'·/. Εζη δι* 
περί τόν δέκατου έβδομον αιώνα 
Μ. X,

ΜΙΧΑΗΛ ό Λάνης, Αγγλ.ος, έν
δοξος άνήρ τοϋ δέκατου έβδομου α ί- 
ωνος Μ. X. έχρημάτισεν άριστος 
φυσικός καί άνακαλυπτής εξαίσιος, 
διά τάς πολυ'ίρηλλητους του άνακα- 
λύψεις, καί τολαηεοτάτονς διάπλους. 
Ούτος άπεπλευσεν εις εϋσεσιν τοϋ 
εις τόν μεγαν ωκεανόν δυτικοβοοείου 
διάπλου’ εξηκρίβωσε πολλά με εη ά
γνωστα, έξη τασε φυσικώς όλους 
τούς ύπ αΰτοϋ περιηγηθεντας τό
πους , καί ε-^ραψεν ακριβώς πεοί 
πάντων, οίον περί τής διαφοράς τοϋ 
κλιαατος, θεσεως καί προϊόντων έ
καστου μέρους' προσέτι περί τής δι
αφοράς τών οίκητών, ηθών καί εθί
μων , καί εν συνοψει μάς αφήκε ε- 
πιστηριονικωτάτας φειδίας τούτων , 
ώστε δικαίως πρέπει νά θαομάζηται 
καί νά έπαινήται ύπερβαλόντως -

ΜΙΧΑΙΙΛ ό Ψελλός Κωνσταντι- 
νουπολίτης, ιστορικός , νομικός καί 
φιλόσοφος, επιστρέψας έξ Αθηνών ε- 
δίδασκεν εις τήν πατρίδα του τήν 
Φιλοσοφίαν, ότε καί ό βασιλεύς Κων
σταντίνος Δοΰκας τόν ελαβε δ.δκσ- 
σκαλον εις τούς υιούς του Ανδρόνικόν
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καί Μΐχαήλ* επειτα δυσαρεστη9ε:ς 
παρητησε τήν φιλοσοφικήν κ*9εδραν* 
καθότι ό μαθητής του Μιχαήλ ανα- 
βάς εις τον θρονον, και διοικων κα
κώς απέδιδε τάς αιτίας εις αυτόν, 
διότι δεν τόν εδίδαξε τήν πολιτικήν 
οθεν.άνεχώρησεν ε’ς εν* μοναστηριού, 
οπού απερασε το ύπολοιπον της ζω
ής του καταγινόμενος ε’ ς μελετάς 
καί συγγραφάς. Συνέγραψε ιστορικά, 
φυσικά, φιλοσοφικά, ρητορικά, θεο- 
λογικά, και άλλα, άτινα άποδεικνύ- 
ουν τήν πολυμάθειαν τοΰ άνδρός. Ε- 
ξεδο9ησαν κατά διαφόρους χρόνους εις 
διαφόρους τόπους, περί ών όρα τήν 
Ελληνικήν βιβλιοθήκην Ανθιμου Γαζή.

ΜΙΧΑΗΛ Αδανσών το γένος Γάλ" 
λος ένδοξος φυσικός καί περιηγητής 
άριστος. Ούτος περιήλΟε τήν Σενε- 
γαμοιαν καί τά έ/δοτερα αυτής μέ
ρη μέ άξιολογους ανακαλύψεις. Εζη 
Oi ?:gpt τον όί/.χτον εοοορ,ον αιωνχ 
Μ. X. Αφήκε καί σύγγραμμα έπι- 
γροφομενον, Σ ε ν ε γ α μ β ι κ ό ν .

ΜΙΧΑΗΛ Ανδρεόπουλος, Νεοπλα
τωνικός φιλοσοφος, Ιζη περί τά. μέσα 
τοΰ ιε. αίοίνος, καί νομίζεται ώς αε- 
ταφραστής 62. μύ9ων φιλοσόφου Πέρ- 
σου όνοματι Συντίππα, συγχρόνου 
τοΰ Κυρου, τους όποιους μετέφρασεν 
άπο τό Συριακόν εις το Ελληνικόν.

ΜΙΧΑΗΛ Αποστολής Βυζάντιος. 
Εις των πεπαιδευμένων άνδρων, οι- 
τινες μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως Οπό Μωάμεθ τοΰ
β. το 1453. κατελιπον τήν δουλω-

θεϊσχν πατρίδα καί κατέφυγον εις
τήν Ιταλίαν, φέροντες με9’ εαυτών
τά πρωτότυπα των Ελλήνοιν συγ- 

*  ̂ . , , γραιεματα, οια των οποίων εφωτι.
σαν άπασαν τήν Ευρώπην.

ΜΙΧΑΗΛ ό Ατταλιάτης κριτής 
τής Κωνσταντινουπόλεως, διά προσ
ταγής Μιχαήλ Δοΰκα έκοινοποιη- 
σε τό 1073. ποίημα Νομικόν.

ΜΙΧα ΊΑΣ ο προφήτης, έξη το 
*57. ΓΧ. X. έπροφήτευσεν εις τον 
καιρόν τοΰ Ιωά9αμ, Αχαζ καί Εζε- 
κίου βασιλέων Ιούδα* ύπήοχεν ολί
γον προτεοον τοΰ Ησα’ίου* ή ποο- 
φητεία του συγκατχρι9μεΐται μετα
ξύ των ελασσονών προφητών, 

ΜΪΧΟΣ Ιωάννης Β* νσλεοένος, 
Γερμανός τό γένος, ένδοξος περιη- 
γη*ης και ιστοριογράφος αριστος. 
Ούτος περιήλθεν εννέα χρόνους κα- 
τα συνεχείαν τήν Τουρκικήν επι
κράτειαν με ωφελίμους άνακαλύ- 
ψεις* εξε9εσε γεωγραφικόν χάρτην 
αυτής. Εζη δέ τό 1670. Μ. X.

ΜΝΑΣΕΑΣ, Αργείος τις, φίλος 
και πιστός τοΰ βασιλέως των Μα- 
κεδόνων Φιλίππου Δημ.

ΜΝΑΣΩΝ, ήγεμώ/ τής Ελάτρας 
εν Φωκιδι, μαθητής τοΰ φιλοσόφου 
Αριστοτέλους.

ΜΝΗΣΑΡΧΟΣ, πατήρ τοΰ φιλο
σόφου Πυθαγορου εκ Σάμου Ηρόδτ.

ΜΝΗΣΘΕΐΣ, είς των επισήμων 
Τρωαδιτων, απόγονος τοΰ Λουσαρά- 
κου, ελΟων μετά τοΰ Αίνείου είς 
την Ιταλίαν ϊγ ΐν .
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ΜΝΗ2ΙΘΕ02, Αδηναΐος, Ιατρός, 

καί κωμικός ποιητής, τον όποιον 
ό Αθηναίος αναφέρει εν τώ δευτέρω 
καί τρίτω βιβλ ίω του,

ΜΝΗΣΙΛΕΩΣ, υιός τοΰ Πολυδεύ-
( — - 'V> ( fκους και της Φοιοης, του οποίου 

τό αγαλμα εύρισκετο εκτός τοΰ να- 
οϋ των Διόσκουρων εν Κορίνδω.

ΜΝΗΣΙ ΛΟΧΟΣ, εις των τριά
κοντα τυράννων έν Αδήναις.

ΜΝΗΣΙΜΑΧΗ, δυγάτηρ τοΰ Δε- 
ξαμενοΰ έν Ωλίνω, από τήν Αχα'ίαν.

ΜΝΗΣΙΦΙΛΟΣ, .εις των έν Αδή- 
ναις αρχόντων,

ΜΝΗΣΤΡΑ, μια των δυγατέρων 
τοΰ Δαναοΰ, φονευσασα τον μνη
στήρα τη; Αίγαΐον.

ΜΝΗΣΙ ΜΑΧΟΣ , ποιητής τής 
νέας κωμωδίας. Συνέγραψε δράμα
τα, Ιπποτροφος, Βάσκρις, Φίλιππος.

Μ Ο ΔΗ ϊ'ΑΤΟ 2 Γαζαϊος, σύγχρο
νος τοΰ Απολλώνιου’ συνέγοαψε 
σύστημα περί Πυδαγορικής φιλοσο
φίας εις βιβλία ένδεκα, τά  όποϊα 
έχάδησαν.

ΜΑΖΑ1 ΤΗΣ Ιωάννης , έγεννήδη 
εις τήν Αγγλίαν, έστάύη περίφημος 
μουσικός, έσύνδεσε και ποιήματα 
Μουσικά. Απεδανεν είς τήν Βιέν

νην τό 1792,
ΜΟί'πΣ, αρχαίος βασιλεύς τής

Αίγυπτου, όστις, λέγεται, οτι κατ-
εσκευασε τήν μεγάλην έκείνην λ ί- 

« *·» , . , «, μ νην, ητις ωνομασδη απ αυτου
Μοίρα, βασιλεύσας από τά 1445.

έως 1506. Π. X.

ΜΟΙΡΟΚΛΗΣ, εις τών έν Αδή- 
ναις ρητόρων καί δημαγωγών, τόν 
όποιον έζήτησεν ό μεγας Αλέξαν
δρος παρά των Αδηναιων, όμοΰ με 
τούς άλλους ρήτορας. Δημ.

ΜΟΚΕΙ’οΣ Ιωάννης ένδοξος Γάλ
λος. Εζη περί τά μέσα τοΰ δε- 
κάτου έκτου αίώνος Μ. X. Οϋτος 
περιήλδε 15 χρόνους κατά συνεχείαν, 
έπί πάσας τάς Ηπείρους, καί έγρα -  
ψεν ακριβώς περί τών τόπων, έδνών 
και των λοιπών τών είς το γεω
γραφικόν είδος άναφερομένων, καί 
έξέδεσε καί παγκόσμιόν Ατλαντα.

ΜΟΛΕΣ Ιωάννης, μέγας διδάσ
καλος τών Εκκλησιών’ τόν εκαυσαν 
ζωντανόν είς τά Παρισια, όμοΰ με 
άλλους 59, εΰγεν-ιϊς τών Παοισιων 
τήν 18 Μαρτίου 1313 έσυκοφαντήδη- 
σαν ότι ήσαν ένα σύστημα, καί εΐχον 
νέα; δεωριας καί διδασκαλίας. Είς 
μάτην επροσπαδησαν πολλοί εύγε -  
νεϊς τής Γαλλίας ν’ αποδείξουν είς 
τούς διώκτας των, βασιλέα τής Γαλ
λίας καί Πάππαν, ότι ήσαν άδώοι' 
καδότι όΰτοι διά νά δηαεύσουν τήν 
κατάστασίν των, ητις ΰπερέοαινε τά  
τριάντα εκατομμύρια φράγγων, τούς 
κατεδίκασαν ώς καινοτομους, και 
λ.μεώνας τών συμπολιτών των, και 
άπέδανον όλοι έπικαλούμενοι τόν 
Θεόν.

ΜΟΛ ΙΕΡΗΣ Γωάννης, Γάλλος, 
από τά ΓΙαρίσια, χαίρων μεγαλην 
ΰπόληψιν, ώς πατήρ * ί ί  κωμω-
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ή L Λζ , ΛεγΟυσίν, ΟΤΙ ούτΟς iv c  
γίνωσκε τάς κωμωδίας τ·υ εις μίαν 
γραίαν όνομαζομόνην Λαφορετ, και 
όταν εβλεπεν δτι μερικοί στίχοι 
του κωμικοί δέν τήν εκαμνον εντύ- 
ττωαιν τούς μετεβαλλεν. Απε’θα,νε 
το 1622, ενώ εξήρχετο άπό τό ί ;α -  
τρον, εις το όποιον είχε παρχ- 
στήσει εκείνην τήν ήμε’ραν τον κατά 
φ α  ν τ  α · ία  ν Α σ 9 ε νη, Συνε'γραψε 
κωμφδίας, αι τινες εξεδοΟησχν εις τα 
Παρίσια καί άλλαχοϋ.

Μ0Λ05 υιός τον Δευκαλίωνος 
και εγκονος τοΰ Μίνωος Βασιλε'ως 
τής Κρήτης, πατήρ τοΰ Μηριόνου.

ΜΟΜΙΛΙΟΣ Ρ'ώμουλος, Αυτοκρά. 
τωρ των Ρ’ωμχίων Το 475 Μετά 
ϊνα  χρόνον ηλθεν ε!ς τήν Ιταλίαν 
ό Οδιάχρης Βασιλεύς των Εοοΰλ.ων, 
εκυριευσε τήν Ρώμην, καί ύπεχεε- 
ωσε τον Μομίλιον τό 476, να παρ- 
αιτήσ^ τόν ίρόνβν επί των ήμερων 
τοο έπαυσαν καί οί Αδγουστοι τής 
Ρώμης, τής οποίας ή Αυτοκρατορία 
διήρκεσεν ,507 ετη* ύπο 126 Αύτο- 
κράτορας, οί περισσότεροι των 
όποιων εφονεΰθησαν, πολλά δΐ ολί
γοι άπεθανον εις τόν θρόνον με φυ
σικόν θάνατον.

Μ0ΝΔΙΝΗ2 Ιταλός, άπο τήν 
Βολωνίαν, περίφημος άνατομος' συν- 
ε'γραψεν ενα σύγγραμμα επιγραφό- 
μενον, Α να το μ ία  τοΰ Α νθ ρ ω 
πε ί ν ο υ  Χ ώ μ α τ ο ς '  άπεθανε το 
1325.

MONj’MA, από τόν Πόντον, έν

δοξος διά τήν ωραιότητά της, χα [ 
διά τήν σωφροσύνην της· <χύτή ελα- 
βεν ενα τέλος τραγικώτατον διότι 
όταν ό Μιθριδάτης ενικήΟη, οστις 
τήν ήγαπα θερμώς, άπο τόν Λού- 
χουλον, εφοοήθη αηπως ή Μονίαα 
πε'ση εις τάς χειρ ας τοΰ εχθρού, ϊθεν 
τήν εστειλε διαταγήν με εναν ευνού
χον νά δανχτωΟή, ήτ'.ς πχρεδοθη 
μετά χαράς εις τόν άποσταλμένον, 
διά νά δώση πε'ρχς εις τήν διαταγήν, 
χαι ούτως άπετεμεν ό ευνούχος τήν 
κεφαλήν της τό 03. Π. X.

ΜΌΝΙΜΟΣ Συρακοόσιος, μαθητής 
τοΰ Διογενους, πρότεοον δούλος τινός 
τραπεζίτου Κορινθίου, ώς αναφέρει ό 
ΐ'πποχράτης· άνεφάνη άνήρ έλλ.όγι- 
μος' συνε'γραψε δε παίγνια μεμιγ- 
με'να μέ σπουδήν, χα! περί όρμής 
τής επιθυμίας, καί προτρεπτικά.

ΜΟΝΡΟΣ Ιταλός ένδοξος άνχτόμος, 
εζη περί τόν 18 αιώνα Μ. X. Οϋ- 
τος εγνώοισε "καί εσαφηνίσε τό συ- 
ς-ημα των λ.υα φατικών αγγείων, τα 
ευρισκόμενα εις ολην τήν επιφάνειαν 
καί εντός τοΰ σώματος , περί 

των όποιων άφή/.ε και σύγγραμμα.
ΜΟΝ'ΓΑΓΟΪ περίφημος γυνή, 

ενός πρε'σοεως τον Αγγλων, εν Κων- 
σταντινουπολει κατά τό έτος 1716. 
Αυτή άκούσκσα περί τής νέας μεθό
δου τοΰ εμφυλλιασματος ή έγκεντρισ· 
μοΰ, καί πληροφορηθεϊσα παρά τοΰ 
εν Κωνσταντινουπόλει τότε ΐατροΰ 
Τιμονη τιΰνομα, τήν εκ τούτου ω
φέλειαν, ένεφύλ'/.ισε τόν ίδιον της υι-

6



ον επταετή ο/τα διά γειρός τοϋ πολεμήση μ.έ τόν με’γαν Τουρε'να, 
χειρουργού Ματλάνδου. II αυτή με- τον όποιον και έφονευσεν1 εκλαυσεν 
τά την επιστροφήν της εις Αο'νδραν, δμως τόν θάνατον όνος άξιου έχδροΰ 
συνήργησε μεγάλως λόγω καί εργω, του, καί δεν επαυσε νά τόν έπαινή. 
πρός κοινοποίησιν τής νε’ας εφεύρε- Απε’θανε τό I6S0. 
σεως, καί ενεφόλλισε τήν ίδιαν της ΜΟΝΤΕΚ.ΟΪΚ.ΟΑΗ2 Ιταλός από 
θυγατέραν έπι παρουσία πολλών Ια- τήν Φερράεαν1 κατεδικάσδη είς βα- 
τρων και ούτως εγινεν αίτια να σανούς* και ωρ,ολογησεν οτι είναι 
κοινοποιηδή ή εφευρεσις αυτή μετά πταίστης, διό καί κατεκο'πη είς τε’σ- 
ταϋτα είς όλην τήν Ευρώπην. σΧρχ μερίδια τό 1536,

Μ0ΝΤΑΝΑΓΗ2 Ιταλός άπό τήν ΜΟΝΤΕΣΚ.ΟΪΗ2 Κάρλος, άπό 
Μοδεναν, περίφημος αστρονόμος καί τήν Γαλλίαν, ένδοξος διά τάς έπι- 
μαδηματικός · οότος εφεύρε τόν τρο- στολάς του, επιγραφουενας, Ε π ι - 
πον του καταμετράν τά ΰψη διά σ τ ολ α ί Π έ ρ σ ι  κ α ί .  Εξεδόδησαν 
τοϋ βαρομε'τρου1 άπεδανε τό 1687. τό 1721. συνε’γραψε καί άλλα διά- 
Αφήκε συγγράμματα τινά περί άφε- φορά συγγράμματα1 άπεδανε τό 1755· 
ριον καί άνε'μων. ΛΙ0ΝΤ02 Γάλλος τό γόνος, ένδοξος

ΜΟΝΤΓΟΛΦΙΕΙΉΣ Ιωσήφ, άπο περιηγητής, περίφημος γεωγράφος, 
τήν Γαλλίαν εφευρετής τής άεροιςα- καί άοιστος φυσικός. Οότος περι- 
τικής σφαίρας. Απεδανεν είς ηλικίαν ήλδε πολλά μέρη, έξαιρετως δε ά- 
70· χρόνων, άφοΰ είδε την άνακα- πασαν τήν Τουρκίαν, καί εγραψε 
λυψίν του αρκετά τελειοποιημενην. φυσικώς καί γεωγραφικώς περί αυτής, 

ΜΟΝΤΓΟΜΕ F02 Πίκ Ζεοουλών, καί έξεδεσε γεωγραφικόν χάρτην. Α- 
Αρκτοαμερικανός μαγιόρος, άνήρ εν- φήκε διάφορα συγγράμματα1 εζη δέ 
δόξες του αίώνος του. Η περιήγησις περί τά μέσα του δεκάτου έκτου 
αυτοΰ, μέχρι "των πηγών τοϋ Μισι- αίώνος.
σίπου ποταμού, καί διά τής ένδο- Μ00ΓΗ2 Φραντζής, το γένος Αγ- 
τερας Λουϊζιάνης είς τάς δυτικοβο- γλος, ένδοξος φυσικός, γεωγράφος, 
ρείους επαρχία; τής νε’ας Ισπανίας, καί άριστος δαλασσοπόρος. Εζη περί 
έσαφήνισεν ίκανώς τούς τοπους τούτους τά μέσα τοΰ δεκάτου όγδοου α ί- 
καί τά εν αϋτοϊς διάφορα Αμερικα- ώνος Μ. X. Τά συγγράμματά του 
νά εδνη. Εζη δέ περί τά τέλη του περιεχουσι πολλά επωφελή είς τήν 
δεκάτου όγδοου αίώνος Μ. X, Γεωγραφίαν καί Φυσικήν. Οότος πε-

ΜΟΝΤΕΚΟϊΚΟΛΙΙΣ Ρα'ίμόνδος, ριεπλευσε πολλά μέρη χαριν ανακα- 
μεγας στρατηγός καί περίφημος είς λύψεων. Είσήλδεν είς τά ενδότερα 
τήν Πολεμικήν. Ελαβε τήν τιμήν νά τής Σενεγαμβίας1 άπεπλευσε μετά
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τοΰ Αγγλου Μιδόλετώ» τήν, βόρειον 
θάλασσαν, καί εκαμεν ας ιολόγου; α
νακαλύψεις. Απεθανε δε εις το Λον
δίνου pi μεγάλην δόξαν τό έτος 
1745- άφήσας ανέκφραστου λύπην 
εΐς ό'λους τούς οπαδούς του.

ΜΟΠΕΡΤΗΣ Πε'τρος, είς των ά- 
καταριαχήτων της Γα'Λλίας, Διά προ- 
«ςαγής τής δ.οικήσεως άπερασεν 
είς τήν Αμερικήν, ήκολοό9ησε καί 
τον ριεγαν Φεδεσικον είς τον πα/.ε~ 
μον, και με ανδρείαν εςάύη είς όλους 
τούς κινδύνους, όπου καί ήχμαλ.ω- 
τισίίη, καί εφερ9η είς τήν Βιμναν. 
Απίθανε τύ 1759,

ΜΟΙτ ΧΝΗΣ, Γιαμπατίστχς, Ι
ταλός, ένδοξος ιατρός, καί άνχτομος. 
Ανεκαλυψε πολλά μυστήρια τής Αυ α
ποικίας, καί έξεδωκε διάφοσζ συγ- 
γράαριατα, εχρηυ.άτισε καί διδάσκα
λος εν τώ σχολείο) τοΰ Παταυιου" 
άπε9ανε το l77j.

ΜΟΓΙΣΙΟΣ Ιησουίτης Θωριάνος, 
το γένος Γερριανος’ ένδοξος άνήρ 
χκμάσας περί τον δέκατου εοδομον 
αιώνα Μ. X. Η χό$εά τάς Ινδίας 
καί Μονομόταπαν πολυχρόνιος πίρι- 
ήγησίς του, εστά.9η λίαν επωφελής 
είς τήν Γεωγραφίαν, καί Φυσικήν. 
2υνε’γραψε τακτικώς, περί πάντων 
των ΰπ αύτοΰ έξιχνιασ9εντων τόπων, 
καί εξέθεσε γεωγραφικόν χάρτην αυ
τής έντελ,έστατον. Απ;9ανεν ένδο- 
ξω; είς το βασίλειο'* Βιρτεμβεργ, 
άοήσας λύπην είς τούς όαοφύλ.ους του.

ΜΟΡΟΣΚΟΣ Γώσσος τό γένος, ε *- 
δοξος άνακαλυπτής περί τά μέσα 
τοΰ δέκατου έβδομου αίώνος. Ούτος 
άνεκάλυψε πολ.λ.ά μέρη τής Αρκτι
κής 'Ρωσσιας, και την Καμτσάτκαν.

ΜΟΙ’ΣΙΜΟΣ, υιός τοΰ ΦΟ.οκέως 
τοΰ τραγικού, ποιητής ψυχρός, καί 
ιατρός των οφθαλμών.

ΜΟΓΓΧΟΣ, τραγικός ποιητής εν 
Αθήναις, εμπαιζόμενος ύπύ τοΰ Αρι- 
στοφάνους, δ.ά τήν άσωτιαν καί 
άδδηφαγίαν του. Αριστοφ.

ΜΟΣΕΙΑΑΜΑΧ, ένδοξος Αραψ, 
οστις δυστυχώς ήίελησε νά φιλονει- 
κήση με τόν Μωάμεθ διά το άπο- 
στολικόν αξίωμα.

ΜΟΣΧ1 ΩΝ , περίφημος ιατρός 
μεθοδικός. Συνέγραψε περί των γυ
ναικείων παθών, έκδοθ. εις Βιέννην 
τό 1793. Φαίνεται, ότι ήκμασε κατά 
τόν αιώνα τοΰ Γσ.ληνοΰ.

ΜΟΣΧΟΠΟϊ ΛΟΣ, Ζ. Εμμανουήλ 
Μοσχος.

ΜΟΣΧΟΣ Ιωάννης, μέ επίθετου 
Εύκρατης' εζη περί τά’.βίΟ. Μετήρ- 
χετο τόν μοναχικόν βίον είς το μο- 
ναστήοιον τοΰ άγιου Θεοδοσίου είς 
τήν Ιερουσαλήμ, εις τήν έρημον τοΰ 
Ιορδάνου, καί είς τό» νεαν Λαύραν 
τοΰ άγιου Σάββα μετά τοΰ Σωφσονίου 
τοΰ μετά ταϋτα Πατριάεχου ίιοο- 
σολήμων. Ούτος περιελ.θώ» όλα τά 
μοναστήρια τής Συρ ας, Αίγυπτου, 
και ά/,λων μερών, συνεγοαΆε τούς 
βίους των μοναχών τοΰ αίώ ος του 
είς εν βιβλίου, τό όποιον επε-εαψε 
Ν έον Πα ρ ά δ ε ι σ ο ν .  Εξοδοί η :ίς 
τάς βιβλιο9ήκας των πάτερο» >,

ΜΟΣΧΟΣ ό ποιητής, ήνύει τό 1*7
II' λ . ήτον άπό τάς Συραχουσ«<", 
εζη είς τόν καιρόν Πτο/.εμαιου τυυ 
Φιλομήεορος* ήκευσε τον γραμματικό ν



Αρίσταρχον. Συνεγραψε ποιημάτια 
επιστημονικά, τα οποία οι παλαιό— 
τεροι άποδιδουσιν εις άλλον. Ταϋτα 
δό εύρίσκονταί εκδεδομενα μετά των 
τοΰ Βι’ωνος εν Οξωνια το 1748, με
τά σχολίων.

Μ0ΤΟΣ Αντώνιος Πορτογάλλος 
το γένος, ένδοξος θαλασσοπόρος 
του δέκατου πέμπτου α'.ώνος. Ούτος 
περιήλθε πολλά μέρη της γήινου 
σφαίρας χάριν ανακαλύψεων, αλλά 
περιερχομενος την Ιαπονίαν καί τά 
πελάγη αυτής έναυάγησε, καί οϋτως 
comas τέλος του οιου»

ΜΟΨΟΠΟΣ, αρχαίος τις βασιλεύς 
της Αττικής, ύπύ τοΰ όποιου ώνο- 
μ,άσθη ή χώρα αυτή Μοψοπία. Στράβ.

ΜΟΨΟΣ, υίές τοΰ Ρακιού καί τής 
Μαντοΰς* ούτος εχρημάτισε μάντις 
άριστος, τοΰ όποιου οί χρησμοί ετι- 
μώντο μεγάλως ώς αληθέστατοι*

ΜΟΨΟΣ, υιός τοΰ Αμπίκου, καί 
τής Χλωοίδος, συνοδοιπόρος των Αρ
γοναυτών, οστις μετά τήν επιστρο
φήν του έδήχΟη από έναν οφιν καί 
άπε’Οανεν εις τήν Λιβύαν, όπου ετι- 
μ ήθη ύπό των κατοίκων ώς Θεός.

ΜΟΪΓΓΙΟΣ, Ιε’νης Δανός τό γένος, 
ένδοξος Οαλασσοπο'ρος γεωγράφος, Χ
ρίστος φυσικός καί μαθηματικός. Ού
τος άπε'πλεοσεν επί τά δυτικοβορεια 
μέρη χάριν ανακαλύψεων* Περιήλδε 
δέ καί εξίχνιασε πολλά με'ρη, καί 
έγραψε φυσικως, γεωγραφικός, καί 
μαδηματικώς , ο λα τά ύπ «υτοΰ 
έξιχν.ασθεντα μέρη . Κζη δε

το 1618 Μ. X. με μεγίστην φήμην, 
ΜΟϊΓΓΟΣ, Παρκ, ένδοξος περιη

γητής Αγγλος, όστις έπνιγει εις τον 
Μαΰρον ποταμόν τό 1812.

Μ0ΤΖΑΤΟ5 Αλβε'ρτης, ε’γεννήθη 
εις τό Παταύϊον, έστάθη κάλλιστος 
ποιητής, καί περίφημος ιστορικός 
Λατίνος. Απε’θανε τό 1321.

ΜΟϊΚΙΟΣ, ό επονομαστείς Κοδρος* 
εΟανατωδη εις τόν πόλεμον τής Ιτα
λίας κατά των Ρωμαίων . ό Πορσινας
& ι ι ι ry « ( λ  · 1 Μta να εισαςη eις τον υρονον της 
Γωμης τον ηδη εξορισθε’ντα Ταρκι'νιον, 
επολιορκοϋσε τήν πό’λιν αυτών- ό δέ 
Μούκιος διά τήν σοντήρησιν τής δη
μοκρατίας αναλαμβάνει τον κίνδυνον* 
αλλάσσει τήν στολήν του κατά τόν 
ιματισμόν των Γοόσκων , είσε'ρ- 
χεται εις τό «ςρατοπεδον τοΰ Πορ- 
σίνου νά τόν φονεύση, όπου [εύρεν 
Λυτόν καθήμενον εις τήν σκηνήν μό 
ένα τόυ σύμβουλον, τόν όποιον ύπο- 
λαβΰν διά βασιλέα έφόνευσε, καί 
οΰτω γινόμενός θορύβου επιάσθη άπο 
τους φύλακας, καί εξετασθεΐς αύ- 
ςηρως μήπως ήσαν καί άλλοι συν- 
ωμόται, άπελογήθη ότι ήτον μονος. 
Ευρισκόμενος δό πλησίον τοΰ σίυρος, 
εβαλεν εις αυτό τήν δεξιάν του δια 
νά τήν εκδικηδή ώς λαθοΰσαν εις τόν 
σκοπόν του, βλε'πων εν ταυτω και 
τόν Πορσίναν μέ σχήμα σταθερόν καί 
άτάραχον. Θαυμάσας δε ό βασιλεύς 
τήν καρτερίαν του, καί επαινεσας 
τήν ςαθερότητά του, εδωκεν οπισω 
τό ξΐφός του* ό δέ Μούκιος ηπορησε
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διά τήν μεγαλοψυχίαν αου, διότι τ·υ 
«χάρισε τήν ζωήν* τότε λοιπόν τον 
λέγει. Η γενναιοψυχία σου με αναγ
κάζει να σέ είπω ενα μυστικόν, τό 
όποιον αλλέως δεν ήθελα σε τό ομο
λογήσει. Είναι τριακόσιοι οί όποιοι 
περιέρχονται διά νά σέ φονεύσουν* 
ό δέ βασιλεύς άκούσας ταϋτα εκααεν 
ειρήνην μέ τούς Ρωμαίους.

ΜΟΓΛίΟΣ, άνήρ τής Αγαμήδης, 
θυγατρος του Αίγιου, φονευθείς ύπό 
του Νεστορος, εις τήν μετά των 
ΙΙολιων μάχην. Ομ.

ΜΟϊΜΜΙΟΣ Λούκιος, ύπατος των 
Ρωμαίων, ϊπέταξεν ολην τήν Αχα'ίαν, 
λαβών 5ε καί τήν Κόρινθόν τήν ε- 
καυσε τύ 146. Π. X* ύστερον όμως 
από φθονον ο£ αντιπολιτευόμενοι τον 
εξώρισαν εις τήν Δήλον, όπου και 
άπέθανε.

ΜΟϊΝΓΧΙΟΣ, υιός τοϋ Δρύαντος, 
οιονοσκο'πος καί δικαιότατος άνθρω
πος.

ΜΟΧΡΑΤ, υιός τοϋ Οΰρχάν, Σουλ
τάνος τών’ Οθωμανών. Ούτος πρώτος 
έστησε τήν βασιλικήν του καθέδραν 
τό 1362. είς τήν Αδριανούπολιν, 
τήν οποίαν εστολισε με περίφημα 
σχολεία, καί μ ΐ μεγάλα ξενοδοχεία 
διά τους πτωχούς καί ασθενείς γέ- 
ροντας* διότι ελεγεν, οτι ή μεγαλη- 
τε’ρα αρετή, τήν όποιαν εμπορεΐ νά 
δείξη τις εις τόν Θεόν] εΐναι τό νά 
πράττη τό καλόν είς τόν πλησίον 
του, Ούτος ό Μονάρχης έφονεύθη από 
έναν αιχμάλωτον ςρατιώτην τοϋ

ήγεμο'νός τής Σερβίας, το 1388.
ΜΟΧΡΑΤ ό Δεύτερος, Πρίγγιψ, 

δίκαιος, ανδρείος, πεπαιδευμε’νος, καί 
με’γας υπερασπιστής των σοφών. Οϋ· 
δεις από τούς Οθωμανούς μονάρχας 
δεν εξαπερασε τάς νίκας του’ ήτο 
ςαθερός είς τάς σΟνθηκας μετά των 
χριστιανών, καί εφερετο προς τούς νι
κημένους με μεγάλην φιλανθρωπίαν* 
οί μεταγενέστεροι τόν ώνόμασαν φι
λόσοφον. Τύ 1442, έκαμε παραίτησιν 
τοϋ Ορονου είς τόν υιόν του, άλλ ή 
κακή διαγωγή του, καί ή άναξιότης 
του, τόν ύπεχρεωσαν ν άναλάβη πά 
λιν τάς ήνίας τής διοικήσεως, διά 
συμβάσαν τινα άπεστασίαν. Απέθανε 
τό 1451. άφοϋ καί δευτέραν φοράν 
είχε κάμει παραίτησιν τοϋ θρόνου.

ΜΟΧΡΑΤ ό τρίτος, φιλοπόλεμος, 
χωρίς νά παρευρεδή ποτέ είς μάχην, 
“τυχής τιρός τούς Περσας, Ούγ
γρους καί Βενετούς. Απέθανε τό 1595. 
είς ηλικίαν 52. χρόνων, εβασίλευσ» 
χρόνους 2 ΐ, άφήκε 52. παιδία άρσε- 
νικά καί θηλυκά.

ΜΟϊ ΡΧτ ό τέταρτος, Πριγγιψ* 
άνεβη είς τόν θρόνον τό 1613 είς ηλι
κίαν 14χρόνων. μολονότι ήτον ό πλέον 
άσπλαγχνος μεταξύ των Πριγγίπων 
Οθωμανών, έφάνη όμως φιλάνθρωπος 
πρός τούς διαδόχους του, ακύρωσε 
τόν βαρβαρικόν νόμον του νά φονεύ- 
ωνται οί παΐδες τών προκατοχων, 
ήτο περίφημος είς τά  στρατιωτικά, 
καί ευτυχής είς τούς πολέμους* τέλος 
διά τάς κακίας του είς μιΛν 'Γ0'ί
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άαδε'νειαν οί Ιατροί έτάχυναν τον θά
νατόν του μέ τάς φλεβοτομίας τό 
1640.

ΜΟΪΡΑΤΌΡΗΣ Λουδοβίκος, Ιταλός 
ιστορικός, αρχαιολόγος καί φιλόσο
φος περίφημος. Συνέγραψεν άπειρα 
συγγράμματα, άπε δανε τό ]750.

ΜΟΤΡΑΤΣΟΒ, τό γε'νος Ρ'ωσσος, 
περιάκουστος δαλ.ασσοπόρος. Εζη πε
ρί τα με’σα τοΰ δεκάτου εβδόμου αί- 
ωνος Μ. X. Ούτος διά προσταγής 
του Αΰτοκράτορος της Ρ ωσσίας πε
ριέπλευσε τό άνατολικοβόρειον της 
Ασίας μέρος, καί έκαμε πολλάς α
νακαλύψεις, έπανελδών δέ μετά ταΰ- 
τα έδωκε πολλάς καί άξιολόγους ει
δήσεις περί τοΰ μ/ρους τούτου, οίον, 
περί τής διαφοράς τοΰ κλίματος, 
δεσεως, προϊόντων, οίκητων καί άλ
λα· καί εξέθεσε εντελή πίνακα των 
ΰπ αύτοΰ επισκεφδέντων τόπων, οΟεν 
καί άντεμοίφδη πλουσίως χάριν τής 
παιδείας του καί εμπειείας.

ΜΟΤΓΕΝΑΣ Κάρλος,' εγεννήδη εις 
τήν Ρώμην χή 1713. Εστάθη “?λ1- 
τεκτων επίσημος. Εκτισε διάφορα 
κτίρια, εις την Αγκώνα, εις τήν 
Ρώμην, καί εις άλλας πόλεις τής 
Ιταλίας* ήτο μαθητής τοΰ Βανβι- 
τελου.

ΜΟΓΡΓΧϊ'δΗΣ ά-ό τόν Ελλήσ
ποντον, τον όποιον δ Μαρδόνιος ε- 
πεμψε πρός τούς έν Σαλαμϊνι Α
θηναίο: ς , διά νά τούς παρακινήση 
νά παραδοδωσιν εις τόν βασιλέα των 
Περσων, Ηροδ.

ΜΟΓϋΑίΟΣ, φιλοσοφος καί Ε—ι·—- 
κός ποιητής άπο τήν Ελευσίνα. Εζη 
τό 1250, Π. X. Συγγράμματα 
τούτου οί παλαιοί άναφε'οουσι 
πλήδος· άπεσωδη δέ αονον ένα του 
ποίημα επικόν τό καδ Ηρώ καί Λε'- 
ανδρον,

ΜΟΤΣΑΙΟΣ, Θηβαίο ,̂ υιός τοΰ 
Φιλλάμωνος μελοποιός· έγραψε με* 
λη καί άσματα. Εζη πρά τοΰ Τρω- 
ϊκοϋ πολεαου.

ΜΟϊΣΑΓ02 , Θηβαίος, "γράψε 
Περσηιδος βιβλία 10, εις Ευμενή καί 
Ατταλον.

ΜΟϊΣΤΑΦΑΣ ό Πρώτος, υιός τοΰ 
Σουλεϊμάνου Αΰτοκράτορος των Οδω' 
μανών, είς των σοφωτέρων καί άν- 
δρειοτέρων ηγεμόνων τοΰ αίωνός του, 
διοικητής τής Μαγνησίας, τής Αμα- 
σιας, καί μεγάλ.ου με’ρους τής Με
σοποταμίας, οπού ήγαπατο πολλά 
άπό τούς ύπηκοους του" Ι ΐ  Ροσελίνα 
μία άπό τάς γυναίκας τοΰ Αντοκρά- 
τορος, φοβούμενη μήπως αυτός κα- 
δήση είς τόν βασιλικόν θρονον, καί 
θέλουσα νά βασιλεύσουν τά τέκνα της 
τόν κατηγο'ρησεν ώς άποστατην. Ο 
Σουλεϊμάν έπρόσταξε νά πάρουσιασδή 
έμπροσθεν του, καί χωρίς νά τόν α- 
φήση νά δικαιολογηδή έπροσταξεν 
εΰδύς καί τόν έπνιξαν.

ΜΟϊΣΩ ΝίΟΣ άπό τό Τορίνον, δια
λεκτικός φιλοσοφος, καί ςωϊ'κός1 Εζη 
επί Νε’ρωνος, γνώριμος τοΰ Απολλώ
νιου τοΰ Τιανε'ως.

ΜΟΪΤΗΣ, εις των ενδοξοτε'ρων βο-
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τανικων , και φίλος του Λιννίου· 
Απέβανεν εις την Σαντα—φε πολιν 
της Αμερικής τό 1809.

ΜΟϊΤΐ'ΝΗΣ εΐς των έξοχων <ςρα- 
τηγων τής παλαιάς Καρχηδο'νος, 
πολεμήσας κατά των Ρωμαίων εΐς 
Σικελίαν επί τοΰ Β , Κχρχηδονικοΰ 
πολέμου. Τ στεοον δέ κατατοεχόμενος 
ήνώ9η μετά τοΰ 1 πάτου όλουρίου 
Λοκβίνου, καί ηλΟεν εις τήν Ι!ώμην, 
οπού ευρών μεγαλην υποδοχήν από 
μέρος των προτέρων εχ9ρων του, έ- 
πολ.ιτογραφη,

ΜΠΑΊΌΪ, Χανης τής Καμτσάκ. 
Εζη περί τόν δέκατον δεύτερον αι
ώνα Μ. X-

ΜΠΛΑΓΓ Βικέντιος, Γάλλος το 
γένος· Οΰτος περιήλΟε 40. ολοκλή
ρους ενιαυτούς πάσας τάς ηπείρους 
μέ αξιόλογους ανακαλύψεις. Εζη τύ 
1578. Μ. X.

ΜΤΓΔΩΝ, βασιλεύ; Βεβρίκων, καί 
αδελφός τοΰ Αμύκου φονευΟείς εις μιαν 
μάχην υπό τοΰ ϊίρακλε'ους. Απολ.

ΜΪΙ Α, από τήν Βοιωτίαν λυρική 
ποιήτρια.

ΜΓΙ Α από τήν Σπάρτην, ποιή- 
τρια· συνέγραψεν ύμνον πρός Απολ- 
λ.ωνα και Αοτεμιν.

ΜΤ] Α Σαμία, θυγάτηρ ΠυΟαγο'ρου 
τοΰ μεγάλου.

ΜϊΚΕΡΪΝΟΣ, υιός τοΰ Χίοπος, 
βασιλεύς τής Αίγύπτου. τό 1076.

Μϊ ΚΗΝΕϊ Σ, υιός τοΰ Σπάρτωνος 
καί ίκγονος τοΰ Φορωνέως, ό κτισα;

κατά τινας τήν πο*λιν Μυκήνας ε; 
Πελοποννήσω. Εύρ.

ΜΪΛΗΣ υιός καί διάδοχος τοΰ πρώ
του βασιλέως τής Σπάρτης Λελέγου, 
πατήρ τοΰ Ευρώτα, καί άδελφός τοΰ 
Πολυκάονος, οστις, λέγεται, οτι έπε- 
νοησε πρώτος τήν κατασκευήν των 
μύλων.

ΜΪΛ1 ΝΟΣ, αρχαίος τύραννος από 
τήν Κρήτην, τόνόποΐον, λέγεται, 
οτι ήφάνισεν ό Ζεύς.

ΜΓΛΛ1ΑΣ, μαθητής τοΰ Πυθα- 
γορου εκ Κροτωνος.

ΜΪΝΣΤΕΡ, Βΐχέλμος Γερμανός, 
ένδοξος μαθηματικός· εζη περί τά 
1620, Μ. X. Ούτος εταξείδευσεν από 
τής Βενετίας εις τήν Ιερουσαλήμ, 
Δαμασκόν καί Κωνσταντινούπολην, 
καί έγραψεν άκριβώς, πάντας τούς 
ύπ’ αύτοΰ θεωρηθέντας τοπους, και 
έγραψεν ιχνογραφικως όλας τάς χώ
ρας καί πόλεις.

ΜΓΝΣΤΕΡ, Σεβαστιανός, αριστος 
γεωγράφος καί φυσικός τοΰ αίώνος 
του. Εχρημάτισε μαθητής τοΰ πε
ρίφημου Στοφλερου· έξέύεσε Κοσμο
γραφίαν καί ατλ.αντα, καί ώνομά- 
ζετο ύπό των το'τε πεπαιδευμένων 
Στράβων των μεσαίων αιώνων.

ΜΪΡ1ΝΗ, θυγάτηρ τοΰ ΚρηΟέως, 
και γυνή τοΰ Θόαντος, από τής ό
ποιας ώνομάσ9η ή επί τής 
Λήμνου πόλις Μυρίνη. Σχολ..

ΜΪΙ’ΜΗΚΙΔΗΣ, έπιτηδειος γλυπ
τής έκ Μιλήτου, άκμάσας περί το 
450, τούτου τά έργα, λέγεται, °τΐ
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ησαν τόσον λεπτά, ώστε καί μυΐες 
ήδύναντο να τά θριψωσι. 
Μ1ΡΜΗΔΟΝΗ, μία των πεντήκοντα 
θυγατέρων τοΰ Δχναοΰ, φονεύσασα 
τόν μνηστήρα της Μενεα' Γγΐν,

ΜΪΡΣΟΣ, αρχαίος βασιλεύς των 
Λυδών, πατήρ τοΰ Κανδαύλου' Ηρόδ.

ΜΓΡΤΪ ΛΟΣ, Αθηναίος, κωμικός, 
υιός τοΰ Λυσίδου, καί αδελφός τ·ΰ 
ΐίρμίππου τ·ΰ κωμικού. Συνέγραφε 
γράμματα ερωτικά.

ΜΤΡΤΩ ή δεύτερα σύζυγος τοΰ 
φιλοσόφου Σωκράτους, κατά τόν Λου
κιανόν.

ΜΤΡΩ , Ρ ωδία φιλόσοφος, έγραψε 
περί μύθων, νομών, καί περί των 
γυναικείων ασθενειών, καί ίατρείας 
αυτών, καί περί μητρικών θεραπειών.

ΜΤΡΩ’ , περίφημος πειήτρια 
επών, ελεγείων καί μελών, θυγάτηρ 
Ομήρου τοΰ τραγικού, γυνή Ανδρο- 
μάχου τοΰ έπονομασθέντος φιλολογου. 
ι»; ΜΪΡΩΝΙΔΗ2, περίφημος <ςρατη- 
γός των Αθηναίων πρό τοΰΠελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου, οστες μέ μίαν 
μόνην έκςρατείαν έκυρίευσε σχεδόν 
ολην την Φωκίδα καί Βοιωτίαν.

ΜΪΤΩΝ, περίφημος άγαλματε- 
ποιός, σύγχρονος καί συμμαθητής 
τοΰ Πολυκλείτου, άπό την Αττικήν. 
Εζη τό 422, Π. X, τοΰ όποιου τά 
περισσότερα αριστουργήματα ήσαν 
εκ μαρμάρου, ξύλου, καί χαλκού κα
τασκευασμένα, Η θαυμασία του Δ Α-

ΜΑΛΙΣ έγινεν αίτια μεγάλης του 
δόξης, καί μυρίων Ελληνικών επι
γραμμάτων,

ΜϊΣΚΕΛΟΣ, υιός τοΰ Αλκμωνος 
άπό τό Αργος, περί του οποίου λέ
γεται, ότι έμφανιαθείς δ Ηρακλής 
κατ δναρ τόν έπροσταξεν έπιμόνως 
ν άφήση τήν πατοιδα του, Ελθών 
δέ εις τήν Ιταλίαν, οπού ητον ό τά
φος τοϋ Κρότωνος, εκτισεν αύτοΰ 
τήν περίφημον πόλιν Κρότωνα. Στραβ

ΜΪ2ΚΩΝ, ςρατηγός των Συρακου- 
σίων εις τόν κατά των Αθηναίων 
πόλεμον.

ΜΧΣΩΝ· δ Σωκράτης λέγει, ότι 
ήτο τό γένος Χηνεύς, άπό ενα χω- 
ρίον τής Λακκωνικής γης· συγκατα- 
ριίμεϊται είς των έπτά σοφών. Λε'. 
γεται δέ, ό'τι είναι υιός τυράννου τίνος. 
πατρόθεν δέ λέγει δ αυτός οτι κα
τάγεται άπό τήν Ητείαν πόλιν επί 
τής νήσου Κρήτης. Ο Ιπποναξ άνα-r Η r > . «φερει οτι ητον σωφρονεστατος ο οε
Αριστο'ξενος , λεγει οτι ήτον μισάν
θρωπος, ώς δ Τιμών, καί άδοξος' έ 
λεγε δέ οτι δέν πρέπει νά ζητώμεν 
τά πράγματα άπό τούς λογους, άλ- 
λά τους λογους άπό τά πράγματα’ 
διότι δέν αποτελούνται τά πράγ
ματα άπό τούς λογους, άλλ οί λο - 
γοι βεβαιόνουν τά πράγματα. Απε- 
θανεν είς ηλικίαν 97, ετών.

ΜΩΑΜΕΘ Αβοΰς, ή Χασέμης, πε
ρίφημος Αραψ, οστις μέ τήν πολι
τικήν του έεύστήσε μίαν νέαν θρησ
κείαν, καί εν εχτετκμένον βασίλειον. 
Εστάθη νομοθέτης τής πατρίδος του, 
καί εκατόρθωσε τούς σκοπούς του 
μέ τά όπλα είς τάς χεΐρας , Ενο- 
μίσθη δέ άπό τούς πατρίωτας του
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μ ϊΐα  θάνατον ώς προφήτης «μπνευ- 
ομ,ίνος εκ Θεού. Περιγράφετχι από 
"τους Ανατολεκούς ί^τορεκουςι οχε 
ήτο με'γας προφήτη?» και ° αξιό
τερος των νομοθετων, οσοι εςαθησαν 
εις τόν κόσμον, «ςολισμενος με όλας 
τάς άρετάς, καί περίφημος διά τήν 
άξιότητά του εις τό νά Stour, τούς 
ανθρώπους. Η ευγλωττία του ήτο 
μεγάλη. Εγεννήθη είς τήν Μόκαν, 
τήν Ε. Μαϊ'ου τό 578. Μ ;χ , ά-ύ 
συγγενείς πτωχούς, πλήν γενναίους, 
ένδοξους είς τούς Αλκουραί'ανούς. Η 
οικογένεια του ήτον από- τάς πλέον 
παλαιός καί δυνατός, διότι εΐχεν 
είς τήν εξουσίαν της άπο κληρονο
μιάν τόν ναόν τής Μεκας, είς τον 
όποιον ολοΐ οί Αραβες χρεωστικως ε* 
πρεπε νά πηγαίνουν νά προσκυνίΰσιν, 
ώς ενα τοπον θειον, καί νά προσεύ- 
χωνται, διότι κατεσκευάσθη από τον 
Αβραάμ. Εμεινεν ορφανός από 
τήν μικράν του" ηλικίαν, καί άνε- 
τράφη από τόν θειον του Αοου- Θά- 
βαλ, όστις τόν εοαλεν είς τήν τέχνην 
τοΰ εμπορίου’ φθάσας εις ηλικίαν 
23 χρόνων, έκράχθη από μίαν γυναίκα 
χηρεΰουσαν ονο μαζομενην Χαδουξέ, 
ήτις είχε κληρονομήσει δύω άνδρας 
πλουσιωτατους, καί τόν εκαμεν επ ί
τροπον είς τάς υποθέσεις της· καί 
μετά δύω χρόνους βλε'πουσα ότι ε- 
στάθη άξιος, άπό μεγάλην της ευχα- 
ριστησιν τον ύπανδρεύδη. ό Μωάμεθ 
τότε επαυσε τό εμπόριον καί μετε- 
βαλε τήν πολιτικήν του ζωήν, καί

ήρχισε νά διαδίδη θρησκευτικά? 
ιδέας, λεγων, ότι θελει νά ελευθερώση 
τούς Αραβας άπό τήν είδωλολατρείαν, 
καί άπό τήν αμάθειαν, ήτις είς αυτούς
·>ρ ί , t , ,  . *εοασιλευε, και εκοινοποιει ολίγον κατ 
ολίγον τό Κουοάνιον παρατηρων πάν
τοτε τάς περιστάσεις. Τό 622. ύπε-

* Λ ' > ' * * *χρεωνη ν αναχώρηση απο την πα
τρίδα του, διότι κατετρεχετο άπό 
τούςάρχηγοΰς τής παλαιάς Ορήσκειας- 
αϋτη ή έποχή έστάθη περίφημος 
άπό τούς Οθωμανούς, καί άπερασεν 
είς τήν Μακεδόνα πολιν τής Αρα
βίας, καί εκεί άρχισε νά κηρυττη 
παρρησία διά των οπλών. Είς ολί
γους χρόνους έκυρίευσε σχεδόν ολην 
την Αραβίαν* τό 650. εκυριευσε την 
Μόκαν ύποχρεόνων όλους συγγενείς 
του, πατριώτας του, φίλους του καί 
εχθρούς ν άρνηθοϋν τήν ειδωλο- 
λατρείαν καί νά πιστεύουν εις τήν 
θρησκείαν του. Καί οΰτω ςερεωσας 
εις όλην τήν Λοαοιαν το πολιτικόν 
καί θρησκευτικόν του βασίλειον, άπε- 
θανεν είς τήν Μεδινε τήν 8. Ιουνίου 
τό 632, Μ. X. όπου φαίνεται καί
f t  < ' \ f y>ο τάφος του εισετι, τον οποίον έχουν 
οί Οθωμανοί είς ενα σιδηροϋν κιβωτιον 
κρεμάμενον είς τόν άόρα διά κρεμα- 
θρας. Ούτοι τόν πιστεύουν ώς άπο · 
στολον καί προφήτην τοΰ Θεοΰ. Το 
Κοράνιον του περιεχει είς δύω άρθρα 
το πολ.ιτιχον, καί τό θρησκευτικόν' 
οτι ύπαρχε·, είς Θεός, καί ότι ό Μω
άμεθ είναι ό απόστολος τοΰ Θεοϋ- 
Από τούς χρόνους καθ’ ονς εδιώχδη

β
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I Μωάμεθ αρχεται ή ίποχή τών 
Μωαμεθάνων^ ονομαζόμενη Εγειρα, 
η, φυγή τοΰ Μωάμεθ.

ΜΩΑΜΕΘ Ελβατάνας ό περιφη
μότερος αστρονόμος τής Αραβίας, 
καί ό ενδοξότερος μετά τον Πτολε
μαίον, γνωστός από όλους τούς σοφούς 
τής Ευρώπης. Αυτός εστάθη ό πρώ
τος, οστις άνεκάλυψε τήν κίνησιν 
τοΰ Ηλιου και των πλανητών, πριν 
οί Ευρωπαίοι να γνωρίζωσι τ ι περί 
Αστρονομίας. Απίθανε τό 29. Μ. X.

ΜΩΆΜΕΘ Β . υιός τοΰ Μουρατ, 
αύτοκράτωρ Οθωμανός, έπωνομασθη 
ό με'γας. ητον άξιώτατος και εμ
πειρότατος πολεμικός' άπεθανεν εις 
Νικομήδειαν τό 1481. ενώ έτοιμαζετο 
νά κυριεύση τήν Ιταλίαν, και τήν 
Γερμανίαν. Ειχεν όμώσει ότι δεν ηθε- 
λεν επιστρε’ψει.είς τήν Ανατολήν, εάν 
πρώτον δεν κατάπατηαη με τον ίπ 
πον του όλα τα  θυσιαστήρια του 
Χρίστου, καί νά έξολοθρεύση τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν. Ηφανίσε το 
βασίλειον τοΰ Κωνσταντίνου’ εκυρι- 
ευσε τήν Κωνσταντινουπολιν το 145ο 
Μ. X. μηνί Μαΐω. τήν Τραπεζοΰντα 
καί άλλα 12. μικρά βασίλεια τον 
έπροσκϋνησαν' μέ τον στόλον του 
έκυρίευσε πολλάς νήσους* ολα τά 
κράτη σχεδόν ετρεμον εις τήν ακο
ήν του. Εοασίλευσε χρόνους 31. Ω- 
μίλει κάλλιστα τήν Ελληνικήν, 
Αραβικήν, Περσικήν, έκαταλάμβανε 
τήν Λατινικήν καί Γερμανικήν, εγνώ- 
ίΐζ ε  τήν Γεωγραφίαν Μαθηματικήν,

καί τήν ιστορίαν τών ένδοξων τής 
άρχαιοτητος ·

ΜΩΣΚΓΤΟΪIC2 τό γε’νος Γάλλος, 
ένδοξος άστρονομος, φυτικός, άριστος 
γεωγράφος, καί συνοπαδος τοΰ περί" 
φημοτάτου Σβεκικοΰ αστρονόμου Κελ- 
σίου. Ούτος άπεπλευσε μετά του 
ρηθεντος Κελσίου και πολλών άλλων 
ένδοξων άνδρών, εις καταμε’τρησιν 
τών μοιρών τοΰ Πολικού κυκλου, καί 
τοΰ σχήματος τής γής. Η καταμε- 
τρησις αΰτη προσεπεκύρωσε τήν τοΰ 
Νευτωνος περί τοΰ σχήματος τής 
γης θεωρίαν* καί προσε'τι προσδιώ- 
ρισεν όρθιος πολλών τόπων θε'σεις, 
καί έσαφήνισε τούς έξετασθε’ντας ύπό 
τών περιηγητών τοπους. Τά συγ
γράμματα τούτου τοΰ διασημοτάτου 
άνδρός περιε'χουσι διαφόρους ειδήσεις 
τών μερών καί τοΰ σχήματος τής 
γής, προσέτι διάφορα άλλα αποτει
νόμενα εις τήν Φυσικήν, Αστρονομί
αν, καί Γεωγραφίαν, καί έν συνόψεε 
μας δίδει γενικήν περίληΑιν. Εζη 
δέ περί τόν δε’κατον έβδομον αιώνα 
Μ. X. καί άπεθανεν εις τήν Μαρσί- 
λιαν τό 65. έτος τής ηλικίας του 
άφήσας άπαρηγόρητον λύπην εις τούς 
οπαδούς του.

ΜΩλΗΧ ό Θεοπτης, υιός τοΰ Εμ- 
ραμ, καί τής Ιοχεβέτ, άμφότεροι εκ 
τής φυλής Αευΐ'. Εζη τό 1511. Π. X. 
Η ιστορία τούτου άναφε’ρεται παρά 
τή θεία Γραφή. Χυνεγραψε δέ τα πεντε 
πρώτα βιβλία τής παλαιάς διαθήκης. 
Τήν Γε'ννεσιν, Εξοδον, λβυιτικόν
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Αριδμούς, καί Δευτερονομίου, διαιρέ- Εζη *ατά το 48β. Μ. X. Οίτες
οας αυτά «ΐς τρείς τάξεις, ι ΐ ί  Κο- βυνέγραψε χ α λ ί; περί τη ; Ανατο- 
τμοποιίαν, 1 στορι*ν , και Νομοδεσιαν. λικης Ασία;.

ΜΩϊ'ΣΗΣ Χορένης ό Α’ρμένιος.

Ν
ΝΑΒΑΓΕΡΗΣ .ίινδρίας, Ιταλό;, 

από την Βενετίαν, ρήτωρ, ποιητή;, 
καί περιηγητής ένδοξος· έστάδη πρέ- 
σβι>; εις τήν Ισπανίαν, καί Γαλλίαν. 
Εξεδ ωκε συγγράμματα ποιητικά, τα 
όποια χαίρουν υποληψιν. Απεδανε το 
1 5 2 9 .

ΝΑΒΑΓΕΤΤΟΣ Ισπανός, όΐριστος 
Γεωγράφος καί περιηγητής ενδοξό
τατος. Ούτος περιήλδε διάφορα μέρη 
καί κατεξαίρεσιν τήν Κίναν, οπού 
και περιέγραψεν ακριβώς περί αυτής, 
καί ή περιγραφή αυτή είναι μέχρι 
τοΰ νϋν πολύτιμος. Αφήκε καί άλλα 
διάφρα συγγράμματα. Εζη δε περί 
τό 1660. Μ. X.

ΝΑΒΑΓΖΑΝΗΣ, αρχών τής Περσί
ας, συνωμότης τοΰ Βησσου κατα 
τοΰ Δαρειου.

IS ΑΒΑ Τ Βασά, Ηλά, Ζαμβρί καί 
Αμβρί, έβασίλευσαν κατά διαδοχήν 
επί Ισραήλ -το 930. Π. X.

Ι^ΑΒΟΝΑΣΣΑΡ, πρώτος βασιλεύς 
των Χαλδαίων' έστάδη ένδοξος διά 
τήν περίφημου εποχήν, ήτις άρχεται 
τό 747. Π. X.

ΙίΛΒΟϊΧΟΑΟΝΟΣίϊΡ, τό 570, Π' X

ώρμησεν εις τήν Αίγυπτον, καί 
ύποταξας τον τοπον, κατέστησε τον 
Αμασιν αρχηγόν τών αποστατών Ιπ ί- 
τροπον ταύτης τής βασιλείας. Τό δε 
561. αποθανοντος τοΰ Ναβουχοδονό— 
σορος διεδέχδη τον δρόνον ό Ούδαΐ- 
μαδάχαρ.

ΝΛΓΓΗΣ Γουλιέλμος, τό γένος 
Γάλλος. Εξέδωκεν ιστορίαν από κτί
σεως κόσμου, μέχρι τοΰ 1300. άπό 
Χριστοΰ, τήν όποιαν έπλάτυναν δύο 
μοναχοί εκ μοναστηριού τινός τών εν 
Παρισίοις, ομοίως καί χρονικόν τών 
έν τή Φραγκία βασιλευσάντων, τυ- 
πωδέν έν Φραγφώρτω τώΐ595. Ηνθει 
δέ περί τον δέκατον τέταρτον αιώνα 
Μ. X.

ΝΑΑΑΣΤΗΣ, Φραγγΐσκος, πρόε
δρός τοΰ συμβουλίου τών Ούγγρων, 
οστις επειδή δεν έπροβιοάσδη εις τό 
βασιλικόν αξίωμα' έκαμε συνωμοσίαν 
μέ άλλους τινας κατά τοΰ Αύτο- 
κρατορος, άλλ’ άνεκαλύφδη από τήν 
διοικησιν,καί άπεκεφαλίσδη εις τήν 
Βιέννην τήν 30. Απριλίου 1671,

ΝΑΖΑΡΙΟΙ, Γάλλος, γραμματικ ός
καί ρήτωρ' Εζη τό 320, Μ. Χι ο·1* '
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έγραψε λόγον πανηγυρικόν τοΰ με
γάλου Κωνσταντίνου.
ΝΑΗΝ, Αοδοβ ϊκος, εις των σοφωτέ- 

ρων καί κριτικωτερων ιστορικών Γάλ
λων’ απίθανε το 1698. καί άφήκε πε
ρίφημα συγγράμματα εκκλησιαστικά, 
καί μίαν ιστορίαν των αΰτοκρατόρων.

ΝΑΘΑΝΑΗΛ Ιωάννης ίερεύς καί 
οίκονοριος Κωνσταντινουπόλεως. Ε
γραψε περί ερμηνείας της ίερας λει
τουργίας καί άλλα. Εζη περί τον 
δέκατον έβδομον αιώνα Μ. X.

ΝΑΘΑΝΑΗΛ Αλέξανδρος, γεννηθείς 
εις ΓοΓεν, εκ τοΰ τάγματος των 
Δομινικανών, φιλοσοφος καί Οεολογος 
έμπειρος, άνήρ όσιος καί ευσεβής. Ε
γραψε/ εκλεκτά κεφάλαια της εκ
κλησιαστικής ιστορίας, Θεολογίαν 
δογματικήν καί ηθικήν καί άλλ.α 
πολ.λά. Ηνθει περί τόν δέκατου όγ
δοον αιώνα Μ. X.

ΝΛΝΗΣ Ιωάννης, από τήν Βενε
τίαν, επίτροπος τής έκεϊσε ε’κκλη- 
σίας τοΰ άγιου Μάρκου. Εστάθη 
πρέσβυς εις τήν Ρώμην, εις τήν Βι
έννην καί Γαλλίαν εκαμεν ώφελ.ιμους 
εκδουλεύσεις εις τήν πολιτείαν τής 
Βενετίας, εγραψε τήν ιστορίαν τής 
πατρίδος του, άλλ εμεινεν ατελής 
διά τόν θάνατόν του συυιβάντα τό 
1678.

ΝΑΝΝΑΚΟΣ Παλαιότατος, ούτος 
λέγεται, ότι εστάθη βασιλεύς τής 
Ηπείρου πρό τοΰ Δευκαλίωνος, όστις 
προϊδων τον μέλλοντα κατακλυσμόν, 
συνήθροισεν ολ.ους τούς υπηκόους του

εις τόν ναόν καί εκαμνε δεήσεις με
τά δακρύων. Είναι καί παροιμία, 
από Νάννακος, άναφερων τις περί 
παλαιτατης εποχής. Ζ. Δευκαλίων.

NAOVM ό Προφήτης, Εβραίος- 
άριθμεϊται ύπό των Εορ*ιων επί τής 
βασιλείας τοΰ Μανασσή, άλλοι δέ 
λέγουσιν, ότι εζη επί τής βασιλείας 
τοΰ πατρός αΰτοΰ Εζεκιου, και άλλοι 
πρό αΰτοΰ επί τής βασιλείας τοΰ 
Σεναχιρεία. Η ποοφητεια του κατα- 
τάττεται έβδόμη, μεταξύ των έλασ" 
σονων Προφητών.

ΝΑ0Ϊ2ΣΗΣ Αναστάσιος έκ τής 
Μακεδονίας, άνήρ σοφός καί πολυ
μαθής, φιλόσοφος,θεολογος καί ρήτωρ 
ευδόκιμος, είδήμων τής Ελληνικής, 
Λατινικής, Εβραϊκής, καί Γωσσικής 
διαλ.έκτων. Περιηγήσατοσχεδόνάπασαν 
τήν Ευρώπην’ μέλος τής βασιλικής 
Ακαδημίας τοΰ Βερολίνου, καί είς 
των εν τή συνοδ ο τής Ρωσσιας, παρά 
τοΰ μεγάλου Πέτρου συστηθειση. Εζη 
περί τόν δέκατου ογδοον αιώνα. :

ΝΑΠΟΛ ΕΩΝ Βονοπάρτης. Ουτος 
έγεννήθη είς τήν νήσον Κορσικα.τό 
1769. άπό τόν Κάρολον Βονοπάρτην 
καί τήν Λαιτιτίαν’ Εσπούδασε μέ 
ζήλον μέγαν εις το πολεμικόν σχα- 
λεϊον τής Βριένης τά μαθηματικά 
καί πολεμικάς επιστήθιας. Απεθανε 
τήν 5. Μα’ιόυ 1821. είς τήν νήσον 
αγίαν Ελένην, είς ηλικίαν 59, χρόνων 
καί 9, μηνών. Τά ιστορικά τούτου 
τοΰ περιφήμου άνδρος ζήτει είς τάς 
ίστοοίας των ανθρωπίνων πράξεων 
τοΰ Κ. Μ. Κούμα τόμ. II. .
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ΝΑΡΒ0ΡΟΪΓ02, ΐώ ' το γένος 
Αγγλος. Ηνδει περί τά μέσα τοΰ 
δεκάτου έβδομο» αϊώνος Μ. X. Ουτος 
περιηλθε διάφορα μέρη χάριν νέων 
ανακαλύψεων· άνεκάλυψε δέ διαφόρους 
νήσους έν τω μεγαλω Ωκεανώ, καί 
διάφορα άλλα με'ρη, καί περιέγραψεν 
άκριβως περί των μερών τούτων. 
ΪΙεριήλθε καί τα παραθαλάσσια με'ρη 
μέ άκραν προσοχήν, καί διώρθωσεν 
όπωσοΰν τούς θαλασσίους πίνακας.

NAFKA1ΟΣ, υίος τοΰ Βάκχου» 
οςτις αποκτήσας πολύν πλούτον δια 
των συνεχών πολέμων, τούς όποιους 
είχε μέ τούς πλησιόχωρους του, έ- 
κτισεν εις τήν Ηλιδα ένα ναόν τής 
Αθήνας* Παυσ.

ΝΑΡΣΗΣ, Βασιλεύς των Περσών, 
διάδοχος τοΰ πατρο’ς του Βαράνου. 
Το 294, Μ. X, έκυρίευσε τήν Με
σοποταμίαν, καί Αρμενίαν, ΟΜαξι- 
μιανός εστάλη από τόν Διοκλητιανόν 
κατ αύτου,^ καί τό μεν πρώτον 
ένικήθη, άλλ άναλαβών έπειτα νε’αν 
δύναμιν, τόν ενίκησε κατόι κράτος 
καί τόν ετρεψεν εις φυγήν, κυριεΰσας 
τους θησαυρούς, τόις γυναίκας καί τά 
παιδια του, τούς όποιους άπε’δωκε 
μετά τήν ε’ρτνην, επί συμφωνία τοΰ 
νά παραχωρήση εις τούς Ρωμαίους 5· 
επαρχίας εις τά δεξιά τοΰ ποταμού 
Τίγριδος, Απε'θανε τό 305. βασιλεύσας 
7, έτη καί τόν διεδέχθη ό απάνθρω
πος υίος του Αδανάρσης, ος τις κατά 
μαρτυρίαν τοΰ Ζωναρά έπεθύμει 
νά κατασκευαση τάς σκηνάς του μ; 
δέρματα ανθρώπων.

ΝΑΣΙΡΕΔ1Ν, Περσης, εστάθη εις
των περιφημότερων άστρονο'μων, ε- 
χρημάτισε διδάσκαλος τοΰ σχολείου, 
τό όποιον έσύστησεν ό Χολ.ακοΰς των 
Μογολων άπό αυτό τό σχολεΐον εύ~ 
γήκαν εκείνα, αί περίφημαι εικόνες 
αί γλυμμε'ναι τό 1269· αϊτινες ήσαν 
διηρημέναι εις 4. μέρη. Τό πρώτον 
μέρος ' περιέγραφε τάς έποχάς καί 
τάς αιρέσεις* τό δεύτερον τόν δρομον 
των πλανητών, τό τρίτον τόν καιρόν 
καί τήν στιγμήν τής ύψώσεώς των 
επί τόν Ορίζοντα, τό δέ τέταρτον 
τούς άπλανεΐς αστέρας. Ουτος άφήκεν 
Sv σύγγραμμα περί κατασκευής καί 
τρο'που τοΰ νά μεταχειρίζηταί τ ις 
τό Αστρολάβον. Απέθανε τό 1272.

ΝΑΣΤΗΣ, υιός τοΰ Νομίωνος καί α 
δελφός τοΰ Αμφιμάχου, ελθών ήγεμων 
τών Καρών εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος σύμμμαχος των Τρφων. Ομ.

ΝΑΣΚΛίΐΣ, Λακεδαιμόνιος τις 
ς-ρατηγός. 2ενοφ.

ΝΑΓΚΪΛΗΣ, περίφημος άγαλμα- 
τοποιός, Ελλην, άκμάσας περί τήν 
90. Ολυμπιάδα.

ΝΑΤΠΛΙΟΣ, ό πατήρ τού σοφαΰ 
Πσ.λαμήδους. Ούτος μισθών τήν δο
λοφονίαν τοΰ υίοΰ του Παλαμήδους, 
ύπήγεν εις τήν Τρωάδα, καί έζητει 
έκδίκησιν πα .ά  τών Ελλήνων, άλλα 
δέν είσηκούσθη, καί έπιστρέφον εις 
τήν Ελλάδα άπρακτος περιήλθε τας 
Ελληνικός πόλεις, καί συνήργηο* νΛ 
μοιχευθώσιν ολαι αί γυναίκες των 
απάντων Ελλήνων, δι«βάλλω* τους 
εις τήν Τρωάδα συζύγους των, ότι



•λαβον εκεί άλλας γυναίκας, καί 
ότι δεν εΤχον σκοπόν νά έπιστρε'ψωσιν 
•ίς τάς πατρίδας των, επειτα μχθών 
τήν επιστροφήν των από την Τρωάδα, 
χαί οτι υποφέρουν εις την θάλασσαν, 
ύπήγεν εις τόακρωτήριον της Εύβοιας, 
χαί άνάψας φανούς εις διάφορά 
επικίνδυνα ριε'ρη, εγινεν αίτιος να 
χαθώσιν άπειροι, νομίζοντες οτι κα
ταφεύγουν εις λιριε'νας· μαθών δε έ
πειτα ότι ό α ίτ ιο ς  του θανάτου τοϋ 
υίοο του, Οδυσσεύς, διεσώθη, τοσοΰτον 
ελυπήθη, ώστε επεσε καί αυτός εις 
τήν θάλασσαν καί έπνίγη.

ΝΑΪΠΑΙΟΣ* Ούτος, λε'γεται, οτι 
ητον εκγονος τοϋ Δαναοϋ, ος τις έ
χτισε τήν πολιν Ναυπλίαν εις τήν 
Πελοπόννησον. Απολ.. Υπήρξε δέ 
*ίς των εμπειρότερων θαλασσοπόρων 
αρχαίων, καί παρατηρητών των εν 
Ρύρχνω αστέρων.

ΝΑΫΠΛΙΟΣ, υιός τοϋ Κλυτονίου, 
χαί απόγονος τοϋ προτε'ρου Ναυπλίου, 
είς των Αργοναυτών, καί έμπειρος 
τής Ναυτικής.

ΝΑΥΡΟΣ Γάλλος το γένος. Ούτος 
εταξείδευσεν είς το Γεμέν, δια το 
εμπορίαν τοΰ Καφέ' Περιή).θε καί 
διάφορα άλλα μέρη* πλήν οί σκοποίτου 
απεβλεπον μάλλον διά το εμπόριον, 
παρά δί άλλα τε'λη. Εζη το 1700 
Μ. X.

ΝΑΥΣΙΚΑΑ, θυγάτηρ τοϋ Αλκίνοου 
βασιλεως των Φαιάκων ( Κορφών) 
ήτις δεν εντρεπετο νά πηγαίνημόνη 
φις τόν ποταμόν καί νά πλάνη ρ'οΰχα.

ΝΑΓΣΙΚΛΗ2, εις των jy Αθήναις 
αρχόντων, καί ςρατηγος. Δημ.

ΝΑΥΣίΚΡΧΤΗΣ, ποιητής κωμικός, 
συνεγραψε δράματα, Ναύκληροι χα« 
Πε'ρσαι.

ΝΑΥΣΙΚΥΔΗΣ, πλούσιός τ ις , άλ- 
φιτοπώλης εκ Χολάργου δήμου τής 
Αττικής. Αριστ.

ΝΑΥΣΙΜΕΔΩΝ, υιός τοϋ Ναυπλίου 
χαί τής Ησιόνης, άδελ φός τοΰ Πα- 
λαμήδους, Απολδρ.

ΝΑΥΣΙΝχΚΟΣ, εις των εν Αθήναις 
αρχόντων κατά τό γ , έτος τής 
100, (5λυμπιάδος.

ΝΕΑ1ΡΑ, περιβόητος γυνή έν 
Αθήναις, κατά τής όποιας συνεγρα- 
ψεν ό Δημοσθε'νης ενα ρ ητορικόν λό 
γον, περί γνησιότητος τοΰ όποιου 
αμφιβάλλει ό Αθηναίος.

ΝΕΑΝΘΗΣ, «ιός τοϋ Πιττακοΰ 
τυράννου τής Λέσβου, όςτις μαθών 
οτι ή Αύρα τοΰ Ορφεως εκινει τά 
άναίσθητα, εδυνήθη διά δωροδοκίας 
νά τήν λάβη παρά των ιερεων τοΰ 
εν Λεσβω ναοΰ τοΰ Απόλλωνος, οπού 
ήτο κρεμάμενη, ελπίζων οτι καί 
αΰτος θε'λει δυνηθή νά πράξη τά ίδ ια , 
αλλά κρουσας αυτήν τοσοΰτον πάρω- 
ξυνε τά άγρια θηρία, ώστεκατεσπα- 
ράχθη ελεεινώς ύπ’ αύτών. Λουκ.

ΝΕΑ'ΝΘΗΣ, Κυζίκηνός, ρήτωρ, 
μαθητής Φιλίσκου τοϋ Μιλησίου. Ε
γραψε περί Ρητορικής, κακοζηλιας 
καί πολλούς λόγους πανηγυρικούς.

ΝΕΑΡΧΟΣ, Αρχιναύαρχος τοϋ 
στόλου τοΰ Μεγάλου Αλεξαν δρου,
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tov όποιον ίστειλεν άπο «ο ατομιον 
τοϋ Ινδοΰ ποταμού εις τον Ευφράτην, 
όίά να κατασκόπευση τα  παραλία 
τής Περσίας.

ΝΕΒΡΙΣΙίίΝΣίοΣ Αντώνιος, Ισ
πανός τό γένος, περιβόητος διά τήν 
άκρα/ του έπιμε'Χειαν εις τήν άνόρ- 
θωσιν των επιστήμων εν Ισπανία. 
Εγοαψεν υπομνήματα ε’ς πολλούς 
παλαιούς συγγραφείς,λεξικά διάφορα, 
τον βιον Φερδινάνδου καί Ισαβε’λλης, 
καί άλλα πολλά συγγράμματα. Η/θει 
περί τόν δεκατον πεμτον αιώνα 
Μ. X.

ΝΕΒΓΩΔ, Βαβυλώνιος, υιός τού 
Χοϋς, καί εκγονος τοϋ Χάμ. Ούτος 
άπό τήν ανδρείαν καί άξιότητά του 
έστάθη πρώτος βασιλεύς εις τόν 
κοσμον, μετά τόν χατακλεισμάν, διό
τ ι προ τούτου δεν ήτον ούτε βασι
λεύς, ούτε βασίλειον.

ΝΕΓΚΕΡΗΣ, /ωάννης, έγεννήθη 
*ίς τήν Γενεύην, περίφημος πολι
τικός, απίθανε το 1804. Εμεινε τό 
δνοματου αθάνατον, διά τάς μεγά- 
λας ωφελείας, τάς οποίας έπροξε- 
νησεν εις τήν πατρίδα του.

ΝΕΕΜίΑΣ, υιός τοΰ Αχαλίου, 
καί άρχιοινοχόος τοΰ βασιλεως Α’ρ- 
ταξερξου εν Σούπη’ αυτός ελαβε παρά 
τοΰ βασιλεως τήν ελευθερίαν του δια 
νά ανακαίνιση τήν Ιερουσαλήμ, συν- 
εβοήΟησε δέ καί τόν Εσδραν είς 
£λας του τάς επιχειρήσεις, καί ε- 
προξενησεν εις τόν λαόν του μεγάλα 
καί επωφελή καλά, ©ε'λουσί τινες

ότι εφΟασεν ίως τά 100. ίτη .
τής εποχής τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου* 
Τό σύγγραμμά του ότι είναι γνήσιον 
φαίνεται άπό τήν αρχήν του.

ΝΕΙΛΟΣ Δοξαπατρής, κατ άρ- 
χάς ήτον αρχιμανδρίτης τής μεγά
λης εκκλησίας, μετεπειτα εχρημά- 
τισε καί νοτάριος τοΰ Πατριαρχείου, 
καί πρωτοπρόεδρος των συγγελων, 
καί νομοφύλαξ τοΰ βασιλικού Ορονου. 
Εκ των συγγραμμάτων του φαίνεται 
ότι διετριψεν αρκετόν καιρόν είς τό 
Παλερμον τής Σικελίας, καί κατ 
αίτησιν τοΰ έκεϊσε βασιλεύοντος Γο- 
γηρίου συνεγραψε τό περί των πε’ντ· 
πατριαρχικών θρόνων σύνταγμα τό 
1143. περί τής αρχαιότητος, αυςά- 
σεως, καί τάξεονς αυτών, είς τό ό- 
ποιον ή Γ'ωμαϊκή εκκλησία δέν 
εύχαριστήθη' Εξεδόθη ύπό Στεφάνου 
Αεμοΰρου.

ΝΕΪ ΑΟΣ, δ άγιος, κατήγετο άπο 
επίσημον οικογένειαν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, όπου έστάθη καί διοι
κητής ταύτης. Εγόννησε δύω πα’ίδας, 
επειτα παραιτήσας τήν γυναίκα του 
με τήν συγκατάθεσίν της ύπήγεν εί? 
τό Ορος Σινά μέ τόν ενα του υιόν» 
τόν όποιον ελαβον οί βάρβαροι αιχ
μάλωτον* πασχίζων δε νά τόν λύ
τρωση έπιάσθη καί αυτός* ελευθερωθείς 
επειτα ηυρε καί τόν υίον του παρά 
τώ επίσκοπο) τής Ελούσης εις τήν 
Παλαιστίνην, πρός τόν όποιον τόν 
είχαν πωλήσει οί βάρβαροι. Ο θάνα
τός του συνέβη τό450, Μ. X- Εκτος



χ ^ χ
τοΰ μεγάλου αριθμού των επιστολών 
του , συνέγραψε καί συμβουλευτικούς 
λόγους προς τούς εν Σινα μοναχούς, 
περί αρπαγής τοΰ παιδός του, καί 
άλλα ασκητικά" σώζωνται ακόμη καί 
τρεις συλλογαί γνωμικώντου. Εξεδόδη- 
σαν δέ τα  σωζώμενά του έν Παρίσι- 
οις το 1639. ύπο Πέτρου Ποσίνου 
καί αλλαχού.

ΝΕΙΛΟΣ Δομιλας,τό γε’νος Ιταλός, 
εχθρός πολλά των Λατίνων. Εγραψε 
δύω βιβλία, τό μέν περί Δαμάσου 
επισκόπου τής Γωμης καί τής άρχαίας 
πίστεως, τό Si περί των δύω Φωτι- 
νιανών συνόδων, άπό τά όποια, μέρος 
τοΰ υστερινού βιβλίου έξεδόθη εις 
τύπον. Ηνδει δό περί τόν δέκατον 
τε'ταρτον αιώνα.

ΝΕΪ ΛΟΣ ό Καββασίλας, αρχιε
πίσκοπος Θεσσαλονίκης, εζη επί 
Ιωάννου τού Κατακουζηνού τό 1341. 
τοΰ όποιου τά συγγράμματα συγχέ- 
ονται μετά τοΰ Νικολάου Καββασίλα, 
Συνε'γραψε περί τής αρχής τοΰΠάπ- 
πα, καί περί τής αίτιας τοΰ σχίσ
ματος τών δύω εκκλησιών, τά όποια 
έξεδόθησαν εν Ανοβεργίά τό 1608, 
καί εν Λουγδονω τό 1645,

ΝΕΙΟΣ Ζ· Κορνήλιος Νε’ϊος.
ΝΕΚΗΣ Δαβίδ Ιωάννης Ολλανδός 

*ο γε'νος, αριστος περιηγητής καί 
φυσικός ένδοξος. Περιήλθε διάφορα 
μέρη χαριν νε'ων ανακαλύψεων, καί 
κατ έξαίρεσιν τάς Ανατολικάς Ινδίας, 
οπού και εκαμεν επισήμους ανακα
λύψεις. Αοήκε σύγγραμμα φυσικόν,

τό όποιον χαίρει αρκετήν φήμην. Βζη 
περί τάς άρχάς τού δεκάτου έκτου 
αίώνος Μ. X.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιεροσολύμων Πατρι
άρχης άπό -Κρήτης καταγόμενος* ί-  
μαδητευσε τά γραμματικά παρά 
Μελετίω τω Μακρή διδασκάλω κατά 
τόν χάνδακα τής Κρήτης μετοχίω 
τών Σιναιτών, τά δε λογικά, καί 
φιλοσοφικά, παρά Θεοφίλω τω Κο - 
ρυδαλεϊ' Ε/ Συναίω δέ διατρίβοντος 
εγραψε τόν καλούμενου χρονικόν χρο
νογράφον τού δέ Παϊσίου Πατώιάρ- 
χου Ιεροσολύμων έν Κυρίω κοιμηθέν- 
τος, κοινή ψηφω χειροτονείται Πα
τριάρχης Ιεροσολύμων. Πολλά κοπι- 
άσας έν καλλωπισμούς καί άνακαι- 
νίσμασι νέων τοίχων τών έν Ιεροαο- 
λύμσις θειων ναών. Παρα ιτησάμενος 
δέ τοΰ Πατριαρχείου διά γήρας, καί 
άσνενειαν, εύρίσκετΟ εις τά Ιεροσό
λυμα έπιτροπεύων έκεΐ, οπού καί 
συνε'γραψεν άντιρ’ρησεις περί τής 
άοχής τοΰ Παππα, τυπωθείσας έν 
Γιασίω τής Μολδοβλαχίας τό 1682. 
Μ. Χ· Απε'θανε δέ εις Ιερουσαλήμ 
παρά τή μονή τοΰ Αρχάγγελου.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως, κυβερνήσας ετη δε- 
καπε'ντε τήν έκκλησίαν έννομως ά- 
πέθανε μέ ειρήνην. Είχεν αδελφόν 
τόν Πατριάρχην Αρσάκιον.

ΝΕΚΩΣ, βασιλεύς τής Αίγυπτου. 
Δύω μεγάλαι επιχειρήσεις λαμπρύνουσι 
τήν εποχήν του, ή μετά τής έρυθράς 
θαλάσσης τοΰ Νείλου ε’νωσις, εις τήν
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όποιαν έχάθησαν 100 000. χιλιάδες 
ανθρώπων, καί δόνέκατορθώθη, καί 
ή περιφορά tow μέ στολ ον εις ολην 
τήν Αφρικήν υπό τής οδηγίας των 
Φοινίκων από την ερυθρόν θάλασσαν, 
εις τήν όποιαν έπανήλθον μετά τρεΐί 
χρόνους, καί εφθασαν εις το ςόμιον 
τοϋ Νείλου' άπέθανε το 602· Π. X. 
ητον υιός καί διάδοχος τοϋ Ψααρ,ητίχου 
μετά τον θάνατόν του άφήκε τον 
θρόνον εις τον υιόν του Ψαμμήτιχον 
έκγονον του προτερου Ψα μμητίχου.

ΝΕΑΣΩΝ Οράτιος, περίφημος 
ναύαρχος Αγγλος, εις τήν κατά τής 
Γαλλίας μάχην, εις" τήν νήσον Κορ- 
σικα έχασε τον ένα του οφθαλμόν, 
εις δέ τήν μάχην τοϋ αγίου Βικεντίου 
κατά των Ισπανών, έπροσπάθησε νά 
κυριευση τήν νήσον Τενερίφην, μίαν 
των Καναρίων' άλλ’ άπε'τυχε καί 
έπληγώθη τήν δεξιάν χεΐρα, τήν ό
ποιαν καί άπέκοψαν οί ιατροί· Α£ 
νικαι, αιτινες ηυξησαν τήν ύπόλη- 
ψίν του, ήσαν έκείναι τής Αίγυπτου, 
εις τάς όποιας {καυσε τόν Γαλλικόν 
στόλον, οςτις είχε φερει τόν Ναπο- 
λέοντα εις τήν Αίγυπτον. Αλλη ήτο 
κατά των Ισπανών , 3τε έλαβε τήν 
ευτυχίαν ν άφανίση τό πλειότερον 
μέρος του στόλου των' τελευταίου 
εις μίαν μάχην νικών έπληγώθη 
καιριως από βολήν τουφεκιού, καί 
μετά δύω ώρας απίθανε τήν 21. 
Οκτωβρίου 1805.

ΝΕΜΕΣΙΑΝ02 Αύρήλιος, Καρχη- 
δόνιος, ποιητής, εζη τό 280, Μ.

X. Συνέγραψε ποίημα επιγραφόμε- 
νον Κυν η γ ε τ  ι κ ό ν , καί 4. έ*_
λογάς.

ΝΕΜΪΣ10Σ, επίσκοπος τής Ε’.  
μέσης, πολεως τής Φοινίκης, Εζη 
περί τό 400· Μ. X. περί τοϋ όποιου 
οί παλαιοί δέν άναφερουσι τίποτε' 
Συνεγοαψε περί φύσεως τοϋ ανθρώπου, 
οπού άποδεικνύσι τήν ωφέλειαν τής 
χολής, τήν κίνησιν τοϋ αίματος, 
καί άλλα τινά φυσιολογικά. Εξεδοθη 
έν Αΰτουερπία τό 1568. καί εν ταϊς 
βιβλιοθήκαις των πατέρων.

ΝΕΜΟίΡ , Μαρία, γυνή ένδοξος' 
απίθανε τό 1707, Εκ των συγγραμ
μάτων της σώζονται άποσπάσματά 
τινα πολιτικά, τά όποια περιέχουν 
διαφόρους ιστορίας περιέργους.

ΝΕΟΒΟΪΛΗ, θυγάτηο τοϋ Λυ- 
κάμβους, τήν όποιαν έμνηστεύθη ό 
Αρχίλοχος. Ανδολ.

ΝΕΟΚΛΕΙΔΗΣ, δημόσιος ρ'ήτωρ 
εν Αθήναις, 5ς τις ήπάτησε τό τα
μείου τής πολιτείας. Αρις,

ΝΕΟΚΛΗΣ, Α^ναΐος, φιλόσοφος, 
αδελφός τοϋ Επικούρου' συνέγραψε 
περί τής ίδιας Αίρεσως.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, περίφημος ποι
ητής Τραγικός Αθηναίος, επί Φιλίπ
που τοϋ Μακεδόνος, τοϋτον ήλκυσεν 
ό βασιλεύς εις τό μέρος του μέ τάς 
δωροδοκίας. Δημ.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, βασιλεύς των 
Μολοσσών έν Ηπείρω υιός τοϋ Αλ- 
κετου καί πατήρ τής περίφημου Ολυμ- 
μιάδος γυναικός τοϋ Φιλίππου. Παυσ.
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Κ£0ΠΤ6λ ΕΜΟ2 , υίοζ του προτερου, 
βασιλεύς ττ,ς Ηπείρου, οςτ'.ς πολε- 
μηθεις ύπο τοΰ Πυρρου, έστερήθη 
το3 θρονου του, καί τελευταίο·/ έ- 
φονεΰΟκ) άπ αΰτόν.

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΝ ςρατηγός του 
μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά τόν θά
νατον τοΰ όποιού ελαβεν εις μερίδα 
τήν Αρμενίαν’ ϊστερον δε εφονεύθη 
εις τήν μάχην ύπό Ευμενούς.

ΝΕΟΠΟ ΤΗΣ Κορνήλιος, Ιταλός, 
βιογράφος κάλλιστος τοΰ πρώτου αί- 
ωνος' σώζεται το πρώτον βιβλίου του, 
εις το όποιον περιγράφει τους βίους 
των ένδοξοτε'ρων ς-ρατηγών, Ελλήνων 
καί Ρωμαίων.

ΝΕΟΤΟΦ, βασιλεύς της νήσου 
Κορσικας· εγεννήθη είς τήν Γερμα
νίαν από λαμπράν οίκΟγε'νειαν’ είναι 
γνωστότερος ύπό τό ονομα Θεόδωρός· 
Εκήρυξε πόλεμον κατά τών Γενοβέ
ζων, οΐτινες εζήτησαν τήν υπεράσπισιν 
τής Γαλλίας, ο9εν ουτος φοβηθείς 
παρητήθη, καί άπέρασεν είς τήν 
Βενετίαν. Τό 1742· ήθίλησε πάλιν 
νά επιστρίψη είς τήν Κορσικαν, αλλά 
δέν τόν έδεχθησαν πλέον ώς ανάξιον 
διά βασιλε'ατων.

ΝΕΟΦΤΤΟΣ διάκονος Μωραιτης, 
πεπαιδευμένος άνήρ καί γραμματικός 
άριστος. Συνεγραψε γραμματικήν πο
λύφυλλον, καί πολιτικούς τινας νο- 
μΟυς, οιτινες άτελεϊς έμειναν διά 
τόν συμβάντα αυτοϋ θάνατον. Ην9ει 
περί τόν δέκατον ογδοον αιώνα Μ· X.

ΝΕ0ΦΤΤ03 Ηράκλειας, μυστικός

συμβουλάτωρ τοδ αΰτοκράτορος' xol.
νη γνώμη τής Συνοδού, ψηφίζεται 
Πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλε
ως. Εσυκοφαντήθη παρ εχθρού τίνος 
πριν λάβη τό κύρος από τόν βεζύρην 
ώς κατάσκοπος ποτό καί προδότης 
τής βασιλείας· διό καί κατεδικάσ9η 
είς κάτεργο·/. Δί αυτήν την αιτίαν 
καί πολλοί δέν ά/χφέρουσι τον Νεό
φυτόν μεταξύ τών Πατριάρχων. Εζη 
περί τόν δέκατον ογδοον αιώνα Μ. X"

ΝΕΟΦΪΤΟΣ’ Καισσαρείας, άνέβη είς 
τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής Κων
σταντινουπόλεως, καί ών άπλοΰς καί 
άγράμματος, οί περί αυτόν ώς ή9ελον 
τόν εκίνουν καί τόν έπαιζον* οθεν όσα 
ή σύνοδος διέταττε καί άπεφάσιζε, 
αυτοί τά αναιρούσαν, διά τούτο ά- 
γχνακτησαντες οί Αρχιερείς επο9ουν 
τήν πτώσιν του. Οθεν συνεργήσαντες 
τόν κατεβίβασαν τοΰ θρο'νου, Πα- 
τριαρχεύσαντος χρονους πέντε καί 
μήνας επτά, καί ήνορθωσαν άντ 
αύτοϋ τόν ΙΙαίσιον. Εζη δέ περί τόν 
δέκατον ογδοον αιώνα Μ. X.

ΝΕΟΦΤΤΟΣ Νοταρσ,ς Πελοποννή- 
σιος, καί άδελφός τοΰ Μακαριωτα- 
του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου 
Χρυσάνθου’ άνήρ κατά τόν Προκοπίον 
εύσεβεία καί τροπου χρηστοτητι 
φαιδρυνόμενος, ελλόγιμός καί πολυ
μαθής φιλόσοφος, θεολόγος καί μα
θηματικός, έμπειρος τής θείας Γρα
φής. Ηνθει περί τόν δέκατον ογδοον 
αιώνα.

ΝΕΟ'ΦϊΤΟΣ Φιλιππουπόλως, άνήρ
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σοφός καί πολυμαθής, «ϊ4ήμ«ν ««« 
Ελληνικής, Λατινικής, καί Ιταλικής 
διαλέκτων, πεπαιδευμένος εις τήν θεο
λογίαν καί φιλοσοφίαν, ρ ήτωρ καί 
Ιεροκήρυξ δόκιμος. Περιηγήσατο πχ- 
α χ ι σχεδόν τήν Ευρώπην. Ων εν 0 -  
ξωνίω τής Α γγλ ίας, εβαλε λόγον 
«ν τω Σχελδονιακω θεάτρω επί πα
ρουσία πολλών σοφών καί πεπαιδευ
μένων, Ούτος έλθών εις Γαλλίαν 
έπαρ’ρησιάσθη πρός Λουδοβίκον ιδ’ . 
εις προσκυνησιν αϋτοΰ, καί τοιαύτην 
ευγλωττίαν καί έίδησιν τής Ιταλικής 
γλωσσης εδειξεν, ώστε εθαύμασεν ό 
βασιλεύς καί τω Ικαμε πολλάς επι- 
δεξιώσεις. Εζη περί τόν δεκατΟν ογ- 
δοον αιώνα.

ΝΕΟΦΙΪΝ, ποιητής τραγικός. Εζη 
περί τήν εποχήν τον μεγάλου Αλε
ξάνδρου’ Συνεγραψε τραγωδίας.

ΝΕΠΩΣ Κορνήλιος, Ζ. Κορνήλιος 
Νέπως.

ΝΕΠΩΤΙΑΝ0Σ, Φλάβιος Γίοπίλιος 
υιός τής Εντροπίας, αδελφής του 
μεγάλου Κωνσταντίνου, αντιποιού
μενος τοϋ θρονου μετά τόν θάνατον 
τοΰ αδελφού του Κώνσταντος. Εκηρί· 
χθη Αϋτοκράτωρ εις τήν Ι’ώμην τό 
350* Μ. X, οτε ηρπασε καί ό Μα- 
γνήντιος τό σκήπτρον εις τήν Γαλ
λίαν, άλλ ό Ανικέτας Επαρχος 
τοΰ Πραιτωρίου κατά τήν εικοστήν 
όγδοην ημέραν τής βασιλείας του 
φονευσας αυτόν καί τήν μητε'ρα, καί 
ολους του συγγενείς του ηρπασε τήν 
βασιλείαν. β Si Κεπωτιχνός, καί

ανάξιος τής αρχής άξηγρίωο5 „ ; ς 
υπηκόους του με ίξωρίας καί θανάτους 
διό καί άπε'τυχε των σκοπών του.

ΝΕΓ’ΒΑΣ Κοκκεϊος, Αϋτοκράτωρ 
των Ρωμαίων, διεδέχθη τόν Δομετι- 
ανόν τό 06. Μ. X. γε'ρων ών ήδη. 
Αυτός εΤ,αι ό πρώτος αλλοδαπός 
Αϋτοκράτωρ' επειδή ούτε Γωμαΐος 
ήτον, ούτε εκτινος άλλου με'ρους τής 
Ιταλίας, καθότι οι γονείς του ήσαν 
Ηρήτες’ ό δε θείος του Μάρκος Κοκ- 
κέ'ικος Νε’ρβας, έστάθη ϊπατος επί 
Τιβερίου, καί ό πατήρ του σοφός δ ι
δάσκαλος. Ο Νερβας ε’συγχώρησε τήν 
επιστροφήν όλων των εξόριστων χρι
στιανών, καί εδωκεν άδειαν νά έξα- 
κολουθώσιν εις τά τής θρησκείας 
των ελευθέριος' άκύρωσε δέ καί ολους 
τούς νέους φόρους,αλλά βιαζομενος 
από άνάγκας επωλησε τα πλουσιω— 
τερά του πράγματα' ήθελε νά άνα- 
τρίφη τά τέκνα τών πτωχών μ ετά  
έξοδά του, εμπόδισε τήν περιτομήν 
τών παίδων' δεν εδέχθη νά τω 
στήσωσιν ανδριάντα, έκείνους δε τοϋ 
Δομετιανοϋ μετε’βαλεν εις νομίσμα
τα. Αττικός τις ευρών επί τών ημε
ρών του ενα θησαυρόν τοϋ τον έπροσ- 
φερεν, άλλ’ αυτός δεν τόν εδεχθη 
καί τω είπεν' μεταχειρίσου έλευθέρως 
εκείνο, τό όποιον σ εχάρισεν ή τύχη ' 
ώμοσεν δημοσίως ότι δεν θέλει φ°- 
νευθή ούδείς τής Γερουσίας* άλλα 
μολονότι έδιοίκει μέ ίλαρστητ* **'■ 
φιλανθρωπίαν, πάλιν όαως δε, * "ε~ 
φευγε τά τής συνωμ-σίας κ*κα,



ίπειδή επαναστάντες οί Πραιτωριανοί, 
ώρμησαν εις τήν βασιλικήν οικίαν 
με  τά όπλα εις τάς χεϊρχς βιάζον- 
τες τον νά παραχώρηση εις αυτούς 
ο, τ ι ζητήσωσιν" ίίθεν μή δυνάμενος 
ν άντισταθή κατ αΐτησίντων υίοθε- 
τησε τον Τραϊανόν, καί μετά βνα 
χρόνον καί μήνας τεσσαρας, καί η
μέρας οκτώ άπο της βασιλείας, μετά 
δέ έβδομήκοντα καί εν από της η
λικίας του τό 98. Μ. X. ετελεύτησεν. 
Επί της αυτοκρατορίας του ή μεγά
λη του ήμεροτης έστάθη αιτία μεγά
λων καταχρήσεων είς τούς κατά 
•πόλεις διοικητάς" ητον προσέτι φ ι- 
λομουσος καί εχαοίζετο εις τούς ε- 
νασχολουμενους εις την παιδείαν. 
09εν καί ήγαπήθη μεγάλως από τόν 
Νέρωνα χάριν της ποιητικής του. 
Ο Νε’ροας ήν άνήο εν μέν τω ίδιο- 
τικω βίω μέτριος, εν δε τοις πο- 
λεμικοΤς ανδρείος, εν δέ τοϊ3 εύγε- 
νε’σι μέσος.

ΝΕΡΗΣ Αντώνιος, Φλωρεντινός, 
περίφημος χημικός, ε’ξεδωκεν εν 
σύγγραμμα, τό όποιον πολλάκις ε ■ 
τυπώθη, επιγραφομενον Β β λ ι ο θ ή- 
κη  Ε κ λ ε κ τ ή .

ΝΕΡΗΣ, Φλωρεντινός, περίφημος 
νομοδιδάσκαλος καί οικονομικός σο- 
φωτατος* ουτος εξεδωκεν ενα νίον 
κώδικα, ος τις περιε’χει τούς νόμους 
της Τοσκάνης, εκαμε παρατηρήσεις 
έπανω εις τάς νομικός τιμάς των 
νομισμάτων, και εις τήν δυσκολίαν
τής διατηρήσεως. Απίθανε τό 1776.

ΝΕΡΩΝ Δομετιανός, Αύτοκράτωρ 
των Ρωμαίων, υιός τοΰ Γα'ί'ου Δομε- 
τίου Αίνοβάρβου καί τής Αγριππίνης, 
καί ανεψιός έξ αδελφής τοΰ Καλι- 
γούλου’ υίοθετήθη παρά τού* Αύτο- 
κράτορος Κλαυδίου τό 50. Μ. X. καί 
διεδίχθη τόν θρόνον του τό 54. ουτος 
εις τάς άρχάς τής βασιλείας του 
εφέρθη ώς δ Αύγουστος εις τά τέλη 
του. Ελαβε μίαν ανατροφήν εξαίρε
του παρά τοΰ Βούρ ρου καί Σενεκα 
τοΰ διδασκάλου του ■ διότι καί οΐ Ρω
μαίοι εκαυχωντο εις αυτόν, ώς δώρον 
0εο9εν απεσταλμένου* καθότι εν μια 
τδν ήμερων τω εδωκαν οί βουλευταί 
άπόφασιν τίνος καταδικασθεντος εις 
θάνατον διά νά τήν ύπογράψη, καί 
συμπάθεια κινούμενος τοϊς είπε, είθε 
νά μήν ήξευρα νά γράφω" οί δέ βου
λευταί έπαινοΰντες τον διά τήν αρε
τήν του' άναλάοετε, έπρόσθεσε πα
ρακαλώ τόν έπαινον σας, εως ν* 
αναφανώ άξιος τούτου" εις τό μετεπει- 
τα όμως εφάνη πάντη διαφορετικός" ύ* 
ποπτευθείς τήν μητε'ρα το» Αγριπ- 
πίνην περί τοΰ θρονου μή άντικα- 
ταστήση άντ’ αύτοΰ τόν Βρετανικόν 
υίόν τοΰ Κλαυδίου, τήν έφαρμακωσε, 
καί εντεύθεν διαφθαρείς, καί τροπον 
τινά παραφρονήσας δίν επαυε τοΰ 
νά πράττη αναίσχυντα" διενυκτε'ρευεν 
ε’ς τούς δρόμους, εις τά οινοπωλεία, 
ετυπτεν, εφόνευεν, ήρπαζεν άδιακρί' 
τως" θίλων νά δικαιολογηθή πρυς 
τήν Γερουσίαν περί τοΰ θανάτου τής 
μητρός του, έπε’φερε κατηγορίας



Μ*Κ
ίγκλημάτων κ α ν  αύτής, καί $ Τ*- 
ρουσία καί & δήμος διεφθαρμένοι 
ϋκριναν τήν τόλμην του δικά ί«ν, έ- 
πειδή αύτός β"λεγεν, ότι ίστερησετήν 
ζωήν τϋ ί- ια τρ ο ί του διά νά σώση 
«τήν ίδικήν του· ήτον ύποδουλος τόσον 
*ϊς τάς ήδονάς, ώστε κατεδαπάνα τον 
θησαυρόν άφειδε’στατχ, λουομενος μέ 
μΰρα θερμά* αντί των θερμών ύπα
των» καί αυθις αντί των ψυχρών μ* 
ψυχρά» καί είς Θήραν ιχθύων κατε-, 
σκεύαζε δίκτυα έκ χρυσού τε κα 
άλουργίδος* ήρχετο καί είς τά  θε’α- 
τοα* καί έλάμβανε πρόσωπον ύπο- 
κριτοϋ μετασχηματιζόμενος είς κω- 
μωδόν εαπροσθεν τοσούτου πλήθους. 
Ενόμιζε δέ ότι υπερβαίνει πάντα 
κωμωδόν είς τήν τε'χνην Εφάνη 
πολλάκις είς τήν σκ ηνήν τοϋ θεάτρου 
με τήν)λύραν είς τάς χεϊρας, εχων ακο
λούθους τον τε Βοΰρρον καί Σε’νεκα 
κρούοντας τάς χεϊρας * Ιτι συνερίζετο 
μετά μεγάλου αγίανος νά υπερβή 
τούς μουσικούς καί δραματουργούς. 
Τελευταίου ήλθεν είς τήν Ελλάδα 
δ[ά νά τρεξη τύ ςάδιον είς τούς 
Ολυμπιακούς αγώνας, καί μολονο'τι 
ήναγκάσθη μετά μεγάλης σπουδής, 
δεν έδυνήθη όμως νά λάβη τύ βρα- 
βεΐον τής νίκης, άλλ επεσεν άξιο- 
γελάστως εν με'σω τοϋ σταδίου. Ε τι 
δέ θελων νά ζωγραφίση είς εαυτόν 
τύ τέρας τής βδελυρότητος όλων των 
ατοπημάτων, εφάνη είς τύ κοινόν 
των Ρωμαίων ένδΰόμενος με στολήν 
γυναικείαν» λαμβάνων είς γάμον ώς

σύζυγεν τόν αναίσχυντου δορυφορον 
του Πυθαγόραν, μετά πάσης τής 
γυναικείας τάξεως* καί επειτα πάλιν 
ενα των ελεύθερων αύτοΰ με τόν ίδιον 
τρο’πον. Εντεύθεν ή γυνή του Οκτα- 
βί α, καί ή Πομπία έρωμε'νη του καί 
άλλαι έγιναν α ίτια  τής λύσσηςτου· 
καί μετά ταϋτα έφόνευσε πλήθος ά
μετρου, ώστε έφαίνετο θηρίον διψοϋν 
τύ ανθρώπινον αΤμα, καί φιλότιμος 
εις το νά ίπερβή πάσαν άνθρώπινον 
κακίαν. Τελευτών έθανάτωσε καί τόν 
διδάσκαλόν του Ζενεκαν προστάξας 
νά τω άνοιξωσι τάς τε’σσαρας αρ
τηρίας των χειρων καί των ποδών 
του μέσα είς τύ λουτρόν διά νά ά- 
ποθάνη τάγ.α μέ γλυκύτερου θάνατον, 
οςτις καί κατά χάριν τω παρεχω- 
ρήθη κατά ζήτησιν τοϋ καταδικα-
σθε'ντος. ϊστερον από ενα βδελυρύν 

* , ■ , . τ *συμποσιον εις το οποίον ητο παρα-
στασις εικονική του εμπρησμού της 
Τρω άδος έβαλε πυρ είς τάς 4. γω
νίας τής Ρώμης, καί κατεκαυσο προς 
τοΐς άλλοις πολλά αξιοπερίεργα τής 
άρχαιότητος, αυτός δέ εθεώρει μέ 
ευφροσύνην άπύ υψηλόν τινα πύργον' 
ήλειφε τούς χριστιανούς με κηρίον 
καί πίσσαν, καί θετών αύτούς είς 
τούς δρόμους τούς αναπτε τήν νύκτα 
είς χρήσιν νυκτερινών φανών άποδώ- 
σας είς αυτούς μέ ψευδομαρτυρίας 
τήν αιτίαν τής πυρκαΐας, μ ολονοτι 
ή άθωοτης των ήτον γνωστή ύπο 
τοϋ λαοϋ' επειτα διά νά διόρθωσή 
τά ΐκ ταύτης τής πυρχαι'ας



w x
νηδεντα δεινά άνωκοδόμησ* Τ* κα- 
εντα με ρη καί έπλάτυνε τούς δρό
μους, αύξήσας τάς αγοράς, καί καλ 
λοπίσας μεγαλοπρεπώς καί τα βα
σίλεια' ΐ ί  άσωτία του ή μεγάλη 
δστάδη αίτια φθοράς καί άφανισμοϋ 
είς τάς επαρχίας του, όδεν ηρχισαν 
α ί κατ αΰτοϋ συνωμοσίαι, έξ ών 
καί μία άνεκαλύφδη διά τίνος απε
λεύθερου . Ερωτηδεΐς δέ παρά τοϋ 
Νέρωνος είς των συνωμοτών Δήμαρχος 
Φλάβιος τήν αιτίαν της παραβάσεως 
τοΰ στρατιωτικού όρκου, διά τά με
γάλα σου άτοπα άπεκρίδη, και διά 
τον θάνατον τής μητρός σου. Οταν 
δέ ή τελευταία συνωμοσία τοϋ Γάλ- 
ία  διοικητοϋ των Γάλλων ήκοΰσδη, 
εστάλη προσταγή νά τον φονεύσωσιν· 
δ δε Γάλβας αποφυγών τόν δάνατον 
ίκηρύχθη Αύτοκράτωρ, καί τούτου 
γενομενου τόν εδεχδη ευδυς ολη ή 
επικράτεια των Ρωμαίων, καί ή Γε
ρουσία εκήρυξε τόν Νέρωνα πολέμιον 
τοΰ κοινού, καί έψηφίσθη ή καταδί
κη. Πρώτον μέν νά τόν περιφε'ρουν 
γυμνόν, εχοντα καί ζυγόν επί τοϋ 
αύχένος' έπειτα δέ νά τόν καταραβ
δίσουν καί νά τόν ρίψουν εκ τής υ
ψηλής πέτρας τοΰ Καπιτωλίου είς 
τά  κάτω. ΤοΰτΟ μαθών ό τύραννος 
κατέφυγεν είς τό προάστειον τε'σσαρα 
μιλιά μακράν τής Ρ' ώμτ,ς καί έφο- 
νεύδη μόνος του είς ήλικίαν 32. ετών 
βασιλευσας δέκα τέσσχρας χρόνους. 
Η χαρα των Ρωμαίων διά τόν θάνατόν 
γου Ιστάθη απερίγραπτος, εσκόπευε

προσέτι ν ακύρωσή τήν Γερουσίαν, 
άφοΰ φονεΰση ολους τούς βουλευτά ς , 
τούς διοικητάς των έπαρχειών, χαί 
τούς ςρατηγούς των κρατών, ολους 
τούς εξόριστους, και ολους τούς Γ α λ  
λους, οΐτινες ήσαν είς τήν Ρώμην, 
καί νά κάμη οσχ άλλα κ&κά τον 
ένέπνεεν ή πονηρά και κακότροπος 
του διάθεσις. όρα περί αυτών πλατύ
τερα είς τό Λεξικόν τών ενδόξων άν- 
δρών τοΰ Νεοφύτου Δοΰκα, τομ. β . 
σελ .181.

ΝΕΡΩΝ Κλαύδιος, Ζ. Κλαύδιος 
Νερών.

ΝΈΣΤΟΠ02 πατριάρχης τής Κων
σταντινουπόλεως περί τό 428. έτος. 
Η/ελεν ότι ήσαν είς τόν Χριστόν οχι 
δύω φύσεις, άλλά δύω πρόσωπα, ό 
αυτός δέ δέν εστεργε νά όνομάζηται 
ή μήτηρ τοΰ Ιησιιΰ Θεοτόκος, επειδή 
ή θεότης δέν τίκτετα ι, καί κατά τά, 
δύω ήτον έναντιοφρων τοϋ Εϋτυχοΰς. 
Διότι ό Ευτυχής καί όλοι οΐ ορθόδοξο ι 
ηρχισαν καί τήν προσκύνησιν τών 
εικόνων, παριστάνοντες τήν Παρθένον 
μέ τόν Χριστόν ώς νήπιον είς τάς 
άγκάλας της, καί τιμώντες την ώς 
όντως Θεοτοκον. Καί ό Ευτυχής και 
ό Νεστόριος άνεθεματίσθησχν διά 
τάς περί τών έν Χριστώ προσώπων, 
ή μιας φύσεως αιρέσεις των* ο μεν 
δεύτερος είς τήν έν Εφίσω σύνοδον 
τό 431. ό δέ πρώτος είς την εν 
Χαλκιδόνι τό 451. Ο κλήρος τής 
Αντιόχειας ώμοφρόνει μ* τον Νεςο- 
ρΐον, ός τις ητο μαθητης της εν
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Αντιόχεια σχολής. Εναντίον At τού
του τοϋ φρονήματος ήγε'ρθη Κύριλλος 
δ ΑλεξανΑρείας μ* ολον τον κλήρον 
του. Η Ιρις εκαιε με πολλήν οξύ
τητα* Αναθεματισμοί έξεφωνοΰντο 
κατ’ αλλήλων ττερί τοΰ δόγματος 
των έντφΧριστω φύσεων. Διά ταΰτα 
λδιπον δ αΰτοκράτωρ ΘεοΑοσιος δ 
β .  συνεχρδτησε βύνοΑον εις τήν Ε 
φεσον τό 431. Κατ’ άρχάς Αένάπε- 
φασίσθη τίποτε» επειδή οί μέν Αίγύ- 
π'τιοι καθηρεσαν τον Νεστόριον, οί 
At Αντιοχεϊς τον Κύριλλον* καί δ 
άΑύνατος τόν νοΰν ΘεοΑοσιος έκύρωσε 
καί των Αύω τήν χαθαίρεσιν. Επανα- 
λαβών όμως τόν αγώνα ό Κύριλλος» 
κάτίπεισε τόν Αντιόχειας αρχιεπί
σκοπον Ιωαννην, καί άνεθεμάτισαν 
οΐ Αύω τόν Νεστοριον, οςτις άπίθα- 
νεν εις εξορίαν. Δυσαρεστηθεντες όμως 
οί τοΰ Νεστορίου οπαδοί, ανεχώρησαν 
ιίς τήν Περσίαν» τής όποιας ο βα
σιλεύς τούς έδεχθη ώς σοφούς άνδρας 
μετά χάρος, καί τούς ΙΑωκε τήν α- 
Αειαν να κτίσωσιν εις Νισοβιν ΐδιον 
των Πατριαρχείο·/ αΰτοκεφαλον καί 
ανεξάρτητον άπο τά άλλα.

NEiTilP υιός τοΰ Νήλε’ως εκ τής 
ΧλωρίΑος βασιλεύς τής Πύλου, ώς 
μνηστήρ τής Ελένης ήλθε καί αυτός 
ΐ ΐ ς  τόν πόλεμον τής ΤρωάΑος, καί 
συνεισεφερε τά μέγιστα μ» τήν ευ
γλωττίαν του καί φρόνησιν* δ Α- 
γάμεμνα ν ελεγεν οτι άν εΐχο Αεχα 
τοιούτους συμβούλους είς τό ςράτευμά 
του πολλά όγλίγωρα η(μλε κυριεύση

τήν Τρωάδα* μετά τήν καταστρφήν 
τής ΤρωάΑος ΰπε'στρεψεν είς τήν 
πατρίΑα του, καί ά πίθανεν ύπε’ργη- 
ρος* εζησε κατά τόν Ομηρον 90. ετη.

ΝΕϊΤίΙΝ Ισακκος, ένδοξος φιλό
σοφος, περίφημος μαθηματικός Αγ- 
λος, οςτις θεωρείται είς από τά με
γάλα πνεύματα τής Αγγλίας. Εγεν- 
νήθη τό 1642. καί απίθανε·/ είς η
λικίαν 84 χρόνων* έαύνθεσε Αύω συγ
γράμματα τό μεν των Πριγγίπων, 
τό As τής Οπτικής, τά όποια τω 
έπροξίνησαν μεγάλην τιμήν* Είς 
ολον τό Αιάστημα τής ζωής του 
μολονοτι ενησχολεΐτο είς βασιλικά 
υπουργήματα κατεγίνετο μέ ένθερμον 
ζήλον είς τά μαθήματα τής φυσικής, 
Αστρονομίας καί Μαθηματικής. Εκαμε 
Αέ ανακαλύψεις θαυμασίας είς τήν 
Αστρονομίαν. Ο Ούράνιος ούτος νοΰς 
άνεκάλυψε καί άπε’Αειξε τούς νομούς 
τής βαρύτητος καί τής έλκτικής 
Αυνάμεως* απέδειξε τάς κεντρικάς 
δυνάμεις, Αϊ ών κινούνται τά Ουρά
νια σώματα καί περιφέρονται είς 
τούς ίδιους κύκλους* έκείνας λέγω 
τάς δυνάμεις, διά των όποιων σώζε
ται ή ώραιοτάτη καί θαυμαστή τοΰ 
παντός αρμονία καί τάξις* εμε'τρησε 
τά άπειρα διαστήματα μεταξύ Ηλιου 
καί πλα νητών’ Παρε’στησε τό αληθές 
σχήμα τής υδρογείου σφαίρας* εξή
γησε τάς φυσικάς αιτίας τώνεν τω 
Ωκεανω παλιρρ'οιων, Αιη'ρεσε καί * -  
νετεμε διά τοΰ τριγώνου Πρίσμα*0  ̂
τάς ήλιάκάς άκίΐνας, καί άπίδειξ*
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τήν αληθή Ιεωριαν των χρωμάτων 
χαΐ τής όράσεως, άναλύσας Ικάςην 
ακτίνα είς επτά πρωτότυπα χρώ
ματα* διηρμήνευσβ τήν τΰν ήχων 
διάδοσιν καί παράτασιν* έτελειοποί- 
ησε τά άντακλαστικά τηλεσκόπια* 
καί εν γένει είπεΐν ούτος ό περίβλε
πτος άνήρ ανεκαλυψε τοσαΰτα μυ
στήρια της φύσεως όσα πάμπολλοι νο'ες 
etc περιόδους πολλών αιώνων δέν 
ήθελαν δυνηδώσι να ά ναχαλύψωσιν. 
Ιστοροϋσιν οί σύγχρονοι ότι άφοΰ 
εγνώρισε χαΐ άπε'δειξε τούς νόμους, 
κατά τούς όποιους κινούνται τά οδ- 
ράνια σώματα, Ιλαβε το’σον με’γα 
σέβας διά τον παντοδύναμον τή ί 
φύσεως Δημιουργόν, ώστε οσάκις ε- 
προσφερεν, η ήκουε το πάνσε’βαστον 
αυτοϋ όνομα, όκλινεν ασκεπή τήν 
κεφαλήν εις σημεΐον ευλαβειας καί 
ύποκλίσεως. Απεδανεν είς τό Αονδΐ- 
νον τήν 20. Μαρτίου 1727. καί έ- 
τάφη μέ μεγάλην παράταξιν.

ΝΕϊ’ΧΟΦΟί Ολλανδές επίσημος. 
Ούτος υπήρξε συνοδοιπόρος των είς 
τήν Κίναν πρέσβεων τής Ανατολι- 
κοΐνδικής ίταιρίας των Ολλανδών 
Φιλίππου· Γόγερ, και Ιακώβου Κεΐ/- 
στερ. Οπου διά ταύτης τής συνοδοί* 
πορίας περιήλδε καί περιε'γραψε περί 
τοϋ βασιλείου τής Κίνας* ΐ ί  περι- 
ΥΡ«εφή του δέ ύπήρξεν ή καλλίστη 
είς τούς τότε καιρούς. Εζη δέ περί 
τα  μέσα τοϋ δέκατου έκτου αίώνος 
Μ. X.

ΝΚΦΑΛΙΩΝ, υιός τοϋ Μινωος καί

τής Πάρας, οςχις κυριεύσας μετά 
των άλλων του αδελφών τήν νήσον 
Πάρον έφονεύδη ύστερον ύπέ τοϋ 
Ηρακλε'ουε. Απολδρ.

ΝΗΛΕΤΣ, υίος τοϋ Κρηδε'ως βα
σιλέας τοϋ Βώλου* Μετά τον δάνα- 
τοϋ πατρός του διωχθείς ύπέ τοϋ 
άδελφοϋ του Πελίου ηλδεν είς τήν 
Πελοπόννησον, καί εκεί εγε’ννησεν 
εκ τής Χλωρίδος δώδεκα υιούς, καί 
μίαν θυγατέρα τήν Τυρώ’ κκυχο>μενος 
δέ είς τήν δύναμιν των υιών του, 
εφιλονείκησε μετά τοϋ Ηρχκλε'ους, 
από τον όποιον καί έφονεύδησαν όλοι 
εκτός τοδ Νε'στορος, δς τις άνετρε'- 
φετο είς τήν πολιν Γερήνην.

ΝΗΛΩ, μία των πεντήκοντα θυ
γατέρων τοϋ Δαναοϋ. Απολδρ.

ΝΐίΡΙΤΟΣ, υιός τοϋ Πτερελάου ό 
καλλιεργήσεις τήν νήσον Ιθάκην.

ΝΗ21'μΑΧ0 2 , πατήρ τοϋ Τπο- 
με'δοντος, τύν όποιον έγεννησεν έχ 
τής Μυδιδίκης, δνγατρος τοϋ Ταλα- 
οΰ. ϊγ ϊν .

ΝΗΦΩΝ Μητροπολίτης Κυζίκου* 
διεδε'χδη δέ τον Πατριαρχικόν θρονον 
τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1212, 
άνήρ τελείως μέν άμαδής, ωστεοδτε 
μέ τό ίδιον του χε’ρι ήδύνατο να 
γράψη τά στοιχεία των γραμμάτων» 
ειχεν όμως γνώσιν καί εύφύίαν φυσι
κήν* όδεν καί εις πάσαν κοσμικήν 
πραγμάτων επιστασίαν ήν ίμπειρο- 
τατος είς φυτοκομίαν, νά φυτεύνι 
δηλαδή δε'νδρα καί άμπε'λια, νά έρ- 
γάζηται είς τούς καιρούς τους, είς
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οικοδομάς ο'ίχων και αλλα πολλά" 
Ποοστάς δε too θρονου χρόνους τρεις 
καί μήνας δέκα» εξεολήθη δί αιτίαν 
πολυειδή ιεροσυλίας, φιλαργυρίας, 
>ιαί ότι άδικον, καί οΰχί καθώς έ- 
■πρεπεν βπραξεν εις τον Πατριαρχικόν 
θρόνον, καί μετεχειρίσθη τόν πορι- 
σμόν καί τήν άπολαυσιν, καί έρχό- 
ριενος κατωκησεν εις τδ προς θά- 
λασσαν μέρος της περίβλεπτου μο
νής.

Ν1ΓΗΔΙ02, Φιγοΰλος ΓΙούπλιος, 
εις των περίφημων σοφών τής Ρώ
μης* εζη επί Κικερωνος" έσύνθεσε 
πολλά συγγράμματα" ήτο καλός 
ρήτωρ, φιλόσοφος καί με'γας άστρε- 
λόγος" απίθανε τό 46. Π. X.

ΝΙΓΡ02, Πεσκεντιος Ιοϋστος, 
διοικητής τής Συρίας, τόν όποιον ώς 
άνδρεϊον καί συνετόν, οί Λεγεώνες 
των Ρωμαϊκών «ςρατευμάτων εψηφι- 
«αν Αυτοκρατορα εις την Αντιόχειαν 
κατά τό 193. Μ. X. μετά τόν θά» 
νατον τοϋ Περτινακος. Τοιοϋτος δέ 
ών, καί εχων πάντοτε βάσιν τήν 
πραξιν τοϋ άγαθοϋ δέν ήπατατο από 
τούς κόλακας' αλλά μόλις διήρκεσεν 
εις τόν θρονον εν έτος, επειδή νικη
θείς εις διάφορους μάχας από τόν 
Σεβήρον, εχασεν όμοΰ με τήν Αυτο
κρατορίαν καί τήν ζωήν του τό 195. 
Μ. X. Ητον από γονείς τής τάξειος 
των ιππέων, γεννηθείς εις τό Ακινον, 
οπού ό παππος του ήτον επιστάτης 
των Καισάρων" Νε’ος ων έπαιδεύθη 
τφ εγκύκλια μαθήματα, μετά ταΰτα

ίπροχώρησε βαθμηδόν εις τά αξιώ
ματα με επιτυχίαν. Εστάλη προσέ
τι καί κατά τών λειποτακτησάντων 
εν Γαλλία, οπού τοσοΰτον ευδοκί
μησε/, ώστε δϊ αμοιβήν τής άξιότη- 
τος του έλαβε τό αξίωμα τής ϋπα- 
τειας από τόν Αΰτοκράτορα. Ητο 
προσεκτικός πολύ εις τήν ευταξίαν 
τών στρατευμάτων, καί διά τοϋτο 
δέν έφάνη στρατιώτης του νά πράξη 
αρπαγήν τινα εις κανένα χωρικόν, 
διότι έπαιδεϋετο αϋστηοώς. Στσατι- 
a>Tat του τινές επειδή είχον φάγει 
μίαν όρνιθα χωρίς νά τήν πληρώσουν 
τούς ϋπεχρεωσε νά τήν πληρώσουν 
δεκάκις" ήτο προσε'τι εχθρός τής 
τρυφής, καί δια τοϋτο εΤχε διατάξει 
εις τούς ςρατιωτας του νά μεταχει- 
ρίζωντχι απλά ξύλινα σκεύη, νά 
τρώγουν παξιμάδι αντί τοϋ άρτου, 
καί νά πίνουν μονον άπλοϋν ΰδωρ, 
τά όποια ήκολούθει καί ό ίδιο;" καί 
εντεύθεν τό μέν στρατιωτικόν έφύ- 
λαττε τά χρέη του, αυτός δέ εχαιρε 
την αγάπην τοϋ λαοϋ του.

Ν1ΒΟΪΡΟΣ Ζ. ΚάρςερνοςΝί- 
βουοος.

ΝΙ£ΛΟΣ Ζ. Κίπιγγος Ματθισών 
Νιέλος.

ΝΙΖΑΣ. Ζ. Μάρκος Νίζας.
ΝΙΚΑΓΟΡΑ2, Αθηναίος σοφιςής, 

υιός τοϋ ρήτορος Μνησίου" εζη επί 
Φιλίππου τοϋ Κα ίσαρος έγραψε βίους 
ελλογίμων περί Κλεοπάτρας, καί 
πρός Φίλιππον βασιλε’ατών Ρωμαίων.

ΝΙ ΚΑΝΔΡ02, υιός τοϋ Δ*μαι°ν>
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ιζη τό 160. π. X. περίφημος γραμ
ματικός καί ποιητής- Εγεννήθη ε’ς 
τόν Κολοφων* πολιν τής Εφέσου. Η 
σ’κογένείά τοο είχε κατά κληρονομιάν 
τήν σρχιερατείαν παρά τω Απολλωνι 
εις τήν Κλαρον. Επειτα μετωκησεν 
εις τήν Αιτωλίαν, όπου καί συνέγρα
ψε τήν πολιτικήν καί Φυσικήν ίςο -  
ρίαν. τής επαρχίας ταύτης. Εζη επί 
τον βασιλεως τής Περγ άμου Αττάλου, 
προς τόν όποιον άφιερωσε καί εν βι. 
βλίον του. Εκ των συγγεααματων του 
σώζονται δύω του βιβλία ε’ς ςίχους 
ηρωικούς, έξ ών το εν επιγράφεται 
© η ρ ι α κ ά , καί διηγείται περί των 
φαρμακ-ρών θηρίων, μέ σχόλια πολλά, 
τύ δέ άλλο Αλ ε ξ ι φ ά ρ μ α λ α ,  η tx- 
τρικά ωφέλιμα εις τα διηγήματα των 
φαρμακερών θηρίων μία παράφρασις 
καί των δύω εξεδο' 3η εν Βεν ετια παρα 

. τφ  Αλ$ο), όιιοϋ μετά τοϋ Λιοοκουρί - 
5ου τό 1499. καί αλλαχού καί με 
ιατρικήν παράφρασιν.

Μ Κ ΑΝΏΙ’, φρεΰραεχος των Αθη
νών, καί μέγιστος εχθρός τής ελευ
θερίας των.

ΝΙΚΑΣΙΠΠΟΣ, χοροδιδάσκαλος 
τις παρά Πινδ.

Ν1ΚΕΓΩΝ ΐ’άκωβος  ̂Γάλλος, Κλη
ρικός, πεπαιδευμένος ε’ς τήν Φιλο
σοφίαν και ίεράν Θεολογίαν. Εγραψε 
πολ.λά- μεταξύ των συγγραμμάτων 
του τον πρώτον τοπον εχει ή βίβλ.ος 
απομνημονεύματα διά τήν ιστο
ρίαν των ένδοξων άνδρών . Ουτος 
•γράψε 39 . τομους είς δέκα χρόνους

καί ύστερον ϊτεροι «προσθεσαν τήν 
σειράν - ΐδέ Νικε'ρωνος σειράν.Τομ. Μ .

ΝΙΚΗΤΑΣ, ό Ακομινάτος, εις 
των ιστορικών τής Βυζαντίδος* ή τον 
από τάς Χωνας, πολιν τής Φρυγίας* 
νέος ών ήλΟεν είς Κωνσταντινούπολιν, 
οπού καί άνετράφη ΰπο τοΰ αδελ
φού του Μιχαήλ, τοϋ τότε μητρο
πολίτου Αθηνών- Ιτιμήθη δε μεγας 
λογοθε'της ύπό τού βασιλ,εως Ισαακ ί
ου τοϋ Αγγελίου, καί διοικητής 
τής Φιλ.ιππουπολεως - επί δέ,τής 
αλωσεως της Κωνσταντινουπό
λεως ύπό τών Λατίνων άνεχώρησ* 
μετά τής οικογένειας του, καί ύπή- 
γεν είς τήν Νίκαιαν τής Βιθυνίας, 
οπού καί απίθανε τό 1206, Μ, X. 
Συν έγραψε τήν ίς-οριαν τών βασιλ.έων 
τής Κωνσταντινουπόλεως, από τόν 
καιρόν τοϋ Βασιλ,εως Ιωαννου ιοϋ 
Κομνηνοϋ, μέχρι τοϋ Ερρίκου τοϋ 
Βαλδονίνου, καί τόν θησαυρόν τής 
όρθοδοξου πιστεως ε’ς 29. βιβλ,ία.
Εξεδοθη δέ έν Βασιλεία τό 1557 ., , , ** , m κχι ev Παρ».σιαις sv τω «ωρ,χτι της
Β-ίζχντ'.^ος κατα το 1647.

ΝΙΚΗΤΑΣ ό Στηθάτος, μοναχός 
ε’ς τήν μονήν τών Στουδίτων ·ν 
Κωνσταντινουπολει, μαθητής τοϋ Συ- 
μεώνος, ηγουμένου τής μονής τοΰ 
Μάμα.Εζη περί τά 1054. Μ. Χ· 
Εχθρός τών Λατίνων, καί Αρμένιων, 
κατά τών όποιων καί σιινέγραψε τό 
περί άζυμων καί άλλα τινά, τά ό
ποια διά παρακινήσεως τοϋ πρέσβεως 
τοϋ Πάππα Χουμβερτου παρεδοθησαν



τό - r ? , τα Si σωζόμί'νά του είναι 
· τ '-7°'· τινές Ιαμβικοί, οί όποιοι εξε- 
δόδησαν έντητοϋ Αλατιού διατριβή, 
δμολ καί δ κατά Λατίνων Λι’βελος.

ΝΙΚΉΤΑΣ Κω >ο τ αν τ ιν ον π ο Λ '.τη;, 
ιατρός, εζη το 1070. Μ. X. τον ο
ποίον ή σνλλ.ογή των χειρουργών 
λειψάνων εξεδόΟη εν Φλ.ωοεντία το 
1 7 5̂ 4 .

ΝΙΚΗΤΑΣ δ Σιρ ρ ωνειος, διάκο
νος της μεγάλη; εκκλησίας, καί 
μετά ταντχ επίσκοπος τΐίς Ιίρα- 
κλειας· εις τεράτων αντιγράφων τον 
ονομάζεται καί φιλόσοφος· Εζη περί 
τό 1070. δτε είχε καί ά.λλ.ηιογρά- 
φιαν μέ τόν επίσκοπον Θεοφάνη.κατε- 
γινετο δε καί εις τήν μελε'την της 
6είας Γραφής, καί σννάψας διαφόρους 
ρ'ήσεις εκααε μίαν συλλογήν, καί 
τήν ώνομασε Σειράν. Εκ των συγ- 
γραμμάτων τον σώζονται. Α. σειρά 
εις τον ΐ’ώο. Β . εις τόν Ματθαίον· 
Γ . εις τήν πρός ΚορινΟιονς επιτολήν 
τον Παύλον, λ’ , ε’ξήγησις εις τούς 
λόγους Γρηγορίον τον ©ελόγον. Ε . 
επικρισις εζς τινα επίσκοπον, φ . ε
πιστολή ποός τούς Αρμενίους. Ε;ε- 
δόϋησχν ή μέν σειρά εϊς τόν Ιώό έν 
Λο-δίνω το 1637. τά 0έ λοιπά άλ- 
λ.αχοϋ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, οντος έγεννήΟη εις 
Κωνσταντίνονπο/,ιν το 7^8. δ πατήρ 
τονήτον άρχιγραμματεύςτής πολεως, 
το όποιον άςίωμα διεδεχση και ο νιος* 
Εταίρε μεγάλην νπόληψιν από όή.ονς 
τοψς ανλιχον; διά τό καλόν τον πο·

λίτευμ-ι· επειτα κπηλδεν εί- τό μονά, 
στήριον, τό δποϊον αυτός είχε κτίσει, 
καί διά τη; οασιλ,ικης δννάμεως 
έλαβε καί τήν επιστασίαν τοΰ με- 
γάλον νοσοκομείου, καί μετ ολίγον 
έψηφίσδη Πατριάρχης Κωνσταντίνου-ο 
λ.εως.Μετά έννε’α χοάνου; έξωρισδη 
νπο-οϋβασιλεως Λεοντος τον Αρμένι
ον, ώ; ένθερμος ζηλωτήςτών άγιων ει
κόνων περί τά7ΐ5. άπελδών ε;ς τήν uo 
νήντον άγιον Θεοδώρου, άπεΟανε περί 
τά 823. εις ήλ,ικίαν 70. -χρόνων 
Συγγράμματα δέ αΰτοΰ είναι Αλ 
χοονολ.ογικά συνοπτικά από Αδάμ 
μέχρι των χρόνων τοΰ Νικηφόρου. 
Σύνοΰις Ιστοριών ά.πό τόν θάνατον 
τοΰ Μαυρίκιου εως τον 770. Γ . λόγος 
άντιρ’ ρητικός κατά εΐκονοααχίας. 
Λ . φοιχοαετρια των δειιυν Γραφών. 
Ε όμο/.ογία πίστεως πρός τόν Πάππχ 
Λέοντα τόν τρίτον, φ . κανόνες εκ
κλησιαστικοί· Ζ. έπιστολαι. ΐ ί .  δι- 
άλεξις τ: ε:Ί των ε'χονω/. Εξεδεδη 
δε ή χρονολογία τον εν τω χρονικω 
δησαυρω Ιωσήφ τοΰ Σκαλ,ογίρου τό 
1000. καί εν Λονδίνω. Η σύνεψις 
των ιστοριών Γεωργίου το'ήσυγγελου 
έν Παρισίεις τό 1052, και τα λ.οιπά 
έν βασιλ.είχ τό 1561. και εν Λειψία 
έν τη βιβλ.ιοΟηκη των πάτερων τό
1 5 73.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Βασιλάκης, γραμ
ματικός καί Ρήτωρ’ συνεγρχψε γυ
μνάσματα ρητορ ικέ, μύΟ,νς, διη
γήματα καί ήδοποιΐας. Εζη τό 1050. 
Μ. X.
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ΝΙΚΙΙΦΟΓΟΣ Γρήγορα.;, άπύ τήν 
Ηράκλειαν τού Πόντου, επί Ανδρο
νίκου τοΰ Παλαιολογοο" φιλ.οσοφο;, 
ιστορικός, και ©εολογος· Συνεγραψε 
Γωμαΐ’κήν ιστορίαν εί; βιβλία 38, εκ 
των '.όποιων έξεδο9ησαν αονον 24. 
εις τα Παρίσια, καί Βενετίαν. Εζη 
τό 1340. Μ. X.

ΝΙΚΗΦΟ ΡΟΣ Γρήγορά;, εκ Κων
σταντινουπόλεως, άνήρ πολυαα.9ίς·α- 
τος, καί γλαφυρός. Εξε’δωκεν ίς-ορίαν 
των εν Κωνσταντινουπολει γενομενων 
εις ένδεκα βιβλία, εί; τήν όποιαν έν 
τω Ι.β ιβλίωκεφ. περί τοΰ συμβου
λευτικού λόγου, διασύρων καί μεμ- 
φόμενο; πρεποντως τού; Ιταλού;, 
ώ; υπερηφάνω; τη Θεολογία επιπη- 
δωντα;, μέ συλλογισμού; ανθρωπίνου; 
μ-.ταχειριζομε’νου; περί τε Θεοΰ, 
καί των τη; θεία; καί ζωαρχική; 
Τριάδο; κ .τ . λ . Πικρω; ύπά των 
Λατίνων ψε’γεται, καί ύπό τοΰ Πα- 
τχο'ίου εν τοΐ; προλεγομενοι; τη; 
αυτού δεολογια; άνατρεπεται' τοΐ; 
δε ήμετε’οοι; Λατινοφρων φανεί;, καί 
ύπό τη; κατά Βαολαάμ συνόδου κα- 
τακριδεί; τελ.ευταΐον οϋκ ή;ιωθη τα
φή;, άλλα τοΐ; κυσίν εο ρ ίφ9η κατά 
τον Κυπαοισσιωτην. ^Ην9ει περί τον 
δίκατον τέταρτον αιώνα Μ. X.

ΝΙΚΚΦΟΓΟΣ Θεοτόκη; Κερκυραϊο; 
αρχιεπίσκοπο; Αστραχανιου, άνήρ 
σοφος και πολυμαόή;, Ιεροκήρυξ δό- 
κιμο;· Εξε)οτο διδα-χά;’ μέτεφρασεν 
εκ τη ; Λατινική; αίαν φυσικήν ά- 
ναίρεσιν κατά τοΰ Βολτειίρου· ε’μ-

πειρο; εί; τήν Ελληνικήν, Λατινι
κήν, Ιταλικήν, και εν τωλε'γειν καί 
γράφειν. Εζη περί τον δε'κατον ογ* 
δοον αιώνα. ’ ·

Ν1ΚΗΦΟΓΟΣ ό Βρυεννιο;, £κ τή ; 
Ορι;ιάδο; τή ; εν Μακεδονία, κάί 
ανεψιό; Νικηφόρου τοΰ τυφλωΟε’ντο; * 
Ούτο; έτιματο μεγάλ.ω; ύπο τύυ 
βασιλε’ω; Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. διά 
τά μεγάλα του προτερήματα, καί 
διά τά ; πολεμικά; του ανδραγαθίας 
τόν ώνομασαν ύπερσεβαστΟν- Εφάδη 
και συγγραφεΰ; περίφημο; συγγρά- 
ψα; ιστορίαν των Κομνηνων, καί 
ίδίω; τού βασιλε'ω; Αλέξιου, τήν 
όποιαν καί ύλην ιστορία; ώνομασεν, 
ήτι; αρχεται από Ισαάκ τοΰ Κομνη
νοΰ με-χρι τή ; αρχή; τοΰ πενδερσϋ 
του Αλεξίου, ή από τά 1059, έ'ω; 
τά 1081. ΕξεδόΟη εν, Παρισίοι; τ° 
το 1661. εν τω σώματι τή ; Βυζαν- 
τίδο;.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ό Βλεμμίδη;, ε ί; 
των σοφών. Θεόδωρό; ό Λάσκαρι; 
βασιλεύ; τή; Κωνσταντινουπόλεως. 
τόν έψήφισε Πατριάρχην, άλλα μή 
δεχόμενο; ταύτην τήν ψήφον, εμεινε 
μονον με τό αξίωμα τή ; ιεροσύνη;· 
κατ άρχά; ήτο ζηλωτή; τή ; Ανα
τολική; εκκλησία;, καί συνε'γραψε 
κατά Λατίνων, επειτα κατά τήν 
γνώμην τοΰ Αλάτου έλατινοφρονησε· 
Τά συγγράμματα του είναι. Α. λό
γοι δύω περί έκπορεύσεω; του άγιου 
πνεύματος. Β . Επιβολή εγκύκλιο;. 
Γ'. Επιτομή Λογική;, καί Φυσική;»



Εξβ5ο9ηβχν εν τοΤς Αλατιού ορ- 
βοίοξοκ, iv  Αυγθυ<ΓΠ ^  1605. καί 
£ν Λε-.ψια το ΐ775· ^κρ,αζε περί τα 
12οί), Μ* X*

ΝΙΚΗΦΟ’ΓΟΣ, Κάλλια τος ό ϊα ν- 
θοπουλος, ε?ς των ίςορικών, επί οχ- 
σιλε'ως Ιωάννου τοϋ Κομνην οΰ τθ 
J341. Συνέγραψεν εκκλησιαστικήν 
ξστοσίαν εις 18, βιβλία, τήν όποιαν 
επροσφερεν ποός Ανδρόνικόν τον ΓΙα- 
λαιολογον έκτος τούτον συνέγραψιν 
έτι κατάλογον των βασιλέων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, καί άλλον  των 
Πατριάρχων, και των άγιων πάτερων 
καί άλλον των ύμνογράφων τής εκ
κλησίας καί επιτομήν σύντομον ίς-ο- 
ρίας τής αγίας Γραφής. Εξεδοθησαν 
εις δύω το'αους τής εκκλησιαστικής 
ίστοοίας εν Λουττετια είς τά Πα- 
ρίσ.α το 1630. είς βιβλία ϊ8 . ομοί
ως καί τίι λοιπά.

ΝΙΚΗΦΟΓΌΣ διάδοχος τον θρονου 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
απάνθρωπου βασίλίσσης Ειρήνης ■ ήτα 
σκλ.ηροκάρδιος, φιλάργυρος, άδικος, 
άπιςος, κα/ίας άπάσης καταγώγιου, 
ώς τον ονομάζει δ Ζωναρας, καί έ- 
πομενως άνικανωτατος νά απόκτηση 
το σέβας των εξωτερικών κ.αί εσω
τερικών πολέμιων. Τότε καθώς πάν
τοτε, ήνωχλον ι το βασίλειον οι Σα- 
ρακηνοί καί οί Βούλγαροι. Εκίνησε 
μέ καλόν ςράτευμα κατά των δευ
τέρων, ευτύχησε κατ αυτών καί ή- 
δε’λησε νά εξαπλώση τήν ευτυχίαν

• «  ■* * W..του ταυττΓ·* ι&ζ χφανισριον ολου του

μισητοϋ έθνους. Εμάνη δί 3λης Τ̂ ς 
χώρας των με το πυρ κάΐ με τό ξί-
βος· άφινε τούς νεκρούς νά κείτωνται 
άταφοι, δέν έδίχθη τοΰ παρακαλοϋν- 
τος βασιλ έως Κρούμου τήν ειρήνην, 
καί έπορθησε τά βασίλεια καί τούς 
θησαυρούς του"Εξ απελπισίας κινηθέν 
τες οί Βούλγαροι, έσυνάχθησαν ακόμη 
μίαν φοράν μ άπο'φασιν νά έξαγωρά- 
σωσι τήν ϋπαρξίν των με τήν μεγίςην 
τιμήν. Εκλεισαν τούς ςρατιώτας 
τοΰ Νικηφόρου είς εν δάσος, το πε
ρίφραξαν τριγύρω μέ ξυλά, καί ώρμη- 
σαν έπειταμέ άγριον μανίαν είς τήν με 
γαλήν ταύτην φυλακήν* τούς ενίκη- 
σαν κατά κράτος, καί μή δυναμέ- 
νους νά υπερπηδήσω σι τόν φραγμόν 
τούς ήφάνισαν πάρε κτός ολίγων, ε- 
σκοτώΟη δε καί ό Νικηφόρος. Οί Βούλ
γαροι περ ιέφεραν θριαμβειιτικως τήν 
κεφαλήν του, καί ένας χρυσοχοος 
κατεσκεύασε τό κρανιόν του ποτηριον 
τοΰ Βουλγαρικού βασιλεως.

ΝΙΚΙΑΣ, υιός τοΰ Νικοστράτο», 
περίφημος ςρατηγός των Αθηναίων* 
έκαμε πολλάς ανδραγαθίας δπί τοί 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου* ήτον άνήρ 
ανδρείος, τόν όποιον και οί συμπο- 
λϊτα ί του εσέόοντο, και οί εχθροί του 
έφοβοΰντο* έφονεύθη με απάτην εις 
τάς Συρακούσας.

ΝΙΚΙΑΣ, Ελλην, Αθηναίος, περί
φημος ζωγράφος, σύγχρονος τοϋ με*" 
γάλου Αλεξάνδρου.

ΝΙΚΙΑΣ, ιατρός έκ Μιλήτου, φι* 
λος τοΰ ποιητοΰ’ ©εοκρίτου. θεοκι



)(62>(
ΝΙΚΙΠΠ02, τύραννό,; τις τη ; 

νήσου Κώ. Αίλ.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, εκ τ ι?  Αττική?, 

ix τοϋ Δήμου Αφιδνών. Δημ.
ΝΙΚΟδΙ’ΟΜΟΣ, υιός τοΰ Ηρακλί- 

ους, τόν όποιον εγε'ννησεν εκ τη? 
Θυγατρός τοΰ Θεσπιου Νίκη;. Απολδρ.

ΝΙΚΟΕΣΑΣ Ογε'δας̂  τό γένος 
Πορτογάλλος, άριστος γεωγράφος καί 
φυσικός. Τα συγγραμ_ματά του χαι- 
ρουσι μεγάλην ύπόληψιν. Περιήλδε 
διάφορα μέρη χάριν της αύτοΰ πε- 
ριεογείας, όπου καί εκαμεν επίσημους 
ανακαλύψεις τόσον εί? τά τη? Φυ
σικής, καδώς καί εις τά τη? Γεω
γραφία?. Ηνδει κατά τόν δεκατον 
•πεαπτον α’ώνα Μ. X.

ΝΙΚΟΚΛΗΣ, τύραννο? τη? νήσου 
Κύπρου, επί τής βασιλείας Αλεξάνδρου 
του Ωχου, προς τον όποιον εγραψεν 
ό .Ισοκράτη? τον περί βασίλεια? 
παραινετικόν λογον.

ΝΙΚΟΚΙ’ΕΩΝ, βασιλεύ; τής 2 α- 
λαμΐνος εν τη νησω Κυπρω ο κατα- 
βασανίσχ; άπα/δρώπως τον φιλοσοφον 
Αναξαγόραν. Πλοότ.

ΝΙΚΟλ ΑΔΑΣ, Κορί.διός τ ις , νι
κητής ε’ς τού? Ποδικούς αγώνας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιταλός Ζ. Καίλης 
Νικόλαος.

ΝΙΚΟ'λ ΑΟΣ δ Μυραψός Αλεξαν
δρινός* £ζη τό 1601, φαρμακοποιός 
μάλλον ή ιατρός. Εχομεν ενα του 
σύγγραμμα πεοί συνδέσεως των Ια
τρικών εί? 48, μάοη. Εξεδόδη εν 
Βεϊσε'νβορυ τό 1541. καί εν Βασιλεία
τό 1549.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. Πάππας τής 
Γώμης. Οΰτος εστειλε διδασκάλους 
εις τήν Βουλγαρίαν διά νά παοα- 
λάβη τούς νεοφώτιστου; εις τήν Ιχ- 
κλησίαν του. Ο δε Φώτιος διά συνόδου 
συγκροτηδείσης εν Κωνσταντενουπολει 
τό 806. άφώοισε τόν Νικόλαόν, ως 
θελοντχ νά εΐσάξη εί; τούς νέους 
χριστιανού; τήν των ίερεων άγκμιαν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κοπε'ρνικος Ζ. Κο- 
περνικος Νικόλαο;.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ δ Δαμασκηνός* είχε 
γονείς τόν Αντίπατρον καί Στρατό-

t , ι , ,  mνίκην του? περίφημους εν Δαμασκω * 
επαιδεΰδη εκ νεότητος εί; ίλας τάς 
μαθήσεις* ήτο ποιητής άριστο; καί 
ιστορικός, καί άκρες φίλος τοϋ Και- 
σαρος Αύγουστου, καί γνώριμος Ηρω" 
δου τοΰ βασιλεως, τιμώμενος ύπ* αυ
τών. Συ νε γράψε μίαν, ίσ.τοριαν εις 
βιβλία 144 ώς μαρτυρεί δ Αδήναιος, 
καί μίαν των Ασσυοίων, και τόν βίον 
τοΰ Καισαρο; Αύγουστου, καί τόν ί -  
δι/.ον του, ε’κ τοιν όποιων σώζοντ α*. 
αρκετά τεμάχια εκδ. παλλαχοϋ, καί 
εν Παρισίοις τΰ 1805. ΰπό Α. Κο- 
ραή εν τώ προδρομω τής Ελληνικής 
του βιβλιοθήκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Ίελχισεδε’κ Θεβενότος, 
τό γε'νος Γάλλος, ένδοξος γεωγράφος, 
φυσικός, επιφημων και προσεκτικό
τατος πεοιηγητής. Ουτος περιήλδε 
με'γα μέρος τής Ασιας καί Αφρικής» 
καί εκαμε πο/.λάς άξιολόγους ανα
καλύψεις εν τή φύσει. Αφήκε σύγ
γραμμα, τό δποΐ°ν νομίζεται μέχρι 
τού νΰν πολυμαόε'στατεν. Ην?ει περί



V i μέσα του δεχάτου ϊκτου α’ωνος
Μ. X.

ΝΙΚΟ'λ ΑΟΣ Χαβασίλας ανεψιό; 
τοΰ Νείλου, καί Βουλγαρίας Αρχιε
πίσκοπος, δεΤος τω οντι, μακαριώ- 
τατός τε χαί Ιτοφώτατος, τοΰ οποίου 
τα συγγράρεαατα ςολισμας έςι τής 
τοΰ Χρίστον εκκλησίας, κατά τον 
Σχολάρεον, τάτι άλλα καί οί περί 
τής εν Χριστώ ζωής συγγραφέντες 
λογοι απ αυτόν, εις τούς όποεους 
ου μόνον ευσέβειαν, καί δεολογικήν 
επιστήμην έδειξε να εχη ύπερφυώς, 
άλλα καί εις τέχνην καί χάριν ρη
τορικήν μεταξύ των πρωτων και αύ- 
τδν . Ελλήνων συναρείρ,ούαενος. 
,Ε γράψε καί περί τής εκπορεύσεω  ̂
τοΰ άγιου Πνεύματος κατα Λατίνων, 
καί κατά Θωριά, τοΰ Ακουϊνάτου βι
βλίου εξέδωκεν, έ λ ε γ χ ο ν  κατά Λα
τίνων αυτό έπιγ^άψας, όριοίως καί 
διάφορους , λογους' πανηγυρικού; και 
ήδικόνςέ εγχΰριϊα.διαφορων, επις-ολάς, 
στίχους ηρωικούς, και υπομνήματα 
*"ίς τινα βιβλία τοΰ ΙΙτολεμαίου περί 
Μαδημ,ατικής συντάξεως καί άλλα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τομάζος, άπό τήν 
Γένοβαν, εκλέχδη Πάππάς το 1447. 
ήγάπα τούς πεπαιδευμένους, εσύςησε 
μίαν περίφημον βιβλεοδήκην εις τήν 
Ρώμην, Ουτος ό γενναίος Πάππας, 
δυσαρεστεΐτο, όταν δεν εύηργέτει 
κανένα γνωστόν του πεπαιδευμένου. 
Οταν οι Οδωμανοί εκυρίευσαν- τήν 
Χωνσταντινουπολίνέδέχετο φιλοφρονώ; 
τούς καταφεύγοντας Ελληνας εις τήν

Ρώμην* αύτη ή πτωσις του Βυζαν
τινού βασιλείου έστάδη ή εΰτυχί* 
τής Ιταλίας, καθότι έφωτίσδη μί 
τήν συρ ρ οήν των φυγάδων Ελλήνων 
εις ολ* τά ε*δη των μαδήσεων, το 
όποιον καί *οί ΐδιοι μαρτυρούν καί 
κηρύττουν αυτούς πρωταιτίους τοΰ 
φωτισμού των, καί έφευρετας όλων 
των επιστημών. Ούτος δ πάππας ά- 
πεδανε το 1455, τρεις χρονους μετά 
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γραάφ Ολλανδός τό 
γένος. Ούτος περιήλδε χάριν τής αύ- 
τοΰ περιέργειας διάφορα μέρη έπΐ 
τήν γήϊ'νον σφαίραν, και έκαμε πολ
λά; ανακαλύψεις. Αφήκε περιγραφήν 
των ύπ αύτοΰ περιηνηδέντων τόπων, 
εν ή περιγράφει ακριβώς ολα τά ήδη 
καί εδιμα τών διαφόρων κατοίκων, 
τήν διαφοράν τοΰ κλίματος τοΰ ενός 
ίο; προς τοΰ άλλου τόπου, τά διά
φορά προϊόντα καί τον χαρακτήρα 
του λαού, καί εν αυνόψει δίδει μιαν 
γενικήν είδέΐν περί πάντων τούτων.
Εζη δέ περί τό 1680, Μ. X.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ δε Λύρα, Ιουδαίος ών 
ώς πολλοί διαβεβαιούσιν, έγινε Χρι
στιανός, έπειτα καί μοναχός Ικ τοΰ 
τάγματος τών Φραγκισκανών, άνήρ 
περιβόητος εις μάδησιν. ύπεμνημά- 
τισε σχεδόν πάσαν τήνίεράν Γραφήν 
συντομως μεν, αλλά πολλά ώφελίμως» 
εν πολλ'.ΐς τόποις αυτής ελέγχων 
τούς επισκόπους τής Γωμης» ,κα  ̂
μάλιστα εν τω 1<ς . κεφαλαιφ tou 
Ματδαίου κ. τ· λ. όμοίως και τα
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*60®*ρα βιβλία τών’γνωμών έξεδωχε, 
jc« 2 ζητήματα εν τή παλαιοί και 
καινή διαθήκη, καί λόγους -περί χρό
νου καί των άγιων. Εζη περί τόν 
^εκατόν τέταρτον α’ώ^α Μ. X.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ δέ Γιράμ, Ικ Βρετα
νέ ας, συναριθμούμενος ριέ τού; εκ 
τοϋ τάγματος των Δομενικανών, ά- 
νήρ εις άκρον πεπαιδευμένος. Εγρα
ψε σχόλια ?ίς τούς δ . εΰαγγελιςάς, 
εις τας πράξεις των Αποστολών·) εις 
τήν Αποκάλυψιν καί άλλα, διαιρε- 
δε’ντα πάντα εις δύο βιβλία, καί τυ- 
πωθεντα εν τή αύτοϋ Ερπεία κατά 
το 1620, Ηνθει περί τόν δεκατον τέ
ταρτον αιώνα TV1, X.

ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ Κλεμάγγεις, διδά
σκαλος Θεολογικός επονομαστείς. Ε 
γράψε βιβλία περί της διεφθαρμένης 
καταστάσεως τής εκκλησίας, περί 
καταπτώσεως, καί επαναλήψ εως τής 
δικαιοσύνης, περί τοϋ νε'ας έορτάς 
μή ιατάττειν κ , τ , λ .  εις τά όποια 
πανταχοΰ ίχνη τής ευαγγελικής α
λήθειας διασώζονται. ΕίεδόΘησαν εν 
Λουγδόνω των Βαταυών τό 1613, 
Μ X Εζη δέ περί τόν δόκατον 
πε'μπτον αιώνα Μ. X.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ό Κεραμεύς από τά 
Ι’ωαννινα 1 έμαθήτευσε δέ έν Ούενετί- 
οτς παρά Προχωρου τοϋ διδασκάλου, 
Χ*ί εϊςπολλήν παιδείαν φθάσας, φι
λόσοφος καί Ιατρός άριστος έχρημά- 
τισεν. Εζεδωκε διάφορα συγγράμματα 
Ιατρικα, καί φιλοσοφικά καί Θεολογι- 
κα λεξικά, και κατά των ΙΙαπιστών

,ς r r ι , ..ες ων μονον το κατά των πιστών 
τεύχος έξεδόΟη, επιγραφήν εχον άν- 
τεκλημα των έγκαλούντων άδίκως 
κατά τής μιας καί μονής άγιας, 
καδολικής καί άποστολικής εκκλησί
ας· τύποις εδόδη έν τή επισκοπή 
Ρ ιμνίου κατά τό 1705. Τέλος δε α
πίθανε·; εις Γιάσιβν τής Μολίοβλα- 
X‘*S·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καλλιάκης Κρητικός 
παιδίον ενδεκα ετών ήλδεν εις Ρώμην, 
διδαχθείς εις τό Γρηγοριανόν Ελλη- 
νομουσεϊον, καί εις διάσ τημα δέκα 
έν/εα χρόνων τοσον επρσκοψεν εις τα 
μαδήματα, ώστε έκηρύχδη διδάσκα
λος Φιλοσοφίας καί Θεολογίας. Τόσην 
φήμην εϊχεν αποκτήσει, ώστε δ πε
ριβόητος νομικός Θωμάς Φλαγγίνης 
τόν εκάλεσεν εις το νεοσυστηθεν του 
Ελληνομουσέΐον Ενετίησιν, όπου διά 
ενδεκα χρόνους Ελληνικά, Λατινικά, 
καί τά τοϋ Αριστοτε'λους φιλοσοφικά 
εδίδαξε' τό δε 1671, μετε'βη εις 
Παταύϊον καθηγητής των λογικών 
μά9ημάτα>ν εως τό 1687. οτε ελαβε 
τήν π ώτην καθε'δραν τής Φιλοσοφίας 
καί Γητορικής, εις τό όποιον επάγ
γελμα καί άπέίανε. Σώζονται τοϋ 
αύτοϋ λόγοι τινες Ακαδημιακοί’ έξε- 
δόθη τοϋ αύτοϋ σύνταγμα περί τών 
σκηνικών πκιγνίων τών μίμφν, καί 
παντομίμων, βιβλίο» έξαιρετόν και 
άξιον άναγνώσεως, μόλον δποΰ είναι 
καί άτελές διά τόν Θάνατον τθυ. Εζη 
περί τόν δεκατον όγδοον αιώνα Μ. χ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ .**. Μολδαυίας Πρ*-;
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τοσπαΟάριος τη ; εν Μολδαυΐ'ά ηγε
μονίας, άνήρ σοφό;, πολυμαθή; εν 
Φιλοσοφία Μαθηματική καί Αστρο
νομία· είδήμων τή; Ελληνική;, Λα, 
•σινικής, καί Ιλλυρική; διαλέκτων, 
Μεγε’φρχσε τήν δείχν Γραφήν ε’κ τή; 
Ελληνική; ε’ς τήν εγχώριον φωνήν 
των Δανών, καί Ονγγροβλάχων, τήν 
όποιαν άναγινωοκονσιν εις τ ής εκ
κλησίας. Ευδοκίμησε καί εις τήν 
τέχνην τή; πολιτική;· ο9:ν καί μεγά- 
λην τιμήν καί επιδεξίωσιν ελαβεν άπό 
τοΰ; Γωσσου;, αξιωθεί; ε’ς τό όφφίκιον 
-τοΰ έρμην$ω;,καί πρέσαν; σταλθείς 
παο αυτών εί; τήν Κίναν. Εζη τόν 
δεκατον όγδοον αιώνα .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαλεμβράσχιος Γάλλο; 
άνήρ περιβόητος εί; τήν Φιλοσοφίαν 
καί θεολογίαν, είδήμων τή; Ελληνι
κής, Λατινικής, καί Εβραϊκή; διάλε
κτον" ενάρετος, πράος, ήσυχος, όσον 
δε ωραίο; εσωτερικώς, άλλο τοσον ά
σχημο; εζωτερικω; · δια το ντο δεν 
ύπήγαινεν ε ΐ; τά σχολεία δια να μήν 
γίνηταί πχίγνιον των συμμαθητών ,  
άλλ ' επαραδίδετο εις τόν οίκον του 
όπου ’τόσον έπρόκοψεν ως οΰδεί; άλ
λο;. Εγραφε Γαλλιστί περί ζητήσεω; 
τή ; αλήθεια;, περί φΰσεως καί χάρι- 
το ;, συνομιλία; ένός φιλοσόφου χρι
στιανού καί ενός τή ; Κίνα; περί ύ- 
πάρξεω; τή ; φΰσεω; του θεού χαϊ 
άλλα πολλά· εζη περί τόν δεκατον 
όγδοον αιώνα Μ. X.

Ν1Κ0ΛΟΧΟΣ ,  Ναύαρχος των 
Σπαρτιατών. Ηίνοφ,

ΝΙΚΟ Μ ΑΧΟΣ από τήν Γαρασίαν 
πόλιν τής Αραβία;· ηνθει τό 150. 
Μ. X. ητον έκδοτο; εις τήν Πυθα- 
γορικήν φιλοσοφίαν, χαΐ ενχόλυνε 
πολλά; δυσκολία; τη;· εζη εις τόν 
καιρόν τον Καίσαρο; Τιβερίου, όστις 
μετε’φρασ: τα αριθμητικά βιβλία 
τοΰ Πλατωνικού φιλοσοφον Απολχΐου.

ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ Σταγειρίτη; φιλό
σοφος, υιός Αριστοτελους τοΰ φιλο
σόφου, καί μαθητής τοΰ θεοφράςου, 
εγραψεν ηθικών βιβλία εξ, καί περί 
τή ; άκροάσεω; τοΰ πατρό; του.

ΝΙΚΟ ΜΑΧΟΣ ιατρό; Σταγειρίτη; 
υιό; τοΰ Νικομάχου τοΰ Μαχάονος, 
καί εγγονος τοΰ Ασκληπιού, καί 
πατήρ τ°ΰ φιλοσόφου Αριστοτελους. 
Εχρημάτισεν αρχίατρός τοΰ Αμΰν- 
τα βασιλε’ως των Μακεδόνων. Εγρα
φε περί ιατρικής βιβλία εξ, καί εν

ΝΙΚΟΜίίΛΗΣ δεύτερος, δ επωνο* 
μασθεί; Φιλοπάτωρ, ηρπασε τον 
θρονον τοΰ πατρό; φονεύσχς αότον 
cl; τόν ναόν όπου χατε'φυγε τό 148.
Π. X. Εοασίλευσεν ειρηνικώ;· εφοβεΐ 
το δέ τόν γαμβρόν τον Μιθριδάτην^ 
ανδρα εκ τής Αριάθον αδελφής του· 
άλλ’ οΐ Γωααϊοι διά νά τους άπο- 
νεκρώσωσιν εκίνησαν τούς μεν Καπ* 
παδόκας εναντίον τοΰ Μ ιθρίδάτου» 
τούς δέ Παμφλαγόνας εναντίον το* 
Νικομήδον;· άπε'θανε τό 90, Π. X-
Ούτος ήγαπάτο από τό υπήκοον του 
διά τόν γλυκΰτατον χαρακτήρα τοο» 
ή ένθΰμησις μόνον τής πατροχτονιου
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ήμαίρων* τήν ύποληψίν του.
ΝΙΚΟΜΠΑΗΣ, υιός τον Χλεομ- 

βρότου βασιλε’ως της Σπάρτης.
ΝΙΚΟΜΗΔΗΣ, ο πρώτος βασιλεύς 

της Βιθυνίας εν τη Ασία περί τήν 
120, Ολυμ. Ουτος εκτισε τήν πόλιν 
Νικομήδειαν* επί τής βασιλείας του 
μετε'βησαν πρώτον οί Γάλλοι εις τήν 
μικράν Ασίαν χατοιχήσαντες είς τήν 
χώραν Γαλατίαν. Στράβ.

Ν1Κ.ΟΜΗ ΔΗΣ, ό Επιφανής, υιός 
τοϋ Προυσία βασιλε’ως τής Βιθυνίας» 
άνετράφη πσίδιόθεν εις τήν Ι’ωμην1 
ύστερον δέ βοηθούμενος υπό τοΰ Ατ- 
τάλου βασιλε'ως τής Περγάμου, ε- 
χυρίευσε τόν θρόνον τής Βιθυνίας.

ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ ό Αθηναίος, υίος 
τοϋ Αριστοφάνους, ποιητής τής με'σης 
Κωμωδίας, περίφημος χαί πρώτος 
των παραστάσεων τοΰ θεάτρου. Σώ
ζονται χαί τούτου ολίγα τινα απο
σπάσματα εχδεδομενα* εζη το 369 , 
Π. X.
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ, περίφημος αρχαίος 
ζωγράφος, σύγχρονος τοϋ Ζιύξιδος, τοΰ 
όποίαυ έθαύμαζε τήν εικόνα τής Ελέ
νης μεγάλως.

ΝΙΚΟΤΕ’ΛΙΙΖ, Κορίνθιο'ς τ ις , φημι
ζόμενος δια τήν υπερβολικήν οινοπο
σίαν του. Αίλ.

ΝΪΚΟΤΗ2 Ιωάννης εστάθη πρε'σους 
τής Γαλλίας εις τήν Πορτογαλλίαν 
το 1559. Ουτος , πρώτος εφερε τον 
καπνόν (ταμβάκον) εις τήν Γαλλίαν 
οστις τον ωνομασε Νικοτιανήν βοτά- 
-νην* εφερε δΐ άΰτον άπό μίαν νήσον

τής Αμερικής όνομαζομε'νην Ταβάκο, 
καί με χοινόν ονομα νήσοι ονομαζό
μενα! Αντίλλαι.

ΝΙΚ0ΦΑΝΗ2, πολίτης τις τής 
Μεγαλουπόλεως εν Αρκαδία. Πολύβ.

ΝΙΚΟΦΗΜΟΣ, Αθηναίος τις Εεν.
ΝΙΚΟΦΤΏΝ, είς των ποιητών τής 

παλαιάς Κωμωδίας, Αθηναίος* τούτου 
σώζονται αποσπάσματα τινά συναγ- 
με'να είς τήν συλλογήν τοΰ Γροτίου. 
Εζη τά 400. Π. X.

NIKOXAPHS υιός τοΰ κωμικό» 
ποιητοϋ Φιλαιδου, Αθηναίος, ποιη
τής τής παλαιας χωμωδίας* τά 
λείψανα των συγγραμμάτων του σώ
ζονται είς τήν συλλογήν του. Εζη 
τό 400. Π. X.

ΝίΚΩΝ, από τήν Αρμενίαν, μο
ναχός, εχων έπωνυμον Μ ετανοεϊτε* 
οΰτος περιελθών ολην τήν Ελλάδα, 
καί κηρύττων τόν λόγον τοϋ Θεού, 
απίθανε τό 998. Σώζονται καί άπο 
τούτου συγγράμματα τινα ττερί Αρ
μενίων, περί αιρέσεων, επιστολή πρός 
Εγκλειστόν τινα, καί Ιτερα, τα ό
ποια εξεδόθησαν εν ττ, μεγάλη βιβλιο
θήκη των πάτερων.

ΝΙΛΑΛΡ Βρύνιος Εντρεκάστος το 
γένος Γάλλος, ένδοξος «νήρ τοϋ αιώ- 
νο’ςτου* ΟύτΟς επεμφθη είς άναζή- 
τησιν τοϋ άπολεσθε’ντος Περουζίου εν 
τώμεγάλω Ωκεανω καί είς άνακάλυψιν 
τόπων, καί περιηγείτο τε’σσαρα; χρο· 
νους κατά συνεχείαν. Ανεχάλυψε καλ- 
λιστόν τινα λιμε’να κατά τά μεσημ. 
βριν* παραθαλάσσια της Βανδημίας



Γής, τόν α.ύτω δμώνυμΌν αυλώνα, 
καί τα .δυτικά παραθαλάσσια τ ις  
νέας Καληδονίας1 έξιχνίασεν άκριβέ- 
στερον τάς δυτικός νήσους τοΰ 2ο- 
λομονίου Αρχιπέλαγος, τα μεσημ
βρινά παραθχλ,ασσια τοΰ νε°υ Ανώ
τερου, τάς Αδμιρχλιας νήσος, καί 
τινας νήσους των προς άρκτον της 
νέας Γουινέας κειμένων. Προς τούτοις 
άνεκάλυψε προς μεσημβρίαν τής Νου- 
ιτλανδίας εν Αρχιπέλαγος, ονοαάσας

, * » , V *  ̂ ρ,αυτό κατα το ονομα του καραυιου 
του, Ρεσερσιον, Πλεων δε εις τήν Νέχν 
Ζελανδιαν, άνεκάλυψε μεταξύ αυτής 
καί των Εταιρικών νήσων μεγ* τι 
πλήθος μικρών άγνωστων νηαΐί ν' εζε- 
χνίασεν ακριβώς τήν μεγάλην νήσον 
τ'οΰ Σταυρού* περ>.ηγή9η τινας τών 
Σολ.ομονιων νήσων, καί εξίχνιασε μέ 
μεγαλην επιμέλειαν τήν Λουσιάδα, 
καί το πλεϊστον μέρος τών παραθα
λασσίων τής νέας Γουϊνεας. Ο συν Ο
παδός αύτοΰ, ά Φυσιολόγος Βιλ.λι- 
αρδιε'ρος εδημοσίευσε τάς διά τοΰ 
περίπλου τούτου συναθροισθείσας άξι
ο),όγους φυσιολογικός καί εθνογρα
φικός γνώσεις. Εζη περί τα τέλη 
τοΰ δέκατου ίοδομου α ’ώνος Μ. X, 

ΜΪΝΟΪ, υιός τοΰ Βήλου, βασιλεύς 
τής Ασσυρίας, καί θεμελιωτής τής 
πόλεως Νινευΐ- Εζη τό 2200. Π. Χ· 
Λέγουσιν, δτι ούτος πρώτος εστησεν 
άγαλμα ε’ ς τιμήν τοΰ πατρος του 
πρός το όποιον συνέτρεχεν όλον το’ 
πλήθος διά νά προσκύνηση, 
Εξηπλωθη επειτ* ή τοιαύτη συνήθεια

καί εις τά ε’πίλοιπα Λνη, καί ότι 
εσταθη αίτιος τής μετά ταϋτα ειδω- 
λολατρείας.

ΝΙΝϊΑΣ, υίος τοΰ Νίνου, καί τής 
Σεμιράμιδος, τήν οποίαν ουτος διε- 
δεχθη μετά θάνατον εις τό μέγα 
βασίλειον τών Ασσυριών, είσάξας 
πρώτον είς τήν αυλήν του πάσαν τρυ
φήν καί λοιπήν Ασιατικήν πολυτε
λείαν καί διαφθοράν, διά τής οποίας 
χαρακτηρίζονται έν τή ιστορία οί έφ- 
εξής βασιλείς τής Ασσυρίας.

ΝΙΓΕΓΣ, άπό τήν 2ίμην υιός τοΰ 
Χάρωπος καί τής Αγλαΐας δ ωραιό
τατος τών στρι^τευσάντων κατά τής 
Τρωάδος καθ Ομηρον, άλλά καί ό 
πλε’ον αδύνατος καί άνανδρος,καί διά 
τούτο’ έφονεύθη έκεϊ χωσ'.ς νά δείξη 
κανέν σημεΐον άνδραγαθίας .

ΝΙΣΣΑΙΟΣ. τ  ύραννος τις περιβό
ητος καί οίνοποτης . Αίλ,.

ΝΙ ΤΩΚ.ΡΙΣ, αρχαία βασίλισσα τή ί 
Βχβυλώνος, γυνή τοΰ Ναβουχοδονοσο- 
ρος, τής οποία ς εγκονος ύπήρχεν δ 
Δαβύνητος τελ.ευταϊος βασιλεύς των 
Βαβυλωνίων περί τά 604. 561. Π.Χ' 
Κατά τινας δε αυτή ητο γυνή τοΰ 
Εοιλμεροδάχου καί μ ητηρ τοΰ Αα- 
βυνήτου. Ηροδ.

Ν1ΤΩΚΡΙΣ αρχαία βασ ίλισσα τής 
Αίγυπτου, θανατώσασα μέ "άπάτην 
πολλούς τών Αιγυπτίων διά τόν 
πραχθέντα ύπ’  αύτών φόνον τοΰ πρό>ην 
βασιλεύοντος αδελφού της. Ηρο’δ.
.ΝΟΒΑΤΙΑΝΟΣ,εκλέχθηπάππας τά
τό 251, άπό αυτόν εςάθη τό πρώτου



σχίσμα είς τήν εκκλησίαν της Ρώμης* 
ουτος c Παππας δεν έδιδε τήν αφε- 
σιν των αμαρτιών μετά τό βάπτισμα, 
καί δεν έσυγχώρει τον δεύτερον γάμον. 
Απ’ αυτόν ήρχισεν ή Νοβατιανή αί- 
ρεσις.
Ν0ΒΛ02. Ζ, Κωνσταντίνος Νοβλος 

Ν0ΒΛΗ2. Ζ. Ρ’ιχάρδος Νόβλης. 
ΝΟΒΟΖΙΑΤΣΟΒ Ρώσσος άριστος 

■περιηγητής. Ούτος άνεκάλυψε πολλά 
μέρη, τάς Αλεοντας νήσους καί άλλας 
διαφόρους. Η/θει. περί τον δέκατον 
έβδομον αιώνα, Μ. X,

ΜΟΓΑΡΟΛΑ Ιζώτα 4πο τήν Εε- 
ρώνην, πόλιν τής Ιταλίας, γυνή πε
ρίφημος είς τάς σοφάς γλωσσάς, συν. 
έγραψεν αποσπάσματα είς τήν Λα
τινικήν διάλεκτον* άπεθανε το Ι5ΐ0.

Ν0ΔΑΛΗ2 Γαρκίας, το γένος 
Ισπανός, αρ'.στος θαλασσοπόρος τοϋ 
δεκάτου έβδομου αίωνος Μ. X. Π:ρι- 
έπλευσε διάφορα πελάγη, νήσους, κόλ
πους, καί αλλα πολλά παραθαλάσσια 
μέρη καί εδωκεν ωφελίμους ειδήσεις 
τη Γεωγραφία.

νοι/μων, υιός του Φρονίου Ιθα
κήσιου, ος τις εδωκεν είς τόν Τηλέ
μαχον τά πλοϊον, μέ τό όποιον άνε- 
χωρησεν είς τήν ΙΙύλον πρός ζήτησιν 
τοΰ πατρδς του. Ομ. θδ.

ΝΟΜΙΩΝ, πατήρ τοϋ Αμφιμάχου 
ήγεμονος των Καρών είς τήν πολι
ορκίαν τής Τρωάδος Οα.

ΙΟΥΝΙΟΣ Μαρκελλος, γραμματι
κός Γωμαΐος* συνέγραψε περί διάφο
ρου σημασίας τών λέξεων Εξεδοθη

έν Λειψίά τό 1825, Εζη τό390. Μ.Χ- 
Ν0Ν02 ό ιατρός, εζη ε’ί  τήν Κων- 
σταντινούπολιν τό 959, Ελαβε προσ- 
ταγ ήν από τόν βασιλέα Κωνσταν
τίνον τόν Πορφυρογέννητον καί συν
έγραψε μίαν επιτομήν συντόμου ιστο
ρίας τής ιατρικής τέχνης, καί τής 
θεραπείας τών νόσων, ήτις εξεδοθη 
ύπο Ιερεμιου μάρτυρας εν Αργεντοράτω 
το 1568. καί δεύτερον έν Παρισίοις 
όπό Βερνάρδου.

Ν0ΝΝ02 ό πορητής από τήν Πα· 
νόπολιν τής Αίγύπτου’ εζη τό 410. 
Ενησχολεΐτο πάντοτε είς τήν ποιη
τικήν* λέγουσιν ότι ήτο/ εθνικός* 
σώζονται τούτου ποιήματα Διονυσι
ακά είς δύω βιβλία καί παράφρασις 
διά στίχων ποιητικών εις τό κατά 
Ιωάννην ευαγγέλιο·/* έξεδο'θησαν Ελ
ληνιστί τό 1579. εν Ατοερσια ωσαύ
τως καί ή παράφρασις έν Γώμη τό 
1520. καί έν ΙΙααισίοις.

ΝΟ'ΟΡΓ Ολιβιέρος Ολλανδός περι- 
άκουστος καί τολμηρότατος θαλασ
σοπόρος. Ουτος έκαμε τον περιγειον 
αυτοΰ πλοΰν έντός 8, χρόνων. Περι
ήλθε/ άπασαν τήν Αμερικανην σειράν 
τών παραθαλασσίων άκριβως και ολον 
τον μέγαν Ωκεανόν, καί έκαμε πολ- 
λάς άξιολόγους ανακαλύψεις. Αφηκε 
περιγραφήν όλων τών ύπ αυτου 
έπισκεφθε'ντων τόπων, καί γεωγρσφ1- 
κόΛ ατλαντα. ΐί εποχή καύ ήν ούτος ο 
περιβόητος άνήρ εζη. έχρηματι<Ι£ν 
ευτυχέστατη μεταξύ τών Ολλανδών, 
Εζη δε περί τά τέλη “τοΰ δεκάτου
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πέμπτου αίώνος Μ. X.  ̂ ΝΟΧΜΑ2 ό Πομπήλιος, ε’κλεχβη

Ν01ΙΉ2 Ε ρ ’ρ ί*ος»  Ιταλός από άπό τήν Γερουσίαν διάδοχος του 
τήν Βερώνην, χάλλιστος γ ρ α μ μ χ τι-  Γωμύλου το 7)8. Π. X. εις ηλικίαν 
χός· συνέγραψε διάφορα βιβλία εις 40. ετών. Πρέσβεις άπό τήν Ρώμην 
τήν Ιταλικήν διάλεκτον, έστάλησαν προ; αϊτόν ένασχολούμενον

Γί02Σ 1 2 ι  Λοκρή, περίφημος not- είς τήν σπουδήν των νόμων καί 

ήτρια. εζη είς τόν καιρόν τοΰ Ι’όντου τή ς  θρησκείας, έξω τής πόλεω ς,
τοϋ εκ Ταράντων ή έκ Συρακουσών 
τό 3)7 Π. X. σώζονται τεμάχια τινά 
των συγγραμμάτων της έκδεδομενα 
εις τήν ύπό τοΰ Σνεϊόερου συλλογήν 
των Ελλην ίδιον ποιητριών.

ΝΟΣΤΡΑΛΑΜΟΣ Μιχαήλ, ιατρός 
καί άστρολόγος ένδοξος τό 1555. έ - 
ξέδωκε σύγγραμμα, τό όποιον ϊόω/ 
ό βασιλεύς Ερ ρ* ίκος ο δεύτεεος έζή- 
τησε νά ΐδη το'ν συγγραφέα του, καί 
τώ έχάρισε 200 σκούδα χρυσά. Α π ι
θανέ τό 1ο66·

ΚΟΓΕΒΑΣ Ιωάννης άριστος περί 
ηγητής του δέκατου πέμπτου αίώνος 
Ούτος περιήλθε πολλά μέρη καί ε
ξαίρετος τάς Ινδίας, οπού πλησίον 
των άλλων του ανακαλύψεων άνεκά- 
λυψε καί τήν νήσον τής Αναλήψεως.· 
Αΐφήκε δε εις τούς μεταγενεστέοους 
του ειδήσεις τινας περί των ύπ αίτυϋ 
περιηγηθέντων τόπων, Εζη δε των 
ΙΟ. Μ. X.

ΝΟΠΤΗΣ Ζ. Πίτρος Κουιτης.
Ν Οϊ ΜαΝ'ΠΑΧ 02 Γουτίλιος, 

Γάλλος, ποιητής εθνικό;" εζη τό 
400, Μ. X. συνέγραψε ποιηαα ελε
γειακόν εις δύω βιβλία, επιγεαφοαε- 
ον Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό ν .  Εξεόοθη εν 
Οριμβεργη τό 1604.

καί τόν κατέπεισαν νά δεχθή το 
σκήπτρου τής βασιλείας' ήτον δ* 
πλήρης χρηστοτητος καλοκάγαθιας 
οχι τόσον πολεμικός, οαον πολιτικός 
αξιόλογος. Εχαλίνωσε τούς Ρωμαίους 
έμπνεύσας είς αυτούς τήν αγάπην 
των νόμων καί τό σέβας είς Γην 
θρησκείαν' τό σηααντικώτερον δε κα
τόρθωμά του εΤναι ή διαίρεσις των 
πολιτών κατά τέχνας" όθεν και 
εβιάσθησαν ν άφανισωσι τά  παλαιά 
ήθη καί πάθη, καί έπεμελοΰντο ν 
αΰξήσωσι τό σώμα εκείνο είς το όποι
ον διά τής τέχνης συνεσωματωθησαν 
έκαστος καί διά νά τούς άναγκαση 
περισσότερον είς τήν γεωργικήν τους 
έμοίρασεν είς χωοία, καί τούς εδωκε 
έπιστάτας των έργων των περιεργα- 
ζόαενος αυτά αυτοψεί. Απίθανε το 
672. βασίλεύσας χρόνους 42, ό θά
νατός του έπροξένησε λύπην εις ολους 
καθότι περισσότερον άπό τόν Γωμυ- 
λον ενησχολεϊτο είς τήν ευτυχίαν τής 
Ρώαης. Εκτισε πέντε μοναστήρια.

t ft ,  ,  I y  %Θ:λουσ; τινε^, οτι α^τος εγνωρι,* και 
ελατρευε τόν άληθήΘεόν, τόν όποιον 
πολλα/οΰ άναρέρει' εμπόδιζε τήν 
παράστασιν των θεοτήτων είς εί*ον*ί
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*ιί σλ ΐμ *  σωματικόν, καί διά τοϋτο εμύνησαν εις τό στράτευμα τό γ* 
βί Ρωμαίοι δέν έβαζαν ε!ς τούς ναούς νόμενον* εκρυπτε δέ ό Απρος τον βά- 
των άγαλματα. νατον δια νά άρπάση αυτός τόν*

ΝΟΓΜΕΡΙΑ,ΝΟΣ Μάρκος Αύρήλιος ίρόνον, άλλ’ άπετυχε καί ελαβε καί 
Αύτοκράτωρ των Ρωμαίων, υιός τοΰ αύτός την Ιδίαν ποινήν.
•Κάρου τοϋ ε’κ Ναρβωνίσης τής Γαλ- ΝΟϊΜΗΝΙΟΣ Χπαμειεύς, από τή ν
λίας. Ητο πολλά ενάρετος' ενησχο- 
λεΐτο πάντοτε είς' τάς ύπσδόσεις τής 
•πολιτείας, καί κατεγίνετο εις τήν 
μελέτην των επιστήμων άγαπωμενος 
από τοΰς υπηκόους του. Ουτος πο
λέμων κατά των Σχρματων, είχε συμ
μάχους τόν πατέρα του καί αδελφόν 
του Καρΐνον, καί αύτο9ι μαδώνπαρχ 
τίνος, οτε οίΠεροαι νεωτεριζουσι κατα 
τά  άνατολικά μέρη του βασιλείου, 
ευθύς «δραμε κατ ε’κείνών, καί πολ- 
λάκις ελθών είς μάχην ένίκησεν' ‘ Ε- 
κυριευσε δε καί τήν Κόγχην καί τήν 
Κτησηφώντα, πόλεις των Περσων 
λαμπροτάτας1 καί στρατοπεδεύσας 
περί τόν Τίγρητα ποταμόν, δ μεν 
πατήρ του εκτυπήθη από κεραυνόν, 
καί άπόθχνεν, αυτός δέ δολοφονείται 
υπο του Απρου τοϋ πενθεροΰ του. 
Επειδή δ Νου μεριανός ίχων πονό- 
φθαλμον, καί ίντεϋθεν μή δυνάμενος 
νά δεχηται τήν επίρ’ρ οιαν εξωδεν 
τοΰ άέρος, έμβήκεν είς άμαξαν πε- 
ρΐτειχισμενην μέ δέρματα κύκλοδεν, 
και οδτω κ*9’ οδόν εκινεΐτο. Ενταίδα
• λοιπόν λαβών ευκαιρίαν ό Απρος, 
' , » , , , ,τον εφονευσε, και απεκρυπτέ τον

θανατον, με'χρις ο3 οί έπόμενοι αί-
σδανδ εντες την άποφοράν τοϋ νεκρού,
περιειργάσδησαν τήν άλήδε’.αν, καί

Συρίαν νεοπλατωνικός φιλόσοφος· Ε~ 
γράψε περί τής των ακαδημιακων περί 
Πλάτωνος διαστάσεως* τοΰ’τοτό σύγ
γραμμα μάς εφύλαξεν δ Εύσέβειος.

ΝΟΤΜΗΝΙΟΣ ρήτωρ, εγραψε περί 
λεξεως σχημάτων, καί συναγωγήν 
χρειών, τοΰ θουκνδίδον καί Δημεσθό- 
νους, και παραμυδιτικδν εις Αντίνοον· 

Ν0ΤΝΕΖΗ2 Πε'τρος, άπό τήν 
Πορτογαλλίαν, σοφός μαθηματικός 
καί συγγραφεύς τοΰ βιβλίου τής 
Ναυτικής. Απε'δαν* τό 1517,

ΝΟΤΝΕΤΗΣ Βαλβόας, τά γόνος 
Πορτογάλλος, άριστος περιηγητής το** 
αιώνός του. Ουτος περιήλδε διά ξη- 
ράς καί διά θαλάσσης άπάσας τάς 
Ηπείρους, καί εκαμεν άξιολογους α
νακαλύψεις. Αφήκε σύγγρα μμα επ ι. 
γραφόμενον παγκόσμιος, περιγραφή 
τό όποιον χαίρει μεγάλην ΰπόληψιν. 
Κζη δε περί τόν δεκατον πόμπτον 
αιώνα Μ. X.

ΝΟΪΝΝΟΣ Τριστάνος ένδοξος, πε- 
ριηγητής τοϋδεκάτουτετάρτου αίωνος 
Μ. Α. Ουτος μετά τοϋ Αντώνιο1* 
Γονζαλετη άπόπλευσαν τόν μεγαν* 
Ωκεανόν, καί έκαμαν άξι°λο’γους α
νακαλύψεις, περιεπλευσαν προσέτι 
διάφορα πελάγη καί διώρδωσαν τούς 
θαλασσίους πίνακας* ίδωααν δε καί



χαλάς ειδήσεις τή Γεωγρ*'?1®·
ΝΟϊΡΟΔΗΝ Μαχμούτης, ένδοξος 

Πρίγγιψ τής Συρίας, Μεσοπο
ταμίας, καί τής Αίγυπτου. Οί Οθω
μανοί έως τήν σήμερον τον νομίζουν 

μόνον ώ ; μεγαν βασιλέα, αλλά καί 
ώ$ άγιον· Ούτος έκτισε νοσοκομεία, 
εστάλη πρώτος ος τις έσύστησε κρι- 
τήριον δικαιοσύνης διά νά μήν αδι
κώ, ται οί υπήκοοι του' ένόμιζε τόν 
ίαυτον του, ώς φύλακα των κοινών 
βησαυρών' δεν έτρωγεν άλλο άπό ψω- 
μιον καί καρπούς των δένδρων, καί 
έπινε νερον καί γάλα* άπε'θανεν εις 
τήν Δαμασκόν τό 1174, εις ηλικίαν 
51 χρόνων.

ΝΟΓΣΣΑ2, η Νουμας Αντώνιος, 
αρχίατρός τοϋ Καίσαρος Αύγουστου, 
τό 70. Π. X. τόν όποιον και Ιάτρευ- 
βεν άπό μιαν θανατηφόρου άσθενειαν, 
διά τό όποιον ό Αύγουστος έπειτα 
τόν ετίμησε με μίαν ?ηλην είκόνος. 
Φαίνονται ύπό τό ονομά του δύω συγ
γράμματα εις Λατινικήν διάλεκτον.

ΝΪΜΦΑ1 ΟΣ , ιεουσικός τις έκ 
Κυδωνιάς πόλεως τής Κρήτης. Αίλ.

ΝΓΜΦΗΣ, Ηρακλεώτης, έγραψε 
μίαν ιστορίαν περί των διαδόχων

τοΰ Αλεξάνδρου καί απογόνων του, 
έως Πτολεμαίου τοδΕΰεργετου,εΐς τούς
χρόνους τοΰ όποιου εζη εις βιβλία 24.

ΝΣΜΦΟΛΩΡΟΣ, εις των επισήμων 
πολιτών τώνΑβδήρων εν Θράκη Ηρόδ.

Ν£?Ε ό δίκαιος· οτε άπό τόν κα- 
τακλεισμόν έπνίγησαν όλοι οί άνθρω
ποι αυτός μετά τής οικογένειας το* 
κατά προσταγήν Θεού εσώ9η εις ενα 
μεγάλον πλοϊον Κιβωτόν κάλοΰμενον, 
τό όποιον είχε προκατασκευάσει, καί 
εις τό όποιον διεφύλαξεν εαυτόν καί 
παντός είδους ζώα. Από τούς τρεις 
υιούς του Σήμ, Χάμ, καί 1άφε9 ·- 
πληθύνθη πάλιν & κοσμος, καί οί 
απόγονοί των διεσπάρησαν εις ολα 
τά μέρη τής γης. Οί Σημώται ε ίί 
τήν άνω Ασιαν, οί δε Χαμήται εις 
τήν Αίγυπτον καί εις τήν Αφρικήν, 
οί δε ΙαφεΟΐται εις τήν Ευρώπην, 
Ο Νώε προ τοΰ κατακλυσμού εφύ- 
τευσεν άμπελον, εφεύρε τόν τροπον
νά κατασκευάζωσι τόν οίνον άπό 
τήν ς-αφυλήν.

ΓίΩ ΝΑΚΡΙΣ γυνή τού Αυχάονος, 
βασιλόως τής Αρκαδίας, άπό τής 
όποιας άνομάσΟη ή αυτόθι πόλις 
Νώναχρις. Παυσ.

Χάβ, Βισαβ το γένος Γάλλος, εν- Ουτος συνεγραψεν εν αθάνατον συγ- 
δοξος άνατόμος και φυσιολόγος άρίφος. γραμμα περί ζωής καί θανάτου’
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Αλλα μόλις εφάνη «ίς τόν Ορίζοντα 
των επιστημών ο λαμπρός οΟτος 
άστήρ, καί το ζοφερόν τοϋ θανάτου 
νεφΟς έκάλυψεν. Ετελεύτησεν ό νέος 
φυσιολόγος κατά το εικοστόν ε/τον 
τής ηλικίας τον έτος, ώς πρός τήν 
ζωήν μεν, βραχύβιος, ώς πρός την 

δόξάν Si» μακροβιότατος. Ηνδει υέ 
•περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου ογδόου 
αΐώνος Μ. X. '

Αχδ Λχγκόυβέρος Αγγλος το γένος 
«Τς από τού ςέπισήμους μχδητάς τοΰ 
αειμνήστου Κοο/., Ουτος περιεπλευ- 
06 τον μεγάλον Ωκεανόν και χνεκχ- 
λυψε περίπλουν τινά μεταξύ των 
δυτιχοβορείων παραθαλασσίων τής 
Αμερικής. Αυτός προσδιωρισε πολλά 
μέρη των δοτικονοτίων παραθαλασ
σίων τής Νέας Ολλανδίας, τής Ζε- 
ελανδίας των Σχνδολ 'χιών νήσων, 
καί κατ εξοχήν των δυτικοβορείων 
τής Αμερικής παραθαλασσίων. Ταΰ- 
τ*  πάντα έξιχνιάσθησαν άκριβέςατα 
καϊ με πολλούς κινδύνους, από τής 
30. μοίρας, μέχρι τής 61. δια τής 
οομβοηδείας τθο Λιοτενάντου, όστις 
ίκυβέρνα τό δεύτερον καρχοιον, καί 
δια τής συνκοι/ω/ιας τοΰ Ισπανοΰ 
θαλασσοπόρου Κονάδρα τοΰ Βοδεγα, 
καί άλλων Ισπανών, οιτινες έπέμ- 
φθησαν εκεΐσε ΐνα παραδώσωσι πά
λιν εις τούς Αγγλους χόν Νούτκαν 
πορθμόν. Προσέτι έξέδεσεν πίνακα 
δρθόν των Σανδβλιχίων νήσων, τάς 
όποιας ό ήγεμών τη- Οοαί'ας παρε- 
χώρησε μετά τελετής όποτήν εξουσίαν

των Αγγλων. Ηνδει ο’ τος 5 περιβό- 
ητος άνήρ περί τό 1705 Μ. X. 
χαίρων μεγάλη' ύποληψιν.

2ΑΝ®ΙΚΛΗΣ στρατηγός των Ελ
λήνων καί Αχχϊχς. ΗενΟφ. Ανάο.

ΖΑΝΘΙΠΠΙΙ, γυ»η τοΰ Σωκράτους 
ήτις τώ επρσξε/ει μεγαλην Ινοχλησιν 
καί εγκωμίαζε τόν εχντον της λέγου- 
σα, ότι ήτο πολλά ήσυχος, καί ότι 
δ σύζυγός της επέστρεφε πάντοτε εις 
τόν οίκον του σοβαρός" ’δε Σωκράτης, 
λεξικό; Ιταλικόν ένδοξων ανδεών.

ΕΑΝΘΙΓΙΠΟΣ, υίος τοΰ Με'λλαντος 
φονευδεις υπο τοΰ Τυδεως μετά των 
αδελφών αΰτοΰ' Απολδρ. 2. Χίος τοΰ 
Αρίφρονος, καί πατήρ τοΰ μεγάλου 
Περικλεούς, παρενρεδείς εις τήν κατά 
των Περσών νίκην των Αθηναίων έν 
Μυκάλη, καί έγκαλεσας πρώτος τόν 
Μιλτιάδη/ έπ εκκλησίας, διά τήν 
κατά τής νήσου Πάρου άτυχή επι
χείρησή/του.. Ηροδ. 3 ) 0  πρεσούτερος 
των παίδων του Περικλεούς περιβό
ητος διά τόν άσωτον καί αχαλίνω
το’/ βίον του, άποδανών ύπό τοΰ συμ
βάντος λοιμοΰ έν Αδήναις,. Πλάτ. 
4 ) Λακεδαιμόνιος ςρατηγός, ος τις 
έλθω·/ εις βοήθειαν των Καρχηδο/ίων 
με έν σιομα Σπαρτιατών "έπί του 
πριότου Καρχηδονικοΰ πολέμου ήλευ- 
δέρωσε τήν Καρχηδόνα από τήν έπ- 
απεΛουμενην υπό τών Ρωμαίων παν. 
τελή καταστροφήν της, νεκήσας κατά 
κράτος τήν Ρωμαϊκήν δύναμιν, καί 
αιχμαλωτίσας καί αυτόν τό» <ςρα- 
τηγόν των Ρωμαίων Ραγουλον’ αλλά



μίχρι τέλους («.n δυνάμεις νά ύπβ^
fLClVTI T O »  φ θόνον τ 5 »  K « f X n S o v i « » V ,
έπεστρεψεν, ώς λόγεται, μετά κιν
δύνου εις τήν Λακεδάίμονα. Πολύβ.

ΕΑΝΘΟΖ υίός τοϋ Τριόπου, βασι
λεύς Τροιζήνος, ίίςτις ελθών (is μί
αν. Ατιοικίβν Πελασγών, κχτωχησεν 
ski τής νήσου Λέσβον, καλε'αας χυ
τήν ίκτοτε Πελασγίαν. Καλλίμ. 2) 
Ο- τελευταίος βασιλεύς των Θηβών, 
φονευθείς δ°λίως ύπό τοϋ Μελάνθου 
βασιλεως των Αθτ·νων, μετά τον θά 
νατον του όποιου έσύστησχν οί Θη
βαίοι τήν Δημοκρατικήν πολιτείαν, 
3 ) Σάμιός τις, ος τις εφερε τήν 
περίφημου ίταίραν Γοδωπην εις τήν 
Αίγυπτον. Ηρόδ. 4 ) Αρχαιότατος 
λυρικός ποιητής Ελλην, άκμάσας 
πρά ιοϋ Στησιχώρου Αθην. ΙΒ. 5.) 
Αρχαίος ιστοριογράφος εκ Λυδίας, 
άναφερομενος ύπό του Διονυσίου 
τοϋ Αλικάρνάσόως εν τη Ρώμη άρχ. 
ά. κίίτά Σουίδαν εγεννήθη: είς Τας 
Σάρδεις»' ~ καί συνόγράψε Λνόιακων 
'βιβλία 4 Φαβρ. Ελλ. βιβλ. It.

ΕΑΝΟΣ, από τήν Συρίαν, έστάθη 
πρώτος, ος τις έσύναξεν 70000 αιχ
μαλώτους είς τήν Σικελίαν, καί έ
καμε πόλεμον με τόΰς *Ρώμάνους, ό 
επωνομασθείς πόλεμος των αιχμα
λώτων..

ΕΕΙΝ ΑΓΟΡΗΣ, ή 3εναγόρ*ς· πο
λίτης τις ίζ  Δλικαρνασοΰ, διορισθείς 
ύπό τοϋ Ηερξου Σατράπης τής Κιλι
κίας, Ηρόδ.

ΒΗΝΑΓΟΡΑΣ, Ρόδιός τις περιβό

ητος διά τήν μεγάλη» του οινοποσίαν. 
Δ ΐλ. Ποικ. ί ς .  12.

ΕΚΝΑΡΚΗΣ, πατήρ τοϋ Αριςο? 
μένους έξ Α ιγίνης, άθεν Εενάρκειος 
Πίνδ.

ΕΕΝΑΓΧΟΣ, Ελλην, ποιητής κωμι
κός, >·ίός τοϋ Σωφρονος' εκ των κω
μωδιών του σώζονται ολίγα λείψανα 
έν τη τοϋ Ερτε'λου καί Γροτίου συλ
λογή. Αθην. Φαβρ. Ελληνικά β ι
βλία 11*

ΕΕΝΙΑΔΗΣ, πλούσιός τ ις Κορίνθ ι
ός, ός τις αγοράσας τόν κυνικόν φ ι
λόσοφον Διογένη», άφήκεν αδτόν 
πάλιν ελεύθερον εμπιστευθείς τήν δι
δασκαλίαν τοϋ υιοϋ του, 2 ) Αρχαίος 
τις φΛοσοφος Ελλην, γεννηθείς είς 
τήν Κόρινθον. Φαβρ. Ελλ. βιβλία 11;

ΞΕΝΙΑΣ Αρκάς, είς των Ελλή
νων ςρατηγων, οσοι έξεστράτευσαν 
μετά τοϋ νεωτερου Κύρου, κατά τοϋ 
βασιλεως Αρταζερξου. Ηενοφ. άνχβ’ 
ά. 2) Πλούσιός τ ις  πολίτης εξ Η- 
λιδος εν Πελοποννήσω . Εενοφ.

εΕνοκλε'ης , στρατηγός των 
Λακεδαιμονίων. 2) Ποιητής τραγι
κός Αθηναίος, πατήρ τοϋ Κρατίνου, 
νικήσχς τόν Ευριπίδην εις τούς έν 
Αθήναις δραματικούς αγώνας τήν 91. 
Ολυμ. Αίλιαν. 3) Χίος τοϋ Κρατι- 
νοο, ποιητής τραγικός, ολίγου 
λόγου άξιος, χλεοαζόμενος πολλαχοϋ 
ύπό τού Αριστοφάνους. Βχτραχ-' 

ΕΕΝΟΚΛε Ι ΔΗΣ, ναύαρχος^ τ$» 
Κορινθίων , θουχ. 8) Ποιητής Ελλην · 
Δημ.

10



ΕΕΝΟΚΡλΤΗΣ, είς «5> ενδοξο- 
τε'ρων φιλοσόφων της παλαιάς Ελλά
δος· έγεννήθή εις την Χαλκηδόνα · 
παιδιόθεν ενησχολεϊτο εις τήνσπουδήν 
τοϋ Πλάτωνος, προς τόν όποιον «ίχβ 
πάντοτε με'γα σε'βας* τον συντρόφεύ- 
ccv εις τήν Σικελίαν, καί ό Διονύσιος 
ο τύραννος έφοβεριζε τον Πλάτωνά, 
ότι μίαν ημέραν ήθελε τοϋ κόψει τήν 
κεφαλήν, δ δέ Εενοκράτης άπεκρίθη, 
ότι οΰδείς ήμπβρεΐ νά εκτελε'ση τοϋτβ 
όνόσω διατηρείται ή ϊδική του· ε’φε- 
ρετο πάντοτε μέ ριεγάλην σωφροσύ
νην, δέν ήγάπα τάς τρυφάς καί τ ά  
πλούτη, οϊτε τούς επαίνους· ήτο p.s- 
τριος εις τά φαγητά, διά τοΰτο καί 
πολλάκις τά ερ ριπτε βλαπτόμενα 
από τήν πολυκαιρίαν' οθεν οί Ελλη
νες ελεγον το τυρί του Ξενοκράτους, 
όταν εν πράγμα ήτο πολλά παλαι
όν, Ο μεγάς Αλε'ξανδρος τ<? εστειλε 
άρκετά χρήματα δώρον, καί κρατήσας 
μόνον 30, σκούδα τά λοιπά τά 
επεστρεψεν, καί τ'-;1 εμήνυσεν, οτι ε- 
χει ανάγκην περισσοτε'ρων αυτός,διότι 
τρε’φει πολλούς. Μιαν ήμέραν «ευρισ
κόμενός εις ενα συμπόσιον, όλοι ώμί- 
λουν καί αυτές έσιώπα, είς τον ήρω- 
τήσε τήν αιτίαν, καί άπεκρίθη, οτι 
πολλάκις μετενόησε διότι ώμίλησε, 
άλλά ποτέδιότι εσιώπησεν,Ελεγεν,οτι 
πρεπει νά δένουν τά ώτα των παιδιών 
με φασκας δερμάτινους, διά νά τά 
διαφυλαττωσιν άπο τάς διεφθαρμ,ε'νας 
ομιλίας πολύ περισσότερόν από τούς 
άθλητάς, οι οποίοι υπερασπίζονται

από τά τόξα των. ϋζη  τό 350.Π.Χ. 
άπε'θανε πεσών τήν νύκτα επάνω ε ίς  
εν άγγεϊον χάλκινον. Τδε λέξ Ιταλ. 
των ένδοξων άνδρών.

ΒΕΝΟΚΡ ΑΪΤΗΣ, Αφροδισιεύί'κατά 
Φαβρίκιον καί Σάξιον εζη τό 40'Μ,Χ. 
κατά δέ τόν Σπρεγγαλ τό 90, Π,Χ, 
Εγραψε περί τής άπό των ένυδρων 
τροφής. Τό σύγγραμμα τοΰτο μάς δί*
δ®ι ΐδε'αν των Ιχθυολογικων γνώσεων 
των παλαιών- έξεδόθη είς τα ΓΙαρισια, 
τό 1814. υπό Α. Κοραή.

ΞΕΗΟΚΡΙΤΟΣ, λυρικός ποιητί,ς, 
"Ελλην εκ Λοκρών των Ιν ίτ α λ ία , 
ούγχρονος τοϋ Στησιχώρου, δ επινο- 
ήσας τήν Λοκριον αρμονίαν. Δ’.ογ. 
Λαε’ρ.

ΕΕΝΟΦΑΝΗ2 δ Κολοφώνιος, αρ
χηγός. . τής Ελεατικής .. αίρόσεως, 
έξορισθείς εκ τής πατρίδος του, υ
ποκείμενης εις τούς Πε’ρσας ήλθε καί 
κατωκησεν είς τήν Ελαίαν είς τήν 
μεγάλην Ελλάδα, όπου έθεμελιωσβ 
τήν σχολήν ταύτην. Εκ των συγγραμ
μάτων του δεν σώζεται κάνεν* αι 
δόξαι του μάς είναι γνωσταί έκ των 
συγγραμμάτων των μαθητών του · 
Εζη τό 550. Π.Χ.

ΗΕΝΟΦΑΝΤΟΣ, ποιητής Διθυράμ
βων έν Αθήναις, πατήρ τοϋ Ιερονυ- 
μου. Αριστοφ.
βΕΝΟΦΙΑΟΣ,φιλόσοφος Πυθαγορικος 

καί μουσικός έκ Χσλκίδος πολεως τής 
Θράκης,σύγχρονος τοϋ τυράννου Διονυ
σίου τοϋ νεωτε’ρου, ζήσας 195 ετη.Λου.
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ΧΒΝΟΦ&Ν, υιός το 3 Γρ άλλου, 
Αθηναίος, δ ίπικληίεΐς Αττική 
Μέλισσα* φιλόσοφος, ιστορικός, και 
στρατηγός άριστος. ΕστάΟη είς 
των ενδοξότερων μαθητών τοϋ
Σωχράτους* εις αυτόν έσπούδασε την 
Φιλοσοφίαν» καί Ηβικήν- ήτο
καί «δτός είς των συναναβάντων 
μετά τοϋ Κόρου δια να πολεμήσουν 
τον Αρταξε'ρξην, άφοΰ όμως επεσεν ό 
Κόρος είς τήν μάχην καί έπε'στρεφον 
οι Ελληνες, άνε'λαβε τήν αρχιστρα
τηγίαν, καί τους ώδήγησε μετά μεγά
λων κινδύνων και ταλαιπωριών εις 
■τήν Ελλάδα. Κατ άρχάς ήτον, άρ- 
χιστράτηγος ό Κλέαρχος, αφού όμως 

- i  Τισαφερνης με απάτην τόν εφόνευ- 
σε, καθώς καί τούς άλλους στρατη
γούς τοϋ στρατού, εκτοτε ό Ξενοφών 
ελαβε τήν αρχιστρατηγίαν καί τήν 
διεύθυνσιν των στρατευμάτων,· κχ ι 
τούς ώδήγησεν είς τήν Ελλάδα. Αλ
λά. καί ουτος ίσχάτως έδιώχθη από 
τάς Αθήνας διά συνέργειας- τοΰ βα- 
σιλε'ως Αρταξερξου, καί άπε'ρόσεν εις 

• τήν Κόρινθον,οπού συνε'γραψε τά πε
ρίφημα συγγρχμματά του, τά ό
ποια είναι τά  ακόλουθα, ά. Κόρου 
παιδείας βιβλία 8. β· Κόρου Ανά- 
βασις. βιβλία 7. γ. Ελληνικών βι
βλία 7.δ.' Απομνημονεύματα βιβλίαΑ. 
ε .’ Οικονομικά· <»· Λακεδαιμονίων 
πολιτεία, ζ . ’ Αθηναίων πολιτεία, 
η .’ Συμπόσιον φιλοσόφων, θ. λόγος 
είς Αγησίλαον τόν βασιλέα, ι. Ιε
ρών ή τυραννικός, ια. περί Πόρων.

ιβ .' ΙππαρχικόςΓ ιγ ,' Περί ιππικής
ιδ· Απολογία Σωκράτους πρός τούς 
κριτάς. ιε. Κυνηγετικός, καί τινες 
επιστολαί, Εζεδόθησαν ολαόμον κατά 
διαφόρους χρόνους καί πόλεις. Η &.· 
κριβεστέρα εκδοσις είναι τοΰ θειμ ί- 
ου είς τήν Λειψίαν τό I7fi3. εις 4„ 
τόμους. Εζη τό 355 Π. X.

ΞΕΝΟΦΏΝ ό Εφε'σιος' συνήγραψε 
των κατ Αβροκόμην καί Ανθιαν Ε 
φεσιακων βιβλία 5. Η Μυθιστορία 
του είναι πολλά μέτρια, καί γεμάτη 
από συμβάνταχπίθανα* τόΰφοςτουείναι 
άπλοΰν.Λε'γουσιν,ϊτι εζη τό 400 Μ.Χ.

ΗΕ'ΟΦίΙΝ, ςρατηγός των ©ηβών* 
θουκ. 2) Ελλην ίςοριογράφος, τοϋ 
οποίου άναφερονται βιβλία τινα επί· 
γραφόμενα Ιταλικά καί Κριτικά, 
παρά Στεφ. Βυζ.

ΞΕΞΪ02 Δομίτιος, ύπατος των 
Ρωμαίων* αριστος πολεμιστής καί 
σοφός άνήρ. Ο υτος εκίνησε πόλεμόν 
κατά των Γάλλων των κατοικούντων 
ύπεράνω των Αλπεων, καί εςεπολιορ- 
κησε τήν Αρβε'ρνχν τήνμεγίστη· πολιν 
αυτών. Είχον δε οί Γάλλοι ςρατη- 
γόν τον Βιτοό'ιτον πρός τόν όποιο· 
πολεμήσαντες οί Ρωμαίοι περί τόν 
Ροδανόν ποταμόν, διίφθειραν πλήθος 
τής ςρατιας αύτοϋ, ελαβον δε καί 
αυτόν αιχμάλωτον, καί πλήθος 
πολύ λαφύρων, ώστε έκ των ίν 
τοΐς τραχήλαις των πολεμίων στρε 
πτών, έστειλαν είς τήν Ρώμην 
πολύ βάρος χρυσίου* καί εκ τούτων 
των έργων εθριάμβευσεν ό
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προπορευομενου tv τω θριαμβω και 
τοϋ Βιτουΐτου.

ΕΕΡΗΗΣ, «ιός τοϋ Δαρείου, «*(*.— 
πτος βασιλεύς των Περσών* άνεβη 
εις -εόν θρόνον τό 485 Π. X. είχεν 
αδελφόν όνόματι Αρτάβαζον. Εξηκο- 
λούθησε τάς προετοιμασίας του πα- 
τρός κατά τ ις  Αίγυπτου, καί λαμ- 
βάνων καλ.όν τέλος εκίνησε καί κατά 
«τής. Ελλάδος μό μυριάριθμα ςρα- 
τεύματα καί 1000 πλοία, ενω ήρ- 
χετο κατ’ αυτής, κατεσκεόασε μίαν 
γε'φυραν εί; τόν Ελλήσποντον, διά νά 
διαβοϋν τά στρατεύματα του εις την 
Ευρώπην, καί εκοψε τόν λαιμόν τον 
ορούς Αθω, καί άπίρασαν τά πλοία 
τθ« διά θαλάσσης δΐ αύτοΰ* αλλά 
δυστυχήσας ε!ς τάς μάχας, καί τάς 
ναυμαχίας του κατά των Ελλήνων, 
επε’στρεψεν εις τήν^Ασίαν, καί αφή - 
κε τόν αρχιστράτηγον Μαρδονιον 
μέ 300000 χιλ. ?ρατιώτας, ος τις 
καί αδτός ενικήθη κατά κράτος, 
καί ελαβε τε'λος ή πολυθρήλλητος 
αυτή εκστρατεία τοο βαρβάρου* οθεν 
μισήσας τά πολεμικά εδοθη εις τάς 
τρυφάς, διό κ.αί ό Αρτάβανος ό Υρ- 
κανός επιστάτης των σωματοφυλά
κων του τόν έφόνευσεν κοιμώμενον. 
τό 465, Π. X.

Ε,ΕΡΟΪΖ ένδοξος Γάλλος, άρ.στος 
γεωγράφος καί περιβόητος περιηγη
τής. Ουτος περιε’πλευσε τόν μύγαν 
Ωκεανόν* εξίχνιασε τάς Πασχαλιους 
νήσους’άνεκάλυψε τον Γαλλικόν λ ι
μένα (πορτ δε φρανσαί) καί τήν νή

σον Νε'κερ. προσδιωρισεν άκριβε'στερον 
τήν Ααδρονίαν νήσον Ασουμψιόνα, 
καί εκοινολογησεν ειδήσεις αξιόλο
γους περί των Φιλιππινών νήσων. 
Μετά ταϋτα, προσδιώριαεν ακρι* 
βεστερον τήν Φορμόζαν, τάς Λλιευ- 
τικάς νήσους, τάς Λικουίας νήσους, 
τά παραθαλάσσια τής χερσονήσου 
Κορε'ας, πολλά των δυτικών μερών 
τής Ιαπονιας, τήν θάλασσαν τής 
Γεδσόνος, τά  παραθαλάσσια τής 
Μανζδαρίας, καί τήν μεγάλην νήσον 
Σαγαλιαν, Μετά δε ταΰτα άνεκάλυψε 
τον ομώνυμον αυτω πορθμόν τόν με
ταξύ τής Σαγαλίας καί τής Γεδσό
νος, καί άπε'πλευσεν εις τήν Καμ- 
τσάσκαν* όρμηθείς δε άπό τής χερσο
νήσου ταύτης, προσδιωρισεν άκριβε- 
στερον τήν θέσιν των τοϋ Βουγαινβιλ- 
λου ναυτικών νήσων. Ηνθει δε περί 
τό 1790. Μ, X.

0ΗΜΕΝΗΣ Φραγγΐσκος, ένδοξος 
πρεσβυς τής Καστε'λλης επαρχίας 
τής Ισπανίας, Ούτος ήγάπα τάς 
επιστήμας, ε σύστησε σχολεία δια
φόρων τεχνών χαί επιστημών* άπε- 
θανε τό 1517 με φαρμάκι.

Ε1ΦΙΑΗΝ02 Ζ, Ιωάννης Ξιφιλή-
*°ς. „

ΕΟΥΘΟΣ, υιός τοϋ Ελληνος, όστις 
διωχθείς άπό τήν βεσσαλίαν υπό 
τοϋ άδελφοϋ του ήλθεν εις τήν Ατ
τικήν, οπού ενυμφεύθη τήν Κρεουσαν 
θυγατέρα τοϋβασιλεύοντος Ερεχθ^ως, 
με τήν όποιαν ίγε'ννησε τόν Αχαιόν 
καί 1ων*. Μετά τόν θάνατον τοϋ 1
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Ερεχθεως διωχθείς κ«< <*πό τήν Ατ
τικήν, ηλθεν Λς W  Αίγιάλειαν 
τής Πελοπόννησου, όπου χαί απίθανε.

ΕΙΤΣΤΟΪ Δ, ίπίσκοπος Ρώμης, 
"ίος ψαρα W 0?» όςτις διά τό φιλο- 
μαδε'ί του επαινείται μέν, ψέγεται 
Si διά τάς δεισιδαιμονίας του, διά 
τήν άδιάντροπον ασέλγειαν, καί τήν 
άκραν αδτοΰ φιλαργυρίαν, διά τήν 

όποιαν καί εορτάς νέας ίθίσπισε νά

τελώνται β’ς τήν Δυτικήν «χχληαι'αν, 
ώς τοϋ Ιωσήφ τοϋ Φραγκίσκου, τής 
Αννης, καί άλλων. Διά νά ΰποτάξ^ 
Si πλούσιας δεσποτείας «!ς ίαυτόν 
καί εις τούς ανεψιούς του, οΐτινες 
ήσαν ως είπεΐν αναρίθμητοι, καί νά 
ύψωση τήν επαρσίν του εως είς τό; 
ουοανόν, πάντα τά δίκαια καί νό
μιμα εχάλασε. Ην 9st περί τον δέ
κατου πεμπτον αιώνα Μ. X.

Ο
ΟΒΊΔΙΟΣ Νάσων, εγεννήθη είς 

το ΣοΠλμβν πόλιν τής Ιταλίας’ εζη 
με δόξαν είς τήν Ρώμην επί Αύγου
στου Καίσαρος. Ούτος ό περίφημος 
Λατίνος ποιητής εξωρίσθη, διότι χα
βάς αυτός αναφέρει εγραψε στίχους 
πολλά έλευθερους* απίθανε τό 17 Μ 
X. Τά ποιήματατου εξεδο'θησαν είς 
δίάφορα μίρη της Εδράπης.

ΟΒΙΕΔΟΣ Γουζάλης γενικός έφο
ρος τοϋ εμπορίου τής Αμερικής, επί 
της βασιλείας Καρλου τοΰ πέμπτου. 
Εγραψε τήν ιστορίαν των Ινδιών, 
ήτις χαίρει μεγάλην δπόληψιν.

Ο’ΒΕΛΟΣ Θωμάς, Αγγλος άριςος 
περιηγητής τοΰ αίώνόςτου*' ούτος 
περιήλθε τάς Ινδίας, τήν Αρμενίαν 
καί τήν Ανατολήν, καί εγραψεν α
κριβώς περί τών μερών, τούτων, καί 
ίξίθεσε γεωγραφικόν χάρτην. Εζη δε 
περί τό 1785 Μ. X.

ΟΓΕΛΑΣ, Ζ, Νικοίσας Ογίδας.
ΟΓΑΕΘΟΡΠ02 Αγγλος το γένος*, 

εχρημάτισεν άριστος περιηγητής κα
τά τήν Αρκτικήν Αμερικανήν Γεωργί
αν, ό'που κατέθεσε νεαν αποικίαν το

1732 Μ X.
ΟΔΕΗΧΟΣ ό εκ Πορτενάνης, Αγ

γλος, άριστος περιηγητής. Ουτος 
περεήλθεν άπασαν τήν Ασίαν, κίνη- 
σ«ς άπό τών παροιθαλασσίων τής Mow 
ρηςθαλάσσης, καί κατήντησεν εως τήν 
Κίναν, ινα κηρύξη τον Χριστόν είς 
τά  εκεί έθνη. Τοΰτο εγινεν αίτια 
νά περιελθη ακριβώς ολην τήν Ασί
αν, αί ειδήσεις τοΰ όποιου, έδωσαν 
μίγα όφελος είς τήν Γεωγραφίαν. 
Εζη δε τό 1340. Μ X.

ΟΛί ΝΗΣ ίερεός, μονάρχης καί 
ποιητης, Ανεφάνη από τά δυτικά 
μέρη τό 70 Π X, ίκυρίευσε τήν 
Δανίμαρκίαν, Ελεγον, «τ ι Ιπράλιγ*



τα μέλλοντα, καί άνε’αταινε νεκρούς. 
Αφοΰ ε&ωχε τέλος είς τάς νίκας του. 
εκραξε τούς φίλους του, καί εμπροσ- 
βεν των έκτυπήθη μέ μίαν λόγχην* 
αποθνήσκων δέ ελεγεν, ότι υπάγει 
να καθήση μεταξύ των Θεών. Ολη η 
μυθολογία τών Ισλανδών βχει τόν 
Οδίνην διά άρχηγόντης* όλοι δέ οί 
βασιλείς των μερών εκείνων επβιτα, 
διά νά έχουν το σέβας και την ύπό- 
ληψιν των ανθρώπων, ελεγαν ότι ε ί
ναι υιοί τοΰ Οδίνου. Εις αυτόν απο
δίδουν το μυθολογικόν βιβλίου έπι- 
γραφο'ριενον, Εδδα, καί διάφορα ποι- 
ηριατα. Ο Παράδεισος τοΰ Οδίνου 
εφυλάττετο μόνον δΐεκείνους οΐτινες 
εκαριναν μεγάλες ανδραγαθίας, καί 
ηνωσαν τήν πολιτικήν μέ τήν 
θρησκείαν.

Ο ΔΙ02, ήγεμών των Αλιζονων» 
εν Βιθυνία όστις έλθών σύμμαχος 
των Τρωων κατά των Ελλήνων, 
έφονεύθη υπό τοΰ Αγαμεμνονος. θα- 

Ο’ λΟΑΚΕΓΟΣ, βασιλεύς τόΰν ηνω
μένων Γερμανών, άνήρ άξιος καί πο· 
λεμικότατος. Ουτος έστράτευσε κατά 
τοΰ Ορίστου είς τήν Παυΐχν, Λαί 
έκυρίευσεν εξ έφοδου τήν πόλιν, όπου 
ευρηκε τον θάνατον του ό Ορεστης 
τό 475 Μ. X. Τόν πχϊδα Ρωμύλον 
Αΰγουστύλον ήνάγκασε νά παραίτη
ση τήν αξίαν, δεν τον έφόνευσεν ό
μως δια τήν νεο’τητάτου, αλλά τοΰ 
εχαρισε το είς τήν Κομπανίαν εξαί
ρετου αγροκήπιο·/ Αουκυλιανόν, καί 
ετήσιον εξ χιλιάδάς χρυσά νομίσματα

διά ζωοτροφίαν του. Από τήν σύγ
κλητον εζήτησεν ό Οδοάκερος νά 
μεσιτεύση υπέρ αύτοΰ πρός τόν της 
Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορα 
Ζήνωνα, διά νά τόν ανάδειξή πατρί
κιον καί ήγεμο'να τής Ιταλίας. Ο 
Ζήνων εδωκεν αρνητικήν άπόκρισιν, 
χαι άνεδειξεν είς αυτήν αύτοκράτορα 
τόν Νεπωνα* επειδή δέ ούτος ά π ί-  
θανε μετ ολίγον, διά τοΰτο ό Οδο— 
ακερος έκυβε'ρνα είς τό έξης ώς βα
σιλεύς τής Ιταλίας, καί έκυβε’ρνα 
μί μεγάλην σοφίαν. Με τήν Ιταλί
αν ηνωσε την Δαλματίαν, καί έκαρ- 
ποΰτο τήν Σικελίαν ώς Βανδηλικόν 
κτήμα διά συνθηκών μέ τόν βασι
λέα Γιζέριχον. Εζη δε περί τό 475 
μέ μεγάλην ύπόληψιν καί σοφίαν.

ΟΛΟΑΡΔΟΣ ς  . βασιλεύς τής 
Αγγλίας, -υιός Ερ’ρ’ίκου τοΰ Η. καί 
τής Ιωάννας Σειμούρ. Ανέβη είς τόν 
θρόνον τό 1547, είς ηλικίαν ΙΟ χρο’-  
νων ύπό τήν διοίκησιν τοΰ θείου του 
Δουκός είς μίαν επαρχίαν τής Αγ
γλίας. Ούτος ό Δούξ όμοϋ μέ τόν 
αρχιεπίσκοπον Κραμμέρ άπεφάσισαν 
νά έμβάσουν είς τήν Αγγλίαν τήν 
Προτεστάντου θρησκείαν, τό 1553. \

Ο ΔΟΑΓΔΟΣ ό επονομαζόμενος 
άγιος, βασιλεύς τής Αγγλίας, τοΰ 
όποιου εγινεν ή άποθε'ωσις 7 χρό
νους μετά τόν θάνατόν του' ές-άθη 
ένας Βρίγγιψ, ός τις ήξευρε νά ένωνη 
τάς άρε τάς τής θρησκείας μέ τάς 
γνώσεις ενός μονάρχου* ετιμησε το 
ίερατεϊον, χωρίς νά τόν κυριεύσουν.



λ :  άρεταί τούτου τοΰ περίφημου 
βασίλειο? ησαν απερίγραπτοι, ήγά- 
πα την δικαιοσύνην, τούς υπήκοος 
του, και την ελευθερίαν, καί τήν 
σήμερον θεωρείται το θεμέλιον εκεί
νης τή? ατίμητου ελευθερία?, ήτ:? 
σχηματίζει τήν δόξαν καΐ τήν ευτυ
χίαν τοϋ Αγγλικού λαού.

ΟΔΤ2ΣΕΙ2 υιό? του Λαερτου, καί 
τή? Αντικλεία?, βασιλεύ? τή? Ιθάκη? 
καΐ τοϋ Δουλιχείου' τοΰτο τό όνομα 
«αράγεται άπό τοϋ όδό? καί £σαι· 
έγκυο? ούσα ή Αντίκλεια επεριποΚει 
ει? τό Νηριτον τήν σήμερον Ανώι", 
ορο? τη? Ιθάκη?, καί εγινε βροχή 
σφοδρότατη' αυτή δε όλισθήσασα ε- 
πεσε καΐ άπό τόν φόβον τη? έγε'ν- 
νησεν εί? τ?ν δρομον τόν Οδυσσε'α, 
όθεν καί Νήριτο? στρατηγό? ώνομά- 
σθη1 ελαοεν ει? γυναίκα τήν σωφρο" 
νεστάτην Πηνελόπην θυγατε’ρα τοϋ 
Ικάρου καί τή? Περιβοία?, με τήν 
οποίαν εγε’ννησεν τον Τηλέμαχον' 
Διά νά μήν άποχωρισθή άπό τήν α
γαπητήν του σύζυγον δεν ήθελησε νά 
ύπάγη κατά τή? Τρωάδος,καί επροσ- 
ποιήθη ότι είναι μωρό?, καί ζεύξας 
ενα βοϋν καί ενα ίππον εμοΰ εγε- 

ώργει σπε'ρνων αλα?, αντί σίτου. Ο 
Παλαμήδη? διά νά καταλάβη τήν 
αλήθειαν επήρε τον υίον του Τηλέ
μαχον καί τόν εόαλεν ε!? με'ρο?, 
όθεν επρεπε νά διελθη τό άροτραν, 
όπου πλησίασα? ό θδυσσ=ύς καί ίδάν 
κείμενον τό·/ υίον του τό εστρεψε 
διά νά μή τόν βλάψη, καί οίίτω?

άνεκαλύφθη ή προσποίηαί? του. Ανα- 
χωρων άπό τήν Ιθάκην Ιφερεν εις 
δώδεκα πλοία τού? κάτοικου? τής 
Ιθάκης κατά τής Τρωάδος, όπου *- 
δείξε μεγάλη·/ φρόνησιν καί ανδρεί
αν* εύρεν Ιπειτα τόν Αχιλλόκν, όστις 
έκρύπτετο μέ γυναικεία φορε'ματα, 
εις τόν παρθενώνα τοΰ Λυκομήδους 
και τόν εφερεν εις τόν πόλεμόν, ο
μοίως εφερεν εις τήν Αΰλίδα άπ® 
τάς ΛΙυκήνας μέ πλαστά γράμματα 
τήν Ιφιγε'νειαν θυγατε'ρα τοΰ Αγα- 
με'μνυνο?, διά νά θυσιασθή πρό? έ- 
ξιλε'ωσιν τής θεάς Αρτε’μιδος, άπα- 
τήσας τήν μητέρα τη? Κλυταιμνή
στραν. Εμβήκεν εις τήν Τρωάδα ώ? 
επαίτης, διά νά κατασκόπευση τήν 
τοποθεσίαν της, καί γνωρισθείς ήλευ- 
θερώθη άβλαβή? άπότή,Εκάβην διά 
τή? πανουργία? του. Εθα/ατωσε 
καί τόν Ι’ήσσον βασιλέα τή? ©ρ? κη? 
καί έπήρε τόν ίππον του* προσέτι 
κατεσκεύασε τόν Δούρειον εκείνον 
ξύλινον ίππον, καί κλείσα? etc αυτόν 
αρκετούς στρατιωτα? παραιτησε τό 
•τέχνασμα τοΰτο έξω άπό τά τείχη 
τή? πολεως’ έπειτα έ προσποιήθησαν 
οί Ελληνες, ότι αναχωρούν εις τήν 
Ελλάδα, οί δέ Τρωαδϊται ήρεσαν τήν 
κατασκευήν του καί τό έμπασαν μέσα 
άπό τό τείχος των, αλλά τήν νύκτα 
εξήλθον έσωθεν οί στρατιώται, καί 
έκαμαν σημεία, τά  όποια Ιδόντες οι 
Ελληνες έστράφησαν καί εκυρίευσαν 
τήν Τρωάδα. Ο πόλεμος διήρκεσ» ΙΟ 
χρόνους, καί ό αίτιος τής καταστροφής



τής πόλεως εστάβη ό Οδυσσεύς· 
Μετά τήν αλωσιν βέλων ναεπιςρεψη 
εις τήν πατρίδα του ύπέφερε πολλάς 
χα! μεγάλος δυστυχίας· τε'λος φθά- 
σας εις τήν νήσον των Φαιάκων 
(Κόρφων) τής όποιας βασιλεύς ήτον 
δ Αλκίνοος» καί είχε θυγατέρα τήν 
Ναυσικάαν, ήτις ίδοδσα αύτόν εις 
το παράλιον ριφθέντα εκεί κατάγυ- 
jivov άπό μεγάλης τρικυμίας τόν 
σεβάσθη, διότι ήτο κοσμημένος μέ 
τής αρετής τα φορέματα" Επειτα 
παρουσιασθείς καί εις τον Αλκίνοον 
εθαυμάσθη, καί μετά πολλάς φιλο- 
φροσύνας τον έπεμψε μέ το ίδιον του 
πλοΐον εις τήν Ιθάκην, οπού ένδι>- 
μένος ώς επαίτης έγνώσθη άπύ ένα 
σκΰλον καλούμενον Αργόν, καί εύρε 
τούς βοσκούς του, καί μάλιστα τόν 
πιστόν Ευμαιον* έπειτα άνεγνώρισε 
χαί τόν υίο'ν του Τηλέμαχον, καί άλ
λους τρεις πιστούς δούλους, μέ τήν 
βοήθειαν των όποιων έφόνευσε τούς 
αναίσχυντους μνηστήρας τής συζύγου 
του. Λεγουσιν, οτι μετά τήν έκ Τρω- 
άδος επιστροφήν του έγε'ννησε μέ τήν 
Πηνελο’πην τόν Πτολίπορθον. (j Οδυσ- 
σεύς έφονεύθη από τόν υίον του Τη- 
λέγονον, τόν όποιον είχε μέ τόν Κιρ- 
κην. Επιθυμών ό Τηλέγονος νά ϊόη 
τόν πατέρα του ύπήγεν εις τήν Ιθά
κην, και φθάσας εις το παλάτιον 
τοϋ Οδυσσέώς, ήθέλησε νά έμβη χω
ρίς άδεια*» ο£ ύπιορέται ώς άγνως-ον 
δεν τόν αφυναν, αυτός ήναντιοΰτό, 
καί γενομένης ταραχής, εόγήκεν δ

Οδυσσεύς νά ΐδη τ ί άχολουθή, ό δε 
Τηλέγονος, χωρίς νά τόν- γνώρίζη τόν 
ίσαίτέυσε μέ φαρμακερών άχανθαν 
τοϋ ιχθύος Τρύγονος,και τόν εφόνευ- 
σε. Τοιουτοτρόπως ετελειώσεν ό δυσ
τυχής Οδυσσεύς, τόν όποιον ό Ποιητής 
Ομηρος· χαλεΐ πολύτροπον) Οδύσσει
ας α ’) Κατά τόν Ομηρον ό Οδυσσεύς 
ήτο βασιλεύς οχι μο’νον τής Ιθάκης, 
αλλά καί τής Κεφαληνίας, Ζακήνθόυ, 
καί μερικών χαρών άντικρύ εις τήν 
Ηπειρον χχτά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ομή
ρου· ΐδ. λεξικ. ΑνθίμουΓαζή τόμ γ- 
Οςτις θέλει νά έξετάση τούς νδν κα
τοίκους τής νήσου Ιθάκης, καθώς τό 
έκαμεν ό περίφημος περιηγητής τή ς  
Ελλάδος Κοϊζουήλ Γχουφ.έρ, καί δ 
Λόρδ Γκιλφόρτ, καί Λόρδ Μπιρόν» 
θέλει γνωρίσει οτΙ ο£ προπάτορες αυ
τών ή σαν Οδυσσεύς -Με’ντωρ' καί Ο
μηρος. καθώς καί ένας συγγραφεύς 
Ν.Κ. αναφέρει, ότιοί ΐθακήσιόι υ
περτερούν ολους τούς Ελληνας χάί 
Ιονας εΐς τήν ζωηρότητα, καί αγχί
νοιαν τοϋ πνεύματος, αγαπούν τάς 
περιηγήσεις, είναι άφοβοι, θαλασσι
νοί, ρωμαλαϊοι, θαρραλαΐοι, καί 
τιμιώτατοι έμποροι· ομιλούν μέ ευ
κολίαν τήν Ελληνικήν διάλεκτον, τήν 
όποί*ν καλλιεργούσε μέ έπιμελειαν, 
είναι φιλόιιουσοι τής ποιητικής Μου
σικής καί ιών καλών γραμμάτων. 
Πλήθος έξ αύτών διεκρίθησαν εις τήν 
Ελληνικήν φιλολογίαν, ώς ό ενάρετος 
Χρύσανθος Καοαβίας, Ιεροκηρυξ καί 
διδάσκαλος τής εν Σμύρνη σχολής,
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τελευτήσας εν ύπολήψει άγιοτητος.
Ο Ελληνιστές Ευγένιος, διδάσκαλος 
της £ν Αδριανουπο'λει σχολής και 
μετά ταϋτα άρχιερεύς Μεσημβρίας*
0  πεπαιδευμένος Ζαββός, διδάσκαλος 
της Ελληνικής διαλέκτου εις τήν 
Αμερικήν. Ο ευσεβής άναχωρητής Σάβ
βας, μαθηματικός καί φιλόσοφος. Ο 
ένδοξος επίσκοπος πρώτος Ιθάκης 
Διονύσιος Καραβίας. Ο £λληνιστήί 
καί άρχιδιδάσκαλος είς όλα τά σχο
λεία τοΰΙωνικού κράτους,Αίναστάσι ός 
Καραβίας. Ο νομικός κα’ι κρπής δί
καιος Κωνσταντίνος Καραβίας. Ο έξο- 
χωτατος Ιατρός Βασίλειος Ζαββο'ς" 
Ο αριστος ίατρός Ευστάθιος Δρακού- 
λής* Ο έμπειρός χειρουργός καί Ιατρός 
Στηλιανός Μαράτος’ ό Ιατρός Νικο’- 
λαος Μαράτος· ό Ιατρός Πήλικας. Ο 
Ιατρός Παναγιώτης Αλεξιανος· δ Ια
τρός Θεόδωρός Τσιλιάνης, δ νομικός 
Αναστάσιος Μιχάλο'πουλος· δ Ιατρός 
Χρηστάκης Καραβίας Γρίβας, κά> 
πολλοΐάλλοι διαφο’ρων *παγγελμάτων, 
ο'ίτινες διεπρεψαν ίπ ΐ παιδεία και 
ύπολήψει.

0ΔΩΝ Βεληνσιος Αββας· εγραψεν 
ε ις τήν παλαιών γραφήν περί εκκλη
σιαστικών ηθών, περί αρετών, περ1 
ελαττωμάτων της ψυχής καί άλλα.

Ο’ΕΚΟΛΑΜπΧδΙΟΣ Ιωάννης, πε
ρίφημος θεολόγος, Γερμανός, ος τ ις 
άφήκε τό τακτικόν καλογηρικόν φό
ρεμα διά νά εγκολπωθή τήν αιρεσί' 
τοΰ Ζουϊγλιου. Εγνώριζε καλώς τή' 
Κλλην ΐκήν Λατινικήν καί Εβραϊκήν’

Ο Εράσμιος αναφέρει, ότι τό σΰγγρ«μ~ 
μά του εναντίον τής βεβαιο’τητος τοίί 
σώματος τοΰ Ιησοΰ Χρ ιστού εις τήν 
αγίαν κοινωνίαν, ήτο το'σον άπατη" 
λόν, καί γραμμε’νον με το’σην ευγλωτ
τίαν καί δΰναμιν, ώστε ήτο δυνατό7 
ν άπατήση καί αυτούς τούς εκλεκ
τούς. Απεθανεν είς τήν Βασιλείαν 
τό 1531. ε’ς ηλικίαν 49, χρόνων.

ΟΖΕΡΚΟ'βΣΚΙΟΣ Γώσσος άστρό- 
νο'μος αριστος, δι αύτοΰ καί των 
οπαδών του, εξιχνιάσθη καί περιεγρά- 
φη ή εύρυχωροτάτη Ρωσσική Ασία , 
ήτις περιε’χει τά δύω πε’μπτα πάσης 
τής Ασίας, καί ούτως άπεκατε’στη 
πολύ γνωστότερα από πολλά ενδο’τερα 
με’ρη τής λοιπής Ασίας, ήτις υπερ
βαίνει πολύ τήν αρκτικήν κατά τά 
δώρα τής φύσεως, II εξιχνίασις αϊτη 
ήρχισε τό 1762 καί διήρκεσεν Ενιαυ
τούς Ιννε'α1 Ηνθει δέ περί τον δεκα- 
τον όγδοον αιώνα Μ. X.

ΟΘΟΝΗΣ, δ με’γας υιός Ερ’ρίκου 
τοΰ πρώτου, εγινίν Αύτοκράτωρ τό 
936. Ο αρχιεπίσκοπος τοΰ Μιλάνου 
τόν εστεψε βασιλέα τής Ιταλ.ίας * 
επ ε ιτ ϊ άνεχώρησεν από τήν Ιταλίαν 
τό 962, καί ύπήγεν είς τήν Ι’ωμην 
όπου δΠάππας τον εστεψεν Αΰτοκρά- 
τορα, άλλ επειδή ήθελησε νά στε
ρέωσή τήν εξουσίαν του ε’ς εκείνην 
τήν χώραν, ελαβόν κάποιας εχθρας 
μεταξύ των . Οθεν ό Πάππας μήν ήμ- 
πορών ν’ άντισταθή, ήνοιξε τάς πύλας 
τής Ρώμης, καί ίμοήκεν ό υιό; του 
Βερεγγασίου· καί ούτως δ Αύτοκράτωρ 

11



Οθόνης ύπςχριώθη νά φύγνκ το 963» 
ΐόν ακόλουθον χρόνον έπαν,ήλθεν εές 
τήν Ρώμην καί τήν έκυριευσεν, οόι- 
*·>ξεχον Πάππαν, καί εσύστησεν άντ 
«ύτοΰ άλλον. Α«έθανε τό 973. εις 
το Μαγδεβοΰργον πόλιν της Γερμα-
νί«£·

(ΙθΓϊΓίΕΪΣ, ίκ Καβυσοΰ, σύμμα
χος των Τρφων, φονευδείς τελευταίο'' 
ϋπύ τοΰ ΐδομενέως. Ομ.

0ΕΩΝ πρώτος βασιλεύς της Ελ
λάδος, μετά τον θάνατον τοΰ Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος Ιωάννου Καπο- 
δίστρια τοΰ Κερκοραίου, υιός του 
βασιλέως τής Βαυαρίας, έ'όηφίοθη 
βασιλεύς άπο τάς σομμαχικάς δυνά
μεις, καί επάτησε το Ελλ.ηνικόν 
ίδαφος τήν 25 Ιανουάριου 1833 .

ΟΘΩΝ Μάρκος Σαλβΐνος, Αό- 
τοκράτωρ των Ρωμαίων· έγεννήδη 
εις τήν Ρώμην το 32. Μ. X. κα- 
τήγετο από τούς παλαιούς βασιλ,εϊς, 
καί άφοϋ έλαβε τήν δ.οικησιν τής 
Πορτογαλλίας προσεκολλήθη εις τόν 
Γάλβαν μετά τον δάνατον τοΰ Γίε- 
ρωνος το 63, όπακούων εις αυτόν μέ 
χαμέρπειαν, επειδή ήτο καταβυθισ
μένος εις χρέος μέγα άπο τάς ά- 
σωτίας του, το όποιον ήλπιζε να 
πληρώση μέ άπόλαυσιν τοΰ δρονου’ 
οδεν δ.έφθειρε πολλούς αξιωματικούς 
τοΰ στρατιωτικού καί έφονευσε τόν 
Γάλβαν καί Πίσωνα, καί άνέβη εις 
τον θρόνον τό 6ί), τόν έδέχθησαν 
απαντες και. εδωκαν τόν όρκον τής 
π ι ο τ ΐ ί ο ς '  τα δε τρατεύματα τής

κάτω Γερμανίας ψήφισαν Αϊτοκρά- 
τορα τόν Βιτάλλιον* οςτις έκίνησε 
πόλεμόν κατ αύτοΰ' μή δυνάμενος 
δε νά διασωδή, αύτοχειρίσθηείς ήλι- 
κίαν 37 ετών μετά ε’ννενήκοντα πέντε 
ημέρας άφοΰ άνέβη είς τον θρόνον.

θ’ ΘΩΝ Γουερϊκος,ό έφευρετής τής 
Πνευματικής αντλίας, ητις έγινε κα
τά τόν δέκατον έβδομον αιώνα, ή 
όποια εδωκε μέγα φως εις τήν πε ι
ραματικήν φυσικήν, καθότι ή αξιό
λογος αυτή μηχανή χρησιμεύει είς 
λύσιν καί άπόδειξιν πολλών φυσικών 
προβλημάτων, καθώς καί ή Ηλεκτρι
κή μηχανή προς διασάφησιν καί κα- 
τάληψιν των ήλεκτρικώ, φαινομένων, 
Ουτος έφεΰρε καί τούς δύω εκείνους 
χάλκινους δίσκους άλληλ.ους έφαπτο- 
μενους καί προσηομοσμένους, τούς 
όποιους δέν δύνανται νά άποσπασωσι 
καί νά χωρίσωσι δέκα εξ ίπποι, σύ- 
ροντες όμοΰ βιαίως. Λΐέ τύ ώραΐο.ν 
τοΰτο πείραμα άποδεικνύεται ή των 
σωμάτων ελκυστική προς άλληλα 
δύναμις. Εφεΰρε προσέτι καί άλλην 
τινά ώραίαν μηχανήν, προλέγουσαν 
καί δεικνύουσαν τάς έν τή ατμόσφαι
ρα εσομένας μεταβολάς. Αυτή έσχη- 
μάτιζεν ειδωλίον τι ανθρωπόμορφων εξ 
ύέλου, τό όποιον είσήρχετο καί έκρύ- 
πτετο είς ένα σωλήνα, όταν ό καιρός 
ητο συννεφής' έξήρχετο δε τοΰ σω- 
λήνος,ότανεπεκειτο εΰδία καίγαληνη· 
επειδή δέ ό φυσικός προεμήνοε δίά 
τής ρ ηθιίσης μηχανής τήν βροχήν 
καί τάς ταραχάς τδν άνεμων, τόν
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« 4*>αΒϊ  λβόί» “ ϊ Ρ“ν" 
*tv καί γο'ητ«· ( Η Ι«* * ν* *δτ1> 
έξελεπέν, άφοΰ χάτεσκευάιΛη Si* 
τοΰ δδρβφγύρο*» w  βαρόμετρον. ο 
Οδών ίγεννήδη τδ  1602. καί έτελεύ- 
τη<τ8 τ“  1686. έν Αμβοΰργω,

ΟΝΑΓΡΟΣ αρχαίος βαοιλεύς της 
Θράκης πατήρ τοΰ περίφημου (ΐσυσι- 
κοΰ Ορφε'ως.

ΟΙ ΑΓΡΟΣ, περίφημος υποκριτής 
τραγικών δραμάτων, σύγχοονος του 
Αριττοφάνους. Αρις.

ΟΓΑΣ, υιός τοΰ Ναυπλίου καί τής 
Κλημενης, άόελφός τοΰ Παλαμήδου. 
ΕΊρ.

ΟΙ Α’ΓΓΟΝΑϊΤΑΙ Ηρωες, ήταν 
Ορφεΰς υιός τής Ααλλιοπής καί τοΰ 
Οίάγρβυ,εκ τής πόλεως Πομπληΐδος 
επαρχίας τής Θρά κης. Ηρακλής υιός 
τοΰ Αμφιτρύωνος και Αλκμήνης άπο 
τό Αργος· Αβτεριος υιός το» Κομή
του εξ Απερεσίας. Πολύφημος, υίος 
Ελάτου άπό τήν Λορισταν· Ιφικλος 
νιος' τοΰ ΐάβωνος Ικ τής Φυλακής. 
Αδμητος, υιός τοΰ Κρηδε'ως του Φε'- 
ρητος εκ Φερδν. Ευρυτος καί λγχίων 
υίοϊ τοΰ Ερμου έξ Αλο'πης. Αίδαλί- 
δης υιός τής Φδιαδος· Κο'ρονος υίος 
τοΰ Καινε'ως in. πόλεως Γυρτωνοςι 
Μοψος υίος τοΰ Αμϊεύχβυ καί τής 
Χλωρίδος έκ τής πολεως Ορχομενοΰ. 
^.μπνκος υίος τοΰ Τυταιρωνος έκ Τυ- 
τάρου* Εΰρνδάμας υίος τοΰ Κτιμενοο 
έκ τής Σινεάδος λίμνης· Μενώτιος, 
υίος τοΰ Ακτβρος· Εΰρυτίων οίός το» 
Ιρου Αχτορίδον' Εΰρυβώτης νιος τοΰ

Τελεοντος Οϊλεός· Κάνδος κον&ς το{ 
Κανήδου έξ Εύβοιας· Κλύτεος καν 
Ιφιτος υιοί τοΰ Εΰρΰταυ έχ τής Οί- 
χαλίας. Πηλεΰς καί Τελαμάν υίοϊ 
Αίακοϋ άπο τήν Αίγιναν· Γίφυς Α- 
γνιάδης άπο τήν Βοιωτίαν Φάληρος 
υιός τοΰ Τελεοντος άπό τήν Αττικήν· 
Αργος Αριστορίδης· Φιλοίας Διονύ 
οου ΑραιΟυρε'ηδεν Ταλαός Αρή- 
ϊος καί Αεωδόχος υιοί τοΰ Βίχντος 
καί Πυροΰς άπό τό Αργος· ϊλα ς υιός 
θειόόάμαντος το* Δρόοπος. Ναΰπλιος 
πατήρ τοΰ Παλαμήδου* ΐδμων οίός 
τοΰ Αβαντος του Αίολίόου- Κά<ςωρ 
καί Πολυδεύκης άπό τήν Σπάρτην* 
Αυγκεΰς καί Γόας υίοϊ τοΰ Αφαρεως* 
Περικλύμενος υιός τοΰ Νηλε'ως* Αμ- 
φιδάμας καί Κηφεΰς υιοί τοΰ Αλεοΰ* 
άπό τήν Αρκαδίαν* Αγκαΐος υιός τοΰ 
Λυκούργου τοΰ Αλεοΰ1 Αυγείας υιός 
το ΰ Φο'ρμητος · Αττεριος καί Αμφί
ων υιοί τοΰ Τπεραοίου τοΰ Πελλου* 
Εύφημος Εργΐνος άπό τήν Μίλητον· 
Αγκαΐος Μιλεαγρος υιοί Οίνώες· 
Λαοκόων άδελφός Οίνεως· Ιφικλος 
υιός τοΰ θεατίου· Παλαγκονίος υ\ός 
τοΰ Λε'ρνου· Ιφιτος υιός τοΰ Ναυβόλο? 
έκ Φωκίδος· Ζήτης καί Κάλαΐς υίόί 
τοΰ Ερεχδίως άπό τήν ©ράχην* Α· 
καάτος υιός τοΰ Πελίου* ΐάιων υίος 
τοΰ Α'βονος καί τής Αλκιμεδη,·. 
Ουτοι όλοι εμβήκαν εις τό πλοΐον 
Αργώ, καί υπήγαν εις τήν Κολχίδα 
δια νά λάβουν «κεΐΟεν τό χρυΰόμαλ- 
λον δέρας.

ΟΙΔΙΠΟΓΣ, υιός τοΰ



βασιλε'ως των ©ηβών καί της Ιοκά- 
στης, τον όποιον δ πατήρ του κατά 
διαταγήν ενός χρησμού, παρεδωκεν 
εις ενα των ποιμένων του διά να τον 
εκθέση επί τοΰ ορούς Κ'.Οτ.ιρωνος' 
ϋθεν λαβών αυτόν καί τρυπησας τούς 
πόδας του τον έχρεμ ασεν εις ενα δεν- 
δρον, ευρών δε αυτόν άλλος ποιμήν 
τοΰ βασιλε’ως τής Κορίνθου Πο’λύβου, 
τον έφερε πρός την σύζυγον τοΰ ή- 
γεμόνος τούτου Περιβοίαν, ήτις τόν 
άνέθρεψεν ώς "διόν της τέκνου» όνο- 
μάσκσα αυτόν Οίδίπουν διά τύ οί
δημα των ποδών του. Ούτος γ.ωρις 
τήν θέλησίν του έφονευσε τον πάτε
ρά του τό 958. II, X. καί ελαβεν 
«ί< γυναίκα την μητε’ρα του Ιοκά" 
στην* άναγνωρίσας έπειτα τήν μη
τε’ρα του, άπό τήν λύπην του έτυ- 
φλώθη, ή δε μήτηρτου εκρεμάσΟη.
. Οΐ δε'κα Αττικοί ρ ήτορες, Αντιφών, 
Ανδοκίδης, Αυσίας ό Αθηναίος, Ισο
κράτης δ Αθηναίος, Ισαΐος ό Χαλ- 
κιδεύς ή Αθηναίος, Αισχίνης ό Αθη. 
ναϊος, Λυκούργος ό Αθηναίος, Δη- 
μοσθε'νης ό ί κ  τοΰ Παιονίου τής 
Αττικής, ϊπερίδης ό Αθηναίος, καί 
Δειναρχος ό Κορίνθιος.

Οί Εννέα Λυρικοί ποιηταί, καί 
αί όκτώ ποιητριαι* οί ποιηταί είναι 
οι ακόλουθοι. Αλκμάν, Αλκαίος, 
Σαπφω, Στησίχωρος, Ιβυκος, Ανα
κρέων, Σιμωνίδης, Πίνδαρος, καί 
Βακχολίδης. Αί δέ ποιητριαι, Κρήν. 
νη, Μυρω, Μύρτις διδάσκαλος τοΰ 
ίΐινδάρου, Κορίννη μαθήτρια τής

Μύρτιδος , Τελεσιλλα , .Προιξίλλα ή 
Σικυώνιος, Νοσσις, καί Ανώτη. Α’ύ- 
ται αί δύω τελευταίας έζων ολίγον 
'ύστερον μετά τόν μέγαν Αλέξανδρον. 
Εκ των συγγραμμάτων των δπαίων 
σώζονται τινά άποσπασματα.

θ ί  Επτά σοφοί τής Ελλάδος. 
Πιττσ.κός ό Μιτυληναΐος, Σόλων & 
Αθηναίος, Κλεόβουλος δ Λίνδιος, 
Περίανδρος τύραννος τής Κορίνθου, 
αντί τοΰ οποίου άλλοι τάττουσι τόν 
Μύσωνα. Χίλων ό Λακεδαιμόνιος, 
Βίας ό Πρηϊνεύς, καί Θαλής δ Mr 
λησιος. .

01 Πατριάρχαι, οσοι υπήρξαν 
άπό κτίσεως κόσμου εως τοΰ Κατα- 
κλεισμοΰ.
Α . Ο Αδάμ έζησεν έτη 930. καί 
εγέννησε τόν Σήθ τό 130 έτος τής 
ηλικίας του.
Β . Ο' Σήθ Ιζησεν ετη 912, χαΐ ίγ ε'ν.  
νησε τόν Ενώς εις ηλικίαν 105 ίτώ ν . 
Γ . Ενώς εζησεν έτη 905, καί |- 
γεννησε τόν Καινά μ τό 90. έτος 
τής ηλικίας του.
δ ’. Ο Καϊνάμ εζησεν έτη 9 ΐ0 , καί
εγέννησε τόν Μαχαληέλ, εις ήλιχί. 
αν 70, ετών.
Ε, C? Μαχαληέλ εζησεν έτη 895. 
καί εγέννησε τόν Ζαρέδ τό 65 τής 
ηλικίας του.
ς  . θ ' Ζαρέδ έζησεν έτη 962, χαί 
εγέννησε τόν Ενώχ, τό 162. έτος.
Ζ . Ο Ενώχ έζησεν έτη 365, καί 
εγέννησε τόν Μαθουσάλαν εις ηλικί
αν 65 ίτών.



καί «γε'ννησε τόν Λάρεχ, το 187. 
της ηλικίας του.
θ ' ,  θ ' Αάρεχ εζησεν βτη 777, 
καί «γεννησε τόν Νώε το  182 έτος. 
Επί της Πατριαρχείας τούτου εγινεν 
I  παγκο’σριος κατακλεισαός. Ζ. Νώε.

ΟΙ Πατριάρχαι από τοΰ κατα- 
κλεισροΰ εως τοΰ Αβραάμ.
Α, Ο Σήρ Πατήρ τοΰ Αφραξάδ, 
εζησεν ετη 600,
Β . Αφραξάδ πατήρ τοΰ Σαλή. 
Εζησεν ετη 438,
Γ . Σαλής πατήρ τοΰ Χεβε'ρ' Εζη
σεν ετη 433.
Δ . Χεβέρ πατήρ τοΰ Φαλέζ. Εζη
σεν ετη 464.
Ε· Φαλεζ πατήρ τοΰ Ρεχοΰ. Εζησεν 
«τη 239.
S . Ρεχοΰ πατήρ τοΰ Σαρούζ. Εζη
σεν ετη 288.
Ζ Σαρούζ πατήρ τοΰ Ναχορ. Εζη
σεν ετη 230.
Η. Νάχόρ πατήρ τοΰ θαρή. Εζησεν 
•τη 148,
0 .  θαρής πατήρ τοΰ Αβραάρ. 
Εζησεν «τη 145, Ο Αβρααρ Εζησεν 
«τη 175.

’ΟΓ'ΚΛΕΝΗΣ υιός τοΰ Αντιφάτου, 
ίξ  Αργους, πατήρ τοΰ περιφήρου 
ράντεως Αρφιάρεω, καί πάππος τοΰ 
Λλκραίωνος, οςτις έκστρατευσας 
ρετα τού Ηρακλεους κατα τής Τρω. 
άδος εφονεύθη Οπό τοΰ Ααορε'δον- 
Τ ος. "θρ.

ΟΙ ΚΟΓΜΙιΝΙΟΣ, επίσκοπος της

εν Θρά κη Τρίκκης, ίζη τό 98 Μ. 
X. Συνε'γραψεν ύπόρνηρα εις -ιός 
πράξεις των άποστο'λων, εις τάς 
επιστολας τοΰ Παόλους καί εις 
τήν Αποκάλυψιν, το όποιον είναι 
ρία συνάύροισις εκ διαφο'ρων πάτε
ρων τής εκκλησίας. ΕξεδόΟησαν τσ. 
σωζορενά του εν Βερώνη το  1532. 
καί έν Παρισίοις εις δύω τόρους τό 
1630. Οπό τοΰ Μοραλου.
Ο ΓΆΕΪΣ, υιός τοΰ Λ εωόακου, βα
σιλεύς των Λοκρών· νέος ών εξεςρά- 
τευσε ρετά τών άλλων Α ργοναυεών εις 
τήν Κολχίδα1 λαβών δε εις γυναί
κα τήν Εΰριώπιδα εγεννησεν εξ αυ
τής τόν Α’ίαντα. Ο ρ.

ΟΙ ΝΕΓΣ, είς τών πεντήκοντα 
υιών τοΰ Αίγυπτου. Απολδρ.

01* ΜΗ, ρία τών 50. θυγατέρων 
τοΰ Δαναοΰ. Απολδρ.

ΟΙ ΚΟΛΑίΙΠΑΔΙΟΣ δ U  τής 
κώρης Ρείσπεργιου, δο'κιρος είς την 
Αατινικήν, Ελληνικήν, καί Εβραϊ
κήν διαλέκτους, ροναχός εκ τοΰ 
τάγρατος τής άγιας Βριγίττης, 
από τό όποιον άποστατήσας, ελαβε 
γυναίκα. Ητον οπαδός τοΰ Ζουϊγγλι- 
ου, όρως δέν έσυρφώνει ρέ αυτόν 
εις τήν εξηγησιν τοΰ Κυριακοΰ ρ η- 
τον* τούτο εστι το σωμ,α ρ.ου* 
δωκε βιβλίον περί γνήσιας έκθβσεως 
των Κυριακών λογιών > τούτο 
το σωμά ρ.ου, είς το . όποιον λεγβί 
οτι δηλοΐ σχήρα, σηρεϊον, τόπον 
καί σύρβολον. Ετελεύτησε τό 
ετών 49,

)(85)(

*ί· Ο Μαθουσάλας -ίζησεν 969 ετη,



OIJIO Μ ΑΟΣ, Ελλην, ός τ ις έ- 
φονεύθη είς τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος, ύπό τον Εκτορος, Op.. 1λ.

ΟΙΝ0ΜΑΟΣ, φιλόσοφος χονικός 
έκ Γαδάρων πόλεως τής Συρίας' εζη 
έπί τοΰ Αύτοκράτορος' τα συγγράμ
ματα too δεν άπεσώίησαν. Σου/'.

OINdMAOX, υιός τον Αλεξίωνος* 
εΐχε θυγατέρα τήν ώραίαν Ιπποδά
μειαν, καί ραίων παρά τον χρησ
μού, οτι έμελλε νά φονευβή από 
τον Γαμβρόν τον άνέβχλλε πάντοτε 
τον γάμον της θυγατρος τον* άλλ 
επειδή τήν εζήτονν πολλοί είς γυ- 
ναϊχα εσύστησεν άγων* άρμχτοδρο» 
μίας, καϊ εκήρυζεν ότι, εκείνος 6ε’- 
λει λάβει τήν θυγατέρα του, καί 
τήν βασιλείαν, ός τις ήθελε τον 
νικήσει τρέχων εις τούτον τόν αγώ
να, ό δε νικηθείς θέλει φονεύεται 
ύπ αύτοϋ· ό Οίνόμοίος ενίκα καί 
■φόνευε πολλούς, ελθών δε ό Πελωψ 
ένίχηοε τόν Οΐνόμαον, χαΐ έλαβε 
κατά τήν συμφωνίαν τήν Ιπποδά
μειαν είς γυναίκα.

Οΐ’ΝΟΠΙ ΔΗΣ, μαθηματικός, όκ 
τής νήσου Χίου, σύγχρονος τοΰ Α- 
ναξαγόρου, είς τόν όποιον Αποδίδε
ται ή άναχάλυψις τής έχλειπτιχής 
γραμμής. Πλάτ.

ΟΙ NOT, πατήρ τοΰ Λυώδους, 
ίνος των μνηστήρων τής Πηνελό
πης εν Ιθάκ· .̂ Ομ.

0 1 ΝΩΤΡΟΣ νεωτιρος υιός τοΰ 
Αυχάονος βασιλέως τής Αρκαδίας, 
«στις ελθών μετά τοΰ Πευκατίου

είς τά  μεσημβρινά μέρη τής 1τ*. 
λίάς, έσΰστησεν αυτόθι μίαν αποι
κίαν, καί τήν χώραν Οΐνωτρίαν*, 
□αυσ.

ΟΙΟΛΪΚΟΣ, υιός τοΰ Θήρα U  
Σπάρτης, τόν όποιον ό πατήρ του 
άφήχεν ώς όιν μεταξύ των Δύκων, 
ότε άπεδήμησεν έκ τής πατρίδος 
του. Ηρόδ.

ΟΙ’ω 'ΝΙΧΟΣ Αθηναίος τις α αώτου 
καί φαύλου διαγωγής. Αριστ.

ΟΙΩΝΌΣ, υιός τοΰ Λυκυμνίου cm 
Μιδέας πόλεως τής Βοιωτίας, έξ- 
άδελφος ^τοΰ Κρακλόους, μετά του 
όποιου έκστρατεύσας κατά τής 
Σπάρτης έφονευθη ΰπύ των παίδων 
τοΰ Ιπποκοοντος. Πίνδ.

ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Αύγουστος Γάί'ος 
Ιούλιος Καϊσαρ, υιός Οχταβίου καί 
τής Διχαίας θυγατρος τής Ιουλίας, 
αδελφής τοΰ Καίσαρος. Εγεννήθη εις 
τήν Ρώμην τό 63. Π. X. ό πάππ'οζ 
του ήτο Δήμαρχος, καί στρατιωτι, 
κός τις τήν Σικελίαν. Οταν άιίέθα- 
νεν ό πατήρ του καί έφονευθη ό 
Καϊσαρ τό 44. αύτός ητο 18 χρό
νων, καί εύρεθείς είς τήν Ελλάδα 
καί μαθών ήλθεν είς τήν Ρώμην, ώς 
κληρονόμος τοΰ Καίόαρας* ή Si 
Γερουσία θέλουσα νά τόν άντιτάξη 
κατά τοΰ Αντωνίου, ίίψωσεν ένα αν
δριάντα, χαί έδωκεν είς αυτόν έξου* 
σίαν μέ τούς ύπατους' καί νίκη» 
θίντων των Αντωνιών καί των Υπά
των έμεινε κύριος ό Οκταβιανός όλης 
τής στρατιάς. Ελαβε κ*ί τό κξί-



ωμα row Ποντίφηκβς* ίκαυββ τά 
βιβλία των ϊιβνλλων, μετεσχημάτισε 
τό. καλενδάρίον, κατέστησε νομούς 
εις τούς ύπηκόους tow έξαλείψα; 
τάς καταχρήσεις, καί ούτως άπέ- 
θκνεν είς την Ατέλλην πο’λιν της 
Καμποίνίας. τι»39. Μ.Χ. εις ηλικίαν 
7 β . χρόνων» Ετάφη 4s εν Ρώμη εις 
τό Μάρτιον πεδίον καλούμενον, α- 
νήρ γενόμενος άξιος, καί δικαίως 
υπό των πλβιόνων βεός νομισβεί;· 
καθότι μήτε εν πολέμοις δέλεε δείξει 
■ή τύχη άνδρειοτερον ανδρα, μήτε 
εν ησυχία καί ειρήνη» καθ’ ου; χρό
νους αυτός έμονάρχησε, παραιστησεν 
ή  προαίρεσις μετριώτερον· καθότι 
ίφάνη παιδαγωγός πάντων άριστο;, 
πιστότατος μεν τοΐς φίλο ις, μεγα- 
λοδωρότατος δέ εις άπαντας. Εκλβ- 
γων δε τούς άξιους τούς έτιμα μό 
αξιώματα αφειδώς, με προχίρεσεν 
νά τούς εχη πλησίον ώς ίοοτίμοος. 
Εντεύθεν λοιπόν ήνδησε μάλλον εις 
τύν καιρόν του ή Επικράτεια των 
Ρωμαίων· Πρώτον μεν, επειδή κατά 
πάντα επαυοεν δ εμφύλιος πόλεμός, 
καί δεύτερον προσετέδησαν είς το 
βαοίλειον των Ρωμαίων ή Αίγυπτος» 
η Κανταβρία , ή Δαλματία » ήτις 
καί πρότερον μεν πολλάκις ίνικήδη, 
είς αυτόν όμως υπετάγη δ ί όλου, 
καί πρός τούτοι; οί Ιλλυριοΐ, χαΐ 
Παίονες, καί Αχυτανοί, καί Ρητιάι, 
χαΐ Βενδέλικος, καί Σάλασσος πλη
σίον των Αλπείων ορίων* επί τού
το ι; δί καί ή Ποντική παραλία»

καί α ί μέγίσται μάλιστα πόλεις 
αυτής, οτε ό Βόσπορος καί τό Παν. 
τικάπαιον' καί πρός τούτοες ot 
Δάκες καί Γερμανοί, νιχηδίντες 
πολλάκις έξωκίσδησαν πέρα τοΰ πο
ταμού Αλβίου, ός τις past διά μέσου 
Βαρβάρων πολύ ανωτέρω τοΰ Ρήνου* 
έφερε δε εις τέλος εύτυχως τόν πό
λεμον τούτον διά τοΰ στρατηγού 
Δρούσου, ό όποιος ήτον αΰτοΰ προ. 
γονος* τόν δε πρός Τούς Παίονας 
αύδις διά του Τιοερίου, ος τις ήχο 
καί αύτός πρόγονος αύτοϋ* εκ τού
των δέ αίχμαλωτίσδησαν τεσσαρά
κοντα χιλιάδες &νδρων, τού; όποι
ους έστειλεν αποικίαν περί τάς 
οχδας τοΰ Ρήνου* τότε έστειλαν καί 
οί Ινδοί πρεσβείαν περί φιλίας, 
οί όποιοι μήτε έξ ακοής έγίνωσκον 
προτερον τό βασιλείαν των Ρωμαίων, 
Οί δε πέριξ βάρβαροι τοσοΰτον 
αγαπούσαν αυτόν, ώστε πολλοί καί 
άπύ τού; βασιλείς έκτισαν πόλεις 
είς τό όνομά.του* καί έκτοτε σώζον
ται αί Καισάρειαι. Πολλοί δέ αυδις 
έπιδυμοΰντες νά έλδωσιν είς δίαν 
τής σεβαστής αύτοϋ Μεγαλειότητος, 
ήλδον είς Ρώμην, καί φορέσαντες 
Ρωμαϊκήν στολήν, ήκολούδουν έν τή 
πόλει, ή τήν άμαξαν αύτοϋ, ή τόν 
ίππον* άποδανών δε, αύτός πρώτος 
έκηρΰχδη δέος, άφήσας τόν δρόνον 
είς τόν Τιβέριον Καίσαρα, ό όποιος 
ήτο καί προγονος αύτοϋ, καί γαμ
βρός εκδυγατρός, καί τέλος πάντων 
υιός δετός »ν ταύτώ.



0ΚΤΑΗ2, καλούμενος ΰπό των 
Μογο'λων Οουκοτέλ, τρίτος υιός τοΰ 
Γιαυχισκάν, παρη τησε το βασιλειον, 
τό όποιον τοϋ ειχεν αφήσει ό πα
τήρ του, άλλ’ οΐ αδελφοί του καί 
ο\ συγγενείς του τον όκάδισαν μέ 
βίαν είς τον Ορόν ον. Ητον ανδρείος, 
συνετός, γενναίος, καλλιστος διοι
κητής, καί πολλά ελεύθερος. Λέ
γεται ότι διεμοιρασε ποτό χάρισμά-, 
τα  εις ποσότητα χρυσού άπίθανον. 
Ητον όμως πολλά τρυφηλος· άπεδα- 
νεν είς τήν Κίναν είς ηλικίαν 56. 
χρόνων τό 1241 βασιλεύσας χρονους 
II.

’ΟΛΒΕΡΣΗΣ, αστρονόμος περί
φημος από τήν Βρε'μαν, πόλιν τής 
Γερμανίας. Τήν 28. Μαρτίου 1802, 
άνεκάλυψεν ενα δεύτερον πλανήτην, 
μεταξύ τοΰ διαστήματος του Αρεως 
καί τοΰ Διός καί τον ώνόμασεν Α. 
δηνόίν. Τό 1807. άνεκάλυψεν ετερον 
τόν όποιον ώνόυ,ασε Βεσταν.

’ ΟΛΒ1ΑΔΗΣ, υιός τοΰ Ιοανυλίου, 
ήγεμών τής Μωλάσσης εν Καρία. 
Ηροδ.

νθΑΓΑ ή ’ΟΛΗΓΑ γυνή τοΰ βασι- 
λεως τής Ρωσσίας Ιγωρίου τοΰ είδω· 
λολάτρου. Αΰτη, άποδανόντος τοΰ 
άνδρός της εμεινεν επίτροπος τοΰ 
νήπιου υίοΰ της Σβαιτεσλαβίου’ ήτο 
γυνή χρηστή καί φιλάνθρωπος, καί 
δειχνουσα πάντοτε άγάπην πρός τούς 
ε ϊί τ ην ΧωΡ*ν της χριστιανούς* συν· 
όλαβε πο9ον διακαή νά δεχδή τό 
βάπτισμα- Διά τόν σκοπόν τοΰτον

επλευσεν άπο Χερσωνος είς Κωνσταν- 
τινούπολιν, οπού τήν υπεδόχθη JAu- 
τοκράτα ρ Κωνσταντίνος Ζ . ό Πορ
φυρογέννητος. Ο τότε Πατριάρχης 
Πολύευκτος τήν έκατηχησεν είς τα 
δεϊα καί τήν όβάπτισεν ‘Ο δέ Αΰ- 
τοκράτωρ Ιγινεν ανάδοχός της καί 
τήν μετωνόμασεν Ελένην, Η Ελένη 
εζησε θεαρόστως, καί μετεβη συνοδευ- 
μόνη μό όλας τάς άρετάς είς τήν 
αιώνιον μακαριότητα. θ ί  Ρώσσοι 
εορτάζουσι τήν μνήμην της κατά 
την II. τοϋ Ιουλίου μηνός.

‘ ΟΛΙΒΑΓΕΖΗΣ, μυστικός σύμβου
λος τοϋ βασιλεως τής Ισπανίας 
Φίλιππου τοϋ Δ . ήτο φιλόδοξος, 
δίσπιστος, εκδικητικός, δεσποτικός 
καί ασπλαγχος* έδιοίκησεν όμως τήν 
Ισπανίαν με εϋσπλαγχνίαν καί πρα
ότητα. Οΰτος θεωρών τόν Μωάμεθ 
μεγαν πολιτικόν, διώρισε τόν Οβε'λην 
καί μετε'φρασε τό Κοράνιον, καί ί -  
προσπάθησεν είς.πολλάς περιστάσεις 
νά μιμηό^ τό πολίτευμα τοϋ προ
φήτου των Αράβων, άλλά δεν επε- 
τυχε.

ΌΑΙΒΙΟΣ, Γάλλος τό γόνος, πε
ριηγητής θαυμάσιος. Περιήλδε τήν 
Τουρκίαν, Αίγυπτον καί Περσίαν είς 
εξαετές καιρού διάστημα- εξίχνιασε 
πολλά μόρη,' καί εγραψεν ακριβώς 
περί των μερών τούτων, οίον περί 
τής θόσεως έκαστου μέρους, περί τοϋ 
κλίματος, ΰδάτων, ποταμών, όρεων 
κ. λπ . Περί τοΰ ήθους κοιί χαρ*. 
κτήρος των διαφόρων κατοίκων, χ,
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κ · τ λ .  ;*HvSet τό 1?90 -Μ. X.
"ΟΑΟΓΟΣ, Βασιλεύς -των βράχων, 

πενθερός <τοΰ ς-ρατηγοϋ Μιλτιαδου. 
Ηρόδοτ*

()Λ 0Φ Ο Σ  Ε ριζένος, Σβεκός τό  γέ

νος, αριστος περιηγητής καί γεωγρά* 
φος'Περιήλθό τ ι ς  Ινδίας χα ί τήν ία π °  
νίαν, χαί έκαμεν άξιολόγους ανακαλύ

ψεις’ Α φήκε καί σύγγραμμα γεωγρα· 
φιχον των ύπ’ αύτοΰ περιηγηθέντων 

τόπων· Εζη το IglS Μ. X.
Ο ΛϊΜΠΙΑΣ, θυγάτηρ Νεοπτολέ

μου βασιλε'ως τής Ηπείρου, γυνή του 
Φίλιππου βασιλέως τής Μακεδονίας, 
καί μήτηρ τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, 
περίφημος διά τήν ζυλοτυπίαν, τήν 
οποίαν εΐχε προς τον άνδρατης.δ 
Φίλιππος δυσαρεστημένος εχ τούτου 
τήν έχωρίσθη χαί ελχοε τήν Κλεο
πάτραν ανεψιάν του στρατηγού Ατ- 
τάλου.

ΟΛΙΜΠΙΛΣ, περίφημος Γαλλίς, 
εστάλη πολλά πεπαιδευμένη τοΰ αί- 
ωνο'ς της* ητο φιλάνθρωπος χαί φ ι
λελεύθερος. τδ 1793. το δικαστήρι- 
ον τής αποστασίας τήν άπεκεφάλι- 
σεν εις ηλικίαν 38. χρόνων.

Ο ΑΤΜΟΙ Α γυνή τοΰ Ούρβανοΰ* 
Αυτή» βτι ζωντος τοΰ άνδρο’ς της, 
ήγάπα τον αδελφόν του Ιννοχέντιον* 
«ποθανόντος δε τοΰ άνδρός της, δ 
ϊννοκεντιος συνεφθειρετο με τήν 
νύμφην, καί πάντα κατά τήν γνώμην 
της έποίει, άπειρους σωρούς χρημά
των χαταφΟείρων. Τέλος άπε’θανεν ό 
ϊννοκεντιος, καί ή Ολυμπία εκβλη-

θεΐσα τής Ρώμης διεφθάρη άπδλοι
μικήν ασθένειαν,

(ίΑΤΜΠΙΟΔΩΡΟΣ, εις των Πλα
τωνικών φιλοσόφων* εζη το 550· Μ, 
X. Συνεγραψε διάφορα υπομνήματα 
εις τά  συγγράμματα τοΰ Ιίλάτωνος 
χαί χωριστά εις τά τοΰ Αλκιβιαδου» 
οπού περιγράφει καί τον βίον τοΰ 
Πλάτωνος* είς αυτό εύρίσκονται πε
ρισσότερα σημειώματα παρά είς ε
κείνο τό όποιον έγράφη ύπό τοΰ Λα- 
ερτιου. Εκ των συγγραμμάτων τού
των συμπερα ίνεται οτι δεν εΤναι ο 5τος 
ό Ολυμπιο'δωρος, οςτις συνεγραψε 
μυστήριον είς τον Θεοδόσιον τόν μι
κρόν, αλλ* άλλος τ ις .

ΟΛΓΜΠIΟΔίίΡΟΣ, διάκονος τής 
έν Αλεξανδρεία εκκλησίας* εζη περί 
τό 650. Συνέγραψεν υπόμνημα έξη- 
γησιν εις τόν Ιώβ καί Ιερεμίαν, καί 
σχόλια_είς τόν εκκλησιαστήν, εκ τω , 
οποίων τά σωζο'μεν* έξεδοθησαν είς 
τόν ιγ ’. τής βιβλιοθήκης των πάτε
ρων, είς τά Παρίσια.

ΟΑΓΜΠΙΟΔΩΡΟΣ Αλεζανδρεΰς, 
περιπατητικός φιλόσοφος, συνέγραψεν 
υπόμνημα εις τά Μετεωρολογικά 
τοΰ Αριστοτελους, έκδοθ, εν Βενετ, 
τό 1551. ,εζη τό 550. Μ. X.

ΟΛΤΜΠΙΟΔΩΡΟΣ, ποιητής, χη
μικός χαί ίστοριχός* Εγεννήθη *ίς 
τάς Θήβας τής Αίγύπτου περί τά  
400. Εστάλη ποίσβυς εις τόν βα- 
σιλε'α των Ούγγρων Δονάτην. Συνε
γραψε γενικήν ιστορίαν άρχομενην 
από τό 407. μέχρι τοΰ 4»®· *Ε«
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βιβλία 12. εξ αυτών μερικαί έκλο~ 
γαΐ άπεσώθησαν από τόν Φώτιον 
έκδιδομέναι ε!ς τήν εκλογήν τοΰ 
2υλβουργίο·υ, των ελασσονών Ρο·μα- 
ϊκών ιστοριογράφων εις τάς συλλυ- 
γάς των ιστορικών της Βυζαντίδος 
τοΰ Ααβοέ.

θ”ΛΓΜΠΟΣ, αρχαίος αυλητής εκ 
Φρυγίας, μαθητής του Μαρσίου" εζη 
πρό τοΰ Τρωικού πολέμου ος τις κα
τά τον Πλούταρχον είσήγαγε πρώτος 
εις τούς Ελληνας τούς ϋμνοις τών 
ιερών τελετών,

Ο MAP υιός τοΰ Χατάπ, ε?ς τών 
εχθρών τοΰ. Μωάμεθ πρότερον, έπει
τα κλίνας εις τά δόγματά του τ “ 
εδωκε τήν θυγατέρα του διά γυναίκα 
καί έγινεν εις από τούς πλέον π ι
στούς του φίλους, καί απόστολος 
τοΰ Μωαμεθανισμού. Ητον άνδρεΐος 
εις τόν πόλεμον, καί στείθερός εις 
τήν θρησκείαν, ή φιλανθρωπία του 
εις πάντα καί ή φιλελευθερία του 
ήτον απερίγραπτος· έστάθη βασιλεύς 
τών Αράβων, καί έστάθη ό νεώτερος 
Καλίςης, ήτοι κληρονόμος τοΰ Μω
άμεθ προσθέτων πρώτον τίτλον Ε- 
μάρ Ούλιμάνην δηλαδή, αύτοκρά- 
τωρ τών πιστών" τά ςρατεύματά 
τού έκυρίευσαν τήν Δαμασκόν, καί 
σχεδόν ολην τήν Συρίαν, τό 635, 
Εκυριευσε μέ συνθηκας τήν Ιερουσ α- 
λήμ- Ιό δέ 636, τήν Φοινίκην, τό 
644, τήν Περσίαν, εις τήν όποιαν 
έβασίλευεν ο Γιδζ-.βέργης ή τελευταϊ 
ος μονάρχης ειδωλολάτρης; ύ  αρχι

στράτηγός του τό 640, έκυρίεσσί 
τήν Αίγυπτον, καί μέρος τής Λυδί
ας- άφοΰ ηυξησε το βασίλειον και 
τήν θρησκείαν, τόν 10 χρονον τής 
βασιλείας του κατεδιωχθη άπό ενχ 
ειδωλολάτρην Πε’ρσην, ος τις τόν έ- 
πλήγωσε θανατηφόρως, και μετ’ ο- 
λίγας ημέρας άπέθανεν εις ηλικίαν 
63- χρόνων, άφήσας λύπην εις τούς 
υπηκόους τυυ διά τήν δικαιοσύνην 
καί φιλανθρωπίαν του. Τό φαγητό» 
του ήτο ψωμί , τό δέ ποτόν του 
υ)ωρ, καί ένίοτε άλας μέ χόρτα καί 
ό’σπριχ. Δεν ήθελησε νά κληρονομή-· 
ση δ υιός του τό βασίλειον τών Α
ράβων, άλλ.ά διώρισεν εξ άνδρας 
τούς πλέον φρονίμους καί πεπαιδευ
μένους καί τους εδωκε τήν έξουσίαν 
νά όκλέξουν |να ανδρα, νά εχη ευ. 
θύντν τών πράξεων του. Διά προςα- 
γής τούτου κατεκάη ■ ή θαυμαστή 
καί μεγαλοπρεπής έκείνη τής Αλε
ξάνδρειάς βιβλιοθήκη ήτις σννίςατο 
άπό επτακοσίων χιλιάδων βιβλίων. 
Εις τ ί χρησιμεύει, είπεν ό φοβερός 
οΖζος Ομάρ, εις τ ί χρησιμεύει ή ά
πειρος αΰτη πληθύς τών β.βλίων; 
Εάν αυτά περιέχωσι δόγματα εναν
τία τής τοΰ Κόράν διδασκαλίας πρέ
πει νά καώσιν ώς έπικίνδυνα" έάν δέ 
διδάσκωσι τ ί περισσότερον τής τοΰ 
Κόραν, πρέπει νά παραδοθώσιν εις 
τάς φλόγας ώς περιττά. Μόλις δι- 
εσώθησαν έξ αυτής τής πυρκαι'ας 
700 σώματα βιβλίων, μεταξύ τών ο
ποίων διεφυλάχθησαν τά σύγγραμμα-



** τβυ Ιπποκράτοος, τοΰ Αριστοτε- 
λους, του Διοσκορί5ου καιΓαληνοΰ. λε- 
γουσιν ότι ο ί Οθωμανόί μετχχειριζομε- 
νοι τα  βιβλία αντί διά ξόλα, έζεστκι- 
νανριέ αυτά καθεχάστην τέσσχρας χιλι
άδάς λουτρ» εις εξ μηνών διάστημα.

ΟΜΑΡ, υιός τοΰ Απουλαζήζ, *- 
στάθη ιγ . χαλίφης διάδοχος καί 
κληρονόμος τοΰ Μωάμεθ, Εκλέχθη 
-την δ , Οκτωβρίου 7χ7. έβασίλευσε 
•κερί τους δόω ήμισυ χρο'νους, καί 
εφαρμακωθη άττο ενα του οικιακόν, 
τον όποιον ήπάτησαν μέ ριίαν ποσό
τητα χρημάτων άλλοι Πρίγγιπες 
από τό αίμα τοΰ Ομχρ. Ούτος ο 
Πρίγγιψ έπωνομάσθη Αλ-χδέλ. η 
Δίκαιος, εστάθη καλοκάγαθος, φιλάν, 
θρωπος, πιστός εις τήν θρησκείαν, 
καί άγρυπνος εις τά της βασιλεία? 
του* έπεθΰμει νά γναι μ άλλον πατήρ 
των υπηκόων του παρά δεσπότης* 
Απεθανεν εις ηλικίαν 40 . χρόνων* 
ήτον σώφρων, με'τριος, διότι εζη μό
νον μέ τό γάλα , καί ολίγους χουρ- 
μάδας- Δεν έφόρει ποτέ λαμπρά 
φορέματα, καί έκάθητο περισσότερον 
επάνω εις τήν γυμνήν γην* όταν 8- 
γνώρισεν οτι τοΰ εδωκαν τό θχνατη- 
φόρον φαρμάκι εκραξε τόν αιχμάλω
τον, οςτις τ<*> εδωκε τό φαρμάκι, 
καί μέ ταπεινήν φωνήν τόν ήρώτησε 
διατί τόν έφαρμάκωσεν* ό αιχμάλω
τος άπό φόβον επεσεν εις τούς πο- 
δας του καί τω εμαρτΰρησε τήν α 
λήθειαν, ό δέ κάλλιστος Καλίφης 
μέ άταραξίαν ψυχής τω είπε δίδων

«ίς αυτόν αρκετά χρήματα, λάβε 
αδτά τά χρήματα καί ύπαγε νά τά  
μοιρχσης εις τούς πτωχούς, καί φύ
γε απ’ αυτό τό παλάτιον πριν ν α~ 
κουσδή τό έγκλημα τό όποιον επρχ- 
ζες.

0ΜΒ0ΛΔ02 Αλέξανδρος Γερμανός 
τό γε'νος , άριστος περιηγητής, γε
ωγράφος καί φυσιολόγος. Ούτος πε
ριήλθε τε'σσαρας χρόνους κατά συνε
χείαν επί τούς τροπικούς τόπους 
τοΰ νέου κοσμου με επισημοτάτας 
ανακαλύψεις. Η περιήγησις αδτη , 
ητις μόλις έξεδόθη είναι άξιε’παινες, 
διότι τά πολλά αυτής μέρη κρ ίνον- 
ται εντελή* ώστε άναπαύουσιν έν. 
ταυτφ τήν φιλομάθ.ιαν καί τοΰ 
Γεωγράφου, καί τοΰ Φυσικού, καί 
τοΰ Πολιτειογράφου, καί τοΰ Αρχαι
ολόγου. Ηνθει δέ περί τό 1800. 
Μ . X.

0ΜΒΓΕΗΣ Γιλβέρτ, Αγγλος τις 
Ιππεύς, άριστος γεωγράφος τοΰ αι
ών ός τ»υ. Εζη τό 1580 Μ. X.

Ο ΜΗΡ02, ό Κορυφαίος, καί πα
τήρ όλων των ποιητών, ή πηγή 
πασών των γνωσεων, καί ή αιώνιος 
δόξα τοΰ Ελληνικού γένους. II φύ- 
σις δέν έγεννησε τοιοΰτον άλλον 
ποιητήν εχοντα άν^λειπώς τά  χρει
ώδη προτερήματα τών ένδοξοτέρων 
ποιητών, τήν τέχνην,-τήν δύ/αμιν 
τήν κρίσιν, τήν οικονομίαν τών ε
πιχειρημάτων, τήν αρμονίαν των 
ςίχων, τήν θχυμασίαν ποικιλότητα
τών χαρακτήρων, καί τήν. άξιοιεμ·-
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πειαν εις τά π ά ν τ α , ύ π τ α  πόλεις νχτος καί με'γας Ομηρος ήχον Ιθα- 
καυχώντα,ι διά τήν γεννησίν του* κήσιος, Ικ των έξης, ϊπήγεν, άνα- 
Σμύρνη, Χίας, Κολοφύν, Ιθάκη, Πύ- φερει, χάριν περιέργειας εις τό όρος 
λος, Αργος, Αθήναι. Εζη τό 1040. τοΰ Αίωνος, περιήλθεν ολα τα έκεϊ- 
Π. X. ό πατήρ του ώνομάζετο Mat- σε μοναστήρια καί εΰρεν εις αυτά 
ων καί ή μήτηρ του Κριθη’ίς* διδά- πολλάς βιολιοθήκας, τάς όποιας ή 
σχαλο’ς του εστάβη ό Φήμιος, ος τις μοναχική αμάθεια άφίνει νά σήπων- 
μετά τον θάνατον τοΰ πατρός του ται καί νά φθείρονται από τόν κο-
ελαβε τήν μητέρα τοΰ Ομήρου εις νιορτόν καί σκώληκας εις τήν βιολι-
γυναϊκα καί μετά τόν θάνατον αυτών οθήκην τοΰ μοναστηριού Βατοπεδίου. 
εχληρονομησεν ό Ομηρος τήν περί- Ερευνών δε μεταξύ τούτων εΰρεν ενα 
ουσίαν καί τό σχολείου, έκαμε πολ" ογκώδη κύλινδρον από πάπυρον,
λάς περιηγήσεις εις ολην τήν σκεπασμε'νον εκ τοΰ κονιορτοΰ άλλ’
Ελλάδα, Αίγυπτον, Ασίαν, καί αβλαβή έκ των σκωλήχων* ε'ίδε δέ 
εις αλλα μέρη. Εκ των άμιμή- γραμμένου με Ελληνικούς χαρακτή- 
των συγγραμάτων του σώζονται Ρ*ί πολλά συντόμους και παλχιο- 
τά  επόμενα. Βατραχομυομαχία, τατους τά  εξής 16.» Ιλιάς τοΰ θείου 
ήτοι πόλεμός των βατράχων καί στιχουργοϋ Ομήρου γεννηθε'ντος εις 
ποντικών, ποίημα αστειότατου. Εκδ. τήν νήσον Ιθάκην υίοΰ τοΰ Φιλομε'- 
Ιν Βενετία τό 1486, επιγράμματα. m oS ' *αί Χρυσαής, συγχρόνου του 
Εκδ. εν Λειψία το 1306. Ιλιάς, αρχοντος των Αθηνών Διογε'νους, 
ποίημα ηρωικότατου, καί αθάνατον και το“ νομοθετου Λυκούργου βασι- 
τό όποΐ«ν περιγράφει τόν Τρωικόν λεως τής Λακεδαιμόνιας, άντιγρα- 
πόλεμον. Οδύσεια, ποίημα ηρωικόν, φεΐσα παρ έμοΰ Θεοφράστου εν 
εξιστορούν τήν πλάνην τοΰ Οδυσσσε'ως Δθήναις πατρίδι μου, επί άρχοντος 
επιατρεφοντος μετά τήν άλωσιν τής Σιμωνίδου τήν 117. Ολυιεπιάδα..« 
Τρωάδος εις τήν Ιθάκην πατρίδα ®-ϊς το πλάγιον* αυτής έσημείωσεν 
τον. Εςεδοθη πολλάκις κατά διαφό- ό Κεφαλάς τό όνομά του. Αυτός ό 
ρους καιρούς* ή άρίστη εκδοσις είναι πολύτιμος αρχαιότατος πάπυρος, 
εκείνη τοΰ σοφού Κοραή μετά σχο. λε'γει ό προηγούμενος Παρθενιος 
λιων, Εκδ. εις τά Παρίσια τό 18ΐΙ Εερκυραιος, εύρεθη εϊς τήν πολυά- 
καί 1820, εις μικρά τομίδια. Ο* ριθμον βιβλιοθήκην, τήν οποίαν I- 
Νικολαος Κεφαλάς Ζακύνθιος εΰρι- φερε μεθ’ εαυτού τό 1428. Ανδρόνι- 
c/.ομενος εις Κωνσταντινούπολή τήν κος ό υιός τοΰ Αυτοκράτορος Εμ- 
15 Νοεμβρίου 1830. εξίδωχε μίαν μχνοιιήλ, καί αδελφός τοΰ εσχάτου 
οίδοποιησιν αποίείκνύων όχι ό άθά- Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰΠχ-



λάιολόγου, ός τ ις  μ ί  τ ά  όπλα είς τω  καίρφ του Τρωίκόΰ πολέμου ήτο
τάς χεΐρας ανδρείως έταφη με τι,ν 
Αδτοχροίτορίαν του το 1453. Αυτό 
το χειρόγραφόν το παρε'δωκεν δ ρη- 
βείς Παρθένιο; εις τόν σκευοφύλακα 
να το φυλάξη είς τό θησαυροφυλάκιο^ 
του. <5 Ομηρος ό μόνος ποιητής, 
τοΰ όποιου τάς μαρτυρίας δύναται 
να άναφερη ό ιστορικός κα'ι δ Γεώ* 
γρίφος, υπάρχει δ αρχαιότατος 
συγγραφείς, ϊ ς  τις μας άφησε τά Γε
ωγραφικά τοΰ εαυτοΰ αΐώνος. Η λε
πτομερέστατη ακρίβεια των περιγρα. 
φων αδτοο άποδεικνύει πόσον αυται 
συμφωνοϋσι με τήν τότε γνωστήν 
αλήθειαν, άλλ’ η Γεωγραφία αύτοΰ 
ητο μόνο» Γεωγραφία των Ελλήνων 
οί όποιοι τότε ήοχισαν νά άνσκύ- 
πτωσιν εκ τής βαρβ αρότητος· Είναι 
πιθανόν, ότι τα γεωγραφικά των 
συγγχρονων αύτοΰ Φοινίκων ύπήρχον 
πολύ εκτενέστερα. Ο Κορυφαίος ού- 
τος των ποιητών φαίνεται αναμφί
βολον; ότι έ γνώριζε τήν φύσιν, τήν 
κατασκευήν καί οργανισμόν τοΰ αν
θρωπίνου σώματος, όσον ήτον δυνα
τόν εις τού; τότε καιρούς. Επειδή 
εύρίσκομεν εις τά θαυμάσια του ποι* 
ήματα, πολλας φυσιολογικές, ανα
τομικά; καί χειρουργικάς ειδήσεις. 
Μανθάνομεν εν τούτοι; τήν μέθοδον, 
μέ τήν οποίαν Ιατρευον τότε τά τραύ
ματα καί τά ; πληγάς- μανθάνομεν 
τήν δύναμιν Λιί ενέργειαν τινων βο
τάνων καί άλλα πολλά περιέργειας 
άξια, έξ αύτοΰ μανθάνομεν, ότι εν

γνωστή παρά τοΤς ελλησιν ή μέθο
δος τοΰ σχίζειν καί πλατύνειν τά  
τραύματα, τοΰ ε’γχαράττεΐν τά  φλο
γισμένα αυτών μέρη, τοΰ πλύνειν 
καί καθαίρειν μεθ* οίνου τά ρυπαρά 
έλκη κ. λ . π .

ΟΜ-ΧΑΠίΠΟΪ, θυγάτηρ τοΰ Α- 
βού-Σοφιάν, ή εννάτη γυνή τοΰ Μω
άμεθ όοτις τήν ένυμφεύθη επί του 
πολέμου τής Χαϊβάρ, χώρας τής 
Μεσοποταμίας· άπέθανεν εις ήλικί- 
αν 68. χρόνων: Διηγούνται περί αΰτοΰ 
τοΰ Αοοΰ-2οφιάν πατρος της, ότι 
εστάλη πρέσβυ; από του; πατριώ- 
τας του εις τόν Μωάμεθ διά νά 
δεχθή τήν ειρήνην με τούς είς τήν 
Μέκκαν, καί φθανων έκεϊ ΰπήγεν είς 
τόν οίκον, όπου έκατοίκει ή θυγάτηρ 
του, καί ενώ τήν παρεκάλει νά με- 
σολ.αβήση εί; τόν Μωάμεθ περί τής 
άποστολ,ή; του ήθέλησε νά καθήση 
είς τό στρώμα τ η ;, άλλ.’ αυτή ευθύς 
το έσηχωσεν* ό πατήρ της δυσαρεσ- 
τημένο; τήν έζήτησε τήν αιτίαν, 
καί τω άπεκρίθη, ότι αυτό ■ είναι 
στρώμα όπου κάθηται ό Μωάμεθ ό 
άποστολος τοΰ Θεοΰ, καί σό ώ; ει
δωλολάτρη; δεν είναι σ,,γχωρημενον 
νά καθήσης.

Ο ΜΦΑΑΗ, θυγάτηρ τοΰβασιλεω; 
Λυδών Ιορδανου, καί γυνή τοϋ Τιμώ* 
λου, μετά του όποιου τόν θάνατον έ- 
βασιλευσε μόνη είς τήν Λυδίαν' πρός 
ταύτην ελθών ό Ηρακλής, μετά τόν 
φονον τοΰ Εΰρύτου,επωλήθημί; δοΰλος



καί διε'μεινεν υπηρετών αυτήν χρόνον 
(χάνον αύτόΟι, ενδεδυμενος γυναικεία 
φορέματα καί εκτελών πολλάς οικι
ακά; εργασίας. Σοφ.

ΟνΜΦΙΣ, βασιλεύς Ινδός, ούτος 
υπετάχθη εις τόν με'γαν Αλέξανδρον 
καί τω επρο’σφερε δώρα 56-. ελε’φαν- 
τας, καί άλλα ζώα θαυμαστά τό 
μεγεθος.

Ο ΝΛΡΟΣ, ιερεύς τοϋ Βάκχου.!·* 
π ί της Νήσου Νάξου, οστις ελαβεν 
εις γυναίκα τήν Αριάδνην θυγατέρα 
τοϋ Μινωος, οτε ο Θησεύς την αφη- 
σεν επί ταύτης τής νήσου.

ΟΝΓΙΟΣ Βοϋδος, ενδοξο'ς Αγγλος 
τοΰ α’.ωνος του. ούτος εστάλη ώς 
πρεσβυς εις το επί τής Κεϋλάνης 
Χάνδυον. Εζη δε περί τό 1785 Μ,X,

0’Νΐί2ΑΝΔΓ02, πλατωνικός φιλό
σοφος, εζη περί τά μέσα τοϋ πρώ
του αίώνος, συνε'γραψε στρατηγικόν 
τό όποιον είναι ή πηγή όλων των 
ίλληνικών καί λατινικών Συγγραμ
μάτων περί τής τέχνης ταύτης, τά  
όποια εξεδοθησαν καί εν Παρισίοις 
υπό Α. Κοραή μετά σημειώσεων κρι
τικών.

Ο’ ΝΗΣΙ ΚΡΙΤΟΣ, ό Α’ιγινεΰς Ισυν- 
τροφευσε τόν Αλέξανδρον εις τάς εκ
στρατείας του καί εστάθη ναύκληρος 
εις το μεγαλήτερον πλοϊον τοϋ ςόλου, 
Ούτος συνε’γραψε τήν ίστο ρίαν τής 
εκστρατείας ταύτης, άλλ ή υπερβο
λή των εκφράσεων του άποδεικνύει 
φό σύγγραμμά του ψευδε'ς.

ΟΝΗΣΊΛΟΣ, υιός τοϋ Χε'ρσιος,

καί αδελφός τοϋ Γ,όργου βασιλε'ως» 
τής Σαλαμΐνος εν Κύπρω. Ηροδ.

Ο’ΝΗΤΗΣ, Καρυστιος τις, οστις 
λεγεται οτι άνεκάλυψεν εις τόν Εε’ρ- 
ξην τήν στςνήν διάβασιν διά των 
αρε’ων πρός τάς Θερμοπύλας. Ηροδ. 
ΟΝΟΜλΚΡΓΓΟΣ, μάντις καί ποιη
τής εν Αθήναις, ενασχολήσεις πρό 
πάντων εις τήν εξήγησιν των χρησμών 
τοϋ Μουσαίυυ, ϋστερην δε. δ-.ωχθείς !κ  
των Αθηνών ύπό τοϋ τυράννου Ιπ
πάρχου οίοΰ τοΰ Πεισιστράτου. Ηροδ.

ΟΝΟΜΑΡΧΟΣ ς-ρατηγός τών 
Φωκεων, ούτος έπολόμησε με τόν 
Φίλιππον, κατά πρώτον !νίκησεν, 
επειτα ενίκήθη αυτός καί τά  στρα- 
τεύματά του, καί εφονεύθη εις τον 
πόλεμον, τό δε σώμάτου εςαυρώθη 
διά προσταγής τοϋ Φίλιππου.

ΟΝΟΜΔΣΤ02, υιός τοϋ Αίγείου* 
Ηλ.εϊος, εις τών Ελλήνων μνηςήρων^ 
οσοι ήλ.θον εις Σικυώνα διά ν* 
νυμφευθώσι τήν θυγατε'ρα τοΰ Κλει- 
σθένους. Ηροδ.

0ΝΟΓΦΡΙΟΣ Οστεκοντος, δ εκ. 
Φλωρεντίας, εκ τοϋ τάγματος τοΰ 
Αυγουστίνου· Θεολογος καί διδά
σκαλο; περιφανής , ος τις διά τήν 
παιδείαν του καί όαιοτητα έψηφίσθη 
Επίσκοπος Φλωρεντίας. Εγραψεν 
υπομνήματα εις τούς Εύαγγελιςάς, 
καί εις τάς πράξεις τώ/ Αποστο
λών.

Ο’ΝΟΓΦΡΙΟΣ Πανου'ίνιος, Ιταλός 
τό γε'νος, καί Αύγουστιανός το ταγτ 
μα, δς τις ίξηκολούθησ* τ°“ί  ^ίουξ



•fav τής Ρώμης Αρχιερεών, τοΰ 
Πλατίνα. Εγραψεν ότι' χρονικόν 
έκκλησιαστικόν περί “ΡΧ ί̂ 

Πέτρον, x&t πόΧλκ βλ ι̂Λ βιβλία· 
Ούδείς εγραψε τόσα πολλά καί έ" 
ξαίρετά βιβλία, εις μι αν ηλικίαν 
νεαν, ως αυτός, διότι άπε9ανεν 
έτών 39.

ΟΕϊΛΡΤΗΣ, Περσης εύγενής 
Λατήρ τη ; Περίφημου Ρωξάνης, τήν 
οποίαν ελαβεν εις γυναίκα ό Με’γας 
Αλίξ ανδρος. Αριαν.

Ο'ΕΤ’ΝΙΟΣ, υιός τοΰ Εκτορος, καί 
αδελφός τοΰ Σκαμ.άνδραυ, ός τις με* 
τά τήν καταστροφήν της Τροίας ελ- 
θών («.ετά τον αδελφοί» του εκ τής 
Λυδίας έπανε’κτισεν αΰθις τό Τρωι
κόν βασίλειον.

ΟΌΤΡΚΑ'ΝΟΣ, υιός του Οσμάν, δεύ- 
τερος Σουλτάνος των Οθωμανών* ού- 
τος υπερείχε κατά τήν πραότητα, 
δικαιοσύνην, ανδρείαν, καί μεγαλο- 
δωοίαν προς τούς πτωχούς* συνανε* 
στρεφετο πάντοτε μέ τούς πεπαιδευ
μένους, καί έτελειωνε πασαν πρα- 
■ξίν του μέ τήν γνώμην των* εστάθη 
πρώτος, ος τις εχτισ» μεγαλοπρεπή 
Τσαμία, Νοσοκομεία, σχολεία, ξένο 
δοχεία, διά τους πτωχούς καί ξε'νους* 
άπε'θανεν είς τήν Νίκαιαν τό 1359. 
έϊς ηλικίαν 70 χρόνων. Εβασίλευσε 
χρόνους 33,

ΟΠΙΛΙΟΣ, Ζ. Μακρινός Οπίλιος.
ΟΠΛΗΣ, υιός τοΰ Ιωνος, καί 

«ενθερος τοΰ Αΐγε’ως, βασιλε'ως των 
Αθηνών, άπο τοΰ οποίου λεγεται,

ότι ώνομάσδησαν οί εν Αττική Ο* 
πλητες. Ηρόδ. '  ■* ■

ΟΠΠΙΑΝΟΣ, υιός τοΰ Αγησιλάου 
ένδοξος ποιητής, καί γραμματικός 
από τήν Κιλικίαν· έσύν9εσε δύω ά- 
ξιο’λογα ποιήματα, ενα περί κυνη
γετικών, και ίτερον περί αλιευτικής, 
τά έπαρουσίασεν εις τόν Αΰτοκράτο- 
ρα Αντώνιον Κχρακάλα, δς τις εύ- 
χαριστήδη μεγάλως, και τω εχάρισε 
διά κάδε στίχον, ενα σκοϋδον χρυ- 
σοΰν, διά τοΰτο καί οί στίχοι του 
ώνομάσδησαν χρυσοί' άπε'δανεν άπό 
Πανώλην εις τήν πατρίδα του, εις 
τάς άρχάς τοΰ Γ . αίώνος, Η ά - 
ρίστη εκδοσις είναι ή τής Λειψίας 
τό 1831.

ΟΠΤΑΤΟΣ, επίσκοπος είς μίαν 
επαρχίαν τής Αφρικής* Ιζη τό 360 
Μ. X. Συνεγραψε κατά Πχρμενια- 
νοΰ Αιρετικού, Δονατιστοΰ, καί επι
σκόπου τής Καρχηδονος, βιβλία 7. 
Εξεδό9η είς τά Παοίσια τό 1702.

(ΪΡΑΣ'ΘΕΤΣ, υιός του Λυκάονος, 
δ κτίσ ας τήν πόλιν Ορεσδάσιον εν 
Αρκαδία. Στεφ.

ΟΡΑ ΤΙΟΣ, έπωνομάσθηΚοκλητος, 
διότι είχε χάσει τόν ενα του οφθαλ
μόν άπό ενα γρονδον, ήτθν ανεψιοί 
Ορατίου, Πουλβιλλίου τοΰ υπάτου1 ε* 
γεννήδη άπό ενα των τριών αδελφών, 
οί όποιοι επολε'μησαν κατά τών Κου- 
ριατιων* ούτος έδιωξε τους εχθρούς 
καί έ μ βήκε νικητής είς τήν Ρώμην* 
καί ένω έπολεμει έπληγώθη είς τον 
πόδα καί εμεινε χωλός, όδεν τινες



εμπαίζοντες τον Slat τούτο άπεκρί- 
γετο οτι κάβε βήμα, τό οποίον κάμνω 
με ύπεν9υμίζε£τήν ημέραν τοΰ θρι
άμβου.

Ο ΓΑΤΙ02 Κο'ίντος Φλάκκος, ό ενδο
ξότερος μεταξύ των Λατίνων πο(ά,των 
&Ις τήν Λυρικήν ποιητικήν, καί εις 
τάς Σατύρας, καί εν των κρητικών 
κάί ωραίων πνευμάτων επί Αυγού- 
στου, εγεννήθη είς τήν Βενουσίαν π ο. 
λιν τής Ιταλίας' είς τάς άρχάς ήτ0 
στρατιώτης, επειτα εδόθη εις τήν 
σπουδήν των γραμμάτων, και εις την 
ποιητικήν' προχωοησας είς αυτήν ε- 
γνωρίσθη από τόν Αύγουστον, ος τις 
τόν έτίμησε καί τον έπλούτησεν. 06- 
τος ήν φίλος του νέου δυνάστου καί 
τοΰ αγαπητού του, τοΰ φίλομούσου 
Μεκήνα' έμβήκεν είς τα 'ίχνη εκεί
νου, άλλα με τόνον καί γλώσσχν 
άνθηροτεραν, καθώς τήν εφερεν ό καΓ 
ρός, κ αί όλιγωτερον μέν αύθχδώς καί 
πικρώς, με πλησμονήν δε βιωτικής 
σοφίας, επεοιγε’λασεν ίλαρώς τάς άφρο 
σΰνας καί τά άμαρτηματα των συγ
χρόνων του, εως ου ή πάντοτε αυξου- 
σα διαφθορά των ηθών άπεδίωξεν εκ 
τούτου τοΰ είδους πάντα άστεΐ'σμον 
και πχσαν ποίησιν. Τά συγγράμ- 
ματά του είναι τά ακόλουθα, α . 
Ποίημα ώδών βιβλία 4. β . Επωδών 
βιβλιον εν, γ , Σχτύρων ή λόγων 
βιβλία δυω, δ . περί ποιητικής τέ 
χνης βιβλιον ε’ν. ε . επιστολών βι. 
βλία δυω- ή άρίστη Ικδοσις είναι ή 
έν Λονδίνω το 1792,

ΟΡΒΙ ΚΙΟΣ, τακτικός, συνεγραφε 
περί τακτικής πολεμικής βιβλιον εν 
επιγοαφόμενον επιτήδευμα- εξεδόθη 
είς τά Παρίσια το 1599. Εζη το 400 
Μ. X.

ΟΡΓΑΝΗΣ Ανδρεας Ιταλός από 
τήν Φλωρεντίαν Ζωγράφος, γλύπτης, 
άρχιτεκτων καί ποιητης, απίθανετ® 
39. Ετος τής ηλικίας του»

ΟΡΕΣΜΟΣ Νικόλαος, διδάσκαλος 
Καρόλου τοΰ ε’. ίξίδωκε μίαν όμιλί* 
αν περί αταξιών τής Ρωμαϊκής αυλής· 
εν περίεργον εγχειρίδιου περί Α ντί
χριστου, το όποιον ετυπώθη είς τόν 
9. τόμον τής βιβλ.ιοθήκης των πα
λαιών συγγραφέων διά Εδμοΰνδου 
Μαρτε'νες.

ΟΡΖΧΤΟΣ Σαρτόριος Ιταλός άπ^ 
το Παταύιον, ένδοξος ποιητής, αρ
χαιολόγος καί ιστορικός, εχρημάτι. 
σεν άρχιδιδάσκαλος τής φυσικής εις 
τήν ακαδημίαν τής πατρίδος του· 
άπίρασε τον περισσότερον καιρόν της 
ζωής του είς τήν ποιητικήν καί είς 
τήν ιστορίαν. Απίθανε τό 1678.

ΟΡΕΛΑΝΑΣ Ισπανός τό γένος έν
δοξος περιηγητής, ούτος περιε'πλευσε 
■fov Αμαζόνιόν ποταμόν καί διάφορα 
άλλα μέρη, όπου καί εξιχνίασεν α
κριβώς πολλά μέρη. Εγραφε περί 
τών ύπ’ αύτοΰ έξιχνιασθεντων τόπων 
σύγγραμμα επωφελέστατου τή γεω
γραφία. Εζη δέ περί τόν δίκατον 
εκτον αιώνα Μ. X.

Ο ΡΕΣΤΗΣ, περίφημος Τρωαδιτηί 
φονευθείς υπό τοΰ Αεοντε'ως. Ομ, IX,
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όΡΒ'ΣΤΗΣ, υιός τοΰ Αγάμεμνονος 

καί της Κληταιμνήστρας· όταν «φο* 
νεύδη ό Αγαμέμνων από τόν Αΐγισθον 
καί Κληταίμνήστραν, άπεφάσισαν να 
φονεύσωσι καί τόν Ορεστην, ή δέ α
δελφή του Ηλεκτρα εστειλε τα παιδία 
κρυφίως εις τόν Στροφιον, βασιλέα τοΰ 
Ορχομενοϋ, τοΰ οποίου ή γυνή ήτον 
αδελφή τοΰ Αγάμεμνονος, εΐ/s δε § 
Στρόφιος υιόν τόν Πυλάδην, καί συναυ· 
ξανόμε,νοι όμοϋ συνε'δεσχν φιλίαν ει
λικρινή κάί αιώνιον’ όταν εφδασαν 
εις ηλικίαν άπεφάσισαν να εκδικηδώ- 
σι τήν παρανομίαν τοΰ Αίγίθου κα* 
ελθοντες εις τάς Μηκΰνας τόν εφόνευ- 
σαν απερχόμενον εις τόν ναόν τής 
Αθήνας διά δυσίαν, άκουσίως δέ καί 
τήν Κλυταιμνήστραν,

Ο HSA2l02} από την Πέργαμον, 
εζη τό 360· Μ. X. εχρημάτισεν άρ- 
χιατρός, καί φίλος πιστότατος τοΰ 
Αυτοκρατορος Ιουλιανοΰ, καί θησαυ” 
ροφΰλαζ τής Κωνσταντινουπόλεως. Τ° 
άξιόλογον αύτοϋ σύγγραμμα τό όποιον 
συνεγρσψε διά προσταγής τοΰ Αΰτο- 

κράτορος, ίβδομηκοντάβιβλος επιγρα- 
φόμενον, είναι απάνθισμα καί εκλογή 

των τοΰ Γαληνού βιβλίων, καί άλλων 
παλαιών Ιατρών, εις αυτό περι
γράφει τήν μελαγχολίαν, τήν όποιαν 
ονομάζει Λυκανθρωπίαν. Επειδή οί 
κατεχομενοι ύπ' αυτής εμίμοΰν το 
τροπον τινά τούς λύκους, καί περιε- 
πλανώντο περί τα κοιμητήρια καί 
τάφους. Εν τοϊς σύγγραμμα σι του 
Οριβααίου διεφυλάχθη καί ή περί της

«κ τώ» ένυδρων τρυφής μικρά πραγύ 
ματεία τοΰ Ξενοκράτους, όστις εζη 
επί Τιβερίου Καίσαρος, Ο Οριβάσιος 
εξωρισδείς υπό τών Αύτοκρατόρων 
μετά τόν δά,ατον τοΰ Ιουλιανοΰ, ή. 
ξιώδη μεγάλων τιμών διά τάς άρετάς 
του μεταξύ των βαρβαρών* τέλος 
επανελδών από τής εξορίας, απίθανε 
περί τάςάρχάς τοΰ πέμπτου αίώνος. 
Από τά 70 βιβλία ολίγα τινα σώ
ζονται Ιλληνιςί καί τινα λατινιςτί. 
Εκδ. εις τήν Γωμην. 'Γά δε περί α
νατομίας έτυπώδησαν εν Λούγδφ τό 
1735.

(JPM EN O i, υιός τοΰ Κερκάφου καί 
εγκονος Αιόλου του Β . πατήρ τοΰ 
Αμύντορος ό κτίσας τήν πολιν Ορ- 
μενιον, εν Οεσσαλία. Στράο.

OFMI 2ΔΑΣ αΰτοκράτωρ τής 
Περσίας, διάδοχος τοΰ Χοσρόη Α; 
Ούτος εοασίλευσε με πολλήν άπαν- 
δρωπίαν καί θηριωδίαν, καί δια 
ταΰτο άπεβληθη από τούς ΙΙερσας 
τό 591, οΐτινες άνηγόρευσαν βασιλέα 
τον υιόν του Χοσρόην τόν Β .

ΟΓΝΧΝΟΣ Βανίνα, γυνή τοΰ Σαν 
Πέτρου Βαστελίκα περιφήμου απο
στάτου από τήν Γένοβαν, ος τις ε - 
φονευσεν αυτήν τήν ήγαπημενην καί 
ενάρετον γυναϊκά του, διότι έζήτησε 
τήν συγχώρησιν τοΰ άνδρός της από 
τήν διοίκησιν διά τήν άποστασίοιν 
του’ αΰτη ή τκπεινωσις εφάνη εις 
τόν άσπλαγχνον Βαστιλίκαν ώς μό* 
γα έγκλημα, δε’λων νά ίκδικηδί 
κατά τής διοικήσεως καί ζητών να

13
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παραδώση την πατρίδα του εις τούς 
Οθωμανούς» Si αυτήν τήν άνόσιον 
«ράξιν, ύπεχρεώθη ό υίο'ς του Αλ- 
φονσος να παραίτηση to πατρικόν 
του έπιθετσν και νά έναγκαλισθή 
εκείνο της δύστυχούς μητρός του,

ΟΡΝΕΪΣ, υίός τοΰ Ερεχθέως, βα· 
βιλβύς τή ς Αττικής, Ικ τοΰ όποιου 
ώνομάβθη ή εν Αργολίδι πόλις Ορ- 
νεαί. Τούτου ο υιός Πετεάς έξεστρά- 
τευσε μετά τοΰ Αγαμε'μνονος κατά 
τής Τρωάδος. Παυί.

ΟΡΝΙΘΟΘΗΓΑΣ Ερρίκος λ ', βα
σιλεύς της Γερμανίας. Οι σύγχρο
νοί του χρονολογογράφοι τον ώνομασαν 
οΐίτω, διότι τον εύρον εις τήν όρνι- 
θοδηρίαν με κλωβία καί μέ δίκτυα. 
Ουτος έπρεπε vie όνομάζηται μάλ
λον Μεγας, καθότι αυτός' ύψωσε tJ 
πεπτωκός βασίλειον εις πρώτην 
χριστιανικήν δύναμιν, εις είκοσι ετών 
διάστημα, καί ϊδωκε πάλιν δόξαν 
εϊς  τό Γερμανικόν είνΟς. Ητον άνήρ 
ωραίος, εϋγενής, καί γλυκύς εις τήν 
συναναστροφήν. Ανδρεία καί εΰ«ε- 
βεια ήσαν αί κυριώτεραι ίδιότήτε'ς 
του. Και εις τα  μικρότερα εδειχνεν 
ακουραστον ενέργειαν, επιμονήν καί 
άπαυστον ταχύτητα» Εί μεν έκυνή- 
γα, δεν έπαυε πριν Ζδιοχέίρως σκο- 
τώση τριάκοντα, έως τεσσαράκοντα 
κάπρους, έλάφοιις, άρκτους, ή άλλα 
θηρία. El Si εύρίσκετο εις πόλεμον, 
δέν άφινε τήν λόγχην άπό τάς 
χείρας πριν νικήσει όλους τούς πο
λεμίους, Δεν ήξευρε ' Si οντε να

γράφη, οΰτ* να διαβάζει, άλλα μο- 
νον τό παράδειγμα τοϋ άγαθοδ πα- 
τρός του υπήρξεν εις αίτόν διδασκα
λία καί οδηγία. ΙΓοτέ δέν · εχωρίσθιί 
άπ αύτοΰ, άλλα τόν ήκολούθησί 
καί «!ς τήν Ρώμην επί Αρνουλφίου, 
καί τόν μακρυνόν τοΰτον δρόμον 
^τελείωσε σχεδόν πεζός άπό εύλά- 
βειαν, Η* · χαρά όλου τοΰ λαΟυ ε- 
προπορεύετο εις ΦρικδιΟλαρίαν, όπου 
τονήχίηβαν οι ηγεμόνες καί οι άρ
χοντες δι* τήν στεψιν. Οταν ό 
Αρχιεπισκ όπος Μαγουντίας επλησία- 
σε προς αΰτον διά νά τόν χρίση, είπεν 
δ Ορνιθοθήρας. “  Αρκεί εις εμέ, οτι 
πρώτος εκ τοϋ λαοϋ μου εφθασα εις 
τήν βασιλικήν αξίαν* φύλαξε, τό 
χρίσμα δί άξιωτέρους* εγώ δέν εί
μαι τής Τιμής τάυτης άξιος. ,,Τό 
924. έτος εΐσέβαλον of Οίγγροι εις 
τήν Γερμανίαν, φονεύοντες καί λεη- 
λατοΰντες έφθασαν εις τήν θυριγ- 
γιαν. Κατά δυστυχίαν ήσύενει ολον 
το θερρος ό Ορνιθρθήρας» καί δέν ή- 
δυνήθη άλλο νά κάμτι, ε’μή εννεαε
τή ανακωχήν όπλων μέ πληρωμήν 
φορου. Αλλά μετά τήν διορίαν έςο . 
χάσΟη,εναντίον των,φόρον άλλον,Προ- 
ησκησε τούς Γερμανούς, διώρθωσε τά 
όπλα των, τού; έδίδαξε νά μάχωνται 
μέ κλεισμένα μέλη καί κατά σχεδιον, 
καί κατεγίνετο ιδιαιτέρως νά σχη- 
ματίση. Ιππικόν, τό όποιον ήδΰνατο 
νά νικήση τούς Ούγγρους καί οΰτιο 
μέ γνώμην κοινής συνελεύσεως, απε- 
φάσισ* τόν πόλεμον* δια τοϋτο



άπιδίωξε -raw? πρεσββστάς, οίχινες 
ηλθον νά ζητήσωαι τον φορον. *°· 
βέρά εκστρατεία Ονγγρω*, ώς ακρι
δών σύνεφα, §ρμηα* τ0 ετο5 el’'  
τ ήν Σαξωνίαν καί θυριγγίαν, Οχ 
Γερμανοί τούς έκτύπησαν γενν,αίως· 
ί  σκότωναν τούς φεύγοντας καί τοΰί 
ζωντανούς αιχμαλώτους εκρίμων εις 
τά δε'νδρα. Η γενική μάχη εγινε 
•πλησίον τοΰ Μχρβιβούργου. Ο Ορ- 
νιθοθήραί εοαλε καί τήν έζωγράφισχν 
εις τόν τοίχον τοΰ οικήματος του· 
Απε’θανε δέ ό αείμνηστος οότος άνήρ 
εξηκοντούτης εις τό υποστατικόν τον 
παρά τον ποταμόν Λυνστρύτσαν 
τ^  2 ΙοιΛίον 936.

ΟΓΟΔΗΣ, βασιλεύς των Περσων, 
διάδοχος τοο αδελφού του Μιθριδά- 
του, τοΰ όποιου ήρπασε τήν ζωήν 
καί τον θρονον' έκηρύχθη κατ αϋ- 
τοΰ πολέμιος από τούς Γωριαίους, 
ενίκηρε τόν Κράσσον τό 53. Π. X. 
ελαβε τας σημαίας τοΰ στρατεύμα
τος, καί πλήθος πολύ αίχμαλώτων* 
όταν έφθασεν εις βαθύ γήρας όπεί- 
σ9η υπάτων 30. υίων του και γυναι
κών του να παραίτηση τόν δρονον του 
καί ούτως τόν ελαβεν ό Φραάτης, 
2ς τις εφαρμάηωσε μετ ολίγον τόν 
πατέρα του, άλλ επειδή εμεινεν α
βλαβής τόν επνιξεν ίδιοχείρως όαχά- 
ριστος υιός τό 35. Π· Χ· Ιβασίλευσε 
χρόνους 50. ήτον λαμπρός, καί 
ανδρείος βασιλεύς, άλλα καινοδοξος 
μαί απάνθρωπος,

Ο’ ΡΟΛΟ ΓΓΗ Λουκρετία, γυνή

τοΰ Π ίου . Αινείαυ, έγεννήύη *!ς τδ 
Παταύίον τό. J640. περίφημος διά 
τήν ωραιότητά της, καί διά τήν 
σωφροσύνην της. Ενας 'εύγενής από 
ηο Παταύίον ερωτεΰθη μετ’ αυτής, 
και εϋρε τροπον καί έμβήκεν εις τό 
όσπήτιον της διά νυκτός, καί μή 
δυνάμενος νά τήν κατ*πείση εις τάς 
επιθυμίας του τήν Ιφόνευσεν, επείτ* 
επιάσθη καί έσλήθη εις φυλακήν, 
και έθχνατωθη από τόν υιόν της.

ΟΡΩΝ, Βασιλεύς -τής Αίγυπτου, 
το 920 Π. X. άπεστάτησαν. οί υ
πήκοοι του καί τόν έπνιξαν ε ις  τόν 
ποταμόν Νείλον* ή δέ γυνή του Ισις 
του/ομα χπίθανεν από τήν λύπην 
της* μετ’ ολίγον καιρόν οί Αίδίοπες 
ενικήθησαν από τόν Ασά.

ΟΡΟΦΕΡΝΗΔ, υιός νόθος Αριχρά· 
θου τοΰ Ε. βασιλε'ως τής Καππα
δοκίας, ο; τ ις κατ’ άρχάί βοηθού- 
μένος ύπό Δημητρίου του Σωτήοος, 
εξέβαλε τοΰ θρόνου τόν αδελφόν του 
Αριαράθην τόν <; , ά,λλ* . ύστερον 
πολεμηθείς ύπό τοΰ Αττάλου βχσι- 
λέως τής Περγάμου έβιάσθη νά φύ- 
γη έκ τής Καππαδοκίας. Πολύβ.

0ΡΣίίΐ"Ζ, γυνή τοΰ Ελληνος, 
μετά τής όποιας εγεννησε τόν Αω
ρον, Εοϋθον, καί Αίολον. Απολδρ, 

0ΓΣΗΣ Ιωάννης, Ιωσήφ,1 Ιταλός, 
άπό τήν Βολωνίαν, φιλόσοφος καί 
ποιητής, περίφημος, συνεγραψε διά
φορα ποιήματα, άπεδανε το 1733.

(ίΡΣΗΣ Φραγκίσκος, Ιταλός, ®*" 
ολόγος, κ*ί Ιστορικός - περιφΊμ^ί
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γνωστός κατ’ εξοχήν διά τήν ίκκλη- 
σιαστικήν ιστορίαν του' απίθανε το 
1759.

Ο’ΡΣΙΑΟΧΟΣ, υιός τοΰ Αλφειοΰ, 
καί πατήρ τοΰ Διοκλεους, ήγεμών 
των Φερών εν Μεσσηνία εις τοΰ ο
ποίου τήν οικίαν έγνωρίσθη μετά τοΰ 
Ιφίτου. Ομ. 1λ.

Ο’ΡΣΙΛΟΧΟΣ, υιός του Διοκλέους 
καί εγκονος τοΰ προτε'ρου, αδελφός 
τοΰ Κρήθωνος' ελιών εις τήν πολιορ
κίαν της Τρωάδος, στρατηγός των 
Μεσσηνίων, έθανατώθη ύπό τοΰ Αί
νε ίου μετά τοΰ άδελφοΰ του. Ομ,
1λ.

θ ’ΡΣΪΛΟΧΟΣ, υιός τοΰ ΐδαμενεως, 
περίφημος διά τήν μεγάλην του τα* 
χύτητα. Ομ. Οδυσ.

Ο’ΡΣΙΝΗΣ Φούλβιος, έγεννήδη εί? 
τήν Ρώμην' σοφός γραμματικός, έξε- 
^ωκεν εν σύγγραμμα περί των Ρω
μαϊκών οικογενειών καί άλλα διάφο
ρα. Απίθανε τό 16|0,

Ο’ ΡΤΙιΛίΟ-, έπιμελε’στατος καί 
ακριβής γεωγράφος Φιλίππου τοΰ β'. 
Ουτος ετελειοποίησε καί έσχεδίασε 
καί άτλαντα πάσης τής γης έκ νε'ων 
πινάκων, διερμηνεύσας τά εν αυτοϊς 
μέ κοσμογραφίαν, ήτις περιείχε τάς 
το'τε εντελεστάτάς περιγραφάς πάν
των των γνωστών τόπων.
. Ο’ ΡΤΕΝΣΙ Α του Γουλιελμου από 
την Ιταλίαν, ποιήτρι* περίφημος’ ό 
Κρεσιβενης τήν επαινεί οτι ύπερίβη 
όλους τούς συγχρόνους της ποιητάς 
εκτός τοΰ Πετράρχου' Εζη τό 1340.

Ο’ΓΤΚΝΣΙΟΣ Χουϊντος, ένδοξος 
ρήεωρ Ρωμάνος, σύγχρονος του Κι- 
κε'ρωνος* εδικηγόρει εις τά δικαστή
ρια διά πολλούς χρόνους μέ δικαιο
σύνην* έπειτα Ιγινε στρατιώτης τό 
δέ 70 Π. X. Εγινεν ύπατος* ό Κι- 
κερων, μέ τόν όποιον έφιλονεικοΰσε 
διά τήν δόξαν τής εύγλωττίας, ίπη - 
νει τάς Δημηγορίας του.

Ο’ ΓΦΕϊΣ, υιός τοΰ Οίάγρου καί 
τής Καλλιόπης, θράξ, ποιητής καί έ- 
φευρετής τής μουσικής' Η κοινή πα,- 
ραδοσις τον θέλει ότι Ιζη 1250, χρό
νους. Π. X. Ουτος ό ίριστος κιθα
ρωδός, όταν έπαιζε τήν κιθάραν έχό- 
ρευον οχι μόνον τά ζώα άλλ’ έκινοΰντο 
καί οί λίθοι, καί τό ύδωρ των πο
ταμών έστεκετο, καί αύτά τά δένδρα 
ίκλινον τάς κορυφάς των διά νά 
άκούσωοι τήν μελωδίαν του* συνέ- 
γραψεν Αργοναυτικά, ποίημα ήρωϊ- 
κώτατον, ύμνους 80. περί λίθων καί 
ενεργειών των, προγνωστικά έκ των 
σεισμών, έκδ. έν Λειψία τό 1764. α
πίθανε το 1290. Π. X.

Ο’ΓΦΕΪΣ άπό τήν Κρότωνον,πόλιν 
τής Ιταλίας, συγγραφεύς καί ουτος 
Αργοναυτικών. εζη τόν δ. αιώνα Π. X.

0ΣΒΑΛΔΟΣ. Ζ· Κρόλλιος Οσβάλ- 
δος'

(ίΣΒΕΓΤΟΣ, μοναχός Γλοκενατρι- 
ήνσιος, εγραψεν εις τήν Γεννεσιν, 
Αριθμούς, Δευτερονόμιον, Εξοδον, 

Κριτάς, καί περί Ενανθρωπήσεως, 
Γεννήσεως, Πάθους, καί Αναστασεως 
Χριστοϋ.



)(ιο*Χ

<ΪΣΙΡΙ2» αυτός % *4 «  λίξοων
XD(UX(S,. , . ,

όίίΑΝΛΡΟΪ Ανδρέας o εκ του 
Μαρκεζάτου τοΰ Βραδεμβούργο», »ίός 
{νές χαλκέως· ε’παιδεύδη τάς δια
λέκτους χ«ί θεολογία», εχρημάτισε 
διδάσχαλος είς την Ακαδημίαν το» 
Κονισβεργίβυ. Οΰΐος έχήρυξε πρώτος 
τήν διδασκαλίαν το» Λουδήρο»· πε- 
ριόπεσεν εις πολλάς δυστυχίας διά 
τό ταραχώδες το» καί διά τάς ψευ
δείς του δόξας περί της χάριτος, 
διότι ελεγε «ως ό Ιηαοϋς Χριστός ή» 
δικαιωτής τών ανθρώπων κατά την 
βειαν φύ«ν, καί βύχϊ κατά τήν αν
θρώπινον Χυνβγραψε πολλά Θεολογι*· 
κά συγγράμματα. Ε τελεύτησε τό 
1652 μ χ . ετώ. 54.

Ο’ΣΜΑΝΗΣ, υίος τοΰ Ερδογρούλ, 
φστάδη ό πρώτος Σουλτάνος τών Ο» 
έωμανών, ος τις ήρχισε νά βασιλεύς 
τό 1300. Μ. X. Οί ιστορικοί άπο- 
δίδουσιν εις αυτόν όλας τάς άρετάς 
όσαι χαρακτηρίζουν ενα καλόν Πρίγ 
γνκ*· ήταν άγχίνους καί ανδρείος, 
συνετός καί πολιτικός αρεστός, καί 
επχγρυπ/ει εις το συμφέρον των ΰ* 
πηκόων του εμποδίζω/ τάς καταχρή
σεις τοΰ στρατιωτικού του· πρό 
πάντων άπε’φευγε τόν πόλεμον καί 
τά δεινά του οσα προέρχονται χωρίς 
ανάγκης1 ήτο μεταδοτικός είς τούς 
πτωχούς, λαμπρός είς τούς στρατι- 
ώτας του, μεγαλοπρεπής είς τά κοι
νά κτίρια. Απίθανε τό 1326,

ΟΣΜΑΝΗΣ, υιός τον Αοάν ό

τρίτος Χαλίφης τών Αράβων 
γενναίος μεγαλοπρεπής καί φιλοδεε- 
ρος, είς τό όποιον ήτο το'σον προσ- 
χολλημίνος, ώστε εφδειρεν οχι μόνον 
τά  πατρικά του πλοΰτη, αλλά 
καί τούς θησαυρούς τ®5 βασιλείου 
είς τό νά βοηδή πτωχούς καί νά 
ευεργετη φίλους του. Ούτος ό Πριγ- 
γι<{ι εστάδη ό Πρώτος ος τις μετε- 
χειρίσδη τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
πολυτέλειαν εις τάς άσιατικάς αυ
λός" auoat αι ύίτερβολαί, εναντίον 
τής σεμνοτητος χαί άπλοτηίος τοΰ 
"Μωάμεθ καί τών δύω ΗροχΧτόχων 
του, ίπροξένησαν είς αύτόν άτιμίαν 
καί εχθρούς, διά τούτο καί ή Αίσε, 
μία τών γυναικών τοΰ Μωάμεθ, β- 
κατόρθωσε φατρίαν καί τόν εφόνευ- 
«αν τό 656, Μ. X. Εοασίλευσε περί 
τούς ΐ2 . χρόνους' είχε νομφευδδ} δύω 
θυγατέρας τοΰ Μωάμεδ άλλ’ άπε- 
δανεν άκληρος.

ΟΖΟίΪΝ Ερρίκος, τό γένος Αγ. 
γλος, άριατος περιηγητής του δέκα
του έβδομου αίώνος Μ, X. Ουτος 
ε’ξετέλεσε τέσσχρα τχξείδια, είς 
άνακάλυψιν δυτικοβορείου διάπλου 
επί τάς Ινδίας, εξ ών τά μέν τρία 
πρώτα ταξείδια εξετέλεσε δί εξόδων 
τής Αγγλίας, τό δε τε'ταρτον δ ί ε
ξόδων τής Ολλάνδας. Διά τών τα - 
ξειδ.ων τούτων περιεγράφη οσιφέστς- 
ρον ή Σπιτσβε’ργη χαί «λλοι περί 
*ον πολον τοποι, καί παρεστήδη- 
βαν επι τών γεωγραφικών πινάκων 
παντελώς άλλοΐα τά αρκτικά μέρη.



)(102)(
τής άνατολικοβορείου Αμερικής, 
Κατά τό πρώτον ταξείδιον άνεχά- 
λυψε σχεδόν πάντα τα ανατολικά 
παραθαλάσσια τ ι ς  Γρηλανδίας, με*, 
χρι της 82 μοίρας τοϋ αρκτικού πλά
τους* κατά δέ το τελευταΐον εισε- 
πλευσε διά τοϋ ομωνύμου αυτοΰ 

πορθμοϋ εις τά  ϊνδοτερα τοΰ Ούτ- 
σονείου χολ που. Τον (λσοάν τοΰτον 
Ιο ρ ιψεν ό αχάριστος Γρεών, ό ευερ
γετηθείς μεγάλως ύπ αύτοϋ, εις τά 
παραθαλάσσια του Ούτσονείου κόλ
που, οπού άπεθχνεν ή εκ της πει- 
νης, η ύπό της άξίνης άγριου τίνος* 
Ηνθει δέ περί το 1610, Μ . X.

0?2Π1ΤΑΛΗ2 Μεκελης, είς των 
μεγάλων άντρων τοΰ Ις·. αίώνος, ε- 
χρηματισε με’γας Καγγελάριος της 
Γαλλίας το 1360, επί -της βα
σιλείας Φραγγίσχου τοϋ Β . καί έ
πειτα Καρόλου τοϋ εννάτου. Ο σκο
πός τούτου τοϋ περίφημου άνδρές, 
άπε'βλεπέ πάντοτε είς την ευτυχίαν 
τοϋ βασιλείου, δεν άφηκε νά συςηθη 
η ιερά Ιξε'τασις είς τήν Γαλλίαν* 
♦ο 1568. παρητήδη άπο τύ υπούρ
γημά του διότι δεν έσυμφώνει μέ 
τους λοιπούς αξιωματικούς της Γαλ
λίας* απίθανε τά 1573.

02ΙΌ ΗΣ ήγεμών των Αράβων, 
ύπδ δέ των Ελλήνων Οξυρόης κα
λούμενος, ο κυριεύσας με τούς Αρα
βας το δυτικόν με'ρος τής Μεσοπο
ταμ ίας, το όποιον εχτοτε εκαλείτο 
Οσροηνή. Ατυχίαν.

Ο’ΧΙΑΝΗΖ, υιός. τοϋ Φιγγάλ,

ένδοξος πολεμιστής, και ποιητής 
εκλεκτός* πολλοί Ιταλοί τόν συγ
κρίνουν με τόν Ομηρον* είς τά γή- 
ράς του έτυφλώθη.

ο’ΣΤΑΖίΟΣ, Ιταλός από τήν Far 
βε'νην, στρατιώτης των Γάλλων ύπδ 
τήν Διοίκησιν τοϋ άρχιστρατήγου 
Λαουτρεκ τό 1527. εστάθη ό πρώ
τος "στις ύπεφερε τούς μεγάλητε'ρους 
κινδύνους καί εμβήκεν εί'ς τήν 
πολιορκουμε’νην Ιϊχυίαν* ό αρχιστρά
τηγος τοΐΓήρώτησε ποιαν αμοιβήν 
ήθελεν', αυτός ·δέ έζήτησεν ενα 
άγαλμα χάλκινον, τό όποιον ήτΟν 
είς τό με'σον τής πολιτείας εί 
τιμήν τοϋ Αδτοκράτορος Αντωνίου 
Πιου* ό αρχιστράτηγος τό εδε’χθη, 
άλλ* οί κάτοικοι άντε’τειναν καί 
ούτως τώ έδόθη στε’φανος ■ χρυ- 
σοϋς, τόν όποιον έδίχθη καί άφιε’- 
ρωσεν εις τήν εκκλησίαν τής Ρχ- 
βεννης διά μνημόσυνο·/ τής άνδρίας 
του είς τούς συμπολίτας του καί 
είς τούς μεταγενέστερους.

Ο’ΣΤΙΑΙΑΝΟ’ Σ Γάλλος βασιλεύς 
των Ρωμαίων καί διάδοχος τοΰ Δε* 
χιού, Ούτος έκστρατεύσας κατά τοΰ 
Α’μιλιανοϋ εφονεύθη εν Τεράμνοις. 
Ιίως δέ διεβίωσεν έν τή βασιλεία, 
ούδέν άναφε'ρεται άξιόλογον έν τή 
ιστορία, περί δέ των συμφορών, α ί 
όποϊαι συνεοησαν είς τόν καιρόν αύ
τοϋ, λοιμοί δηλονότι καί άλλαι νο- 
σοι διάφοροι, έζ ών διεφθάρη παν 
σχεδόν τό υπήκοον, περί τούτων 
πολλοί πολλά εξιστόρησαν. Τοΐτομ
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δαδε'χθη J  Ουαλεριανός .

Ο’ΤΑΝΗΣ, εϊς.· τών επισήμων jcoct . 
εύνενων τΗβρσΐϊυφ ύ*ί· πής βασιλείας 
τβΰ Καμβύσου, ό άναααλύψας διά 
τής ΰογχτρος* του Φαιδίμης την π α 
νουργίαν τοΰ.μάγο» Σμερδιος, Ηρόδ.
■·..■·. ·0 ’ΤΑΠΠΗ2» στρατηγός τών 

Χαλδαίων εις τήν κατά των Ελλή. 
νων εκστρατείαν του βασιλε'ως των 
Περσών. Η ρόδ,

Ο’ΤΕΦΓΕΪ ΔΟΣ Ζ, Γερμανό·;» μο· 
ναχος αξιέπαινος καί διδάσκαλος εις 
το μοναστήριον τής |ν Αλσατία 
Σελουσιανής %τό 843, μέχρι τοΰ 870, 
ΠαραπΟνεϊται ο τι εκαμνε μεγάλους 
κοπουςν* εύρίσκη γράμματα διά 
πάντα φθόγγον τής λαριγγιζοΰσης 
ταύτης γλωσσης, διότι εχει πολλά 
απηχήματα άσσνήθιστα εις Ρωμαϊ
κόν αύτιον. ο '  αξιόλογος δυτος άνήρ 
κατηγορεί με ευγενή ζήλον τούς ouot 
καταφρονοΰντες τήν ιδίαν των γλώσ
σαν. προκρίνουσι τήν Λατ.νινήν, τήνό’ 
ποιαν ανάγκη etvat να αάθωσι μ ί πολ- 
λοΰς κόπους.«Πολλά έθνη, λε'γει, εκα- 
λιε'ργησαν τάς γλωσσάς των’ διατί να 
μή τύ κάμνοον μονον οί Φράγγοι, καί 
νά υμνήσουν και αυτοί τον υψιστον 
με τήν ίδιαν των γλώσσαν; „ Αυτός 
δε έγραψε τήν ιστορίαν τοϋ Ευαγ
γελίου εις Φραγκικήν γλώσσαν καί τήν 
άφιερωσεν εις τόν βασιλε'α Λουδοβί
κον τόν Γερμανόν, καί έδωκε παρά
δειγμα νά κατασταθή γραφική ή 
Γερμανική γλώσσα. Μ» ευγνωμοσύ
νην άναφερουσι τό δνομα τοΰάνδρός 
τούτου οί απόγονοί το υ.

. Ο ΤΡΕΓΣ; βασιλεύς των Φρυγων, 
υιός-τού Δυμαντος, του οποίο» ·ηθυ- 
γάτηρ Καλυκωπίς λέγεται ότι ήτον 
ή άληθής μήτηρ του Αινείου- Ομ.

Ο’ΤΡΓΝ ΕΓ Σ, γενναίος τ ις  πολε
μιστής ε’ξ ϊ  δης, πόλεως τής Λυδίας, 
°s τ ις  «γεννησεν εκ μιας των Ναϊ- 
αδων · νυμφών τόν Ιφιτιωνα. Ομ.

Ο ΤΪΣ, βασιλεύς των Παμφλαγο- 
νων. Ξενοφ,

Οϊ ΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟ Σ, ισχυρός αύ- 
τοκράτωρ τής Ρώμης έχων καθεδραν 
το Μεδ;όλανον. Ητο μετριοπαθής, 
φειδωλός, έξε'δωκεν ωφελίμους τινας 
νομούς, άλλ’ έμισεϊτο διά τήν Υπερ
βολικήν αύστηρότητά του καί διά 
τάς συγχνάς καταδίκας εις θάνατον . 
Ο Ούαλεντινιανός άφήκε πάραυτα εί  ̂

καθένα τήν Ελευθερίαν νά όμολογή 
οποίαν θρησκείαν θάλει· κα ί ΐσως ή 
άνεξιθρησκεία του αυτή έγινεν αιτία 
νά διαδίδηται πάντοτε περισσότερον ή 
χριστιανωσύνη εις τάς ένδοξοτερας οι
κογένειας. Ε?ς£ν« νομόν των αδτο* 
κρατόρων τούτων ονομάζονται οί ε” 
θνικοΐ, Παγάνοι, (  χωριάται) καί εκ 
τούτου σημαινεται ή θρησκεία των, 
ώς θρησκεία των χυδαίων καί χωρί- 
ατών, Εξωθεν έδιδαν ικανήν ασχο
λίαν εις τόν πολεμικόν Ουαλεντινι- 
ανόν α£ επίδρομαί των συνορευόντων 
εθνών, ίί Βρετανία ελεηλ,ατεϊτο άπό 
τούς Πίκτους καί Σκώτους. Οι τολ
μηροί Σάξονες διηρπαζον τάς παρα
θαλασσίους επαρχίας τής. Γαλλίας. 
Πρός τούτοις πολεμήσας άνδρειωί 
h Ούαλεντινιανός καί διάβας τόν
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«ατρίδά του τόν περιωρισαν εις γυναΐκός, συνήργησεν εις τό νά 
«να πύργον, όπου άπεθανεν άπό φονευθη άπό τον ανεψιόν του επάνω 
τήν πείναν όμοΰ μέ τά δύω του εις ενα συμποσιον τό 26?. Π. X. 
παιδία. ΟΪΕΤ2ΤΙΝ, Γερμανός περίφημος

ΟΤΔΗΝΧτΟΣ, βασιλεύς των θεολόγος, καί πολυμαθε'στατος έκ- 
Παλμυριτων, έγεννήθη εις τήν δοτής . Απεθανε τό 1754. 
ϋαλμύραν πόλιν της Παλαιφίνης, ΟΪΔΡΑΝΙΕΤΑΣ Ανδρε'ας, ενδο- 
έγυμναζετο εκ νεαράς του ηλικίας ξος ζωγράφος και περιηγητής, δςτις 
νά τ.αϊΚχιη μέ λέοντας καί άο- έσυντρόφευσεν ώς κυβερνήτης τον 
κτους καί εχαιρε μεγάλην ύπδλη- στόλον της Ισπανίας εις τήν Αμε- 
ψιν της ανδρείας του.. Εστειλε ρικήν τό 1564. 
πρε'σβεις μέ δώρα εις τον 2απο- ΟΓΕΣΠΕΣίΑΝΟΣ Τίτος Φλάβιοί 
ρην βασιλέα των ΙΙερσών, ος τις Ζ· Βε σπεσιανός Τίτος Φλάβιος. 
ρ ιψας τα δώρα εις τον ποταμόν 01 ί  Α Λ Μ Κουπερ» Αγγλος,
ωμοσε νά έπιφε'ρη πϋρ καί σίδηρον περίφημος ήθικΟγράφος, καί κάλ- 
εΐς τους τόπους του, διότι δεν λιστος .ποιητής· άπε'9ανε τό 1800. 
υπήγε μόνος του νά τόν προσκυνήση· ΟΙ'ΙΓΙΑΘΟΣ, ήγεμών τής Ισπα- 
ελεγε δε οτι Οελει φονεύσει καί τόν νιας, άνήρ γε’νους μεν χαμηλού, 
ίδιον, και ολην του τήν γενεάν, φρονήματος δέ ύψηλοΰ. Ούτος ϊ~ 
εαν δεν ηθελεν ύπάγη νά προσπεση καμνε πόλεμον μετά των Ρωμαίων, 
εις αυτόν με δεμενας χεϊρας. ος τις πάντη προσφυώς με τήν 
ϋαροργισθείς ό Ουδηνάτος ήνωσε τάς ιδιότητα τής χώρας κατεχλευαζβ 
δυνάμεις του με τά στρατεύματα τάς σεχνας των Ρωμαίων. Νυν 
«των Ρωμαίων καί εκίνησβ πόλεμον μέν μαχόμενΟς, νΰν δε φεύγων, 
κατ αϋτοϋ με τόσην επιτυχίαν, καί άλλοτε μέν κρυπτόμενος, 
ώστε ελαοεν αιχμάλωτον καί τήν άλλοτε δέ όρμων εξ έφοδου, κατεκού- 
γυναϊκα τοϋ Σαπορου. Εντεύθεν ό ραζε τούς Γωμαίους καί τούς ενικά 
Γαληνός υίος τοΰ Βαλεριανοΰ πρός πάντοτε. Δε’κα περίπου ετη είχε 
αμοιβήν των κατορθωμάτων του διαρκέσει ό πόλελος ούτος, όταν δ 
τόν ώνομασε Καισαρα, καί Αϋτο- ανθύπατος Φάοιος Σεροοϊλιανός έδό- 
κράτορα το 294. επειτα ο Ουδηνάτος χθη ειρήνην, τήν όποιαν ό Ουι'ριά· 
έφόνευσε τόν αποστάτην Βάλιστον Οος, ος τις δεν είχεν αλαζονευθεϊ 
καί έκυρίευσε την Κτησιφωντα από τήν ευτυχίαν, τοΰ τήν έπρόσ* 
πόλιν τής Ασυρίας. Ανελπίστως δέ φεοε μέ συνθήκην, τό 141, νά ηναι 
συμβάσα μία διχόνοια μεταξύ των σύμμαχος τής Ρώμης, καί καθείς 
υίων της πρώτης καί δευτίρας του νά κράτηση τά εως τοΰδε δορικτητα

ι *
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χωρία, είρήνην, ητις δέν ητο όμοια 
με τα? μέχρι τουδε γενομενας 
άπο τούς νικηδέντας δυνατούς βα* 
σιλεϊς αλλά τήν όποιαν εστερξεν ό 
δήμος· τόσον φοβερός έφάνη ό εχ
θρός οίτος. Αλ.λ* ό αδελφός του 
Φαβίου 2ερουϊλιανο5, Υερου'ιλιος 
Καιπίων ύπατεύσας το 140, έτος, 
καί σταλείς εις τήν Ισπανίαν εζή- 
τησε νά χαλ.άοη τήν άτιμον ταύτην 
ειρήνην, καί παροτρυ,ων τήν σύγ- 
κλ.ητον έκαμε τον σκοπον του. 
Μή δυνάμενος νά κατορθώση τ ι με 
τον πόλεμόν καί καθώς οί προκατο- 
χοί του, κτυποΰμενος καί νίκωμενος, 
μέ χρήματα πολλά κερδίσας τινάς 
των Λυσιτανων, εδολοφόνησε τόν 
ΟίΥριάθον' Μέ κακοήΟειαν ασυγχώ
ρητου έγλύτωσαν οί Γωμαϊοι από 
εχθρόν, τόν όποιον ή δύναμίς των 
δέν ενικά.

Οϊ'ΙΓΓΙΛίΟΣ Μοιρών, άριστος 
ποιητής. Οότος, επειδή οί Γωμαϊοι 
ήγάπων πάντοτε τήν Γεωργίαν, καί 
εις αυτήν εδωκε νε'ο/ θέλγητρο ν 
•ή έμβάσα πολιτική αδράνεια καί ή 
ασφάλεια της Ιδιοκτησίας, έποίησε 
τά  γεωργικά, καί τά έστόλισε μέ 
τό Ιξαίρετον άνδος καί τήν τελειό- 
τητα τής Γωμαϊκής γλώσσης, άλλ 
ολην τήν δλην καί το' εΤδος έδα- 
νεισδη από ποιητικής διδασκάλους 
τής Αλεξανδρείας, Ο Ουίργίλιος 
εις τας εκλογας του «προσπάθησε 
νά συστήση εαυτόν, τόν ακόμη άδο
ξου νεανίσκον, εις τόν νεον δυνάςην

Αύγουστον καί εις τούς περί αυτόν· 
προσέτι δέ καί εις το με'γα ήρω'Γ- 
κόν ποίημά του, την Λινειάδα, 
τής οποίας θεμελιώδης σκοπός ητο 
νά άρμαδιάση τήν νέαν ηγεμονικήν 
οικογένειαν αμέσως μέ τον Αινείαν 
καί επομένως μέ τ°ύς θεούς, καί 
μέ τοϋτο νά τήν άναβιβαση εις α
νέφικτου ύψος, ’  ΰπεράνω από όλους 
τούς εΰγενεΐς οΊκους των Γωμαιων. 
Απεθανε δέ τό 735. · άπο κτίσεως 
Ρώμης.

ΟϊΙΤΕΛίΟΣ Α. Αΰτοκράτωρ τής 
Ρώμης, άνήρ πονηρότατος. Τίποτε 
άλλο δέν εμενε μνημεΐον τοϋ ονό

ματος του, εάν δέν ήτον ό πο* 
λυφαγώτατος από τούς οσοι πετέ 
έκάθησΧν εις τούς δρονους όλου το5 
κοσμου" διότι ετρωγε κατά μήνα 
63 ριιλιονια φιορίνια κατά τό άρ- 
γΰριον τής Αυστρίας. Ετρωγεν Ίζχ 
μέ έξ πολυφάγους άνθρωπο ·ς, καί 
καθημερινώς εκαμνε τρεις ή τέσ- 
σαρας τράπεζας, λαμβάνων έν τ “ 
μεταξύ καί ξεραστικά, διά νά ά- 
ποκτά περισσοτε’ραν ορεξιν. Υπή- 
γαινε μετά χαρας εις ευωχίας των 
φίλων του, καί εις πολλάς κατά 
την ημέραν, καί κάνεις δέν ετόλ- 
μα νά ε'ξοδεΰση όλιγώτερα παρά 
45. μιλιονια φιορινίων. Με ταύτην 
τήν αδηφαγίαν του ; ήφάνιζεν εξ 
όλοκλ,ήρου τούς φίλους του. Τελ.ος 
δέ έπαναστήσαντες οί Ρωμαίοι, ό 
Ουι'τέλλ.ιος μην ηξεΰρων τ ί νά κάμη 
ήδελεν άλλοτε μέν νά φΰγη, άλλοτε



ΧίοτΚ
δϊ νά χρυφθή. Τελευταΐον εσΰρθη 
άπο τόν οϊχόν του χαί έσχοτώθη 
είς Ίον δρόμον. Επειδή δέ ή χτη 
νώδης πολυφαγία Ίου χαί ή άχαλι- 
νωσία των στρατιωτών του τον 
εϊχον κάμει μισητόν είς όλου;, 
εχομματιάσθη χαί έσύρθη μό σιδη
ράς λώβας εις τον Τίβεριν. Εφονεύ- 
θησαν δε ωσαύτως ό υιός χαί ό 
αδελφός του. Συνέβη δέ τοΰτο 
κατά τον 57. ενιαυτόν τής ηλικίας 
του. τον ογδοον μήνα τής αυτο
κρατορίας του, τό 69. H, X.

ΟΤ’ΚΑΛΕΓΩΝ εΤς τ5ν ηγεμό
νων τής -Περσίας, επίσημος δια 
τήν βαθεϊαν του σύνεσιν καί πολύ-

t °πειριαν. Ομ.
0ΓΑΔΡΪΚ02 Σμίδελ αριστος 

ίαλασσοπόρος. Εζη περί τό 1540. 
Μ. X, Εταξείδευσεν εις διάφορα 
με'ρη, χαί κατ’ ε’ξαίρεσιν εις τήν 
Μεσημβρινήν Αμερικήν χαί εξίχνια
σε πολλά με’ρη όπου μετά τήν επι
στροφήν του εδωκεν έπισημοτάτας 
ειδήσεις περί των ΰπ’  αύτοΰ περιηγη- 
βεντων το’πων, περί τής θίσεως 
δηλονο’τι περί τοϋ κλήματος, περί 
των κατοίκων ηθών, εθίμων κ . λ. π 
έκαστου βέρους-

ΟΧ’ΡΑΚΑ, θυγάτηρ τοϋ Αλφο'ν- 
σου βασιλε'ω; τής Ισπανίας, μετά 
τόν θάνατον τνΰ πατρο; τηε εγινε 
διάδοχος τοϋ θρόνου τό 1109, Μ. 
X. ενυμφεϋθη τόν Αλφόνσον βασιλέα 
τής Αραγωνίας, εις τήν Ισπανίαν, 
«{τις τόν άχόλουθον χρόνον δια

προσταγής του τήν εχλέισεν εις 
ενα φροϋριον* μετ’ ολίγους μήνα; 
εφυγε διά συνεργεία; των ερωμε’νων 
της το 1 1 1 I. ό Αλφονσος τήν ε- 
χώρισε καί εκήρυξν πόλεμον κατ 
αυτής, τής οποίας τά ς-ρατεΰματα 
είχον διασπαρή τήδε κα κεΐσε. Τό 
1114. ή Οΰράχα εκήρυξε βασιλέα 
τόν υιόν της, τόν όποιον είχε με 
τον πρώτον της α»δρα εις τήν 

Γαλίτσιαν. Μετά δύω χρόνους συνέβη 
εμφύλιος πόλεμος, καί ή Οΰράχα 
περικυκλωμενη εις τό βασιλικόν 
παλάτιον τής Κομπιστε’λλης εφυγε 
εις τόν ναόν τοϋ άγιου Γιαχομου* 
άλλ ό λαός εβαλε πΰρ χ αί εχαυσε 
τόν ναόν με πολλούς οπαδούς της, 
αυτή δ ΐ διε’φυγε τόν κίνδυνον διά
τή ; φυγής μέ λύπην τοϋ λαοϋ τό 
1126.

ΟΪΣΣΑΡ, αρχιεπίσκοπος τής 
Ιρλανδίας, κσί περίφημος χρονο
λόγος άπε’θανεν τό 1655,

Ο’ΦΕ ΛΤΗΣ ό δπωνομασθείς Αρ- 
χε’μορος, υιός τοϋ Λυκούργου, τοϋ 
βασιλε'ως τής Νεμίας" όταν οί 7 
ηγεμόνες ΰπήγαιναν εναντίον των 
Θηβων, υπήντησαν κατά τύχην 
τήν ϊψ ιπύλην, τροφόν τοϋ Οφελ- 
του, τήν όποιαν παρεκάλεσαν νά 
τούς δώση ολίγον ύδωρ επειδή 
ησαν πολλά διψασμενοί’ ή ΐψ ι -  
πύλη, γνωρίζουσα εκεί πλησίον 
μιαν βρυσιν, άφήκ* καταγής '•° 
παιδίον της καί ετρεξε νά τούς 
διίξη τύ μέρος, άλλ* *’< ΤΊ1*.
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«ιβτροφήν των είδον μ* λύπην των 
φονευμενον τον Οφελτην άπό Ινα 
οφιν' tots οι ηγεμόνες τον μέν 
οφιν έφονευσαν, τιμήσαντε; δέ καί 
τον θάνατον τοϋ παιδό; (το όποι
ον ώνόμασαν Αρχόμορον, καί ποο- 
μηνότορα τη ; δυστυχία; των,) μέ 
επιταφίου; αγώνα; όίνεχωοησαν δια 
τά ; Θήβα;.

ΟΦΕΛΤίΟΧ, εΰγενής Τρωαδίτη; 
φονευθεϊ; εις τήν ράχην όπό τον 
Εΰρυάλου. Ορ. 1λ.

ΟΦΕΛ,ΤΙοΣ, ε ί; των Ελλήνων 
αρχηγών] ε ί; τήν πολιορκίαν τη ; 
Τρωάδο;, φονευθεί; Οπό τον Εκτοοο;·

ΟΦΜΑΝΟΣ, πεπίφημο; Ιατρό;, 
Γερρανό;, έγεννήΟη κατά τό 1660 
*το; εν τη Χάλλη πόλει τή ; Γερ
μανία;· έν ασχοληθεί; κατ άρχά; 
εί; τήν φιλοσοφίαν καί ε ί; τα ; μα
θηματικά; έπιστήμα;, τ ά ; όποι
α ; καί εστοχάζετο άναγκαια; ει; 
τήν τη ; Ιατρική; σπονδήν, άφιε- 
ρώθη επειτα ε ί; τήν Ιατρικήν καί 
χημικήν τή ; όποια; καί έγενετο 
διδάσκαλο; εν τη σχολή τή ; Γου- 
ε’ζνη;· ύστερον δέ ό τή ; Προυσια; 
βασιλεύ; Φρεδερϊκο; ό δεύτερο; τον 
έψήφισε πρωτοδιδάσκαλον εν τ·̂  
νεοσοστάτω σχολή τή ; Χαλλη;, 
κ*ί ρετ ον πολύ εκλεξα; αν τον 
διά Ιατρόν τοο τον επροσκάλεσεν 
εί; τήν βασιλικήν αυλήν, Ούτο; έ- 
ίϊλούτισε τήν Ιατρικήν μέ αξιόλο
γα συγγράμματα ί*·6 τό σύγγραμμα 
ετ.ιγραφόρενον, Ιατρική συστηματι

κή, ε ί; τήν σύνθεσίν το6 όποιοι» 
«νησχολήθη, λε'γουσιν, υπέρ τού; εί
κοσι χρο'νου;, καί τό έτελειωσεν 
ολίγον πρότερον πριν άποθανη, 
Θεωρείται ώ; εν των ώφελιρωτερων 
συγγραμμάτων τή ; Ιατρική;. Κατ’ 
εκείνον τόν χρο’νον ήκούοντο ε ί; τα 
τή ; Ιατρική; σχολεία αι δύο έναν- 
τια ι αιρέσεις, δηλαδή ή των στε
ρεών καί ή των υγρών· οί μεν τή ; 
πρώτη; οπαδοί άπεδ.δον τά ; αίτιας 
των νόσων ε ί; μο'να τά στερεά 
τον σώματος, οί δέ τή ; δευτε’ρας 
ε ί; τά  υγρά. Ο Οφμάνο; εξετά- 
σα; άκσιβώ; τά ; δύω ταύτα; θεω
ρία;, καί διασαφήσα; τά ; σκοτεινά; 
αντιλογία; των αμφισβητούνταν, 
άνήγειοε καί έ σύστησε τήν των στε
ρεών θεωρίαν. Θε ωρεΐ οΰτο; ώ ; βά- 
σιν των νοσωδών φαινομε’νων τήν 
των στεοεών βλάβην, κατ’ εξοχήν 
δέ τήν των νεύρων αταξίαν καί 
πόθο;’ στοχάζεται δέ τά πάθη των 
ύγρών, ώ; άποτελε'σρατα καί αίτι- 
ατά τή ; βλάβη; των στερεών, 
Τήν δόξαν ταυ την παραλαβόντε; 
οί μεταγενε'στεροι, καί άναμορφώ- 
σχντε; κατά τό δοκοϋν, έπροτειναν 
ώ; βάσιν τή ; Παθολογία; τήν των 
νεύρων ποωτοπάθειαν, καί ίδιαιτε’- 
ρω; τόν σπασμόν καί τήν άτονιαν.

Ο^ΓΧΙΝΣΩΝ Ναύαρχο;, αριστο; 
γεωγράφο;, εζη περί τό 1730 Μ. 
X. Εξεθεσεν άρίστον; γεωγοαφικοό; 
πίνακα; πολλών ελεύθερων πολιτει
ών τή ; Αρκτική; Αμερική;, καί
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ίκοινολο'γησε δ! Ινος πονήρατος 
νέας γνώσεις περί της Βιργινίας, 
■της Αρκτικής Καρολίνας και Πε- 
νουλβανίας, καί περί των το'τε ετι 
ολίγον γνωστών ποταρών τοϋ Οϊσυ, 
τοΰ Κάναδα, τοϋ Σκιοτου, τοϋ 
Μισισσίπου καί άλλων τινών.

ΟΧΕΙΝΟΣ Βεναρδινος, εκ τοϋ 
τάγρατος των Καππουκίων, ράλις-α 
κατά τινας αρχηγός αύτοϋ του 
τάγρατος. Οΰτος, άφοϋ ερεινεν εις 
τό ταγρα οκτώ χρόνους ερ’ριψε 

το Καπουτζιον (τήν κουκοΰλλαν ) 
και ύπηγεν εις Γενε'οην φοοούρε-

νος τήν ίεράν εξε’τασιν, διότι *. 
καλεσδη ώς αιρετικός, άλλα φα. 
νε.ς πλέον λουδήρανιστής, η Κα- 
λουϊνιστής, εδιώχδη ' από τήν Γε
νεύην, καί ύπήγεν εις Βασιλείαν, 
και εις Στρασοοϋγον, οπού εγινε 
διδάσκαλος τής Θεολογίας· εκεΐ- 
δεν διεοη εις Αγγλίαν, όΟεν διω
χτείς όροϋ ρε άλλους πολούς ήλ- 
δεν εις Γερμανίαν, καί Πολω/ίαν 
οπού άπεδανεν, άφείς δύο υιούς, 
και μιαν βυγατερα, διότι οτε ε- 
ξήλδεν απο τό τάγρα του ύπανδοεύ- 
δη.

ΠΑΙΓΑΝΟΣ Μάριος Φραγγίσκος 
άπό τήν Νεάπολιν, συνε'γραψε πε
ρί Νορικής επιστήρης' Οΰτος £φο- 
νεόδη εις τήν αποστασίαν τής Νε- 
απόλεως τό 1799,

ΠΑΓΙΟΣ Γάλλος περιηγητής 
ένδοξος· ΐ ί  περιήγησις τούτου ά - 
πευδύνδη <χπό τής Σαντδορίγγου 
νήσου εις τον Νεον ορλεανόν, καί 
πρός τά  άνω τοΰ Μισισσιπου πο- 
ταροϋ, ρε'χρι τοΰ Νατχρτοχιτου. 
Εντεΰδεν διελδών το’πο .ς ερήρους, 
καί ίδ/η άγρια, κατήντησεν εις 
τήν Ακαποΰλκον πο’λ ιν τής νέας 
Ισπανίας, όδεν «ρβάς εις καράβι-

ον, άπεπλευσεν εις τ ις  Μαριάνχς 
καί Φιλιππινάς νήσους· τό 1769. 
ε!ς τήν Παταυίαν καί Βορβάην, 
και εκεϊδεν εις τήν Σουοάτην καί 
Βασόραν επειτα διά τής Αοαβι- 
κής ερήρου εις τήν Δαρασκώ* ρε- 
τα την επιστοορην του εΰωσε τή 
Γεωγραφία πολλάς ώρε'λίκ,ους γνώ
σεις· εζη τό 1771 Μ. X.

ΠΑΓΚΓΑΤΙΟΣ Σοφιστής, έγρα
ψαν ΰπόρνηρα εις τήν τέχνην τοϋ 
Μινουκιανοΰ,
ΠΛίΙΝΗΣ, Θωράς, περίφηρος Αρερι- 
κανός τό 1790. ή/,Οεν ε’ις τήν Γ «λ ' 
λίαν καί εςέδωκε τήν πατρικήν δε®-



ριαν τοΰ δικαιώματος τοϋ άν9ρώπου 
ητις καί διωρίσΟη είς τήν συν9ήκην 
των Γάλλων" τον άχο'λου9ον χρονον 
χατεδιχάσ9η χχί ίολήΟη είς φυλα
κήν από τον Ροβεσπιε'ρ, ελευθε
ρωθείς επεστρεψεν εις την Αμερι
κήν το 1803. καί απίθανε το 1909.

ΠΑΙα’νΙΟΣ, γραμματικοί, εζη 
το 400, Μ. X. Σώζεται μία 
Ελληνική μετάφρασίς τοο έκ τοϋ 
Λατινικού τής Ρωμαϊκή; ιστορί
ας τοϋ Εντροπίαν, έκδοθ έν Βιε- 
νη τής Α0υστρίας τό 1807.

ΠΑίΔΑΡίΤΟΣ, υίο’ς τοΰ Λεοντος 
στρατηγό; των Λακεδαιμονίων

ΠΑΪ'ΖίΕΛΑΟΣ Ιωάννης, είς των 
περίφημων συνθετών τής μουσικής, 
εις τον όποϊον καυχαται ή Ιτα
λ ία , έγεννήθη εις τήν Τάραντον 
πο'λιν τής Ιταλίας το 1741· £. 
στάθη μαθητής τον Δουράντου" 
άπεθανεν εις τήν Νεάπολιν τό Ι8ΐ6ι 
ε χρημάτισε μέλος τής βασιλικής 
Ακαδημίας των ωραίων τεχνών 
τής Νεαπολεως.

ΠΑ10ΝΙΔΙΙΣ, οΐός του Παίονας, 
δ Αγάστροφος, εις των επισήμων 
Τρώων·

ΠΑΙΣΙΟΣ Καραοίας Ιθακήσιος, 
εξαρχος τής μεγάλης εκκλησίας, 
χρηματίσας χαί διδάσκαλος έν Α- 
θηνχις υπέρ τά  27 έτη . Απεθανεν 
εις την πχτριδα του ΐ9άκην, τον 
οποίον δια τκς αιρετός του νομίζουν 
ώς άγιον.

Π ΑΙΣΙΟΣ ό Λιγγχρίδης, ην το

πρώτον υπερασπιστής της Παπικής 
εκκλησίας, καί εγραψεν ίρμηνείαν. 
τής δείας λειτουργίας προς βοήθειαν 
ταΰτης, Ιστορίαν περί των Πατρι
άρχων χαί ασκητών κατά τής άν«. 
τολιχής έχλησίχς, ιδίως δέ χατά τοϋ 
ιερού Φωτίου, καί ύπίρ τής άρ/.ης 
τοϋ Ιΐάππα· έπειτα δέ άπελθών είς 
Μοσχοβίαν μεταμεληθείς έφ’ οίς έφρο- 
νει, χαί εγραψεν, ΰπερασπσιστής αχ- 
ρος τής ανατολικής εκκλησίας έγε- 
νετο, γράψας χατά λουθηροκολουίνων 
περί τοϋ άγιου Πνεύματος οτι εκ 
μονού τοϋ Πχτρός εκπορεύεται,κατά 
τής άρχής τοϋ Παππα λατινιστί, 
άπεθανεν έν μετάνοια χαί οί έκεΐσε 
χριστιανοί εχουσιν αϊτό/ είς αγαθήν 
φήμην.

ΠΑΚΛΤΙί, περιβο’ητο’ς τ ις  έτχί· 
ρα, από τήν Λάρισσαν, έρωμε'νη 
τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου" δια τό 
εξοχον κάλλος της λέγεται οτι 
μετεχειρισθη αυτήν ό Απελλής ώς 
άρχίτύπον διά νά ζωγραφίση μιαν 
Αφροδίτην του ,

ΠΑΚΙΟΤΟΛΟΣ, Ιταλός, ένδοξος 
μαθηματικός τοΰ ιε . αίώνος, συ- 
νίγραψε περί αριθμητικής Γεωμε- 
τριας, καί αρχιτεκτονικής.

ΙΙΑΚΟΓΒΙΟΣ Μάρκος, Ιταλός 
ζωγράφος καί ποιητής τραγικός τοϋ 
Β '. αίώνος Π. X. Συνίγραψε τρα- 
γφδίας, α'ίτινες χαίρουν ΰπο’ληψιν, 
απίθανε τό 154. Π. X. είς ηλι
κίαν 90. χρόνων,

ΠΑΚΤΪΙΙ?, Αυδός, 3ς τις απο-
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οτατήσας άπό του Κόρου τοΰ Μ- 
γάλου, μετά την άλωσιν των Σαρ- 
δεων, και καταδιωκ ομενος εσωθη 
είς τήν νήσον Χίον μέσα εις το 
ίεοόν τής Αθήνας, άλλ’ οί Χϊοι 
άποσπάσχντες αυτόν εκ τοϋμεροΰ 
παρεδωκαν εις τούς Πίρσας επί 
μίσθω. Ηροδ.

Π ΑΛ ΛΙΜΩΝ, Φάνιος, Ιταλός 
γραμματικός, συνε'γραψε περί τέ
χνης γραμματικής, καί ποιημάτιον 
περί βαρών καί με'τρων* εζη το 30 
Μ. X.

ΠΑ ΛΑΓΟΛΟΓΟΣ Μιχαήλ, εκη· 
ρύχθη Αΰτακράτωρ τής ανατολής 
άπό το στράτευμα εις τήν Νίκαιαν 
άφοϋ ετΰφλωσε τόν ανήλικον Αύ- 
τοκράτορα Ιωάννην Λάσκαριν τό 
1261. εκυριευσε τήν Κωνσταντίνου, 
πολιν διωξας τον Βαλδονϊνον, καί 
δωσας Six τούτου πέρας εις τήν 
ηγεμονίαν των Λατίνων εις τήν 
Ανατολήν, απίθανε το 1283. Ουτος 
εστάθη ο καλλήτερος των ηγεμόνων 
τής Γραικικής Αυτοκρατορίας, 
Ηγάπα τάς επιστημας καί τοΰς 
πεπαιδευμε’νους και συνετεινεν εις 
το να άνθησωαιν εις τήν επικρά- 
τειάν του αί τίχναι καί το ε’μ- 
πόριον, εσύστησε τήν δυναστείαν 

ήτις διήρκεσε περισσότερόν καιρόν 
εις τόν Αύτοκρατορικόν θρονον τής 
Κ ωνσταντινουπολεως.

ΠΑΛΑΙΦΑΤ02 Αθηναίος, υιός 
τοϋ Ακταίου καί τής Βιοΰς* εζη 
το 320 Π. Χ· 2υνεγραψε πολλά

δια στίχων εκ των οποίων δίν 
άπεσώθη κανέν. Φαίνεται εν βι- 
βλίον υπό τό όνομα τοΰ Παλαιφά- 
του, περί άπιστων επιγρχφο’μενον, 
εις τό όποιον εξηγούνται αί άρχχί 
των μύθων καί αί αλληγορίαι των* 
των περισσότερων ή γνώμη είναι 
ότι τό συνε’γραψεν άλλος τις νεώ- 
τερος συνώνυμο’ς τον" έξεδοθη. £ν 
Βενετία τό 1505. καί άλλαχοΰ.

ΠΑΛΑΙ ΦΑΤΟΣ, Αβυδηνός ιστο
ρικός, εγραψε Κυπριακά, Λ ηλιακά 
Αττικά, Αραβικά, εζη επί τοϋ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΠΑΛΑ1ΦΑΤ02, Αιγύπτιος, ή 
Αθηναίος, γραμματικός, εγραψεν 
αιγυπτιακήν θεολογίαν, μυθικόν 
βιολίον εν, καί αλληγορίας μυθικάς* 
ύποθεσείς εις Σιμωνίδην, Τρωικά 

καί άλλα διάφορα* υπήρξε χαί 
ετερος Πχλαίφχτος Πάριος ή Πρη- 
ϊνεΰς, οστις εγράψε περί άπίςων 
ιστοριών βιβλία 5. μολονοτι τοϋτο 
τό ποίημα άποδίδουσι τινές ε’ ς τόν 
Παλαίφατον τόν Αθηναΐον.

ΠΑΛΑΙΧΘΩΝ, πατήρ τοϋ Πε
λασγοί. Αίσχ,

ΠΑΛΑΜΗΛΗΣ, υιός τοΰ Ναυ
πλίου καί τής Κλυμε’νης, ελλην 

από τό Χ'ργος* εξάδελφος τοϋ βα
σιλείες Λγαμε'μνονος* ουτος εφεύ
ρε πρός τοΐς άλλοις καί τά 4* ταϋ- 
τα  γράμματα θ· ξ . φ. χ, επενό- 
ησε τοΰς άριθμοΰς, τά μέτρα, τού{ 
κύβους, καί τάς ψηφηφορίας. Ζ. 
Κάδμος χαί Σιμωνίδης* ελιθοβο-
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λήθη από τούς Ζλληνχς δι’ επ ι
βουλής τοΰ Ο’δυσσε'ως.

ΠΑΛΑΜΗΔΗ2, Ελεάτης ποι
ητής, εγραψε κωμικά καί Τρα
γικά, καί υπόμνημα εις Πίνδαρον 
τόν ποιητήν.

ΠΑΛΑΦΟΗ Ιωάννης, ένδοξος 
επίσκοπος, ος τις Ιπί Φιλίππου 
τόΰ·δ. εγινε σόλβουλος τοΰ πο- 
λε’λου των Ινδών επειτχ έμβήκεν 
εις τά εκκλησιαστικά καί εγινεν 
επίσκοπος εις τήν Αυ,ερικην, ά- 
πε’9ανε το 1659.

ΠΑΛΕΓΣ, υιός τοΰ Κεφάλου. ό 
κτίσας τήν πόλιν Πάλην έπΐ της 
νήσου Κεφαλληνίας. Στε’φ.

ΠΑΛλ ΑΒΙΚΙΝΗ2 Στε'φανος, 
γραμματικός, καί ιστορικός κάλ- 
λ.ιστος, γνωστός κατ’ εξοχήν διά 
τήν μετάφρασνν τοΰ Ορατίου' α
πίθανε τό 1742.

ΠΑΛΑΔΑΣ, Ελλην, γραμμα
τικός, καί ποιητής επιγραμμά
των, σύγχρονος τοΰ Θεμιστίου, 
εκ Χαλκϊδος, ή κατά τινας έξ Α 
λεξάνδρειάς, τοΰ οποίου σώζονται’ 
εισε'τι διάφορα επιγράμματα. Φα- 
Sp.

ΠΑΛΑΑΔΙΟΣ Ανδοε’ας Ιταλός, 
απο τήν Οϊκεντίαν πολεν τής Ιτα

λίας. Ενδοξος Αρχιτε'κτων· συνε'- 
γραψε περί Αρχιτεκτονικής· εξε’-  

δωκε καί ετερον περί τής άρχαι- 
οτητος τής Ρώμης, άπε’θανε τό 
1742.

ΠΑΑΛΧδ ΙΟΣ, ΜοδωναΤος, ρή-

τωρ, εζη επί τοΰ βασιλεως Κων
σταντίνου, συνεγραψε περί των ί -  
ορτών των Ρωμαιωυ, καί διάφο
ρους λο’γους, ολυμπιακόν, πανη
γυρικόν. καί δικανικον.

ΠΑΑΑΑΔΙΟΣ από τήν Γαλατί
αν, έγεννήθη τό 367. Μ. X. τό 
20. έτος τής ηλικίας του έπεθύμη- 
σε τήν μοναδικήν ζωήν, ανεχωρη- 
σεν εις τάς ερήμους τής Αλεξαν- 
δρειας, καί εις τάς μονάς των μο- 
ναχών όπου επιμείνας 9. χρο,ους 
και ασ9ενεισας ύπίστρεψεν εις τήν 
Παλαιστίνην* ύπε’πεσε 8ε εις υπο
ψίαν τοΰ ότι άκολου9εϊ τήν διδα
σκαλίαν τοΰ Ωριγενους' εχων δε 
φιλίαν μετ’ αυτοΰ Ιωάννης ό Χρυσό
στομος, τον προεχειρισεν επίσκο
πον τής Ελενουπο'λεως τής Βιθυνίας 
τό 400. έλθών δέ εις τά  Ασπανα 
πόλιν τής Γαλατίας άπε'9ανε, εκεί 
τό 431. φέρονται ύπό τό ονομά του 
Α. ενχ σύγγραμμα περιεχον τούς 
βίους των μοναχών καί μοναζουσών, 
λεγόμενόν ιστορία Λαυσαΐκη. Β . 
Διάλογος περί Βιωτής Ιωάννου τοΰ 
Χρυσοστόμου. Γ'. περί Ινδών καί 
Βραχμάνων' έξεδόθη τό Λαυσαΐκόν 
εν Λονδίνω τό 1616, ύπό Ιωχννου 
Μεσουρσίου, εις τάς βιβλιοθηκας 
των πάτερων καί τά λοιπά αλ
λαχού.

ΠΑΑΑΑίΔΐ02 Ιατρός, καί διδάσκα
λος τής Ιατρικής εις τήν Αντιόχειαν, 
εζη περί τά 570, φαίνεται οτι 
εδανεισδη συγγράμματα τινα άπο
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Aittov, χ ιί Αλε'ξάνδρον "τύν Τρ«λ-»' 
λιανόν, διά το όποιον ■ τον κατη
γορεί ά~ Βερνάρδος. Σώζονται καί 
τούτου ά' υπόμνημα εις τον τοΰ 
ίπποχράτους περί φραγμών* Β'. 
σχόλια εις τα ίξ  βιβλία τον Ίππο- 
χράτους περί επιδημιών* καί γ ’. 
««ρί πυρετών* εξεδοθη το ύπόμνη- 
μ* εν τη τοΰ Φοεσίου έκδοσεI gy 
Γενεβρα το 1657, τα δέ λοιπά 
άλλαχοϋ.

ΠΑΛΛΑΣ, υίύς του Δευτε'ρου 
Πανδιονος, καί της Πελίας" αδελ
φός τοΰ Αιγεως* ουτος εϊχεν 56. 
υιούς, τούς ονομαζόμενους Παλλαν - 
τίδας * εζητει ν4 κυριεύση μετ' 
αυτών όλην την Αττικήν, άλλ* δ 
Αίγεύς ύπερισχύσας έματαίωσε τούς 
σκοπούς τοΰ, καί δ Θησεύς, υιός 
τοΰ Αιγεως τούς εφόνευσεν όλους, 
καί εμεινε διάδοχος της βασιλείας 
τών Αθηνών.

ΠΑΑΜΙΕΡΗΣ Ματθαίος, Ιτα
λός, ιστορικός, ποιητής καί γραμ
ματικός περίφημος* ουτος συνε'γρα- 
ψε περί της Φλωρεντίας καί έτε
ρον ποίημα επιγραφόμενον θεία 
πολιτεία, και ?ν σύγγραμμα τοΰ 
πολίτικου βίου" άπεθανεν εις τήν 
Φλωρεντίαν πατρίδα του τύ 1475.

ΠΑΜΜΙΑΟΣ, Μεγαρεύς, δ κτίσας 
τήν πο'λιν Σελινοΰντα εν Σικελία, 
θονκ.

ΠΑΜΜΩΝ, υίο'ς τοΰ Πριάμου, 
καί τής^Εκάβης. Ομ. Μαμπρε'σιος 
Πανοπλίτης, ποιητής, ίζη επί τοΰ

Βασιλεως Ζήνωνος* - Ιγραψεν ετυμο
λογιών άποδοάιν.

ΠΑΜΠίίΡΗΣ |Αημήτριος εχ Μο- 
σχοπόλεως, άδελφύς Προκοπίου του 
Μοσχοπολίτου, ’ Ιατροφιλόσοφος. Συ- 
νε’γραψε διάφορα έξοχως τύ υπόμνημα 
ή έραηνείαν εις τήν ασπίδα τοΰ 1Γ- 
ρακλεους, ποιηθεϊσαν τω ίΐσιοδω, ?τι 
καί δύω Εκατοντάδας Ελληνικών Ι 
στοριών, καί επιστολάς πρύς Γεώρ
γιον Τραπεζούντιον, καί δ Γεώργιος 
προς αυτόν. 'Ηνθει περί τον δε’κατον 
ογδοον αιώνα.

ΠΑΜΦλΗΣ, Αργείος, ός τ ις λέ
γεται ότι εφιλοξενησε ποτέ εις την 
οικίαν του τούς Διοικόύρους. Πίνδρ.

ΠΑΜΦΧηΣ, ετερος έκ Πριήνης εν 
ψώνια, όςτις επεμψε δώρον πρός τον 
Βασιλέα Δαρεϊον μίαν άμαξαν γε- 
μάτην αργυρίου. Αιλ·

ΠΑΜΦΓΛΗ, ΕΓκιδαυρία, φιλόσο
φος, καί ιστορική, θυγάτηο τοΰ Σω- 
τηρίεου, εγραψεν ιστορικά υπομνή
ματα βιβλία 33. Επιτομάς ιστοριών, 
καί έτε'ρων βιβλίων, περί Αφροδι
σίων καί άλλα διάφορα συγγράμ
ματα.

ΠΧΜΦΙΛΟΣ άπο τήν Φοινίκην, 
άνήρ εις άκρο/ πεπαιδευμένος, καί 
συντελών κατά πάντα τρόπον διά 
τήν πρόοδον τής παιδείας* έσύνα- 
ψεν έπιμελώς τά συγγράμματα τών 
πεπαιδευμε'νων μιμούμενος τύ παρά
δειγμα Δημητρίου του Φαλάριδος, 
καί του Πεισ.στράτου, εις τήν πα
τρίδα του* έτιμάτο ώς πρώτος της

15
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χοινοτητος, άλλα διά νά ρναι ελεύ- 
βέρος παρητήθη τούτου καί άφιερω- 
8η εις τήν μελέτην της θείας Γραφής’ 
μετά ταΰτα έλθών εις τήν Καισα
ρείαν συνήθροισε (λίαν βιβλιοθηχην, 
καί τήν άφιερωσεν εις την εκεί εκ
κλησίαν ι συστήσας καί εν σχολεΐον 
εις το όποιον παρέδεδε την αγίαν 
Γραφήν* Εις 2υρίαν καί Παλαιστί
νην μετεχειρίζοντο τα  αντίγραφα 
της Θείας Γραφής, τα  όποια αυτός 
έξεδωκε* φθάσας δέ εϊς βαθύ γήρας 
ένδοξως ύπεφερε καί τόν μαρτυρικόν 
Θάνατον εις Καισαρείαν τό 306. η 
ύποληψις, την όποιαν είχεν εις τον 
ίί’ριγενην τον παρεκίνησε να γράψη 
μίαν απολογίαν πρός ύπεράσπισίν 
του* σώζεται ύπό τό όνομά του, καί 
μία εκθεσις των άποστολικών δια
τάξεων* έξεδο'Οη ύπό Βερνίνου εν τη 
βιβλιοθήκη των συνόδων εις τό Πα- 
ρίσιον τό 1715. καί ύπό τοΰ Φα- 
βρικίου.

π ΧμΦΙΛ.02  εις των 50 ιΛων τού 
Αίγυπτου, φονειιΘεΐς ύπό της Δαναί'. 
δος Δημοφίλης. Χγϊν.

ΠΑΜΦΙΛΟϊ  δημαγωγός εν *Αθή- 
ναις, οςτις άπατήσας τήν πολιτείαν 
εξωρίσΘη τής πατρίδος του. Α’ριςοφ.

ΙΧΑΜΦΙΛΟΣ Μακεδών, περίφημος 
ζωγράφος, σύγχρονος τού βασιλεως 
Φίλιππου, καί Αλεξάνδρου τοΰ με
γάλου, διδάσκαλος τού Μελανείου 
και Απελλοϋς, ζωγραφίσας εν τή 
ποικίλα στοά των Αθηνών τούς ΐίρα- 
κλείδας, «τε ηλθον πρός τούς Αθη

ναίους μετά τής Αλκμήνης διωκ» 
μενοι ύπό τοΰ Εύρυσθεως. Αριστ.

ΠΑΜΦΙΛΟΧ, Ελλην, ποιητής, in  
Σικελίας,

ΠΑΜφίΛΟΣ υιός τοΰ Αίγίμοι», 
αδελφός τοΰ Δήμαντος βασιλε'ως των 
Δωριέων επί τοΰ ορούς Πίνδου, έκ- 
στρατεύσας μετά των Ηρακλειδων 
εις τήν Πελοπόννησον, οπού ώνομα- 
σ9η απ* αύτοΰ μία των εν Σπάρτη 
γενεών Παμφυλίς. Πινδ.

ΠΑΝΑΓΙΩτΑκΗΣ Ερμηνεύς τής 
βασιλείας των Τούρκων περί τον 
δίκατον έβδομον αιώνα. Βυζάντιος 
τό 'γένος, εΐδήμων τής Ελληνικής, 
Λατινικής καί Αραβικής διαλε’κτων, 
Μαθηματικός καί Αστρινόμος, ως 
έκ τής προς αυτόν επιστολής Αθα
νασίου Κυρκερου, καί περί του εν 
Κωνσταντινουπο'λει οβελίσκου δηλοΰ- 
τα ι γεγονε περίφημος από τή ; διά- 
λεξεως, ην μετά Βανλϋ Εφίντη επί 
ΐΐαροι>5’.α τοΟ επίτροποι») και τζάντ&ν 
των εν τελεί τής βασιλείας των 
Τούρκων πεποίηχας καί άλλων αύ
τοΰ κατορθωμάτων, καί ώφελείας 
ουκ ολίγης πρόξενός τοΐς Χριστιανοϊς 
κατά την αλωσιν τής Κρήτης ύπό 
των Τούρκων εγίνετο.

ΠΑΜΦΙΛοΣ, Αλεξανδρεΰς, γραμ
ματικός, συνεγραψε περί γλωσσων 
βιβλία 70. περί ρητοριχής τέχνης, 
καί τά ανεξήγητα τοΰ Νικάνδρου, 
εις τά καλούμενα όπικά καί' άλλα 
πλεΐστα γραμματικά.

ΠΑΜΦ02, αρχαίος ποιητής" Αθη-



ναϊος, ?ζη π pj τοΰ Ομήρου" 'ουτος 
?γραψεν ύμνους και αλλα όπιχα ποιή
ματα ψαλλόμενα μετά τοΰ Ορφεως 
β>!ς τά  όλευσίνια. Πχυσαν.

ΠΑΝΑΙΝΟΣ, περίφημος ζωγρά
φος όν Α’θήναις, άδελφός τοΰ Φειδίου 
ο ζωγραφίσας τήν 86 Ολυμπ, εις 
την Ποιχίλην στοάν μετά 'τοΰ Πο
λυγνώτου την εν Μαραθώνι κατά των 
ΙΙερσων μάχην των Αθηναίων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σινωπεύς, άκριια— 
τη ς των εν Κωνσταντινουπόλει διδα
σκάλων, κα! την λογικήν εν Βουκο- 
ρεστίω διδαχθείς παρά Σεβαστοί Τρα- 
πεζουντίοο; δσ»ις ελθων εις Βενετίαν, 
ινα εΖς Λειψίαν άπόλθτι, χάριν μα- 
θήσεως, πλανάται παρά τοΰ Φιλα- 
δελφιας 'Γυπάλδου, καί γίνεται Κα
θολικός, μάλιστα κα! ίερεΰς παρ' 
αδτοϋ χειροτονείται κα! εφημέριος 
*ου άγιου Γεωργίου γίνεται. Μετά 
δε τον θάνατον τοΰ Τυπάλδου εγιννε 
άΐτιος τοΰ μνημοσύνου τοΰ Πάππα 
ΚλήμαντοςΙΑ. ό9εν άπερ'ρίφθη παρά 
των έχει ορθοδόξων. οΐτινες βία εδε- 
χθησαν αυτόν, καί απέρχεται εις 
Bepo’vay, κα! Βριξιάν τής Γταλιας, 
καί διδάσκαλος τής ελληνικής δια- 
λε'κτου χρηματίζει, καταγινο'μενος
νά συρη εις τήν λατινικήν εκκλησία7 
τούς ολίγους ορθοδόξους όποΰ |χει 
διήγον, ή εκεί διεβαινον, μεταξύ των 
όποιων ετυχε κα! μία ορθόδοξος γυνή. 
Ο Παναγιώτης εΐχεν όλίγην εΐδησιν 
τής Λατινικής, Ι’ταλικής κα! Γαλ
λικής διαλέκτου, ήξευρε σχεδόν όλαν

τόν Ομηρον Ιχ  στήθους, ϊί σύναζε ν 
όλα τα ρητά τής Γραφής καί των 
πατε’ρων, όπου τόν εφχίνοντο «Ις 3k- 

πόδειξιν αρμόδια τής προσθήκης κα ί 
εκ τοΰ υίοΰ, θελων νά εκδώση βιβλίον 
με τοιαΰτην επιγραφήν. »Μονου μο- 
νογενήτωρ, μονογενούς Γιου Πατήρ. 
Καί μόνε μόνου, φως φωτός απαύ
γασμα. Κα! μόνον μόνως μονού θεοΰ 
Αγιον _πνεϋμα, Κυρίου Κύριον, οντος 
ον, ω Τριάς μονάς αγία σωσον με 
θέολογοΰντα σε.» Δ’λ ’ ή βίβλος δεν 
εφάνη εις φως* σώζονται όμως του 
αδτοΰεπιστολα! ελληνικά! πρός τινας 
φίλους. Ββνθει κατά τόν δεκατον όγ
δοον αιώνα Μ. X,

ΠΑΝΑΤΙΟΣ Ρόδιος, περίφημος 
στωϊκός φιλόσοφος" ουτος πρώτος έ - 
φερθη ε!ς τήν Ρώμην και «δίδαξεν 
αύτήν τήν αϊρεσιν, όπου κα! ελαβεν Εν
δόξους μαθητάς τόν Παίλιον κα! Σχη- 
πίωνα τόν Αφρικανόν, επειτα ύπή- 
γεν εις τάς Αθήνας.

H ΑΝ ΑΙΤΙΟΣ, υιός τοΰ Σώσιμό- 
νους, Τήνιος, αδτομολήσας πρός τούς 
Ελληνας εϊς τόν δεύτερον Περσικόν 
πόλεμόν.

II ΑΝΑΙΤΙΟΣ, Γοδιος, στωϊχός 
φιλόσοφός, διδάσκαλος τοΰ Πολεμω- 
νος" εκ των. συγγραμμάτων του δέν 
άπεσώθησχν εις ημάς. Φαβρ.

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, φιλόσοφος, Αχχδη. 
μιακός, μαθητής του Αρκηλάου. Α{λ.

ΠΑΝΒΙΝΗΣ (5νούφριος, ίταλοί, 
σοφώτατος αρχαιολόγος κά! ιστορι
κός,  ̂ συνόγραψε τήν ιστορίαν τής 
Βερωνης πατρίδος τοο, καί μίαν ε
πιτομήν περί τής ζωής των Παπών



καί μίαν χρονικήν εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν, καί διάφορά αλλα συγ
γράμματα- απε’θανε το 1568.

ΠΑΝΔΑΡΕ10Σ, υιός τοΰ Με'ροπος 
εκ Μιλήτοιι φίλος καί βοηθος τοΰ 
Ταντάλου, γεννήσας τρεις θυγατέρας 
τήν Αηδόνα, Μερόπην, καί Κλεοθήραν, 
εξ ών ή πρώτη υπήρξε γυνή τοΰ 
Ζήθου βασιλε’ως τώνθηβών. Ο'μ. Οδ.

ΠΑΝΔΑΡΕΙ02, Γεωργός έφε'σιος.
ΠΑΝ ΔΑΡΟΣ υιός τοΰ Αυκάονος 

ρκ Λ υκία ς, περίφημος τοξότης καθ’ 

όμηρ.
ΠΑΝΔΙΩΝ, πρώτος βασιλεύς τών 

Αθηνών υιός τοΰ ΕριχΟονίου, εβασι- 
λευσε τό 1463· Π. X. επί τής επο
χής του άρχισε νά ά*θή ή Γεωργία, 
|λαβε δέ διά γυναίκα του τήν αδελ
φήν τής μητράς του Ξανθήππην, με 
τήν οποίαν εγε’ννησε τόν Ερεχθεα ,.αι 
Βούτην, τήν Πρόκνην, καί Φιλομή
λαν· διάδοχος δέ τοΰ θρόνου του εγι- 
νεν ό Ε’ρεχθιεύς. Απολδρ,

ΠΑΝΔΙΩΝ ό β '. βασιλεύς των 
Αθηνών το 3300, π , χ, υίος τοΰ 
Κε'κροπος τοΰ Β . πατήο τοΰ Αί- 
γε’ως, διωχθεΐς εκ τοΰ θρόνου από 
τούς παϊδας τοΰ Μετίωνος εφυγεν 
είς τα  Μέγαρα, “που ένυμφεύθη τήν 
Πελίαν, θυγατέραν τοΰ βασιλε'ως 
Πύλα μετά τόν θάνατον τούτου ήλ- 
θον οι υιοί του είς τάς Αθήνας, καί 
Ιπανεκτησαν τόν πατρικόν θρόνον. 
Α πολοδρ,

ΠΑΝΔΙ ΛΝ, υιός τοΰ Α’γύ πτοϋ 
και τής Η'φαιστίνης, φονευθείς Οπό

τής Δανα'ίδος Καλλιδικης, Απολδρ,
ΠΑΝΔΙ ΩΝ, υιός τοΰ Φινίως, καί 

τής Κλεοπάτρας- Απολδρ.
ΠΑΝΔΟΛΦι' ν'ΗΣ, από τήν Φι_ 

λωρεντίαν, ένδοξος γραμματικός, τό 
σύγγραμμα του επιγραφομενον ,,ό  
διδάσκαλος τής καλής διοικησεως 
τής οικογένειας,, έτυπώθη με πρά
ξεις Γταλικάς παλαιάς καί νε'ας 
άπε’θανε τό 1446.

ΠΑΝΔΩΓΟΣ, υιός τοΰ Ερεχθε’ως 
βασιλεως τής Αττικής καί τής Διο- 
γενειας, αδελφός Πανδίονος τοΰ δευ- 
τε'ρου, Απολδρ.

ΠΑΝΘΕΙΑ ή ωραία σύζυγος τοΰ 
Αφραδάτου ενός τών ηγεμόνων τών 
Περσών. Ξενοφ.

ΠΑΝίΤΗΣ Μεσσήνιός τ ις , ος τ ις 
εσυμβούλευεε τούς Σπαρτιατας περί 
τής εκλογής ενός των δύω δυδίμων 
παίδων τοΰ βασιλε’ως Α’ριστοδήμου, 
Εύρυσθε’ους καί Προ κλέους, ίίρόδ.

ΠΑΝΟΛΒΙΟΣ, ποιητής, συνεγραψε 
διάφορα ποιήματα προς Εθεριον» Ε· 
ρύ9ριον καί Δωρόθεόν ηγεμόνα καί 
Κομητα, και εις Αφθόνιον Κομητα, 
καί επιτάφιον ϊπατίας θυγατρός τοΰ 
Ερυθρίου.

ΠΑΝΟΡΜΙΤΑΣ Αντώνιος, σοφός 
νομοδιδάσκαλος, καί αληθής ιστορι
κός, συνεγραψε τήν ιστορίαν τής 
βασιλείας του Αλφονσου είς τήν Σι
κελίαν, άφήκε καί ποιητικά συγ
γράμματα άπε'θανε τό 1471.

ΠΑΤΣΑΣ Γάί’ος Οβίδιος, εγινεν. 
ύπατος μετά τοΰ Ιρτίου, μαθητής



) Π7 ) (

του Κικε'ρωνος,' ήνώθη πρώτον μετά 
τοΰ Καίσαρος, κβί επείτα μετά τοΰ 
Οχταβιανοΰ εις το» κατά του Αν
τωνίου πόλεμό». Εν is  τϊ) μάχη της 
Πολωνίας επληγώθη, χαί μετ*ολίγον 
καιρόν άπε’θανε.

ΠΑΝΤΑΓΝΩΤΟΣ, αδελφός του 
Πολικράτους τυράννου των Σαμίων. 
Ηρόδ.

ΠΑΝΤαΛεΩΝ, υιός του Αλιάτ- 
του, βασιλε’ως των Αυδώ», καί αδελ
φός τοΰ Κροίσου. ΐίρόδ.

ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ, πατήρ του i  ποχρά-
τους, τυράννου των Γελώων ε’ν Σι
κελία. Ηρόδ.

Π ΑΝΤΙ ΤΗΣ, Σπαρτιάτης τ ις , ος 
τις μετά τήν εν θερμοπύλαις μάχην 
διεσώθη μεταξύ των λοιπών αυτόθι 
αποθανόντων μετά τοΰ Λεωνίδα, 
Ηροδοτος.

ΠΑΝΤΑΣΙΣ, υιός ϋολιάρχου. Α- 
λικαρνασεΰς, ποιητής καί μάντης 
περίφημος ·. λε'γουσίν οτι εζη επί τοΰ 
Ομηρου καί άλλοι επί Ησιόδου . καί 
Αντιμάχου· εγραψεν Ηρακειάδα εις 
16 βιβλία καί Ιωνικά περί Κούρου, 
καί Νηλε’ως στίχους έννε'α χιλιάδας, 
συνε'γραψε καί τας Ιωνιχάς αποικίας 
εις στίχους Ιπτά χιλιάδας.

ΠΑΟΛΗΣ Πασχουαλης από τήν 
νήσον Κοριχαν, νομίζεται από ολην 
τήν Ευρώπην, ώς περίφημος νομο- 
δετης, ε’πιτήδειος πολιτικός χαί αν
δρείος πολεμιστής· εστάθη εις δια
φόρους πολέμους το 1795, εφοράθη 
ως προδότης της Γαλλίας, καί εκ 
τούτου ύπεχρεωθη ν άπεράση εις τήν 
Αγγλίαν, οπού καί άπίθανεν το 1807,

ΠΑ2ΙΡ10Σ Κονρσος, Αούκιος, Δ0ς 
κτάτωρ των Ρωμαίων το 320. π .χ , 
νικητής των Σαβίνων, θριαμβευτής 
των Σαγενιτων, πόλεως της Ιταλίας* 
τό γένος τοσ εστάθη λαμπρόν, με
ταξύ των πατριχίων, εξ ων εστάθη. 
σαν π ολλοί περίφημοι εις τήν Δημο- 
κρατείαν· ή άκρα σοβαροτης του ό
μως καί ακρίβεια είς τήν έχτε’λεσιν 
των επιθυμιών του τον εσηχωσαν την 
εύνοιαν τοΰ δήμου.

ΠΑΠίΑΝΟΣ, ένδοξος νομοδιδά
σκαλος τοΰ τρίτου αίώνος* δ Αΰτο- 
κράτωρ Σεβήρος, τον ήγάπα 6περ- 
βολιχώς ,  όςτις άποθνήσκων εσύστισεν 
εις αυτόν τούς δύω του υιούς Καρα- 
κάλαν καί Γεταν, δ πρώτος εμεσα- 
λάβησε νά θχνατωθή δ δεύτερος, 
επειτα ήθίλησε να υποχρέωση τον 
Παπινιανόν νά σύνθεση μίαν απολο
γίαν περί τοΰ θανατου του Γετα χαε 
νά τήν αναγνώση παρ ρ ουσία εις τον 
λαόν, άλλ* αυτός δ μεγας νομοδι- 
δάσχαίος άπεκρίθη, δτι είναι πολύ 
πλε'ον εδκολον νά πράξη τ ις μιαν 
πατροκτονίαν παρά νά τήν συγχώ
ρηση, καί ότι είναι μία δευτε'ρα πα
τροκτονία νάκαταδικάση τις ενα 
άθώον ενώ εφονεύθη αδίκως* δ Κα- 
ρακάλας όργιζόμενος διά τήν τοιαύ- 
την άπόκρισιν, επρόσταξε καί τόν 
άπεκεφαλισαν τό 212,

ΠΑΠΠΟΣ, εις των Αλεξανδρινών, 
μαθηματικών εζη επί τοΰ Μεγάλου 
Θεοδωσίου το 379, Μ. X. Τά συγ- 
γράματά του τόν δεικνύουσι όμηεΐτ.
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ροτατον *1? τήν μαδηματιχήν.' Σώ
ζονται iv χειρόγραφοι? των μαθημα
τικών συναΟροίσι?. Τά εχδοθε’ντα με- 
Xpt τσΰδε είναι' ά . τοϋ δεύτερου 
βιβλίου μία πρότασις από τά 8.· βι
βλία των συγγραμμάτων τοϋ Β*.. 
προοίμιο» τοΰ7. βιβλίου και δόγματα- 
τινχ· έξεδοθησαν υπό Καρόλλου τοϋ. 
Μχνολεσίου εν Βόλων ία τδ 1C59.

ΠΑΠΠΑΔ<λΠθΓΑΟΣ Κομνηνός.έκ 
Κρήτη?» τρόφιμό? του εν Ι'ωμη Ελ~ 
ληνομοσείου, καθηγητή? πρώτον· 
«χρημάτισε» έν τω των εύγενών φρον- 
τιστηρίω τη? Ιουστινίανουπολεως' 
άνήρ ο οφώτχτο?, πολυμαθέστατος 
φιλόσοφος, νομικό? καί θεολόγο? > ώς 
πολοΐ περί αίτοΰ εγρχψαν. Εγραψε» 
ουτος μερικά τινα περί των διχονοί
ων Γραικών καί Λατίνων καί p i 
τοΰτο «γίνε γνωστό? τοΐ? ποιοι» καί 
εκαλέσθη εις τό Πχτάβιον ώ? διδά
σκαλο? των εκκλησιαστικών νόμων. 
Hv δε σοβαρό?, μονήρη?, ευλαβή?, 
καί τόσον άξιο?, ώστε έχλεχθη παρά 
τη? Γερουσία? τώ» |/ετων, υποψήφι
ο? κριτή? τής λεγόμε'νη? Ρο'τα Ρω- 
μάνα?* Προ? τά γηρατεϊα του όμως 
εγινεν Ιησουίτη?, ύστερον ερ’ριψε τά  
ρασα, αποστάτης καί αυτός εχρη- 
μάτισε τής Ανατολικής έκκλησίας, 
καί διδάσκαλος ήν Χρύσανθού Νοτα- 
ρα· Εγραψε πολλά καθ’ ημών’ ίγρα-, 
ψε Μυσταγωγιχάς Προνοήσεις, εις 
τας orota? καυχιέται νά η»αι Ορθό- 
δοξος Ανατολικός, υπερασπιζόμενος 
τά  κόλυβα Χ«;ΐ τά γίνει* *δ» κχ-

λογήρων κατα των ε’λεγχόντων ταυτβ 
Καδολικών, σκληρώς δε φερόμενος 
κατά τής εκ μόνου τοΰ Πατρός εκ- 
πορευσεω? τοΰ Αγίου Πνεύματος, 
τήν οποίαν χαλεϊ αίρεσΐν καί και
νοτομίαν των Φωτιανών* Οδίν Ανα
τολικός φαίνεται κατά παντα εις 
τά εξωτερικόν, ήτοι κατά ράσα καί 
καλυμαύκιαν.

ΠΑΡΑ ΔΕΙ ΣΗΣ Αυγουστίνος, Ιτα
λός, ίπίσημος φιλόσοφος» γνωστό? 
κατ ίξοχήν διά τό ελλόγςον το ΰ 
Μοντεκουκολη, και διά τήν Ρωμαϊ
κήν too ιστορίαν· απίθανε τό 1782?

ΠΔΡΛΙΒΑΓΗΣ, εϊ? των Σπαρτι
ατών, όσοι ήκολούΟησαν τον Δωριε’α , 
ότε ουτος φυγών έκ τή? Σπάρτη? 
ήλδεν εΐ? τήν Σικελίαν. Ηρο'δ.

ΠΑΡΑΙΒΙΟΣ, πιστό? οπαδό? τοΰ 
Φινεω; βασιλέως τη? Θράκης κατά 
συμβουλήν τοϋ σποίου ό - Οαρχίβιο?' 
εξιλέωσε μίαν των Αμαδρυάδων νυ
μφών εγείρας εις αυτήν ενχ βωμόν, 
ότε κχτεδικάσδη ύπ' αυτής εί? αδιά
κοπο·/ πείναν, επειδή · εκσψε μιαν 
δρϋν τη? ίεράν. Απολδρ. ,

ΠΑΡΑΚΕΛΣ02, έγέννήθη εί? τήν 
Ελβετίαν τό 1493. Μ. X. έδιδάχδη 
τήν Ιατρικήν, καί χειρουργικήν, άπό 
τρν πατέρα του, καί κατ’ εξο
χήν άφιερώφη εί? τήν σπουδήν τή? 
χημική? τέχνη?· καυχαται ό ίδιο? 
ότι περιήλθεν όλα? τά? ακαδημία? 
τή? Εΰριόπη?, έπέστρεψε τελευταίο» 
εΐ? Βασιλείαν, καί εγινε κοινό? δ ι. 
δάσκαλο? τή? χημική?, κ\ι άρχισε



v* κατκφέρεται κα9 όλων των Ια
τρών παλαιών τε και νεωτερων, των 
όποιων ώνόμάζετο Μονάρχης* έκή- 
ρυττε τόν Ιαυτόντου ότι είναι και 
Μάγος, Αστρολο'γος, και πνευματέμ- 
φορος. Κυριευδείς ύπό Μανιώδους ορ
γής, καί όλως τι νέων χολής, έρριψεν 
εις τό πϋρ» και κατεκανσεν παρρη
σία τά συγγράμματα τοϋ Ιπποκοά- 
τονς, Γαληνόν κ*ΐ Αβικένα, φωνά
ζω/ με άγρια*' φωνήν ,,όπισω μου 
όπισω μου σοφνί, και διδάσκαλοι των 
αιώνων Ελληνες Γωμαΐοι καί Αρα
βες, τό κάλυμμα τής κεφαλής μου 
έχει περισοτέραν σοφίαν παρ’ όλους 
σας, καί δ πωγων μου περισσότερα/ 
πείραν παο1 ολας τας ακαδημίας*,, 
ήτον πολλά τρυφη/.ός, καί άπεόανε, 
λεγουσιν, εις ενα καπελεΐον εις τήν 
Σολσβοϋργα πάλιν τής Ελβετίας· 
Ιδε πραγματείας Ιατρικής τόμον ά. 
φυλ. 251, Σέργιου Ιωάννου Ιατρού· 
Συνεγραψεν ούτος διάφορα συγγράμ
ματα Ιατρικής, τά όποια άπόζουσιν 
οίνου καί παραφροσύνης* ραψωδία 
ολόκληρος έκ παραλονισμών, χλευα
σμών, μεγάλορ ρημοσύνη; , σκότους 
καί απάτης* ή φράσις του είναι γρι- 
φώδης, δυσνόητος καί πολλάκις α
κατάληπτος, πλήρης ονομάτων καί 
λέξεων καινών, ξένων καί ανήκου
στων, εις τάς όποιας προσήρμοζεν 
εύνοιας μυστηριώδεις. Οϋδείς αμφι
βάλλει οτι ο Παρακέλσος ήτον άγ- 
χινούστατος καί εφευρετικού πνεύμα
τος* άλλ’ ή φλογερά ^φαντασία του

κάτατεφρωσε τήν opWj1/ κρίσιν του 
λογεκοΰ' είναι ωσαύτως όμελογεύμβ- 
νον, οτι ιάτρευε παρ’ ελπίδα πολλά 
πά9η χρονικά καί δυσίατα, τά όποια 
°ί σύγχρωνοι του Ιατροί δεν ήδύναν- 
το νά ίατρεύσωσι. Τό όνομα τοϋ Πχ- 
ρακέλσου κατεόράησεν όλην τήν Ευ
ρώπην, καί ό ενθουσιασμός του υπέρ 
τής Χημικοϊατρικής δεεδόΟη καί εις 
αλους πολλούς, οιτινες έγιναν °- 
παδοί, καί των εκείνου δογμάτωκ 
διάπυροι ζηλωταί.

Π ΑΙΑΣ ΚΕΪΑΣ Δαμιανός Συνω- 
πεύς, Ιατροφιλόσοφος, είδήμων τής 
Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλικής 
καί Γωσσικής, πεπαιδευμένος εν τε 
τή φιλοσοφία καί ϊερα θεολογία* 
Περιηγησατο σχεδόν όλην τήν Ευρώ
πην* έχοημάτησεν ιατρός τοϋ ναυτι
κού νοσοκομείου εν Στεφανουπόλεε 
( Κρονστάδ ). Συνέγραψε Λατινιστ* 
διχυΟε/τευειν τοΰ φιλοσοφικού συστη- 
ματο ς τοϋ Ούολφίευ, περί ανθρώπι
νη; γ/ωσεως, περί ελευθερίας τοϋ 
συλλογίζεσ9αι» βέλειν, περί αρχής 
εννομως τής φύσεως, περί κοσαου, 
καί ύπάρξεως 9εοϋ, πάρεργα ιρτρικά 
καί άλλα.

ΠΑΓΑΛΟΣ, υιός τοϋ περίφημου 
Περικλεούς έν Αθηναις. Εενοφ. καί 
έτερος, υίος του Δημοδοκου, καί 

μαθηταΐ τοϋ Σωκράτους. Πλατ.
ΠΑΓΘΕΝΙ02 Κατζούλης, ίερεΰί 

έξ Ιωαννινων, άνήρ σοφός καί μιε- 
παιδευμε/ος εις τήν θεολογίαν,, *** 
ιεράν γραφήν συνέγραψεν άπεφθε'
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γμαΐάριον, οπερ εξεδόθη Εννετήσι το 
1778, άπεθανε δε το 1783,

Π Α Ρ Θ ΕΝ 102, υιός Ηρακλείδου καί 
Εΰδώρας, ποιητής από τήν Νίκαιαν, 
«ζη εις τον καιρόν τοΰ Καισαοος 
Αύγουστου το 3 0 ,0 , X, εγραψεν εις 
τό πεζόν προς τον Κορνήλιον Γάλ
λον, καί ετερον περί ερωτιχων πα
θημάτων, εξεδόθη Ιν βασιλεία τό 
1531. καί αλλαχό*.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Χίος, στιχουργός, 
υιός τοΰ θέστορος ος τις έπωνομα- 
ζετο χάος, ε’στιχούργησεν εις ©ε- 
οτορα τόν πατέρα τοο,

ΠΑΡ0ΕΝΙΟ2 Πελοποννήσιος' ε
γραψεν εξήγησιν των κανόνων,, εζη 
4ι*ρί τόν δεκατον δγδοον αιώνα.

ΠΑΓΘΕΝΟΠΑΪΟΣ, uio ς τοΰ Με- 
λάνωνος καί τής Αταλαότης εξ Αρ- 
καδίας, ό'ς τ ις εφονεύθη όπο τοΰ Πε- 
ρικλυμε’νους εκστρατεύσας μετά των 
ik t a  ήρωων κατά των Θηβων. Απολ.

ΠΑΡΘΐίΝΙΟΣ ό Ανδριανουπόλεως 
ό Γέρων, εκλογή τής συνόδου με- 
τετέΟη εις τόν Πατριαρχικόν θρονον 
τής Κωνσταντινουπόλεως, όστις προ- 
οτάς ετη , πόντε, καί μήνας δύο, 
ήξωρίσθη εις Κύποον παρά Παρθενίου 
Αοΰ νεοτε'ροο, καί μετά καιρόν ε- 
πιστρεψχς άπε'θανεν, ώς λε'γουσιν, 
από δηλητήριου εις Χίον.

ΠΑΡΘΕΝΙΟ2 Ανδριανουπόλεως ό 
νεωτερος, διάδοχος τοο πρώην Παρ
θενίου τοΰ Γεροντος, οστις οξύς καί 
κεσκίνης εκαλείτο· ην δε αύτός από 
Ιωάννινα, όπου καί εΤχιν αρχιερα

τεύσει πρότερον* άνήρ σεμνός, έν
τιμος καί μεγαλοπρεπής. Μετά δύο 
χρο’νους καί μήνας δύο τής πατριαρ
χ ία ς  του, διά καθαιρε'σεως έκβλήθη 
τοϋ θρόνου, καί όξωρίσδη, Ην δε τήν 
γνώμην δραστήριος καί τυραννικός, 
καί μ’ ολον οτι ήτο πλεονε'κτης 
ούδε'να των Αρχιερε’ων εξωσεν από 
τήν επαρχίαν του. Μετά εν έτος 
ίτάλιν άνε’λαβε τόν Πατριαρχικόν 
θρόνον, άλλά ποιμάνας τόν λαόν 
μονον δύω χρόνους θεαρε'στως, διε- 
βλήθη εις τήν εξουσίαν ψευδως όπο 
τοΰ Παυλικίου καί άλλων, καί ευθύς 
βαλθείς εις κχ'ΐ’κιον διά νά εζορισθή 
καί εις αΰτό φονευθείς ερ’ρίφθη εις 
τήν θάλασσαν.

ΠΑΡΙΝΗ2, Ιταλός, κάλλιστος 
ποιητης, τό ποίημά του επιγρχφό- 
μενον τά  4. μέρη τής ήμε’ρας, 'εί
ναι ώραιοτατον* ολα τά συγγράμ
ματά του περιε'χονται εις 2 . τόμους 
Ιταλιστι.

ΠΑΡΜΕΝΪΔΗΣ Ελαιάτης, φιλό
σοφος, μαθητής τοΰΗενοφάνους, εζη 
τό 440. Π. X. με άμεμπτον καί 
ευσεβή βίον* διό καί εχχιρε μεγάλην 
ύποληψιν από τούς πατριωτας του' 
ήτον όλος έκδοτος εις τήν φιλοσο
φίαν· είναι ό πρώτος, ος τις είπε 
τήν γήν σφαιροειδή· συνε’γραψε πολ
λά εις εξαμε’τρους στίχους, εκ των 
όποιων σώζονται λείψανα έκ τοΰ περί 
φύσεως εις τήν φιλοσοφικήν ποιησιν 
του Ερ’ρίκου Στεφάνου, καί άλλαχοϋ.

ΠΑΡΜΙΝ02 Γου'ίδωο Ισπανός τό
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γένος διδάσκαλος έν Παρισιοις π ε-  
ρίπυστος- Εξέδωκεν αρμονίαν των 

τεσσάρων Ευαγγελιστών μ ετά  σχο - 
λ ία ν , τυπωδέντων εν βιβλίω  μ ετά  
τ ή ς  αυτοΟ αυνόψεως τή ς  περί α φ έ
σεων καί τή ς  αυτού άνασκευής, εν 
τ η  Κολωνία κα τά  το 1731. Μ. X .

Π ΑΡΜΕΝΙΩΝ Σατράπης της Φοι
νίκης.

ΙΙΑΡΜΪΣ, Ουγατηρ τοΰ Με’ρδιος, 
καί γονή τοο Δαρείοο βασιλεως των 
Περσών. Ηρο'δ.

ΠΑΡΟϊΤΑΣ Παύλος, Ιταλός από 
την Βενετίαν, ιστορικός κάλλιστος, 
ός τις συνέγραψε μέρος της ιστορίας 
της Βενετίας, καί διάφορους λογοος 
πολιτικούς* άπέ9κνε τό 1593.

ΠΑΡΓ’ΑίΣΙΟΣ, είς των παίδων τοο 
Αοκάονος ό κτίσας την πάλιν Παρ- 
ρασίαν έ/ Αρκαδία. Παοσ.

ΠΑΓΪΣΑΤΙΣ βυγάτηρ Αρταξερ- 
ξοο τοΰ πρώτοι» καί γυνή τοΰ βασι
λέα; Δαρείοο τοο ώχου ριήτηρ Αρ- 
ταξέρξοο τοο Β . καί Κόροο τοο 
νειοτεροο, τον όποιον άγαπώσα πε
ρισσότερο/ έγινεν αίτια τοο θανάτου 
του, ελεοίεροσασα αυτόν άπό την 
καταδρομήν τοο αδελφού τοο.

ΠΑΣΑΒΑΝΤΗΣ Ιάκωβος, άπό τήν 
Φλωρεντίαν, ένδοξος θεολόγος, καί 

εύγλωττος ρήτω ρ. τό Σύγγραμμά τοο 
επιγροιφομενον, ο ΚαΟρε'πτης τή ς  

άληδοΰς ριετανοίας, είναι εν άπό τά 
κλασικά Ιταλικά εγγράμματα’ ά- 
•κέίχνε τό 1357,

ΠΑΣΙΠΠΙΔΑΣ, στρατηγός των
Λακεδαιμονίων. Εενοφ.

ΠΑΣΓΓΕΛΙΔΑ2, στρατηγός των 
Λακεδαιμονίων, ©ου*.

ΠΑΣΙΩΝ , Μεγαρεός, εΤς των ελ- 
λήνων στρατηγών, όσοι εξεατράτευ- 
σαν μετά τοΰ νιωτίροι» Κόρου, κα τά  
τοΰ βασιλεως Αρταξέρξοο. Εενσφ.

ΠΑΣΧΑΑΒΣ, Διάγιος, είς τών 
μεγάλων πνευμάτων τής Γαλλ,ιας* 
είς ηλικίαν 1Β, χρόνων ε’σύνόεσεν έν 
σύγγραμμα τής Γεώμετρίας, τό ό
ποιον εόαύμασαν όλοι οί Γεωμετραι. 
Συν έγραψε ΐ8. περιφήμονς έπιστολάς, 
καί έ’τερα συγγράμματα τής φυσικής 
κ!%ί μαθηματικής’ απίθανε τό 1662.

ΠΑτΧΐΚΟΣ, πατήρ τοΰ Αίνεσι- 
μήδοο εκ Σικελίας. Ηρόδ.

ΠΑΤΕΡΚΟΪΛΟΣ, Ρωμαίος, σονε- 
γραψε Ρωμαϊκήν ιστορίαν, τής ό
ποιας δύω μόνα βιβλία σώζονται 
έκδοό. τό 1719. Ιζη τό 30. Μ. X.

ΠΑΤΓΙΑ'ΡΧΑΙ οί 12. Τούτων ή 
ιστορία ευρίσκετε» είς τήν 9ειαν 
Γραφήν* αλλά φαίνεται ακόμη εν 
βιβλίο/, διαδήκαι τών 12. Πατριάρ
χων έπιγραφόμενον, το οποίον απο- 
διδουσι ψευδώς είς αυτούς, έν ω πέ- 
ριεχονται λογοι, προφητεΐαι τινες 
κα ί διδασκαλίαν ύποΟε'ττουσι τινες 
ότι ό συγγραφεός του είνα ι Ιουδαίος 
τ ις ’ άλλοι χριστιανός’ λέγουσι δε 
ότι έγράφη άπό Ιουδαίους^έβρανστί 
πρό Χρίστου, καί έπειτα μετεφρά- 
σ5η είς τό ίλληνίκόν’( ,έξεδόίη 
ύπό τοΰ Ιωάννου καί Φαβρικίοί»- 
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ΠΑΤΡΙΚΗΣ Φραγγΐσκος, εγεννήθη 

εϊς την νήσον Χε’ρσον, πλησίον του 
κόλπον τ ις  Βεννετίας* «Χρημάτισε 
μεγας φιλοσοφος, εξεδωκεν απειρα 
συγγράμματα περί φιλ.οσοφιας, και 
τακτικής πολεμικής, πολλά σπάνιά 
καί ωφέλιμα, άπεθανε τό 1597.^

ΠΑΤΡ0ΚΛΗ2, πλούσιος πολίτης 
Αθηναίος, εις ακρον φυλάργυρος, 
μιμητής των ηθών καί τής διαίτης 
των Σπαρτιατών. Αριστ.

ΠΑΤΡΟΚΛΗΣ περίφημος ναύαρ
χος τού Σελεύκου Νικάνορος, βασι- 
λε'ως τής Συρίας, ός τις περιήλθε 
τήν Ινδικήν καί Κασπίαν θάλασσαν* 
συνε'γραψεν ιστορίαν των [περιηγή
σεων του,

ΠΑΤΓΟΚΛΟΣ, υιός τοϋ Μενοιτίου 
βασιλεως τής Οποϋντος, καί φίλος 
φίλτατος του Αχίλλειος* ούτος ήκο- 
λούθησε τον Πηλε'α, τόν πατέρα τοϋ 
Αχιλλεως, εις τήν εκστρατείαν τής 
Τρωάδος* εκεί δε βλόπων τούς Ελ
ληνας φθειρόμενους ύπό των Τρώων, 
ενεδύθη τήν πανοπλ.ίαν τοϋ Αχιλε'ως 
καί ετρόμαζε κατά πρωτων τούς ε
χθρούς, οΐτινες τόν ύπελ.ώμβανον διά 
Αχιλλεαλ Ο Εκτωρ παρατηρήσας κα
λά ενόησε ότι δέν ήτον Ικεΐνος καί 
πολεμήσας μεθ αύτοϋ τόν έφονευσε, 
καί επήρε τήν πανοπλίαν του, τό 
δέ σώμα του λαβοντες οι Ελληνες τό 
εφεραν είς τήν σκηνήν τοϋ Αχιλλεως 
οςτις κλαύσας επ αύτό, ως ϊπρεπε, 
τό εθαψεν εντίμως με λαμπρούς^ά- 
γώνας, θυσιάσας επί τοϋ τάφου του

καί 12. επισήμους Τρώας.*
1ΙΑΤΡΩΝΟΣ Αντώνιος εκ Νεαπό * 

λεως, έκ εής εταιρείας τοϋ Ιησοϋ» 
είδήμων τής τε Ελληνικής, Λατινι
κής Εβραϊκής, Αραβικής, Ιταλικής· 
καί Γαλλικής διαλέκτων, πεπαι- 
δευμε’νος εντε τη Φιλοσοφία καί 
Ιεροί Θεολογία. Εξε’δωκεν υπομνή
ματα είς τούς ιβ\ προφήτας τούς 
ελασσόνας, ΐδε ίστοοίαν τών πεπαι
δευμένων τής Ιταλίας Τ. <ς . βιβλ. 
γ . κεφ. έ. σελ. 725. Ηνθει δε περί 
τον δεκατον όγδοον αιώνα.

ΠΑΧΑΙΝΑ Γρισμονδα. Ζ. Γρι- 
σμόνδα.

ΠΑΧΑΙΝΑ, Ιπειδή κατεδικάσθη 
εις θάνατον ό σύζυγος τής Σενεκας 
από τήν απελπισίαν της εκραξε τόν 
Φλεβοτόμον καί άνοιξε τάς φλε'βας 
της δια νά λαβή καί αύτή τόν ϊδιον 
θάνατον τοϋ συζύγου της τό 66, Μ. 
X. ό Νερών πληροφορηθεΐς τοϋτο 
επρόσταξε νά κλείσωσι τάς φλε'βας 
της διά νά μήν άποθάνη. Εκτε'λε- 
σθη ή προσταγή του* άλλ επειδή 
εχύθη αρκετόν αίμα εμεινεν ή χλω- 
μοτης τοϋ προσώπου της είς ολον 
τό διάστημα τής ζωής της.

ΠΑΧΛΪΝΟΣ Πόντιος, επίσκοπος 
τής έν Καμπανία Νώλης, ,πόλεως 
τής Ιταλίας, επί Βαλεντινιανοϋ τοϋ

t  X I *  I 1  >τρίτου, ποιητης και ρητωρ επίση
μος, καί είς τών ενδοξότερων γραμ
ματικών τοϋ I .  αίώνος.
. ΠΑΧΑ02 Αιμίλιος·^ Ζ· Α’μίλης 
Παύλος.
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ΠΑ.ΪΛ02 δ Ερημίτης; τήν
Αίγυπτον, εστάθη ό πρώτος, ος τις 
ερ’ρ'ιψε τα  θεμέλια της άναχωριτι- 
κής ζωής εις την Θηβαιδα, φεύγων 
άπο τον αυστηρόν διωγμόν τού αύ- 
τοκράτορος Δεκιοιι περί τα τέλη τού γ .""αίωνος.

ΠΑΥΛΟΣ ό β '. Πέτρο; Βόρβος 
Ιταλός, από τήν Βενετίαν, έκλε'χθη 
Πάπας το 1440. έσυγχώρησεν εις 
τούς Καρδηνάλεις να φορωσι φόρεμοι 
πορφυρούν, και κάλυμμα κόκκινον 
επί κεφαλής, καί μήτραν δμοία/ με 
τήν τοΰ Πάπο{ αφόρισε τον βασιλέα 
της Βοεμίας. Η ευγλωττία τον εκίνει 
τον λαόν εις δάκρυα, ο9εν καί επω- 
νομάσθη ή Παναγία τη ; εύσπλαγ. 
χνίας' ούτο; δεν ήγάπα τούς σοφού;, 
νομιζων αυτού; αιρετικού;, καί τούς 
έδίωκε μακράν από τό Πατριαρχεϊον 
του καί παλάτιον του, μάλιστα πα- 
ρεκίνει καθεκάστην τούς κατοικοΰν- 
τας εις Ιωμην, νά μήν άφηνωσι 
τού; υιούς των εις τήν σπουδήν των 
γραμμάτων, άλλ" ελεγεν αύτοϊς άρ. 
κεϊ μόνον νά μανθάνωσι νά άναγι- 
νώσκωσι καί νά γράφωσι. Τον Πλα
τίναν ΰπομνηματογράφον υ̂πό Πο'ν 
S', εν τη Παππική αυλή έξεταχθίν- 
τα ,, οχι μονον . τοΰ αξιώματος του 
τόνμστερησεν, ως και άλλους όμοιους 
αΰτ'? άλλα καί εις τήν φυλακήν 
Ισαλε. Προσε'τι ήν τοσον κενοδοξος» 
ώ; ούδείς των πρό αυτού, καί τό 
περισσότερον εις τήν ματαίαν παπ- 
πικήν προπομπην* τούς δί πολυτε

λείς λίθους καί μαργαρίτας το'σον 
ηγαπα, ώστε εις τά  τοιαΰτα πάν
τοτε κατεγίνετο· τό δε μεγαλήτερον 
όνειδος, τό όποιον διά καύχημα εις 
τόν εαυτόν του προσήψε/ ήτο, οτι 
εβοήθει τούς Τούρκους, εχθρούς πο- 
λεμικωτάτους της τοΰ Χριστού εκ
κλησίας, κατά των Κελτογ αλατων 
Απε’δανε τό 1451. εις ηλικίαν 54. 
χρόνων, φαγων δύω πεπωνια εις το 
γεϋμά'του.

ΠΑΥΛΟΣ δ δ'. Ιωάννης Πέτρος 
Καεάφφας, από τήν Νεάπολιν, I -  
κλε'χθη Πάπας τό 1555. εις ηλικίαν 
80. χρο’νων' μολονοτι ήτον ύπε'ργη· 
ρος, ειχετόση; φρόνησιν ώς νά ήτον 
30, ετών' ήτον σκληρός εις τούς 
εχθρούς τού θρονου του' υπερήφανο ί  
εις τούς υπηκόους του, καί μεθυσμέ
νο; από φιλοδοξίαν' έπροσπάθησε 
νά δώση εις τού; ανεψιούς του μίαν 
κυριότητα εξουσίας παντοτινής' α
πίθανε τό 1559. επέφερε μεγαν Ο
λεθρον εις τήν Γαλλίαν' εοαλε σκάν
δαλα εις τήν Ισπανίαν' έπρόσταξε 
νά καύσουν πολλούς δυστυχεί; άδί. 
κως’ ή μετάνοιά του δεν έστάθη αρ
κετή νά τόν διαφυλ.άξη από τήν ορ
γήν των Ρωμαίων' τά  άγάλματά του 
έκρήμνισαν καί τά ερριψαν εις τόν 
ποταμόν, τύ παλάτιον τού Ιερού 
δικαστηρίου τό ελεηλάτησχν καί τό 
κατεκαυσαν* μολ,ις τό πτώμα του έφν- 
λαχθη σωον, διότι οί φύλακες τό 
είχον περικυκλωμένον.

ΠΑΥΛΟΣ έ, Κάμιλλος Βογράζης
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ίκλε’χθη Πάπας τό 1605. xal aits-· 
θαν* τό Ι62ΐ. άφήκε δέ εις τούς α
νεψιούς του αναρίθμητα πλούτη.

ΠΑΓΛΟΣ διάκονος Ιταλός, περί
φημος γραμματ ικός τοϋ όγδοου αϊώ- 
νος, καί συγγραφέας της Ιστορίας 
τώύ Λομβαρδών* εχρημάτισεν έξ 
άπορ'ρήτων τοϋ βασιλεως Δεσιδερίου.

ΠΑΓΛΟΣ δε Βούργος, σοφός Ιου
δαίος, δστις εγινε χριστιανός, καί 
συνηριθμήθη τώ ιερω καταλόγω, μετά 
τόν θάνατον της γυναικος του. Ε- 
χρημάτισε διδάσκαλος Ιωάννου β . 
βασιλεως τής Καστιλίας, ύστερον 
Αρχιδιάκονος Τρεβίγνου, επίσκοπος 
Καρχηδονος, καί τε'λος πάντων ε
πίσκοπος Βοόργου της πατρίδος του. 
Λε'γουσι να άπεθανε Πατριάρχης 
Ακυληίας τό 1435, ετών 72. Σώ
ζονται τοϋ αυτού προσθήκαι είς Νι
κόλαόν τόν Λυρανόν, καί βιβλίον λε
γόμενον Σκρουτινιουμ των Γραφών 
καί άλλα.

ΠΑΓΛΟΣ Σουμαρόκοβ, Γώσσος, ά. 
ριστος περιηγητής τοΰ δεκάσου όγ
δοου αϊώνος* περιήλθε διάφορα με'ρη 
μέ ωφελίμους ανακαλύψεις.

ΠΑΓΛΟΣ, από τήν Φλωρεντίαν, ό 
επωνομασθεΐς Παύλος τής προπαί
δειας, διά τάς γνώσεις, τάς όποιας 
εΤχεν εις τήν Αριθμητικήν* ήξευρε 
τήν μαθηματικήν καί αστρονομίαν' 
απεθανε τον ιδ . αιώνα.

ΠΑΓΛΟΣ Γιονες Ζ* Γιονες,
ΠΑΙΛν-Σ ο Απόστολος, Ιουδαίος 

τό γένος, 6κ φυλής Βενιαμίν* εγεν-

νήθη ε’ς τήν Ταρσόν τής Κιλικία? 
οπού καί επολιτογραφη επί τοΰ Καί- 
σαρος Αύγουστου' εγυμνασθη εις τήν 
Ελληνικήν διάλεκτον, εις τήν πα
τρίδα του, ήτις ήτον τότε επίσημος 
διά τάς μαθήσεις, τήν δε επιστή
μην τής νομικής εδιδάχθη εις Ιε
ρουσαλήμ άπο τινα Φαρισσαΐον Γα- 
μιλιηλ τονομα' κατ άρχάς ήτον 
διώκτης τοΰ χριστιανισμού, φωτι- 
σθεις δε υπό Θεού είς τήν οδόν τής 
Δαμασκού,εγινε θερμότατο; ζηλωιής 
τής ορθοδοςιας* περιελθών δε τήνΑ- 
σιαν και Ευρώπην εκυρυζε τό ευαγ
γέλιο/ τού Χριστού μέχρι τής Γώμης 
όπου ΰπε’φερε καί τόν μαρτυρικόν 
θάνατον επί Νερωνος* εκήρυξε δε ού 
μονον διά στόματος, αλλά .καί δι 
επιστολών εξήπλωσε τό ευαγγελίαν 
τού Χριστού εις όλα τά έθνη* ε’μαρ- 
τύρησε δε περί τά  65. Μ. X.

ΠΑΓΛΟΣ, ένδοξος άστρολόγος, 
άπό τήν Αλεξάνδρειαν* εζη περί τά 
378. συνε’γραψε μίαν εισαγωγήν πε
ρί δυνάμεως καί ενεργείας τών α
στερισμών* εξεδόθη εν Βιτεμοε’ργη 
τό ^536.

ΠΑΓΛΟΣ Λουκάς, τό γένος Γάλ
λος, οΰτος περιήλθε τήν Τουρκίαν, 
καί κυρίως τήν ανω Αίγυπτον, και 
διαφόρους τόπους τής Ασίας, ό’που 
διά τών περιηγησεών του επλόυτίσθη 
μεγάλω; ή Γεωγραφία. Εζη το 
1700. Μ. X.

1ΙΑΓΑΟΣ Σελεντιάριος δ υιός τού 
Κόρου, καί ίκγονος τού Φλώρου* Ιζη
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f i  562, Μ, X. ίτον μυστικές γρχ- 
φεΰς τοΰ Ιοιιστιανοδ» x®1 ευδοκιμεε 
μεγάλως εις την ιιοιητίχην* εκτο$ 
τών διαφόρων του ποιημάτων σώζε
ται καί εν εις τά έν Πυθίοις θερμά, 
το όποιον αποδίδεται εϊ; τινα γρχ- 
φε'α Κωνσταντίνου του Πορφυρογέν
νητου· τό εξαίρετου των ποιημάτων 
του είναι η περιγραφή τοΰ ναοϋ τής 
άγια; Σοφίας εν Κωνσταντινουπόλει, 
τό όποιον καί άνεγνώσθη, οτε έορ- 
τάζυντο τά εγκαίνιά της, έν τω πα- 
λατίγ επί παρουσία τοΰ αΰτόκράτο. 
ρο;, και τοΰ Πατριάρχου Ευτυχίου 
τό όποιον καί έςεδόθη μετά σχο
λείων καί σημειώσεων έν Φραγγφορτ 
τό 1600. καί εις τάς συναθροίσεις 
των επιγραμμάτων.

ΠΑΓΛοΣ Ολλανδό;. Ζ. Καερδο- 
νο; Παΰλ>ος.

ΠΑΓΛΟΣ ό Αίγηνίτης, εζη επί 
Κωνσταντίου τοΰ Πωγωνάτου περ1 
τά 668. ή τον ιατρός, ηυξησε τήν 
εμπειρίαν του διά των περιηγήσεων 
του, είχε δε καί φήμην ιδίαν εις 
τήν θεραπείαν των γυναικείων πα
θών έξεδωκε καί σύγγραμμα καί 
περί μαμμικής τέχνης, συνέγραψε 
πλεϊστα Ιατρικά βιολιά’ τό έκτον 
βιβλίον του πραγματεύεται περί τής 
χειρουργίας’ έξεδόθησαν βιβλία 7, 
εν ■Β ΐνετια το 1528.

ΠΑΓΣΔΝΙΑΣ, ιστορικός, έγεννή
δη εις τήν Καισαρείαν τής Καππα
δοκίας’ Ιζη τό 174. Μ. X. «χρη
μάτισε μαθητής Ηρώδου τοΰ Ατ

τικού. Ουτος ίκαμε μίαν η,ρ(ή,
γησιν είς όλην τήν ίλλάδα, Μακε- 
δονίαν, Ιταλίαν, καί εις τό περισ
σότερον μέρος τής Ασίας, Παλαιστί
νην, Ιορδάνην, καί Νεκράν θάλασ
σαν. Τό περισσότερον τής ζωής το» 
διέτριψεν ε!ς τήν Ρώμην, καί εζη 
είς τούς χρόνους τοΰ Καίσαρος Α - 
δριανοΰ’ συνέγραψε είς βαδΰ γήρας. 
Τά συγγράμματά του είναι ή τής 
Ελλάδος περιήγησις, ήτις συνίστα- 
ται εις ΙΟ. βιβλία, τά όποια περι
γράφουν, οαχ οφθχλμοφανώς είδε* 
έξεδοθησαν είς τήν Βενετίαν τό 1516. 
ύπό τοΰ Αλδου, καί άλλαχοΰ.

ΠΑΪΣΑΝΙΑ2, υιός τοΰ Κλεσμβρο'. 
του, αδελφός τοΰ περίφημου Αεω- 
νίδου, ήτον στρατηγός των Λακε
δαιμονίων είς τήν κατά των Περσών 
μάχην, τούς οποίους ένιχησε, καί 
ελευδόρωσεν όλος τάς αποικίας τής 
Ελλάδος· Ιπειτα έφοράδη ώς προ
δότης τής πατρίδος, καί κατέφυγ* 
είς τον ν4ον τής Αθήνας ικέτης, 
τοΰ όποιου έκτισαν οί πολΐται τήν 
δύραν, ή μήτηρ του εβαλε τήν πρώ- 
την πέτραν, καί άπέδανε από τήν 
πείναν, τό 1474, π .  χ.

ΠΛΤΣΑΝ1ΑΣ τοΰ Πλειστάνακτος 
καί εκγονος του πρώτου Πχυσχνίου, 
έβασίλευεν τόν τελευταίου χρόνον τής 
Ολυμπιάδος, όταν οί Θηβαίοι έφό- 
νευσαν τόν Λύσανδρον’ ό Παυσανίας 
έδέχδη τάς πλέον άτιμους συνδτ.κας, 
καί με τόσην δυσαρέσκειαν τόν 4* 
δίχθη ή Σπάρτη είς τήν έπιστρ^ϊ
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φην του» ώστε δια να άπβφύγ·^ την 
κατηγορίαν κατε’φυγεν εις τον Ιν 
Τεγεα ναόν τής Χαλκιο'ίκου Αθήνας.
- ΠΑΤΣ ΑΝΙΑΣ, σοφός Αθηναίος, 
φίλος τον ποιητοϋ Αγάθωνος καί 
σύγχρονος τοϋ Σωκράτους. Πλατ.

ΠΑΓΣ ΑΝΙΑΣ, Μακεδών, ό σονω- 
μόσας κατά τοϋ βασιλε'ως Φιλίππου, 
καί φονεύσας αυτόν ένω έξήρχετο 
τοϋ θεάτρου.

ΠΑϊΣΙ ΑΣ, περίφημος ζωγράφος, 
εκ Σικυωνος, μαθητής τοΰ Παμφί- 
λου, καί εφευρετής της εγκαυστική? 
οίκονογραφίας επί Φιλίππου τοϋ Μα- 
κεδόνος. Ιίαυσ.

ΠΑΪΣΩΝ, ζωγράφος, εκ Σικυωνος, 
μαθητής τοϋ ϋαμφιλίου, περίφημος 
εις τό είδος τής ζωγραφικής λεγό
μενόν Καυστική, διότι δυνάμει τβϋ 
πυρος έχρωμάτιζβ τά  ξύλα καί τον 
ελέφαντα* αυτός πρώτος εστολισε 
τους θολούς μέ μιμητικήν ζωγρα
φιάν* ίκ  των εικόνων του κατ’ εξο
χήν τιμάται όκείνη, εις τήν όποιαν 
εζωγράφισε τήν μεθην, επειδή με 
το'σην τέχνην παριστάνεται, ώστε 
φαίνονται διά τοϋ διαφανούς τοϋ πο
τηριού οί χαρακτήρες τοϋ αναμμέ
νου προσώπου της* δ Παμφίλιος εζη 
επί τής βασιλείας Φιλίππου τοϋ 
Μακεδόνος.

ΠΑ'ΦΟΣ, υιός τοϋ Κυνίρα βασι- 
λ.εως της Κύπρου, ος τις κατά τ ι-  
νας λεγεται, ότι εκτισε πρώτος 
την παλαιόν πολιν Πάφον εν τή 
Κύπριο < Τγϊν*

ΠΑΧΑΚΟΜΑΝ, ονομχ τό όποιον oC 
άνθρωποι τής Περοΰ, έπαρχίας τής 
Αμερικής, άπε’διδον εις θεόν, τον 
όποιον επροσκύνουν όμοϋ μέ τον ή . 
λιον εις εν δάσος τοϋ ίδιου ό/οματος. 
Πλησίον εις τήν Λημαν πολιν ή- 
τον ένας μεγαλοπρεπής ναός, τόν 
όποιον κατηδάφισαν καί έπήραν τούς 
θησαυρούς* φαίνονται ε’σ ίτ ι τα I- 
ερείπιά του εκ των όποιων συμπε -  
ραίνεται ή μεγαλοπρε'πειά του.

ΠΑΧΗΣ, στρατηγός των Αΐθηναί
ων* εις τόν ε . πο’λεμον τής Πελο
πόννησου έκυρίευσβ τήν Μιτυλήνην* 
δ Πλούταρχος άναφε’ρει ότι αυτός 
δφονεύθη μόνος του επειδή εκατηγο- 
ρήθη ως άπιστος ύπο τοΰ λαοϋ.

ΙΙΑΧϊΜΕΡΗΣ, Ζ. Γεώργιος Πα- 
χυμερης.

ΠΑΧΩΜΙΟΣ δσιομαρτος έκ τής 
κάτω Γωσσίας, οστις αιχμάλωτος 
φερθείς, εις τα με'ρη τής Ανατολής 
ύπό των Αγαρηνών εν τη επαρχία, 
κάκεϊ διατρίψας χρονον ικανόν, καί* ' . , « V ,μ,ετα ταυτα εις το Αγιον Ορος ελ· 
θών» καί βίον ασκητικόν ζήσας, ε’ίτκ 
έπιστραφοίς πάλιν εις Φιλαδέλφειαν 
κάκεϊ τό μαρτύριον υπέρ Χρίστον 
εδεξατο ύπό των Αγαρηνών, καί κα- 
ρατομηθεΐς, στεφανίτης εν όσιοις καί 
μάρτυσιν έφάνη τό 1730. ού τό άγιον 
λείψανον θαύματα έκτε'λεσε καί εκ- 
τελεΐ, υπάρχων έν τή μονή τοϋ 
Μεγάλου θεολόγου.

ΠΒΛΙΑΝΟΣ, Α’σκάνιος, από τό 
Πϊταύ'ίΌν, περίφημος γραμματικός,
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βυνε’γραψεν υπομνήμ®** ®ίς τοος 
λογους τσϋ Κικε’ρωνος* εζη τον πρώ
τον αιώνα Μ. Χ·

ΙΙΕΔΙΛ3, θυγάτηρ τοΰ Μινωος 
εκ Λακεδαίμονος, την όποιαν νυμ- 
φευθείς ό Κρανχός, βασιλεύς της 
Αττικής εγεννησε μετ’ αυτής, την 
Κρανάην, Κραναίχμην καί Αττί
λα ΐίρόδ.

ΠΕΙΡΑΙΟΣ, υιός του Κλειτίου, 
είς τώνενί'θάχτι επισήμων, Ιταϊρος 
τοϋ Τηλεμάχου, όμ. θδ.

ΠΕΙΓΉΝΗ, μία των 50, Ουγα- 
τε'ρων τοΰ Δαναοΰ φονεύσασα τον 
μνηστήρα της, Αγαπτόλεμον. Α - 
πολδρ,

ΠΕίΡΟΟΣ, υιός τοΰ Ιμβράσσου έξ 
Αίνου, πολεως τής Θράκης, ελθών 
σύμμαχος των Τρώων, φέρων με9’ 
εαντοΰ καί Θράκας, κάί φονευτείς 
έν τν) μάχη υπό τοϋ θοαντος, Ομ.

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ, υίος τοϋ ποιητοΰ 
Νεστορος, ποιητής καί αυτός, εγρα- 
ψεν ιστορίαν έπιγραφομε'νην Ηρωι
κών θεογαμιών είς βιβλία εξ και 
οίλλά διάφορα.

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ, υίος τοϋ Αντιμά
χου, άπο την Τρωάδα, ος τις έφο- 
νεύδη υπό τοΰ Αγαμε'μνονος. Ο μ,

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ, υιός τοϋ Πολύ- 
κτορος, είς των Μνηστήρων τής Πη. 
νελοπης, Ομ, θδ.

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ, Δημαγωγός εν 
Αθηναις, τον όποιον ό Αριστοφάνης 
παριστα ώς υπερόπτην και δωρολή
πτην. Είρ.

ΠΕΙ2ΑΝΔΡ0Σ, υίος τοϋΙΙείσωνος, 
καί τής Αρισταίχμης, από τήν ίν  
Ρο'δω πόλιν Κάμειρον* οί παλαιοί 
άναφε'ρουσιν ώς κλασικόν ποίημα τήν 
εποποιίαν τοϋ Πείσάνδρου καί Πα- 
νυάτιδος περί Ηρα κλέους, καί τήρ 
Θηβα'ίδα Αντιμάχου τοΰ Κολοφωνίου, 
τον οποίον συγκρινουσι με τον Ομη
ρον, οχι τοσον διά τήν γλαφυροτη- 
τα , καί τό χαρίεν αύτοϋ, όσον διά 
τήν ύλην καί ύψος των Ιδεών καί 
ενέργειαν τοϋ ύφους του.

Π ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΣ, απόγονος τοϋ 
Κο'δρου, Αθηναίος περίπλουτος, καί 
ε?ς των εύγλωττοτερων ρητόρων τοΰ 
καιρού εκείνου’ ήτον στρατηγός των 
Αθηναίων, άπέδειξε τήν ανδρείαν του 
πολλά γενναίως, ήτον ευσπλαγχνος, 
γλυκύς καί μεγαλόδωρος κυβερνήτης 
καί δΐ αυτά τά  προτερήματα εκερ. 
δισε τήν αγάπην τοϋ λαοϋ* επρο- 
σποιεΐτο οτι ήτον φιλοπατρις, ενώ 
άπέβλεπε πάντοτε είς τήν τυραννίαν* 
άλλ ό Σόλων γνωρίζων τούς σκο
πούς του εκοινοποίησε τό πραγμα 
είς τούς Αθηναίους’ βλέπων ό Πει 
σίστρατος, ότι άνεκαλύφθη τό μυ
στικόν τοΰ σκοποΰ του, εμηχανεύθή 
άλλο τι* έπλήγωσε όλον του τό σώ~ 
μα καί έπαρουσιάσθη είς τόν λαόν 
κατήγορων τούς εχθρούς, καί λόγων 
οτι ή προσπάθεια του διά τό κοινόν 
καλόν τόν κατήντησεν είς τοιαύτην 
θεσιν, τό όποιον πιστεύσαντες οΐ Α
θηναίοι τοΰ εδωκαν 50 νέους είς προ- 
φύλαξιν του* αυτός τότε συναθροίσου
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Vki τινας ίλλους οτρατιώτας, εκυ- 
ρίευσε τήν άκροπολιν τό 560. π . χ . 
καί ευρε μέσα $2 ών να ύψωθή εις 
την κυριαρχίαν, ήτις έμεινεν εις 
αυτόν καί τούς υιούς του έως 50 'τη· 
ό Σόλων βέβαιοί, ότι ήθελεν είσθαι 
ό καλήτερος πολίτης, αν δέν ήτον 
ΰπέρ το μετράν φιλότιμος* έσΰστη- 
οεν εις τάς Αθήνας μίαν ακαδημίαν 
με βεβλιοθήκην· έθάρ'ρυνε τάς τέχνας 
καί. επιστημας, επλούτισετάς Αθή
νας με διάφορα ποιητών συγγράμ- 
ματα, καί λε'γεται ότι αυτός εσύ- 
νβξίν πρώτον εις εν* τομον τά ποιή. 
ματα τοϋ Ομήρου, σωζόμεν* πρό 
αύτοΰ κατά μερίδας, μόνον εις των 
ραψωδών καί τοΰ λαοΰ τά στόματα* 
Εβασίλευσε 33, χρόνους τοΰ όποιου 
μετά θά νατον διεδέχθησαν τον θρόνον 
οί υιοί του Ιππαρχος καί Ιππίας, 
καλούμενοι οί Πειοιστρατεΐίαι- Εκυ- 
βερνοϋοαν δε ούτοι μέ μετρ.ότητα* 
άλλ’ εις τούς Αθηναίους τοΰ τυρά,- 
νου το όνομα ήτο μησιτόν, καί ακο
λούθως ό Αρμόδιος καί Αριστογείτων 
καθήρεσαν τούς Πεισοστρατείδας άπό 
τον θροναν, Ο Ιππαρχος Ιφονεύθη* 
δ δε Ιππίας κατέφυγεν πρός τόν 
βασιλέα της Περσίας Δαρεϊον, καί, 
•κστρατευσας μετ’ αύτοΰ κατά τής 
Ελλάδος, επεσεν άτίμως εις τήν εν 
Μαραθωνι μάχην ·

ΠδΙΙίΙΝ, εις των 30, τυράννων 
έν Αθήναις. Εενοφ,

ΠΕΚΟΓΕΤΟΣ Προφέσωρ τής α
νατομίας Ιν τφ λυκείφ της Ποιβίας ·

εζη κατά τον χρόνον 1640, Μ. X,' 
Ούτος άνεκάλυψε τό δοχεΐόν, ή δε
ξαμενήν τοΰ χυλοΰ* είδε προσέτι 
καί τόν θωράκιον πορον, οστις πε· 
ρατοΰται καί άναστομοΰται μέ τήν 
φλέβα τήν εύρισκομένην ύπό τήν 
άριστεράν κλείδα* έγινε λοιπόν δήλον 
μετά τάς τοιαύτας ευρέσεις, οτι δ 
θρεπτικός χυλός ό έν τοΐς έντόροις, 
εκροφοΰται ύπο των χυλοφοοον άγ- 
γιων, φέρεται εις τό δοχεΐον τοΰ 
χυλοΰ, εισέρχεται εις τόν θωράκειον 
πορον, και ακολούθως παραπέμπε- 
ται εις τήν φλέβα, τήν υπό τήν 
άριστεράν κλείδα, οπού καί συμμιγ- 
νύεται μετά τοΰ αίαατος' άπεδειξε 
λοιπόν μέ τάς θεωρίας του ταότας 
σφαλεράς τάς θεωρίας των παλαιών, 
οΐτινες έδόξαζον ότι ό χυλός παρε- 
πεμπετο εις το ήπαρ, διά νά προ- 
διατεθή καί νά μεταβληθή εις αιμά.

ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ενομα πολλών η 
γεμόνων τοΰ Πελασγικού έθνους* άπ’ 
αύτοός όμως πρεπει νά διακριθωσι 
τρεις* ό πρώτος, ό περιφημότατος 
νομοθέτης των Αρκάδων, 5ς τις καί 
τούς έδιδαξε νά έχωσι καλύβας καί 
φορέματα* ήτον υιός τοΰ Αγάστορος 
καί έκγονος τοΰ Πάσωνος* έβασί- 
λευσε χρόνους 35. Ο Δεύτερος ήτον 
έξ αγνώστου οικογένειας* άπ’ αύτοΰ 
κατάγονται οί Θεσίαλοί, ήτον πατήρ 
τοϋ Ακμονος, καί πάππος τοΰ θεσ- 
σαλοϋ* δ Τρίτος ήτον υιός τοΰ Τρίο· 
που ή Αγήνορος* ουτος ώκοδομησεν 
ένα ναόν είς τήν Αρκαδίαν, καί αλ·

\



p m

λον τής Δημητρος Πελασγ δος εις 
το Α*ργος, Qocuff· Κίφ. 14,

ΠΕΛΛΕΓΙΙΝΗΣ Πελλεγρι-ός, έν
δοξος άρχίτε’κτων, καί περίφημος 
ζωγράφο', υιός άρχιτε'κτονος· οΰτος 
ώκοδο’μησεν ενα περιφημον κτίριον 
ε’ς την Ισπανίαν, κάί εις τό Μι- 
λάνον τήν εκκλησίαν της Μητροπο'- 
λεως, και τον ναόν τοΰ αγίου Λο· 
ράντσου’ ίγεννήδη εις- τήν Βολωνί- 
αν<, καί απίδανεν τό 1538.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Θηβ-αΐος, περίφη
μος στρατηγός των Θηβαίων μέ με- 
γαλας άρετάς· ό Φριβίδας αρχιστρά
τηγος των Λακιδαιμονίων έκυριευαε 
τήν Λκρο'πολιν Κχδμείαν εις τάς 
Θήβας, χαί μέρος μέν έδανάτιοσε, 
μέρος δε έξύρισε, μεταξύ αύτων ή- 
τον καί ό Πελοπίδας’ αύτοί οι φυ- 
γάδες κατίφυγον εις τάς Αθήνας, 
καί μετ’ ολίγον καιρόνχπιφάσιεαν να 
ελευδερωσωσε τήν πα τρίδα των · οδεν 
συ,ήχΟησχν 12. ίνδρες υπό τήν ό&- 
γιαν τοΰ Πελοπίδου, χαί μιαν ήμε- 
ραν άναχωρήσαντες άπο τάς Αδή- 
νας, εχοντες μεδ’ Ιαυτοϊς καί σκύλους 
τοΰ κυνηγιού x»t δύκτια δια να μή 
δώσωσιν υποψίαν, εφδασαν εις τάς 
Θήβας, οπού εόρον ολους τούς άρχον
τας συνηγμενους εις ενα συμπόαιον, 
χαί ολους μεδυσμε'νους, καί ουτω φο- 
νευσανσες αυτούς ήλεοθε’ρωσαν τήν 
πατρίδα των’ ουτος ό περίφημος ά- 
νήρ εφονεύδη εις τήν μάχην των 
Θεσσαλδν, πολέμων κατά των τυ- 
ράννων? ολαι αί πόλεις της

Θεσσαλίας τ&ν ετίμησαν με χρυσούς 
στεφάνους, καί με χάλκινα αγάλ
ματα.

ΓίΕΛΩΡΟΣ, κυβερνίτης τις υιός 
τοΰ Αννίβου, στρατηγού τίόν Καρ- 
χηδονίων, εκ τοΰ όποιου ώνομάσδη 
το έν Σικελία Ηελωρον άκροτήριον, 
δπου λέγεται ο «  ερριψεν αυτόν ό 
Α-νί βας καί επνίγη. Στράβ.]

ΠΕΛΩΨ» υιός τοΰ Ταντάλόυ, πα
τήρ τοΰ Ατρεος, καί θυέστου, βασί
λειο; τής Φρυγίας* εζη τό 1322, 
Π. X. εβχσίλευσε χρόνους 53. ί-πο- 
λε'μησε μέ τύν Οίνο'μαον διά τήν 
Ιπποδάμειαν, τήν όποιαν ελαβε διά 
γυναίκα του, μετ’ αυτής ελαβε καί 
τό βασίλειον τής Ηλιδος, εξουσιάσας 
τήν Χερσόνησον, τήν όποιαν ώνόμασε 
Πελοπόννησον·

Π ΕΝ, Γουλιε’λμος, έγεννήδη ε’ς. 
τό Λανδΐνον τό 1614, υιός τοΰ Ιπ
πότου Πίν δευτε'ρου ναυάρχου τής 
Αγγλίας. Τό 1669, i  Βασιλεύς Κάρ- 
λος ό Β . επιθυμών νά εξολοδρεύση 
μερικούς άπό τήν επικράτειαν τοο 
εσύστησε δί αύτων μίαν αποικίαν 
εις τήν Αμερικήν, τήν οποίαν «ονό
μασε Φιλαδέλφειαν, άλλ* ή επιμε- 
λεια καί έπιτηδειότης αύτων ε’ς 
πάσαν τέχνην, εις ολίγον διάστημα 
καιροΰ κατε’στησε τήν αποικίαν πλε'- 
ον εύτυχεστε'ραν απ’ ολας τάς Αποι
κίας τίόν Χίγγλων* αδτη ώνομάζετο 
Κουάκεροι, καί {νόμιζε τό» Β** 
νομοδετην, θεμελιωτήν δπερα-τ 
^πιστήν της*, άπε'ίανε τό 1718̂
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π^ θιλος, υίός τ ιΰ  Ο'ρέστου καί 

της Εριγίνης θυγατρός τοΰ Αίγίθου, 
ο; τις άφήσας τόν πατρικό* θρονον, 
ότε οί ΐίρακλεϊδχι βίσέοαλσν ρέεται 
των Δωριέων εις τήν Πελοπόννησον, 
μετεοη «ίς τήν Θράκην μέ μία/ α 
ποικίαν Αίολέων. 2τράβ.

HENH2 ΙΩΑΝΝΗΣ, άπό τήν Φλω
ρεντίαν ζωγράφος, μαθητής τοΰ 
ίαφαέλου άπό τόν όποιον ήγαπα- 
το πολύ καί ητον επιστάτη; των 
υποθέσεων του. Οότος καί ό Γ ούλι- 
ος ό Γωμαΐος εστάθησχν διάδοχοι 
τοΰ διδασκάλου των. άπε'θανε το χ523

ΠΕΡΑΣΤΙΑΝΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ, εκ 
νήσου Κεφαληνίας, είδήμων τής ελ 
ληνικής, Λατινικής Ιταλικής δια
λέκτου, ακροατής των εν Παταυΐ'ω 
σοφών, πεπαιδευμε'νος εί; τήν Φι
λοσοφίαν καί ίεράν θεολογίαν. Ε
γραφε Λατινιστί διατριοήν περί 
Χρίστου τοΰ Ιορτάζοντος προ'ίμως 
τ* Πάσχα χαΐ έν ένζύμω άρτω.

ΠΕΙΤΛΜΟΣ, υίός τοΰ Π’ρ’ρου 
χαί τής Ανδρομάχης, εκγονος τοΰ 
Αχίλλειος, ος τις μεταβάς lx  τής 
Ηπείρου εις τήν μιχράν Ασίαν εχτι- 
σεν αυτόθι τήν πόλιν Πέργαμον. 
ΙΙχυσ.

ΠΕΓΓΟΔΕΖΗΣ Ιωάννης, άπο τήν 
Νεάπολιν, περίφημος συνθε’της τής 
Ιταλικής μουσικής· ουτος εόδοκίμη- 
•εν εξαίρετα «ί{ αότήν, χαθώς ό 
Ραφαελος «ΐς τή* ζωγραφικήν, χαί 
ό Τίτος «ίς τήν πβιητιχήν· απίθανε 
τό 1737, άφοϋ έξέδωκεν όλα του τα

ποιήματα και το Στάβατ μοίθέρ, ίο 
πλε’ον ώραΐον του ποίημα.

ΠΕΙ’ΔΙΚΚΑΣ, υίός τοΰ Ορόντου, 
άπό τήν Μακεδονίαν’ εις των πρώ
των στρατηγών τοΰ μεγάλου Αλε
ξάνδρου τόν όποιον ήκολούθησεν εις 
όλας τάς εκστρατείας του, δείξας 
μεγάΐην άνδρείαν καί γενναιότητα 
«ίς διαφόρους μάχας οδηγών τήν Μα- 
χεδονιχήν Φάλαγγαν. Μετά τόν θά
νατον τοΰ Αλεξάνδρου, άναδειχθείς 
επίτροπος τής Μακεδονίας εθανατώθη 
ύπό τών ίδιων του στρατηγών, 5τ* 
«πολε'μει εις τήν Αίγυπτον κατά τοΰ 
Π τολεμαίου. Αρ’ ρ ιαν.

ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ, αρχαίος, βασιλεύς 
τής Μακεδονίας, απόγονος τοΰ Τη» 
μενοϋ εξ Αργους, Ηρακλείδης τό 
γένος, ό συστήσας πρώτος τό Μακε
δονικόν βασίλειον περί τό 664,' Π, 
X. Η'ρόδ, κατ άλλους υπήρξε δ’ , 
βασιλεύς τών Μακεδόνων μετά τόν 
Καρανον.

ΠΕΙ’ΛΙΚΚΑΣ ό Β , άπο'γονος τοΰ 
προτε'ρου, καί υίός τοΰ Αλεξάνδρου, 
βασιλεύων εϊς τήν Μακεδονίαν ίπ ί 
τής εποχής τοΰ {Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, εχθρός τών Αθηναίων, μετά 
θάνατον άφήκε τόν θρονον « ίς  τ*ν 
υιόν του Αρχέλαον- Θουχ·

ΠΕΓΔΙΚΚΑΒ, υίός τοΰ Αμύντα, 
χαί αδελφός τοΰ βασιλέως Φιλίππου. 
Μετά θάνατον τοΰ άδελφοΰτου α- 
νέβη «ίς τόν θρο’νον τής Μακεδονίας, 
διά συνέργειας τοΰ στρατηγοΰ τών 
Θηβαίων Πελοπίδου. Μετά μιαν ό-
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Χιγβχρονιβ* βασιλείαν, πολέμων κατά 
των Ιλλυριών εφονευθη εις την μά
χην άφήσας τόν θρο'νον εις τόν υιόν 
του Αμόντα.'

ΠΚΡΔΙΚΚ ΑΣ Πρωτονοτάριος εις 
τήν Εφεσον, εζη περί τον 14. αιώνα, 
άφήχεν ίν ποίημα περί των 8γ ίε- 
ροσολύμοις κυραχών βημάτων, γε- 
γραμμόνονδιά βτίχων,

ΗΕΓΕΓΡΙΝΟΣ Πρωτεύς, φιλόσοφος 
χννιχός, εζη το ι60. Μ X. δ Λου
κιανός παριοτά αυτόν ώς γόητα χαι 
ψευδοφιλόσοφον , καί δεισ.δαιμονα 
Χριστιανόν, έλθών εις τήν Ελλάδα 
ήβε'λησε να δείξη τόις τερατουργίας 
του- εις τούς χριστιανούς, καί άνά
ψας μίαν μεγάλην πυράν επεσε γυ
μνός εις αυτήν καί κατεκάη Ικου- 
σίως τό 168. Μ. X.

ΠΕΡΕΤΗΣ , Ιταλός, υιός ίνός 
ποταποΰ χωρικού' ανετράςη δΤ ελεη
μοσύνης είς ενα μοναστήριον των 
Φραγκισκανών, όκλεχθη ΤΙαπας τδ
1585. καί επωνομάσβη Σΐστος ό. Ε- 
στάβη μόγας ΙΓρίγγιψ με μεγάλην 
φρόνησιν. Ιπιδιωρθωσε τήν λειτουρ
γίαν, άφήρεσε πολλάς μυθολογίας, 
περιεχομε'νας είς τό μαρτυρολόγιον, 
ήγάπα τάς βπιστήμας καί τε'χνας 
καί ότιμώρει αύστηρως καί τό πα- 
ραμικρότερον αμάρτημα. Εν γόνες 
όστάθη πολλά ώφελιμως εις την 
1>ωμην. Απόβανε τό 15g0.

ΠΕΡΊΑΝΔΡΟΣ εις των ίπτά σο
φών της Ελλάδος.

ΠΕΡΙΔΑΟΣ̂  υιός το3 Ικαρίου καί

τής Περιβοίας, αδελφός τής Πηνε
λόπης, ό κατηγορήσας τόν Ορόστην 
εις τό εν Αβήναις δικαατηριον τοΰ 
Αρείου Πάγου διά τόν φόνον τής μη- 
τρός του Κλυταιμνήστρας.

ΠΕΡΙ ΛΑΟΣ, Σιχυώνιος στρατηγός 
των Ιλλήνων εις την μάχην τής 
Μυκάλης κατά των Περσών. Ηροδ.

ΠΕΡΙΛΑΟΣ, Μεγαρεός φίλος τοΰ 
βασιλόω; Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, 
ος τις ήβε'λησε νά παραδώτη εις αυ
τόν τήν πάτο ίδα του. Δηιι.

ΠΕΙ’ίΛΛΟΣ, Αθηναίος τεχνίτης* 
ήλθε·/ εις τήν Ιτα'λίαν ποός τόν τύ
ραννον των Ακοαγαντινων Φυλνριν, 
καί κατεσκεΰασε Ενα χάλκινον βουν, 
εντός τοΰ οποίου κλείων τούς βασα
νιζόμενους καί θόττων αυτούς επί τήν 
πυράν έξόφερον τωνάς τρομεράς δ- 
μοίας μέ των βοών. Προς αμοιβήν- 
ταύτης τής έφευρεσεως εβαλθη πρώ
τος δ Ιϊερίλαος καί εκάη διά προ
σταγής τοΰ τυράννου. Αουκ. Φαλ.

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, Κυψελλοϋ, Κορίν* 
βιος, άπό τό γόνος των Ηρακλειδών. 
Ουτος' όνυμφεύβη τήν Λυσίδην, θυ
γατέρα τοΰ Προκλεους, τυράννου- 
των Επιδαυρίων εν Π ελοποννήσιρ, τήν 
οποίαν καί Μόλεσσαν ώνόμαζον, ώς 
λ ιγει δ ΐίρακλείδης δ Ποντικός* έ
καμε μό αυτήν δύω παιδία, Κύψελ** 
λον και Αυχόφρονα, εξ ων δ μόν 
ητον φρόνιμος δ δε πρεσβΰτερος Α
νόητος* μετά καιρόν δργισβείς 
γυναίκα του από- διαβολάς των παλ
λακίδων έγκυον ουσαν τήν όφονευσεν»
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?πειτ* εκαυσε καί τα ; παλλακίδας 
η ου» τον δέ υιόν του Λυκοφρονα έ- 
ξώρισεν εις Κέρκυραν λυπούμενον τήν 
μητέρα του ' ψδασας δέ ε’ ς βαθΰ 
γήρας έπροσκάλεσε τον,υίόν του διά νά 
παραδώση β’ς αυτόν τήν τυραννίδα 
τόν όποιο/ άπαντήσαντες οί Κερκυ- 
ραΐοι έιρόνευσαν* άπέδανεν εις ηλι
κία* 70, χρόνων τήν 46, Ολυμπιά
δα. Τα δέ λοιπά περί αΰτυϋ όρα 
εις τόν Διογένην Λαερτιον. Ζωτιων 
δέ καί Ηρακλείδης λεγουσιν ότι υ
πήρξαν δύω Περίανδροι ό μέν τύραν
νο;, ό δέ σο?ος.

ΠΕΙ’ΙΑΣΙΣ, β,γάτηρ τοΰφέρητος 
κα μήτηρ τοΰ Πάτροκλου, Απολδρ.

ΠΕΙ'ΒΟΙΑ, γυνή του Πολΰβου, 
βασιλεως τής Κορινδου, ή όποια ά- 
νε'θρεψε τόν υιόν τοΰ Λχ'ι'ου καί τόν 
ώ.έμασεν Οϊδίποδα, Απολοδωρ.

ΠΕΙ’ί-ΒΟΙΑ δυγάτηρ τοΰ Ιππονίου-, 
τήν όποιαν λαοώ/ »!ς γυναίκα ό 
Οίνεΰς έγίννησε τόν Τυδία, Απολούωρ.

ΠΕΙΊΚΛΕΙΔΑΣ, Λακεδαιμόνιος, 
πςμφδείς εις τάς Αθήνας υπό των 
συμπολιτών του διά νά ζητήση βοή
θειαν κατά των Ειλώτων. Αριστορ.

ΗΕΙΊΕΛΗΣ, υιός νόδος τοΰ με
γάλου Περικλεούς, στρατηγός των 
Αδηναιων . εις τήν εν Αργεινοΰσαις 
ναυμαχίαν* καταδικαστείς καί οότος 
ε ις δάνατον ^μετά. των λοιπών συ- 
στρατηγών τον. Εενοφ,

ΠΕ1ΊΚΛΗΣ» υιός τοΰ. Εανδίππου 
και της1 Α γαριστης εις τένν μεγα
λύτερων ο,νδρϊν τοίις όποιους έγέν-

νησεν ή Ελλλάς. Μετά τον δάνατίν 
τοΰ Κίμωνος ή κ -βέρνησις τ ^ν Α- 
δηνίΓν επεσεν εις τάς /.εϊρας τοΰ 
Περικλ.ε’ους, π ς  ήτο περιβόητος 
δι’ ευγλωττίαν λαμπρά/ καί τέχνην 
έντελεστάτην” ήτο μέγα; στρατηγός, 
αριστος  ̂πολιτικός καί έ/δοξοτατος 
ρ ήτωρ, κα! όστις σχεδόν τεσσαρχ- 
κοντα χρό/ους έδιοίκει τοΰ; Αδη- 
ναιους μέ σχεδόν απόλυτον εξουσίαν* 
Ο αιών αΰτοΰ -ήτον εποχή μεγάλης 
εσωτερικής λαμπρο'τητος καί μεγα
λοπρέπειας* διότι άπ αυτόν ή πό
λις έστολίσδη μέ μεγαλοπρ επή κτί
ρια, καί μέ λαμπρούς άγώνας καί 
έορτάς* άλλ’ έδαπανήσδησαν τά δη
μόσια χρήματα, καί διεφδάρησαν τά 
ήδη τοΰ λαοΰ. Εις τό τελευταϊον 
μέρος τής εποχής τής διοικήσεως 
τοΰ Περικλεούς ήρχισεν δ Πελοπο- 
ννησ.ακος πόλεμός, αφ οσους ειχον 
συναλλήλω; οί Ελληνες ό αξιολογώ- 
τερος. καί όνομαστότερος. Ίον α ι
ματώδη τοΰτον αγώνα επροςένησεν 
ή μεταξύ των Αίδηνών καί τής Σπάρ
της πολυχρόνιος αντιζηλία. Oi Α’-  
δηναιοι βοηδήσαντες τους Κερκυραίους 
κατά των Κορινδίων έκατηγορήδη- 
σαν από τούτους,, οτι παρέβησαν 
τάς συνδήκας τής μεταξύ- αυτών καί 
τών συμμάχων πόλεων τής Πελο
πόννησου ειρήνης, καί πόλεμΟς ακο
λούθως διεκη^ύχδη πάραυτα, Μέ τήν 
Σπάρτην ήγώδησ*ν αί Πελοποννη- 
σιακαί πόλεις, πλήν τοΰ Αργβυς, καί 
άπά τήν βόρειον Ελλάδα» οί Με-
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γαρεΐ;, Βο'.ωτοί, Aoxpoi, Φωκεΐ; 
καί άλλοι. Τοΰ Περί λεου; σύμμα
χοι ήσαν όλ ιγσι, οι θεσχλλοι ̂  Α- 
καρνανεΐς καί ο! τελειότεροι «των 
νησιωτών. Αί Πελοτοννητιακαί δυ
νάμει; στρατηγούμεναι από τον 
Σπαρτιάτην βασιλέα Αρχίδ-κμον t- 
συμποσοΰντο εω; εξήκοντα χιλιάιδε;, 
« ί  δέ Α’δηνχϊκαί στρχτηγοΰμ*ναι από 
τον Περίκλήν ήταν μόλι; τριάκοντα 
καί δίο χμλιάδε;. Ε ί; τό πρώτον 
έτος τοΰ πολέμου, οί Λακεδαιμόνιο* 
ελεηλχτησχν τήν Αττικήν καί επο- 
λιόρκησαν τά ; Αδήνα;, εις τό δεύτε, 
ρον έτος ήκολουίησεν φοβερότατο; 
λοιμό; ε ί;  τήν πόλιν, εξ οό άπεδανον 
πολλοί των κατοίκων, μεταξύ αύτών 
καί ό Περιβόητο; Περικλή;· αλλά 
κ* μετά τούτο το μεγα δυστύχημα 
δεν επαοσεν ό πόλεαο;. Τον «ιών* 
τοΰ ϊίερικλεου; εχαρακτήριζεν ή τε- 
λ ιη ι^ ι  εΐ; τήν οποίαν ειχον φερ- 
ίήν αί τεχναι, ή φιλοσοφία, κ* ί ό 
Εξευμενισμό;· άλλά μ* ολον τούτο ό 
ειφύλιο; ούτο; πόλεμό; τών Ελλή
νων ίπροξένησε πολλά; διαφορά; εί; 
ολα. ίίετά  τ·.ν δάνχτον του Περι- 
κλεου; ελχβε τήν διεύδννσιν τ ϊ,ν  Α- 
δηναίκών βουλώ' ό Κλ.έον, τον ό
ποιον μετά ταϋτα διεδεχδη ό Αλ
κιβιάδη; άνήο όμοιο; καδ ολα μέ 
τον Πίρικλεα.

ΠΕΙ’ΙΚίΓΟΝΗ, μί* τών σοφών 
Ελληνίδων γυναικών ’εκ το ; Ηυδχ- 
γορικής σ;,ολή;. Αριστ.

ΕΓ1ΜΗΑΗ δνγάτηρ τού Αδμή·

too, γίννήσασ* μετά το ο Αργού, τόν 
Μάγνητα, εξ οό ώνομάσδη Μχγνι)- . 
σία ή χωρχ τή ; Θεσσαλία;. Αντ.

ΜΈΡΙΜΟΣ, υιός Με'γίτο;, ε ί; τώ.’ 
επισήμων Τρωων, φονευδεί; υπό τοΰ 
Πάτροκλου Εν τή μάχη. Ομ.

'ΠΕΡΙΣΘΕ^ΗΣ, υιό; τοΰ Α'γύπτου 
καί τή ; Καλιάνδη;, φονευδεί; οπό 
τή ; Δαναί'δο; Πλε'κτρα;. Απολδρ.

ΠΕΓΊΦΑΣ, βασιλεύ; τών Α’δηνών, 
ο>; τ ι ;  διά τήν άκραν τοο δικαιοσύ
νην εδχυμάσδη. Ζεύ;.

ΠΕΙ’ΙΦΑΣ, υιό; τοΰ Αίγυπτουφο. 
νευθεί; υπό τή ; Δαναί'δο; Ακταία;. 
Απολδρ.

ΠΕίΊφΑΣ, υιό; του Ογχηστου, 
ανδρείο; Αίτωλός, φονευδεί; ε ί; τήν 
πολιορκίαν τή; Τοωάδο;. Ομ. Ιλ .

Ι1ΕΗΦΗΤΗΣ. οϊό; τοΰ Κοπρε'ω; 
εκ Μηκινών εκ τή ; οικεία; τοΰ Πε- 
λοπο;, δ ; τ ι; Εκστρατέυσα; μετά των 
Ελλήνων ε’ ;  τήν πολιορκίαν τή ; 
Τρωάδο; Εφονεύδη υπό τοΰ Κ-κτορα;. 
Ομ. Ιλ.

ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ, περιβόητο;· ληφή;, 
καί κχκοΰργο; διατριβών ε ί; τά μέ
ρη τή ; ί  πιδαύρου καί φονείων ά- 
πχνδρώπω; ολον; τού; εκεΐδεν διά· 
βαίνοντα;, τούτο1 Ερονευσεν ό Θησεν;,

ΠΕΡΚΑΛΟΣ, θυγάτηο τοϋ Χείλω* 
νο; τοϋ Δχμαράτου βασιλεω; τή ; 
Σπάρτη;. Ηρόδ.

ΠΕΙΌΪΓΙΝΟΣ, Πέτρο;, ΙταΚόβ,; 
περίφημο; ζωγράφο;, Εχρημάτε»* 
διδάσκαλο; τοΰ- περιβοή-του l a f  
λου* άπέδανε τό 1534,



HEPOtZ, ένδοξος περιηγητής Γάλ
λος > ός τ ις με δύω πλοία πίριήλθβ 
ολον τον ειρηνικόν Ωκεανόν, εξεχνίασε 
τάς Πασχαλίους νήσους, άνεχάλυψε 
τον Γαλλικόν λιμένα, καί τήν νήσον 
Νεκερ, προσδιώρισε* άκριβε'στερον 
την Λαδρονίαν νήσον Ασουμψιο’να, 
καί εκοινολογησεν ειδήσεις άξιολο'γους 
περί των Φιλιππινών νήσων. Μετά 
τχΰτα ίπεσκε’φθη καί προσδιώρισεν 
άκριβε'στερον τήν Φορμόζαν, τας 
Αλιευτικός νήσους, τάς Λυκουείας, 
Τα παραθαλάσσια τής χερσονήσου 
Κορέας, πολλά των δυτικών μερών 
της ΙαπονΙας, τήν θάλασσαν τής Γεδ- 
σο'νος, τά παραθαλάσσια τής Μαζου- 
ρίας, καί τήν.μεγάλην νήσον Σαγαλί- 
αν. Μετά δ'έ ταϋτα άναχαλύψας τον ο
μώνυμον αυτω πορθμόν, τόν μεταξύ 
της Χαγοιλίας καί τής Γεδσόνος, ά - 
«ε'πλευσεν είς τήν Καμτσάκαν* 0ρ. 
μηθείς δέ από τής χερσονήσου τοιύ- 
της προσδιώρισεν άκριβε’στερον  ̂ τήν 
δεσιν των Βουγαινβίλλου ναυτικών 
νήσω·ί. Tij 46 Ιαννουαρίου 1788 εΐ- 
σήλθεν εις τόν Ιχξονιον λιμένα καί 
λαβών δκεΐδεν έφο'δΐα άπε'πλευσεν* 
ίκτότε όμως δεν εφάνη.

ΠΕΡΟΪ'ΖΗΣ, Βαλτάσαρ, Ιταλός, 
ένδοξος άρχιτεκτων καί καλός ζω
γράφος, θεωρείται ώς ποιητής τής 
νε'ας κοσμησεως, άπεδανε τό 1536, 
εις τήν Ρώμην, Ιστάδη άρχιτε’χτων 
τής ίκκλησιας του άγιου Πε’τρου. 
ΠΕΡΡΙΝΟΣ Γάλλος Ζ-Λακ Περσινός,

ΒΕΡΣΑΙΟΣ, Κιττιεύς, φιλόσοφος 
Σιωΐκός, επωνομάσθη  ̂Δωρο’ονδεος, η» 
τον αύγχρονορ Αντιγογον τον Γόνα τα{

μαθητής Ζήνωνος τοΰ φιλοσόφου, συ— 
νε'γραψε Γενικήν ιστορίαν,

ΠΕΡΣΕΠΤΟΛΙΣ, υίος του Τηλε
μάχου, τόν οποίον κατα τινοις έγεν- 
νησεν εκ τής δυγατρός τοΰ Νεστορος, 
Πολυκάστης" κατ’ άλλους δέ εκ τής: 
Ναυσικάας δυγατρός τοΰ Αλκίνοου,. 

Εύστ.
ΠΕΡΣΕΓΣ, υιός τής Δανάης, δυ

γατρός τοΰ .Atptoiou βασιλεως τοΰ 
Αργους. Ούτος ό. Ηγεμών μαθύν πα
ρά τοΰ χρησμοϋ οτι εμελλε νά φο— 
νευδή από άνεψιοντου εκλεισε τήν 
Δανάην εις ενα δυνατόν πΰργον διά 
νά μη τεκνοποίηση με κανένα, αλλ* 
επειδή ο£ φύλακες εδωρεδοκηθησριν 
άπό ενα. εραστήν της διεδοθη λογος. 
οτι ό Ζεϋς μετασχηματισδείς συνευ- 
ρε'δη μετ’ Ιιυτής καί εγεννησε τόν- 
Περσία, 'ος τις ίπειτα  άδώως εφο- 
νευσε τόν Ακρίσιον, καθώς προείπομεν,

ΠΕΡΣΕΤΣ τελευταίος βασιλεύς των 
Μακεδονων, διάδοχος Φίλιππου τοΰ 
πατρός του, άνεβη, εις τόν θρονον 
τό 178, π . χ. διετήρει τό μίσος 
τοΰ πατρος του κατά *τών Ρωμαίων- 
καί τούς οκοπούς, όπειδή άφοΰ ε- 
λαβεν ^ασφάλειαν τοΰ δρο’νου του, 
άποθανόντος τοΰ άντιζήλου του, Αν
τίγονου «κήρυξε πο’λεμον κατ' αυτών,, 
καί διι'φθειρε κατά πρώτον τό στρά
τευμα τοΰ δχβροΰ εις τάς οχδας τοΰ 
Πηνειού με λαμπρόν νίκην’ τό δεύ- 
τερον όμως νικηθείς ίχάθη κατά 
κράτος παρά τοΰ Παύλου Αιμυλιου· 
υπάτου τών Ρωμαίων είς τόν^πόλε— 
μον τής Χιδύας^ η<*1 ληφθείς αϊχμά*



Xi»X
*ωτος ϊβλήθη είς *«ί *-
πβ'θανεμετ’ δλίγους χρονου< 168. π.χ.

ΠΕΓΣΙΟΣ Αουλος Φλάκος, Επί
τ ιμ ο ς  ποιητής Λ ατίνο;, άπό την 
Τοσκάνην, άπε'θάνε πολλά νέος τό 
•68. τά  ποιήματα του χαίρουν με- 
γάλην ΰποληψ.ν.

IIEPTINAS, ΠοΰβλιΟς Ελβιος, 
Ιγεννήθη εί; τήν Βίλλαν, πλησίον 
τής Αλβης το 126. π . χ. ήτον υιός 
?νός απελεύθερου κέραμεω;* Εδιδά- 
χθη καλώς τά  Εγκύκλι* μαθήματα 
με Επίδοσίν, μετά ταΰτ'α ίγενε 
στρατιωτικός, Επροβιβάάθη δε μέχρι 
τής ίπατείας, Ηραίτωρ iv Ι*ώμη γε- 
νομενος, καί διοικητής εις ίιολλάς 
Επαρχίας. Μετά τόν θάνατον τοϋ 
Χομμόδου ΐκηρΰχθή κατ’ εκλογήν 
Άυτοκράτωρ τό 190. καί άναβα; εις 
'τόν θρονΟν άρχισε πρώτον νά χαλι- 
'vcivij τήν αυθάδειαν των Πραιχωρι
κών ταγμάτων, οιτινες Ι κ  αμνόν 
■Κολλάς καταχρήσεις εϊς τήν Ρ ώμην 
■μέ καταφρονησιν των πολιτών* θ/. 
λων δε νά μιμηθή του; δΰω Αντω- 
νίνους, εδγαλεν εξω, καί έπώλησεν 
ολα τά υπάρχοντα τοΰ Κοαμόδου, 
καί οσα ειχεν από άρπαγάς τά  ε- 
στρεψεν εις τους κυρίους των* δ:ά νά 
Ινθαρ’ρόντ) δό περισσότερον τούς γε
ωργούς εΐ; τήν καλλιε’ργειαν τής 
γής τους Εξηρεσεν από τήν φορολο
γίαν τοΰ δέκατου, καί τοΰ; ΰπεσχε- 
θη νά μή τ°όί Ενόχληση παντελώς 
i t ;  όλον το διάστημα τής Αυτοκρα
τορίας του* Εσμίκρυνε τά  Εξοδα τοΰ

βασιλικού Λαλατίου* τοΰτο Επειδή 1 -  
μιμήίησαν καί άλλοι πολλοί Εκατεβη 
εΰθυς ή  τιμή τδν ζωοτροφιών. Οί 
"δε πραι^ωριανοΐ Επειδή διωρίσθησαν 
«πρ1 αυτοΰ νά φυλάττωσιν ακριβώς 
■τά καθήκοντα εϊς τήν στρατιωτικήν 
ταξιν, δργιζο'μενοι Επαναστάτησαν 
κατ’ αυτοΰ, και οΰτα; ένας στρα
τιώτη; τόν εκτΰπησεν εϊς τό στήθος 
μ ΐ τό ακοντιον Εκφωνήσας, Ιδού 
τοΰτοσοϊ πε'μπουβιν ο ι ΗραιτωριανΙ, 
βλε'πων δε τόν άδικον θάνατον το» 
επεκαλεσθη τόν Ουρανόν εϊς Εκδίκη- 
σιν και κόφας τήν κεφαλήν του πα· 
ρε’δωκε το πνεύμα τό 193,

ΠΕΤ Αρθούρος, τό γένος Αγγλος * 
ούτος εζήτησεν διάπλουν τινά  φε’-  
ροντα από τήν Αρκτικήν Αμερικήν 
εις τόν με'γαν Ωκεανόν* εστάθη πε
ρίφημος περιηγητής του αιδνοςτο/. 
εζη κατά τό 1590. Μ. X.

ΠΕΡΦΕΤΗΣ Βερνανδΐνος Ιταλός 
άπό τήν Σιενην, περίφημος ποιητής 
αυτοσχέδιος, ός τις Εστεφανώθη εις 
τό Καπητώλιον με φήμην καί με 
μεγαλοπρέπειαν, χαί βραβεϊον τιμής* 
απίθανε τό Ι?25.

H ΕΤΡΑΓΧΗΣ Φραγκίσκος, εξαίρε
τος ποιητής Γταλός τοϋ δεκάτου 
τρίτου α’ιωνος. Εγεννήθη είς τό Α - 
ρήτιον (κοινώς Αρετζο) πόλιν πλη
σίον τής Φλωρεντίας* εσπούδασίν είς 
τό Πεσσουλανόν (κοινώς Μομκελιό) 
εν Γαλλία τά  τής νομικής, άλ^ά 
τό μεγατου πνεΰμα ε ϊς  τήν ποιη
τικήν μόνον κατεγίνετο, ώστε Εφανη



*?ς το τοιοΰταν θαυμάσιος. Ερω- 
τεύδη ΰπεροολικώς την ώρχίσν Δά
φνην είς πολιν πλησίον τη; Αΰι'/ιώ- 
νος έν Γαλλία, όπο. αθκνατίσχς 
τήν Δάφνην με τα υψηλά του ποιή
ματα χΟανάτν,σεν εαυτόν* μό τόμέσον 
τής ποιητικής άπε'κτισε μεγάλην 
φήμην* μίαν ημεοανελαβε όύω γράμ
ματα, τό εν από τήν Ρώμην, καί το 
άλλο από τά Παρίσια διά να ύπάγη 
να λάβη τόν στέφανον τής ποιητικής 
χαί «προτίμησε τής Ρώμης από τόν 
του Παρισιού, οπού εςχφανώθη τό 1341. 
τά συγγράμματα του-εΐναι άπειρα, τά 
όποια καδιστώσι τό ονομά του αθά
νατον. Απίθανε S i τό 70 «τος τής 
.ήλικύες του.

ΠΕΤΡΟΝίΟΣ Αρβίτρος, πολίτης 
Γωμάνος, ευνους τοΰ Αΰτοκράτορος 
Νερωνος, ε’στάδη ποιητής μέ μεγα- 
λην ΰπο’ληψιν, τοΰ όποιου ε’χομεν 
εν ποίημα περί τής ανατροφής των 
νέων τής Ρώμης, χαί άλλα διάφο
ρα* απίθανε τό 6β» Μ. X.

ΠΕΤΡΟΣ Βετόρης. Ζ. Βετορης,
ΠΕΤΡΟ2 Μορίνης» από τήν Ι

ταλίαν* ουτος ό γέρων ερημίτης α
μαθής καί από γένος ποταπόν, ή τον 
φιλάνθρωπος* εκλε'χθη Πάπας τό 
1394. καί «ήνομ,άοθη Καιλεστΐνος e. 
Ουτος δ Πάπας «μβήκεν είς τήν 
Ρώμην, καθήμενος »πί τοΰ ονου, τόν 
όποιον είχε προτερον είς τάς έργα· 
σιας του, και τοΐί όποιου τότε S i» 
βασιλείς εκρατούσάν τόν χαλινόν, δ 
Εάρλος 9 Χωλός, βασιλεύς τήςΝ«α«

πόλεως καί ό Κάολος Μαρτελος, βα
σιλεύς των Ούγγρων, χαί $ν αίγα 
πλήθος άνθρωπω' ηρχετο >ά τόν 
προϋπ.αντήσωσι* άφοϋ εχαδησεν είς 
τ»ν δρο'νον όυσαρεστημε’νος επεθύμει 
τόν μοναχικόν βίον και πκραΐτήσας 
τήν Ρώμην 1296, άπεθανε είς to 
φροόριον τοΰ άγιου Φελιτσε, οπού 
ητον φυλακωμένος από τον SiaSo· 
χόν τομ, .

ΠΕΤΡΟΒΜΑ Ελισάβετ, αυτοκρχ- 
κορισσχ τής Ρωσσίας. Α'ΰτη άμχ 
άνεβη είς τόν θρονον ακύρωσε τήν 
Βουλήν όπου είχε συστήση ή Αννα 
καί επεστρεψεν είς τήν Σύγκλητον 
τήν εξουσίαν όπου ειχεν επ ί. τοΰ 
μεγάλου Πέτρου. Αυτή ή Σύγκλητος 
προ'τερόν είχε τήν εξουσίαν νά κα- 
ταύικάζη είς θάνατον, άλλ ή Ελι
σάβετ ε’πειίή Ικουσιως εταξε νά μή 
δανατώνη τινά είς καιρόν τής Αυ
τοκρατορίας της, έφύλαξε Sia λόγου 
της τήν άδειαν νά κυρώνη ή νά 
άκυρώνη τήν περί θανάτου .άπο’φασιν 
της Συγκλήτου* εφρόντισε νά στερεό- 
ση τό γένος, οπού ειχεν άδυνατήση 
από τάς ακαταστασίας, εμάκρυνεν 
από τάς βασιλικής ύποθίσεις όλους 
τούς ξένους, καί έδιώρισεν όλους εν
τοπίους* ίκάλεσεν είς τήν Ρωσσίαν 
Κάρολον Πέτρον, υιόν τής αδελφής 
της Αννας Πετροβνας, καί εκγονον 
τής βασιλίσσης Ούλρίκης αδελφής 
Καρόλου ιβ', β^σιλε'ως τής Σβεχίας. 
Τοτβ είχε χηρεύσει δ βρονος τής 
2β«*ι«ί* »5«ν ** ίπαρχίαι πασαι



ίκλεξαν αδτον τάγ νβρ* ηγεμόνα διά 
βασιλέα των,· Αλλι ή Ελίβάβετ, 4ή- 
τ ις  τόν *Τχε διωρισει διάδοχο* της 
δόν το» ί  φησεν, αλλά τον παρεκί- 
»ησ« καί «γινεν Ορθόδοξος Χριστια- 
νός,χαί ώνομάσθη Πέτρος ΙΙε’τροβιτζ, 
τον εκήρυξ-ε μέγαν Δοΰκχ με τίτλον 
Αΰτοκρατόρικής ύψηλότητος ,  τό 
1745. f κηρύχθη καί διάδοχος. Τοίαυ- 
τη αγάπη τής Ελισάβετ προς τον 
Πέτρον έπληρώΟη από άϋτάν με «·* 
κραν αχαριστίαν’ διότι εις τούς νέο·* 
λερούς οπού έλαβε ή Ελισάβετ μ* 
τον βασιλέα της Προυσίας, πολλάκις 
*ήν ίπρόδωσεν’ Αντί να αγαπά τήν 
θείαο τον, τήν ερίσει, καί άφ ού 
σονηργησε να φονευθή ό ιατρός της 
Κοντοειδής, λεγουσιν, οτι τήν εφαρ* 
μακωσε. Η Ελισάβετ βασιλεύσασί 
έτη είκοσι, ε τελεύτησε το 17G1.δό- 
ζαν αιώνιον άποκτήσασα 1 δίά τήν 
φρόνησιν, ανδρείαν, -χαί σταθερότη* 
τα , εν χαιρώ πολέμου καί’ ειρήνης', 

ΠΕΤΡΟΣ Βίμβος, Ζ. Βεμβος, 
ΠΕΤΡΟΣ Καραβίας Πχνταζάτος, 

Ιθακήσιος, διδάσκαλος Αγραφων, 
ΠΕΤΡΟΣ, ά, ό λεγόμενος άσπλαγ* 

-χνος, βασιλεύς της Καστηλλίας, ε 
παρχίας τής Ισπανίας, υιός του Αλ
οόν σου του ιά. άνε’βη εις τόν θρό
νον τό 1350. μετά ενα χοονον απε- 
ρασεν εις τήν Βοΰργο», πολιν τής 
Ισπανίας, τής οποίας οί κάτοικοί 
«αρεπονήθησαν δ·ά το'ς μεγάλους 
φόρους’ αυτός δε έπρόσταξε καί έθα- 
νάτωσαν τήν Ελεονώραν έρωμενην

το» πατρός του’ δ! αυτήν τήν αι
τίαν συνέβη εμφύλιος πόλεμος; τό 
J353, Οϋτος ένυμφεύθη τήν Βιάγχαν, 
Θυγατέρα του δουκός τοΰ Βαρβονίου, 
άλλ ε.τειτα από ολιγας ήμεοας τήν 
παρήτησεν,'καί έδοθη εις τήν Μαρίαν 
Πουδίλ'λαν τό 1355, ενυμφεόθη τήν 
Ιωάνναν τοΰ Κάστρου* μετ’ ολίγους 
μήνας ε παοήτήσε: καί αυτήν καί έ- 
λαβε τήν Μαρίαν Κορόνέλ, γυναϊχχ 
μέ άνδρείαν καί Αρετήν. Tq 136Θ. 
εφονευσ* τήν ανεψιάν του Ελεονώραν, 
ίκαυσε ζωντανόν ενα Ιερέα, έφόνευ- 
σε τήν βασίλισσαν Βιάγκαν εις τήν 
φυλακήν, μετ όλίγ ον έφόνευσε καί 
την Μαρίαν Πουδιλλαν’ απερίγρα
πτα είναι τα  κακά τούτου του ά- 
σπλάγχνου τυράννου' άπέθανεν από 

πολλάς πληγάς των στρατιωτών του' 
οι μεταγενέστεροι διά τάς κακίας του 
τόν επωνόμασαν δ Α απλαγχνος. :

ΠΕΤΡΟΣ Γιλβε'ρτος Ιωάννης,Τάλ- 
λςς το γένος, θεολόγος καί κανόνι, 
κός περιβόητος, Εξέδωκε Γαλλιστί 
τά  χρέη το» Χριστιανού περιεχό
μενα εις ριη, ψαλμούς. Κανονικός 
συμβουλάς περί μυστηρίων, παράδο- 
otv; ή ίβτορίαν τής εκκλησίας περί 
το» μυστηρίου τσΰ γάμου» καί Λα
τινιστί" Κομοχάνονα' ”ζη πεοι τόν 
δέκατο·/ δγδοον αιώνα Μ. X.

ΙΙΕΙΙΌΣ Θωμάς εκ τή ς1 Αγιας 
Βάρβάρας, Γταλός εκ τοΰ τάγματος 
των Καρμελιτών, άνήρ σοφος, ειδη- 
μων τής Ελληνικής, Λατινικής καί 
Εβραϊκής διαλέκτων, φιλόσοφος κοκ



θεολόγος, πεπαιδευμένος 4* τή Αι-
κλησίαστική ίσοορία καί ·ν τη ά- 
ναγνώσει των συγγραμμάτων των ά- 
γιων Πατέρων. .Εγραψε -ΐϊερΐ. άρχής 
τοϋ Ρώμη; Αρχιεοέως, κατά τον σο
φού Βοσουετίου, άνάλυσιν κριτικήν 
των συγγραμμάτων των παλαιών
ΙΙατέρων, Εκκλησιαστικήν ιστορίαν 
των πρώτων πιντε αίωνων, καί αλ- 
λα πολλά. Η.διι δέ περί τόν δεκα- 
τον ογδοον αιώνα.

ΠΕΤΡΟΣ Β". Αύτοκράτωρ τής Γωσ-φ γ „ r ι , τσιας* ουτος, ων υπο την επιτρο
πήν των συμβούλων παρά τής Αικα
τερίνης διωρισθεντων, έκλεβε δ.ά 
γυναίκα του τήν θυγατέρα Αλέξιον 
Βρηγοριβίχ Δολγορούχη τ·ν πιστόν 
του συμβουλάτωρος, έγιναν οι χρ- 
ρ'αβώνες. άλλα πριν τενειωθη ό γά
μος άπέθχνεν ό Πέτρος τι) 30. Ιχν- 
νοναρίον, 1730,

ΠΕΓΡ02 ό δ*, βασιλεύς τής Αρα- 
ζωνίας , επαρχίας τής Ισπανίας, 
γνωστές διά τάς άρπαγάς, καί αλ- 
λα του ελαττώματα, ητον υπερβολι
κά φιλόδοξος, υποκριτής καί ασπλ'κγ-

-  t -  · Λ · Τχνος, ανόρειος και σταθερός, είχε 
καί πολλάς γνώσεις άλλα τάς με- 
ταχειρίζετο με’σα τών παθών τον- μέ 
την ύποκρισίν του έσκεπαζε τάς κα
κίας τον· έβασίλευσε 51. χρονον καί 
άπεθάνε τό 1387· Μ. X.

ΠΚΓΙΟΣ Βρόννιος Γάλλος, Ιερό— 
κήρνξ, και τής εκκλήοιστιακης ι
στορίας εμπειρωτατος. Εγραψε πολ
λά , αλλά τόν πρώτον τόπον Ιχε-,

ίκθεσις κατά γράμμα Ιστορική χκί 
δογματική τών προσευχών καί τε
λετών τής λειτουργίας· πως ήρχε- 
σαν, τ,νγησαν καί επροχωρησαν κτλ. 
Εις τήν δεκάτην διατριβήν αύτής 
τής βίβλου, αποδείχνει με μαρτυρίας 
πολλών συγγραφέων, oot η μετου- 
σ«,)οις τοϋ Αρτου γίνεται με τούς 
λογους τής διαταγής τής εύχαρι- 
στείχς, άλλ ένταυτω μέ τήν προ
σευχήν τής. επιχλήσεως, όπου ό ίε- 
ρεύς καμνει εν δνο’ματι τής Εκκλη
σίας· άντεσταίησαν αΰτοΰ πολλοί 
λέγοντες, ότι δεν είναι άναγ*άίχ ή 
επίχλησις, άλλ’  αυτός άπεκριθη 
άνδρείως μέ ετερον βιβλίον, Τπερά- 
σπισις τής αρχαίας δόξης περί τοΰ 
σχήματος τής εΰχαριστείας. Η-Οει 
περί τόν δέκατονογδοον αιώνα Μ, X.

ΠΕΓΡΟΣ ό Ερημίτης, ίνεννήΟη 
εις τήν Πικαρδίχν, επαρχίαν τής 
Γαλλίας· τό 1093. ήρχισε να κη- 
ρύττη τόν σταυρικόν πόλεμόν δ.ά 
νά ελευθιρώση τήν Ιερουσαλήμ* ό εν
θουσιασμός του διεδοθη άπό πόλιν 
εις ,παλιν ε/ωθεις μέ Ttva Γαουτιε'ρην 
τοδνομα, Γάλλον, καί μ* ενα καλό, 
γηρον Γερμανόν ονομαζόμενον Τιλ- 
δεσκάνον τό 1097. όμοΰ μέ τινας 
άλλους οίτινες ε;:στράτενσαν κατά 
τών ίβραιωυ διά να τούς έξολοθρεύ- 
σωσι έκ τής Γερμανίας, αλλά φθά- 
σαντες εις τήν Ουγγαρίαν έρονευ- 
θησχν σχεδόν όλοι ε ; αίτιας των 
βαρβαρικών των καταχρήσεων. Ο Ε
ρημίτης Πέτρος σωθείς »x*Jts τινά !



χ«*·)(
νικάς *’ ς την Α «β» ™ *0®*.
«κυρίευσε την Αντιόχειαν από τους 
Hip σας.

ΠΕΓΡ02 Αχριανος, από τήν 
Ραβένην, Καρδηνάλες, εστάΟη εις 
των σοφωτίρων τοΰ α’ώνος του, συ
νέγραψε διαφόρους έπιστολ,άς καί 
διδχχάς, τα όποια έχοησίρευσχν εις 
τήν ιστορίαν τοΰ ιά, αΐώνος' α π ί
θανε το 1072,

ΠΕΤΡΟΣ δό Ελιάκο Κελτογχλ.ά- 
ττς , πρώτος Καγκελάριος τής έ» 
Πτρισίοις Ακαδηρίχς, επειτχ συνη- 
ριθρήθη ρε τους Καρδηνχλιους, Ε
γραψε ρελίτας ε’ς τους επτά περί 
ρετανοίας ψχλροΰς, εγχειρίδιο» περί 
ψυχής, βιβλίον περί τοΰ διοεθυτε'αν 
είναι τήν τε τής Εκκλησίας καί 
των Καρδιναλίων αυθεντίαν καί άλ
λα. ΙΙ/όιι περί τον δέκατο» τέταρ
τον αιώνα.

ΗΚΤΡ03 Αουρε'ολος έκ τοΰ τάγ- 
ρατος των Μινοριτών, Αρχιεπίσκο
πος «πονορασθείς εύγλωττος δ.δά- 
σκαλος, διά τήν ακραντου φήρην, 
διά τα βιολογικά του συγγράρρατα
διά τάς τοο και ήβ.κάς δι-
δασκαλιιΧ-.

ΠΕΓΙ‘ΟΖ, aro την Γ(•ιρην, περί-
φηρος περιηγητη^ τ ι ριήλΟε την
Τουρκίαν, τί.ν Πεοσίαν., και την
Ινδοστάν επαρχίαν, τη; Ινδίας •, *-
ξέδωκε τας £ιαφσοαυ; περιηγ/.σας
του εις 54. «πιστολάς, α ϊτ ι.ίς
ριέχουν πολλά περίεργα διηγόρ XXX
ά,π^ίχνι: τδ 1β$2,

ΠΕΤΡΟ 3 , άπ» τ4 Bacauioo»,'
Καγγελάριος κχΐ σΰρβουλος*τοΰ Αΰ- 
τοκράτορος Φεδερίκου* ουτος συνί- 
γοαψεν 1/ βιβλίον έπιγοαφόρενον οί

-  I H, \ · % ωτ ρ ψ ι υ σ τ χ ι '  ε,η τον ιγ . αιωνη 
συνεγοψ? κ·χΐ gtsca συγγοάααατχ* 
το 1249 τον έ τύφλωσαν.

ΠΕΤΡΟΣ, χ-ό τήν Αβανον πο'λιν 
τής f ταλίχς πεοίφηρος Ιατρός, καί 
πρώτος άστρο'-ογος τοΰ αΐώνος του* 
συνεγραψε περί Ιατρικής, άπε'θαν* 
τό f i l l .

ΙΙΕΓΙΌΣ, Λορβάρδος ε/δοξος θεο- 
λ.ογος του 14, αίώνος, έπωνοράσθη 
διδάσκαλος τών χποφά σεων, Ιχρη- 
ρατισεν "επίσκοπος τών Παρισίων, 
συνεγραψε διάφορα συγγράρρατα* 
άπεΟχνε τό 11G4.

ΠΕ ΓΙΌΣ τής Αλ.εξανδρείας, ός τ ις  
επαινείται ρεγάλως υπό τοΰ Ευσε
βίου διά τήν αγιότητα καί παιδείαν, 
του· εις τόν δ.ωγρόν τών χριστιανών 
ΰπο τοΰ Διοκλητιανοΰ φυγών έκ τής 
Αλεξάνδρειάς διε’φυγε τόν κίνδυνον, 
άλλ’ ϊπ ειτα  ε’ς τόν δ.ωγρόν τοΰ 
Μχξ'.ριανοΰ έβ ν̂ατωΟη τό 311 * Το 
3C6, συνεγραψε περί ρετανοεας έκ 
τού όποιου σώζονται κανόνες· ίξεδά- 
9η ρετά σχολίων τοΰ Βκλσχρώνος 
και Ζωναρά έν τη ΠχνΟέκτη τών 
ιερών κανόνων, i t  Οξωνία τό 16/1. 
καί εν τχϊς λοιπαΐς συλλογαΐς τών» V» ,ιερών κανόνων,

ΠΕ! ΙΌΣ γ ' .  Αΰτοκράτωρ τής 
Γωσσίας. Μετά τό» θάνατον της 
ϊίίχ ς τςυ Ελισάβετ, ήρχήΐ5
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νά δείχνη τό μίσος, οπού είχ* <ta 
τούς ύπηκοόυς τού, καί τήν αγάπην 
ojrou έπροσφερνεν εις Τον βασιλε'α 
τής Προυσιας. Ολον του το στρά- 
τ-εομα το διώρησε να οορή κατά το 
Ιϊρουσιακόν στράτευμα, μάλιστα καί 
ο ’ίδιο. έφορει ώς ό βασιλεύς Φριδε- 
ρϊκος, βαστών ώς επί το πλεϊστον 
τύ τάγμα τοΰ Μελανός Αετοί, οποί» 
τ,τον Ιππικόν τάγχα τής Γωσσίάς. 
Εφορει καί εν δακτυλήδιον μέ τήν 
οίκονα τοΰ Φριδερίκου, μέ επιγρα
φήν. „ΗΦιλία ξετιμά τούτο*,, ε’ρη- 
νευσε μαζΰ τον έπιστρεφοντας του 
τούς τοπους» οπού μέ τοσον αίμα 
εΐχον αποκτήσει/ οι Ρωασοι, το ό
ποιον αχι μόνον παρόξυνε τούς Ρώσ- 
σους, άλλ* εκαμε νά δαομάση καί 
πάσα ή Ευρώπη. Ηθελε νά συσ-ήση 
μίαν διοίκησι/ πολεμικήν» καί ε’ιχε 
μεταβάλλει το σχήμα των σωματο
φυλάκων, το παλαιόν εις έτερον 
νεον, προκρίνων εις τά αξιώματα 
Τους ξένους άπό τους ύπηκοοΰς του, 
ίχδρός των ίδιων του υπηκόων, των 
Γάλλων καί Γερμανών, καί φίλος 
μόνον των Ηρουσσιάνων, ήγειρε τάς 
παλαιός διχονίοις μέ τήν Δανίαν, 
διά το Δουκάτον τοΰ Ολστείν, εις 
τροπον « τ ι αν έμνεσκεν ολίγον πε- 
οασσοτερον εις τον δρο’νον, ήδελεν 
αναιδή ενα πο’λεμον γενικόν εις πά
σαν την Ευρώπην. Αλλά έπαναστχ- 
τήσαντες ολαι τον έπίααχν καί τον 
έβαλαν εις τήν φυλακήν καί μετά 
οκτώ ήμε'ρας άπεύχνε με φυσικόν

δλεχτον, μ*ολον ο «  μερικοί λε'γουσ1 
νά απίθανε φαρμακεύμένος.

ΠΕΤΡΟΣ Κορνήλιος ποιητής τρα
γικός, τόγε/ος Γάλλος, Ιδαυμάζετ ο 
διά το πνέύ'ματου καί διά τήν αρ
μονίαν τών στίχων του.

ΠΕΤΡΟΣ Βαμβο'κιος Ζ. Βαμβόχεος.
ΠΕΓΡοΣ c επονομαζόμενος Με'γας, 

Αυτοκράτωρ τής Ρώσσίας, υιός έκ  
τής δευτε'ρχς γυναικός τοΰ αύτοκρά- 
τορας Αλεξίόυ Μιχάλοβιτζ' ό πατήρ 
αΰτου τελεύτησα® άφήκε εκμέντής 
πρώτης γυναικός δυο υιούς, Φεοώρ 
καί Ιοάν καλούμενου ς καί μία·/ δυ- 
γατε’ραν Σοφίαν, έκ δέ τής δεντερας 
τόν με’ γαν Πε'τ ρον γεννηδεντα τό 
1623· Of Φεδωρ διάδοχος τοΰ Αλέξιου, 
cciroOv ήσκων από φαρμάκι τό 1632. 
άφήκε τήν βασιλείαν τω Πε'τρω, 
παιδίω ον τι τότε ώς εννε'α χρο'νων, 
άδικων τόν μεγαλήτερον αδελφόν του 
Ιοάν, Η αδελφή τους Σοφία τοσον έτε- 
χνεύΟη ώςε εκηρύχδη ό Ιοάν συμβοηΟός 
τής βασιλείας, καί αυτή ώς επίτροπος 
άπε’κτησε μεγάλην δο'ςαν διά τόν 
κατά των Τατάρων καί Κινέζων πό
λεμον. Ποοβλεπουσα δέ, οτι ό Πέ
τρος ών τότε 18 έτων εθελε τήν 
στεοήσει τής επιτροπής, επασχισ6 
νά τόν δανατώση, άλλα φχνερωδεΐ- 
σα άπεκλεισδη εις ενα μοναστή- 
ριον. Τό 1686 έτελεύτησε και ό- 
Γβάν, καί Ιμεινεν ό Πέτρος μονος 
ε’ς τήν διοίκηοιν τής "βασιλείας. 
Οΰτος ό μεγας ήγεμύν ανώτερος των 
δεισιδαιμονιών καί ήδων του τόπου



του, ΙΑϊώρησε *rjv %βνον τής TVeo- 
σίας περιτείληγμένεν άπό το οκό. 
τος τής βαρβ^ρότητος* ίλυπεΐτ» 
βλεπών τον λαόν του καί τον I χυ
τό* του βοθισμε’νον έίς τα σκότη τής 
άμαθοίοίς, στερημένου τεχνών καί 
επιστημών, μέ τάς όποιας ησαν 
στολισμένα τ α  λοιπά έθνη τη ; Εΰ- 
Ρ»πης· οθεν έπενόησε το άξιο,αύ- 
μαο^ον κα ί άξίεπαινον ερν0ν, να 
μεταοάλλη τήν διοίκησιν τον βα
σιλείου» νά εύγενίση το υπήκοόν 
*ου δίδοντας τον μόνος παράδειγμα, 
και ΰποτασσομενος ε’ς πάσαν —ο- 
ταπήν καί κοπιαστικήν δοκιμήν μ ι
ας’ αϋστηρχς ευταξίας. Εκ νεαοάς 
ετ ι “η λ ι κ ί α ς  ετρεφεν αδτον τον στο
χασμόν, καί έφωτίζετο περί τούτον 
μέ τα ς συχνάς συναναστροφχς καί 
συνομιλίας των πεπαιδευμένων χλ * 
λοφύλων των εύρησκομένων έν Ρωσ- 
®ια. Ο πρώτος ϊσκοπός έστάθη η 
ευταξία τοΐί στρατεύματος, καί εύ- 
χαριστήθη να γίνη τυμπανιστής υ
πό τοΰ ^κοτοντάρχου Λε-φόρτ, 
Γενοβέζου, πληρών όσα άνήκοοσιν 
εις αυτό τό επάγγελμα, οίΐτε ή - 
Θελησε νά άναβή εις άνώτερον βα
θμόν, αν δεν έκρινετο πρότερον ά 
ξιος άπό τον Εκατοντϊ.ρχον του, ός-1  ̂ , * f «τις και αυστηρός εφαινετο. ϊσ τ ε -  
ρον κατασκευάσας ενα μικρόν στό
λον, ύπετάχβη εις όλην τήν ναυ
τικήν ευταξίαν, φθάσας από άπ- 
λοΰς ναύτας εις τούς πρώτους βαθ
μούς. Καί δ'.ά να δυνηθή μόνος t° j

να μάθη πως να μεταβάλλη τό υ
πήκοόν του εις τό καλήτερον, ά -  
πεγίσισ: να ταξειδεύση χωρίς νά 
γνωρίζεται άπό τινα. Διό εσΐειλε 
πρέσβεις εις παλλούς βοσιλεϊς τής 
Εύοώπης, καί αυτός ύπ Γ,γο'.ινε και 
συνηριθμήζετο με τούς οίκιονς των 
πρέσβεων, χωο'ς νά τό έξιόρη άλ
λος, εΐμή μόνον ό πρε'σβεις. ΐπ ή -  
γεν εις τήν Προυσίαν καί εχεΐθεν 
εις Ολλάνδαν εις τό Α’μστελόδχ- 
μον διά νά μάθη τήν τέχνην τοΰ 
ναυπηγεί·/· έκαθητο συνετρωγε καί 
συνέπινε αέ τούς τεχνίτας άς α
πλούς, συνομιλώ, μέ αυτού; Ολαν- 
δικά, ε’ς τά όποια ήτον ολίγον τ ι 
εξησκηαμένος. Κατεσκεύασε πολ
λά, μάλιστα μίαν άντεναν τοΰ κα
ραβιού εις δύο κομμάτια, τήν ό
ποιαν επρόσρερεν εις τούς τέχνι- 
τας, καί e ζήτησε νά συ/αοιθμηθτΐ 
μέ αυτούς, καί. ώνομάσθη Πετερ- 
μπάς, ήτοι Μας-οό Πέτρος, ϊσ τ ε -  
ρον διε'βη εις Αγγλίαν. Εζήτει πάν
τοτε διδα σκάλους γινόμενος ή
μερος μαθητής, ύπήγαι-,εν εις κά
θε μέρος, έσυναναστρέφετσ με κά
δε τάγμα ανθρώπων, μέ εκκλησία, 
στικούς, φιλοσόφους, σπουδαίους, 
χυδαίους. Ο βασιλεύς τής Αγγλία? 
τόν έχάρισεν εν μεγαλοπρεπέστατο·/ 
καράβιον, γεμάτον άπό σοφούς καί 
πεπαιδευμένους, μεταξύ των όποι
ων ήν καί ό θαυμάσιος ΦερΐΤ*·0·*- 
ξεν, περίφημος μαθηματικός» ος- 
τ·.ς πρώτος εδίδαξε τού; Ρωσσους»
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νά λογ/ριάζωσι μέ Αραβικούς αριθ
μούς. Γ Aisi τήν Αγγλίαν διόβη ε’ς 
Βιε'ννην, και σκοπεύω·; νά. ύπαγη 
εις Βενετίαν καί Ιταλίαν Ιμποδισθη, 
διότι ή είδησις μια; αποστασίας ε!ς 
τήν Μοσχοβαν τον ήνάγκασε να 
επιστρίψη το 1698. Ψθάσχς εις Γωσ 
βίαν ετιμωρησεν αυστηρως τούς άρ- 
χηγούς της επαναστασεως. μάλ'στχ 
πολλούς Ιερωμε'νους, οιτινες παρα
κινούμενοι από τήν αδελφήν του Σό
φιαν, έσυμβούλευον τούς Στρελίτσας 
εις ϊπανάστασιν, καί εσύστησε τό 
τάγμα τοϋ Αγίου Ανδρεου διά να 
άντίοραβεύση τού; πιστού; του* ε- 
ταξείδευσεν επειτα εις Γαλλίαν τό 
1717. οπού ελθών εις τήν περίφημου 
Ακαδημίαν τής Σορβώνος, τόν έπρό- 
βαλον ο'· εκεΐσε διδάσκαλοι καί βιο
λόγοι τήν ε/ωσιν των δύω Εκκλη
σιών. Εσυναριθμήθη μεταξύ των δι
δασκάλων τής Ακαδημία; των Πκ- 
ρισιων, συ<9ΐττων εγχειρδ.α τινά 
περί Ναυτικής. Αί ά/δραγαθίχι καί 
τά κατορθώματα τούτου τού θαύμα 
στου χνδρός έδωσαν αύτω τον τ.τλον 
τού Αύτοκράτορος, καί τό γλυκύ ό
νομα, Πατήρ τη ; Πατρίδο;, καί 
Μεγας Πέτρος, καί δικαίως, διότι 
εις καιρόν οπού κατεγίνετο εις τήν 
άνορθωσιν του γένους, καί εις τόν 
κατα της Σοεκίας πο'λεμον, έπεχει- 
ρισθτΐ να κτίση μίαν θαυμαστήν 
χολιν, την εκ του όνοματός του 
Πετρούπολιν όνομασθεϊσαν, μ5'σα εις 
τόν τόπον οπού ητον ή σκληρό τε'ρ*

μάχη, Γκ*ί ένταυτω έπολεμοϋσεν* 
βπεμελεΤτο τούς έργάτας, Ιπρόσεχβ 
καί τούς Σοετσους μήπως ρημάξω - 
σιν εκείνο, τό όποιον με τοσους κό
πους βκτιζεν. Αν ή Εϋρωπη εθχΰ- 
μαζε διά τούς πολέμους του χ*ί 
κατορθώματα, έθαύμαζε πολύ περισ
σότερόν διά τήν ταπείνωσιν, τήν 
όποιαν εδειχνε μετά τήν νίκην, οστις 
δι*. να θαρ ρύνη τούς υπηκόους του 
εις μεγάλα; πράξεις, εδιδεν εις αύ- 
του; εκείνον τον έπαινον, οστις ήτον 
ιδ.κός του, νικώντας. Μάλιστα δίς
ν' ; ^ . > » ,ενριαμοευσε Λαμπροτερω;, μιαν έφο
ρόν όταν ,νικητεν εν Αζόφ, καί άλ
λην όταν ένίκησε τούς Σβετσυυς εις 
τήν εν Αλά/δ ναυμαχίαν τό 1714. 
Εί; τόν πρώτον θρίαμβον εμιμήθη 
του; παλαιούς Ρωμαίους* όνοι έφά- 
νησαν άξιοι εις τόν πόλεμον, στρα
τηγοί» χιλίαρχοι, εκατόνταρχοι, εως 
καί οί άπλοι στρατιώται ήσαν 
στεφανωμένοι, διάφορα όργανα μου
σικά εσυμβοηόουσαν τούς ΰμνους τώ» 
εύφηαούντων τα Ονόματα των στε
φανωμένων καί τάς ανδραγαθίας των, 
θ ί  ίύο αρχιστράτηγοι στερεά; καί 
θαλάσσης ήσαν έπά.ω εις μεγαλο
πρεπή θριαμβευτικά αμάξια, ό Με’γχς 
Πέτρος, χωρί| ρκά·.ε α οημεΐον ίιαφο- 
ράς, άλλ’ εις τήν τάξιν τών όφφι- 
χιάλων, ·-όμοΰ μέ τού, άλλους* καί 
εις τοιαύτην παράτσξιν εκ»με την 
είσοδόν του ολον τό στρντκυμα. ( 
άλλος θρίαμβος ί.ςάθη δαυμαοίωτερος 
διά τόν τρόπον» όπου μεταχειοίσδ®
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i  Πέτρος* Ο ήγεμων Γωμανοδόβσκης 
»{ς τον καιρόν τοΰ θριάμβου όπαρε'- 
or|a* το πρόσωπον του Μεγάλου 
Πέτρου, χαδόμενος είς τον βασιλικόν 
Oso'vov μ ί °λας τά ς  βασιλικός ση
μαίας. Ο μεγας Πέτρος έπαρ'ρ'ησι- 
άσδη με τό άπλοΰν φορεία όφφιχι- 
άλου ναυτικοΰ, έπλησιασεν εις τόν 
θρόνον τοΰ πλα^οϋ Αΰτοκράτορος, 
καί επρόσφερεν έγγράφως τήν κατα
γραφήν τής μάχη; καί τή ; νίκης 
tow. Απεκριθη εις πολλά ζητήματα 
όπου τώ' επραβλήδησαν, ύστερον εις 
τούς πόδχςτοΰ πλάστου αυτοχρά- 
τορος ελαβε τήν αξίαν τοΰ ΰποναυά- 
you εις ανταμοιβήν τής ά/Χρείας 
και φρο/ήσεω;, όπου εδειξεν είς’ τήν 
ναυμαχίαν κατά των Σοίκων’ δελων 
με τούτο νά φανέρωση εις τούς Ρωα>- 
σους, ότι αί άνταμοιβαί καί τά 
βραβεία πρεπει νά δίδωνται εις τά 
άξια υποκείμενα, καί όχι διά χάριν. 
Τή ήμερα των θεοφανείων το 172s. 
ύπήγεν είς τον Αγιασμόν των υπά
των κατά τήν συνήθειαν, τό υπερ
βολικόν κρϋος οπού ύπε’φερεν είς 
αυτήν τήν παράταξιν, τω επρυξε'νησεν 
ενα βί»ιον πυρετόν, όπου με τούς 
ίρυμεϊς πόνους τής πυδαλγίχς καί 
δυσσουρίας είς τούς οποίους ήτον 
υποκείμενος, τόν έστε'ρησε τής ζωής 
του τό 53 τής ήλιχίας του βασιλεύ- 
σ»ς με τον αδελφόν του Ιωάννην ετη 
14. καί μόνος 29. Ητον ό Πέτρος 
μεγας κατά τό σώμα, άγριος είς 
«4 περιπάτημ*) τό ήθος ξχων ευγε

νικόν, ζωντανόν καί εγχίνουν, τήν 
θεορία* σοβαρόν, καί ενα κάποιον τ ι,  
όπου πολλά/ις μετε'βαλλε Τήν όψίν 
του προσώπου του. Ωμιλοΰσε μέ ζε'σιν» 
εύκολα καί συχνό, μάλιστα π*ρ ρη- 
σ'α ε!ς τό στράτευμα, είς τό συμ
βούλιου καί είς τους εκκλησιαστικούς. 
Μονάρχης καί κτήτωρ ησαν δύω 
προτερήματα, τό όποια εδιδον αΰτω 
ενα κάποιον τι άνώτερον ά-δρώπου, 
Ωμίλοϋσε πολλός διαλεχτούς, έμ
πειρος είς τά μαδηματικά, φυσικά 
κάί γ :ωγραφικά* ε μάδεν ώς καί τήν 
χειρουργικήν, καί πνλλάκις μόνος' 
Του επιμελείτο τού- λαβωμε’νους τοΰ 
στρατεύματος Η ιστορία δεν εδει- 
ξεν ούτε δελει δείξει τοιόυτον α-δρω- 
πον* εστάθησαν καί ετεροι Αποχτη- 
τα ί, Κεμοδε’ται κάί μεγάλοι πολίτι
κοι, μόνος όμως ό Πε'τρος η.ωσεν 
έν έαυτω τούς τρεις τοιουτους ένδο

ξους τίτλους, Ανακαινιστής τοΰ το- 
που του, διδάσκαλος ωφελίμων μα
θήσεων, θεμελιωτή; επιστήμων καί 
τ  εχνών, καί διορθωτής των ηθών τοΰ 
λαοΰ του,

ΠΕΤΡΟΣ ό Αοαΐλάρδος Αίρεσιάμ- 
χ τ ί τής Δυτικής εκκλησίας, ££γεν- 
νήδη εις τό φρούριον Παλάτιυν, λε
γόμενόν τής Ναυνε/τησιας διο κτ,σίως* 
ή εφεσι; τήν όποιαν είχεν είς π τι* 
σπουδήν τόν παρεκινησε νά ύπ«γή 
εις Παρισιον διά νά σπουδάση, και 
τοσον εύδοκίμησεν, . ώστε ύπερεβη 
τούς διδασκάλους tout και Ιγίνεν 
«μιστός διδάσκαλος τής i f * 9 ^ '  *W
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ολίγον καιρόν απέκτησε μεγάλη/ 
φήρ.Ι)'', εσύναξ* μν.δητάς πολλούς, 
καί χρήματα οϋκ ολίγα· εύρεση 
ομω; εις μιαν πιριστασιν, οπού τον 
άπεκατεατησε δυστυχή εφ’ όλης του 
τής ζωής, Εδίδασκε μιαν νεαν--παρ
θένον Ελιγίαν λεγομενην* ανεψιάν 
φουλβε'ρτου Κανονικού της εκκλη
σίας των Παρισίων, ωραιοτάτην 
ούσαν, από της όποιας τον έρωτα 
ετρώΟη, καί συνεμιγετο μό αυτήν. 
Τοΰτο μαδων ό Φούλ.βερτος έδιωξεν 
ίπό τόν οίκον τον · τον Αβα'ι'λάρδον, 
όσης ηρπασε την Ελιγίαν εγγυον 
ουααν, καί μό φόρεμα μοναχικόν τήν 
εφσρεν, έ'.ς την πατρίδα τοΰ, όπου 
καί βγεννησε; υιόν Αατρλάοιον λεγό
μενον. Διά να κατχπραϋνιχ λοιπόν 
τον Φούλβερτον ύπεσχε'Οη να λάβτι 
ώς νόμιμόν του γυναίκα τήν Ελιγίαν, 
όδεν τήν /φερεν εις Παρισιού, καί 
τήν εστεφανωδη· επειδή ό Αοαϊλάρ- 
δος εχαίοετο ενα Κανονικάτον, του 
όποιου ήδελεν στερηδή άν ειανερώ- 
νετο τό συνοικεσίου του, όδεν διά να 
άποσκεπασδή τελείως, ή Ελιγία άνε- 
χώρησεν εις ενα μαναστήριον. Ο 
Φοϋλοέρτος καί οί συγγενείς τής 
Κλίγίας διά νά ε’κδικηδώσι, κατε- 
τρ εξαν τόν Αοα'ιλάρδον, τόν επία- 
σαν, καί του έκοψαν τά παιδογονα 
μόρια" όδεν' απεφάσισε νά γίνη μο
νάχος, τοΰτο αότό κατε'πεισε καί 
τήν Ελιγίαν νά πράξη· ελαοε λοι
πόν το φόρεμα ο Αοαΰλάρδος μεταξύ 
των μοναζόντων παρά τ «  του αγίου

Διονυσίου μοναστηριφ» ή δό Ελιγία 
μεταξύ των μοναζουοων εις τό,μρ- 
ναστήριον τοΰ Αργεντολίου. Αψτό 
τό συμβεβηχός τοΰ Αβαί'λάρδου δόν- 
εμπόδισεν, όπου πολλοί νά μήν ελ-, 
δωσιν εϊς επίσκεψίν rou, καί εις ά- 
κροασιν των μαδημάτων . όποΰ εδί- 
δλοκεν" άλλ οί μοναχοί τής αυτής 
Αουατιας μήν ύποφεροντες τάς «·. 
πιτιμηςεις του διά τάς αίσχρουργίας
των, τον. εοίασαν νά άναχωρήαη ε ’ς 
ενα οίκον τής Αοβατίας · Η φήμη 
του τοσους μαδητάς εσυρεν, Τ όπου· 
οΰτε ή οικία τος εχωρει, ούτε ά το
πος ήν αρκετός εις τροφήν των" 
αυτός λοιπόν ό πολύς αριθμός;. των 
μαδητων εγινεν α ιτία  νά; χινηδώσι 
κατ’ αΰτοϋ οί λοιμοί διδάσκαλοι. 
Τύ βιβλίον , ■ τό όποιον eorύν,δεσε περί 
Ινότητος Θεοΰ, καί περί Τριάδος, 
εδωκε χωράν τοΐς άντικειυ,ενοις αύ- 
τώ νά τόν έγκαλεσωσιν [ώς αιρετι
κόν, όδεν διά παρακινήσεως Βονδόλ- 
φου Αρχιεπίσκοπον Βημων, ήλδεν ό 
Ληγάτυς τοΰ Πάππχ Κονων, καί 
συνήθροισε σύνοδον τό 1221, εις 2ονη- 
σιονην, εις τήν όποιαν εκαλεσδη ό 
Αοαί'λάρδος νά π  αραςαδή καί νά φε'ρη 
καί τό βιβλίο ν του" ύπηκουσεν ό Αοαϊ- 
λάρδος καί επροσφερε τό βιβλίον του, 
καί ύπετάχδη. εις τήν κρίσιν τοΰ 
Ληγάτου, οστις απεφάσιοεν ότι ό 
’ίδιος νά ρ ιψη τό βιολίον του - ε’ ί  τό 
πϋρ, καί νά έξυρισδή όφ’ ίίληί ζωής 
του εις ενα μοναστήριον» Αλλ’ άφοΰ 
Ιρίρ’ιψε τό βιβλίον του εις τό πΰρ
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ό;ν κατετρε'χετο πλέον διά την δι
δασκαλίαν του, αγκαλά και έδιδα— 
σκεν ώς ** ΐ πρότερον άφήκε καί 
αλλα συγγράμματα, "τέλος άσθενή- 
σχς άπε'θανε το 63. έτος της ηλι
κίας του»

ΠΕΤΡΟΣ Βάλδος. Ζ. Βάλδος.
ΠΕΤΡΟΣ ό e πωνομασθείς Χρυσολο'- 

γος, εγεννήθη εις την Ιμολην, πό- 
λιν της ϊταλίας, επίσχοπος τής 
Γαβενης το 433. Μ, X.· βχ των ε
πιστολών του φαίνεται ότι χπεθα- 
νε περί τό 458. σώζονται μερικαί 
έπιστολαί καί όμιλίαι 176. εξ ων 
αί ιτερισσότεραι συνβγραοηααν ύπ 
άλλου τινός ύπό τό ό/ομα Πετοου* 
εξεδοθησχν Ελληνολατινιστί ε’ς τά 
Παρίσια το 1012. καί είς τήν Βε- 
νετίαν.

ΠΕΤΡΟΣ Αλφόνσος εξ Ιουδαίων 
γεννηθείς είς τήν Ισπανίαν, καί πρός 
επίγνωσιν τής του Χρίστου πιστεως 
ελθών, έγραψε κατά Ιουδαίων διά
λογον, τοΰ όποιου τα πρόσωπα εί- 
σίν Πέτρος καί Μωσής· εζη περί τόν 
δε'κατον δεύτερον αιώνα. Μ. X.

ΠΕΤΡΟΣ ό Κλουνιακινος Αοοας 
εκ τοΰ τάγματος τοΰ Βενεδίκτου, 
Εγραψε κατά Πέτρου δέ Βρούΐς» 
ομοίως και κατά των Σαρακηνων 
καί Ιουδαίων, καί άλλα τινά.

ΠΕΤΡΟΣ ό Λομβαρδός, επίσκο
πος Παρισιων. Οϋτος συνήθροισεν είς 
τεσσαρα βιβλία πάντά τά τής Θεο
λογίας κεφαλαία, όπου εβεοαίωνοντο 
με τάς μαρτυρίας των Λατίνων, καί

Μάγιστοος των γνωμών, καί Σχολα
στικός εκρίθη- ήνθη περί τόν δε'κα
τον δεύτερον αιώνα.

ΠΕΤΡΟΣ, ό επίσημος ρήτωρ και 
συνήγορος, εγεννήθη είς τήν Θεσσα
λονίκην από γονείς Σιλλυριούς· οΰ- 
τος ετ'.μάτο ύπό τοΰ βασιλ εως Ιου
στινιανού, τόν όπο~ον χπε'στειλο καί 
πρε'σβυν είς τούς Γοτθους πρυς τόν 
βασιλε'α τών Περσών Χοσρονην τό 
550. Μ. X. ουτος έτιμήθη καί ύπό 
τοΰ βχσιλέως Πατρικίου καί Μαγί- 
στρου, συνε'γραψε περί πολιτικής 
καταατάσεως τής όποιας σώζονται 
μερικά μέρη εκδοδεντα είς τά Πά- 
ρίσια τό 1048.

ΠΕΤΡΟΣ Ποεσβύτεοος ό τής εν 
Τρεκη εκκλησίας Κομεστωρ, ήτοι 
φάγος όνομασθείς, τάς τής παλαικς 
καί νέας διαθήκης ιστορίας £ν συ
νάψει είς μίαν ιστορίαν φόρων, τήν 
όποιαν καί σχολαστικήν ώνοαασε, 
Μαγιστρος τής Σχολαστικής ιστο
ρίας προσηγορεύθη· ε’ ς αυτήν πολ
λά εκ τών εξωτερικών συγγραφέων, 
καί έπομε'νω; αβέβαια, συνεμιξε" φά
γος δε ώνομάσΟη ότι οΰκ ήν νήστις 
φιλόσοφος. ΗνΟει περί τον δε’κατον 
δεύτερον αιώνα,

ΠΕΤΡΟΣ, υιός τοΰ Ιωνά από τήν
Βητσαϊδά τής Γαλ.ιλαίας, τό έπάγ-
γελμα αλιεύς. άφοΰ ποοσεκλήθη ύπό
τοΰ Κυρίου απόστολος, εγινε Οερμώ-
τατος οτ;ασος του* αετά την Αν:*·,
ληψιν τοΰ Λυρio'Jy κΤΓ'Ουττων το ευ-
αγγελιον είς την Γωίλχν εϊονίυΟ'Ο

19
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υπό τοΰ Μερωνος πεοί τ α  65. Μ. X. 
σώζονται β. έπιστολαί του ε’ξ ών ή 
πρώτη συνεγράφη τό 49. ?Μ. X. 
προς τούς έξ i Ονων εις εκκλησίαν 
συναχθεντας χειστιανούς h  Ιεοουσα- 
λήμ, καί μ ία  προς τον Ιάκωβον 
ψευδως επιγραφομενη ι ΐς  τ ό ονομά 
του, καί μ ία  λειτουργία' καί ή μεν 
επιστολή εξεδο'θη εν τω κώδικι των 
άποκρύφων της νε'ας Διαθήκης τοΰ 
Φαβρικίου* ή δε λειτουργία h  τη 
μεγάλη βιβλιοθήκη των Πάτερων έν 
Λουττετίχ των Παρισίων το 1595,

ΠΕΤΡΟΣ δ’ Αιλλί διδάσκαλος της 
Σορβώνης, επίσκοπος Καμβραί καί 
Καρδινάλιος, εις των επισκόπων 
των συνοδών των ίν  Πίσσαις, καί 
Χωνσταντία. Εγραψεν εγχειρίδιου 
ττερί μεταρ’ρυθμίσεως της εκκλησίας, 
τυπωθέν .με τ α  συγγράμματα του 
Γερσωνος τοΰ όποιου ήτον και μα
θητής.

ΠΕΤΡΟΣ Βερμίλλιος ή Πέτρος δ 
μάρτυς. Εγεννήθη εις Φλωρεντίαν 
από εόγενεΐς, άλλα πτωχούς γονείς. 
Η μητηρ του ην δόκιμος εις τήν 
Λατινικήν διάλεκτον, τον εδίδαξεν 
αυτήν εως τον ιβ\ χρόνον τής ήλι- 
κιας του' μετά ταΰτα φορε’σας] το 
τοΰ Αυγουστίνιανοΰ τάγματος φόρε- 
μα, δι?·οη διά νά σπουδάση εις Πα« 
τάβιον χοά Βονωνίαν, όπου εδδοκί- 
μησεν &ις τας διαλ.εκτους,φιλ.οσο^ίαν 
καί θεολογίαν. Ηρχισε ν£ Κη?̂ ττη 
τον λο'γο-Δτοϋ,Θιοΰ, άλλα φιλιωθείς 
με νομικόν τι λ»  Ισπανόν οπαδόν τοΰ

Ζωί'γγλίου κα! Καλουίνου, «μιάνθη 
άπό αΰτάς τάς αίρεσεις. και ήθελε 
νά τάς κηρΰξη ε!ς την Νεάπολιν 
όπου ίδίδασκεν, άλλα γνωσθείς εγ- 
καλεσΟη εις Ρώμην, όπου φθάσας 
άθωώθη, όπειδή οί συμφρατορες του 
νομίσαντες αυτόν άμμετοχον τοιαύ- 
της αίρΐσεως ίσχυσαν να τον διαυ- 
θεντεΰσωσιν' ίκεϊθεν διόβη εις άλλας 
πόλ.εις τής Ιταλίας, οπού φοβού
μενος τήν Γεράν ίξετααιν εφυγεν εις 
Αγγλίαν, με μίαν μοναχήν, τήν 
όποιαν είχε λάβει διά γυναϊκα, καί 
εκεί ίχρημάτησε διδάσκαλος θεολο
γίας εις τήν τοΰ Οξφορδίου Ακα
δημίαν' εκεΐθεν ίπε'στρεψεν εις Ζου- 
ρίγον, οπού άπε'θανε τό 1562. Μ. X. 
Συνε'γραψε πολλά διά νά αυστήση 
καί τήν αί'ρεσίν του.

ΠΕΤΣΚΟΒ Γώσσοςι περίφημος πε
ριηγητής τοΰ α’ώνος του. Περιήλθε 
τήν Αοίαν, εξίχνιασε καί εξηχρίβωσε 
πολλά μέρη καί εγραψεν ακριβώς 
περί πάντων των ύπ’ αύτοΰ έςι- 
χνιασθεντων το'πων εζη τό 1658, Λϊ. X,

ΠΕΪΚΕΤΙΟΣ, υιός τοΰ Λυκάονος^ 
βασιλε'ως τής Αρκαδίας, ος τις έλθών 
μετά τοΰ άδελφοΰ του Οίνοτρου εις 
τήν κάτω Ιταλίαν, βέρων μίαν ά- 
ποικίαν Πελασγών, κατωκισε την 
αυτόθι χώραν κληθεϊσαν ύπ αύτοΰ 
Πευκετίαν. Απολδρ.

ΠΗΛΑΣΟΣ, Τρωαδίτης, υιός τοΰ 
Βόυκολίωνος, καί άδελφός τοΰ Α ί- 
σήπου, εφονευθη εις την μάχη/ υ..ο 
τοΰ Αΰρυάλου. Ομ, 1λ.
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ΠΗΛΕΤ2 κ*ϊ Τελαμών, υιοί τοϋ 
Αίακοΰ, οιτινες φονεύσαντες με α
πάτην τον μικρότερο’/ αδελφόν των, 
δδιωχβησαν υπό του πατρό; των από 
την Αίγιναν, καί ό μ«ν Τελαμών 
ίπήγεν «ΐς τήν Σαλαμϊν, ό Si Πη- 
λεΰς Ελθών εις τήν Φθίαν *!ς τον 
βασιλέα Εύρυτριωνα, ελαβεν ι!{ γυ
ναίκα τήν βυγχτέρ* του Αντιγόνην 
καί διά προϊχα το τρίτον μόρες 'τής 
βασίλεια; του, μετονόμασα; καί τούς 
Εγχωρίους από τής Ιδία; του πατρίδος 
Μυρμηδονας,

HHNSAEQ2 υιός τοϋ Iππαλκί- 
μου, εις των εν τή πολιορκία τη ; 
Τροίας ηγεμόνων των Βοιωτών, Ελ- 
Οών με πεντίχοντχ πλοία εκ Βοιω
τίας σύμμαχος των Ελλήνων καί 
φονευδείς υπό τοϋ Πολυδάμχντος εις 
τούς Επιχηδίους αγώνας τοϋ Πά
τροκλου, Ομ. 1λ,

ΠΗΝΕΛΟΠΗ, θυγάτηο τοϋ Ικα- 
ρίου καί τής Περιβοίας, καί γυνή 
τοϋ περίφημου Οουσσέως, τό μονον 
παράδειγμα τής σωφροσύνης· αΰτη 
Ενοχλούμενη συνεχώς από τοός μνη
στήρας εις τήν απουσίαν τοϋ άνδρός 
της, οιτινες εζητουν νά τήν νυυιφευ- 
Οώσιν, Εκήρυξευ ότι τότε Οόλει λάβει 
διά σύζυγον της τόν άξιώτερον με
ταξύ αυτών, όταν τελείωση τό πα- 
νιον, τό όποιον υφαινεν* άλλ* Επειδή
*' "  ,  , » , ν ,οσον υφαινε την ημέραν, το εξυφαινε 
τήν νύκτα, διηρκεσε τό πράγμα, εως 
ότου επεστρεψεν ό Οουσσεύς διά τοϋ 
όποιο> ετιμωρησε τούς ανχισχΰν ;ους

εκείνου; μνηστήρας· ό5εν δικτίω; 
ύπερεπαινεΐται από τούς συγγραφείς 
διά τήν σωφροσύνην της' Εγέννησε 
δε με τον Οδυσσέα τόν Τηλέμαχον 
τόν δε Πτολίπορφον, μετά τήν εκ 
Τρωάδας επιστροφίν του. διωχτείς δε 
μέχρι τέλους υπό τοϋ Οδυσσέως ε- 
φυγεν εις τήν Σπάρτην καί εκεΐϋεν 
εις Μαντίνειαν όπου λέγεται ότι 
άπείανε. Παυσ.

ΠΛΖΗΣ Ιωσήφ, Ιταλός, περίφη
μος αστρονόμος, άρχμδιδάσκαλος εις 
τό σχολεΐον τής τοϋ Παλέρμου' τό 
1801. τήν 1. Ιανουάριου άνικάλυψεν 
ενα νέον πλανίτην μεταξύ τοϋ Λιός 
καί Αρεως.

ΠΙΓΓΡΗ2 Γάλλος τό γένος, χρι
στός γεωγράφος* ουτος περιέπλευσε 
διάφορα μέρη των παραθαλασσίων 
τής Ευρώπης, Αφρικής καί Αμερι
κής, ΐνα διόρθωση τούς θαλασσίους 
πίνακας, καί προσδιώρισε τήν Γεω
γραφικήν θέσιν πολλών παραθαλασ
σίων τόπων, Εζη τό 1771. Μ. X.

ΠΙΓΙΉΣ, υιός τοϋ Κάρ, έξ Αλι
καρνασσού, αδελφός τής Αρτεμίσιας, 
γυναικός τοϋ Μχυσώλου, ός τις πα
ρενέβαλε τήν Ιλιάδα κατά στίχον 
ελεγείον, εγραψε καί εις τόν Ομη
ρον τόν άνσφερομενον Μαργίτην, καί 
Βατραχομυομαχμαν.

ΠΙΓΓΙΙΣ, Παίων, αδελφό; τον 
Μαντείου, διά παρχκινήσεω; των 
οποίων άπιφάσισεν ό Δ*ρ®ΐ°ί *Λ 
μεταναστήση τούς Πχίονας Εκ της 
Ευρώπης ς’ς τήν Λσίαν Βρόδ.
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ΠΙΓΓΗ2, υιός τοΰ Σελδόμου, 
ηγεμών τοΰ Καρικοΰ στολου εις τήν 
κατά τής έλλάδος ίκστρατείαν των 
Ώερσών. ΐίρόδτ.

ΠίΔΟΚΟΣ, Αθηναίος, πατήρ τοΰ 
Δημάρχου, Βενοτ*

ΠίΔΓΤΗΣ, εις των επισήμων 
Τρώων εκ τής πολεως Περχώτης, 
φονευθείς ύπό τοΰ Οόυσσεως, Ομ, 

ΠΪΕΛ02, υιός τοΰ Πήρου καί τή ί 
Ανδρομάχης, από τοΰ οπο ίου  χατή- 
γοντο οί μετά ταΰτχ βασιλείς τής 
Ηπείρου. Παυσ.

ΠΙΕΡΙΝ02, Ιταλός, από τήν 
Τοσκάνην, ζωγράφος εις τό σχολεϊον 
τής Γώμης, μαθητής τοΰ Ρχφαε'λου 
ος τις τόν επεφορτισεν όμοϋ με τόν 
Πεν νά ζωγραφίσωσι τό Βαδικάνον 
εις την Γωρ.ην* οΰτοι οι δύω επρο- 
ξενησαν μεγάλην τιμήν εις τόν δι
δάσκαλον των με τάς μεγαλας προθ" 
δους των* απίθανε τό 15*25,

HEVMAPJNH2 Ιωσήφ, Ιταλός! 
κάκιστος Αρχιτε'κτων, καί μηχανι 
κός, εχοηαάτισεν ό πρώτος προφε- 
σωρ τής άοχιτεκτονικής ε!ς τήν α 
καδημίαν των ώοαίων τερπνών τοΰ 
Μιλάνου" οΰτος εκτισε τό βασιλικόν 
παλάτιον, και τό με'γα θεατρον τοΰ 
Μιλάνου* άπεθανε το Ι8ί2-

ΠΚΤΡ02], Μχκεδών, ος τις πρώ
τος είσηγαγε τήν λατρείαν των 
Μουσών εις τάςθεσπιάς, πόλιν τής 
Βοιωτίας, και από τοΰ όποιου αΰται 
ώνου,άσθησαν Πιεριδες. Παυσ. 

ΠΕΤΓ02 βασιλεύς τής Ημαθίας,

ίπαρχίας τής Μακεδονίας, ήπό TJV 
όποιον ώνομάσθη καί τόεκεΐσε Ορος 
Πιε'ριον, ή Πιερία" οΰτος εγε'ννησεν 
εννε'α θυγατέρας α ί όποϊαι όφιλονεί- 
κησαν με τάς Μούσας διά τήν ώρχιά~ 
τητα καί διά εμπειρίαν τής μου
σικής των.

ΠΙΖΩΝ Γάλλος το γένος, ένδοξος 
Ιατρός καί προφε’σωρ τής εν Γαλλία 
ακαδημίας. Ηκμαζε κατά τόν δε’-  
κατον εχτον αιώνα Μ, X. Ουτος 
συνεγραψεν ολόκληρον σύστημα Ια
τρικής, οΐον, φυσιολογίας, παθολο
γίας καί θεραπευτικής. Παρετήρησεν 
οΰτος τό είδος τοΰ άνανευρύσματος, 
τό γινόμενον εκ μόνης άτονίας καί 
πλχτύνσεως των αρτηριών" ήξιωθη 
δε τοσαύτης δόξης καί φήμης, οϊαν 
οΰδείς ποτέ των ιατρών Ιλαβε, κα
θότι τά συγγράμματα του παρεδί- 
δοντο είς ολα τά σχολεία τής Ια
τρικής.

IIΙΖΖΑ Ϊ'ΟΣ Φραγγϊσκος, ένδοξος 
Ισπανός, ος τ ις τό ΐί>25. όμοϋ με 
τόν Δάγιο Αλμάγρον εκυρίευσε τήν 
Περοΰ, επαρχίαν της Αμερικής" οΰ- 
τοι οί δύω στρατηγοί μετεχειρίσθη- 
σαν τούς κατοίκους αυτής τής επαρ
χίας μέ μεγάλην σκληρότητα, καί 
έσύνχξαν άπειρου; θησαυρούς, άλλα 
επειδή δέν εσυμφωνοϋσαν εις τήν 
διανομήν των, ό αδελφός τοΰ Πιζζα- 
ρου, Φερδινάνδος τουνομα, εφονευσε 
τόν Αλμάγρον, καί ό υιός τουτο'υ 
πάλιν εφονευσε τόν Φραγγίσκον ε!5 
τό παλάτιον τής Λύμας, πολεως τής
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ίπαρχίας ταύτης, οίτος ε κτίσε και 
αυτήν την πβλιτειαν.

ΠΙΘΕΑ2, Γάλλο{, άπό τήν Μασ
σαλίαν, περίφημος περιηγητής, ός 
τ ις εταζείδευσε ocept τά 300. π . χ . 
εως είς τά αρκτικά σύνορα τής Νορ- 
βεγίας» καί άφήκεν εν σύγγραμμα 
τών περιηγήσεων του.

ΠΙΚΙΝΗΣ, Νικόλαος, εχρημάτισε 
μαθητης το ΰ περίφημου μουσικού 
Δουράντου, καί διοικητής του σκο
λείου τής μουσικής είς τά Παρίσια· 
άπεθανε τό 1799,

ΠΙΚΚΟΣ φραγγϊσκος Ιταλός άπό 
την Μιράνδουλαν, εκυριεύθη άπο τόν 
Πασερΐνο» Βονακοζη, τύρανον τής 
Μάνζουας, ος τις τον "κλείσε μέσα 
εις Ενα πΰργσν όμ,οΰ με τά δύω του 
παιδία Πρενδιπάρδην καί Τομάζον, 
καί άπεθανον άπο τήν πείναν το 
1319. «πειτα ό Πασερΐνος εφονεύδη 
είς τήν μάχην τό 1328. άπό τόν 
Αλοίζιον Γολάγα, μό τόν όποιο» ή- 
τον ένωαενος ό υιός τοϋ άθλιου Πίκ- 
κου' δύω υιοί καί δύω ανεψιοί τοΰ 
Πασερίνου, έγιναν αιχμάλωτοι, τους 
όποιους είχαν παραδωσει είς τήν ε 
ξουσίαν τοΰ Πικκου, δς τις τούς ε- 
κλεισε μέσα είς τόν ’ίδιον π'ργον, 
καί άπεθανον άπό τήν πείναν, οπού 
είχεν άποδάνη καί ό πατήρ του.

Π1ΚΚΟΣ Ιωάννης, πρίγγιψ τής 
Μιράνδουλας, είς των σοφωτερω* 
άνδρων’ είς ηλικίαν 18. χρόνων ί~ 
γνώριζε/ ακριβώς όλας τάς ευρωπαϊ
κός γλώσσας καί πολλάς τής Ασίας»

ηξευρε τήν θεολογίαν, τήν^φυσικήν, 
τήν μαθηματικήν, τήν* μαγείαν'*.λ. 
άπό τήν μεγάλο,ν του παιδείαν τόν 
«φθόνησαν καί τόν κατεδίκασαν ώς 
αιρετικό/1 άπίθανεν είς τήν Φλω
ρεντίαν εις ηλικίαν 33, χρόνων. Τα 
συγγράμματα του είσί. Σχολεία .εν 
τ 1? ά. κεφ. τής Γεννεσεως, ύπο 
τίτλω των έπταπλωνβιβλίων. Περί 
τής αξίας τοΰ άνθρώπουήβιβλ/τρία 
σύγγραμμα είς τό Πλατωνικόν συμ- 
πόσιον καί άλλο.

ΙΠΚΟΛΟΜ1ΝΗ2 Αλε'ξανδρος Ιτα
λός άπό τήν Τοσκάνην, ’ποιητής, 
ρήτωρ, φιλόσοφος, καί μαθηματικός, 
συνεγραψε διάφορα ποιήματα δρα
ματικά, καί ετ-,ρα συγγράμματα 
φιλοσοφικά, τό σύγγραμμα τής σφαί
ρας, τήν θεωρίαν των πλανιτων, και 
τήν ήθικήν των ευγενων* απεθανε 
τό 1573,

Π1ΛΑΡΙΝ0Σ Ιάκωβος Ι λ νήσου 
Κεφάληνίας, ά/ήρ είδήμον τής Ελ-
„ ·*Μ ^  - Μ  tΑηνικης, Λατινικής, Ιτα/.ικης κα ι 
Γωσσικής διαλέκτων, ακροατής των 
εν Βενετία καί Παταυίω σοφών, νο
μοδιδάσκαλος, καί Ιατροφιλόσοφος, 
περιώδευσε πάσαν τήν Ελλάδα, Γερ
μανίαν, καί Μοσχοβίαν. Εχρημάτι
σε-/ αρχίατρός Πέτρου Α. Αυτοκρά- 
•τορος Ι’ωσσίας, τοΰ Κατακουζινου, 
καί Σερπάνου, Ηγεμόνων Βλαχίας* 
ετελεΰτησεν άπό ϋδρώπικα ίέν Πα- 
ταυΐω’ εγρα-ψε Λατινιστί, νεαν 
ασφαλή μέθοδον του κεντρημάτος 
τής ευλογίας, καί Ιταλιστι, ιατρι-
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χήν διαυ9εντευμε\ην. Αφήκε χειρό
γραφον τήν περιγραφήν των ταξ: ι
δίων τον.

ΠίΛΑΤΓΗί, δ πρώτος, οςτις 
άπεφάοισε καί ίμβήκεν είς τήν αε
ροστατικήν μηχανήν, τήν όποιαν 
εφεΰρον οί αδελφοί Μοντγολφιε’ροι 
άπό τήν Γαλλίαν τήν κά. Νοεμβρίου 
1783, ύψώΟη εις αρκετόν ΰψος καί 
ήθελησε νά περάση άπό τήν Γαλ
λίαν εις τήν Αγγλίαν δμοΰ με τον 
κύριον ^ωμαν άλλ’ Ιχάθησαν άμφο- 
τεροι.

ΙΐίΛΑΙΟΣ Ιταλός, ?νδοξος προ- 
φε’σωρ τής νομικής, έχρημάτισεν εις 
τήν ακαδημίαν τής Βολωνίας" εξε- 
δωκ» ουγγράμματα περί νομικής· 
άπε’Οανε τό 1290.

ΠΙΝΑΜΟΝΤΗΣ Βρίμβάτης, κα- 
λόγηρος Δομενίκανός από τήν Βερ- 
γαμον τής Ιταλίοις, φιλανθρωπία 
κινούμενος έαύστησε τό 1252, έ'να 
κατάστημα φιλαν9ρωκικόν εκ τοΰ 
οποίου πάΐς πτωχός εδανείζετο χρή- 
ματα χωρίς να ύποπε'ση εις τήν δυ
ναστείαν τοΰ πλουσίου.

Π1ΝΔΑΡ02, υιός τοΰΣκοπελίνου, 
κατ’ άλλους δε υιός τοΰ Δαϊφάντου, 
περίφημος ποιητής, ελλην, καί ό βασι
λεύς των Λυρικών ποιητών, έγεννήίη 
ε!ς τα ς  Θήβας τής Βοιωτίας τό 500.π. 
χ. εμα9ε τήν τε'χνην τοΰστιχουρ γεϊν 
άπο τον Αασον τόν Είρμιονε’α καί άπ° 
μιαν ελληνιδα πολλά πεπαιδευαενην 
καλουμενην Μυρτιδα* λ ε'γεται δτο ά" 
πε’Οα,νεν εις το Ο ιατρόν, Εις τ * ποίημα.

τα το* Πινδάρου εύρίοκοται μία μ Ο* 
γαλειο'της, ευφορία, ίψος καί δύνα- 
μις ήτις δεν ήμπορεΐ να ίκφρασθή. 
Τό λεκτικό’·/ του είναι, κατά τόν Ο- 
ράτιον όμοίον /ε τήν ορμήν ποταμοϋ 
πολλά βίαιου, οςτις καταβαίνει από 
τά βουνά φουσκωμένος άπο τάς βρο- 
χ*ς, καί σύρει ό,τι άπαντα. & Αλέ
ξανδρος τόσον ετίμησε καί Ισεβάσδη 
τήν μνήαην αύτοΰ τοΰ μεγάλου «οι- 
ητου, ωςτε εις την καταστροφήν τ«.ν 
Θηοών, διατόπρός αύτόν σέβας, διε- 
φύλαξε τον οικον καί τήν συγγένει
αν του· άπό τά ποιήματα του σώζον
ται 45 λυρικαι φ’ δαί· ό Πίνδαρος 
εξεδόΟη μετά σχολίων, καί χωρίς 
τούτων κατά διαφο’ρους καιρούς" ί ί  
ακριβέστερα Ικδοσις είναι τής Λειψί
ας το 1811, ε’ς δύω τόμους.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ τύρανος τήςΕφε'σου, 
σύγχρονος τοΰ Κροίσου βασιλ’εως τών 
Δυδών. Α ιλ.

ΠΙΠΠΗ2 Ιούλιος, άπό τήν Ρώ
μην, μαθητής τοΰ Ρ αφαέλου, και 
εις τών κληοονοαων τής διαθήκης 
του, γνωρισμένος υπό τό όνομα Ιού
λιος Γωμάνος,

ΠΙΣΕΙΔΙΟΣ Γεώργιος. Ζ, Γεώρ
γιος Π.σείδιος.

ΠΙΣΣΟΤΘΝΗς, υιός τοΰ ϊστάσπου 
σατράπης τών Περσών, Θουκ.

ΠΙΣΚ.ΑΊΏΡ Ιωάννης εκ τής συμ
μορίας τοΰ Καλουΐ'νου, διδάσκαλος 
θεολογίας, άνήρ αύΟάδης και κενό
δοξος. Διε’φερεν άπό τόν Καλουινον 
εις τήν δ ιδασκαλίαν, πρώτον μεν



ελεγε πως ή S iK xm ivy  το» Χρίστον 
διττή «στίν, Ενεργητική καί παθη
τική, 4 Ινεργητιχή ην ε’χείνη όπο» 
tke.Se διά τά πάδη τβ», καί ελεγε 
■πως ή Ενεργητική ωφελησβ μόνον 
αυτόν, καί ή παθητική ημάς, Si* 
της όποιας δικαιούμεθα. β'. Ηκλά- 
σίς τοϋ άρτο» εις τον δεϊπνον ην 
ούσιωδώς αναγκαία, χκί «0τήν τήν 
δοξ*ν «δίχδη καί ή «\ Μαρπούργω 
Ακαδημία, αι δε λοιπαί Ακαδημίαι 
των^Καλουίνιστών τήν άπε’ρ'ριψαν. 
Γ , «δίδασκεν ότι δ Μωσαϊχός νο'μος 
πρεπει να παρατηρήται ώς πρδς τάς 
διχαστικάς εντολάς. Λ λ άπιμα- 
χρίνΟη πολύ άπό τά δόγματα τον 
Χανλουϊνο» ώς προς τον προορισμόν, 
τήν^βειαν’χάριν, τήν μετάνοιαν, καί 
άλλα τινα , καί εσύνΟεσε μίαν ίδι- 
κην \ ο υ  Κατήχησιν. Εξεδωχ* καί 
μίαν νε’αν μετάφρασιν τής Γραφής 
γεμάτην άπό_}πολλά ψε'υδη,

ΠΙΤΘΕΤ5, υιός τοΰ Πε'λοπος, βα
σιλεύς τής Τροιζήνος εν Πελοπον. 
νησω, εχρημα πσεν είς των σοφότε
ρων, καί βεοφιλεστίρων συγχρόνων 
το» άνδρων, εξηγητής των χρησμών 
καί άλλων θειων βουλών, ός τις κατά 
ϊΐανσ. συνεγραύε καί εν β-.βλίον 
πεοί ρ'ητορικών αξιωμάτων. Α’ πολδο.

ΠΙΤΤΑΚΟ.Σ, είς των επτά σοφών 
τής Ελλά6ος από τήν Μιτυλήνην, 
«σιάΟη αρχιστράτηγος εις τον πό- 
λεμον των Χθηναίων, εζήτησε νά 
μονομαχηση με τον Φρίνωνα άρχ’.' 
στρατηγόν των «χ^ρων, ος τις πολ-

λάκις είχε λάβει το βρεβεΐον είς 
τούς Ολυμπιακούς άγώνας· ή ζήτη- 
σίς του εχρίθη» δ δε Πιττχχός επίασε 
τον αντίπαλον με ενα δείκτυον, τδ 
οποίον είχε χρυμμενον είς τήν κορυ
φήν τής Περικεφαλαίας το» καί τόν 
«νίκησε, καί δί ευγνωμοσύνην οΐ 
κάτοικοι ταύτης τής πόλεως, τόν 
επρόσφεραν τήν ηγεμονίαν τής πο- 
λεωςτων αυτός δ* τήν Εδε*χ9η δί 
ολίγον καιρόν, χα! άφοΰ δδωχι νό- 
μους περιλαμβανόμενους 600 στίχους 
τήν παραίτησε’ απίθανε τό 579. 
Π. X. είς ηλικίαν 70. χρόνων.

Π1ΤΤΑΛ02, Ιατρός τις iv ΧΟή- 
ναις, Α’ριστοφ.

ΠΙΤΤΗ2 Γουλιόλμος, υπουργός τής 
Αγγλίας, ένδοξος διά τά προτερή
ματα το», καί περισσότερον διά τόν 
πατριωτισμόν το», απίθανε τό 177S, 
είς ηλικίαν 70. χρόνων.

ΓΙΙ'ΤΤΙΙΣ Βιλιάμ, τρίτος »1ός 
τον άνωθεν, ός τις ^κληρονόμησε τήν 
τόλμην τόν πατριωτισμόν, καί το 
μίσος ενάντιον των Γ άλλων* ίγεν- 
νήθη είς τήν Γαλλίαν τό 1759. είς 
ηλικίαν 3 χρόνων εμβήχεν είς τά 
πολιτικά υπουργήματα, είς τήν α
ποστασίαν τής Γαλλίας «προσπά
θησε ρ.ε κάθε τρόπον καί με δωρο
δοκίας νά ε’νσπείρη σχίσματα είς 
τήν διοίκησιν τής Γαλλίας, καί 
«πετυχεν είς τους σκοπούς του’ ί  
Αγγλία εν τοσούτω «σύναξε το»ς 
καρπούς των κόπων το». ίκ»ριευσϊ 
τήν Κεύλήν, νήσου τήί Ινδίας, την
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Μάλταν, καί το άκρωτήριον τη? κα- ό β ’. ος τις δεν ήγάπα"]τούς σοφ«3ς, 
λής όλπίδος, ενεκρωσ* το όμπόριον τδν κατεδίκασιν ώς βοκοφάντην, καί 
τής Γαλλίας μεστήν Ολλάνδαν· ά - τον εβαλεν ι ’ ς φυλακήν εις τά βα- 
πεθανε τδ 1805. σανιστήρια* β Πλατίνας άθωώθη, χαί

ΠΙΤΤΩΝ Τουρνεφορ,· Γάλλος το ό λίστες δ δ’, μετά ταϋτα τον δι- 
γε’νος, «ριστος γεωγράφος καί θαυ- ώρισε βιβλιοθηκάριον τοϋ Βατικανού* 
μασίος περιηγητής, περιήλί· την άπε'θανε τό 1481, Συνε’γρα-jis διάφοοα
Τουρκίαν. Αφήκ-ι σύγγραμμα, τδ ο
ποίον είναι κατεξοχήν άξιδλογον εις 
τούς φυσιολόγους, στεριεχεε ομο; καί 
πολλάς Ανδρωπολογικάς καί Γεβ- 
γραφικάς γνώσεις, Μάλ,λ,ον πλουσιω- 
τερος κατά τά Γεωγραφικά Ιχρημα-
τισεν* ίζη τδ 1700, Μ. X.

ΠΙΤϊ ΟΚΧμΠΤΗΪ Ζ. Σίνης.
ΠΛΑΝΡΙΑΔΗΣ [Φουλ.γε'ντίος, Α

φρικανός* ούτος συνε'γράψε μυθολο
γίαν εις βιβλία τρία* έξεδσδησαν εν 
Βασιλ.εία τδ |535. Συνεγραψε σημει
ώσεις εις τδν Βιργίλιον, εζη* το 
700. Μ. X.

ΠΛΑΤΗΡ, ένδοξος άνατόμος, |ξη 
περί τδν δεκατον έβδομον αιώνα Μ. 
X. ούτος πρώτος εγνώρισε τήν ά- 
λ.ηδή χρήσιν τοΰ εν τώ όφδκλμω 
κρυστοιλλ,οειδοΰς ΰγροϋ, άποδείξας, 
ότι χρησιμεύει είς τήν ορασιν ώς 
φακός κυρτός.

ΠΛΑΝΟΤΔΗΧ, Ζ. Μάξιμος Πλ«- 
νούδης.

ΠΛΑΤΙΝΑΣ Βάρδο) 
φημος φιλόσοφος, γνωστός κατ εξο
χήν διά τήν Ιστορίαν των Ιΐάπων 
ίω ; τοϋ Σιστου τοϋ δ*. κχΐ δ;ά -ό 
σύγγραμμά του κερί τής προφυλά
γ ω ;  τής υγείας. Ο Πάπας Παύλος

συγγράμματα* τά άπαντα του β -α
πώθησαν εν Κολωνία το 1529. καί 
1574. καί ίν  Αουανίω τδ 1572, Ορα 
περί αυτού τάς διαλ.εξ- Βοσσ. τοΰ 
Ζήνου τόμ, Α. σελ. 248.

ΠΛΑΤΩΝ, Αθηναίος, κωμικδς, ίζη 
είς τούς χρονους τοΰ Αριστοφάνους, 
Φρυνίχου, Εύπόλιδος, καί Φερεκρά- 
του. Συνεγραψε δράματα S3, Αδωνις 
Αφιε'ρων, Τρύπες, μΰρμηκες, νύ'; 
μακρά, Δαίδαλος εορτάς, Ελλάς ή 
νήσοι, Ευρώπη Ζευς, Ιώ, Κλεοφών, 
Λάιός. Λάκωνες, ή ποιηταί με’τοι- 
κοι, Μαμάκυδος, Μενελεως, Τίκας, 
Κεκρωπες, Περίαλγος ,  ποιητής , 
Πεισανδρος, Πρε'σβεις, παιδίον, σο- 
φισταί συμμαχια, σκευαί, ύπε'ροολος, 
καί Φάων.

ΠΛΑΤΩΝ φιλοσοφος περιπατιτικδς, 
μαθητής τοΰ Αριστοτελους. Διογ. 
Λαίρτ.

ΠΛΑΤΩΝ φιλο’σοφος στω'ίκδς μα
θητής Παναιτίου εκ Ρόδου, Διογ. 
Λαε'οτ,

ΠΛΑΤΩΝ μαθητής Πραξοφάνους 
και διδάσκαλος τοΰ επίκουρου. Διογ. 
Δαε'ρτ.

ΠΛΑΤΩΝ ό φιλόσοφος, όγεννήδη 
7. Α’πριλίου τδ 427, Π. X, κατή-
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γετο ino t© γένος του Κούρου, η 
έ'ΐ μήτηρ 1 «  Περίκτυώνη έκ τοϋ 
Σολωνος,- αυτός ώνομάζετο πρότερον 
μβ τό ονομα τοϋ πατρος του Apt- 
στοχλής, δ δε Σωκράτης, ως λε- 
γουσι, τόν μετωνόμχσε Πλάτωνα* 
k-φοΰ δε έγυμνάσίη είς τήν γραμ
ματικήν, εις τούς αγώνας, εις τήν 
ζωγραφικήν, μουσικήν καί ποιητικήν, 
το *0. έτος της ηλικίας του ύπήγεν 
εις το σχολείου του Σωκράτους, τοϋ 
όποιου τάς διδασκαλίας ήχουεν έως 
τόν θάνατον του, έπειτα ύπήγεν ε!ς 
τά. Μέγαρα, επαρχίαν των Θηβδν 
προς τόν Εύκλείδην, από τόν όποιον 
εσπούδασε τήν διαλεκτικήν, ή φήαη 
δε τής Πυθαγορικής φιλοσοφίας τόν 
παρεκινησε νά ΰπάγη εις τήν Ιτα
λίαν και Σικελίαν διά νά τήν σπου, 
δάση, καί Ικειθεν έπειτα εταξείδευ- 
σεν έως εις τήν Αίγυπτον, οπού έ- 
γυμνάσθη μεγάλως . είς τήν Αιγυ
πτιακήν φιλοσοφίαν άπό τόν ίερε'α 
Σε'χνουφιν είς την Πλιούπολιν* εκεί 
λε'γουσιν εδιδαχθη καί άπό τούς 
Ιουδαίους και άνέγνωσε τήν |0είαν 
Γραφήν' εκ τής Αίγυπτου έπεστοε- 
ψεν εις τήν Ιταλ.ίαν, ήκουσεν εις 
τήν Τάραντον τον Σΰριτον |καΐ Αρ- 
χήταν, ,έγνωρίσθη μέ τόν Τίμαιον 
τόν Αικρόν καί με άλλους, είσεχώρ·^ 
σε καί είς τήν Περσίαν, διά νά ϊδή 
τούς εκεί λεγομένους Μάγους* έπι- 
στρεψας εις τάς Αθήνας εσύστησε 
τήν περιφημον σχολήν τήν επονο- 
μασθϊίσαν Ακαδημίαν. Εκ τούτων

λοιπών των διαφόρων διδασκαλιών 
ίσυσττσε ένα νέον σύστημα ίδικόν 
του, τοϋ όποιου τό περισσότερον μέ
ρος είναι άπό τά συγγράμματα τοΰ 
Πυθαγόρου καί Φιλ.ολάτου, τά οποία 
ήγόρασε, ή δέ αΐρεσίς του καλείται 
Πλατωνική, ή Ακαδημιακή, ώ ; Ικ  
τής Ακαδημίας είς τήν όποιαν πα- 
ρεδισεν έν Α’θήναις* έζησεν χρονους 
80. καί άπέθανε τό 348. Π, X. Το 
σωμά του ένταφιάσθη είς τήν Ακα
δημίαν. εδόξαζεν ο Πλάτων οτι ο ί 
Ιατροί δία νά γίνωσιν Ιμπειροτάτοι 
καί αξιόλογοι έπρεπε νά ύποπέσωσιν 
είς πολλάς καί δείνας αρρώστιας 
καί νά είναι σχεδόν φιλάσθενοι. Αλ.λ 
ό ιερός Ιπποκράτης έλεγεν ό'τι ό 
Ιατρός πρέπει νά είναι βίκων τής 
υγείας, ός τις τήν υπόσχεται είς 
τούς άλλους διά νά μήν άκούση τό . 
Ιατρό θεράπευσον σεαυτον. τά' συγ- 
γράμμματά του συνίστανται εις δια, 
λόγους, γραμμένα μέ ΰφος γλυκύ- 
τατον, καί αΧ παραστάσεις του 
πλησιάζουσιν εις τό ποιητικόν, περί 
των δογμάτων καί άποφθεγμάτων 
του δρα Διογενην τόν Αοίρτιον.Τά 
σωζόμενά του^εξεδόθησαν εν Βενετία 
παρά τώ’ Δλ.δω το 1S13. καί αλ
λαχό ϋ. Ορα τήν'Κλλ. βιβλ. Ανθίμου 
Γαζή* βιολίον πρώτον σελ. 2 j7 j δ 
περίφημος ούτος άνήρ ενησχολήθη 
μεγάλως είς τήν τής ιατρικής 
σπουδήν, ώς γίνεται δήλον έ* των 
φυσιολογικών αϋτοΰ διάλογων, £ν 
οίς διδάσκει περί τής άνθρωπι-
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vmT α«ματο; οικονομία; καί nepg 
Ιατρική;., θεωρία;* Ίιως καί τό πρα_ 
χτικόν μερος,της τέχνης δεν ητον 
αύτώ^άγνώριστον, καθότι οδτε ητον 
(λείπε; καί τοί; λοιποί; φιλοσοφοι; 
τοΰ τότε καιροϋ. Εν τω Τιμαίω τοΰ 
Πλάτωνος εόρίσκομεν όναργώς την 
κυκλοφορίαν too αίματος, καί τάς 
«ρχ«; πολλών νεωτερων εόρε'οεων. 
Σονε'γραψε δε μί το'αην θαομασίαν 
*τίχνην, ώστε καί τά ίδιά too σφάλ
ματα ήδόνοοοι καί εξαπατώσι. Ο 
Κΐκε'ρων ελεγεν, προκρίνω να άπα- 
τώμαι με τον Πλάτωνα, παρά να 
ευρίσκω τήν αλήθειαν μέ too; λοι. 
πού; φιλοσόφους. Η γλοκύτη; τη ; 
Πλατωνική; φράσεω;, καί to εμ
βριθές τή ; παραστάσεω; παρεκίνησε 
τόν ίδιον να είπίί, οτι, άν . h, Ζεύ; 
ήθελεν όμιλήση μέ Αττικήν φράσιν, 
βε'βαια κατάλλον τρόπον δέν ήδό* 
νατό νά^»κφρασθή, είμή ως ό Πλά" 
των* Αλλος πάλιν είπεν. Οταν ά* 
κοόω 'τον Πλάτωνα δ.αλεγόμενον 
περί ®εοΰ καί περί αθανασία;ψυχής, 
μοί φαίνεται οτι ελάμφθη έξ ουρα
νίου τινό ; φωτός, διά να διαδωση 
ε ί; τούς θ/ητού; τα ; ακτίνα; τή ; 
θεία; άληθεί*;.

ΠΛΑΤΩΝ Μοσχοβία; καί Κάρου- 
σια; αρχιεπίσκοπος* εγραψε χρι
στιανικήν διδασκαλίαν, καί πραγ
ματείαν περί τοΰ Μελχισεδε’κ. Η/Οει 
δε περί τον δε'κατον όγδοον αιώ
να. Μ. X.

ΠΛΑϊΤΟϊ Μάρκο;, Ιταλός, άπό

τήν Ουμβρίαν εί; τό βασίλειΟν το? 
Πάπα, σοφός, περί τον Β · αιώνα 
Π. X. οοτο; συνε’γραψεν 130 κωμω
δίας, άπό τα ; όποια; έσώθησαν *1; 
ήμα; 25. γεμάται άπό ζωηρότητα* 
απίθανε τό 134. Π, X.

ΠΛΕΙΣΘ&ίΗΣ, υιό; τοΰ Ατρίως, 
ο; τ ι ;  λαβών εί; γοναϊκα τήν Αε- 
ρόπην εγε’ννησε μετ αύτής τόν λ -  
γαμε'μνον». χ«ΐ Μενέλαον* άποθα* 
νοντο; δέ νέου παρελαβε τά  παιδία 
too ό πάππο; των Ατρεΰς, τα  όποια 
άνεθρεψε καί άφήκεν ε ί; iS ik  τ$ 
βασίλειον, διό καί ωνομάζοντο άπ* 
αύτοο Ατρεΐδαι, Α’σχ.

ΠΛΕΙΣΤΛΙ'ΝΕΤΟΣ, ζωγράφο; πε
ρίφημος, Αθηναίος, άδελφό; το» 
Φειδίου. Πλούτ.

ΠΑΕΙΣΤΑΓΧΟΣ, οίό; το? βασί. 
λε'ω; τή ; Σπάρτη; Λεωνίδα, καί 
ανεψιό; του στρατηγού Παυσανία, 
ο; τ ι ;  καί τόν άνε’λαβεν επιτροπι
κό»; μετά τόν εν Θερμοπόλαι; θά
νατον too πατρό; too.

ΠΛΕΙΣΤΟΑΝΛΞ, οΐό; του περί
φημου στρατηγού των Λακεδαιμονίων 
Παυσανία, διάδοχο; τοΰ θρόνου τή ; 
Σπάρτη; μετά τόν θάνατον του 
Πλεΐστάρχοο, θουκ.

ΠΛΗ2ΙΠΠΟΣ, ‘ ε ι; των παίίων 
του Αίγυπτου. Γγιν.

ΠΛ1ΝΙΟΣ Κακίννιο; ό Β'. ,είζη 
τό 100. Μ. X. έγεννήθη ε ι; τήν 
Κωμόν, πόλιν τή ; Περσίας, εχρη- 
μάτισε μαθητή; του Κωντιλιοο, ό- 
ψωθη ε ί; τά πρώτα Αξιώματα τοΰ



βασιλείου, i r c S h i  δπάτος ε'ς την 
Βιβυνίαν eft! Τραϊανοΰ, ος τι? και 
βκνίγρ*^ ώράΐου ποίημα προς αΰ- 
-tov, ί ϊ ς  το όποιον εκαμνεν αναφο
ράν το3 νά Οπερασπίζεται τούς χρι
στιανούς ·

ΠΛ1ΝΙΟΣ Κάϊος δ πρεσβΰτερος, 
Ανήρ επίσημος καί πολυμαθέστατος, 
Ι 'ή  err! Ούεσπέσιχνοΰ καί Τούτου 
των Αύτοκρατόρων, πάρα Των δ- 
ποίων μεγάλος έτιμή^η Αιά τήν με- 
γάλην του αρετήν κα! παιΑείαν · Αέν 
έφάνη Αλλο; μεταξύ τών Γωμαιών, 
οδτε ^Λε'ον πολυμαβής, οδτε πλέον 
φιλόπονος· ή πολυμάθειά του ενηγ- 
καλίσδη «ϊσχν τήν φυσιν. Εκαμίν 
μίαν περιγραφήν όλων των ον των f  
γής, οΰρανοΰ, χάτε'ρων, θαλασσής, 
ζώων, φυτών, καί αυτών ακόμη τών 
"Αντόρων. ένησχολειτο ακαταπαύ^ως 
χχί καΤ-ολας τάς στιγμάς τη ; ζωής 
του* Αφιέρωνε τό πλεϊστον της η
μέρας εις τα καθήκοντα τοΰ αξιώ
ματος του, τάς As λοιπάς ώρας καί 
τό πλεϊστον τής νυκτός εις τήν 
σπουΑήν καί ρελε’την* οδτε αΰταί 
α ί ώραι τοΰ γεύματος έΑαπανώντΟ 
ανωφε/.ώς και χωρίς ά.άγνωσιν· εις 
τάς ιλομαδείς του περιηγήσεις'είχε 
πάντοτε πλησίον του τά βιολιά, 
τ ιΰς πίνακας καί τον γραφεα- Αέν 
Ανεγίνωσκε σύγγραμμα χ,ωρ'ς νά 
χαρτί άπάνδισρα τών περιεχομένων* 
ίχ  των συγγραμμάτων του σώζετα1
,  I .  ,  ,  <το περί κοσρου ιστορίας επ'.γραφ°· 

(*ενον, Η περίφημος αΰτη φυσική ι

στορία, εΤ.οι γενική πραγματεία 
τών ο /.των, εις τήν όποί«ν σννήγαγε 
καί συνηίροισεν ευρε5ο'Α»ς ολαςτάς 
φυσικάς παρατηρήσεις καί Αο'ξας 
των παλαιών, χατεξοχήν Αέ τοΰ 
Αριστοτελους· εΰρίσκονται Αέ εν 
αυτή μεμιγμενχ μέ τά αληθή καί 
πολλά ψευΑή καί ρυΟώΑη. Συνε’γραψε 
καί περί Αρχής κάΐ προόΑου τής 
ιατρική;· συνήνωσεν εν ταύτω τας 
τοΰ θεοφράστου καί ΔιοσκορίΑου πα
ρατηρήσεις περί φυτών χτλ. Λέγε
ται Αί ίναντιος τών δογματικών 
ιατρών, καί ΑιακώμγΑεΐ τά πολυ
σύνθετα φάρμακα, χα τεξαίρεσιν As 
τά το’τε καλούμενα Βασιλικά καί 
Χεϊρες θεών, όνοράζων αυτά έργα με
γάλης αναισχυντίας, καί γεννήματα 
αίσχροκερΑείας. Ο ρίγας ουτος άνήρ 
«τελεύτησε μέ θάνατον τραγικώτατον 
Τά 81 έτος Μ. X. Επί τής αρχήε τής 
αυτοκρατορίας τοΰ Τίτου» συνέβη A 
φοβερός εκείνος εμπρησμός τοΰ πυρι- 
πνόου Βεζούβιού όρους τής Νεαπολεως, 
όστις κατε’καυσεν ολοκλήρους πόλεις 
καί χώρας, καί τοΰ όποιουΤαί στά- 
χται~άνερρίφ9ησαν εως εις τήν Α
φρικήν, Συρίαν καί Αίγυπτον. Τότ* 
ό Γ.ι.ίνιος ναυαρχών εν Μεσίνη πόλει 
τής ̂ .Ιταλίας, ώς είΑε μαχρο’Οεν τό 
καταπυκνον και ζοφερωτατον νε'φος, 
το απο των κρατήρων τοΰ ορούς 4- 
νυΑιΑομενον, έπλ.ησίχσεν υπέρ το 
Αε’ον, Αιά νά περίεργα σίί) το φοβε
ρόν καί πιράΑοξον τής φύσεως φαι- 
νορενον. Α*ι φλόγες τοΰ πυριπνοου
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κσί άναβράζοντος ορονς άπεσφενδό- 
νιζον χαλαζηδόν πεπυρωμενας Μίτρας 
καί στακτήν* & καπνός καί ή δειώ
δης πνοή περικύκλωσαν τόν φιλο'σο- 
φον, οστις μή δυνηδείς να ε’κφύγ·^ 

τό γήρας, άπεπνίγη όλεεινως, 
καί εγινε δυσία τής τολμηοάς του 
περιέργειας. Τόν Θάνατον τοΰ φιλο
σόφου Πλίνιου περιγράφει περιστα- 
τίκως ό ανεψιός τον, δ νεώτεευς 
Πλίνιος εν τη επιστολή πρός τόν 
ιστορικόν Τάχιτον.

ΠΛΟΤΚΛΗΣ Αντώνιος, εγεννήΟη 
είς τήν Γε’ϊλ α  πολιν τής Γαλλίας 
τό 1C88, ένδοξος φιλο’σοφος, γεω
γράφος καί ιστορικός, τό σύγγραμμά 
του Ιπιγραφο'μενον θέαμα τή ; φύ- 
οεως, καί ή ιστορία τοϋ Ούρανοΰ 
άφήκαν τό όνομά τον αθάνατον, ά- 
πεδχνε τό 1761,

ΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ, περίφημος φιλό
σοφος, ελλην, σοφός, ιστορικός, καί 
ένδοξος ρήτωρ, εγεννήδη εις τήν 
Χαιρώνειαν πολιν τήν βοιωτίας, ό 
Αυτοκράτωρ Τραϊανός τόν ειχεν είς 
μεγάλην ύποληψιν, τόν ετίμησεμέ 
ύπατικήν αξίαν κ.αί τον μεταχει- 
ρίσδη , είς διαφο'ρονς μεγάλας τον 
ύποδε’σεις. ό Πλούταρχος σννε- 
γραψε πολλά αξιόλογα συγγράμ
ματα πλήρη σοφίας καί κριτικωτά- 
των σκέψεων, Σοφός τις ερωτηδείς 
ποτό, Ποιον από τά ελληνικοί συγ- 
γραμματα ήθελε σώσει, εάν όφο'οε- 
ρίζετο κοίνος απάντων όλεθρος καί 
εις αύτον εδιδετο άδεια νά σώση αό- 
νον εν' αότός απεκριΘη τούς βίους 
τοΰ Πλουτάρχου, διότι τό σύγγραμ.

6Χ
μα τούτο είναι όπέρ παν άλλο άρ- 
μοδιώτατον νά διδάξη τόν άνθρωπον 
και τήν πολιτικήν, καί τήν οικια
κήν του διαγωγήν, σώζονται.είς ήμας 
οί, παράλληλοι βίοι καί τά ηθικά 
του· ή άρίστη εκδοσις είναι τοΰ 
Βεϊήνίου εν Λειψία τό 1774. 1782* 
είς τομους U. ιδίως ο ί παράλληλοι 
βίοι εξεδό Οησαν υπό τοΰ σοφοΰ Κο- 
ραή είς τά Παρίσια τό 1815 είς 
τομους 6. μετά κριτικών σημειώ
σεων" λεγεται οτι άπεΘανε περί τό 
140. Π. X. Τοΰ πολυμαθούς τούτου 
άνδρός τά συγγράμματα δεν άπε- 
σόδησαν όλα εις ημάς, κατά τήν 
γνώμην των κριτικών εξώθησαν δε- 
καόξ Etoi περίπου. Ληπί προπάντων 
τούς φιλομαθείς ή απώλεια των 
βίων τοΰ ϋπαμινώνδου, καί των δυω 
Σκυπιώνων των Αφρικανών* Μάς λεί
πουν προσέτι α ΐ συγκρίσεις τοΰ Θε
μιστοκλέους, καί τοΰ Καμίλλου, τοΰ 
Πύρ’ρου, καί τοΰ Μάριου, τοΰ Φω- 
τίωνος, κα ί τοΰ Κατωνος τοΰ Αλε
ξάνδρου καί τοΰ Καίσαρος, Οί τήν 
σήμερον σωζόμενοι παράλληλοι βίοι 
είναι τεσσαράκοντα οκτώ τόν α
ριθμόν,

ΠΑΟΪΤΑΓΧΟΣ, .υιός τοΰ Νεστο- 
ρίου, άθηναϊος, φιλο'σοφος ye χρημάτισε 
διδάσκαλος τοΰ Συριανού τοΰ έξη- 
γητοΰ Πρόκλου τοΰ Λυκίου, "γράψε 
πολλά, ’ίδε ανέκδοτα των έλλήνων 
Ευδοκίας Μακρεμβολ.ιτίσης βασιλί
δας Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΛΟΪΤΑΓΣΧΟ, τύραννος τής



Ερέτριας εν . Εύροί* σύγχρονοί τοϋ 
Δημοαθενους·; Δημ.

Π Λ ΤΤΑ Γ<5ίΆ 3 βασιλεύς τ ις  τ η ς  

νήσου Κύπρου, Αρ ριχν.
ΠΑΩΤ1ΚΑ Πομπηία σύζυγος τοϋ 

Αυτοκράτορος Τραϊανού, υπήγε μ’ 
αυτόν είς τήν Γ ώμην, χ,αί ολοι ε- 
χροτοϋσαν τάς χειρ ας · όταν άνε’οαι- 
νεν είς τό βασιλικόν παλάτιον tins 
πρός τούς συνοδεύοντας, εύχομαι νά 
έξίλδω άπ αύτο τό παλάτιον, κα
θώς ηδη εισέρχομαι· ή φρο'νησίς της 
«κίνησε τάς κχρδίας καί των μικρών 
καί των μεγάλων· δεν εδίχδη το Ο
νομα Αύγουστέ, καθώς καί ό Τραΐ’ 
«νός· το παφήρ της πατρίδες· ή 
φιλανθρωπία της έχρησίμευσε είς τήν 
ελάττωσιν των φορών, έξ ών ήταν 
αί επαρχίαι καταβεβαρυμεναι. ούσα 
μετά τοϋ Αυτοκράτορος είς τήν Α’- 
νατολήν, μετά τόν βά/ατον του εφε- 
ρε τό λείψανον του εις τήν Γωμην* 
απίθανε τό 129. π . χ. ήτον γυνή 
άγχίνους, προσεκτική είς τό νά εί- 
δοποΐή πάντοτε είς τόν Τραϊανόν 
τάς κακίας των διοικητών εις τάς 
επαρχίας, καί εκ τούτου ε παυεν 
πολλαΐ καταχρήσεις,

ΠΛΩΤί ΝΟΣ, έκλεκτικός φιλο’σο- 
φος, εγΐνντ,δη είς την Διωκοπολιν 
τής Αίγυπτου τό 205. το 2 8 . έτος 
τής ηλικίας του έσπούδασε είς τόν 
Αααώνιον τύν Σάκκαν νρονους Π .ι I 1 , '  ,
ος τ ις  κ α τ εκείνους τούς χρονους ή- 

γωνίζετο νά ένωση τά ς  δύω φιλοσο

φίας τοϋ ΙΙλατω νος κχί Α ριστοτε-

λους δια να λείψουν από τό μίσον 
α'ί φι/ο/εικίχι· επεδύμισ* κχί τήν 
φιλοσοφίαν των Περσών κχί Ινδών, 
άλλ χποΟχνο’ντος . τοϋ συνοδοιπο’ρβυ 
του έοιάσδη νά κχτχφύγη είς τήν 
Αντιόχειαν, καί έκεϊδεν είς Γωμην,
« >» ι (Μ  ί IV*οπού αρχ/σδ να ο'.οασκη και να εκ- 
δίδη συγγράμματα, λαβών αιτίαν 
ενα των έρωτιμάτων των μαδητών 
του, είχε δε ενα πλήδος μαδητών, 
εξ ών ήτον καί πολλοί των άξιωμα- 
τικών' είς διάστημα ολίγου καιροϋ 
εύνοήδη μεγχλως ύπό τοϋ Κκίσαρος 
Γαλ.ηνοΰ, τον όποιον έπάσχιζε νά 
πείση, προβάλλων εις αυτόν, οτι 
μίαν κχτεδαφανισμε'νην πο'λιν τής 
Κχμπανιας νά τήν άνεγείρη εκ τών 
ερειπίων της, καί νά συστήση έκεΐ 
μιαν δημοκρατίαν μετά τών μαβη- 
τώντου, ήτις νά διοικήτχι κατά 
τούς νόχους καί κανόνας τοϋ Πλά
τωνος· άλλ.ά τό πρόβλημα τοϋτο 
άπεροίφδη ύπό τών συμβούλων τοϋ 
Καίσαρος. εχων δε φίλάσδενον σώμα, 
καί έπισωοευδεντων πολλών κακών, 
καί οξέων χυμών τοϋ αίματος του
r t , ν tυπεπεσεν εις πρίσματα, ουεν και 
έβιάσδη ν’ αναχώρηση από τήν 1’ώ - 
μην κατά τό 269. καί άπελδών είς 
ενα υποστατικόν ενός φίλου του είς 
την Καμπανιάν με πονους καί λύ 
πας ε τελείωσε τήν ζωήν του* συνε- 
γρα·}ε δε βιβλία 54 ήτον όμως δλΐ 
γον άμ-ελής είς τό συγγράφειν πα . 
ραχωρών τ.-ν επιδιορθωσιν εις τον 
μαθητήν του Προφύγιον ,. τ® ύφος του
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*?vat, σκοτεινόν xai δύσκολο v, xx 
δια τοδτο άπαξ I τυπωδησαν τά  συγ- 
γράμμ^τώ του* ίξεδοθησχν is  τά 
σωζόμβνα άπαντα είς την Βασιλείαν 
το 1580, Ελληνολατινιστί, άπέδχνί 
τό 270. Μ· X.

ΠΟΓΓΕΤΟΣ Βερτράνδος ίίαρδινά- 
>ης, λε'γουσιν ότι ητον υιός τον Π*, 
πχ Ιωάννου τον 22, Το 1320. ηλδεν 
είς τήν ίταλίαν με ολίγα στρατεύ
ματα καί εκυρίευσε κολλά μέρη' 

Ομοίαζε δέ κατά τα φρονήματα το/ 
Κχίσαρ% Βοργίαν, ός τις έχρτίμάτισε 
150, χρ*»βνς μετ αυτόν. μετά δύω 
χρόνους ύπεχρεώθη ν α/αχωρήση 
άπό τήν Γτχ) ίαν, χ*ί άπε'ρχσεν είς 
τήν Ανιγνών πάλιν τής Γαλλίας 
φόρων μέθ* εαυτοϋ απείρους θησαυ
ρούς, αυτός πρώτος μεταξύ των 
Καρδινάλιον εφόρετο ώς Πρίγγιψ 
εχων φύλακας, συμοούλους καί πρω- 
τοστάτορας, καθώς οί βασιλείς.

ΠΟΛΑΛΕΙΡΙΟΣ, υιός του Ασκλη
πιού, χαί αδελφός τοΰ Μαχάονος, 
βασιλεύς της Τρίχκης έν Θεσσαλία, 
είς των μνηστήρων τής Ελε’νης, ου* 
τος ηλθεν εις τήν πολιορκίαν τής 
Τρωάδος, άπεδείχθη έμπειρος Ιατρός, 
και γενναίος πολεμιστής μεταξύ 
των λοιπών Ελλήνων, λε'γεται ίέ 
οτι ο πρώτο; Ποδαλείρ ος εφερεν 
τήν χρήσιν τής φλεβοτομίας είς τήν 
Ιατρικήν, η όποια προτήτερα ήτον 
πάντη άγνωστος είς τούς πρό αυ
τού Ιατρούς. Ομ· Γλ.

ΠΟΛ^ΓΚΗΣ, υιός τοΰ Ιφίκλου,

χαί Ικγονος τοδ Φυλάχου, αδελφός
τοΰ Πρωτεσιλάου, ήγεμδν των #κ 
Φυλάχης Θεσσχλών είς τήν πολιορ
κίαν τής Τρωάδας. ©μ. 1λ.

ΠΟΛΗΣ, υιός τοΰ ϊίετίονος, εις 
των επισήμων και γενναίων Τρώα, 
διτών, φίλος τοΰ Εκτορος, τόν ό
ποιον εφο'νευσεν ό Μενε’λαος είς τήν 
«ερί Πατρόκλου μάχην. Α’πολδρ,

HOI ΑΧ, υιός τοΰ Φυλάκου, ?γ- 
χονος τοδ I φικλου, είς των Αργό* 
ναυτών, καί πατήρ τσΰ ΦίβοχτήτΟυ. 
Απολδρ,

ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΣ, υιός τοΰ Κεφχυ 
λου, χαι αδελφός πρεσβύτερος τοΰ 
ρ ήτορος Λυσίου καταδικαστείς Ιν 
Αθηναις υπό των τριάκοντα τυράν
νων να. π ιη  τό κώνειο,. Πλατ.

ΠΟΛΤΜΑΡΝΟΣ, ναύαρχος των 
Λακεδαιμονίων· 2ενοφ.

ΠΟΛΙ,ΜΟΚρ ΧτΗΣ, υιός τοΰ Μα. 
χάονος, περίφημος Ιατρός τής άρ- 
χαιότητος, ός τ ις  θεραπεύσας ποτό 
τούς κατοίκους τής Δυρεάτιδυς χώ
ρας άπό τίνος σύμβασης επιδημικής 
νο’σου ΙτιμήΟη ύπ* αυτών μετά θά
νατον με θείας τιμάς καί μό ναο’ν. 
Παυσανίας.

ΠΟΛ ΓΜΩΝ ο περιηγητής, φιλό** 
σοφος στω ϊκός, μαθητής τοΰΠαναι" 
τίου. ζήσας επ ί τής βασιλείας Πτω- 
λεμαιου τοΰ όπιφχνούς καί συγγρά. 
ψας εν Γεωγραφικόν βιολίον επιγρα- 
φόμενον, περιήγησις, χαί μίαν περι
γραφήν τής Τρωάδος, καί άλλα επ ι
γράμματα, 2τρχβ.
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ΒΟΑΤΜϋΐ) οίβ* το»
[ίήτορΟς Ζήνωνος, Χ**ασταθε!ς βα- 
« ίλ ϊΰ ί Τόδ Πόντου, καί τοΰ Βοσπό- 
ρου ύπό του Κάίσαρος Αύγουστου, 
χαί Αγρ ίπ *ά .

ΠΟΛΥΜΩΝ περίφημος φιλόσοφος, 
όγεννήθη είς την Αίτην πλησίον των 
Αθηνών· ε?ς τήν νεότητά του ήτον 
πολλά άσωτος, [χίαν ήμε'ραν όμως 
εμβ αίνων μισομεθυσμε'νος elf τ° 
σχολεΐον τοΰ Ηενοχράτους, τόσον 
εγγίχθη από [χίαν εμιλίαν τοΰ φίλο* 
σόφου περί εγχρατείας, ώστε ήλλα- 
ξε βίον, χαί ίγ ινε  πολλά ταχτικός 
είς τά  ήθη, *χ«ΐ άπεχατε'στη άξιος 
να διαδεχθή τόν "διον Ηενοχράτην 
είς τήν φιλοσοφικήν καθεδραν· άπε'- 
θχνε περί τα 2 7 j. π , χ.

ΠΟΛΕΜΩΝ, Ζ. Αντώνιος Πόλε* 
|χων.

ΠΟΑϊ 'αΓΓΟΪ, Αθηναίος τ ις , ός- 
τις έφονεύθη ίίιοχείρως χλευαστείς 
έν τδ θεάτρω υπό τοΰ Αριστοφά* 
νους, Αιλ.

ΠΟΛΙΛΡΧΟΣ, Αθηναίος τ ις περι
βόητος όιά τήν ήδυπάθειάν του χαί 
αβρότητα. Αθην.

ΠΟΛΙΤΗΣ, υιός τοΰ βασιλε'ως 
Πριάμου, περίφημο; διά τήν ταχύ
τητά  του, εις τήν άλωσιν της Τρω- 
άάος* έμονομάχισε μέ τόν Πύρ'ρον 
υιόν τοΰ Αχηλλεως χαί εφονεΰθη ύπ* 
αύτοΰ Ομ, 1λ.

ΠΟΑΛΙΣ, Αργείος, τρεμφθείς πρε- 
σβυς είς τήν Περσίαν, θουχ.

ΠΟΛΛΙΟΝΗΣ, ένδοξος ρήτωρ,

Λατίνος, τοΰ πρώτον ειίωνος π^ χ*
φίλος τοΰ Βιργιλίου χαί Ιρατιου» 
οιτινες τόν άπεθεωσαν είς τά ποιή
ματα των* ουτος συνε'γραψε τραγω
δίας, δημηγορίαν χαί μίαν ιστορίαν 
είς 18. βιβλία, τά  όποια δεν διεσώ- 
δησαν,

ΠΟΛΟΣ Μάρκος, από την Βενε
τ ία ν , περίφημος περιηγητής, εστά 
θη είς διαφόρους πρεσβείας τής ’ Α
σίας, χαί εταξείδευσεν είς τήν Περ- 
σιανν Ταρταρίαν, εις τήν Κίναν, χαί 
εις άλλα με'ρη τής Ασίας 17. χρό
νους. Τό 1295, όπε'στρεψεν εις τήν 
πατρίδα του μέ μεγάλα πλούτη χαί 
συνεγραψε τήν ιστορίαν των περιη
γήσεων του, έπιγραφομε'νην «Τά θαύ 
ματα τοΰ χόσμουο όσα αυτός είδε* 
ιστορία περίφημος, μολ'ον ότι περι
γράφει πράγματα πολλά απίθανα.

ΠΟΛΓΑΙΝΟΣ από τήν Μακεδονί- 
αν, εζη τό 1β5. π . χ . εδιδάχθη τήν 
ρηΤοριχήν’ μολονότι αμφιβάλλεται 
άν Ιχρημάτισε στρατιωτικός, συκε- 
γραψεν όμως ενα σύγγραμμα στρχ- 
τηγηματιχά, είς 8. β ιβλία, χαί 3 , 
βιβλία περί πολιτείας Μαχεδόνων 
χαί Θηβαίων, χαί άλλα τ ινά , τά  ό
ποια έχάθησαν* τά  στρατηγηματικά 
του έξεδόθησαν έλληνολατινιστί με
τά  σημειώσεων τοΰ Κασχουβώνου άν 
Αογδονω τό 1589, χαί τό 1690. χαί 
είς τάΠ αρίσια υπό Α Κοραή τό 1809 
>) Μαθηματιχός έ* Λαμψάχοα, φί
λος τοΰ Επικούρου, Πλούταρχος·^

ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, στρατηγός <5ν
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Κορινθίαν εν τώ Πελεποννησιαχώ 
πολεμώ* Θουκ.

Η0ΛΥΑΓΧΗ2, εις των Ιν Αθήναις 
τριάκοντα τυράννων, Εενοφών,

Π0ΛΥΒΙΑΔΗ2, στρατηγός των 
Σπαρτιατών ο κυριεόιιας την πόλιν 
Ολυνθον. Ξενοφ.

ΠΟΛΎΒΙΟΣ, υιός τοϋ Λυχορτου 
στρατηγού των Αχαιών* βγεννήθη τό 
150, π. χ. εις την Μεγαλόπολιν τής 
Αρκαδίας εις τήν Πελοπο'ννησον, έ- 
σπούδασε τά πολεμικά από τόν πα- 
τε’ρα του καί από τόν περίφηαον πο
λεμικόν τής άρχαιο'τητος Φιλοποί- 
μενα, ώστε νε’ος ών ετι άπεκατες-η 
δίάξιοτητα καί διοικητής τής πα- 
τριδος του, εστάλη πρε'σους προς τόν 
βασιλέα τής Αίγυπτου Πτολεμαίον 
περί τήν ρμθ , Ολυμπ. εν τοσούτο 
εξ αίτιας μιας διχονοίας μεταξύ των 
Αχαιών καί Γωμαίων ύπεπεσεν εις 
υποψίαν, καί έφε’ρΟη εις τήν Ι'ώμην 
μετά τινων άλλων* αυτή ή διατριβή 
του τον ώφελησε μεγάλως εις τήν
« ' * Ν · Ύι^οριαν του, επειοη ec/ε συνανχ^ρο*· 
φήν καί μέ τούς πρώτους τής Ρώ
μης, καί μάλιστα. με τόν Σκιπιωνα 
τόν Αφρικανόν, μετά του όποιου και 
συνεατράτευσεν εις τήν Αφρικήν’ έ 
πειτα εκαμε καί άλλας περιηγήσεις 
εις Α’ιγυπτον, Γαλλίαν καί ίσπά 
νιάν, αφοί! πρώιον ύπήγεν μΐ τό 
Γωμάικον στράτευμα εις τήν άλω- 
σΐν τής ΚαρΟαγενης, ήτις τω εδω- 
κεν ,αίτιαν να εξεφάσϊ) τήν Ατλαν
τικήν θάλασσαν* μετά τόν θάνατον

τοϋ Σκιπίωνος επεστρεψεν εις τήν 
πατρίδα του, οπού απέκτησε πάλιν

ι τ  / A * · ,την επαρχίαν του, και εχαιρετο την 
αγάπην καί εΰχαρίστησιν τών συμ
πατριωτών του. Τά συγγραμματά 
του είναι ιστορικά* άρχονται από 
τήν φυγήν Κρικομενους τοΰ Σπαρ
τιάτου, καί Φιλίππου τοϋ υΐοΰ, τοϋ 
Περσε'ως, εως τής πτωσεως τοϋ Μα
κεδονικού βασιλείου ύπό των Γωμαίων 
εις βιβλία 40, τά  όποια επιγράφει 
Ιστορίαν Καθολικήν* εκ τούτων σώ
ζονται μονον τά πρώτα «ε'ντε, εκ 
δε των λοιπών μονον τεμάχια* τά 
σωζόμενά του εξεδόθησαν τό 1781, 
εν Λειψία, καί αλλαχού,

ΠΟΛΥΒΙΟΣ, πιστός μαθητής καί 
γαμβρός τοϋ Ιπποκράτους, μετά τόν 
θάνατον τοΰ όποιου εξηκολούθησεν 
τήν διδασκαλίαν εις τους μαθητής 
του, καί κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 
Γαληνού δέν άπεμαχρύνθη από τάς 
γνώμας τοΰ πενθεροΰ του* μεταξύ 
των συγραμματων τοΰ Ιπποκράτους 
μερικά, καθώς τό περί φύσεως πα ι
διών, περί γονής, περί παθών κα  ̂
διαιτης υγιεινής είναι τοϋ Πολυβίου, 
τά όποια διά τήν αξίαν των τιμών- 
τα ι ώς γνήσια τοΰ Ιπποκράτους.

ΙΙΟΛΎΒΟΣ, βασιλεύς τής Κόριν
θου, τοΰ όποιου ή γυνή Μερόπη, ή 
II-ριβοία άνεθρεψε τόν Οίδίποδα 2οφ.

ΠΟΛΥΒΟΣ , εις τόν μνηστήρων 
της Πηνελόπης, τόν όποιον εφόνευ- 
σεν ό Ευμαεος,· Ομήο. ΟS.

ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ, Θάσσίος, υιός καί



μαθητής του Αγλαοφωντος, ζωγρά
φος περίφημο<> *ΰρ«®!,ί  *** τ^ ' Λ0* 
λιν τω» ΑΑν·ϊ» ΙζωγράφΜί κατά 
χάριν τήν ποιχίλην στοά», η ως λε’- 
γουσιν ίλλο ι τό θησαοροφυλάκιβν. 
Αί εικόνες του παρίστανον πάντοτε 

άξιολογώτερα συμβάντα των 
Τρώω»- Ουτος δεν επληρόνετο Si 
αΰτας ζήλον κινούμενος, μολονότι 
δέν ητο πλούσιος, καί τας εχάριζεν 
είς τούς ίίλληνας άμισθί, όθεν και 
ή βουλή των Αμφιτρυόνων εις *»- 
ταυ,οιβήν τοΰ γενναίου τουτου κινη- 
ματος άψήφισ* ν »  τρεφη*®1 ο Πο- 
λΰγνωστος κίά να εχη καταλυμα 
άνεξοδον ο9εν -πέρα καί εόρίσκεται 
δαπάνη πάντοτε τοΰ δηαοσίου.

ΠΟΛΓΔΧΜΑ2, υιός του Νικιου 
εκ Θεσσαλίας, περίφημος αθλητής, 
νικήσας πολλάκις εϊς τούς ο’λυμ- 
πιακούε αγώνας καί πνίξας ίδιοχεί- 
ρως *πί τοΰ ορούς ϋλόμπου ενα 
φοβερόν λε'οντχ- λεγεται ότι «πλα
κώδη άπό ενα βοονόν καί ά-εθανε 
εΰοισκν'μενος μέσα εις ενα σπήλαιο» 
μέ τινας άλλους συντρόφους του . 
Πλάτ.

ΙΙΟΛΓΔΑΜΑΣ, υιός του HavQiou 
καί της Φροντίδος, αδελφός τοΰ 
Εΰφόρβου, είς των επισήμων χαί 
άνδρειοτερων Τρωαδιτών , «μπειρος 
οιωνοακοπος,, καί έπιστήδιος φίλος 
τοΰ Εκτορος φονευθείς υπό τοΰ Α’ί- 
οίν τος. Ο μ.

Π.0ΛΤΔΚΚΤΗ2 πρεσβΰτερος, υίος 
τοΰ Εΰνομου βασιλεύς της Σπάρτης,

αδελφός του νομοδετου Λυκούργε» 
και πατήρ του Χαριλάου, τον όποιον 
ίπετρόπευσεν ό Λυκούργος ανήλικόν 
οντα μετά τόν θάνατον τοΰ βασι
λείες. Πλοότ. Παυσ.

ΠΟΛΪΑΕΪΚΗΣ Ι’ουλιος, από τήν 
Ναύκρατον τής Αίγυπτου· εζη τό 
180. Μ, X. εδιδάχθη παρά τοΰ πα « 
τρός του τήν έκλεκτικήν τέχνην, ήτις 
όξετάζε» τάς λε'ξείς καί φράσεις, καί 
μετεπειτα ύπο τοΰ σοφιστοΰ Α’δρι- 
ανου τήν σοφιστικήν , ειχεν μίαν 
λεπτότατη» φωνήν τήν όποιαν ήαεζε 
πολύ δ Κομμοδος Καϊσαρ, καί διά 
τοΰτο τόν διώρισε διδάσκαλον τής 
ρ ητορικής είς τας Αθήνας- εχρηαά- 
τισε δε κχί διδάσκαλός του πρό τής 
Αυτοκρατορίας του, καί πρός αυτόν 
συνεγραψε καί τό ονομαστικόν. Ο" 
Λουκιανός τόν εγγίζεί ειςν τόν διά
λογον του Λίξιφάνους' εζησ» χρόνους 
85. φαίνεται οτι συνε’γραψε πολλά 
καί διάφορα βιβλία κατά τήν] μαρ
τυρίαν τοΰ Σουΐδα, άλλα παρατη- 
ρεϊται ως κριτιχώτερος των άλλων 
παρά συγγραφεΰς. Το ονομαστικόν 
του συνιστάμενον άπό δέκα βιβλία 
δυσώδη, είς τό όποιον εξηγεί τάς 
Ονομασίας διαφόρων ϊν τ ω ν  Τό δό 
χρονολογικόν του επιγραφόμινον με 
τό ίδιον δνομα, είναι άλλου νεωτε- 
ρου τίνος χριστιανοί; βονιονύρίοο <τύγ—* 
γραμμα εξιδόθη £ν Β ί»ιτ ί*  πείρά 
σ^Ά λδω  τό ΙβΟϋ κ*? έν Φ|*Υ*- 
<$ρτ μετά- διαφόρων σημειώσεων.

ΠΟ&ΔίΗΆ, θυγάτηρ-τοδ'Μελεά. *
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γρου καί της Κλεοπάτρας» γονή τοΰ 
ΙΊρωτεσιλάου μετά τον θάνατον τοΰ 
Οποίου έφονεύδη ίδιοχείρως.

ΠΟΛΪΔΩΓΟΣ, υιός της Αλκμή
νης· ερωτηδείς διατί οί σπαρτιάται 
ώρμouv μ ί μεγαλοψυχίαν είς τούς 
κινδύνους, έπειδή, εΤπεν, έμαθαν νά 
σεβωνται περισσότερόν τούς άρχων- 
τάς των παρά να τούς φοβώνται.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Βιργίλιος, Ιταλός 
από τό Ούρβΐνον, γραμματικός καί 
ιστορικός κάλλιστος* συνε'γραψε τήν 
ιστορίαν τής Αγγλίας’ άπε’δανε 
τό 1555,

ΠΟΛΪΔΩΓΟΣ, άδελ.φός τοΰ ίά -  
σονος» τυράννου των Φερων έν Θασ- 
σαλία. Εενοφ.

ΠΟΛΪΔΩΓΟΣ υιός τοΰ Κάδμου, 
Βασιλεύς των Θηβών, καί πατήρ 
τοΰ Λάβδακος* Απαλ.δρ.

ΠΟΛΪΔΩΓΟΣ, ό νεώτερος υιός 
τοΰ Πριάμου Βασιλε’ως τής Τρωάδος 
καί τής Λαοδοης, τόν όποιον υπε- 
ρηγάπα ό πατήρ του, έφονεύδη εις 
τήν μάχην υπό τοϋ Αχιλλεως. 
Ομ. Ιλ.

ΠΟΑΪΕΪΚΤΟΣ, κωμικός, συνε'
γραψε ποίημα δεατρικόν, Ηνίοχος, 
ήτοι περί τοΰ πως διοικεΐν καί κυ
βερνάν τούς χαλινούς των ίππων 
τής αμάζης, καδώς λε’γει ό Αδη- 
ναϊος εις τούς δειπνοσοφιστάς*

ΤΙΟΛΪΖΗΛΟΣ, κωμικός, συνεγρα- 
ψ ϊ δραματα, Δημοτυνδάρεως καί 
Μουσών, Διονύσου, Αφροδίτης κοίί 
Αρεος γονάς.

ΙΙΟΛΪΚΑΛΑΣ Γεώργιος U  Κε- 
φαληνίας ιατροφιλόσοφος, άτροατής 
των εν Παταυίω σοφών, είδήμων 
τής Ελληνικής» Λάτ'νικής, Ιταλι
κής, καί Γωσσικής διαλέκτων, οστις 
παρόι τοΰ μεγάλου Πέτρου Γωσσιας 
επε'μφδη πρός Δημήτριον Καντεμή- 
ρην διά τόν κατά τοΰ Αχμετ πόλε
μον· εχρημάτισεν αρχίατρός Αικα
τερίνης Α· Ρωσσίας-

ΠΟΛΪΚΑΓΠΟΣ εις των επισήμων 
καί πρωτων διδασκά'λων τής εκ
κλησίας* εχρηματισε μαδητής του 
αποστόλου Ιωάννου του Θεολογου, 
ος τις καί επίσκοπον Σμύρνης άπε- 
κατε'στησεν· έλαβε τόν μαρτυρικόν 
δάνατον Οπό τοΰ Καίσαρος Μάρκου 
Αύρηλιου Αντωνίου είς τόν διωγμόν 
τοϋ χριστιανισμού περί τά 1φ7, ΐ  
κατ’ άλλους περί τίι 1 ίΐφ· Ϊά  συγ
γράμματα του είναι μια επιστολή 
μετά των τοΰ Ιγνάτιου ε/.δ&δεισα, 
καί άλλα τενα, τά όποια έχάδησαν* 
έξεδόδη ή επιστολή πολλάκις Ελ- 
ληνολατίνίστί εν Λουγδονω τό1085 
καί άλλαχοΰ.

ΠΟΛΪΚΑΩΝ, υιός τοϋ Λε'λεγος, 
ος τις άφήσας είς τόν αδελφόν του 
Μύλωνα τήν Λακωνίαν ήλθε και ε- 
ούστησε τό βασίλειον τής Μεσση
νίας Παυσ.

ΠΟΛΪΚΛΕΙΤΟΣ περίφημος άγαλ- 
ματοποιός εξ Αργους, ή κατα τινας 
έκ Σικυωνος, επί τοΰ μεγάλου Πε
ρικλεούς , ευδοκίμησε μεγάλως εις 
τήν εργασίαν τοΰ μαρμάρου και
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χαλκοί! ύποβαλών πρώτος *ις ατα- 
δερούς κανόνας τας αναλογίας τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος· κατεσκεύασε 
£» άγαλμα. τ»ΰ Δορυφα'ρου λίγθμ.5- 
νον, το δπαον ονομάζεται ύπο των 
αρχαίων κανών τοΰ Πολυκλείτου . 
Διάφορα εξαίρετα έργα άναφε’ροντα1 
τοΰ μεγάλου τούτου τεχνίτου άπα 
τον Παυσανίαν καί Πλίνιον , τα 
πλ.εΐστα εκ χαλκοΰ κατασκευασμε'να. 
Εκτός τής άγαλματοποιίας ή τον καί 
αριστος άρχιτε'κτων, οίκοδομήσας εν 
μεγαλοπρεπές δε'ατρον είε το ιερόν 
άλσος πλησίον τής Επιδαυρσυ. Λουκ. 
ΙΙκμαζε περί τα 43 j. Π. X.

ΠΟΛΥΚΛΗΣ, ποιητής καί στρα
τηγός των Μακεδο'νων ε’φονεύδη ε’ς 
την μάχην των Αίτωλών,

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ. υιός τοΰ Αίακοΰ, 
περίφημος τύρανος τής Σάμου· εζη 
το 540, Π. X. επί τής βασιλείας 
τοΰ Μεγάλου Κύρου καί Καμούαο υ, 
έφονευσε τον αδελφόν του, ητον πλού
σιος καί έμπειρος πολεμικός ευδό
κιμων εις τάς επιχειρήσεις του, τε'- 
λος άπατηύείς υπό τοΰ Σατράπου 
των Περσων Οροιτου με ίποσχεσιν 
τοΰ να συμμαχήση μετ’ αύτοΰ κατά 
τοΰ μεγάλου β^σιλεως ήλθεν εις τήν 
Μαγνησίαν, αυτός δέ συλλαβών αυ
τόν τόν έχρεμασε εις τό όρος Μυ- 
κάλην. Ηροδ.

ΠΟΛΪΚΡΑΤΠΣ, Αθηναίος, περί
φημος ρητωρ, έπαγγελλίμενος τάς 
διδασκαλίας του Σωκράτους, ς-οα- 
ψε περί Ανύτου καί Μελίτου.

ΠΟΛΥΚΡΑΤΙΔΗΣ, βτε ύπηγεν 
αντιπρόσωπός μέ άλλους πρίσβεις 
ε’ς ενα βασιλε'α’ 4ρωτη9είς, άν ύ· 
πήγεν ίδιαιτε'ρως η δημοσίως, άπε. 
κρίδη με ετοιμότητα, άν έπιτύχω- 
μεν τόν σκοπο’ν μας παρ’ρησιαζομε- 
9α ως κοινοί πρε'σβεις, άν δέ «ποτύ- 
•χωμεν, ως ιδιαίτεροι.

ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ. Α’γινήτης, έν
δοξος στρατιώτης εις τήν κατά των 
Περσων μάχην. Ηρο'δ,

ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ, Αθηναίος πεμφ9είς 
πρε’σβυς πρός τόν βασιλ,ε’α των Μα- 
κεδονων Φίλιππον. Δηχ.

ΠΟΛΥΚΤίϊΡ, υιός τοΰ Αιγύπτου 
καί τής Καλιάνδης. Απολδρ.

ΠΟΑΤΚΤΩΡ, υιός του Πτερελ.άου 
δ κατοικησας μετά τοΰ Ιδάκου καί 
Νηριτου τήν νήσον Ιδάκην, ορύξας 
επ' αυτής μίαν βρόσιν εξ’ ής οί κά
τοικοι έλάμβαναν τό ΰδωο. Ομ, Οδ,

ΠΟΑΥΜΗΔΠ, βυγάτηρ τοΰ Αυ- 
τολυκου, ;·ναΙ γονή τοΰ Αΐσωνος με
τά τοΰ όποιου εγρννησε τόν Ιάσονα.

ΠΟΛΥΜΗΔΗΣ, δεσσαλο'ςτις άπο 
τήν Λάρισσαν. Θουκ,

ΠΟΛΥ.4ΝΙ12 πατήρ του περίφη
μου στρατηγοΰ των Θηβαίων Επα- 
μινώνδα, ε’κ πενιχράς καί άφανοϋς 
οικίας των Θηβών, παρά τ ι ί  όποί.ρ 
εζη ώς Ομηρος ό μετά ταΰτα βα
σιλεύς των Μακεδο'νων Φίλιππος. 
Ιίλούταο.I

ΠΟΛΪΜΝΠΣΤΟΣ ίπίσημος πο
λίτης της νήσου Θήρας, Σαντορίνης,
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πατήρ του Βχτζου, i  δεμελιώασς 
τήν πόλιν Κυρήνην 2ν Λιυύα. Πινδ.

ΠΟΛΥΛ1ΝΗ2ΤΟΣ £λ)ην ποιητή 
ίυλοφώνιος, ίζη περί τήν ί8 .  Ολυμ. 
επενβησεν εν είδος ασμάτων, τα 
όποια Ιψάλλοντο διά *οΰ Δύλοΰ ό- 
νομχσδίντα άπ χυτοί! Πολυμνήστι* 
άσματα· Αριστ.

ΠΟΛΎΜΝΗ2ΤΩΓ, βασιλεύς τω , 
Θρακών, καί άνήρ τής Ιλιόνης δυ. 
γατρός του Πριάμου, προς τον ό
ποιον επεμψε .τον νεωτεραν υιόν του 
Πολύδωρον εις την πολιορκίαν τής 
Τρωάδος διά να φυλακή Sup.

Π0ΛΥΝΕΙΚ02 , Λακεδαιμόνιός 
τ ις , πρε’σβυς τοϋ στρατηγοί! θίμ- 
βρωνος. Εενοφ!

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ, υϋς τοΰ ΟΙδίπ·- 
δος, καί τής ΟΣοκάστης, καί αδελ
φός τοϋ Ετεοκλεους, ος τις διωχδείς 
υπό τούτου από τον Ορονον τωνΘη. 
βων Ιφυγε προς τόν Αδραστον 5α- 
σιλεα τοϋ Αργους, τοϋ όποιου ?λα- 
βεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αρ- 
γείαν, συμμαχήσεις μετά των Ιπτά 
■ηγεμόνων των ίκστρατευσαντων κα
τά των θηβων, διά νά λάβη τόν 
πατρικόν θρόνον, τόν.. όποιον κατε- 
κράται αδίκως ό Ετεοκλής εκεί μο- 
νομαχήσαντες άμφοτεροι εφονεύΟη- 
σαν, τό δε πτώμα τοΰ ΙΙολυνείκους 
εθαψε κρυφίως ή αδελφή του Αντι
γόνη. Ομ.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ δυγάτηρ τοΰ Πριά
μου, τήν όποιαν ερασβείς ό Αχιλλεύς 
καί δόλων νά τήν λαβ·ρ εις γυναίκα

εμβήκεν. εις τήν Τρωάδα, ό δε Πά· 
ρις τόν ίφόνευσε μέσα είς τόν ναόν 
τοΰ Απόλλωνός. Μετά τήν άλωσιν 
τής Τρωάδος δ υιός του Πύρροςεϊδ» 
εις το όραμά του οτι πρεπει νά βυ- 
σιασδή ή Πολυξένη καί οΰτως τήν 
έσφαξαν επί τοΰ τάφου του Αχιλλεως. 
Εύρ. ό δε Φολόστρατος άναφόρεί 
οτι προ τής άλώσεως ήλθε μόνη καί 
εσφάγη επί τοΰ τάφου τοΰ Ηρωος 
λεγουσα ότι δεν ήδελεν επιτύχει άλ
λον ώς τόν Αχιλλεα.

Π0ΛΥΕΕΝ02, βασιλεύς τής Η* 
λιδος εν ΓΙελοποννήσφ, Απολδρ, 

Π0ΛΥΕΕΝ02 υιός του ΑγασΟε. 
νους, καί εκγονος τοϋ Αύγείου, εΓς 
των μνηστήρων τής Ελένης καί ή- 
γεμών των Επειων είς τήν πολιορ
κίαν τής Τρωάδος, ϊς  τ ις  Ιπιστρό- 
ψας ευτυχώς είς τήν πατρίδα του 
εγεννησ.ε τόν Αμφίμαχον, Ομ. Ιλ.

Π0ΛΥΕΕΝ02 ναύαρχος των 2υ- 
ρακουσίων. Εενοφ,

ΠΟΛΪΕΩ, γυνή τοΰ Δαναού, εξ 
ής εγόννησε 13. θυγατέρας. Απολδρ.

ΠΟΛΥΞΩ, πιστή φίλ.η τής βα- 
σιλισσης Υψιπύλης έ* τής νήσου 
Λιμνου, ήτις τήν ξσυμβούλευσε νά 
ύντοδεχδή είς τήν νήσον της τούς 
Αργοναύτοις, δτε ούτοι διόβαινον 
αϋτοίϊν. Απολδρ.

ΙΙΟΑΥΞΩ, γυνή τοΰ Τριπτολόμοι» 
καί αυγγενής τής ωραίας Ελένης, 
τήν όποιαν λεγεται οτι εχρεμασε 
μετά ταΰτα ή Πολυξόι επί τίνος δέν
δρου διότι εδανατώδη'ό σύζυγός της
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εις τήν πολΐομίί*ν ΐ ί{  Τρωαδος- 
Παυσ. ■

nO&X&QlTHZ* ι«ός τοϋ Πειρι- 
θόου, .€»Λ εως των Λαπίθων καί 
της Ιπποδάμειας «* ·εσσαλίας, εις 
-των μνηστήρων της Ελένης εκστρα- 
τεΰσας κ«ΐ αυτός είς τήν Τρωάδα 
με 40. -πλοία, όπου είς διάφορους 
μάχας εδειξε ικανήν ανδρείαν' μετά 
τήν «λωσιν ελδων μετά τοϋ Λεον- 
τίου εις τήν Παμφυλίαν εχτισε τήν 
πόλιί Ασπενδον.
ΛΟΛϊ ΠΡΕΙΙΩΝ, περίφημος Κλη
τής εν Αθήνχις. Λονικ.

ΠΟΛΤίΠΕΙ'ΧΩΝ ουτος μετά τον 
βάνατον τοϋ Αντιπάτρου διωρισθη 
Αυτοκράτωρ τής Μακεδονίας, εστά- 
Οη καλός πολιτικός είς τάς όποθι- 
βεις τής « ίλή ς , μόλον ότι ήτον 
υστερημένος τόλμης χαΐ φρονήσεως,

ΠΟΛΪ2ΤΓΛΤΟΣ από τήν Μακε
δονίαν* α ϊτ ό ς  -ςπροσφιρε» νδωρ είς 
τον Λαρεϊον όταν άπ ί θνησχεν, ό δ» 
γεννχΐος βασιλεύς τόν ειπεν, αυτή 
είναι δίέμ» έσχατη δυστυχία τό να 
μήν ήμπορω νά σό άντευεργετήσω, 
καί άφοΰ τόν παρηγγειλε νά εΐπ^ 
μερικάς παραγγελίας καί είχαριςή- 
οεις εις τόν Α’λεξανδρον επίασε τήν 
χεϊρά του χαί τόν είπε* ίδοΰ τόμο
νον οημεϊον τής ευγνωμοσύνης μ®,, 
καί αγάπης, καί είδΰς *ξεπνεν®εν. 
ΠΟΛΓΓΓΟΙΙ02 στρατηγός των  ̂Λα
κεδαιμονίων. Εενοφ.

ΠΟΛΪΦΗΜΟΣ, νι'ός ,ο ί Ελάτου 
κατά_τό» Απολλωνίαν, κατά δέ τόν

Ισοκράτην καί Ευφορίονα υιός Οο- 
σςιδωνος’ βΰτος ίκ τιαεν είς τήν Μυ- 
σίαν όπαρχίμν τής Βιθυνίας μία», 
πολιν, τήν οποίαν ονόμασαν Κίον 
άπό τόν ομώνυμόν της ποταμόν* ά- 
πε’θανεν είς τόν πόλεμον τής Σχυθί- 
ας, ύ ς  λε'γει ό Νυμφόδωρος.

ΠΟΛΪΦΙΏΝ, αδελφός ή θειος τοϋ 
1 ασονος τυράνν.ου των Φερων εν Θεσ
σαλία, το» όποιον ούτας διιδεχθη 
μετά βάνατον. Εενοφ,

ΠΟΛΪΧΓΟΝΙΟΣ άπό τήν Αντιό
χειαν τής Συρίας, καί αδελφός Θεόδω
ρου τοϋ Μοψουεστινοΰ’ ασκητής ών ά- 
νε’βη είς τόν ε πισκοπ ικόν θρόνον τής 
Αμασείας τό *10· ζήσας καθαρόν καί 
αμωμον βίον, απίθανε τό 431. Μ. 

X. σώζονται ύπό τό όίΟμά του μερικά 
τεμαχιχ εξηγήσεων είς τήν σειράν τοΰ 
Ιώο, ένας πρόλογος καί τινα είς τάς 
Παροιμίας, είς τόν Ιερεμίαν, Εζε- 
χιήλ, Λανιήλ, ' καί είς το άσμα 
των ασμάτων, τά όποια όξεδοθησιιν 
υπό Ιω'άννου Μεουρσίου εν Λεϋδα τό 
1617, καί εν Γοττιγγία τ»  1738,
HOWΠIIΙΟΣ ό Μεγας, υιός τοΰ Πομ- 
πήίου τοϋ Στράβωνος καί τής \ου~ 
κιλιας* κατηγετο άπό ευγενή οικο
γένειαν' όγεννηθη τον αυτόν χρόνον 
με τόν Εικςρωνα' όταν ίπε'στρεψεν 
νικητής απο την Αφρικήν δέν Λ - 
χαριστήθη είς τάς τιμάς, με τάς 
όποιας τόν όδεχθη I  Σίλλ,ας, χ<« 
μ ί τό όπίΟετον Με'γχς, διότι 4 Ρ φ '  
πήΐος δέν ήτον άπό τήν ****
βουλευτών, διά το3το εΤπεν, ο Συλ-
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λ.ας δέν ήξεύρει οτι περισσότερον τ ι
μώντας οσοι λατρεύουν τον ήλιον ό
ταν δύη» σεβρά όσοι τον λατρεύουν 
Οταν άνατε'λλ·»)· έξολοθρευσε τούς 
χειράτας, έ,ίκησε χολ.λάχ,ις τον Μι- 
θριδάτην. ί  προχώρησε νικητής εις 
τήν Μηέίαν, Αλβανίαν καίίβηρίαν, 
ΰχε’ταξε τούς Κολχους καί Εβραίου? 
καί ύχίστρεψ εν εις τήν Ιταλίαν με 
τόσην δύναμιν καί μεγαλειότητα, 
όσην Ούτε οί Ρωμαίοι, ούτε αύτός 
ό ίδιος ήθελ,εν έλπισεf  ελεύθερος ά- 
χό στρατεύματα εμβήκεν είς τήν 
χόλ,ιν ώς Ιδιώτης, καί απλούς χο
λ ίττς καί τόν έίεχθησαν μέ μεγά- 
λην χαράν δ Πομχήϊος έχανηγτ,ρι- 
σε τούς θριάμβους του τρεΤς ημέρας 
κατά συνεχείαν μέ μεγάλη> μεγα- 
λοχρε’ χειαν* ήγε'ρθη τέλος χάντων 
μεταξύ αυτοΰ καί τοΰ Καίσαρος ζή" 
λος τής ύχεροχής, οςτις έστάθη α ί
τ ια  τοΰ χερκρήμου εκείνου χόλε μου 
όστις συνε'βη είς τάς πεδιάδας των 
Φαρσάλων, οχου ό Πομχήι'ος ενική* 
θη τό 4 8 · X.· μετά τήν μάχην
έφυγε μέ ενα χλοΐον είς τήν Λ*γυ- 
χτον, καί έκεΐθεν δ’Ινός πλοιαρίου-, 
το οποίον τον εστειλεν δ εκεί βασι
λεύων Πτολεμαίος, : ήλθεν είς τήν 
οικογένειαν του λίγων τα αξιοση
μείωτα τοΰ Σοφοκλε’ους, οτι οςτις 
χηγαινεί είς οίκον Ινος τυράννου, 

μο) ον οτι πηγαίνει Ιλεύθερος 4χο- 
κσθίστβταί αιχμάλωτος· 'έχληγώθη 
*σχά»ως Από τίνα ίσμπρόνιον καί 
ά'πε'θανε.

ΠΟΜΠΑΝΑΖΗΣ Πέτρος Ιταλός α
χό τήν Μάντοβαν, κάλλιστος φιλό
σοφος, κλλ ίφερημενος χαθαρ ας ίρ- 
μηνειας^χρος σαφήνειαν· συνε’γραψεν 
εν βιβλίον εχιγραφόμενον χερί αθα
νασίας τής ψυχής, τό δχοϊον είχε 
μεγάλην φήμην, άχεθανε τό 1οζ6,

ΗΟΜΠΟΝΙΟΣ, ένδοξος χολεμιφής 
Γωμαϊος· έχαρουσιάσθη είς τόν Μι- 
θριίάτην " χαταχληγωμόνος ,  καί δ 
βασιλεύς τόν εχρότεινε v i Slop ίση 
καλόν ιατρόν έχι συμφωνία του να 
γίνηΐφίλος του, διά v i τόν ίατρεύ- 
ση , άλλ’ δ Πομχονιος άχεκρίθη, 
θέλεις έχει τήν φιλίαν μου οταν γε- 
νης φίλος καί των Ρωμαίων' έξη τό 
87, χ . X.

ΠΟΝΙΑΤΟΒΧΚΗ2 Ιωσήφ, ανεψιός 
τοΰ βασιλε'ως τής 2-βεκίας ουτος δ 
Πρ ·-) γιψ ύχό τήν ύχηρεσίαν τής Αί- 
ουστριας εχολε'μησε μέ ανδρείαν κα
τά των Τούρκων'.. τό 1788. έλαβε 
τήν κυβε'ρνησιν των ' στρατευμάτων 
τής Πολωνίας καί ένίκησε τούς I* άσ
σους, ελαβε με'οος είς τήν κατά τό 
1812, 181.3. γενομε’νην μάχην καί 
έδειξε μεγάλην ανδρείαν είς τήν μά· 
χην τής Λειψίας· θε’λω, ν’  χχεράση 
μέ τόν ιχχον του τόν χοταμόν Ελ
βαν έχνίγη είς ηλικίαν 8λ. χρόνων, 
μέ τόν τίτλον γενικός άρχιστράτη- 
γος τοΰ στρατεύματος τής Πολ,ώνι
ας, καί Πρωστάτωρ τής Γαλλίας.

ΠΟΝΤΟΝ Ο 2 Ιωάννης Ιταλός, κα- 
λός ιστορικός, συνε’γραψε τήν ιστο
ρίαν τοΰ πολέμου μεταξύ Φερδινάν-
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δύο και Ιωάνν#> άπή Μ» Αίδεγαυίαν 
πβλι* της Γαλλίας, καί διάφορα άλ- 
>.a ποιήματ** άπε'θανεν εις τήν Νε- 
άπολιν το ΐ503.

IIONTJSZ Γιάκομος, . περίφημος 
ζωγράφος, κατ’εζοχήν εΐς πεδιάδας 
καί ζώα. απίθανε τδ 15c,3.

ΠΟΝΤΙΦΙΞ Μάξιμος, είχε τήν 
επιστασίαν των πολιτικών καί τών 
θρησκευτικών τάξεων* εδίδετο }ε τ° 
άξιωμα τοϋτο εις ενα από τούς ίχλε- 
λεγμενους Ποντίφικας εΐς τήν Αρ
χαιρεσίαν τοΰ δήμου· ήέκλογή το» 
έγίνετο από τδ γένος τών Πατρικίων 
άφοϋ δε ό δήμος υπερισχυσεν έλαβε 
τδ δικαίωμα να προβιβάζεται είς 
των είγενών τά αξιώματα, τδ ό-εΐον 
ήξιωθη καί αύτος τδ £00, ό με’γας 
λοιπόν Ποντίφηξ είχε τήν φροντίδα 
τών άφοροντων γενικώς την θρησκεί
αν, διορίζων τας τάξεις καί εξηγών 
τά μυστήρια* διε’ττατε τήν τάξιν τοΰ 
χρόνου, έφρόντιζε περί τινων κεφα
λαίων τοΰ γάμου, καί έδιδε τήν ά
δειαν* πρδς τοΰτοις είχε δικαίωμα 
νά έχη τδ αξίωμα τοΰτο διά βίου’ 
καί νά αήν εχη άλλον ομοιον εις 
τόν βαθμόν τοΰ αξιώματος του* ποδς 
τοΰτοις δεν ήδύνατο νά έξε’λθη άπδ 
τήν Ιταλίαν* ό Κάσος όμως πρώτος 
τών Ποντιφίκων παρεβη τδν νόμον 
τοϋτον καί οί ακολουθεί βασιλείς ή- 
κολοόθησαν τδ παράδειγμα, δεν ήδύ- 
νατο νά είσελθϊ) καί εις δεύτερον γά
μον, οΰτε νά ιδη ή να έγγίση σώ
μα νεκρόν,

ΠΟΠΕ3 Αλεξλνδρος, περίφημος 
ποιητής άγγλος, έγεννήθη ε!ς τδ 
Λονδίνο» άπδ εύγενή καί παλαιάν 
οικογε'νειαν" οί γονείς το», τδν έσπού- 
δασαν με τούς πλε'ον πεπαιδευμένους 
διδασκάλους τής Αγγλίας, καί αυ
τός έδειξε μεγάλην κλίσιν εις τήν 
ποιητικήν* εΐς ηλικίαν i-f χρόνων 
εσΰνθεσεν ενα πυίημα καί εις τδΐβ 
έτος τής ηλικίας το» εξε'δωκε ποι
ήματα, τά  όποια εφάνησαν εΐς τούς 
Αγγλους όμοια μδ τά τοΰ Θεόκριτου, 
καί αέ τά τοΰ Βιργιλίου* έαννθεσεν 
έπειτα τδν Μεσσίαν ποίημα θειον», 
μετε'φρασεν εις στίχους Αγγλ,ικοΰς 
τήν Ιλιάδα καί Ο'δύσσείειν τοΰ όμη
ρου καί άλλα διάφορα ποιήματα* 
απίθανε τδ ι744,

ΠΟΙΙΙ/λΙΟΣ Καιος, εστάλη άπδ 
τούς Ι’ωμαίους εΐς μίαν έπιστολήν 
πρδς τδν βασιλε'α Αντίοχον, με τήν 
όποιαν τδν έπρο’σταζον νά σηκωση 
τά στρατεύματά του άπδ τήν Αίγυ
πτον καί νά άφήση τά ορφανά παι- 
δία τοΰ Πτολεμαίου πληρεξούσια τοΰ 
βασιλείου* ό Αντιοχος άνεγνωσε τδ 
γράμμα καί άπεκρίθη ότι άφοΰ δμη- 
λήση με τούς συμβούλους του θελεΐ 
τώ δώση τήν άπο’κρισιν, ό δε Πο- 
πήλιος φοβηθείς μήπως άποβληθή ή 
προσταγή τών Γωμαίων, άπεκρίθη 
με θυμόν, κάμνων ενα γύρρν μέ τή» 
ράβδον του περιξ τοΰ βασιλ.ε'ως* *δω 
στάσου, καί εδώ ομίλησε με τους 
συμβούλους σου* έθαύμασαν ολοι εις 
αυτήν τήν τόλμην του, και ο Αντί-
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οχος χωρίς να  λάβη καιρόν νά σμι- 
λήση με τούς «υμβούλους του τον ύ· 
πεσχόδη να χάμη όσα έπιδυμοΰν ο* 
Ρωμαίοι* το'τβ ό Πομπήλι ο; μέ με
γάλη» ταπείνωσιν έναγκαλ ισδεΐς τον 
βασιλέα, άπόδειξε σημεία αγάπης 
καί φιλίας.

ΠΟΡΡ ΕΤΑΝΟΣ Γιλβόρτος, ίπ ί-  
βκοπος Πικταυϊων, όστις εις μιαν 
συνόλευσιν των εις τήν επαρχίαν του 
κληρικών, μέ τήν, ομιλίαν, τήν ό
ποιαν εϊπεν, ανακάτωσε καί ίσμιξεν 
ούκ όλίγα περί Τριάδος, δια τά  ό- 
π·ΐα  κατηγορήδη από. τούς δύω αρ
χιδιακόνους του, Αρν ολδον καί Κά- 
τωνα, ώς εναντία τοΰ κάΥβνος τής 
καθολικής εκκλησίαςλαλήσας* τούτ» 
δέ υπήγε καί είς τάς άκοάς τοΰ Γ . 
Ευγενίου. Δόγματα δέ αυτού προσε- 
γραψαν ταϋτα. Α. εβεβαιωνεν την 
δντος ουσίαν, νά μήν ηναι θεός. Β . 
α ΐ των προσώπων ιδιότητες νά μήν 
ηναι αυτά τά πρόσωπα? Γ . τά δεο- 
λογικά πρόσωβα νά μή κατηγορών- 
τα ι, ήτοι v i μήν άποδίδωνται εις 
κάμμίαν προτασιν. Δ . ή δεία φυ- 
σις νά μήν έσαρκώβη. Εκφαυλίζει 
τον άνδρώπινον μισδόν από τον Χρί
στον, διά τήν πίστιν των μυστηρί
ων τής εκκλησίας, λόγων, οτι ούδείς 
βαπτιζεται, είμή μόνον εκείνος ος- 
τ ις  σώζεται, καί αλλας πολλάς φλυ
αρίας · Περί τούτου, συνηδροίσδησαν 
δύω σύνοδοι, μία μεν εις τό Παρί- 
σιον, καί άλλη εν Βήγοις, παρόντος 
καί Ευγενίου τοΰ Γ ,  οπού καί άνε·

φάνη αιρετικός. Ηνδει Λερί τον δ·- 
κατον δεύτερον «ίωνα Μ·. X, Ορα 
περί τούτου Διονύσιον τδν ΙΙεταυϊον,

ΠόΡΡ’ΟΣ Παύλος Ιταλός/".άπατά 
Μιλάνον, ίνδοξος τυπογράφος, πρώ
τος, δςτις εζόδωκε σύγγραμμα πο
λύγλωσσον τδ 1516. ότύποσεν είς 
τήν Γένοβαν τό ψαλτήριο» είς τό«· 
•αρας γλώσσας, Εβραϊστί, Ελληνι
στί, Αραβεστί, καί Χαλδαϊστΐ, ά- 
πόθανε το 1540;

ΠΟΡΣΗΝΑ.Σ, βασιλεύς "τής Ε- 
τρουρίας, ίπολιόρκησε τήν Γώμην, 
διά νά συστήση τον Κιρκονιον εις 
τόν δρονον, τό όποιοι ήδελε κατορ
θώσει, άν ή ανδρεία τοΰ Μουκίου 
καί των μετ’ αδτοΰ δέν τόν έβίαζε 
από φόβον ν’ άναχωρήση.

ΠΟΡΤΑΣ Ιωάννης, Ιταλός άπό 
τήν Νεάπολιν, περίφημος φιλόσο
φος, καί γραμματικός ί/δοξος, έ- 
σύνδεσε σύγγραμμα φυσιογνωμικόν, 
ούτος εφεύρε τόν χρωματισμόν- τοΰ 
σώματος* άπόδανε τό 16|5. όξε’δωκε 
διάφορα συγγράμματα.

ΠΟΓΦγΓΙΟΣ, δ περιφημότατος 
φιλοσοφος τοΰ αίώνός του, .εγεννηδη 
εις τήν Βάτανα πόλιν τής Συρίας 
τό 233. Ιουδαίος τό γόνος· είς τήν 
τρυφερόν του ηλικίαν ήκουσε τόν 
Ωριγόνην, μετά τοΰ όποιου [επήγεν 
είς τάς Αθήνας, οπού ευρών τόν 
Λογγϊνον διδάσκοντα ίμεινε ποιρ’ 
αύτφ, καί ήκουσε τήν ρ’ητορικήν, 
μετά τχΰτα άπελδών είς την Ρώ
μην ήκουσε τόν φιλοσοφον Πλωτϊ-



vov, ός Tt( t jy  ίγάπησβ μεγάλως, 
καί τόν *νε*ισ-«ύδη όλην τήν επ ι
διόρθωσή 'r**v συγγραμμάτων τον* 
επειδή Si 5to μελαγχολικής κρά- 
ϋίας, Ιπιστηριζομε'νης ά ς  τήν Πυ- 
θαγορικήν καί Πλατωνικήν Ηβικήν, 
κατήντησε νά μισήστι τον εαυτόν του, 
καί ζητών νά έλευθερώσ^ τήν ψυ
χήν του άπό την φυλακήν τοϋ σώ
ματος του, άπεφάσισε να γενή αυ- 
τοχειρ* άλλ* ό Πλωτΐνος τον εσυμ* 
βούλευσε να ύπάγη εις τήν Σικελίαν, 
καί περιελθών έχει, έγνωρίσθη έπειτα 
μετή τίνος Προ'βου, όπου άνε’γνωσε 
καί τήν θείαν Γραφήν έπειτα ά- 
νεχώρισεν εις τήν Αφρικήν καί πάλιν 
επεστρεψεν εις τήν Ρώμην διδάσκων 
τήν φιλοσοφίαν καί τήν Ρητορικήν, 
οτε έγραψε καί τον βίον τοϋ διδα- 
σκάλου του Πλωτίνου’ η τον Ιμπει- 
ροτατος ε!ς όλα τα είδη τής μα- 
θησεως, καί των ωραίων τεχνών, καί 
έπιστημών, τής θεολογίας καί των 
κατ* αυτήν αίρε'σεων, περί των ό
ποιων τούτων όλων συνε’γραψεν ίρ- 
μηνειας, αί περισσο’τεραι των όποιων 
«χάθησαν· Τά σωζο'ριενα is  τούτου 
είναι α. βιος Πυθαγόρευ, β \ βίος 
Πλωτίνου, γ '. περί εποχής εμψύχων, 
δ . επιστολή προς Ανιβόνην τόν Αι
γύπτιον, ε'. εισαγωγή εις τά συγ- 
γρα[χρΛτα του Πλωτίνου, φ . Ομη- 
ρικα ζητήματα, ζ\{Ηθική ερμηνεία, 
ή. νυμφών άντρον, 9 ', τεμάχια περί 
της Στυγος, ι. εισαγωγή εις τάς 
πεντβ φωνάς, ιά, ερμηνεία εις τάς

κατηγορίας του Αριστοτελαυς, . ig\ 
δπόμνημα εις τά. άρμβνι«« too 
Πτολεμαίου, ιγ  , εισαγωγή εις τήν 
τετράβιβλον τοϋ Πτολεμαίου* όξεδό- 
θησαν τα διεσπαρμε’να μετά σημειώ
σεων καί παρατηρήσεων ώπό Αουκφ 
έν Ρώμη τό ΐ630, καί άλλαχοΰ* 
όρα τήν £λλην. βιβλιοθ. Ανθίμου 
Γαζή βιβλίον β · φύλ. 16. απίθανε 
δέ τό 300. Τό «ραιάτεράν του σύγ
γραμμα είναι τό κατά τώ» χρι
στιανών.

Π0ΡΦΪΡΙΙ2Ν, Αρχαίος βασιλεύς 
τής Αττικής* λέγεται ότι έβασίλευε 
πρό τοϋ Ακταίου, κτίσας ενα ναόν 
τής Αφροδίτης. Παυσ.

ΠΟΣΕΙδΩΝΙΟΣ Αλεξανδρεύς, φι
λόσοφος στωϊκός, έχρημάτισε μα
θητής τοΰ Ζήνωνος τοϋ Κιττιε'ως» 
έγραψεν ιστορίαν τοϋ Κυρηναϊκού 
πολε'μου καί Πτολεμαίου, καί μελε'- 
τας ρητορικής.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ, Ο’λβιοπολίτης , 
σοφιστής καί ιστορικός* έγραψε 
περί τοϋ Ωκεανοϋ, περί τής Τυρι- 
κής καλούμενης χώρας, Αττικής ι 
στορίας βιβλία 4· Λιβυκα βιβλία II.

Π0ΣΕΙΔΩΝ10Σ άπό τήν Συρίαν, 
Ρόδιος καλούμενος, διότι διίτριοεν 
εις τήν νήσον τούτην, όπου ό Πομ- 
αήϊος καί Κικέρων ^στάθησαν 4- 
κροαταί του τό 702. άπό κτίσεως 
Ρώμης* συνε'γραψε περί κινητής σφαί
ρας* κατά δυστυχίαν όμως δεν άπε- 
σώθη κάνίν των συγγρ*μμ*των T0W*

ΠΟΣΙΔΙΠΠΟΣ, εις *ών «ωμικών 
22
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ποιητών'· τή< νέας κωμωδίας, από
τήν Κάσάνδρειαν-' τ ις  Μακεδονίας, 
υίάς του Κυνίαρου* έζη το 200 Ή. 
X, ήρχισβ μετά τρεις χρόνους μετά 
τόν βάνατον τοΰ Μενάνδρου v i Si. 
δάσχη τάς χωμφδίας του, ίχ  των 
όποιων σώζονται τεμάχιά τινα ίκ - 
δεδομε'να *ν Ιίαρισιοις το H53.

Π0ΣΙΔ1ΠΠ02, ποιητή; επιγραμ
μάτων, ex Σικελίας, τοΰ όποιου εύ- 
ρίσαονται ίπιγοάμματά τινα εις 
την συλλογήν τοΰ Μελεάγρου. Φαβρ.

ΠΟΣΣΕϊΐΝΟΣ Αντώνιος εκ Μαν
τόνας, εκ τοΰ τάγματος των Ιη
σουιτών, οστις διά τήν πολιτικήν 
του επε’μφβη παρά Γρηγορίω 1Γ . 
προς πολλούς βασιλείς τής Ευρώπης 
διά μεγάλας ύποβε'σεις, Σώζονται 
τοΰ αύτοΰ μία ιερά βιβλιοβήκη, καί 
μια ιερά προπαρασκευή, καί μία πε
ριγραφή των ιερών χειρογράφων πα
σών των βιβλιοθηκών τής Ευρώπης

ΠΟΣΤΟϊΜΙΟΣ Μάρκος, Κρε’συτος, 
Λατίνος, ο περιφημότερος τών όσοι 
«κυρίευσαν τό βασίλειον τών ‘ Ρω- 
μαιών’ ό δε Βαλεριανός βέλων νά 
έξασκήση εις τήν διοίκησιν τών 
πραγμάτων τον Κορνηλιον Βαλε- 
ριανον τον ίγγονον του, τόν διώρισε 
στρατηγόν τών Γαλλικών στρατευ
μάτων, ύπό τήν οδηγίαν καί συμ
βουλήν τοΰ ΙΙοβτουμίου, ό δε Κορ- 
νηλιος ευδοκίμησε μεν, άλλ’ άφαι-t ■» * ι t ,ρεσας απο τους στρατιωτας τα 
λάφυρα, εκινησεν αποστασίαν, καί 
εφονεύίη’ έκηρΰχ^η δέ Αύτοκράτωρ

ό .Χ

ό Ποστουμιος■■ το aC i; Μ, X, είχε
δε καί υιόν ϋς τις τον «μ*ι*ζ« κατά 
πάντα’ τό δέ 2t>7. εφονιύβηβανάμ- 
φο’τεροι παρά τής στρατιάς.

ΠΟΤΑΜΩΝ Αλεξανδρεύς, φιλόσο
φο,'ι Κ η  προ τοΰ Αύγουστου, καί 
μετ’ αυτόν ίγραψεν υπόμνημα εις 
τήν πολιτείαν τοΰ Πλάτωνος.

ΠΟΤΑΜΩΝ Μιτυληναΐος, υιός τοΰ 
Λ εισβο'νακτος, ρήτωρ περίφημος, 
εστάθη σοφιστής εις τήν Τ’ώμην 
επί Καισαρος Τιοερίου, έγραψε περί 
Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, Βρούτου 
εγκώμιο ν, Καισαρος ίγκώμιον, καί 
περί τελείου ρήτορος.

ΠΟΤΑΜΩΝ , από τήν Νίκαιαν, 
φιλόσοφος τής αίρε’σεως τών ίκλε- 
κτικών, οΰτω καλούμενιι, διο’τ ι ο- 
ξελεγον από κάβε σχολ.εΐον, ό,τι 
τούς έφαίνοντο δτι πλησιάζουν πε
ρισσότερόν εις τήν άλήβειαν· έζϊ, τόν 
11 . αιώνα πρό X.

ΠΟΤΕΜΚΗΝ, Γρηγόριος Αλέ
ξανδρος, εγεννήβη τό 17ό6 εις τήν 
Σμουλε’σκον πολιν τής Λεχίας, ένδοξος 
διά τα στρατιωτικά επί τής βα- 
σιλίσσης Αικατερίνης τής Β . ουτος 
επρόβαλεν εις αύτήν, καί έκτισε 
τήν πολιν Χερόνην τό ΐ773 , τήν 
πσρεκίνησε προσέτι τό ΐ787. καί 
έκαμε πόλεμον κατά τής Τουρκίας, 
ό δε Ποτεμκήν εφερεν εις τήν μι* 
κράν ταρταρίαν ΙόΟ. χιλιάδας ‘ Ρωσ- 
σους, τήν όποιαν επλημύρησε από 
*Τμα, καί εκυρίευσε τήν Οκτζακοβ,
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φ*ν»ύσ*ς 25. χιλιάδας Τούρκους ·
έηίίχνι t# X796.

ΠΟΪΒΑΙ02 άπό τήν Συρίαν, ίζη  
,4  60. Π. X. μιμογράφος ίριστος· 
ίφερΟη ε;ς την ‘ Γώμην δούλος, καί 
ήλευθορώΟη μετ ολίγο* διά τών 
μιμητικών του ποιημάτων, άπό τ* 
όποια ειώΟησαν λείψανά τινα , εχδυδ. 
•ίς τήν Λειψίαν τό 1&22.

ΠΟϊΕΕΒΕΛΛΟΣ Γάλλος ε’πίση- 
μος περιηγητής τοΰ αίώνός του. 
Περιήλβιν τήν Πελοπόννησον, ολον 
τό Αίγαϊον πέλαγος καί διάφορους 
£λλους τόπους καί πέλαγη. Συνε- 
γραψεν ακριβώς περί πάντων των 
υπ% αΰτοΰ περιηνηΟέντων τόπων καί 
iW l ίΐ*  και γεογραφοών χάρτην. Ην- 
in  περί τον δέχατον ογδοον αιώ
να. Μ. X.

110ΎΛΚΗΣ Λουίζης, χάλλιστος 
ποιητής Ιταλός από τήν Φλωρεν
τίαν’ άπίύανε περί τό τέλος τοΰ ιε\ 
α’.ώνος.

ΠΟΪΠΠΙΝΟΣ Μάρκος Κλαύδιος 
Μαξίμιος, όγεννήθη από ενα Χαλ- 
κέα τό ^64. Π. X. γενόμενος i t  
στρατιωτικός έξ ιδίας αρετής έπεβ- 
βιβάσίη εις τά ανώτατα άξιώμχτα· 
έγινε πραίτωρ ύπατος, χχί τής Γώ· 
μης έπαρχος, καί πολλών επαρχιών 
διοικητής, ε’ς τ ι ς  όποιας ε’δειξεν 
άχραν δικαιοσύνην· μετά i t  τόν 6ά- 
νατον τοΰ Γορόιανόΰ τό 2%"}. τόν 
έκήρυξεν Αύγουστον ή-Γερουσία, δια 
νά έλευΟερώση ίο !9νος άπό τήν 
τυραννίαν τοΰ ΜαξιίΑ'.νου, τοΰ όποιου

φονευίε'ντος εχηρΰχ9η Λυτοκράτωρ, 
καί ηλΟεν εις τήν ‘ Γώμην· ίνώ ϊ «  
έτοιμάζετο νά 'κίνηση κατά τώ* 
Περσών,’ εστασίασαν οι Πραιτωρινοί 
καί τον έφόνευσχν τό 238. εις ηλι
κίαν 7vj. χρόνων.

ΠΟΪΠΑΙΟΣ, Κορνήλιος ‘ Γουφΐνος 
Μάρκος Κούριος.

ΠΟ^ΠΛΙΟΣ Κλαύδιος Ποΰλχρος, 
υιός τοΰ Αίπι'ου. Κλαυδίου Καίχου, ύ
πατος τών ‘Γωριαίων τό 2 ιΟ, Μετά 
του Λουκιου 1 ουλίου Πολλου συνυ— 
πάτου, ίνιχήθη ‘4ιά βαλάσϊης είς τήν 
Σικελίαν άπό τούς Καρχηόονίους* 
[λιτά ταΰτα έπίχειρίσύη με τό ξίφος 
είς τάς χειρ ας νά προσβάλη, άλλ’ό 
Καρχηδονιος Α’σόρουβάλης βοηθούμε* 
νος άπό τήν Οέσιν τοΰ τόπου έβύίι- 
σε πολλά πλοία τών ‘ Γωμαίων καί 
έλαοε περί τούς 1Μ. αιχμαλώτους*, 
δ ϋ  όεισιίαίμων λαός δπεδωκεν αυ
τήν τήν δυστιχίαν είς τήν ασέβειαν 
τοΰ Κλαυόίου, επειδή έρρ’ιψεν είς τήν 
θάλασσαν τούς οιωνούς, ίεράς όρνι
θας, 59:ν μετά τήν επιστροφήν το“ 
τόν έπαυσαν άπό τήν άρχήν, καί τόν 
χατεδικασαν νά πληρώση μίαν πο
σότητα μεγάλην διά πρόστιμον,

ΠΟΪΦΕΝΔ0ΛΦΙΟΣ Σαμουήλ, I -  
στάόη εις μεταξύ τών Γερμανών κα- 
6ώ; δ Ογκος Γρόζιος μεταξύ των 
Ο’λλανδών, ο ίστί ποιητής τοΰ συγ
γράμματος επιγραφόμενον “  Περί 
τοΰ φυσικού δικαιώματος τής »'·ρΊ· 
νη; καί τοΰ πολέμου,« έγεννη^η το 
1 -3 1. είς τήν Γ»ρμανίαν, και απ«- 
ίχνεν είς τό Βερσλϊνον το 16^,8·
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ΓΙΡΑΙ ΝΕΣΤΟΣ» υιός του Λατί. 

νου, καί εγκονος του Οδυσσε'ως έκ 
της Κίρκης, εκ τοΰ όποιου ώνομά 
σδη ή εν Γταλία πόλις Πραίνεστος. 
Στε’φ.

Π ΡΑ2ΑΓΟΡΑΣ πατήρ του ποιη- 
τοϋ Θεόκριτου, θεοκρ.

.ΠΡΑΗΙΑΣ άγαλματοποιός, Αθη
ναίος, μαδητής τοΰ Καλάνου. Παυσ,

ΠΓΑ2ΙΑΑ!μ ΑΣ, πάππος τοΰ Αλ- 
κιδάμου εξ Αίγίνης, Πίνδ.

ΤΙΡΑΕίΘΕΑ, δυγάτηρ τοΰ Φρασί- 
νου καί της Διογενείας, γυ*ή τοΰ βα- 
σιλε’ως τής Αττικής Ερεχδε’ως. Απολ,

ΠΡΑ2ΙΘΕΑ, δυγάτηρ τοΰ Λεώ εν 
Αίθήναις, δυσιασδεΤσα ριετά των άδελ. 
φών της υπέρ τής σωτήριας τ*ης πα
τρικός. Αίλ.

ΙΪΡΑΕί'ΛΕΛΣ, πατήρ τοΰ Εενα* 
γόρου έξ Αλικαρνασσού· Ηρόδ.

ΠΡΑΞΙΛΑΑ, ριία των λυρικών 
ποιητρκόν, γεννηδεΐσα ό’ς τήν ΣυΛυ- 
ωνα* ήνδει το 4 4 8 , π . X. συνεγρα- 
ψε διδυράμβους, τραγωδίαν εις ευω
χίαν, καί χορούς, διά τα όποια καί ε- 
δαυμάζετο ώς λεγουσιν* σώζονται υπό 
το ονομά της ποιήματά τινα σκολιά, 
τριμμετρα επιγραφόμίνα, τα όποια 
οξεδοδησαν εν τη συλλογή των 8y. 
νεά ε’νδάζω» γυναικών τοΰ Βολτ ίου 
Ορσινίου.

ΠΡΑΒΗΤε ΛΗΣ, περίφημος γλύ
πτης τής αρχ.αιο'τητος·. επαινείται 
παρ όλων των παλαιών συγγραφέων 
8 ΐ ί  τά  αγάλματα του ότι ήααν το-, 
«ον θαυμαστά, ώστε δεν ήμπόρει τις

να διακρίνη ποιον ητο τό καλήτ* 
ρον, ώστε έκ τούτου έθεώρει και 0 
ίδιος τούς διαφόρους βαθμούς τής τε. 
λειότητος των. τό άγαλμα τής Αδη. 
νας εις τήν πάλιν τήςΚν.δου τοσον ε τ ι. 
μίδη,ώστε ό βασιλεύς ΝικΟμήδηςε- 
πρόβαλεν εις τούς κατοίκους ταύτης 
τής πόλεως νά τούς έλευδερωση α
πό τον φόρον, τον όποιον έπληρο- 
ναν εις αυτόν, άν τοΰ έδιδαν αυτό 
το άγαλμα, άλλ αύτοί έπροτίμησαν 
νά πληρονουν τον φορον* εις τον τεχ
νητήν όμως δέν ήτο τοΰτΟι το τε* 
χειώτερον, διότι η Φρίνη λαβοΰσα 
τό έλέυδερον απ’ αυτόν νά έκλ.έξη τό 
καλήτερόν του άγαλμα, μετεχειρίσδη 
στρατήγημα διά νά τό γνωρίση· συν- 
ήργησε νά δώσουν εϋδησιν εις αυτόν 
ότι έβαλαν φωτιάν εις τό οΐκημα ό
που αυτός έδοΰλευε* τότε ώς παρά- 
φρων έφωναξεν, απελπίζομαι άν αΐ 
φλόγαις κατεκαυσαν τον Σάτυρόν 
μου καί τον Ερωτα* ή Φρίνη μα- 
δοΰσκ τό μυστήριον τοΰ Πραξιτε- 
λους, τόν ησύχασε, φανερώνουσα εις 
αυτόν τό στρατήγημά της, καί τόν 
υπεχρεωσε να τήν δώση τόν Ερωτα* 
εζη τό 364, Π. X,

ΠΓΗ3ΑΣΠΗΣ, εις των έπισήμων 
Περσών, υπουργός τοΰ βκσιλε'ως Καμ- 
βύσου, ό φονεύσας τόν μάγον Σμε'ρ- 
διν. Ηρόδ.

ΠΓ1ΑΜΟΣ, υιός τοΰ Ααομεδον. 
τος, βασιλέως τής Τρωάδος, ος τις 
ειχ* πενήντα υιούς, έκ τούτων ο* 
έπισημότεροί ήσαν οΐ άκολουδο*,
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®κνωρ, Ιΐάρις* Τρώΐλος, Δηίφοβος, 
Ελενος* μετά τήν άλωσιν τής Τρωά
δας αφοΰ Ιφονεόθησαν όλοι οί υιοί 
του» ίφονεύθη χάΐ αυτός ίζ  α ίτιας 
τΛ  Πάριδος, Ζ. Εκάβη.

ΠΙΤΜΑΤΙΑΙ02, Φραγγϊσκος, Αμ- 
χΐτεχτων, καί ζωγράφος περίφημος, 
έγίννήθη εις τήν Βολωνίαν, πάλιν 
της Ιταλίας το 1490. εστάθη μα
θητής τοϋ Ιουλίου ’Ρωμαίου* άπε'θα. 
νε το 1570,

ΠΡΙΟΤΛΗ2 Βενιαμίν· Ιταλός από 
την Βενετίαν, ένδοξος γραμματι
κός, συνε' γράψε τήν ιστορίαν της 
Γαλλίας από τόν θάνατον Ενρίχςυ 
τεο τετάρτου εως το 1664 ούτος 
εσυνείθιζε νά λεγη ότι δ άνθρωπος 
εις τρία πράγματα είναι υποκεί
μενος, ή ψυχή εις τούς θεολόγους, 
τό σώμα εις τούς Ιατρούς, τα  πλού- 
τη εις τούς νομικούς.

ΠΡΙΣΙΜΑΚΟΣ) Καισαρεΰς, γραμ
ματικός περίφημος, εχρημάτισε δι
δάσκαλος της Λατινικής Γλώσσης 
εις τήν Κωνσταντινούπολή· εζη τό 
530* Μ· JX. τα  συγγράμματα του 
εξεδόθησαν εν Λειψία τό 1820.

ΠΡ12Κ02, ποιητής ένδοξος* ου- 
τβς είχε συνθέσει ενχ υμνητικόν ποίη· 
μα είς τόν θάνατον τοϋ Γερμανικού, 
διά τό όποιον εφιλοδωρήθη μεγάλος* 
μετά παρέλευσή καιρού ήαθε',ησε 
μεγάλως ό Καίσαρ Δροϋσος, οθεν ό 
Πρϊσκος ήτοιμασεν ετερον ποίημα 
τού θανάτου του, άλλ ό Δροϋσος 
Ιατρεύθη, ό δε ποιητής παραχινού-

μένος £πό κενοδοξίαν δεν ήθε’ληβε 
νά χάση τούς όπαίνους τού ποιή
ματος του καί τό άνέγνωσε εις μίαν 
συναναστροφήν γυναικών Ρωμάναν, 
τό όποιον μαθάντες [οί Γερουσιασταε 
τόν κατεδίκχσαν παρευθύς εις θά
νατον εζη τό lij· Μ. X.

ΠΡΙΣΚΟΣ θράξ* ίζη τό 47ΐ. ρή- 
τωρ καί σοφιστής περίφημος της 
Κωνσταντινουπόλεως, ός τις εστάλη 
καί πρε'αέυς πρός τόν Αττίλαν υπό 
Θεοδοσίου τοϋ νέου· συνε'γραψεν ό π ι
ε τολάς βυζαντινής ιστορίας, καί τόν 
κατά τοϋ Αττίλα πόλεμον εις 7 , 
βιβλία, τά  όποια ίχάθησαν* σώζον
τα ι μονον έκλογαί τινες, εις τάς ό
ποιας περιγράφει την πρεσβείαν το» 
διεξοδικωτατα* εζεδόθησαν ί ζ  αϋτών 
τεμάχια τινα ίν  Παριοίοις είς τό 
σώμα τής Βυζαντίδος το i6 q 8 *  

HP0A1PE2I02 ,  σοφιστής χρι
στιανός, εχρημάτισε περίφημος δι
δάσκαλος είς τάς Αθήνας, και i t - 
δάσκαλος τοϋ Μεγάλου Βασίλειο», 
καί αγίου Γρηγορίο» τοϋ Ναζηαν- 
ζηνοΰ* όταν ό Ιουλιανός άπηγάρευσεν 
είς τούς χριστιανούς τάς επιστήμας» 
εξαίρεσε μόνον τόν Προαιρίσιον διά 
τό προς αϊτόν σέβας, δπί συμφωνία 
όμως τοϋ νά διδάσκι$ μόνον χριοτια* 
νους* μεταξύ των άλλων συγγραμ
μάτων του, άναφόρουσι καί ενα i f *  
κωμίον της *Ρωμης, διά τό 
καί αγαλμα από Ορίχαλκο*^ Ιστ^- 
σαν είς τιμήν του-

ΠΓΟΔ1ΚΟΣ ό Ζηλομβρίανός I «μ*
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πεσών ί ’ ;  φδισιν, και μίξα;' πρώτο; 
των άνδρώπων τήν γυμναστικήν «ι; 
τήν Ιατρικήν, μακρόν «ποίησε τον 
θάνατον αύτω, καί τοϊ; όμοίω; 
νοσοοσι. Πλουτ.

ΠΙΌΔίΚΟί, άπο τήν νήσον Κε'ω, 
*κ πόλε ως Ισυλίδο;, φιλοσοφο; φυ
σικό; καί σοφιστή;, επιστήμων έμ
πειρο;, σύγχρονο; Δημοκρίτου του 
Αβδηρίτου καί Γοργίου, μαδητή; 
τοΰ Αβδηρίτου Πρωταγορου, ο; τ ι;  
πιών κώνειον άπεδανε, διότι δια— 
φθείρε τοΰ; νε'ου;, φαίνεται καί βι
βλίο? αυτοϋ Προδίκου επιγραφο'μενον.
- ΠΡΟΘΟΗ ΝΩΓ, υίο; τοΰ Αρειλύ- 
Κου, . ε ΐ; των δηβαίων ήγεμόνων εν 
τη πολιορκία τή ; Τρωάδο;, Ομ.

ΠΓΟΙTOS, υίο; τοΰ Αβαντο;, 6α. 
σελεύς τοΰ Αργους, αδελφός δύδιμο; 
τοΰ Αχ: ίσιου, καί βασιλεύ; τής Τιρύν- 
θου εν Αργολίδι, οςτί; διωχδεί; ύπό 
τοΰ αδελφού του i f  υγε» εις τήν Λυκί· 
αν προ; τόν βασιλέα Ιωβάδην, του 
cfcoiou ελαβε τήν δυγατε'ρα εις γυναί
κα, καί δια βοηδεία; του άπε'κτησε 
παλιν το βασίλειόν του. Ομ, Ιλιάδ.
■· ΠΡΟΚΑΤΖΗΝΟΙ αδελφοί δύω α- 

ίο τήν Βόλωνίαν, περίφημοι ζωγρά- 
φοι, ,εστάδησιν άρχ,ηγοί τή ; ,ζωγρα- 
φίκ?4 f i ;  τήιί κκμδημίαν τοΰ Μιλάνου
- ^Ρ^Α^^,,.γραφεύ; Ιωάννου τοΰ 

Χρυσοστόμου, Ιψιχ* νοτάριο; ί- 
πισχοπου.. τή ; κ,<9^?·ταντινουπόλεω;·

Κυζίκρυ τΰ
4ίβ. μ. X. Η ίρετ,η. του καί ή πο- 
λυμάδει* του ίιίδόδη ε ί; τον λαόν

τή ; Κωνσταντινουπόλεω; καί τονε- 
ψήφίσαν Πατριάρχην το ,<j36 T i 
συγγράμματα του συνιστανται από 
20. ομιλία; καί 6. ε πιστολά;. ΐ£- 
ξεδόδησαν εν Λουγδονω το 1617. 
καί εν ^ώμη τό 1630, ‘άπεδανε το
4 4 7 ·

ΠΓΟΚΛ02 Τίτο; Αΐλιο;, άνήρ 
ανδρείο;, εύδοκίμισεν $ !( τό πολε
μικόν επί Αΰρ’λιανοΰ, καί Πρόβου· 
προσαγορενδείς δε Καΐσαρ εί; μίαν 
εΰδυμιαν με αστεϊσμόν, ΙκηρύχΟη καί 
Αύτοκράτωρ εκ τή ; συζύγου του Βο· 
τουργΐας. Το 230. ή Πρόβο; πλη- 
ροφορηδεί; τοΰτο εκινήδη κατ αίιτοΰ 
καί λαβών αυτόν μέ προδοσίαν των 
στρατηγών αυτοΰ Φράγγων τόν εφε- 
ρεν εί; Κολο'γνην καί τόν εκρε’μασε,

ΠΡΟΚΛΟΣ, ε ι; των όπισήμων φ ι
λοσόφων τή ; Πλατωνική; αίρε’σεως* 
εγεννήδη εί; τήν Κωνσταντινούπολή

« 1 Λ 1 μ * * % *το 4*2 οι γονδίςτου ησαν απο την 
Αυκίαν καί κατώκονν εις τήν ία ν 
θον · κατ' άρχα; ήκουσε μαδήματα 
εις τήν πατρίδα του, επειτα ύπή- 
γεν εις τήν Αλεξάνδρειαν, οπού η- 
τον τότε ό δρόνο; των μουσών, καί 
ίγυμνάζετο τήν ρητορικήν ύπό τοΰ 
περίφημου Ορί«νο;, καί τήν γραμ
ματικήν Οκό τοΰ Λέωνα,, συγχρό
νως δε καί, τήν Λατινικήν-γλώσσα» 
χαί-τά νομικά' . «δόδη δ* όλο; ε ί; 
τό ; επιστήμα;· ήκουσ»',. πρώτον τήν 
μαθηματικήν άπό τόν Ο̂ ρωνα., και 
Αριστοτελικήν συγκριτική» ί. Πλατω
νικήν φιλοσοφίαν άπό τόν Ολύμπιο-
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δώρο», ϊς «{  ♦ο'-τε μεγάλες ίφήμΐ- 
ζετο* μετέτ άαδτ*·· ύπήγεν εϊς τάς 
Αθήνας- εις Ιϊλβύταρχον ; χαή -Συρια
νόν, οίτίνςς' cov άπεκατΐστησαν διά- 
Αοχβ» -civs ̂ φιλοσοφικής αυτών xtx!J ί 
δρος" απίθανε τό 7 5 . έτος της 
ήλικίας του τό 485. Μ. X. Τά 
συγγράμματα του περιεχουσι ωφελί
μους επικρίσεις εις τούς παλαιούς 
συγγραφείς, καί χρησιμεύουν μεγά- 
λως ε’ς τήν ιστορίαν της φιλοσο
φίας καί εις τήν κατάληψιν αύτης. 
Τ<* πλεϊστα των συγγραμμάτων του 
έχάθησαν, καί με'ρος ακόμη tTvat 
άνε’κίοτα· τα δε σωζόμενά του είναι 
καταγεγραμμενα εις είκοσι κεφάλαια 
υποθέσεων ονομαστί, ορα τήν Ελλ. 
βιβλιοθ. Λνθιμ ου Γαζή φύλ, 178. 
βιβλ, β .

ΠΡΟΚΟΙΙΟΒΙΚ Θεοφάνης εκ.Κι- 
αίβου, περιηγήσατο και ήκροάσατο 
τούς εν Ιταλία σοφούς) οστις παρά 
τοϋ μεγάλου Πέτρου, κατεστάθη 
Αρχιεπίσκοπος Νοβογροδίας, Συνέ
γραψε πολλά θεολογικά καί φιλο
σοφικά, ών τά  μέν φιλοσοφικά ί-  
τυπώΟησαν, τά  δε θεολογικά σώζον
τα ι χειρόγραφα *ν ‘ Ρωσσίχ. Συνέ
γραψε Λατινιστί άριστα, το περί 
τής έκπορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύ
ματος, οπερ μετεγλωττίσθη παρά 
τοϋ σοφωτάτου Ευγενίου, καί ετυ. 
πώθη με τά παραλειπόμενα τοϋ 
Βρυενίου εν Λειψία Τ. F. « λ .  183.

ΠΡΟΚΛΟΣ, Μαλλώτης, άπό τήν 
Ειλικίαν, φιλοσοφος Στωϊκός, εγρα-

<j*v Λίάμνημα τ £ν σεφ ισμάτών' τυί 
-Δισγενους,καΐ προς Επίκουρόν. ·

ΠΡΟΕΛΟΪςαοΓοΛτός Μαλλώτης, 
φιλόσοφος Στωϊκός, ίγραψε περί 
Προνβίας βιβλία 2 , καί κατά Επι
κούρου βιβλία 4 .
’ ΤΠΟΚΟΓΙΙΟΣ - ιστορικός ,  όστίς 
έπερίγραψεν ακριβώς τήν τρομερών 
πανώλην τήν έν Κωνσταντινούπολή 
ουμβασαν κατά τό 543 έτος· ήρχι- 
σεν ή φοβερά άΰτη μάστιξ ίπ ί τής 
βασιλείας Ιουστιανοϋ, καί -διήρχεσε 
σχεδόν πεντήκοντά χρόνους, καταλυ- 
μαίνουσα καί εζολοθρεύουσα διαφο- 
ρους επαρχίας καί χώρας τοϋ ‘ Ρω
μαϊκού κράτους, καί πολλά ϊλ λ «  
μέρη τής οικουμένης. Ηκμασε δε 
ό Ιστορικός ουτος κατά τόν εχτον 
αιώνα, έπί Ιουστινιανού αυτοχρχ- 
τορος.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, άπύ τήν Καισά- 
ρειαν τής Παλαιστίνης* έδιδάχθη 
τήν ρητορικήν εις τήν Κωνσταντί- 
νούπολιν· έζη τό 5£%. Μ. X. ή πα- 
ραστασις τήν οποίαν κάμνει εις τήν 
ά-έκδοτον ιστορίαν του περί τοϋ 
Αυτοκράτορος Ιουστινιανού τόν άπο· 
δεικνύει ύποπτον, ότι επροσποιεΐτο 
τόν χριστιανισμόν εΐς τό φαινομένου* 
ό Μαυρίκιος όμως τον υπερασπίζεται, 
ο Αρχιστράτηγος Βελισσάριος τόν 
είχε λάβει εις τάς έκστρατείαςτου 
ώς μυστικόν γραφε'α, τάς ^τίμιας 
και περιεγραψεν" ό Ιουστινιανός τον 
έτιμησε με τό επίθετον-ενδοξες. τον 
ίβχλεν εις τήν τάξιν των συμβού-
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λ«*ν, μό το αξίωμα πολιτάρχου* tU- - ονέως* ββλ**ν δε VgsyfAog y*  τήν 
νεϊράψ« δέ *>, W  βιβλία ίστορι- δοκιμάση, έάν ηναι όγκρχτής *$1 
JW> τά  όποια πραγ ματεύονται }τερί φρόνιμος, άνεχωρησεν -άπό τή , π « -  
τΰνΐίεροων κάί περί +6ν Βαντάλων τρίδα του ών ακόμη νεόνυμφος* μετά 
χαιϊμσύρων της Αφρικής καί περί ίν «  χρόνον (is μεταβεβλημένον αχα
τών Γότθων, S ', χτίσματα βιβλία (ία ήλθεν εις τον οιχόν του διά νά 
5  . γ .  άνέκδοτΛ* αδτά βίναι ριία τήν χαταπείση νά συνευρεθνϊ μετ’  
ιστορία μυστική, εις τήν οποίαν αίτοΰ, προβάλλων 114 αυτήν (ΐίαν 
άναιρεϊ τούς ίπαίνους, τούς όμοιους χρυσοϋφαντον στολήν, καί άφοϋ τήν 
«Τχβ κάμει προς τον Ιουστινιανόν επεισε έφανερώθη καί τήν χατηγό- 
καί Βελισσάριον* εξεδόθησαν ύπό ρησεν ώς δτίμον, αλλ’ ίπβίσθη άπό 
Δαβίδ το 1607. χαί ετι εν Παρισί- τόν ερωτά τνις νά τήν συγχώρησή* 
οις το 1662, χαί άλλαχοϋ. επειδή δέ εξ ερχόμενος πολλάχις εις

ΊΙΡΟΚΟΗΙΟΣ Μοσχοπολίτης πε- το χυνήγιον ό σύζυγός της, τήν ί - 
παιδευμένος, πολύγλωττος. Συνέ- βαλεν εις υποψίας, αίίτη εχραξεν ενα 
γράψε συνταγμάτιον περί των πε- κυνηγόν νά τόν ερωτήσϊ) τ ί χάμνει 
παιδευμένων Ελλήνων τοϋ χαιιροϋ του, ό Κεφαλος τόσον συχνά εις τα.δά* 
όπερ έτυπώθη εις τήν βιβλιοθήκην <τη, αυτός δε τήν είπε, ότι στε'χει 
τοϋ Φαβρικίου. Ηνθει περί τόν δε'- {πάνω ε’ς τήν χορυφήν ίνός βουνού, 
χατον. όγδοον αιώνα. Μ. X. χαί φωνάζει, ω Νεφέλη, πρόφθασον’

ΠΡΟΚΟ’ΠίΟΣ από τήν Γάζαν αί!τη δε τότε ύπολαβοϋσα τό όνομα 
της Ιερουσαλήμ* εζη τό 527. Μ. X, της Νεφέλης ώς κύριον όνομα γυναΐ- 
σοφίστής χαί διδάσκαλος της ρητό, χός ύπηγεν καί έχρίβη εις «κείνο τό 
ριχης* ητο χριστιανός* τά συγγράμ- βουνόν, ό δέ Κε'φαλος ενψ .άναφωνοϋ. 
ματά του συνίστανται άπό έχλογάς σε χατά τήν συνήθειάν του, αίίτη 
χαί Ιρμηνείας της θείας Γραφής, πάραυτα έξήλθε τρέχουσα προς αυ
τά  όποια πάντοτε φαίρονται μέ τά τόν, ό δε διαταραχθείς άνελπίστως 
συγγράμματα των πατέρων της {χ- ίρριψε τό άχόντιόντου χαί τήν «- 
χλησίας, $  ων τά  περισσότερα έ- θανάτωσε.
χάθησαν* τά σώζόμενα δέ τούτου ΙΙΓΟΜΗβΟΣ, υιός τοϋ Κάδρου 
είνα ι, ά. υπόμνημα είς Ησαΐαν τόν Ιξ Αθηνω>, δ χτισας μετά τοϋ Δα- 
προφήτην* β'. ίπιστολαί εξ* έξεδό- μασίχθονος τήν πόλιν Κολοφώνα έν 
θησαν Ελληνολατινιστί υπό Ιωάννου τό) μιχρα Ασια. Παυσ,
Μεουρσίου τό l6a0  {ν Λουγδόνφ. ΠΡ0ΝΟΟΣ, υιός τοϋ φηγέως ,

ΠΡΟΚΡΙΣ, θυγάτηρ τοϋ Ερεχθέως, χαί αδελφός τοϋ Αγήνορος ίχ '*Ρωφί- 
χαί γυνή τοϋ Κΐφαλου νίοϋ τον Δηϊ· δος, ός τις φονεύσας τόν Αλκμαίο-
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να κντεφσνεύθη ύπό των παίδων 
του* Απολδρ-

ΙΙΙ’ΟΞΑΓΟΓΑΣ ό Κωος , χατή γε- 
το από τούς Ασκληπιάδας, εχαμεν 
άξιβλόγους ανακαλύψεις εις τήν α 
νατομίαν’ ούτος έγνωρισε την δια
φοράν μεταξύ των φλεοδν χχί αρτη
ριών, χαί έ9εωρει τον εγκέφαλον ώς 
μ ίαν παράτασιν τον ραχοκοχχάλου.

HFOEEN1 ΛΑΣ, εις των εν ΑΪή- 
ναις άπορων πολιτών επικαλούμενος 
Κωμπασεύς. Αρις·

ΓΠΌϊΕΝΟΣ Βοιωτός, μαθητής τοΰ 
σοφιστοΰ Γοργιοιι χαι φίλος τοΰ £ε- 
νοφο3ντ&^9 sxsTpscTsuGX) £j.&73
των άλλων ελλήνω/ στρατηγών κα- 
τα τοΰ Αρτχξερξαυ έφονεύθη δολιως 
ύπό τοΰ Τισαφεονους Ξενοφ.

ΠΓΟΙΙΕί'ΤΙΟΣ, Σίστος Αυρήλιος, 
ένδοξος ποιητής, οστις μετέφερεν 
εις τήν Λατινικήν ποιητικήν όλην 
τήν ενέργειαν,τήν ΰψωσιν, τήν γλυκύ- 
τητα των Ιλληνικών ποιημάτων· 
έγεν «ήθη είς τήν Ουμβρίαν, επαρχί
αν τής Ιταλίας, καί άπέθανεν είς 
τήν ' Ι’όμην το 19 Μ. X" άφήκε 4. 
ερωτικά βιβλία» τα. όποια εσύνθεσε 
διά μίαν γυναίκα ί<ομανι Ιίαζίαν.

ΠΡΟΣΠΕΓΟΣ Αλπϊνος Ιταλός το 
γε’νος. εξέδωκε δε αριςον σύγγραμμα, 
περί Προγνώσεως Ζωής και Ηχνατου 
έπιγραφόμενον, εν ώ εϋρισκονται συλ- 
λεγμέια καί συντεταγμένα όλα τά 
προγνωστικά του Ιπποκρατονς καί 
Γαληνού υπομνήματα. Δια τρίχας ού
τος εν Αΐγύπτφ μετά τοΰ πρέσβεως

τής των Ενετιων άριστοκρχτείας, 
παρετήρησεν ακριβώς οΰ μόνον τά 
εχεϊσε φυτά καί φάρμακα, άλλα καί 
τά ενδημικά πάθη, τον τρόπον τής 
θεραπείας, τήν διαίτην καί χράσιν 
των εγχωρίων χτλ. Εκεί συνέγραψε 
τήν περίφημον πραγματείαν περί 
Αιγυπτίων Ιατρικής. Ούτος δοξάζει, 
οτι τά όφ9αλμικά πάθη τά εν Αι
γύπτιο έπιπολάζοντα, προέρχονται 
έκ των μεσημβρινών καί θερμών ά 
νέμω·/, οϊτινες άπαίροντες τήν ψάμ
μον καί τον κονιορτύν προσβάλλουσιν 
είς τά όμματα των ανθρώπων.

ΠΓΟΣΠΕΓΟΣ, Τίρων Γάλλος, 
ποιητής, ριήτωρ, καί μυστικός γραμ- 
ματεύς τοΰ Λεοντος Πάπα ‘ Ρώμης’ 
αυνεγραψεν εκκλησιαστικά συγγράμ
ματα' εζη το 450. μ. X.

ΠΓΟΓΑΕΝΤΙΟΣ, Ισπανός, περί
φημος συνήγορος είς τήν ‘ Ρω^εην, 
επειτα στρατιώτης καί ποιητής* 
συνέγραψε ποιητικά* έξεδόθησαν είς 
τήν Πάρμον τό 1 ~θΰ* ούτος εζη τά 
3/0. μ, X.

ΤΙFΟΥΣΙΑΣ, υιός καί διάδοχος 
τοΰ Ζήλου, βασιλέως τής Βιθυνίας 
περί τά 232. π . X, σύμμαχος τοΰ 
βασιλε'ως των Μακεδόνων Φιλίππου 
τοΰ Β , πολεμήσας μετά των ‘ Ρο
δίων κατά των Βυζαντίων Παλύβ, 

ΒΙΌΤΣΙΑΣ, βασιλεύς τής Βιθυνίας* 
ό Αννίβας ύπήγεν εις τό βασίλειόν 
του διά νά προφηλαχθή· ό δέ ΙΙρου- 
σίας ήθελε νά ιόν παραδωση είς τάς 
•/εϊρας των Ρωμαίων απανθρωπως.

23
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ό δε Αννίβας τότε όφαρμαχήδη· οί 
υπήκοοι του Προυσία -ιόν εμίσησαν 
δια τήν άσπλαγχνίαν του καί άπος-α- 
τησαντες τον έφονευσαν εις τήν Νι
κομήδειαν, πλησίον εις τον ναόν τοΰ 
Διάς, είς τον όποιον υπήγε νά ποοφυ· 
λαχΟή τό Ι48 Π. X.

ΠΡΟΧΟΓΟΣ, είς των 7 διακόνων* 
έζη το  70 Μ. X, θελουσιν ότι έλα
βε τόν μαρτυρικόν θάνατον είς τήν 
Αντιόχειαν· είς αυτόν άποδίδουσι τήν 
βιογραφίαν Τωάννου τοΰ Εύαγγελιστοΰ 
όςτις καί μαθητής εχρημάτισεν, ήτις 
εξεδοδη Ελλ.ηνολατίνιστί £ν τοϊς όρ- 
Οοδυξογράφοις καί εις τήν τών πά
τερων μεγάλη/ βιβλιοθήκην.

ΠΙ’ΎΤΑΝΙΣ, είς των επισήμων 
Λυκίων, σύμμαχος των Τρώων. Ομ. 
1λ. 2) υιός Εύρυφώντος καί εγκονος 
τοΰ Ιΐροκλόους βασιλεύς τής Σπάρ- 
της. ΙΙρόδ,

ΠΙΏ“ΒΟΣ , Αυρήλιος Βαλε’ριος , 
Αύτοκράτωρ των Ρωμαίων, από τήν 
Σλαβωνίαν, εφδασεν είς τα πρώτα 
αξιώματα' ό πατήρ του ήτο κηπου
ρός· ε’μβάς δε είς τό στρατιωτικόν, 
έγινε χιλίαρχος, καί πριχωρούσης 
τής ηλικίας επεδιδεν άναλόγως είς 
•τήν άξιότητα καί ύπόληψιν,, καί 
ούτως εφδασεν είς τόν θρόνον' έκη- 
ρύχδη δό άπό τήν Γερουσίαν καί από 
ολην τήν έπιχράτειαν' έπειτα ίχ ι- 
νηδη κατλ των Γάλλων, καί Γότθων 
καί Βανδάλων , καί άλλων ίδνών , 
καί νικησας αυτούς εφόνευσε τετρα- 
κοσ’ας χιλιάδας εχθρών· εντιΰδεν

διε'β η είς τήν Ιλυριαν κατά των 2αρ- 
μάτων, καί άνε’κτισεν ολους τούς 
τόπους, τούς όποιους είχε κυριευμε'- 
νους· τε’λος πάντων ίτοιμσ.ζομενος 
νά έκστοατεύση κατά των ΙΙερσών, 
ε’φονεύδη παρά τών ίδιων ς-ρατιωτών 
είς μίαν πόλιν τής Ιλλυρίας τό 2Κϊ 
π. X. είς ηλικίαν 50. χρόνων,

ΠΙΏΒΟΣ Μάρκος Βαλέριος, έν
δοξος γραμματικός τοΰ Β , αίωνος· 
εξεδιψκεν ϊν σύγγραμμα περί τών 
κρύφιων γραμμάτων τών <Ι'ωμαίω/, 
καί ε'τερο/ περί διδασκαλίας γραμ
μάτων.

ΙΙΓΩΝαΕ, υιός τοΰ Γαλαοΰ καί 
τής Λυσιμάχης, πατήρ τοΰ Λυκούρ
γου καί τής Αμφιδέας , είς τιμήν 
τοΰ όποιου, κατά τινας λε’γεται, οτ, 
έσυστήδησαν οί εν Νεμε’α άγώνες. 
Απολδρ,
ΠΓ’ίίΤΑΓΟΓΑΣ, είς τών περιφήμων 
σοφιστών εν Α'δήναις, καί νομοδε'της 
τών Γουρίων εις τήν Ιταλίαν, εκα- 
τηγορήδη διά αθεϊσμόν, καί τε’λος 
έδιιοχδη άπό τήν Α’ττικήν* έζη τό 
400 π. X.

ΠΙΩΤΡ'ΑΣ, υιός τής Αανίκης, ή 
Ελανικης, σύντροφος καί συμπαίκτωρ 
Α λεξάνδρου τοΰ Μεγάλ.ου καί περι
βόητος οίνοποτης, Αίλ.

ΠΓΛΤΕΣ1ΑΑΟΣ, υιός τοΰ βασί- 
λε’ως Ιφίκλου καί τής Διομηδείας, 
εστάδη ήγεμών τών φυλάκων Πιρα- 
σίων καί Αύτρώων κατά τής Τρωχ- 
δος, ώς μνηστήρ καί αυτός της Ελέ
νης· άλλά μόλις έπάτησε τήν ξηράν
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Χαί ευθύς δφονεύ9η άπδ τον Εκτόρχ* 
τον ενταφίασαν είς την Χερσόνησόν 
απέναντι τής Τρωάίος* ή σύζυγος 
του η τον η Λαοδάμειχ, καί μαθοΰ- 
σα τοότο εφονεύ9η ίδιοχείρως άπδ 
τήν λύπην της.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ, περίφημος ζωγρά
φος, ‘Γόδιος, σύγχρονος; τοΰ Α πελλοΰς 
καί τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου* ώς εξο- 
χον εργον τούτου τοΰ τεχνητού χνχ- 
φερεται προ πάντων η εΐχών του Ια ' 
λύσου τοΰ κτίσανπος τήν πολιν ‘ Γο
δον, είς τήν οποίον θίγετα ι οτς εν- 
ησχολή9η έπτα ολόκληρα ετη, και 
οτι χάρις αυτής τής είχονος ό Δη- 
μήτριος ό Πολιορκητής δέν ήφάνΐ- 
σε τήν ‘ Ι'όδον, οτε τήν έ πολιόρκησε 
Παυσ.

ΠΤ0Ι0ΔΩΡ03, πατήρ τοΰ θεσ- 
σαλοϋ, εκ Κόρινθόν, νικήσας είς τούς 
1σ9μι κοΰς, αγώνας. Ηίνδ.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ & πρώτος ,  υιός 
τοΰ Λάγου καί τής Αρσινόης εκ Μα
κεδονίας, ή . κατά τινας υίδς νό9ος 
τοΰ βχσιλε'ως Φιλίππου εκ τής Αρ
σινόης, συνοδεύσας τον Με’γαν Α λέ
ξανδρον είς τήν κατά τής Περσίας 
εκστρατείαν ώς σωματοφύλχξ, καί 
άγαπωμενος μεγαλως άπ ’ όλον το 
στράτευμα* μετά τον 9ά«ατον τοΰ 
Αλεξάνδρου ε/.αβεν εις μερίδα τήν 
Αίγυπτον, καί ίσύστησε πρώτος, τά 
νίον Αιγυπτιακόν βασίλειον τδ 32·1 
π . X, το δποίον διήρχεσεν εως τό 
30. Λ. X. ουτος άναφερεται ώς πρώ
τος καίιδρυτής τής περίφημου Αλε

ξανδρινής βιβλιοθήκης J ίποδεχθείς 
φιλοφρονείς πολλούς σοφούς, όσοι »!- 
χον εκ-ϊ χαταφύγει* ή βασιλεία του 
διήρκεσεν εως το ΐ8 4 . π . X.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, υίδς τοΰ Αγηαάρ- 
χου, *κ Μεγαλοπόλεως, συγγράψας 
μίαν ιστορίαν Πτολεμαίου τοΰ Φιλ_ 
αδελφού, τής όποιας τδ τρίτον βι- 
βλίον άναφερεται παρ ΑίηναίωΦαβ.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ δ δεύτερος δ ίπ ι-  
χληθείς Φιλάδελφος, υίδς χαΐ διάδο
χος τοΰ πρωτερο» Πτολεμαίου, εκ 
τής Βερενίκης* βασιλεύσας άπδ τδ 
284. εως τδ 246. π . X, μέ αχραν 
ειρήνην, έμψυχώσας μεγάλως τάς 
τεχνας καί επιστήμας, καί τδ εμ- 
πόριον* επί τής βασιλείας του ή Αί
γυπτος ήτο μία των πρώτων δυνά
μεων τής οίκουμε'νης* ελαβεν είς γυ
ναίκα τήν ιδίαν αδελφήν του Αρσι- 
νόην, άποβαλών τήν πρωτερα* του 
σύζυγον καί θυγατέραν τοΰ βασιλε’ως. 
των Θ,,ίκών Λυσιμάχου* ηΰξησε με
γάλως τήν βιβλιοθήκην τής Αλεξάν
δρειας, άγοράζων άπδ όλα τά μέρη 
τής Ελλάδος ολοκλήρους β.βλιο9ήκας 
ίσύστησε καί μίαν άξιόλογον συλ
λογήν άρχαίων εικόνων* απίθανε τό 
63 . έτος τής ηλικίας του. 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ δ τρίτος, Ευεργέτης 
επικαλούμενος, υιός Πτολεμαίου τοΰ 
Φιλαδϊλφου καί τής Αρσινόης, βα- 
σιλεύσας είς τήν Αίγυπτον τδ 246 
εως το 2 2 L π· X. ουτος ηΡξη.®* τδ 
βασιλείαν τής Αλεξανδρει*ί> το εμ- 
πόριον καί τήν περίφημον βιβλιοθή
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κην. προσκαλεσας καί τόν Γραμμα
τικόν Εοατοσδε'νην ώς φύλακα αυτής. 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ό δ.' ό επικληδβίς Φυ 
λοπάτωρ, υίός καί διάδοχος Πτολε
μαίου τοΰ Εύεργετοό, τού όποιου ή 
βασιλεία ήρχισε με τάς μεγαλητε'ρας 
τυραννικάς καί απάνθρωπους κατα
νοήσεις· εφόνευσε τον βασιλέα της 
Σπάοτης Κλεομενην. έβασίλευσεν ν.πό 
το 230. εως το 203 Π. X. άπεδα- 
νεν ε’ς ηλικίαν 37 χρόνων, όνομάσδη 
δέ Φιλοπάτωρ φιλοφρονηηκως, βονεύ1· 
σάς, ά ; λέγεται καί τον’ίδιον αύτοΰ 
πατε’ρα.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ό πέμπτος, ο Ιπι- 
κληδείς Επιφανής, υιός Πτολεμαίου 
τοΰ Φιλοπάτώρος* άνεβη εις τον δρό- 
νον το 14* έτος τής ηλικίας του, 
λαβών είς γυναίκα τήν Κλεοπάτραν 
θυγατέραν τοΰ ’ Αντιοχου βασιλεως 
τής Συρίας' οί υπήκοοί του' μή δυ- 
νάμενοι νά υπομε’νωσι τάς απανδρώ- 
πους πράξεις του άπεςάτησαν καί 
τον εβίασαν νά διορίση είς τα πο
λιτικά αρχηγόν τόν Παλυκράτην, 
ανδρα συνετόν καί- πολιτικόν' απεδά· 
νεν εις ηλικίαν 28 χρόνων, βασιλεύ" 
σας άπό τό 203, εως το 181. π . Χι 
άφήκε δύω ανηλίκους υιούς τον ΙΙτολε' 
μαίαν Φιλομήτωρα καί τόν Φύσκωνα.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ό Εκτος, Φιλο- 
μήτωρ κάί Τρύφων καλούμενος,1 υιός 
Πτολεμαίου τοΰ' Επιφα'/όυςή ανεβή 
ε’ς τόν δρονον* τό ΤΪ5, κάι διήρ- 
κεσεν εως τό 117. 'ζήσάς απανδρώ- 
πως κά! τυραννικως' εφε-νιόσε' Τον

ι'διόν του υίον Μεμοίτην, άπεδανεν 
εις ηλικίαν 07 · χρόνων. '

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ό όγδοος, Λάόυ- 
ρος ετπκλ,τ/νε'ς, υιός τοΰ Φύσκωνος 
και τής Κλεοπάτρα;, μετά τής &. 
ποιας συνεβαοίλευσεν εις τήν Αί
γυπτον 11. χρο/ους' α5τη εφονεύδη 
ύπό τοΰ νεωτερου υ’οΰ της Αλεξάν. 
δρου καί εμεινεν ό Πτολεμαίος είς 
τόν δρο’νον.

ΙΙΤΟΛΕΜΛΙΟΣ όννατος βασιλεύς 
τής Αίγυπτου, επικαλούμενος Αλέ
ξανδρος .

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Αλέξανδρος ό δεό. 
τερος, καί δέκατος βασιλεύς τής 
Αίγυπτου.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Αλέξανδρος τρί
τος καί ενδέκατος βασιλεύς τής 
Αίγυπτου.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Διο'νυσος επικα
λούμενος, υιός νόθος τοΰ Πτολεμαίου 
Λαδύρου, άνεβη είς τον θρόνον τής 
Αίγυπτου τό 54. Π. X, διά συνέρ
γειας τοΰ Καίσαρός Ιουλίου, τοΰ 
όποιου τήν φιλίαν ήγορασ* με 6000, 
τάλαντα' _ έβασίλευσεν άπχνδρώπως 
καί τυραννικως, φονεύσας και την 
ιδίαν ίου θυγατέρα Βερενίκην· μετά 
θάνατον άφήκε δύω υιούς καί, δύω 
θυγατέρας τήν Κλεοπάτραν και Χρ- 
σινόην.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 0 Κεραυνός, πρε· 
σβυτερος υιός τοί» Χάγου ' Πτολε
μαίου, και τής Ευρυδίκης δυχατρος 
του. Α ντιπατρου' ουτ9ς " ‘α ουνερ- 
γείάς τής μητρειάς τον' υστερηίη
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toy δικαιώματος to3 πατριχοΰθρο'- 
voo τής Αίγυπτου ώς πρωτότοκος, 
καί έφυγε «ρός τον βαοίλε'α τής 
Θράκης Λυσίμαχον, 3ςτις τόν όπε- 
δεχθη φΛοφρόνως, αλλ* ο Πτόλέμαϊ- 
οςφανέύσχς τον ευεργέτην του εκυ- 
Ρίευαε τον θρο'νον της Μακεδονίας 
το 28|* It· X. όπου *οχσίλευσεν έ
να χρόνον, θανατωθείς έ/ τη μάχη 
δπό των Γάλλων* Πολύβ,

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Αλεξανδρινός ο 
Χήννος τό έπώνυμον, γραμματικός* 
είχε πατε'ρα τόν Ηφεστίωνα· ε'ΐ) 
το 117. Μ. X. -όπί Τραϊχνοϋ, κα ι 
Ανδρεανοϋ* «υνεγραψε προς τ ι να πε- 
παιδευμενην Τερτούλλαν όνομχτι 
περί της εις πολυπάθειαν κοινής ι 
στορίας, τής οποίας ό Φώτιος εχα- 
μεν επίτομός, τάς οποίας ΐξεδωχε 
θωμάς ό Γάλλε.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ό Κλαύδιος, ε- 
γεννήθη εις τό ΙϊηΧουσιον τής Αί- 
γύπτόυί εζη *«ό τά ΐ25. έως τά 
161 . -Μ. X. ή πέρι τα μαθηματε- 
χ* αγάπη τον εβίασε νά ύπάγη εις 
την Αλεξάνδρειαν, οπού έκαμε καί 
μεγάλας άστρονοχικάς παρατηρή
σεις" διετριψε τεσσαράκοντα-χρόνους 
εις τήν Κάνωπον· δ ιηγεΐτίι ότι πα- 
ρετήρησε μίαν έκλειαν τής · Σελή
νης* ήτις · συνέβη τό 125. Μ. X- 
τό δεύτερον έτος τοϋ Α-νδριόινοϋ, 
καί: έπ ϊ άναφίρβι εις τήν χρονολο
γ ία ν  του ότι ό Α'ντάνιος Ηίος διοί
κησε τήν ‘ Γάμην χρόνους 33· ίζησε 
•χρόνους 78. «ύτος ύπερεβη· τους προ

αύτοϋ κν,τα το Λατβονοριχον KCLt 
μαθηματικόν τής Γεωγραφίας με. 
ρος. Το Αστρονομικόν αυτοϋ σύστη
μα εδόξάζετο μέχρι τοΰ Κοπερνικου* 
αυτός πρώτος έξε'δωκε πίνακας τον 
Γεωγραφικού μήκους καί πλάτους* 
ανάλογους με τάς γνώσεις καί τά 
ατελή μαθηματικά όργανα τοϋ τό
τε αίωνος, οΐτινες υπήρξαν ή πρώ
τη δοκιμή τής Γεωγραφικής Πινα- 
κογραφίχς. Αδίκως κατά τήν γνώ
μην μου κατηγορεΤται ό Πτολεμαίος 
Οπό τινων νεότερων, δια τά δυσα- 
πο'φευκτα αίτοΰ πταίσματα* διότι 
ουτοι Ιπρεπε νά άποολε'ψωσι τόν 
αιώνα, καθ' δν εκείνος ?ζη, καί 
οχι των έαυτών αιώνα· τά  συγγράμ· 
ματά του eivxt ά. Γεωγραφικής δι- 
ηγήσεως βιβλία .7, β*.“ μεγάλη σύν
ταξις τής αστρονομίας βιβλία ΐ3 , 
γ'· Τετράβιβλος σύνταξις μαθημα
τικής1 δ . καρπός αστρονομικών α 
ξιωμάτων. « . κανών βασιλέων ς .  
φάσις απλανών άστε’ρων* εξέδόθησαν 
υπό τοϋ Εράσμου Ιν Βασιλεία τό 
153-3- Ιν Αμστελοδάμω καί Φρακγ- 
φόρτ τό 1605. καί αλλαχού.

IIΓ0ΛΕΜΑΙΟΣ Κυθήριος, ποιη
τής, Εγραψε περί' ψηλχκάνθης β*ι- 
κώς, καί ‘άποδε’ικνΰέι τήν θαυμαςήν 
φυσικήν δύνάμήν αυτυϋτοΰβοτάνσο.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Γραμμάτικός;' 8 
επονομαστείς Επιθετης* εγρίψε π*ρί 
των παρ’ ΐΐμήρω τίληγων ίπομνη- 
μα ίίς τήν Οδύσσειαν.'

ΠΤΟΔΕΜΛΗ)Χ ό' πατήρ Αρ(στο-
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v ixen τοΰ γραμματικού, (γράψε 
π«ρί μουσών καί Νηρηίδων, χαί περί 
των ποιητών ιστορίαν.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ & Ασχα/,ιενίτης, 
(γράψε προσωδίαν Ομηρικήν περί 
Ελληνισμού βιβλ. f5 . περί μέτρων, 
περί τής ίν Οδύσσεια Αριστάρχου 
διορθώσεων, περί διάφορος λέξεων, 
χαί ετερχ γραμματικά.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ , Λλεξανδρεύς , 
γραμματικός, ό επονομαστείς Πιν- 
δαρίων, υιός του Ο'ροάνδρου, καί 
μαθητής τού Αριστάρχου’ εγραψεν 
Ομηρικών υποδειγμάτων, βιβλία 6 . 
■περί τοΰ Ομηρικού χαρακτήρες, περί 
Αστεροπαίου τοΰ παρ Ομτ,ρω μνη. 
μο,ευομένου, περί τοΰ παρ' Ομήρω 
Οΰτιδος, καί ετερχ.

ΠΤΟΛΙΠΟΜΗΣ, υιός τοΰ Ο'δυσ- 
σέως, τον όποιον λέγεται ότι έγέν- 
νησεν έκ τής Πηνελόπης μετά τήν 
οκΤρωάδος Επιστροφήν του. Παυσ* 

ΠΪΓΜΑΑΙΩΝ, βασιλεύς τής Κύ
πρου. πατήρ τής ΜεΟάρμης γυνχι- 
κός τοΰ Κινύρα, περί τοΰ όποιου 
λέγεται, ότι ίρΑσθείς ποτέ ενός ω
ραίου αγάλματος τής Αφροδίτης ε· 
λχβεν αύτό ως γυναίκα είς τήν κοί
την του" Λ πολοδ,

ΠΪΘΑΓΓΕΛΟΣ. τραγικός ποιη
τής «ν Αδήναΐς δλίγου λό-̂ ου άξιος, 
κωμωδούμ|νος ύπό τοδ Λριστοφά- 
νοις. Βατ,.;.

ΙΙΤΘΛΓΟΪ’ΛΣ,. άγαλμα τοποιός ,  
Ελλην Σάμιος» .πρότερον Ζωγράφος,, 
άνχφερρμενος. παρα_ Πλυνίω.

ΠΤΘΑΓΟΪΆΣ, επίσημος Μιλήσι- 
ος, Ηροδ.

ΠΓΘΑΓΟΡΑ3 , περίφημος άρχαΐ- 
ος άγχλματοποιός, Ιταλός, έκ πό- 
λεως Ρηγίου* τοΰ Ιποίου εΰρισκετο 
εν άγαλμα οίς τούς Δελφούς τοΰ 
ΙΙαγκρατιαστοΰ, Παυι.

ΠΓΘΑΓΟΡΑ2, υιός Μνηφάρχου 
τοΰ έμπορον, περίφημος φιλο’σοφος, 
Σάμιος, έγεννήθη τ ·  έτει. Π, 
X. μαΟητεΰσας υπό τόν Φχιρεκϊδην 
χαί Ερμοδάμαντχ άπεδήμησεν είς 
Φσινικην καί Αίγυπτον, διά νά μιι- 
ηθή παρά των έκεΐ Ιερέων τά τής 
φιλοσοφίας μυστήρια, ακολούθως έ- 
φέρθη ιός αιχμάλωτος είς τήν Περ
σίαν ύπό Καμβύσου κατακτητοΰ 
τής Αίγυπτου, εξαγοραστείς δέ πα 
ρά του ήγεμονος. των Κροτωνιατών 
ίπέστρεψεν είς τήν Πατρίδα του, καί 
ίδών ταύτην τυραννουμενην από τόν 
Πολυκράτην, έσύοτησεν είς τήν Κρό
τωνα σχολεΐον όπου έδίδασχε τήν 
φιλοσοφίαν, επειτχ έτχξείδευσεν είς 
διαφόρους τόπους, καί ουνχνέστράφη 
μέ διαφόρους πεπαιδευμένους’ iiti- 
στρέψας είς τήν Σάμον, καί μή 
δυνηθείς να ΰποφέρΐ) τήν έχεΐσε τυ
ραννίαν όπήγε νά διδάξη είς άλλας 
πόλεις' αυτός πρώτος έκ των πα
λαιών ίδών ότι ό τίτλος Σοφός . ό 
διδόμενος .συνήθως είς τούς επιστή
μονας ητο», γεμάτος άπρ ύπεμηφα- 
ν»ιαν, . εύχαριστήθη. νά ονομάζεται 
φιλόσοφος* ήτο/ ,τόσφν, · εύγλωττος 
ώστε κατέπειοε μέ τάς «αρακινηέ



οοις τοο τοός κεκΟε'χ** τής «ρο
τώ ν^  πόλοώς, βυθισμένους t ' (  τάς 
άσωτειας VS ΛΟρεΛτήσωσι /ή» . πο- 
λυτςλειχν κα ί τά  συμπόσια χαί vs 
ζωσιν Εναρότώς* Εδοσι κανόνας τής 
Αριθμητικής, Γεωμετρίας, καί τής 
μουσικής, ώ< Επιστήμας αναγκαίας 
νά χαθαρίζωσι τον νουν των νέων* 
Εδειξε την χρήσιν των ζυγίων χαί 
των μέτρων’ ουτος πρώτος ώνόμασε 
το παν Κόσμον, «δόξαζεν έναν θεόν, 
ποιητήν, χ*1 δημιουργόν πάντων 
των ο/των. Ουτος άπηγόρευε την 
χρεοφαγίαν, στοχαζόμενβς τήν Εχ 
φυτών τροφήν Επωφελεστε'ραν* ε<Γθ- 
χάζετο τάς αφροδισίους ήδονάς ε
ναντίας εις τήν τοΰ σώματος δύνα- 
μι*· οθεν χαί Ερωτιθείς όπο' τίνος 
πο’τε Επρεπε νά πλησιάζτι γυναιχΐ, 
άπεχρίθη, ότε βούλει γενίσθαι σαυ- 
τοϋ άσΟενε’ατερος* λ ίγ ετα ι ότι . είς 
τούς τελευταίους χρόνους τής ζωής 
του επλανατο από πολιν εις πόλιν* 
απίθανε τό 90. έτος τής ήλιχίας 
του" ό Πυθαγόρας Ελεγε συχνάχις 
ότι πρεπει νά άνθίσταταί τ ις  είς 
πεντε τινά , είς τάς άσθενείας τοΰ 
σώματος, είς τήν αμάθειαν τοΰ 
πνεύματος, είς τα  πάθη τής καρ
διάς, είς τάς διαφθοράς μιας πό- 
λεως, χαί είς τήν διχόνοιαν μιας 
οικογένειας* βλίπων μίαν ήμεοαν 
ενα μαθητήν του πολλά προσεκτικόν 
είς τήν φροντίδα τοΰ σώματος του', 
επιθυμοόντα να γίνη παχύτερος, αΰ· 
σός, είπε, άφίνει νά χατάσχευασθη

ε'ίς αϊτόν μία f ·λ·κή πλέον Ενο
χλητική’ Εχ τής σχολής τοδ Πυθα. 
γο’ροό Επήγασαν πινταχόσιο ι μαθη- 
ταί άνδρες Επιστήμονας χαί αριςοε 
νομοθεται, οΐτινες διίδοσαν είς τήν 
Ελλάδα χαί Ιταλίαν τά  νάματα 
των επιστήμων, χαί εστερε’ωσαν τήν 
ευνομίαν είς πολλάς πόλεις· εκ των 
συγγραμμάτων του σώζονται μονον 
ά. τά  χρυσά Επη Εχδυθίντα εις το 
τέλος τής γρα μματιχής τοΰ Λα- 
σχάρεως. β ,  ιερά αποφθέγματα γ*. 
Επιστολαί τρεις, πρώτη προς Ανα- 
ζιμε'νην, ή δεύτερα πρός Ιε'ρωνα βα
σιλέα των Συρακουσών, και τρίτη πρός 
τον ίδιον υιόν του Τηλαυγον, Εχδόθη 
υπό Ορελλίου είς τήν συλλογήν των 
Ελληνιχών επιστολών* Τά φιλοσοφι
κά δόγματα τοΰ θεσπεσιού τούτου 
άνδρός Εχρύπτοντο ύπό τό χάλυμμα 
των συμβόλων χαί μυστήριων* τα 
συγγράμματα του εξίλειπον , διότι 
χαί οί νεώτεροι δέν ήδυνήθησαν Ετι 
νά τά γνωρίσωσι κατά βάθος.

ΠΥΟΕΓ’ΜΟΣ, Φωκαεός, Ε< τής 
μιχρχς Ασίας, Ελθών ώς πρεσβυς 
των εν Ασια Ελλήνων είς τήν Σπάρ
την διά νά ζητήσν> ,βοήθειαν από 
τούς Σπαρτιάτας Εναντίον τοΰ με
γάλου Κύρευ. Ηρόδοτ.

ΠϊΘΗΝ, ναύαρχος των Κορινθίων, 
πολεμησας χχτά των Αθηναίων 'Εν 
Σικελία. Ηρόδ. - " ’ ·
ΠΤΘΙΑΣ, Αθηναίος, ρ’ήτωρ υιός του 
Μυλωθρού* ουτος φυγών Εχ της φυ
λακής διά τό χρέος» *’t ,1*ν
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Μακεδονίαν, χαΐ επειτα επανήλθεν 
εις τήν πατρίδα του· «γράψε δημη- 
γοριχοΰς χαί δικανιχοΰς λόγους, χαΐ 
άλλα, αλλά δεν τάττεται εις την 
σειράν των ρητόρων.

ΠΓΘΙΑΣ, υιός τοϋ Λάμπωνος At- 
γινίτης παγχρατιαστής, νιχήσας εις 
τούς εν Νεμία αγώνας, χαί υμνού
μενος υπό τοΰ Πινδάρου.

ΠΤΘ1ΑΣ, περίφημος Γεωγράφος, 
εχ Μασσαλίας, εζη το 300, Π. X. 
ό εφαρμώσας πρώτος αστρονομικός 
γνώσεις εις γεωγραφικός περιγραφας* 
ούτος εκαμε μεγάλας περιηγήσεις 
εις τήν Βορειοδυτικήν θάλασσαν τής 
Ευρώπης περιπλεόσας με’γα μέρος 
τής νήσου Βρετανίας, χαΐ άλλα 
τινά .
ΠΪΘΟΓΕΗΝΣ, Σικελός, αδελφός τοΰ 
Σχύδου βασιλε'ως τής Ζάγκλης. Ηροδ.

ΠΤΘΟΔΗΜΟΣ, αρχών εν Αθήναις 
τό τρίτον «τος τής i l l  Ο’λυμπ.

Μϊ ΘΟ’δΩΓΟΣ, υιός τοΰ Ισολόχου, 
εΤς των επισήμων εν ΑΟήναις πολι- 
<ηχδν άνδρων, εκλεχθείς πολλάχις 
αρχών χαΐ ςρατηγ ός των Αθηναίων* 
μαθητής τοϋ Ζήνωνος χαΐ σύγχρονος 
τόϋ Σωκράτους. θουχ.

ΠϊΘΟΚΛΕΙΔΙΙΣ, Ελλην σοφιςής 
εχ Κέας, διδάσχαλος τοΰ Περικλεούς 
εις τήν μουσικήν, Πλάτ.

ΠΓΘΟΚΛΗΣ, υιός τοΰ Πυθοδώρου, 
ρήτωρ χαι δημαγωγός iv. Αθήναις, 
πρότερον φίλος τοΰ Δημοσθε’νους ,  
ύστερον δε ίνωτθη μ ΐ την Μακεδονι
κήν φατρίαν, Δημ,

ΠΓΘΟΚΛΙΙΣ Α’θηναϊος, πατήρ τοΰ 
Φαιδρού, Πλάτ.

ΠΓΘΩΝ, φρατηγός τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, χαΐ σωματοφύλαξ του, 
μετά τόν θάνατον τοΰ οποίου ?λα- 
βεν εις μερίδα τήν επαρχίαν τής 
Μηδίας, πολεμήσας τους έν Ασία 
Ελληνας χατά διαταγήν τοΰ Περ- 
δίχχα μετά τοΰ οποίου συνεχφράτευ- 
σεν εις τήν Αίγυπτον χατά Πτολε
μαίου* μετά τόν φόνον τοΰ Περδίχχα 
άνεδε'χθη πρός καιρόν τήν επιτροπήν 
τοΰ Μακεδονικού βαριλείου., τε’λος 
«φονευθη ύπί τοΰ Αντίγονου, Αίλ.

ΠΤ0ΩΝ, ρήτωρ περίφημος, εςά- 
λη άπό τόν Φίλιππον ε ις  τάς Θήβας 

Θηβαίους νάδιά να χαταπειση τους
ΰποταχθώσιν εις τρύς Μακεδονας, 
άλλ'ό Δημοσθένης, τοΰ οποίου ή ευ
γλωττία ύπερε’βαινεν όλους τούς ρή
τορας, χατίπεισε τούς Θηβαίους εις 
τήν φιλελευθερίαν χαί δεν ήμπόρεσεν 
δ Πόθων νά χατορθώση τούς σκοπούς
του.

ΠΤΛΑΔΗ2 άπό τήν Κιλικίαν επα. 
ρχίαν τής Ασίας, εκ χωρίου Μίσθαρ
νου, εγραψε περί τοΰ χοροΰ των Ιτα
λών, τοΰ οποίου είναι καί εφευρετής, 
καί περί τοΰ χοροΰ τοϋ καλούμενου 
κωμικού, καί τραγικού, καί σατυρι
κού· τά γένη των χορών είναι τά 
ακόλουθα1 τραγικός, κωμικός, σατυ- 
ρικός, γυμνοπαιδιχος, ύποχρηματι- 
χός, πυρρίχιος, έμμε'λειος, κόρδαξ, 
σικίννός* κοιτά δε τόν Α’θήνοαον οί 
τής χυνιχής ποιήσεω; χοροί είναι
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τροίς» τραγικοί, κωμικός, καί σχ- 
σατυρικο'ς· ομοίως Si κ α ί τρεις  τής 
Λυρηκής ποιήσεως· Πυρ’ρίχιος όςτις 
φαίνεται να ηναι και πολεμικός, 
επειδή τον χρρεύουσι μό όπλα at νε'οι 
καί με ταχύτητα, καθώς καί τον Σατυ 
ρικόν· καλείται Si ό Σατυρικός καί Σι- 
κιννός από Σικίννου τοΰ Κρητός, φαί- 
νεται is  καί είς τούς δύω τό βαρύ καί 
σεμνόν ύφος. ό is  Αριστοξένης άνχ- 
φερει οτι ό Πυρ ρ ιχιος ελαοε την ονο
μασίαν του από Πυρρίχου τοΰ Αάκονος.

Π1ΛΑ1ΜΕΝΗΣ, βασιλεύς των Παμ- 
φλαγόνων εν Ασία, «λθών σύμμαχος 
τοΰ Πριάμου εις τήν πολιορκίαν της 
Τρωίδος, όπου εφονεύθη υπό τοΰ 
Μενελάου,

ΠϊΛΑΡΓΗ, Ουγάτηρ τοΰ Δαναού 
καί της Πιερίας, φονεύσασα τον 
μνηστήρα της Ισμονα. Απολδ.

ΠΓΛΛΖ, υιός τοΰ Κτίσονως, καί 
εγγνος τοΰ Αε’λεγος, βασιλεύς των 
Μεγάρων, τοΰ όποιου τήν θυγατέρα 
Πελίαν έλαβεν εις γυναίκα ό Παν- 
δίων βασιλεύς τής Αττικής· φονεύ- 
σας Si τόν Βιαντα αδελφόν τοΰ πα- 
τρος του, άφήκε το βασιλείου των 
Μεγάρων εις τόν Πανδίονα καί ε- 
φυγεν εις τήν Μεσσηνίαν μό μίαν α
ποικίαν, κτίσας αυτόθι τήν πο'λιν 
Πόλον* Απολδρ.

ΠϊΡΙΔΑΜΠΗΣ, Αθηναίος τις 
περιβόητος διά τό Ιξοχόν του κάλ
λος, θείος τοΰ Χαρμήδου, το* όποι
ον οί συμπολΐταί του επεμψαν πρε· 
οβυν εις τήν Περσίαν · Λριφ,

ΠΓΡ Ρ ΟΣ, βασιλεύς τής Ηπείρους 
υιός τοΰ Αχίλλειος καί τής Δηιδα- 
μειας, θυγατρός τοΰ Λυκομήδους 
οΰτος κατεδιώκετο άπό τούς άποφά- 
τας έκ βρεφικής ηλικίας, άφοϋ εφο. 
νεύθη δ πατήρ του’ τίνος is  τώ» 
οικείων τον διέσωσαν εις τόν Γλείυ- 
κίαν βασιλέα των Ιλλυριών, όςτις 
τόν άνέτρεφε βασιλικώς μετά τών 
παίδων του, καί φθάσας εις τόν δω
δέκατον χρο’νο* τής ηλικίας του τον 
άπεκατέστησεν είς τό βμσίλειο'ν του" 
ζητήσας δε ό Αλέξανδρος ό Σεοήρος 
τήν συμμαχίαν κατά τοΰ Δη- 
μητρίου βασιλε'ιος τής Μακεδονίας, 
«πέτυχε τοΰ ζητήματος, άλλ’ ό Δη- 
μήτριος διέφθηρε τήν Ηπειρον, καί 
ό Πύρ’ρος εκδικείτο τήν Ιταλίαν, 
όπου «κέρδισε καί μίαν νίκην λαμ
πρήν. μετά δε ταΰτα προσκληθείς 
ύπό τών Τερατίγων εις τήν Ιταλί
αν κατά τώ* Γωμαίων, και συγκρο- 
τήσας πο’λεμον προς Αεβϊνον, ΰπα - 
τον τών Ρωμαίων είς τήν Ηράκλειων, 
«κερδησε τήν νίκην* άλλ* επειδή έ 
γινε* ή σφαγή αναμεταξύ των, έςε ι- 
λεν είς τήν Ρώμην τόν φιλο’σοφον 
Κιναία ζητών τήν ειρήνην, πλήν ε
λαβεν άπόκρισιν ότι, εάν ίέλη 
Πύρ’ ρος νά ηναι φίλος με τούς Ρω" 
μαίους άς ϊξιλθη άπό τήν Ιταλίαν, 
έκείθεν άπέρασεν «ίς τήν Σικελίαν 
προς βοήθειαν εναντίον τών KapjCK* 
δονών' αλλά ποτό μεν κατά μ^β°ί 
νικών, ποτό δε νικώμενος «δυσαρεςί- 
θη, όθεν όργησθείς 4.*® φιλοδοξίαν

'Ό
Λ



)( 186 Κ

εκυρίευσε πβλλάς πο'λεις τής Μακε
δονίας καί Θεσσαλίας, εχεΐθεν είσήλ. 
θεν είς τήν Πελβπόνησον πολιορχών 
την Σπάρτην, επειτα όρμήσας προς 
το Αργοί, ** ' άλλάξας τό βασιλι
κόν σχήμα επολίμει ώς άπλού; 
στρατιώτης, οπού Ιφονεύθη 4πό (χί
αν κεραιχίδα ριφθεϊσχν λπό του δώ
ματος ίπ ί  της κεφαλής του παράτι- 
νος γυναιχος,

ΠϊΓΤΩΝ, περίφημος φιλο’σοφος 
Ελλην, εγεννήθη εις τήν Ηλιδα τής 
Πελοπονήσου, ήτον Αρχηγός τής αι- 
ρίσεως των σκεπτικών καί Πυρρ'ονι- 
κών, ζητών μίαν αρχήν όλων τών 
ανθρωπίνων γνώσεων, ϊνα κριτήριον 
τής άληθείας, χαί μή εύρίσκων αυ
τό μήτε έίς τόν δογματισμόν τοϋ 
Δημοκρίτου, οςτις μόνον τήν ΰπαρ- 
ξιν τών άτο’μων επίνευε, μονον κρι-

, ' — — V « ,πουμενον της σκεπτικής, η οτι το 
αχρον αγαθόν συνίσταται εις τήν α

ποχήν κάθε χρίσεως, εις τήν ησυχίαν, 
αταραξίαν, άπάθ.αν, ή αδιαφορ'αν 
τής 4«χής. οΓΙόρρων εδίδασκε δέκα 
τρόπους, ονομαζόμενους τροπους ε
ποχής. ό αριθμός τών όποιων ηυ· 
ξήνθη μετά ταΰτα μέχρι τών ΐ5· 
τό νε’ον τοϋτο σύστημα όνομάσθη 
σχεπτισμός εκ τοϋ σκε'πτεαθαι, ή 
Πορρωνισμός έκ τοϋ όνοματος τοϋ 
άρχιγοΰ τής αίρε'σεως ταότης* ε’- 
φρονει οτι μεταξύ ζωής καί θανά
του δεν ύπήρχεν οϋδεμία διαφορά. 
Μεν καί όρωτιθεις διατί δέν αποθνή
σκει άπεκρίθη, διο'τι δεν υπάρχει

χαμμία διαφορά, εζη περί τά 300. 
Π. X.

ΠΤ ΓΙΩΝ υιός τοΰ Πλειστάρχου 
Τρωαδίτης, φιλόσοφος, εζη Ιπί Φι
λίππου τοΰ Μακεδο’νος* ευτος πρώ- 
τερον ητο ζωγράφος, ύστερον δε i -  
δόθη εις τήν φιλοσοφίαν· ίχρημά- 
τισε μαθητής τοϋ Βρύσωνος.

ΠΓΓΓΩΝ Φλιάσιος, υιός τεϋ Τ ι. 
μάρχο*, εχρημάτισε μαθητής τοϋ 
Τιμωνος τοϋ φιλοσοφου.

ΠΩΛίΩΝ S Απίνιος, εχρημάτισε 
Τραλιανός σοφιστής καί φιλο’σοφος· 
εζη επί Πομπη'ίευ τοϋ μεγάλου εις 
τήν Γιόμην, καί εδεχθη τό σχολεϊον 
τοϋ Τιμαγε'νους* εγραψεν επιτομήν 
τών Φιλοχώρου Α’τθίδος, απομνημο
νεύματα Μουσων,ου τοϋ φ.λοσοφου, 
ίπιτεμήν των Διοφάνους Γεωργικών 

βιβλία 2· προς Αριστοτε'λην περί 
ζώων βιβλία ΗΟ. περί τοϋ εμφυλίου 
πολέμου τής Γωμης Καίσαρος χαί 
Πομπηι'ου'

ΠΩΛΙΩΝ, γραμματικός, συνε’γρ*. 
ι|/ε περί άμαρτανοντων, τό σύγγραμ
μα τοϋτδ δεν διεσώθη.

ΠΩΔΟΖ, Ακρα ραντϊνος, ρήτωρ 
χαί σοφιστής αρχαίος, εχρημάτησε 
διδάσκαλος τοϋ Λικυμνίου, εγραψε 
τήν γενεαλογίαν τών εκστρατευσάν 
των κατά τής Τρωάδος έλλήνων x«J 
βαρβά ρων άλλοι δε λε'γουσιν οτ ι  
είναι σύγγραμμα τοϋ Αχάστου· e- 
γραψε καί κατάλογον περί νέων λε’- 
ξεων,

ΠΩΛΤΓΕ02, τό γένος Γάλλος



«ptoto; περιηγητή*' περιήλθε ίπ α -  Ασία πε'ρα τοΰ ϊδκσπβυ ποταροϋ, 
σαν τήν Συρίαν, Αίγυπτον, καί τά κατά τ·5 όποιον πολερήσα; & ρ έ- 
ένδότερ* τΪ£ ‘Αφρική; καί εξηκρί.. γα ; Αλέξανδρο; καί νίκησα; αυτόν 
βοσε πολλά, περί των όποίω/ ? γράψε» τόν άφήκε πάλιν κόριον Απόλυτον 
άκριβω;. περί τά τε’λη τοΰ *ή; ίπικρατεία; του σχηρατήσα;
δέκατου όγδοου αιωνο;, Μ, X, ^ (τ ’αυτοΰ πτενήν βυρραχιαν·. Δουχ,

ΠΩΡΟΣ, βασιλεύ; των Ινδών εν
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ΡΑΔΑΜΑΝΘϊΣ, αδελφό; τοΰ πρω* 
του Μή/ωο; βασίλε'ω; τη ; Χρητη;· 
ουτο; διωχθεΐ; ύπό τοΰ αδελφού του 
εκ Κρήτη; ήλθεν εις τά ; νήσου; τοΰ 
Αιγαίου Πελ.άγΟυ; , βασιλεύσα; αυ
τόθι ρε πραο’τητα καί δικαιοσύνην' 
εκεΐθεν ρετεβη ε ΐ; τήν Βοιωτίαν, 
οπού ελαδεν εί; γυναίκα τήν Αλκρη- 
νην ρητε’ρα τοΰ Ηρακλε'ους-

ΓΑΕΤΑΝΑ Μαρία εκ Μεδιολάνω·, 
γυνή περιβόητο; iv σπουδή καί ρα- 
δήσει τή; Ελληνική; , Λατινική;» 
Ιταλική;, Γαλλική; καί Γερρανιχή; 
διαλέκτων, ερπειρο; καί τή  ΜαΙη- 
ρατιχή, ουδενό; δεύτερα, τόσον, ώ
στε καί διδάσκαλο; ε^ρηράτισε τή ; 
Μαθηρατική; εν τη Αχαδηρία τής 
Βονωνία;. Συνε’γραψ: καί πολλά βι
βλία Μαθηρατική;. Ορα περί αυτή; 
τον Ματζουκελλην. Τ. λ ' ,  ρερ. ά. 
σελ. 198.

ΓΑΖΗΣ, Περση; το γενΟ;, «γρη- 
ράτισεν Αρχίατρό; εί; τό νοσοκορεΐον 
τή ; Βχβυλωνο; κατά τόν 'ννατον

αιώνα, .δια τήν ρεγάλην του πολύ, 
ράθειαν επονοράσύη b Γαλινό; των 
Αράβων* συνε’γρκψεν Ακριβέστατα 
περί φλογών καί περί ίξανθηράτων’ 
τοΰτο τό σύγγραρρα ρετεφράσθη ίκ  
τή ; αραβική; ε ΐ; τήν Λατινικήν* 
συνε'γραψε καί περί λοιρικη; ασθέ
νεια;· από τήν ρεγάλην φήρην τήν 
ν>ποίαν εΤνη, τόν επροσκάλεσεν ε’ ς 
την Ισπανίαν ο Λρασορ, οπού και 
απίθανε τό 932' ε ί; ηλικίαν 90,
χρόνων,

ΓΑΘ1ΝΗΣ, Περση; στρατιγό; * 
τοΰ Φχρναβάζου εν τή ρικρα Ασια, 
Εενοφ.

ΓΑΙΜΟΝΔΟΣ δε-Σεοοΰνδε, διδά
σκαλος τή ; ιατρ ική ;, Ισπανό; τό Γέ
νος. συνεταξε βιβλίου περί φυσική; ’ 
θεολογία;, τό όποιον κοινώς καλοΰ- 
β ι, θησαυρόν των θείων διανοήσεων- 
Ηνθει περί τόν δέκατον π ίρτον α ι
ώνα. Μ. X. ,

ΓΑΙΜΟΝΔΟΣ Αοΰλλο;, ό ξπωνο- 
ρασθεί; πεφωτισρε'νο;, Ισ.πανο;, ε- 
γεν^ηίη εις την Βαλκαλονν tj κ»τ

ν
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άλλους εις τήν νήσον Μαγιόρκαν το 
1236. συνε’γραψε κερί πανακείας καί 
φιλοσοφικής πέτρας- ή το δεινός περί 
τήν διαλεκτικήν,- περί ής καί συνε- 
τοξε νεαν μέθοδον, ν ούτβς άπεθανε  ̂
λιθοβοληΟείς ; εις τήν Αφρικήν,' *οπου 
άπήλθε νά κηρύξω τον χρκςιανισμόν. 
ΓΑΙΜΟΝΔΟΣ Μαρτίνος εκ του τάγ" 
ματος των Δομενικανων- εχρημάτι-. 
σε τώ 13’ αίώνι, συνε’γραψβ βιβλίον 
Ιίαραξιφις τής χριστιανικής πίςεω ί 
έπιγραφομενον, το όποιον, ετυπώθη 
εν Λειψία.τό 1686 με υποσημειώ
σεις Ιωσήφ Βοϊσίνου, κάί τοΰ Μαυ- 
σάκο’υ.

ΙΆΙΜΟΝΔΟΣ Κόμης τής ίολώ- 
σης, Πόλεως τής Ισπανίας, εστάθή 
είς των άξιωτε'ρων πολίτικων πριγ- 
γίπων, οσοι έβασίλευσα'ν τον δε’κατον 
τρίτον αιώνα- ουτος βλε'πων τοΰς 
υπηκόους του ότι κατετρε'χοντο α
πό τοΰς καλογήρους τοΰ ίεροΰ δικα
στηρίου, τό ΐ207, εφδνευσε τόν Πέ
τρον από τό Καστε'λ-νουο'βο, οςτες 
ήτο πρώτος τούτου τοΰ ίεροΰ δικα
στηρίου, ό δό πάπας, καί εδίωξε 
τόν Ραί'μόνδον» εδήμευσε όλα τούτα 
κτήματα τό 13(13. ό Ραΐμο'νδος ε- 
πεσεν εις τάς χεΐρας ενός πρέσβεως, 
οςτις δια προσταγής τοΰ πάπα τόν 
εσυρεν έμπροσθεν από τήν μη- 
τροπολιν τής Τολώσης γυμνόν μέ 
ενα σχοινιον είς τόν λαιμόν, καί ενα 
πλήθος καλογηρων τόν εκτυποΰσαν 
με βέργας καί τόν έθανάτωσαν,

ΓΛΙΝΑ Λ Γουλιελμος, εις των

πλέον λογιών ιστορικών Γάλλων τοΰ 
18. αίωνος- συνε’γραψε_ τή ν  ίστορίάν 
τής πραγματείας fiSv ϊνδων , καί 
διάφορα' άλλα συγγράμματα- α π ί
θανε τό 1796", είς ηλικίαν 85 ετών.

ΡΑΚΊ Μ ΕΙΌΣ πρίγγιψ των Βαν
δάλων,· έχρημάτισεν- έίς των π) εον 
άνδρίων καί τολμηρών μεταξύ ε
κείνου τοΰ βαρβάρου έθνους- φθάσας 
Φς τα κρωτα. αξιώματα τοΰ στρα
τιωτικού των Γωμαίων τό «ρ56, ?- 
καμ,ε νat φονευσωαι το·/ βύτοκράτοοα 
τής Ρώμης Αβητον, 'καί μετά <&J 
μήνας εβαλεν ε’ς τόν θρόνον τόν Βχ. 
λε’ρίον Μαγιοράνη* τό vj61, τόν έ- 
φυλάκωίε καί μετά πέντε ημέρας 
τόν εθανάτωσε, καί εκήρυξεν αΰτο- 
κράτορα τής Ρώμης τόν Αίσιον 2ε- 
βήρον- το 466. διά προσταγής τοΰ 
όρμητικοΰ Ρακιμερου τόν εφαρμά- 
κωσαν, καί έβαλαν είς τόν θρόνον 
τής Ρώμης τόν Ανθέμιον, καί αυτόν 
τόν έφονευσαν διά προσταγής τοΰ 
Πρίγγιπος, καί έβαλαν είς τόν θοσ- 
νον τόν Ανίκιον Ολίβριον* άπε’θανε 
τό 473..

FAK1NA2 Ευτύχιος ίερεύς Γάλ. 
λος, είς των πεπαιδευμε'νων άνδρων 
τοΰ δεκάτου όγδο’ου αίώνος* εγραψεν 
εκθεσιν καί διδασκαλίαν περί εμπι
στοσύνης, φόβου, καί σύναψιν τής 
εκκλησιαστικής ιστορίας των 17. 
αιώνων, διά τό όποιον έδοκίμασε 
πολλάς καταδρομής, διότι ελεύθερος 
ήγγιζε τήν Ρωμαϊκήν Αυλήν , καί 
μάλιστα τοΰς ίησουίτας.
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ΡΑΚ1ΝΗ2 Ιωάννη?, [ένδοξος itow 
ητής τραγικό?, Γάλλος· εγεννήθη 
τό 16.'ί9' είς ήλικίαν 2 0 . χρόνων 
παρε'στησεν εις τό θέατρον τήν τρα
γωδία» του Θηβαίδα' άπέθανεν είς 
τά Παρίοιά.

PAMBAMy ή-Μ* Ραβί Μωσής υιός 
Μαϊμών κατά τήν συνήθειαν τω·) 
Εβραίων, λαμοάνοντες τα αρχικά 
γράμματα των τεσσάρων λέξεων, 
καί προσθίττονττς τόί δύο ά . Ου- 
τος i i t c x t |1 εγάλην ^τί^ην ρ,ί* 
ταξό των Εβραίων διά τήν μάθη- 
σίν του. ΕχρημάΟισε μαθητης Ανερ- 
ρο'οί, καί Ιατρός τοΰ Σουλτάνου της 
Αίγυπτου. Συνεγραψϊν Αραβιστί υ
πόμνημα εις τό βιβλίον Μίσχνα, 
μίαν σύνοψιν τοΰ Ταλμούλδ εις τεσ- 
σαρα τμήματα, επ’ όνο’ματι Ταδ- 
χαζάκγα, ήτοι χειρ Ισχυρά. Αυτή 
ή σϋνοψις ε!ς Εβραϊκήν διάλεκτον 
γεγραμμε’νη ευφραδώς , νομιζεται 
παρ Εβραίοις έξ^'ρετος· ενα έγχει 
ρίδιον. Μ·ρε.

ΓΑΜΟΓΖίΟΣ Ιωάννης από τήν 
Βενετίαν, συνέγραψε μίαν Ιστορίαν 
περιηγήσεων' έχρημάτησεν έξ απορ
ρήτων εις τήν διοίκησιν τής Βενε* 
τίας· άπεθανε τό ΐ557.

ΓΑΜΠΙΝΕΛΛΗΣ , μαθηματικός 
ένδοξος, καί φυσικός κάλλιστος, ε
γεννήθη εις τήν Βριξίαν τιο'λιν τής 
Ιταλίας, άπέθανεν εις τήν Πχυΐαν, 
εις τήν οποίαν ήτο προφε'σωρ.

ΓΑΨ1ΝΙΤΟΣ, αρχαίος βασιλεύς 
τής Αίγυπτου, διάδοχος του Πρω*

τέως, βασιλεύσας περί τα 1227-1182 
II. X.J φημιζόμενος πρ4 πάντων 
διά τούς μεγάλους του θησαυρούς* 
οίκοδομήσας ϊ ν  μέγα καί οχυρόν 
θησαυροφυλάκίόν έν Α ΐγύίιτω πρός 
εναποταμίευβινς καί τθδ όποιου, ώς 
λέγεται» εΰρηταί εν Γωμη έΤς μεγας 
οβελίσκος. Ηρόδ,

ΡΛΠ1Ν Γάλλος, συνέγραψε τήν 
Ιστορίαν τής Γαλλίας· άπεδίνέν 
τό 1 y25.

ΡΑΦΑΗΛ & Σε’ρβος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως," άνήρ χυδαίος 
καί ουτιδανός, και όλος δοσμένος 
είς τήν μέθη·;, όστις μ’ δλον J t i η- 
το τοσοΰτον αχρείος, είχε μερικούς 
γ/ωρίμους από τούς άρχοντας των 
τούρκων, είς τούς όποιους ερχόμε
νός ύπεσχέθη νά δίδτ) κατ έτος 
δόσιμον είς τόν βασιλικόν κουαιστο- 
ρα δύω χιλιάδας φλωρία καί άν τόν 
βάλλωσι Πατριάρχην άλλ.α πεντα. 
κόσια._ Οΰτοι δε είποντες ταΰτατω  
βασιλεϊ, συνκατένευσε νά τόν βάλη 
είς τόν Πατριαρχικόν δρο’νον* συγ-· 
χύσεως δε γενομένης, καί μή δίλον- 
τες οί παρευρεθέντες έκεϊσε άρ-χιε· 
ρεϊς νά συλλειτουργήσωσι μέ αυτόν, 
βιααθέντες ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
έσυγκοινώνησαν. Το'σον ήν δε δο
σμένος είς τή; μέΟην, ώστε δέν έ- 
δύνατο νά σταθή είς τάς εκκλησια- 
στικάς ακολουθίας, άλλ ούτε είς 
αυτήν τήν πάνσεπτον των παθών 
εβδομάδα, ούτε Ιδύνατο να κρατή 
τήν ποιμαντικήν ράβδον εις τας χεϊ-
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ράπτου* δ ιό τ ι πεσούσης από τ α ζ  
Χ«ϊρ« του -*$ ; ί γ ί *  καί μογάλ?? 
πέμπτη, έσυντρίφδη. Ερχομένου 
τοΰ χρόνου καί: ,μή, δυνηδέντος' να- 
πληρώση τάς ίποσχεδεϊσας. δύω χ ί -  
λιί& ρς φλωρία ε’Ιλήδη είς φυλακήν, 
otcoU t l q  T «ai,t?ijv  ττβγίαν κ ^ νπ ντη -  
σεν, ιοστδ εδεήβη νά τόν άφινωσιν 
ενίοτε > 4  ίξέρχηταε τής φυλακής 
ρε τάς άλύσεις διά νά ζητή ελεη
μοσύνην, το όποιον καί επέτυχε, 
και εγινετο εις πάνϊας ονειδος' τέ
λος εις τοίαύτην κατάστασιν άπέ- 
βανεν εις τήν φυλακήν.

ΡΑΦΑΗΛΟΣ, Ιταλός,, έγεννήδη 
εις το Οΰρβΐνον το 1^82· ό μεγα- 
λητερος και περιφημότερος ζωγρά
φος των οοοι εφάνησαν είς τήν Ιτα
λίαν μετά τήν γέννησιν των ωραίων 
τεχνών· απίθανε είς τήν Ρώμην τό 
1520. έσπούδασε τήν αρχαιότητα 
καί τήν ανατομίαν, διά τοϋτο καί 
άπεκατε'οτη εντελέστατος είς τήν 
ζωγραφικήν.

ΡΛΦΕΡΙΟΣ, έπίσκοπος τής Βε- 
ρώνης, εστάδη είς των πλε’ον πε- 
φωτιαμε'νων καί σοφών σογγραφε'ων 
τοΰ I .  αιώνος" συνέγραψε διάφορα 
■ποιήματα·

ΓΕΑ Σιλβία βασίλισσα τής Αλ- 
βης εν τ^ Ιταλία καί δυγάτηρ του 
Νουμητορος, τήν όποιαν ό δεϊός της 
Αμούλιος κατέκλεισεν εις τάς Ε- 
στιάδας (παρδε'νους ίιρείας) δ ι ί  νά 
μήν ϊχη τοΰ δρονου αντίζηλον" έν 
μια δε ημέρα ίλδοΰσα είς τον πο

ταμόν Τίδεριν S ii να λάβη ΰδωρ, 
άπεχειμήδη είς τάς οχδας, καί εξυ- 
πνίσας είρέδη παρ ελπίδα έγκυος, 
καί εγέννησε τόν Ρωμΰλον καί 1  ώ
μον.

ΓΕΑΟΤΜΟΪΓ Φερσόλ. Γενάτος I -  
γεννή'η είς τήν, Γοκάλλε πάλιν τ ίς  
Γάλλίοις» περίφημος φυσιολόγος· αό- 
τος.εξέδωχεν έ»α σύγγραμμα ε’πιγρα- 
φάμενον, τέχνη τοΰ σχηματίζειν τόν. 
άπλοΰν σίδηρον είς άτσάλιον, καί 
tq3 λεπτύνειν τον οίδηρον, χρήσι
μον είς πάσαν λεπτήν εργασίαν· δί 
άμΟιβήν τςΰ εδωκεν ή Γαλλία 20, 
χιλιάδας; Λίρας τόν χρϋνον· ούτος 
κατεσκεύασεν ένα νέον δερμόμετρον, 
τό όποιον φέρει τονομά του* έχ τού
του κατηργήδησαν τά άλλα δερμο— 
μέτρα τοΰ Λμοντας, τοΰ Ηρα καί 
τοΰ Φαρενείτ’ άπείανε τό 1757.

ΓΕΓΙΟΜΟΝΤΑΝΟΣ, έγεννήδη είς 
τήν Φραγκονίαν πόλιν τής Γερμα
νίας* έχρημάτισεν ό πρώτος είς τήν 
Ευρώπην, οςτις τσ 1472. έδεώρησεν 
ένα κομίτην, όχι ώς αστέρα ά λλω ς 
ένα πράγμα στερεόν , είς τόν ουρα
νόν , καί έσημείωσ* τόν τοπον, τό 
διάστημα, καί τό μέγεδος" άφηρεσε 
πολλά σφάλματα από τήν λατινικήν 
μετάφρασιν τοΰ Τραπεζουντίου Γεωρ
γίου. Ενφ είστ,ρχετο είς τήν Ρωμην 
τόν έφόνευσεν ό υιός τούτου τοΰ με- 
ταφραστοΰ.
ΡΕΔΗΣ, Φραγκίσκος ί  ταλός· ουτος 
έκαμε πολλάς ανακαλύψεις είς τήνφυ_ 
σιχήν ιστορίαν" άπέδανε τό 1697,
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PKNAZHS Φίλιπποί, εγεννήθη 

είς τήν Ρώμην* περίφημος νομοδι
δάσκαλος* βυνεγραψε βιβλίον περί 
νομικής* όχρημάτισβν άρχιδιδάσκά
λες ε!« τήν άκαδημίαν τής Ρώμης* 
άπε’δανε τ ο  1807.

ΡΕΝ0ΤΑΓΔ03 δε ϊαντκρονά τό 
γένος Γάλλος, άριστος περιηγητής* 
Περιήλθε διαφερα μέρη χάριν νέων 
ανακαλύψεων* έταξείδευσεν είς τάς 
Ινδίας, εις τάς Φιλιππίνας νήσσυί, 
ε’ς τήν Κίναν. Η πιριτ.γησίς ’tow 
περιεχει πολλας περιε'ργοος σημειά- 
βεις περί των τόπων τούτων, χαί 
των (ν αΰτοΐς χ&τοίχων’ «ζη περί 
τό 1804- Μ. X.

ΓΕΧ Κόμης, Φίλιππος, περίφη
μος αστρονόμος Ιταλός, από τό Γή- 
γιον, πόλιν τής Καλαβρίας* ουτις 
έξέδωχεν ενα,πλήθες σ.γγραμμάτων? 
τά  χοριώτερα είναι ή αρχή τής 
Γεωργικής, ανάλυσις τής Γεωργικής 
εις τήν Ιταλίαν, καί διάφορα άλ
λα συγγράμματα* απίθανε τό ΐ8 ΐ7 .

ΓΗΙΊΝΟ-, γραμματικός, εγραψε 
τόν λεγόμενόν Πολΰμνωνα.

ΓΗΞίΝΩΓ, υιός τοΰ ΝαυσιΟόου καί 
αδελφός τοϋ Αλκίνοου, βασιλέως 
των Φαιάκων, άποθανών εις νεανικήν 
ηλικίαν. Ομ,

ΡΗΣΟΣ, κατά μεν τόν Ομηρον, 
υιός τοϋ Ηϊονεως, καθώς χαί ό Πίν
δαρος αναφέρει ότι μίαν ήμε’ραν πο
λέμων με τούς Αχαιούς τούς επε- 

.φερε μεγάλα κακά.
ΓΗΧΑΓΔ02 Σκωτος τό γένος,

κανονικός τοϋ εν Παρισίοις αγίου 
Ουίχτωρος* εγραψε πολλά είς τήν 
Γε'ννεσιν, είς τήν Εξοδον, χαί είς 
τάς των Βασιλειών βίβλους ,  χαί 
είς άλλος τής-Γραφής* δμοίωςσχό- 
λ ία  είς τό άσμα, χαί είς τήν Απο- 
χάλυψιν βιβλ. Ζ . εζη περί τόν δε', 
χατον δεύτερον αιώνα· Μ. X,

ΡΗΧΑΡΔΟΣ Χίμων Γάλλος, άνήρ 
σοφός, χαί πολυμαθής, είδήμων τής 
Ελληνικής, Αατινιχής, Εβραϊκής 
χαί Αραβιχής διαλε'χτων. Ουτος ό
ταν όχειροτονήθη ίερε&ς τόσην σο-, 
φίαν εδειξεν όταν τόν έξεταζον άο 
ή/αι άξιος τής ίερωσύνης, ώστε ά- 
πεστόμωσε τούς εξεταστάς του, χαί 
δεν ίξ  έυραν τ ί νά τώ άποχριθώσι. 
2 υνίγραψε πολλά, τά όποια επρο
ξένησαν σκάνδαλα διά τάς γνωμας 
όπου περιεχουσιν* έξέδωκε πιστιν 
τής Ανατ ολικής ίκκλησίας, ήτοε 
Γαβριήλ Σευήρου μητροπολίτου Φι
λαδέλφειας συγγρμμα με τήν 
Λατινικήν μετάφρασιν χαί με σχό
λια , είς τό όποιον θέλει νά από
δειξη, οτι ή Ανατολική εκκλησία, 
περί τοϋ μυστηρίου τής θείας εύ- 
χσριστείας, πιστεύει ως χαί ή Αυ- 
τική. Ιστορίαν άνακριτιχήν τής 
παλάιας Διαθήκης Γαλλιστί, ήτις 
χατεχρίθη, επειδή θε'λει νά άποδεί- 
ξη ότι τό πρωτο’τυπον κείμενον τής 
Αγίας γραφής νά ηναι άμφίβολον. 
Ιστορίαν άνακριτιχήν τής θρησκείας 
καί ηθών των γενών της Ανατολής. 
Πιστιν τής Ανατολικής εκκλησίας
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περί τής Μεταρσίωοεως» είς t o  ό
ποιον δελει νάποδείξη οτι α ί δύω 
εκκ) ησίαι συρφωνο+ίσι κερί τούτου. 
Ιστορίαν άνακριτικήν τον κειρόνου 
τής παλαισς Δισδηκης. Ιστορίαν 
άνακριτικήν τόΰ κεψ,ενρο της νέας 
Αιαδήκης, καί αλλα. Ηνδ,ει περί 
τον δέκατον όγδοον αϊων«· Μ. X.

PIANOS 6 περίφηρος γραρρατι- 
ποιητής χαί ιστορικός, άπο 

τήν Κρήτην* εζη τό 200. Π, X. 
συγχρόνως ρε τον Ερα εο.σβενην’ σώ
ζονται χαΐ τούτου ρερικά άποσπα- 
σρατα, εκδοδεντα είς διάφορ* ρερη 
της ρΰρώπης.

Ι’ΐΓΜ-02 υιός του Λύρρου, ήγε- 
ρύν των ©ρακών χαί σΰρραχος των 
Τρώων.

ΓΙΘΑΓΓΕΛ102, Ιωάννης, συγ- 
γρκφεύς τοϋ 17 α ’ωνσς, κατ άλλους 
Ιουδαίος, χ*ί κ«τ άλλους καβολι* 
χής Γωράνος* χαΐ επειτα Ιουδαίος* 
ον.τος όξε’δωκεν έοραϊστί συγγράρρα- 
τά  τινα , εχρηράτισε προφεσωρ των 
ανατολικών γλωσσών είς τήν άκα- 
δηρίαν την Προ«σίας.

PIKAPAOS  ̂ πρώτο; βασιλεύς τής 
Αγγλίας» όπωνοράσδη καρδία τοΰ 
Λεοντο;’ ίγινε διάδοχος τοή δρο’νου 
το 1 ι89 . τό i f 90. άχίνησε κατά 
‘τής Ιερουσαλήρ, χαί προχωρων ixu- 
ριευσε τήν Κύπρον^ τήν οποίαν i- 
χάρισεν επειτα «I ; τον .Γου'ί'δον Λο·- 
ξινίανον, ε ι; ανταλλαγήν τοΰ βα
σιλικό» τίτλοι* τής Ιερουσαλήρ* τό 
i19a. ό νίκησε τόν Χονλτάνον 2α·

λαδίνην. επιστροφών ε ι; τήν Ευρώ
πην ^ναυάγησε πλησίον τής Εκοο- 
λίας» ειο'λεως ίή ς Ιταλία; είς τό 
φριοΰρι, όπου τόν συνε’λαβεν & Αεο- 
πόλδρς Δούξ τής Αρυστρίας χαΐ τόν 
ϊφυλάκωσεν, επειτα τόν όπώλησεν είς 
τόν Λύτρκράταρα Ενρϊχον τόν ς·". 
Τί 1 1 0 4 · τόν ήλευδίρωσε διότι τόν 
επροσφςρε ποσότητα χρηρατικήν ση. 
ραντικήν* άπεδανεν είς ηλικίαν 42. 
χρόνων Ι Ι 99. από «λους τους Πρίγ. 
γιπας,- οσοι έπαλερησαν είς τήν 
Παλαιστίνη* κατά τής Ιερουσαλήρ, 
ούτος ρονος επροξένησε περισσότε
ρον φόβον είς τούς Οδωρανούς.

ΙΊΚΙΑρ Ε λΗΧ, Δανιήλ, ζωγρά
φος, καί γλύπτης περίφηρος, φίλος 
αγαπητός τοϋ Μ.χαήλ Αγγε'λου, ά- 
πεβανε τό 1566.

Τ1ΚΟΪΕΓΗ2 Γιάκορος, εύγλωτ
τος ρήτωρ, καί ένδοξος συγγραφεύς, 
επωνοράσδη ό Δηροσδε'νης τής Γαλ
λίας, άπεδανεν είς τό Παρίσκν ' τό 
1791. είς ηλικίαν 43. χρόνων. Τά 
ϊξοδ* τοϋ όνταφιασρσϋ του τά ίκα 
ρον ή διοίκησις* εξοδεύδησαν πε* 
ρισσοτερον από ενα Ικατορύριον 
φράγκα’ τόν ενταφίασαν είς τό Γαλ· 
λικόν Πάνδεον, πλησίον είς τόν Ρουσ- 
σόν κρΐ Βολτ ο’ρ,

ΡΙΓίθβΝ, ποιητής τραγικός, ά*ό 
τάς Χνρακούσας, άχράσας επί τής 
βασιλείας Πτρλεραίοι* -του Ααγου 
εν Ταράντω τό 309. ΙΙ· X* «στάδη 
έ.φευρετής t u y  ιλαροτραγωδιών ε



ν“ 3*? κωμικάς παραστάσεις μέ τρα- 
γικάς. ϊτ ε ’φ.

PINOKINHS, ‘ ο τ *βιος, Εύγενής, 
φλορεντΐνος ενδοζος π ο'. η τ η ς ' ούτος 
πεώτος παρες-η3® τάς κωμωδίας και 
χ χ ς  τοαγωδίας μέ τήν μουσικήν* ή- 
τον εύγλωττος καί πνευματώδης* ά- 
πε'δανε τό 1G21,

ΡεΣΣΟΙΙΧ Ερμανός εκ τής Βελ- 
γ ικής Βαναρίας, όςτις ά-σεβής γενό- 
αε/ος, είπεν ότι ή ψυχή el/αι θνη
τή, οτι δεν είναι αδης, οτι τό Εΰαγ- 
γε'λίον είναι ψευδές καί άλλας πυλ- 
λάς φρενοολαβιας ειπεν ο ασεοεστα- 
τος* εζη κατα τον δεκχτον πεμτο/ 
αιώνα* Μ. Χ·

ΓΟΒΒίΛΣ Λούκας, από τήν Φλω
ρεντίαν περίφημος γλύπτης, και ε - 
φευοετής τοΰ νά δουλεύωσι τόν ψη- 
με'νον 'όχλον, άπε'δανε τό 145ΐ.

FOBEPT, Ελισάβετ, γυνή τοΰ 
Θωριές Ροβερτ, μία από τάς πλέον 
πνευματώδης καί ενάρετους γυναίκας 
τής Αγγλίας, άνετράφΆ ρι ολην τήν 
επιμέλειαν, καί είχε μεγάλην κλί- 
σιν ε’ς τήν ποιητικήν, εμαδε καί 
τήν μουσικήν. ε’ς ηλικίαν 12 . χρό
νων, άρχισε νά στιχουργή’ όταν ε* 
ξεδωκε τα συγγράριριατά της ήτον 22* 
χρόνων* τα όποια γενικώς εφημίσδη- 
σαν, διότι ϊζωγράφιζον τήν Αρετήν 
κ«ί τά χρηςα ήδη* άπέδανε τό 1737, 
και άφήκεν ενα πλήδος ποιητικών 
συγγραμμάτων.

Γ0ΒΕΡΤ02 Ποΰλλος Αγγλος τό 
γε’νος περιφανής εν παιδεία* εγραψεν

υπομνήματα εις τούς ψκλμοϋς, καί 
άνακάλυψιν ε’ς τάς ρ'ήσεις των 
δασκάλων, εζη περί τόν δε’κατον δεύ
τερον αιώνα Μ. X,

ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γαγουί'νος Βίλγης. 
Συνεταξε χρονικά των Γαλλικών 
πραγμάτων εις βιβλία ιά· τυπωθεν- 
τα. Ηνίει περί τόν δεκατον πέμ
πτο/ αιώνα. Μ. X.

ΓΙΧΑΓΛΟΣ Ιωβσών Αγγλος, πε
ριβόητος περιηγητής. Περιήλδε διά
φορα με'ρη* ε πλεύσε διά τοΰ ποτα
μού Γααβία είς τά ίνδότερα της 
Αφρικής, καί εδημοσίευσε πολλάς 
ωφελίμους ειδήσεις περί ταύτης τής 
μέχρι τοΰ νϋν άγνωστου Ηπείρου* 
εζη περί τόν δε’κατον έβδομον αιώ
να. Μ." X.

ΡΟΒΕΣΠίΕΡΗΣ, έστάδη ό πλέον 
αίμοβόρος τύραννος τής Γαλλίας, 
είς τήν τελευταία-/ αποστασίαν ά- 
φοΰ εκαμε νά τρεξη ποταμηδόν τό 
αιαα τών καλητε'ρων καί σοφωτε- 
ρων Γάλλων είδε τά πράγματα ίπ ί 
κεφαλής του, καί άπό απελπισίαν 
του ήόελησε νά φονευδή μονος του, 
αλλά δέν τό επιτύχε, καί ή δ;οί- 
κησις τόν συνελαβε καί τόν άπεκε- 
φάλισεν* εστάδη Λοκτάτωρ, είχεν i-  
φεΰρει ενα νε'ον σύστημα δρησκείας 
δεμελιωμενον επάνω είς τάς γενικάς 
ιδέας τής άρετής, καί αυτή ή δρη* 
σκεια του συνιστατο, εις τό νά τ ι
μά τις τούς δυνατούς, νά βοηβη 
τούς δυστυχείς, καί νά κάμη ο,τι 
καλόν ήμπορεϊ, άλλ’ *“τη ή εφεύ-
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ρεσίς του ήμαυρώδη από την κακήν 
διαγωγήν του.

Ρ0ΓΚΒΒ2ΕΝ Ιάκωβος Ολλανδός 
τ» γόνος, άριστος περιηγητής. Ου. 
τος περιπλεύσας τήν γην, άνεκά- 
λυψε τας ΤΙασχαλίοΙις νήσους, και 
άλλας κατά τήν επικίνδυνον Σουτε- 
νίαν θάλασσαν, οιον τάς νήσους 
Αουρόραν καί Εσπερον, το λαβύριν
θον αρχιπέλαγος, καί τδ δμονόμως 
μέ αυτόν μετά ταΰτα όποιου Φλω- 
ρίου όνομασδεν άρχιπόλαγος* εζη 
περί το 1721. Μ. X.

ΓΟΒΟΑΜ καί Ιεροβοάμ, ουτοί 
ηρχισαν να βασιλεύωσιν εις τούς Ε
βραίους το 975. Η. X,

Ρ0Β0Γ2ΤΗ2 Γιάκομος, ένδοξες 
ζωγράφος, άπο τήν Βενετίαν, υιός 
ενός βαφεω(' άκ νεαράς του ηλικίας 
έδειξε ,μεγάλην κλίσιν εις τήν ζω
γραφικήν· έκαμε μιαν μεγαλην πο- 
σο'τητα εικόνων, τας οποίας δυσκό- 
λως δύναταίτις να πιστεύσϊι, δτι 
έγιναν άπο ϊναν άνθρωπον· ή ζωγρα
φική εις αυτόν κατήντησε πάθος, 
διότι εις πολλούς ανθρώπους επρο- 
βαλλε να τούς κάμη εικόνας χωρίς 
πληρωμήν, έκτος μόνον τα  έξοδα 
των χρωμάτων * rf θυγάτηρ του Μα
ρία Ροβούστη άπέκτησε μεγάλην ύ - 
ποληψιν είς τήν ζωγραφικήν κατ έ- 
ξοχήν είς το να ζωγραφίζη προσω- 
πα" αΰτη άπόθανεν είς ηλικίαν 30, 
χρόνων, καί δ πατήρ τη| 78·

ΡΟΔΗΣ Αλέξιος Ιεροκήρυζ Γάλλος 
το γόνος. Ουτος περιήλθε τήν Μαλά-

καν, τήν Κοχιγχίναν, τας Φίλιππό
ν ας καί Σουνδίας νήσους, καί εν 
μέρος τής Περσίας, καί τής Μη- 
κρας Ασίας, και εχοινολογησε πολ- 
λάς καί ωφελήμους ειδήσεις περί τ ί ν  
τόπων τούτων· εζη περί τον δίκατον 
έβδομον αιώνα. Μ, X.

ΡΟΔΕΡ ΧΟΣ ό Είμενιος, Αρχιε
πίσκοπος Τωλήτου. Συνε'ταξε βιβλία 
θ . τής Ισπανικής ιστορίας άπο 
τής πρώτης είσκλεύσεως τοϋ Ηρα- 
κλεους είς τή» Ισπανίαν, μεχοι τοΰ 
12^3. Μ. X.

ΓΟΔΟΛΦΟΣ , Αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας· το 1ΐ73, έκηρύχθη βα
σιλεύς των Γωμαίων· άπο αύτον τόν 
τίτλον έστάθη ή άρχή τής μεγα- 
λειοτητος τής Αουστριακής οικογέ
νειας· ό Ροδολφος όταν έκηρύχθη 
Αϋεοκράτωρ, ειχ* δύω άδελφούς, 
*ξ ών δ είς ήτον κανονικός είς τήν 
Βασιλείαν πολιν τής Γερμανίας, 
καί δ άλλος στρατηγός εις τήν Sou— 
λευσιν τοΰ Μιλάνου* ό Ροδολφος δεν 
ήθε’λησε ποτέ νά ΰπάγ-ρ εις τήν 
Ρώμην δια νά στεφανωθή, λε'γων ο. 
τ ι κανόνας άπο[τοΰς πρώτους βασι
λείς δέν έπόστρεψεν από τήν Ι’ωμην 
χωρίς νά χάση ή τά δικαιώματα 
του ή τήν εξουσία/ του' άπεθανε 
τό 1291 .

ΡΟΔΟΑφΟΣ, εις των φονεων του 
Αύτοκράτορος Αλβέρτου τής Αου- 
στρίας τό ΐ309, πρώτος αυτός ®- 
δειξε τήν βάσανον του τροχοί,

ΡΟΔίϊΠΗ περιβόητος καί εις ά-
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*pov ωραία έκ Θράκης, πράτερον 
δούλη τοΰ Ιάδμονος εκ Σάμου, s- 
φερθη είς τήν Αίγυπτον επί τοΰ 
βασιλε'ως Αμάσιος, καί έπωλήθη. 
ύστερον ελαβε τήν έλευθερίαν της 
τ ιρ ά  τοΰ Χαράξου" διατρίβουσα εις 
τήν Αίγυπτον άπε’κτησε τΟσοϋτον 
πλούτον διά της ωραιότητάς της 
καί των θέλγητρων της, ώστε έξ ι
δίων της εξοίων ά.είγειρε μίαν πυ
ραμίδαν. ΙΙοόδ.

Ρ0ΔΡΙΓ02 Γαστιδης τό γε'νος
Ισπανός*1 περιήλθε διάφορα μέρη,
ττελάγΥ) xxt Ηπείρους" ύπήγεν και
είς  την AjJLiC!:κήν, όπου καθυπε'ταξε
εν pspoi τών αρκτικών πκραδαλασ-
σ ίων της Μεσημβρινής Αμερικής. 
Εγραψεν ακριβώς περί αυτής" εζη 
περί τόν δε'κατον εκτον αιώνα. Μ. X

ΓΟΛΩΠΗ, ταύτην ϊλαβεν εις γυ
ναίκα ό βασιλεύς τής Αίγυπτου 
ψαμμητιχος. Αίτλ.

ΓΟΖΑΣ Σαλοατορης, περίφημος 
ζωγράφος, καί κάλλιστος ποιητής" 
έγεννήθη εις τήν Νεάπολιν τό 1615. 
ή τον επιτήδειος κατ εξοχήν εις τό 
να ζωγραφίζη πεδιάδας, πολε'μους 
καί ζώα" εις τό ποιητικήν ήτον προ- 
σετι περίφημος διά σατύρας* ό οί
κος του ε?ς τήν Γιόμην ήτον ώς 
μια ακαδημία, οπού έσυνάζοντο όλοι 
οί σοφοί καί πεπαιδευμένοι, είχε 
ενα μικρόν θεατρον εις τό όποιον 
παρεσταινε κωμωδίας ό ίδιο ς" άπά-
δανε τό 1675.

ΓΟΖΕΑΛΗ2 Αντώνιος Ιταλός

περίφημος γραμματικός ,  έξε'- 
δωκεν ϊ/α σύγγραμμα, επιγραφά· 
μενον περί μοναρχίας, είς τό όποιον 
παριστά ότι οί Ηάπαι δεν έχουν 
κανεν δικαίωμα επάνω είς τούς κο
σμικούς Πρίγγιπας, καί είς τήν ε- 
πικοάτειάν των άπεθανε τό |467,ι

Γ0012 Θωμάς, τό γε'νος Αγγλος, 
πεμφθείς πρεσβυς από τής Σοορα
τής, υπό τής Αιατολικοινδικής I- 
ταιριας των Αγγλων, είς τήν αυλήν 
τοΰ μεγάλου Μογολου* διε’τριψεν ε
κεί δύω ενιαυτούς, έπειτα συμπε- 
ριήλθεν επί τοπους διάφορους μετά 
τοΰ Μογολου Γκεχαγγίρ. Η περιη
γητική αυτή πρεσβεία έσαφήνισε 
πολύ τά γεωγραφικά των μερών 
τούτων" εζη περί τόν δε’κατον έβδο
μον αιώνα. Μ. X.

ΓΟΙΚΟΣ, Σάμιος, περίφημος ά- 
γαλματοποιός, καί ένδοξος αρχιτε- 
κτων, εζη επί Πολυκράτους τοΰ 
τυράννου" λε'γεται, οτι πρώτος έπε- 
νόησε μετά τοΰ υίοΰ του Θεοδώρου τήν 
τε’χνην τοδ ν άναλύωσι τόν χαλκόν 
καί νά κατασκευάζωσιν έξ αύτοΰ 
διάφορα αγάλματα. Ηράδ. 
POIMHTAARm, βασιλεύς τής Θρά
κης επί των χρόνων τοΰ Καίσαρος 
Αύγούστου, μετά τοΰ όποιου συνε- 
πολεμησε κατά τοδ Αντωνίου, καί- 
* ? ·ζ ίί ' ·δεεξα μεγάλας έκδουλεύσεις 
υτερ τών Γωμαίων είς διάφορους 
άλλου; πολέμους.

ΡΟΚΕΦΟΪΚΟΛΛ φραγγίσκος , 
Πρίγγιί. της Γαλλίας είς τ“ν
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γάλων πνευμάτων τοϋ 1~ ηίώνος· 
εξεδωκβ συγγράμματα πολιτικά , 
καί άπε'9*νε το 1688.

Ρ0Κ02 το γένος Γάλλος, άριςος 
περιηγητής τοϋ αίώνος του* ούτος 
πϊΟΐήλΟε πολλά ρ,ερη καί εξαιρε'τως 
τήν Σενεγαμβίαν καί τήνΓαλάμην, 
καί εδωκεν αξιόλογους ειδήσεις τή 
Γεωγραφία’ εζη τό 1744. Μ. X.

ΓΟΛΑΝΔΟΣ, άνήρ με μεγάλην 
ανδρείαν, ύπερε'βη όλους τούς σύγ
χρονους του, ή ανδρεία του έηρησί- 
μεοσε τον με'γαν Κάρλον, επειδή ή* 
φάνισεν ενα μεγα πλήθος έχΟοών 
πλ,ησίον εις τά Πυρηναία δρη, με
ταξύ Ισπανίας καί Γαλλίας·

ΓΟΣΒΙΔΛ, καλ.ογραία ε'  ̂ ενα μο· 
ναστησιον τής Σαξιονίας* συνεγραψεν 
6. κωμωδίας εις το λατινικόν, καί 
τήν ιστορίαν τοϋθ'9ωνος· εζη το
ΐοΐο, ·

ΓΟΛΛΗΣ Παύλος, ε’ νδοξος ποιη
τής εις τήν Αγγλίαν καθώς καί εις 
τήν Ιταλίαν ό χαρακτήρ του ητον 
ελεύθερος, ζωηρός κα1 πνευαατώδης 
άπε9οινε το 1780.

ΓΟΣΕΦΟΤΚΟΛΤΟΣ Γάλλος, αρι- 
στος περιηγητής' ούτος περιήλ9ε τάς 
συμμαχικά; πολιτείας τής Αρκτικής 
Αμερικής* εξηκρίβωσε πολλά μέρη 
άγνωστα, καί ε^ωσεν ε-'.ση^.ους εί- 
δησείζ τη ΙΑιογραφια’ εζη περί τον 
δε'κατον όγ'δυον αιώνα Μ X.

ΙΌΣΙΟΣ Αουιντος, ό ενδοξότερος 
κωμικός τής παλαιας Ρώμη;· ό Σύλ- 
λας τον ε!χεν εις μεγάλην ύπόλη-

ψιν" άπίΟανεν εις τήν Γώμην τό
64. Π. X,

ΓΟΧΤΑΜ, υίος τοίί Ζαλζερ, ό με- 
γαλητεοος καί άνύρειοτερος μεταξύ 
των ηρώων τής πα’λαιά ; Περσίας’ 
τού οποίου ή ανδρεία χρησιμεύει τήν 
σήαεεον διά παράδειγμα μεταξύ των 
Α σιατικών οί μεγαλητεροι μοναρ- 
χαι τό εχΟυαιν ε’ ς καύχημα νά συγ- 
κρίνωνται με αυτόν επωνομασυη 
Πεχλεβάν,

ΙΌΤΑΙ’ΙΟΣ, Δοόξ τής Βριξίας, 
ε/υμϊεύ9η τήν Γουτεμβε'ργην χήρα 
τού Α’ριοβάλδου, βασιλεύς τής Ιτκ~ 
λίας, από αυτήν τήν γυναίκα εκη- 
ρόχΟη βασιλεύς το 618. /.αι εζησε 
εως το 652. ούτος ό Πρίγγιψ εςα - 
Οη ό Σόλων των Λογγοοάρδων δηλ. 
πρώτος όςτις ε’ξείωκε νομούς γραμ
μένους εις Κώδικα.

1ΌΤΕΓΙΚΟΣ ιατρός Ισπανός δια
τριβών εν τή πόλει τής Βαοκελονης 
κα9 ον χρόνον έπανήλΟεν ό περιηγη' 
τής Κολομβος εκ τής Αμερικής, κα- 
διστορεΐ ακριβώς τήν πρώτην εμφά- 
ν ι σιν καί προσβολήν του αφροδισια
κού πάθους εν αυτή τή πόλει, λε- 
γων ρητώς, ότι αυτό τό πά9ος ήτον 
ένδηαικόν εν τή νησω Ισπανιο/.α.

ΓΟΪΒΕΝΣ Πέτρος , έγεννήΟη εις 
τήν Ααοίρσαν πόλιν τής Βραβαντιας 
περίφημος ζωγράφος , άρχιτεκτων 
καί ίστοοικός- απίθανε τό ΐΟφ®· ° ·~  

φήν.ο πολλά πλ.ούτη ε’ ς τα  τέκνα 
του* ό ένδοξος ζωγράφος Βανδικ ε - 
χρημάτισ» μαθητής του.
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Γ 0 Ϊ Β Ε Γ Τ 0 3  Αοβάς του Του'ίκι- 
ηνβίου κοινοβίου πλησίον τής τοΰ 
Αγρίππα Κολωνίας, περιβόητος διά 
τά θαύματα, πεπαιδευμένος, καί τό
σον ε’ς τήν άνάγνωσιν δεδομένος, ώ
στε και κοιμομενος εφαινετο νά άνε- 
γίνωσκεν. Εγραψε καί υπομνήματα 
εις τήν πχλ.αιάν καί νεχν, διαλόγους 
ασκητικούς, λογους, επιστολάς καί 
άλλα, ε'η ττερε τον δεκατον δεύτε
ρον αΐω/α Μ. X,

ΓΟΪΒΠΟΣ Φλάβιος, δήμαρχος τών 
στρατιωτών’ τόν ήρωτησεν ο Νερών 
διατι επιβουλεύεται τήν ζωήν του, 
αυτό; ελευδε’ρως τω χπεχριθη» οΰδε- 
νας έστάθη πιστός εις σε καθώς ε
γώ, καθ’ όσον ό τεόπος σου σέ άπο- 
καδιστχ αγαπητόν, άλλ’ άφοΰ σΰ ε- 
φονευσες τήν μητέρα σου καί τήν σύ
ζυγον σου, εκαυσες τήν πατρίδα, καί 
έγω σε μισώ, καί όλοι οΐ άνθρωποι. 

ΓΟΤΓΕΡΟΣ Βάκων. Ζ. Πάκων, 
ΓΟΓΓΕΓΗΣ, περίφημος ποιητής 

Γάλλος, συγγραφείς τοΰ ΰμνου τής 
Μασσαλίας· τοΰτο τό ’ πολεμικόν 
τρα-γωδιον εμψύχωσε τούς Γάλλ.ους, 
καθώς ό Τυρταίος τούς Σπαρτιάτας 
ό Τυρταίος άδικο-ς εφυλακώδη, καί 
ό Γουγετης εφονεύθη άπό τήν τυραν
νίαν τό 1701.

ΓΟΪΓΓΕΓΟΣ, Ιταλός, άπό τήν 
Πάρμκν, συνεγεαψε περί πρακτική; 
καί προφυλα/.τικής ιατρικής, τό ό
ποιον με/.ει τής σήμερον χαίρει ΰ- 
πολ. ηψιν. εζη τον ιγ , αιώνα.

ΓΟϊ λ ΟΛΦΟΣ’ Αββάς Λεονδιήνσιος

άνήρ σοφος" ίγραψε χρονικόν ακρι
βές τοΰ καιρού του, κατά των Σι
μωνιακών. στίχους καί ΰμνους. Ην- 
θει περί τόν δεκατον δεύτερον αιώνα.

ΓΟΥΘΗΛΙΑ ένδοξος γυνή Γωμαϊα, 
αδελφή τοΰ Πουβλίου Ρούφου , ήτις 
ύπε’φερε μέ γενναιότητα τήν άδικον 
εξορίαν· γυνή τοΰ Μάρκου Αύρηλιου 
Κο’ττα , μέ τόν όποιον έγε'ννησε τον 
Αύρήλιον Κοτταν, οςτις έχρηαατισε 
καί ύπατος τό 72 Π. X.

ΡΟΠΟΣ Γονζελετος * ουτος επε’μ- 
φδη πρ'σβυς ύπό τοΰ βασιλε'ως τής 
Καστιλίας Κνρρίχου τοΰ Γ . προς 
τόν Τεμιρχάνην των Τατάρων. ‘ Η 
περιήγησις αϋτοΰ δεν αναφέρει παν- 
τάπασι τα θαυαάσια διηγήματα των 
πρό αΰτοΰ περιηγητών Πνθει ττερι 
τόν δεκατον πε’μτον αΐδνα·

ΡΟΤΙ ΓΕΡΗΣ Μικεληςς Λδϊιανός, 
είς τών μεγαλητε'ρων ναυτικών αν- 
δρών· έγεννήδη είς τήν Φρεσιγγα 
πόλιν τοΰ Βελγίου τό 1ΰ07. άπο 
1  1 χρόνων ηλικίαν άρχισε τήν 
ναυτικήν καί εγι-.ε ναύτης, ναύαο- 
χ_ος καί ςολαρχης, έφονεύδη άπό μ ι
αν σφαίραν κανονιού τό ΊG78. είς 
τήν μάχην τής Σικελίας ένατίον 
τών Γάλλων.

ΓΟΪΚΕΛΑΗΣ Βερνάρδος, άπό 
την Φλωρεντίαν, αρχαιολόγος και 
κάλλος ιστορικός, τά συγγράμματα
του έξεδοδησαν τό ΐ470· 

1ΌΤΚΕΛΑΙ1Σ Ιωάννης. 
ποιητής, γνωστός διά τάς Τραγωδί
ας του. άπεδανεν είς τήν Φλωρεντίαν
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πα*ρίδα του το 1526. Μ* X.
ΓΟϊΠΕΡΤΟΧ Παλατϊ/ος Κεμης 

καί Δούξ τής Βαυαρίας, οίός ών 
Ροοπέρτου Αδολφου, στεφθείς ύπό 
Φρεδερίκου τού Κολωνίας Αρχιεπί
σκοπου, Οίτος πορευθείς εις Ιταλί
αν, καί πολ.εμήσας με Ιωάννην Γα- 
λεάτιον τον δυύκα τών Μεδίολ ά νων 
ενίκ,ήθη* ΐδων δε τάς ΰποσχεθείσας 
αϋτ βοήθειας από τούς Οΰενετούς 
και Φλωρεντινούς πως ήργοπορουν, 
έπεστρεψεν εις Γερμανίαν, οπού 
συλλογιζομενος τίνι τρόπω νά ήσυ- 
χάστι τό σχίσμα της ε’κκλησίας, 
οπού πολλά τήν ετάραττε καί νά 
φερη εις εκοασιν τάς υποθέσεις της 
Αυτοκρατορίας, άπέθανε μέ α ιφ ν ί
διου θάνατον άπο τούς συλλογισμούς 
του βασιλεύσας χρόνους ι ΐ .

ΓΟΓΣΒΓΟΧΙΟΣ Ιωάννης, τό γέ
νος Βιλγης εκ μοναστηριού του Οΰ- 
ά,Λίς. Ι'υνέγραψε πολλά, εις τά ό
ποια έπαινοΰντας ή αυτού πραγ
ματεία περί των εξα-.ρέτων αρετών, 
τά σχόλια εις τήν Σκηνήν τοΰ Μωΰ- 
σεως και .αλλα" ώνομάσθη ούτος, 
θειος διδάσκαλος, θεωρητικός. Η-θει 
περί τον δέαατον τέταρτον αιώνα,

Γ0Γ2Σ0Σ Ιωάννη;, ένδοξος πο:η_ 
της Γάλλος εγεννήθη εις τά Πκρί- 
σια το 1601). ό πατήρ του ητον ε
πιτήδειος ύποδηματας, αλλά τύν 
εδωκβ καλήν ανατροφήν· *·ά συγ
γράμματα τούτου τοΰ Γάλλου Λυ
ρικού ποιητοΰ ησαν ζωηρότατα* α 
πίθανε τό 1741 · καί άφήκε μεγά-

λην φήμην εις τήν Γαλλίαν, ότι. 
ήτον εις των εκλεκτοτέρων Λυρι
κών ποιητών.

Γ0ΤΣΣΙΙ2 Γεώργιος εκ Σιατίστης 
τής κατά Μακεδονίαν, Ιατροφιλό
σοφος, εΐδήμων τής Ελληνικής , 
Λατινικής καί Ιταλικής διαλέκτων* 
ακροατής των ίν Παταβίω σοφών* 
εξέδωκε κατάλογον των έπεστάτων 
τοΰ έν Παταβίω γυμνασίου. Ηνθει 
περί τόν δε'κατον όγδοον αιώνα Μ,Χ.

ΓΟΤΣΣΟΣ Ιωάννης Για κομος ε- 
γεννήθη εις τήν Γένοβαν, συγγρα
φείς τοΰ λεξικού τής Μουσικής και 
διάφορων άλλων συγγραμμάτων* α
πίθανε το 1778. εις ηλικίαν 6 6 , 
χρόνων.

ΓΟΧΓΙ’λ ΙΟΣ Λοΰπος. εζη τό ΐΟ. 
Π. ,Χ* ρητωρ, ακμασας επι Αύ
γουστου Καίσαρος* συνεγραψε περί, 
ρητορικής, τοΰ,όποΐου σώζονται απο
σπάσματα, εκδοθεντα ε’ς τήν συλλο- 
γήν των παλαιών Λατίνων ρητόρων.

ΓΟΪΤΠΕΚ άνατόμος άριστος, 
Ούτος πρώτος άνεκάλυψεν πολλώ- 
τατα αγγεΐα λεπτά, διαφανή ή λυμ- 
φαντικά είς πολλά μέρη τοΰ σώμα* 
τος μακράν τών εντέρων , δηλαδή 
εις τό στήθος, λαιμόν εις τήν κοιλίαν 
κτλ. ένώ οί πρό αυτού άνατόμοι έ- 
γνώριζον μόνον τά τών εντέρων. 
Πρώτος αυτός εΐδεν «ά  τοιαύτ* αγ
γεία πλήρη διαφανούς υγρού* διό 
καί τά ώνόμασεν άγγεΐα διαφανή, 
όρρώ δη καί λυμφαντικά* Είς τον 
καιρόν αυτού ή Ανατομή επλουτίοθη
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μ£ πολλ ας  εύρε'σεΐς. Συνε'γραψε περί 
καρδίας, 'περί Εγκεφάλου καί των 
αύτοΰ υμένων, περί τής αρχής καί 
διαμ ονής των νεύρων* Ιξε'δωκεν ά. 
ζιο’λογον νευρογραφιαν καί άλλα,

ΡΟΪΦ1ΝΟΣ, φίλος καί αξιωματι
κός τοϋ αύτοκράτορος Θεοδοσίου» 
Εγεννήθη εις Αρμχνάχ όπαρχίκν της 
Γαλλίας άπο οίκογε'νειαν άγνωστον, 
ήλβεν εις Κωνσταντινούπολή , καί 
με τούς καλ.ούς του τρόπους Επρο- 
χωρησε καί εγινεν ύπατος · μετά τόν 
θάνατον τοΰ Θεοδοσίου εχατατρεχθη, 
αυτός δε ε κράξε τούς Γοτθους καί 
άλλους βαρβάρους προς βοήθειάν του, 
οίτινες δμα εφθασαν εις τα τείχη 
της πολεως εφόνευσαν τον Γουφΐνον 
καί τόν κατεμωλισαν.

ΓΟΪΦΟΣ, από τήν Εφεσον εζη 
τό 98. Μ* X, ητον ιατρός περίφη
μος* ό Σουι'δας αναφέρει ότι ήχμα- 
ζεν επί Τραϊανού, & δέ Ιωάννης ό 
Τζε'τζης λε'γει ότι ητον αρχίατρός της 
Κλεοπάτρας' συγγράμματα του σώ
ζονται, ά. τρία βιβλία περί δνομα- 
σίας των μορίων τοϋ ανθρωπίνου σώ
ματος* β . περί ασθενειών των νε
φρών καί των κΰστεων γ . περί κα. 
θαρτικών με’σων. έξεδοθησαν εν Πα* 
ρισίοις τό 1554· και Εν Λονδίνο» τό 
i7 ‘26.

ΡΩΒΕΡΤΟΣ Γροσσετές, ήτοι κε
φάλας η χονδροκε'φαλος, Εκ Σουδο- 
βολγΐας από ταπεινούς γονείς γεν
νηθείς, και έκ νεαράς του ηλικίας 
εις Παρίσίον εφε'ρθη διά νά σπουδάση

επιστριψας εις τήν πατρίδα τόο ί -  
γινεν Λιγκολνιε'νσιος. Ουτος ίγραψβ 
περίπου των 980. βιβλίων. Αξιος 
σημειωσεως είναι ό έπαινος αίτοΰ 
παρά τοϋ Παρισιακοΰ Ματθαίου. Ο 
ΡώβερτΟς & τοϋ Πάππα καίβασιλε'ως 
ελεγκτής φανερός των προε’δρων Ε- 
πίτιαητής, μοναχών διορθωτής, πρε- 
σβυτε'ρων διευθυν τής, κληρικών συμ- 
βιβαστής, σπουδαίων ύποστηρικτής, 
λ.αοΰ κήρυξ, ακρατών διώκτης, γρα
φών παντοδαπών ακριβής διερευνητής 
Ρωμαίων σφύρα καί καταφρο*ητής* 
Εν μεν τής σωματικής άναλήψεω- 
τραπίζη δαψιλής, εύπορος καί πολι
τικός, φαιδρός καί ευπροσήγορος. Εν 
δέ τη πνευματική τραπε'ζη ευλαβής, 
Ινδακρυς καί συντριβής. Εν τφ  αρ
χιερατική' επαγγε'λματι επιμελής , 
αιδεσιμος καί άκάματος , ,  ·

ΙΏΜΑΝΕΛΗΣ Φραγκίσκος, άπό 
τήν Τσσκάνην* Επιτήδειος ζωγράφος 
ΰπήγεν εις τά Παρίσια, καί ό βασι
λεύς τόν Επλούτισε με πολλά άλλα 
καί βασιλικάς τιμάς, άπεθανε τό 1602 

ΓΩΜΑΝΙΟΖΗΣ Ιωάννης Ιταλός, 
άπό τήν Πλακεντίαν, περίφημος νο. 
μοδιδάσκχλος, £ χρημάτισε προφεσωρ 
εις τήν ακαδημίαν τής Παυΐάς, συ. 
νεγραψεν άπειρα συγγράμματα τής 
νομικής* εζη τό 18 0 * .

ΡΩΜΑΝΟΣ Ιούλιος μαθητής τοϋ 
Γαφαηλου Ζωγράφος καί άρχίτεχτων 
αΐ εικόνες του είναι γεμάτες ζωηρο- 
τητος. ο Δούξ τής Μάντοβας τόν 
εδωκε τήν επιστασίαν, » ί  άρχιτεκ*



ίω ν καί ζωγράφος τής κατασκευή; 
Τοΰ παλατιού τον άπέδανε τό 1 568*

ΓΩΜ02. αδελφός τοΰ Ρωμύλου, 
λέγουσιν ort ούτος ρ.ή σύμφωνων με 
τόν άδΐλφόν TOO) εξωρισΟη εκεΐδεν 
εις Γαλλίαν, όπου έκτισε μίαν πο'- 
λιν ονο"ματι Γωμους. άλλοι δέ λεγου- 
σιν ότι ιόν ίφο’νευσεν ό αδελφές Του 
5 ι«  να βα,σιλεύση μονοί .

ΓΩΜΓΛΟΣ. πρώτος βασιλεύς καί 
κτίτωρ τής Ρώμη;, αδελφός τοΰ 
Ρώμου καί *ίός της Γεας, Ουγατοός 
τοΰ Νομήτορος βασιλίως τής Αλβης 
ό δέ Νομήτωρ ουτας άφοΰ ό αδελ
φός του Αμοΰλιος ήρπασε τον Ορο
νον του έβαλε τήν θυγατέρα του εις 
τον ΙΙαρθενώνχ των Κστιάύων, οπού 
ευρεθη παρ ελπίδα έγγυος* άφοΰ δέ 
Ιγέννησε δύω δυδίμους τον Ρωμύλον 
κχΐ Γώμον, επροφασίσΟη ότι είχε 
τινά συνουσίαν μετά του Αχεως. 
ό Αμοΰλιος οργισΟείς πάραυτα τήν 
έβαλεν εις φυλακήν, τα δέ βρέφη 
επροσταξε νά τά  ρ ιψωσιν είς τον 
ποταμόν Τιβεριν, όπου εύρεΟείς κα
τά τύχην ό βασιλικός Αρχιπειμην, 
καί ευρών αυτά τα ένεχειρισε εις 
τήν σύζυγον του Λαυρεντιχν, ητις 
τά  «,νέτρεφεν έπιμελώς, ώς "ίδιά της 
τέκνα* φΟάσαντες δέ ούτοι είς η
λικίαν και .συναδροίσαντες καί άλ
λους ληστάς καί άποστάτας εφο'νευ- 
σχν τον Αμούλιον καί έβαλαν τόν 
πάππον του Νομήτορχ εις τόν θρο- 
νον τής Αλβης’ ό δέ Ρωμύλος έ
κτισε τότε τήν πολιν, τήν όποιαν

ώνορ.ασε Ρώμην κατά τό 776. Π. 
X, επειδή 3μως οί υπήκοοι υστε
ρούντο γυναικών συνεκρο’τησαν επί 
τούτω μίαν λαμπράν εορτήν, εις 
τήν οποίαν συναΟροισΟεντων πολλών 
έκ Των πλησιόχωρων εδνών ήρπαααν 
τάς παοΟενους των καί |τάς ή'νωσε 
μετά των υπηκόων του εις γάμον. 
Οί γείτονες άδικηΟέντες καί όργι- 
σΟέντες δια τήν ΰοριν εκινήΟησαν 
μετά των όπλων καί νικηύεντες έ- 
ζητησαν τήν ειρήνηνκαί εντεύθεν δ 
Ρωμύλος ήΟέλησε νά βάλη τό εσω
τερικόν εις ασφάλειαν καί διαιρέσας 
τήν γην εις τρία μέρη τό μέν πρώ
τον άφιερωσεν εις τούς θεούς, τό 
δεύτερον διά τά δημόσια έξοδα, καί 
τό τρίτον τό άφήκεν εις τούς υπη
κόους του. Διηραισε καί τούς πολί- 
τας εις τρεις τάξεις, Πατρικίους, 
εδγενεΐς, καί Λημοτικοΰς, καί ε’χώ- 
ρισεν εκατόν άπο τήν πρώτην τά- 
ξιν τούς δοκιμωτέρους τήν ηλικίαν 
καί φρονησιν Γερουσιαστάς* διατά· 
ξας λοιπόν αυτά ό Ρωμύλος καί αλ- 
λα τοιαΰτα, άποβλέπυντχ είς τήν 
ευταξίαν τής πολεως καί ησυχίαν 
καί ευτυχίαν των δπηκοων του ύ·* 
πήγε μίαν ημέραν είς αναΟεωρησιν 
του περί τό Αίγός Ελος, και εκεϊ 
αίφνης έγινεν άφαντος το 55, έτος 
τής ηλικίας του* καί κατά τινας μέν 
έκάη ΰπό τοΰ κεραυνού, κατ’ άλλους 
δέ έφονεύθη από τούς ίδιους γερου- 
σιαστάς, καί διά να δικαιωδωσι 
πρός τόγ λαόν ρκήρυξ*ν ό Ρω-



ί^ύλος ήρπάγη σύσσωμος εις τόνου. Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, έγέννη- 
Ρ*νόν, κχί συγκχτηριθμήθη είς την σεν υιόν, τόν όποιον ώνόμασεν Αλε’- 
τάξιν των θεών. ξχνδρον' αΰτη ε’φονεύθη <χπό τον Κ<χ_

ΙΏΗΑΝΗ θυγατηρ τοΰ Σατράπου σανδρον παρομοίως χαΐ ή Ολυμπίάς» 
οξυάρτου, καί γυνή του μεγάλου καί μήτηρ τοΰ Αλεξάνδρου.
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"ΑΑΒΕΔΡΑΣ Αλοάρος Ισπανός, 
άριςος θαλασσοπόρος τοΰ αί ώνος του' 
οΰτος περιήλθε διάφορα μέρη γάριν 
ανακαλύψεων' άπέπλεοσεν άπό τής 
νέας Ισπανίας είς τάς Μολοϋκας νή- 
σους, και χνεκάλυψε καθ οδόν τήν 
Μεαν Γουινέαν* εγραψεν ακριβώς τάς 
περιηγήσεις του" εζη δέ περί τό 
1627. Μ. X.

ΣΑΑΛίΑΣ Γάων, ένδοξος Ραβί— 
νυς τοΰ δεκάτου αιώνος » αρχηγός 
τής εβραϊκής ακαδημίας εις τήν Συ
ρίαν πλησίον τής Βαβυλώνος* απε. 
θανε τό 9μ3· είς ηλικίαν 50 χρόνων 
άφήκε μεγάλην φήμην διά τά συγ
γράμματα του.

ΣΑΒΑΚΟΣ, βασιλεύς τών Αίθιό- 
πων, όστις εΐσβαλών είς τήν Αίγυ
πτον περί τά 765. II. X. έβασίλευ» 
σεν αυτόθι διά πολλούς χρόνους. Ηρ

ΣΑΒΕΛ1ΚΟΣ Μάρκος Ιταλός, πε
ρίφημος συγγραφεύς τοΰ ΙΕ . αιώνος, 
ελρημάτΐ3ε προφεσωρ τών ωραίων

γραμμάτων* έσύνθεσε μίαν ιστορίαν 
γενικήν· άπέθανεν είς τήν Βενετίαν 
τό 1506 είς ηλικίαν 70, χρόνων*

ΣΑΒΕΡΤΟΣ, Γάλλος τό γένος» 
ένδοξος άνήρ τοΰ αιώνος του' ούτος 
έπορεύθη είς τά μέρη τής Αρκτι
κής Αμερικής, Ίνα καταγράψη έπ ι 
πίνακος τά παραθαλάσσια της Α·. 
καδίας καί Τερ’ρανοβας. Περιήλθε 
διάφορα άλλα μέρη καί εγραψεν α
κριβώς τάς αΰτοϋ περιηγήσεις, αι 
όποιαι εισέτι χαίρουσι μεγάλην ύ - 
πόληψιν' έζη περί τό 1760. Μ, X.

Σ ΑΒΤΛΛΟΣ, πολίτης εκ Γελης 
έν Συκελία ό φονεύσας τον τύραν
νον Κλέανδρον. Ηρόδ.

ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, πάπας πρώτος 
οςτις εστησε καμπχνας είς τας εκ
κλησίας’ ή πρώτη καμπάνα κατε- 
σκευάσθη είς τήν Κόλαν πολιν της 
Ιταλίας τό 490, Μ. Χ·

ΣΑΒΙΝΟΣ, ρήτωρ,
Καίσαρος Αδριανοΰ' εγρ«ψ*> υπ0”

26
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μνήματα elς τον ©υυκιδιδην καί 2Α Δ0Κ 0-, υιός τον Χιτάλκασ, 
Ακουσίλαον καί εις άλλου;, καί ε- βασιλεύς των ©ρακών. Θουκ. 
τέρα εξηγητικά. 2ΛΔΟΛΕΓ02 Γιάκομος Ιταλό;,

ΔΆΒΟΪΙΆΝΟΧ φύλαξ τοΰ Αϋτο=· “"° *»)' Μ°δενα, σοφός συγγράφει,; 
κράτιρος Τραϊανού, ούτος ό Αότοκρά- Λατινικής, καί Ιτα/,ικής <Ηχ- 
τωσ πεηστ,εΓ.ωυ εϊε αυτόν τήν η—'ΐ-  λεκτου* συνεγρκψε ιεερι ανατροφής
κ
τωρ προσφίρωυ εις αυτόν τήν σπά- λεν.τον συνεγραφ 
0ην τ ΰ  είπε, ' λάβε αυτήν διά να των τέκνων, και ετερον περί των 
τήν μεταχμιρισόή’ς δικαίως, δίλεις ύμνων τής φιλοσοφίας, και διάφορα 
δέ τήν μεταχειρίσΟή καί ενάντιον' κλλα ποιητικά' άπεύανεν εις την 
μου, εάν σε προστάζω άδικα. Γωμην το 15ν[7.

. ΧΑΚΑΛΑΣ, ποιητής Λυρικός, καί 
κιθαριστής , εξ Αργους, άκριάσαςΔΑΙΤΙ0Ϊ2Τ0Δ, Ανδρίκς. εις τών 

αίμοβορων τής Γαλλίας, καί πρώ
τος φίλος καί συμμέτοχος τοΰ ί’ο- 
βεσπιερου, όςτις διά τάς μεγάλας 
κακίας του επρο’σταξε καί τον έφυ- 
λάκωσαν, καί διεταξε τόν φύλακα 
Λεβαν του/ομα νά τόν φονεύση. άλλ' 
• Χαγγίοΰστος πρός ταΰτα όιπεκρί- 
6η· αχρείε, εγώ εχω άλλο νά κά
μω, και μετ’ ολίγον μονος του ε- 
κτνπήδη μέ μίαν πιστόλαν, αλλά 
δεν απίθανε καί τόν ερ'ριψαν από 
τό παράδυρον τοΰ παλατιού ένας 
βιυλικός Κοφιάλ τοό'νομα* άπε'Οανε τό 
38. έτος της ηλικίας του.

2ΑΓΧΩΝΙΑΘ<>Ν, από τήν Φοινί- 
κην, ένδοξος ιστοριογράφος, εζη επί 
Δ’εμιράμιδος, ή κατ’ άλλους 2τε ό
1 'εδεών ήτον κριτής τοΰ Ισραήλ"

περί τήν ^8 . Ολυμπ. εξ ού λεγεται 
ότι ώνομάσδη τό μουσικόν όογ·ανον 
ϋακάδιον. Πλούτ.

ΣΑΚ.ΕΤΠΣ Φραγγϊσκος, από τήν 
Φλωρεντίαν, κάλλιστος γραμματικός 
καί εις των κλασικών Ιταλών' α π ί
θανε τό 1400.

2ΑΚΕΔΙ1ΕΑ2 Βουγαινβίλλος. τό 
γένος Γάλλος ένδοξος ά,νήρ του αίώ- 
νος του' εζη περί τό J r/68, Μ. X. 
ούτος ήρμή<ευσε τάς εκβολάς τοΰ 
Πλάτα ποταμού', καί τούς περί αΰ- 
τάς τόπους' περιε'γραψεν άκριβε’ςε ' 
ρον τάς ύπό τών Ισπανών δικαίως 
άπαιτουυ,ενας Μαλουϊας νηοους· ε- 
κοινοί όγησε πολυτίμους ειδήσεις περί 
τών Παταγόνων καί ΙΙεσεραίων' α
ν ι κάλυψε τό επικίνδυνον άρχιπελ*.

αυτός εγραψε τήν Οεολογικήν ίστο- γος. καί τήν Ο.ταίτην, τήν όποιαν 
ριαν των παλαιών Λαών, καί κατ’ ΰνόμχσε νε'αν ΚύΟεραν. Μετά ταυ- 
εξοχήν των Φοινίκων εις τήν βίολ.ον τα άνεκά/.νψε τάς ναυτικάς νήσους, 
τοΰ Ψιλωνος. όςτις εζη επί Αδρια- τάς μεγάλας κοκλάδας, καί τάς 
νυν και .τήν μετιφρασεν εις τό Ελ- Λουϊσιαδας νήσους, και πλευσας 
ληνικε'ν, w V SsSg 'W 'fV » διά τίνος πορόμοΰ μεταξύ δύω μεγά-

5\*Λ '■ ( V
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λ«ν νίβων, εύρεν επι της νέας Ιι- 
λσνδίας τόν λιμ ίνα Πρασλϊνον, καί 
άγνοών ότι όΚαρτερίτης άνεκάλυΰε 
τήν νήσον ταύτην, ώομασεν αυτήν 
IS5αν Βοετχνιαν, τό «ποιον ύ/ομα 
βωζει καί μοέχ,ρι σήμερον, επειτα 
ευΟί πόες άρκτον τη ; Νέας Γουϊ- 
νε’χς τάς των Αναχωρητών νήσου;, 
καί μετά την συνάδριισιν άλλων 
τινών γνώσεων των μερών τούτων, 
άπεπλευσεν εί; τήν ΙΙαταυΐαν

ΣΑΚΕ1ΙΙΕΑΡ Γουλιελμος, ό εν- 
δ.ξότερος ποιητής τραγικός της 
Αγγλίας' ή βασίλισσα Ελισάβετ τόν 
εΐχεν εις μεγάλην ίπόληψιν* 'άπε'- 
6ανε τό 1»10, κιίά άφηνε μίαν φή_ 
μην ά5άνατον, μολον or: αί τρα- 
γωδίαι του εχΟυσι πόλλά ελαττώ
ματα, καί δέν είναι συνδεμε’ναι κα
τά τά δραματικά ποιήματα των 
παλαιών.

λ  A ΚΉΣ, Ανδρεας, καλός ζωγρά - 
φος μαθητής τοΰ Αλβανού, άπέθα- 
νεν εις την Ρώμην πατρίδα του τό 
|061 . εις ηλικίαν C3 χεονων.

ΣΑΚίΝΗΣ Αντώνιος, άπό τήν 
Τ'ϊεάπόλιν, εις των ενδοξότερων συν
θετών τής μουσικής τοΰ Ιη\ αϊώ- 
νος, τοσον εις τήν γλαφυρότητα, 
καθώ; καί εις την γλυκΰτητα, εις 
τήν μελωδίαν, καί εις τήν καθαρό
τητα' απίθανε το 51 έτος τής ήλι- 
κίας του· εζη τό 1760.
' ΣΑΚΚΟΣ Ιωσήφ, Ιταλό; άπό τήν 
Πάρμαν πολιν τής Λομπαρδίας, 
ίνδϊξος ιατρός θεωρητικός καί πρα

κτικός, καί συγγραφέας δ.αφόοων 
συγγραμμάτων τής Ιατρικήτ, κατ 
έξο/_ήν τή ; θεωρηκοπρακτική;' i.r .i- 
δανε τό 171 Η.

ΣΑΛΑΛΙΝΟΣ Ιωσήφ υιός τοΰ Γιο - 
πε έν Ουγγαρία, τό γόνο; Κοΰρτος* 
έμβήκεν εις ΰπηοεσίαν τοΰ Νουουδην 
Σουλτάνου τή; Συρίας καί τής Με
σοποταμίας καί εις ολίγον διάστη
μα καιροΰ εγινεν αρχιστράτηγος 
όλων των στρατευμάτων τοΰ μονάρ
χου, οςτις τόν εστειλεν εις τήν Α ί
γυπτον καί τήν εκυριενσε/* έκάδησεν 
εις τόν δρονον τής Αίγυπτου μετά 
τόν δάνατον τοΰ Νουρυδήν, επειτα' 
έκυριευσε τήν Συρίαν, τήν Μεσοπο
ταμίαν καί ενχ μέρος τής Αρμενίας 
καί Αραβίας, επί τε'λους καί τό 
βασίλε ιον της Ιερουσαλήμ* £ιώ ξ« ί 
το 1183. τους χριστιανούς Ευρω
παίους, καί άπεκατε'στη βασιλεύς 
τοσούτων επαρχιών άπό άπλοϋς ι
διώτης* εγνώριζε καλώς τήν πολε
μικήν, τά μαθηματικά, καί τήν 
Ιατρικήν εγραφε κάλλιστι, πράγμα 
σπάνιον εις τήν Ανατολήν, δεν 
ήγάπα τούς ποιητάς, ή toy υπομο
νητικός, πιστός εις τάς συνδήκας, 
καλοκάγαδος καί έλεύδερος καί μό
νη ευχαρίστησίς του ήτον ή ύποχρε’ω- 
σις· έγεννήδη τό ι138. καί άπεδανε 
εις ηλικίαν 55. χρόνων, άφήκε 17, 
υίους' εοασίλευσε χεόνους tC» εις 
τήν Αίγυπτον, καί ι5 . εις τήν Συ
ρίαν, καί Μεσοποταμίαν 
ΣΑΛΑΙΘΟΣ, Λακεδαιμόνιό; τις. θκ .
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ΣΑΛΑΜΑΝΑΣΑΤ, βασιλεύς των 
Ασσυριών, το 721. Π, X. αιχμαλώ
τισε τάς 10. φυλάς τοΰ Ισραήλ.

ΣΑΛΑΝΔΤΗ2 Πελεγρϊνος Ιταλός, 
περίφημος ποιητής, και ή στολή 
τής ακαδημίας των μεταμορφουμε'. 
νων, ήτις ήνδει εις το Μιλ.άνον' ά- 
πε’δανε το 1771,

ΣΑΛΒΙΑΤΗΣ Βερνάρδοε , άρχι- 
ναύαρχος των Ρωμαίων' ούτος εδωκε 
με'γα φοβον εις τούς Τούρκους, κα
τεδάφισε τον λιμε’να τής Τροπολεως. 
έκυρίευσε τήν νήσον τής Κορώνης, 
εκαυσεν ολα τά χωρία τής Χίου, 
καί είσελδών διά τής Προποντίδας, 
εος τήν Καλλίπολιν έπροξενησε 
μέγ« φοβον εις τήν Κωνσταντινού- 
-Λολιν* επιστραφείς εις τήν Φλωρεν
τίαν πατρίδα του έμβήκεν εις τά 
εκκλησιαστικά, καί έγινε Καρδινά. 
λης' άπέδανεν εις τήν Ι’ώμην το ι·568.

2 ΑΛ ΒΙΑΙΗΣ Λεινάρδος, άπό τήν 
Φλωρεντίαν, περίφημος διά τήν ευ
γλωττίαν καί κοπους του εις τήν 

Ιταλικήν γλώσσαν* άπεθανε το 1589 
εις ηλικίαν 4 "̂ · χρόνων.

ΣΑΛΒΙΝΗΣ Αντώνιος Ιατσλός, 
άπό τήν Φλωοεντίαν- εγεννηδη τό 
1058 . καί άπε’θανε το l72Q, ούτος» 
σοφος άνήρ ήτον ό στολισμός τής 
ακαδημίας τής Κρούσκας, καί έκο- 
πιασε πολύ εις τύ λεξικόν της.

3ΑΛΒΙΝΗ2 Σαλβϊνος, ανεψιός 
τοΰ άνωδεν' εγεννήδη εις τήν Φλω
ρεντίαν, ποιητης καί αρχαιολόγος 
άριςος' ά,πέδανε το 1751.

ΣΑΛΗΣ Οδυσσεύς, ένδοξος στρα
τηγός* έπολεμησε προς βοήθειαν τής 
πατρίδος του καί ενάντιον τής Αου- 
στρίας καί τής Ισπανίας, άπεδανε 
τό 16 7 ! ,  εις ηλικίαν 7 9 · χρόνων.

2Α ΑΙΣΒΟΓΓΤΙΗΝΣΙΟΣ Ιωάννης, 
επίσκοπος Καρνοτίου* εγραψε διά
φορά* μεταξύ των συγγραμμάτων 
του εχει τον πρώτον τόπον τό βι- 
βλίον, Πολικρατικέν, ή μωρίαι των 
μεγιστάνων τής αυλής* τον κατά
λογον των αϋτοΰ συγγραμμάτων ορα 
παρά τοϊς Μαγδέμβ* ίκατοντ. 1Β . 
κεφ. ί. παρά τω Βαλ,αιω Εκατοντ. 
Γ . εζη περί τον ιβ . αιώνα.

ΣΑΛ&ΙΩΝΕΓΣ, υιός τοΰ Αιόλου 
καί τής Λαοδίκης, άδελφός τοΰ 
Κηφε’ως καί Δηϊονέως καί βασιλ.εύς 
τών Θετταλών* ούτος άφήκε μίαν 
θυγατέρα όνοματι Τυρώ, τήν όποιαν 
ένυμφεύδη ό Κριδεύς.

ΣΑΛΟΪΖΟΣ, ανδρείος Στρατιώτης, 
σοφός χημικός, καί καλάς μαθημα
τικός, έχρημάτισε πρόεδρός τής 
Ακαδημίας τοΰ Τορίνου* άπεδανε τό 
ΐ 8 .*0 . εις ηλικίαν 6 6 . χρόνων,

ΣΑΛΟΪΣΤΙΟΣ ΚάίΌς Κρίσπος, 
έγεννήδη εις τά. Αμίτυρνον, πολιν 
τής Σαβίνης, ένδοξος ιστορικός* συ
νέγραψε τήν ιστορίαν τοΰ πολέμου 
τοΰ Γιουγοόρθα βασιλε'ως τής Νου- 
μηδίας* έκδοδ, έν Ααστελόδ. τό 
1 ?4 2 · εις δύω τόμους' εζη περί τα 
200 Π. X.

ΣΑΛΟΪΣΤΙΟΣ, φιλόσοφος Πλατο- 
νικάς, οζη τό 850^ Μ. X. συνέγρα-
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γράψε περί Θεδν καί κοσμουέχδο- 
θ#ν τό 1821. μετά σημειώσεων.

ΣΑΜΟΤΗΑ $ Εάρνης Λρκτοαμερι- 
κα.ός, ένδοξος άνήρ τοϋ α’ώνός του. 
εζη περί το |77°’ Μ. Χ· ούτος έπεμ. 
φθη ύπό της τοΰ Ουτσονιου κολπου 
εμπορικής εταιρίας, εις τόν αρκτι
κόν πολικά ωκεανόν’ άνεκαλυψε 
πολλά (isporj της Αρκτικής Αμερικής, 
καί τον εις την Κατεψυγμε'νην θά
λασσαν χυνόμενον Χαλκοποταμόν, 
εις τοΰ οποίοι) τάς οχθας άπεοη 
πρώτος’ εκαμε δέ θαυμασίας άνα- 
καλ,ύψις 14 χρόνους κατά συνεχείαν , 
όπου καί εδοξάσθη.

ΣΑΜΟΤΗΑ Ουοερος δ 6κ τής Ε- 
λουϊτιας Βιτεμοουργιχός θεολόγος, 
οςτις πολλά άγωνιζόμενος δ*ά νά 
αναίρεση την τοΰ Καλου'ίνου περί 
τοΰ προορισμού διδασκαλίαν, ε’ς έ- 
τεραν πλάνην επεσε’ τήν εκλογήν 
ήτις πρός μόνους τούς τοΰ θεοΰ υιούς 
ανήκει, εις πάντας τούς ανθρώπους 
απλώς, καί εις αυτούς τούς^ κατα- 
χρίμενους νά άρμοζη καθομολογή- 
σας’ διά νά σιτςήση δέ τήν γνώμην 
του εΰσχήμονα. κοινήν διαίρεσήν evo- 
ησεν, άλλους μέν είπών νά είναι 
τούς εκλελεγμε'νους, καί άλλους τούς 
εκλεκτούς, καί έκλελεγμένους αέν 
καλεϊ πάντας τούς ανθρώπους, τοσον 
Ιουδαίους, εθνικούς, δσον χριςιανούς 
τους εις Χριστόν πιστεύοντας’ εκλεκ
τούς δέ ονομάζει, όχι παν γένος 
ανθρώπων, αλλα μονον τούς διαμε- 
νοντας «ίς τήν χριςιανικήν π ίσ τιν

τό οίκεΐον δόγμα δ Ού’οερος πρώτον 
κρυφίως διε'σπειρεν εις τήν Βιτεμ- 
βεργικήν αυθεντίαν, τό όποιον γνω* 
ρίσαντις οί Τυοιγικοί θεολόγοι, 
ένουθετησαν αυτόν νά άπεχη από 
αυτήν τήν πλάνην’ αυτός δέ μή θε- 
λων νά ύπακούση, ήγειρε μεταξύ 
των Λυθηοενών θεολόγων την Ούοε- 
ριανήν φιλονεικίαν. εζη περί τον 
δε’κατον εκτον αιώνα. Μ. X.

ΣΑΛΟΤΤΑΤΟΣ Κολούκιος, από
ι r « » ,την Τοσκανην, ρ ητωρ και γραμμα

τικός ένδοξος, έξεδοκε διάφορα Ιτα
λικά συγγράμματα . απίθανε τό
ι406·

ΣΛΜΜΟΝΙΚ0Σ Σερήνος* εζη τό 
2 0 0 . Μ· X, διά προσταγής τοΰ βα 
σίλεως Καοακάλα έφονεύθη εις τήν 
τράπεζαν συνδειπνών μετ αύτοΰ, 
συνεγραψεν ιστορικόν ποιηματιον » 
έκδοθέν έν Λειψία τό 4 ,8 5 . .

ΣΑΜΟΥΗΛ Καραβίας Ιθακήσιος 
ανεψιός τοΰ αειμνήστου Παί'σιου, 
Ιεροκηρυξ καί διδάσκαλος τής νήσου 
Τήνου, οςτις διά τήν εύσεοειάν του 
πολλάκις κατεπολεμήθη υπό των 
έκεΐσε δυτικών.

ΣΑΜΟΤΗΑ Κασιανός Ιθακήσιος 
διδάσκαλος τής Ελληνικής καί Λα
τινικής γλωσσης καί κήρυξ τοΰ 
Ευαγγελίου υπέρ τά 20. ετη  ε’ς 
Εαντασι,

ΣΑΜΟΤΗΑ. Λ! από Δερκών ε’- 
χ,ρημάτισε Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως θελήσει καί γνώμ-} πάντων 
των έν Κωνσταντινουπόλει διατελουν-.
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**»ν Α'ρχιερέωv, Θυτος μόνος μετά 
τον Πο ισιον ύπερεβη πχντας βν 
φρονήσει, συνε'σει καί δεοσεβεία- ο3- 
τος έπλ.ήρωσε τάνε'χ έξοδα τή ; Πα
τριαρχεία; έξ ίδιων του, μή ζητή- 
σας άπό τινα των αρχιερεών ούτε τό 
«αβαμΛχρον, ως ot αυτουεζητδυν 
οϊτε κατέκρινε τινά ανευ κρίσεω; 
κάί συνόδου. Επ’αύτοΰ τ«ΰ Πχτοι- 
«ρχου εμερισδη η πατριαρχική σφρα- 
γι* εις τε'σσαρα τμήματα, διά νά 
μή ποιή ό Πατριάρχη; κατ'αρέσκει
άν του επί καταδρομή; τινων1 καί 
το μεν έκράτησεν αυτό;, τά δέ τεία 
τοϊ; προε^ωσι των ένδημοΰντών ac- 
χίερεων εδύΟησαν διά συνοδικού γράμ. 
ματο;. Ούτο; ού μο'νον τή πολίτι
κη συνε'σει διε'φερε των άλλων, άρι
στα καί δίκαια, άλλα καί παιδεία 
πάση κεκοσμημε'νο; τή; 9ΰοα9εν καί 
τή ; κοινή;, ’ίερα; θεολογίας, ιστο
ρία; καί πολιτική; έμπειρος. Μή 
ποιων δε τά άρε’σκοντα τοϊ; αρχιε- 
ρεΰσι καί ετε'ροι;, καΟηρε'Ογι του ίρο'. 
νου τή δ Νοεμβρίου 1768, καί άντ" 
αΰτοΰ άνε’ίη  τόν θρόνον ό Μελέτιος 
Λαρίσσης.

ΣΑΜ011ΓΛ δ ΣβεΥγε’ρο; τά γενο; 
Γερμανός, άριστος περιηγητής του 
αιωνος του* εζη κατά τόν χρόνον 
16ΐί>. Μ. X. εταξεάδευσε διά τή; 
Κωνσταντινουπόλεως εί; τήν Παλαι
στίνην και εΐ; άλλα μέρη τής Αφρι
κής, Ασιας και Εΰρώπης. At περιη
γήσεις αΰτοΰ τάσσονται μεταξύ των 
πρώτων περιηγήσεων. Λφήκι σύγ

γραμμα των περιηγτ,σεών του, ε.ώ 
περιγράφει δαυαασιω; τάς πόλεις, 
τό διάφορον κλίμα, τά διάφορα προ
ϊόντα, έ/νη, έδιμα καί ήδη των κα- 
τοίκων κτλ.

ΣΑΜΟΥΗΛ Γεροκήρυξ , Γερμανός 
το γένος, άοιστο; γεωγράφος, φυσι
κό; καί βοτανικό; του αίώνό; του, 
εζη περί τό Ι7ΐ5. Μ. X. Περιήλδε 
διάφορα μέρη ε ί; άνακάλυψιν καί 
εζιχνιασιν τόπων κτλ. Ούτο; έξέίε- 
σε κατα τά ; αΰτοΰ περιηγήσεις π ί
νακα γεωγραφικόν πλήρη τοΰ Μα- 
ραγγιόνος, ίκανώ; όρδοΰ ώ; πρός τους 
καιρούς ε’κείνους, και τήν άτελειαν 
των οργάνων.

ΣΑΜΟΥΗΛ Βαλίσιος, Αγγλο; τό 
γένος, ένδοξο; ανήρ τοΰ αίώνό; του. 
Οΰτο; έξετέλεσε τόν περιγειον αΰτοΰ 
π’Λοϋν έντο; επτά ετών, και άνεκά- 
λυψ: τήν ϋ  ταΥτην κα! πολλά; ά λ
λα; νήσου; τοΰ αρχιπελάγους τούτου 
άνεκάλυψε παλιν τό άπό τοΰ καιρυϋ 
τοΰ Μ·ί4δανία ύπ'ούδενό; έπισκεφδέν 
άρχιπελ.αγο; τοΰ Σταυροί ( Σαντα- 
κρούξ )· άνεκάλυψε τόν μεταξύ τής 
Νέας Βρετανίας καί Νέας Ιρλανδίας 
πορ&ρ,όν’ εξίχνιασε πάντα τά με · 
σημορινά παραδαλάσσια τής Νέας 
Ιρλανδίας’ άνεκάλυψε τά ; Χδμηρα» 
λ ία ; νήσους, καί προσδιόρισεν άκρι- 
βέστεοα των προ αΰτοΰ πολλά μέ
ρη των παραθαλασσίων τή ; Μαγιν- 
δανάου καί τή ; Κελεβης. έζη ~ερι»
τό 1766. Μ, X.

ΣΑΜΨΩΝ ό ανδρείος, υιός τοΰ'·
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Μανωε, υιοί» cov Δ*ν TisjtzTQW υίου 
Ιακώβ, ό’ςτις εγεννή9η εξέ-αγγελόας
τοΰ Λο/αγγελου Μιχαήλ» όςτις ει~ 
πεν οτι Οελει γεννήσει υίον ή ς-εϊρα 
νυναΐκά τον» οτε οί εβραϊοι έίιοι- 
κοΰντο ο.πό τον Λαβδώνα ιγ . εις 
τήν Ιερουσαλήμ, καί να υ,ή βό.λη ξι* 
ραφιον εις τήν κεφαλή/ τον παιδ’ου· 
άφοϋ δε έγεννηόη καί εχ5ασεν εις 
ηλικίαν εγινε κριτής τώ·. έ°εαίων 
μετά τήν έλευΟίεωσιν των άπό τήν 
δονλειαν τών άνλ.οφύλων* ίδών δε 
μιαν γυναίκα άλ.λοφυλον ό.ομαζο- 
με'νην Δα/.ιδά etc τήν Γάζαν τής 
Παλαιστίνης τήν ήγαπησε και τήν 
ίλαβε ε’  ̂ γυναίκα του* τ,τις α ΐ τας 
κολ.ακείας της τόν ήπάτησε καί ί .  
μαΟ=ν ότι ή ά.ίρεία τον συιίστατο 
ε '-ί '  τρίχας, τάς όποιας εΐχεν εις 
τήν κορυφήν τής κεφαλ.ής τον. Λα- 
βοΰσα δό χίλ.ια αργύρια ατό τούς 
άρχ,οντας των άλλ,οφύλων όαονενών 
της, οιτινες έζήτουν νά τον πιάσω- 
οι, τόν έκοιμισε καί εξόρισε τάς 7. 
ταντας τρίχας τής δυνααεως τον, 
καί επειτα ειδοποίησε τούς άρχον
τας, ν,τινες ενόνς τόν εδεσαν καί 
τόν έτυφλ.ωσσν και τόν εστειλ.αν σι- 
δηροδε'σμιον εις τήν Γάζαν, οπού τόν 
εφνλακωσαν* μιαν ημέραν συνίχΰη- 
σαν εις παλάτιον με'γα καί παρου- 
σ.ασαντες και αότόν κατήγορονν καί 
τον επεριπαιζαν επάνω ε’ις το αυμ- 
■τοσιον' εις καιρόν καΟ'όν είχον αν- 
ξήβει αί τρίχες τής κεφαλής τον’ 
ό Σαμψών ανυπόμονος δ.ά τοιαΰτην

καταφρονησιν, επιασε τας κολόνας 
επί των οποίων έστηρίζετο ό οίκος, 
καί εβοησε πρός Κύριον “  άπο9«- 
νίτω ή ψυχή μον μετά των αλλο
φύλων , ,  καί τραβάν/ αντάς ερ ριψε 
τήν στέγην τοΰ παλατιού, καί εφο. 
νενσεν εως 300. μετά γυναικών καί 
παιδιών, οπού επεσε καί αυτός νε
κρός.

ΣΑΝΑΒΑΛΑΤ, τό 422. Π. X. £- 
κ-ίισε ναόν επί τοΰ ορούς Γεριζομ» 
διά τόν γαμβρόν του Ελεάζαρ, οπού 
αυτός καί οί διάδοχοί του ιερουργού
σαν, ώς αρχιερείς των Σαμαρειτών,

ΣΑΝΑΖΑΓΟΣ Γιακομος, από τήν 
Νεάπολι/· εγεννη9η τό 1453. έ’νδο- 
ξος ποιητής Ιταλός καί Λατίνος . 
τοϋ όποίευ ή παιδεία τώ έπροξενη* 
σε αεγά/ην φήμην* συνόγραψε διά
φορα ποιήματα’ φιλονεικών με τον 
Φεδερίκον έρωτήΟη άπ’αΰτόν τ ι πράγ 
μα δύναται νά προφνλ.αξη την ορα· 
σιν καλ.ήτερα ς ό δε Σαναζκρος «πε/ 
κρι"5η· ό φίννος κάμνει τόν άνθρωπον 
νά ολε’πη πλέον μεγαλήτερα τά πραγ 
ματα παο' ό,τι είναι, άπεθανε τί
1530.

ΣΑΝΑΧΑΡΙΒΟΣ . βασιλεύς των 
Αράβων, καί Ασσυριών, πολεμήσας 
κατα τοΰ βασι/.έως τής Αίγυπτου Σε- 
0ου τό 750, Π.Χ. Ηρόδ.

ΣΑΝΔΑΚΟΣ, υιός του Αστυνυου» 
απόγονος τοΰ Τιδωνοΰ, καί πατήρ 
τοΰ Κινύρα ε< Συοιας. Στραβή

ΣΑΝΔΕ1ΌΣ Νικόλαος δεολόγος, 
τό γόνος Α-,γλος, καί νομικός δίδά*
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Οκαλος εν Οξφορδίω* δθεν εφυγεν 
•ίς Ι'ώμην, όταν άπεβλήθη δ Παπι
σμός από τήν Αγγλίαν, καί παρά 
Γρηγοριου 1Γ . έπεμφθη Μούντζοος 
ε£ς Ισπανίαν καί Ιρλανδίαν, οπού 
έτελεύτησε. Σώζονται αύτοΰ διάφορα 
συγγράμματα, περί δρατής εκκλη
σιαστική; μοναρχίας, περί του σχί
σματος της Αγγλίας, περί εκκλη
σίας Χριστού καί άλλα· εζη περί 
τόν δέκατον έκτον αιώνα Μ.Χ.

ΣΑΝΔΙΝΗΣ Αντώνιος Ιταλός κα
θηγητής της έκκλησιας-ικής ιστορίας 
έν Παται/ίω , καί βιβλιοθηκάριος* 
πεπαιδευμένος καί χρηστών ηθών. 
Εγραψε πολλά, άλλ άνευ κρίσεως· 
έξεδωκεν ιστορίαν άποςολικήν, ίςο- 
ριαν της ίεράς φαμιλλίας, τούς βίους 
των άρχιερίων της νέας Ι’ωμης, καί 
ε'ίκοοί λογοτοιβάς ίστοοικάς εις τους 
αυτούς βίους. Ηνθει περί τόν δέκα
το/ ό'γδοον αιώνα.

ΣΑΝΔΙΟΣ, τό γένος Αγγλος, έν
δοξος άνήρ τοΰ αίώνός του1 πεοιήλθ ε 
τήν Περσίαν, Αίγυπτον καί διάφο
ρα άλλα με’ρη της Ασίας καί Αφρι
κής. Αφήκε σύγγραμμα τών περιη
γήσεων του άριστον, τιμομενον με- 
Xpi τής σήμερον· εζη περί τό 1615. 
μετά X,

ΣΑΝΔΩΚΗ2 , υιός τοΰ Θαμασίου 
έκ Κύμης, πολεως τής Αίολίδος έν 
Α’σία. Ηροδ.

ΣλΝΔΩΝ πατήρ τοΰ φιλοσόφου 
Αδη νοδάρου. Λουκ.

ΣΑΝΝΙΛΝ, Ελλην υποκριτής δρα

μάτων, καί διδάσκαλός τοΰ τραγι
κού χοροΰ έν Αθήναις. Δημ.

ΣΑΝΝ1Τ1ΩΝ Αθηναίος, κωμικός, 
συνέγραψε δράματα, Γέλως, Ινώ, Ιώ 
Δανάη, Σαρδανάπαλος, Ψυχασταί.

ΣΑΝΓΟΙΊΟΣ Ιταλός άπό τήν Ιου- 
στινούπολιν έγεννήθη τό 1561, έν
δοξος ιατρός· έστάθη πρώτος ΰςτις 
ήδέλησε ν απόδειξη τήν άδηλον δια
πνοήν τοΰ σώματος, καί έξέδωκεν έν 
σύγγραμμα έπιγραφομενον ιατρική 
στατική, ή τρόπος διά τοΰ δποίου 
νά πρεφυλαττη τις τήν ΰγβίαν του 
διά τής αδήλου διαπνοής* άπέθανεν 
εις ηλικίαν 75* χρόνων.

ΣΑΟΤΣΟΓΓΗΣ ό ρ χ τ ιος, έγεννήθη 
εις τήν Γενεύην τό 1740, ένδοξος φι
λόσοφος καί έπιμελής φυσιολόγος* 
έταξείδευσεν εις τήν Ολλάνδαν, Αγ. 
γλίαν, Γαλλίαν, Ιταλίαν κα'. Σιχε- 
λ.ίαν, διάνα γνωρίση ακριβώς τόΰ- 
ψος τών βουνών, καί τήν φύσιν τών 
ύφεστίων ορίων. Τό 1788· έ'φθασε με 
τόν υιόν του έπί τό υψηλότατο/ ορος 
τών Αλπέων, τό όποιον ί/Ομάζέται 
κορυφή τοΰ Γιγαντος· καί έκεϊ έκά- 
θησε 17. ημέρας διά νά θεώρησή 
ολας τάς θέσεις* οΰτος έστάθη όθε
μελιωτής τής άχαδημίας τών ωραί
ων τεχνών τής πατρίδος του* άπε- 
θανε τό 1798.

ΣΑΠΦΩ θυγάτήρ τοΰ Σκαμανδρω- 
νύμου καί τής Κλεΐδος, έγεννήθη εις 
τήν Μιτυλήνην· έΓζη τό 600. Π. X. 
εις τόν καιρόν τοΰ Αλκαίου και τοΰ 
Ταρσικόρου, ελαβε διά σύζυγον τον
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T*cρτσίλα , « ν  πλουσιώτκτον, ft· 
τόν «ποιον βγίννησε μίαν θυγατέραν 
,νόματι Κλειώ* αΰτη απέκτησε τό- 
»ην νπο*λτ,ψιν «ίς τήν ποιητικήν, 
ώστε έπωνομ άσθη ή Σικάτη μούσα' 
όλοι οί παλαιοί συγγραφείς άμιλοϋ- 
*ι Si αυτήν' αφού χπεθανεν & σύζυγός 
της, λεγουοιν ότι ήγάπησε τον Φάον 
νίον ποιητήν τής ερυθραίας' αύτος 
τήν κατεφρονει, καί αΰτή άπό τήν 
μανίαν της ίχρημνίσθή εις τήν θά
λασσαν άπό το άκροτήριον τής νή
σου Αευχάόος* εκ των ποιημάτων 
της εσώθησαν ένας ύμνος τής Θεάς 
Αφροδίτης, καί τινα αποσπάσματα*

ωραιο-ης χαι γλαφυροτης τούτων 
των πολυτίμων αποσπασμάτων μάς 
κάμουν να λυπωμεθα όιά τον χαμύν 
των επίλοιπων ποιημάτων της* εί
χε και μιαν φίλην όνόματι Δημο- 
φίλην Ελληνιόα, ήτις ίσύνθεσε ποιή. 
ματα ερωτικά, καί ίψαλλε τούς 
ύμνους τής θεάς Αρτεμιίος· έξεόό- 
θησαν υπό τοΰ Βολφίου εις τήν 
συλλογήν των εννεα ίνόοζων γυ
ναικών.

ΐλΟ ϋΡ , βασιλεύς των Περσων, 
ίιαίοχος τον Λρταξερξου πατρό; του* 
τό 238. Μ X. 5;εφθίΐρε τήν Με
σοποταμίαν, Συρίαν, καί Κιλικίαν, 
και άλλας επαρχίας των Ρωμαίων, 
ο Φίλιππος όμως Αύτοχράτωρ των 
Ρωμαίων ίκαμε μ αυτόν τήν ειρή
νην* μετά τούτον έχίνήθη κατ αυτού 
σ Βχλεριανός, χα! νικηθείς υπέπεσεν 
αιχμάλωτοί καί ίπα ίε πολλά κακά

άπό αότόν, i  Si Οόυνάτος ήνώσσ 
τήν δύναμίν'του με τά στρατεύμα
τα των Ρωμαίων, καί κνεχτήσατσ 
τήν Μεσοποταμίαν^χαί άλλος πό
λεις, καί ,κατεστρεψι τον Σιπώρ 
άρπάσας τήν γυναίκα καί τους 6η· 
σαυροΰς καί τόν εόίωζε εως τήν 
Κτησιφωντα πάλιν τής Ασσυρίας, 
όπου ό Σαπώρ απίθανε φονευθεις απσ 
τούς Σατράπχς τό 269*

ΣΑΠΩΡ, βασιλεύς των Περσων, 
χχΐ υιός τοΰ Ορμισόου, όχαμε πρε— 
σοολάς πολλά ς εις τήν όπιχράτειαν 
των Γωμχίων* ,ίχυρίευσε τήν πόλιν 
Λμίόην, είς τήν Μεσοποταμίαν· τό 
359· ενίχησε τούς Ρωμαίους, καί 
πεισθείς ύπό. των μάγων ότι οί χρι
στιανοί είναι ίχθροί τής ίπιχρατείας 
του έχόρτασεν άπό τό 'α ιμα των 
αθώων, όιωχθείς Si άπό τόν Ιουλια- 
νόν ίοιόσθη ν άφήση είς αύτόν τήν 
Νισήβην, πόλιν τής Μεσοποτάμιοι;, 
χχί άλλας πόλεις’ αλλά πάλιν ά -  
νανεώσας τόν πόλεμον τό 370. καί 
όρμήσας είς τήν Αρμενίαν ίνίκησε 
τόν Αύτοχράτορα Ούάλεντα* α π ί
θανε τό 380. με μίσος χαί χπεχθειαν
των υπηκόων του,

ΣΑΡΙΣΙΟΣ-Ιών τό γόνος Αγγλος 
περίφημος άνήρ τοΰ αίώνός του* ό- 
χρημάτισεν άριστο; περιηγητής’ πε- 
ριηλθε τον μέγαν Ωκεανόν, με όπι- 
σίμους ανακαλύψεις1 ύπήγεν είς-τάς 
Μολ,ούχας νήσους, χαι σίς τήν 1α- 
πονίαν. Η περιήγησις τούτου τ ο ϊίν -  
ίόξου άνΙρός Ιιήγ«7* **λλά είς
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τήν Γεωγραφίαν καί Ναυτικήν* Γζη 
ττ*ρΐ τό 1615. Μ. X.

ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ, «ιός το» Α - 
νακινδαράξου βασιλεύς τής Νινου 
■πόλεις τής Περσίας, ούτος «κτίσε 
τήν Ταρσόν, καί Αγχ,ιαλην· κατά

χας* απόβανε τό 1730. εις ήλικίαν 
54, χρόνων·

περίστασιν αναψβ τό παλάτιόν τ .υ , το~ £ασ,λε·ω? £,'f j 0-u _^ς ποινήν 
κκί εΰρε&είς εις αμηχανίαν κατεκάη χο~ £το- ή ααι;ο, v i ,-,ρ^λεύση §- 
2,iov* b  Ελλάνικος ανα ιρεί εις τήν λην τ ·ν Λ^ αν) άναχωρ5ν £κ τ ΐ ς  
ιστορίαν τής Περσίας ότι υπήρξαν Λίγύπτου, xa< ^ ι(, τρ ^  διά 
5υω Σαρδανάπαλοι. του Αράπικου κόλπου. Μετά μίαν

ΣΑΓΠΗΣ Αλέξανδρος, το γένος μακρινήν θαλασσοπλοΐαν μή δυνη-

ΣΛΡΠΗΣ Παύλος, από τήν Βε- ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ Ποΰβλιος Σέμπρο.

κήν, ήξευρε τήν φιλοσοφίαν, Ιατρι- Βαλέριου, αφού δε ενικησε πολλακις 
κήν μαβηματικήν, καί ή9ικήν, καί βαρβάρους, εκηρύχθη Αύτοκρά- 
τήν πολιτικήν ιστορίαν* έστάΟη εν- τωΡ Μ Χ· * * 1 εηε*δή Ί”
δοξος διά τάς εκκλησιαστικός φι- ™  " ολλ“ αυστηρός ̂  εις τούς <ςρα- 
λονεικίας* άπεθανε τό 1 6 2 3 . . καί τιώτας έφονεύίη παρ αυτών τό267. 
άφήκε διάφορα συγγράμματα ΐστο- ώς πηγή τών αρετών
ρςων. καί της επιείκειας.

ΣΑΠΟΝίΑΣ, περίφημος στρατη. ΣΑΤΠΌΣ, εις τών τριάκοντα τυ- 
γός τής Σαξωνίας, εις ηλικίαν 1 2 . < νων> ^  Α9ήνχις. Εενοφ.
χρόνων [εΰρεβη ί&*|τήν πολιορκίαν
τής Βισέλ, πόλεδς τής Φιλανδίας ΣΑΤΪΓΟΣ, υιός τοϋ Θεόγνιδος, «X 
με τον αρχιπράτηγον Σκουλαμβυύργ, ΜαραΟώνος, περίφημος  ̂ υποκριτής 
καί εδειξε μεγαλην ανδρείαν, καθώς τραγικών δραμάτων εν Αδηναΐς, και 
καί εις άλλας πολιορκίας καί μ*, διδάσκαλος τοϋ Δημοσδινους,
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ΣΑ'ΤΪΡΟΣ. ποιητή; Ελλην, άνα. 

φερόμενος από τόν Πλούταρχον.
ΣΑΤΓΡΟΣ, φιλόσοφος περιπατη- 

τικός, εζη * ΐ ί  βασιλείας Πτο. 
λεμαίου τοΰ Φίλομήτορος, τοΰ οποίου 
αναφέρει ό ΑΟήναιος εν βιβλίον περί 
χαρακτήρων έπιγραφόμενον. Φαβρίκ.

ΣΑϊ ΟΝΑΡΟΛΑΣ Ιερώνυμος ό έκ 
♦ερράρας, άνήρ έπ άρετίϊ καί ά- 
γιότητι παρά τοϊς δυτικοΐς περΐ- 
πιστος· διότι ήν πολλά ζηλωτής 
των καλών ηθών, καί τοο όρθοΰ βίου 
των εκκλησιαστικών* μάλιστα παν- 
τ«ς άφιλοπροσώπος ηλεγχε, περισ
σότερον τούς έπισκοπους της Γωμης, 
καί εν τοότοις Αλέξανδρον ς- . τό 
της κακίας τε'οας, καί τήν ασέβειαν 
τοΰ έν Γωμη κλήρου, καί των αρ
χόντων* διά τά όποια τελευταίου 
καί τον μαρτυρικόν θανατον παρ 
αυτών εδέξατο* έξεδωκε βιβλία τεσ- 
σαρα. περί της αλήθειας της χρι
στιανικής πίστεως βιβλ. ε. περί 
απλότητας τής Χριστιανική; ζωής, 
καί διάφορους ’λογους καί μελετάς 
εν τή θεία Γραφή). Ηνθει περί τόν
( . (  1 * , ωοεχατον ?:£^χπτον ο ιωνά,

ΣΑΪΛΙΟΣ, Αρχαίος βασιλεύς ,τών 
Σκυίών, όςτις έφόνευοε μέ τέξον τόν 
σοφόν Χνάχαρσιν. Ηρόδ.

ΣΒΕΤΟΝΙΟΣ Κάϊος, ένδοξος ίςο 
ρικός, Λατίνος, έχρημστισε σύμβου- 
λος τοΰ Αύτοκράτορος Ανδριανοΰ τό 
118. Μ. χ . ούτος συνέγραψί τήν 
ιστορίαν των Ι ζ .  πρώτων Αύτο- 
κρατορων τής Ρώμης.

ΣΕΒΕΛΛΟΣ Βεερ τό γένος Ολ
λανδός, αριστος περιηγητής τοΰ δέ
κατου εβδόμου αίώνος. Μ, X, Ουτος 
περιέπλευσε τόν μέγαν Ωκεανόν καί 
εξίχνιασε πολλά μέρη* εζη τό 3608. 
Μ. X.

ΣΕΒΑΣ Μάρκος, ίκατόνταρχος 
τοΰ Καίσαρος, εδειξεν εμπρακτως 
τήν ανδρείαν του εις τήν μάχην* ε- 
μεινε μόνος εις τήν στρατιάν και 
έπολέμει τούς εχθρούς, άφοΰ δέ εί
δε τόν εαυτόν του αδύνατον νά πα- 
λεαή πλέον διά τάς πληγάς του,V * * , 1  I 1 1 (ϊπεσεν εις τον ποταμον και απε- 
ρασεν εις τό στράτευμα.

ΣΕΒΑΣΤΟΣ Κυμηνίτης Τραπε- 
ζούντιος, άνήρ 'πεπαιδευμένος τής 
Ελληνικής διαλέκτου, καί έμπειρος 
τής τε θύραθεν καί "τής καθ ημών 
παιδείας, άλλ.ά πτωχοΰ νοός καί 
άγονος* έχρημάτισε διδάσκαλος τής 
εν Κωνσταντινουπόλει σχολής, εΐτα 
καί τής έν Βουκορεστίω. Συνέγραψε 
καί διάφορα συγγράμματα, χωρίς 
όμως τάξιν καί διά/.ρισιν. Προκόπ. 
εζη περί τόν δέκατον όγδοον αιώνα.

ΣΕΒΑΣΤΟΣ Τραπεζούντιες διδά* 
σκαλος τής εν Βουκουρεστίω σχολής · 
Ούτος έσΰνθεσε καί έτύπωσεν εν 
Βουκουρεστίω δύω βιβλία, τό έορτο- 
λ.ογιον, καί δογματικήν διδασκαλίαν* 
ίξηγησε» εις τό απλοί ν τόν τοΰ 
Σενισιου λόγον πρός τόν βασιλέα
Αΐ/.άδ.ον, καί τά τοΰ Αγαπητού* ( · » 
κεφάλαιά πρός τον Ιουοτιανον, και
τά τοΰ Ισοκράτους «ρ°ί Δημονικον
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*«{ ΚΐΧ«κλέ« Κύπρου βχσιλεως. 
Συνε'γραψε προς άναίρεσιν τοΰ Λ*- 
τινιχοΰ Καλενδχρίου, περί ένεργείας, 
•χάλια εις την γραμματικήν τοΰ 
Απολλώνιου, περί Μυστήριον τής 
εΰχχριστείας προς χρύσαν9ον· έζη 
χερΐ τον ΙΟ. ογδοον αιώνα,

ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ, επίσκοπος τής tv 
Αντιόχεια Γαβάλλης, ουτος ήλίεν 
είς τήν Κωνσταντινούπολή* ή τον 
φίλος Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ύ
στερον εγινεν εχίρός καί τόν κατέ- 
τρεχεν* έζη τό 400, Μ. X. Σώζον
τα ι και τούτου όμιλιαι, αΐ όποΐαι 
ίξεδο'9ησχν μετά των συγγραμμάτων 
τοΰ Χρυτοατάμοιι.

ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ Ιούλιος, ϊζη το 
500, Μ. X. Συνε'γραψε περί ρητο
ρικής, βιολίον, το όποιον εξεδάΟη 
εις τήν συλλογήν των παλαιών Λ α
τίνων Γη τ ορών,

ΣΕΒΗΡΟΣ Κάσσιος, ρήτωρ με 
μεγάλην ύπβλ.ηψιν, φίλος τοΰ Σα- 
τυρίζειν, διά τό όποιον εξωρίσίη ίπ® 
τόν Αύγουστον εις τήν Κρήτη», έ 
πειτα εις τήν Σερφον, όπου καί ά- 
πεϋανε εις εσχάτην πενίαν.

ΣΕΒΗΡΟΣ Αλέξανδρος, υιός του 
Καμαία καί διάδοχος τοΰ Ηλιογα. 
ζάλου* άνς’βη εις τόν αΐιτοκρατυρι- 
κον 9ρονον τής Ρώμης τ ϋ 2 ΐ2 .  Μ.Χ· 
Το δε 235. εφονεύδη από τούς ς·ρα· 
τ ιώ τας όμοΰ' μϊ τήν μητε'ρα του 
Ιουλίαν Μαμχιαν, είς ηλικίαν 20, 
χρο’νων* λε'γουσιν οτι ουτος ο Λυτό- 
κράτωρ κατεδίκασεν ε»α άνθρωπον

τής «ϋλής του καί άπέΙανε με ταν 
καπνόν των άχυρων καί πρασίνων 
χόρτων, διότι η τον κόλαξ, έπειτα 
διέταξεν νά διαλαλήσωσιν ότι ό πω. 
λητής τοΰ καπνού κατεδικάσ9η με 
τόν καπνόν.

ΣΕΒΗΡΟΣ Φλάβιος Βαλέριος, έ- 
γεννήθη εις τήν Ιλλυρίαν, ώς με'βυ- 
σος καί πόρνος ήγαπα,το από τον 
Μαξεμιανον τόν Γαλλέριον* επειτα  
ό Μαξιμιανός ό Ερκούλιος τόν έκα
με Καίσαρα τό 305·. διά παραχλή- 
σεως τοΰ Γαλλερίου* ό δε Μαζέντιος 
κηρυχθείς αυτοκράτωρ τής Γώμης 
τό 307, εχινήΟη κατά τοΰ Σεβήρου, 
οςτκ προϊοδείς από τήν στρατιάν 
του εβιάσΐη νά κλειστή είς τήν Ρα- 
βόνην, πόλιν τής Ιταλίας, όπου 
πολιορκήεας αυτόν έπειτα & Μαξι- 
μιανός Ερκούλιος, (όςτις κατά πρώ- 
τον είχε αφήσει τήν βασιλείαν καί 
άνελαοε τότε) τόν εοίασε καί πα* 
ρεδόΟη, καί τό'* έφόνιυο* ρέ τήν 
φλεβοτομίαν. ·

ΣΕΒΗΡΟΣ Γαβριήλ εκ Πελοπόν
νησου, άνάρεΐς άκρον πεπαιδευμένος, 
οστις μέγα οναμα αρετής καί παι
δείας ειχεν αποκτήσει Μητροπολί
της Φιλαδέλφειας γενόμενος, πρώτος 
εχρημάτισεν, όστις εποίμανε τούς 
εν Οΰενετία ορθοδόξους, κατά τήν 
διδασκαλίαν τής Ανατολικής εκκλη
σίας, χαρισβεΐσα αυτοϊς ή άδεια 
αίΐτη παρά τής Γαληνοτάτης Γε
ρουσίας των Οΰενετων, νά εχωσιν 
αρχιερέα «ρΐόΐοξον, καί νά εΰρίαχ».
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Tat οίς αυτήν την προχαδεζομόνην 
πόλιν. εξεδοτο ουτος βιβλίον ττβρί. 
των ίπ τα  μηστυρίων της όκκλησίβς, 
χαί irrpi τΰ ν  πεντε διάφορων των 
μεταξύ Γραικών καί Λατίνων. Η>(» 
περί τον δε’χατον βκτον αιώνα Μ* X.

ΣΕΒΗΡΟΣ, Λουανιος Σίπτηριος, 
▲ΰτοκράτωρ των Γωμαίων, εγεννήίη 
εις την Αφρικήν το 149. Μ. X. άπό 
γόνος λαμπρόν, δησαυροφύλαξ, δή
μαρχος, ανθύπατος, χαί υπϊτος* 
λέγεται ότι η rev ό πολεμιχωτατος 
από όλβος τβός Λΰτοχράτορας της 
Ρώμης* (Ις τάς επιχειρήσεις του ε- 
φαίνετο αμετάβλητο;, φίλος ήλικρι- 

*Χ®?ός όπικίνδυνος, καί έχδι- 
χητιχός* Μετά τόν θάνατον τοΰ Αν 
τοχράτορος Περτίνακος, εχηρύχδη 
οντος Αΰτοκράτωρ από τήν στοατ.άν 
•ΐς τήν Ιλλυρίαν τό 139. έλ^ών 9 ί 
*'-< τήν Ρύμην εφόνευσε πολλούς 
Γερουσιαστής χαΐ πολλούς άλ> ου< 
εξωρισε» χαι εδομευσε τήν χατάςα- 
σίν των* ύστερον όχστρατεύσας επο- 
λιόρκησε τό Βυζάντιον καί τό ελεη- 
λάτησε* ίπ ειτα  διόβη είς τήν Ασίαν, 
χαΐ εκδιχήδη τάς πόλεις, όσαι ησαν 
άπό τό μόρο; τοΰ Νίγρου* ίχινήδη 
χατα τοΰ Αλβινον διοΐκητοΰ της 
Βρετανίας, τόν όποιον άπήντησεν 
εις το Λουγδοΰ,ον χαΐ πολεμήβχς 
εκερδισε τήν νίκην τόΑΐ97 . χαί χα- 
τεπατησε το σώμα τοΰ όχδροΰ μέ 
τόν ίππον τον, τήν δε κεφαλήν το» 
ίστειλεν ε’ς τήν Ρύμην, μετ όλιγον 
εφόνενσε Γην γυναίκα χαί τχ πχΐ·

δία τον Αΐλβινου* χα! τα σώματά 
των ερριψεν είς τόν ποταμόν Τίοε- 
ριν* εφόνευσεν όλους όσοι ήσαν εν . 
δοξοι της Ρώμης χαί πλήθος αρχον
τίσσων* ί  κίνησε επειτα χατχ των 
Περσων, χαΐ εχυρίευσε τήν Σελεύ· 
χε.αν, Βαβυλώνα χα! Κτησιφΰντα, 
χαί τούς μεν άνδρας όφονευσε, τας 
δέ γυναίκας χαΐ τεχνα ήχμαλωτησε 
διά τοΰτο έλαβε τό ο/ομα Πκρ8ε
νικός * ύστερον ηλδεν εις τήν Αρα- 
β ίαν, Παλαιστίνην χαΐ Αίγυπτον 
όπου άναψε φλόγα κατά των Ιου
δαίων χαΐ Χριστιανών, απεκατεςη- 
σε Γερουσίαν εις τούς Αλεξανδρινού;, 
περιεργάοδη τάς θρησκείας, εβαλεν 
όλα τά β,βλία είς τόν τάφον τοΰ 
μεγάλου Αλεξάνδρου, χαΐ επειδή * -  
πεστάτησαν οί Βρετανοί ωρμησεν 
εναντίον των, όπου άαδενήσας χπε- 
θανε τό i l l .  είς ηλικίαν 65 χρόνων.

ΣΕΒΗΡΟΣ. Χορνήλιος, Ζ. Κορ- 
νήλιος Σεβήρος.

ΣΕΒΙΓΝΗ, Μαρία, Γαλλίς, έν
δοξος διά τήν ωραιότητά της, πολ
λά αγχινους* συνεγραψεν ωραίας έ -  
πιστολάς, άπεδανε τό 1096-

2 ΕΒΡΟΣ, υιός τοΰ Ιππακόωντος, 
αρχαίος ήρως, τοΰ όποιον ευρίσκετε 
είς βωμός εν Λακωνία χαΐ ·χ τοδ 
όποιου ωνομάσδη, τό αύτό9ι χ«*ρίο» 
Σευοριόν. Παυσ.

ΣΕΒΟΓΝΔΕ Ραϋμόνδος διδά- 
•χαλος της Ιατριχής Ισπανός * ·  
γόνος* |ζη περί τόν δέκα τον πέμ
πτο/ αιώνα Μ. X 2»'·τ*ξ« ίιβλίον
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περί φυσικής θεολογίας. το όποιον 
κοινώς καλοζσι,^θησαυρόν των θειων 
διανοήσεων,

ΣΕΔΟΤΛΙΟΣ Καιλιος Σκεότος, 
επίσκοπος τής Ισπανίας, όζη τ '0 
420, Μ. X. τούτον σώζονται πολ
λά συγγράμματα- α. ποίημα πα- 
σχάλιον, διαλαμβάνον περί τής ζωής 
καί των θαυμάτων τοΰ Ιησοΰ Χρί
στου, β , παραβολή τής παλαιάς 
καί νέας διαθήκης, καί άλλα τινα, 
εκδοθίντα εν Γο<μη το 1^94,

ΣΕΘΩΝ, βασιλεύς τής Αίγύπτου 
περί το ^20, Π X, πρότερον ίερεύς 
τοΰ Ηφαίστου, βασιλεύσας εις τήν 
Τάνιν επί τής δυναστείας τοίί ΑΙ- 
θίοπος Σαβαχώνος, ύστερον δέ πόλε· 
μήσας μετά τοΰ βασιλε'ως των Ασ
συριών Σαγχερίβου, δςτις είτίβαλε 
μέ μεγάλα στρατεύματα, έδυνήθη, 
ως λε'γεται διά βοήθειας τοΰ Ηφαί
στου νά τόν τρίψη εις φυγήν μέ 
μεγάλην φθοράν τής δυνάμεώς-του. 
Ηροδτ.

ΣΕΐΔΟΣ, τό γένος Γερμανός» ά - 
ριστος Γεωγράφος και φυσικός τοΰ 
αΐώνος του* εζη τό |(6-9, Μ. X, 
Συνέγραψε μίαν γεωγραφίαν έπιςη- 
μονικωτάτην καί ακριβή· Ιίεριήλθε 
διαφορ* μέρη χάριν τής αύτοΰ πε
ριέργειας, καί νε’ων ανακαλύψεων* 
άνεκαλυψε πολλά μέρη εις διάφορα 
μέρη τής γήινου επιφάνειας,

ΣΕίΛΗΝΟΣ, βασιλεύς τής Ν.ύοης, 
ίν Λιβύα, ΰπο τοΰ όποιου λέγεται 
οτι άνιτράφη. ό Διονύσιος καί ίδιδά ·

χθη πάσαν επιστήμην, συνοδευοαε- 
νι ς άκολ,ούθως ΰπ αΰτοΰ εις ολας 
τάς εκστρατείας του. Διοδ.

ΣΕΚΟΝΕΣΤΟΣ Βίβιος άνήρ έν
δοξος τοΰ αίωνο’ς του. Συνέταξε λε
ξικόν Γεωγραφικόν τοΰ Γωμαίκοΰ 
βασιλείου.

ΣΕΛΕΤΚΟΣ, δ ε’πικληθείς Καλ
λίνικος» υιός τοΰ Αντιοχου καί τής 
Λαοδίκηε, τέταρτος βασιλεύς τής 
Συρίας τό 235. Π. X. ευρισκόμενος 
πάντοτε εις άκαταπαύστους ταρα* 
χάς καί πολέμους μετά του Πτολε
μαίου του Ευεργέτου, καί Αρσάκου. 
ύπό τοΰ όποιου αίχμαλωτισθείς ά- 
πέθανεν έλεεινώς, *

ΣΕΛΕΤΚΟΣ, ό έπονομασθεΐς Κε
ραυνός βασ.λεΰς τής Συρίας, έκςρα- 
τεύσας κατά τοΰ Αττάλου βασιλε’ως 
τής Περγάμου, έφαρμακώθη ύπο’ 
τινων συνωμοτών,

ΣΕΛΕΤΚΟΣ, ό Φιλοπάτωρ, υιός 
Αντιοχου τοΰ μεγάλου, βασιλεύς 
τής Συρίας τό 430, Π. X. ζήσας 
μέ ειρήνην, τέλος φαρμακωθείς υπό 
του ύπουργου του Ηλιοδώρου.

ΣΕΛΕΤΚΟΣ, πρεσβύτερος υιός 
Δημητριου τοΰ Νικάτορος βασιλεύς 
τής Συρίας τό 225, Π. X, φονευθείς 
ύπό τής ιδίας αύτοΰ μητρός Κλεο
πάτρας. Ούτος προίβη μέχρι τοΰ 
ποταμού Γάγγου πρός άνακάλυψιν, 

ΣΕΛΕΤΚΟΣ, Πρεσβύτερος υιός 
Αντιοχου τοΰ Γρύπου, βασιλεύς τής 
Συρίας τό 95, Π. X διωχθείς εκ το.5 
θρόνου υπό Αντιοχου τοΰ Ευσεβούς.
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ΣΕΛΕΥΚΟΣ, αδελφός Αντιόχου 
τοΰ Ασιατικού, οςΊις λαβών είς 
γυναίκα τήν Βιρενίκη* θυγατέρα 
Πτολεμαίο» τοΰ Αύλητοΰ διεδεχθη 
τον θρόνον της Αίγυπτου, όπου μι
σηθείς Οπό τοΰ λαοΰ καί αυτής τής 
γυνχιχός του έφονεύθη τό 57 Π· X, 
ό τελευταίος εκ τοΰ γένους των 2ε- 
λευκιδων.

ΣΕΛΕΓΚΟΣ, περίφημος στρατη* 
γος των βασιλικών ίππε’ων, καί έμ
πειρος πολεμικός· εχρημάτισε σατρά
πης της Βαβυλωνος, εφυγεν είς τήν 
Αίγυπτον, καί πάλιν ΰπε'στρεψεν είς 
τήν Βαβυλώνα.

2ΕΛΗΜΗ2 ό πρώτος, υιός τοΰ 
Βεγιαζίτη, εννατος αύτοχράτωρ των 
Οθωμανών. Τό 1511. έφόνευσεν χνει. 
λεως τόν πατε'ρα του καί πάσαν τήν 
συγγένειαν του εξάλειψε* καί προ
σέτι πολλούς άρχοντας, διότι δρα
στικός ήν, δεικνύων τό φοβερόν τοις 
πασιν, ούχί χωρίς διχαιωσύνην, καί 
έκάδησεν αυτός εις τόν θρόνον. Επί 
τοΰτοις στρατεΰσχς είς Περσίαν κα
τά  τοΰ 2άχ Ισμαήλ τό 1516. κα£ 
τελείως αυτόν νικήσας πολλάς πό
λεις ύπε’ταξεν’ εντεύθεν δε είς Α’υ- 
δριανούπολιν επιστρε'ψας, καί σκή- 
πτρον δούς είς τόν υ'ιόν του Σουλει- 
μάνην, τόν επεμψεν είς τήν Μα
γνησίαν διά να διάγη εκεί βασιλι- 
κως\ αυτός δετόν ακόλουθον χρόνον 
«κστρατεΰσας κατά της Συρίας καί 
Αίγυπτου, εκυρίευσε τό Κάϊρον ε\ς 
την Αίγυπτον και ολον τό βασίλειον

της Αίγυπτου, καί ελαοε τόν τ ί 
τλον Χαλίφης, ή με'γας Πατριάρχης 
της Οθωμανικής θρησκείας, τον I- 
ποΐον επειτα άφήκεν είς τούς δια
δόχους του. Μετά ταΰτα δε εχων 
σκοπόν νά έκστρατεΰση χατά τής 
Ιταλίας, χσθενήσας άπε’θανε τό 1520. 
είς ηλικίαν 52. χρό/ων, είς τόν το - 
πον, οπού είχε φονεΰσει τόν πατέ
ρα του. Τόν θάνατον αυτοΰ ύπεχρυ» 
πτεν ό Φεράτ Πασάς, εως οϋ ό υιός 
του Σουλ.ειμάνης νά ελθη άπό τήν 
Τραπεζοϋντα είς Κωνσταντινοΰπολιν. 
Ην δέ ό Σελ.ίμης ήμιρος είς τούς 
χριστιανούς· όδεν χαί ευεργεσίας ε- 
δωχεν είς τό εν Τραπεζοΰντι μονα- 
στηριον τοΰ Σουμελά χαί είς τόν Πα- 
τριάρχην τής άγιας πόλεως, καί «λ* 
λας τινάς [χάριτας χαί ευεργεσίας 
είς τούς χριστιανούς έποίει.

ΣΕΔΗΜΗΣ ό Β , υιός τοΰ μεγα· 
λοπρεποΰς Σουλεϊμάν, άνε'βη είς τόν 
βασιλικόν θρόνον τό 566. χαί όκλη- 
ρονόμησε τό μεγα βασίλειον τοΰ πα- 
τρός του, χωρίς νά χληρονομήση 
καί τάς άρετάς του* εδόδη εις τήν 
με'θην* ή μόνη του εύχαρίι^τησις ή - 
τον τό νά μεδΰη ακύρωσε τόν νόμον 
του πατρός του, 5στις εκόλαζε τήν 
μεθην μό θανατον’ τοΰτο έπροξενη- 
σε θαυμασμόν είς όλον τό όθωμανι- 
κον εθ*ος, καί έντοσούτω εσννηθί- 
σθη τοΰτο τό ποτόν* ό λαός ωνό- 
!*·αζε τόν βασιλέα μέθυσο/· ουτος 
ό τρόπος τοΰ ζήν ηνωμένος μ» 
άσωτείας, τόν εσυρε πολλά όγλίγω
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pa t i e  τόν τάφον el; ηλικίαν 50. 
χρόνων* ίβασίλευσε -χρονον; 8. ΐ<ςί- 
Ιη & πρώτο; Αΰτοκράτωρ Οδωαα- 
νό;, όστι; παρεδώβη εί; τά;τρυφά; 
χαί άσωτεία;.

ΣΕΑΗΜΗΣόΓ', καί εικοστό; εν- 
νατο; σονλτάνο; των 0’ θωυ.ανών, ή· 
τον ποιητή; καί μαθηματικό;, ήγά- 
πα τά ; επιστήμα; καί τού; πεπαι- 
δευμίνους* ζητών να είσάξη το τα
χτικόν εί; τό στράτευμά τον» μόλις 
εΐχε βάνει εις πρκξιν τό εργον καί 
οί Γενίτσαροι δυσαρεστημίνοι άπί- 
στάτησαν τήν ζ 8  Ιούλιον 1803. καί 
τόν όφόνευσαν βασιλεύοντα ήδη 18. 
χρόνους, χαθώ; επειτα καί τόν εξ~ 
αδελφόν τον Σουλτάν Μουσταφά. Ου· 
το; είχε συστήσει μίαν τυπογραφίαν 
*ί; τήν Κωνσταντινούπολιν.

ΣΕΛΙΟΣ Σεβαστιανός, αριστο;
άρχιτέκτων από τήν Βολωνίαν, εξί- 
ίωκεν ενα σύγγραμμα τίλειον τή ; 
αρχιτεκτονική;, απίθανε τό 1560.

ΣΕΜΕΝΤ1ΝΗΣ Αντώνιο;» ένδοξο; 
φυσιολόγο; Ιταλό; άπό τήν Νεάπο- 
λιν, ίγεννήθη τό ι744. χαί απίθανε 
τό 1814. ουτο; ητον ό «ςολισμό; τη ; 
ιατρική; ακαδημία;· εστάθη προ. 
φεσωρ τη ; ανατομία;, φυσιολογία; 
καί παθολογία;.

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, γυνή τον Νι'νον υι
όν τοΰ Βηλου δεύτερον βασιλεω; τών 
Ασσυριών χτίτορο; τ η ; Βαβυλωνος, 
ητι; μετωνομάοθη Νινευΐ, κατά τόν 
Σουΐδαν· μετά τόν ίπί του Νώε κα
τακλυσμόν 33^2. απε- κτίσ, κόσμον

Αλλ ό Ιώσηπο; λόγει ότι ή Σεμίρα- 
μ ι; εκτισε ταύτην τήν πόλιν, ότε 
έβασίλευσε* λεγουσι δό οΐ ιστορικοί 
οτι αυτή «ζήτησε μό απάτην άπό 
τόν ανδρα τη ; Νΐνον τό να τήν δώ- 
αη τήν εξουσίαν τής βασιλεία; τον 
διά τρεϊ; ήμερα;, οςτι; χαί τήν ί -  
χήρυξε βασίλισσαν ε ΐ; ολην του τήν 
επικράτειαν* αδτη δε ε ί; αμοιβήν 
ταύτης τή ; ευεργεσία; τόν εφονευσε 
τήν τρίτην ήμίραν τή ; βασίλεια; 
τη ;, χαί ίβασίλευσεν ε ΐ; τό εξή; ε ΐ; 
τήν Ασσυρίαν, ή τ ι;  ίπωνομάαΟη ον. 
τω; άπό τόν Ασοΰρ υιόν τοΰ Ιακώβ 
πρώτου χατοικητοΰ αύτή;» μετά τήν 
διασποράν τών δώδεκα υίων τοΰ Ιακώβ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, ίτ ίρα  βασίλισσα 
τή ; Βαβνλωνο;» πολύ νεωτερα τή ; 
προτερα; τό 735. H· X, ύψωσχσα 
πολλά χώματα περί τόν Ευφράτην 
ποταμόν. Ηρόδ.

ΣΕΝΕΚΛΣ Μάρκο; Ανναΐος, ί -  
γεννήθη εί; τήν Κόρδουβα πόλιν τή ; 
Ισπανία;, ρήτωρ περίφημο;, αρχαι
ότερο; τοΰ φιλοσόφου Σενεχα* σώζον
ται μερικοί λόγοι τον, οΐτινε; άδί- 
χω; άπεδόθησαν ε ΐ; τόν φιλόσοφον 
Σίνεκα υιόν του. εζη τόν πρώτον α ι
ώνα Π. X,

ΣΕΝΕΚΑΣ Αούκιος Ανναΐος, φι
λόσοφο; χαί ποιητή; τραγικό;, ό* 
γεννήθη ε ΐ ; τήν Ισπανίαν ε ΐ; τήν 
πόλιν Κορδνβην* όσπούδασε τήν ού- 
γλωττίαν άπό τόν πατέρα τον, χαί 
τήν φιλοσοφίαν άπό τόν Σετσιόνην, 
χαί από τόν Φωτεινόν τον; ΣτωΤχοϋ;
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ίνδόζους φιλοσόφους* ή Αγριππινη 
ύπανδρεύθη τον Κλαυδιον Αυτοκρα- 
τορα, καί το ο άφιερωσε τον υίοντης 
Νε’ρωνα να τόν άναθρεψη, τόν όποιον 
ήθελε να συστήση είς τόν βασιλικόν 
θρο'νον* ουτος ό Πριγγιψ όσον ήχουε 
τάς συμβουλάς τοΰ Σενεκα, ήγαπά- 
Το καί άπό τόν Αχόν, αλλ επειτα 
εκυριεύθη τό πνεύμα του άπο τόν 
Ποππε'αν καί Τιγελλΐνον, καί άπε- 
κατεστη παίγνιον τοϊί ανθρωπίνου 
γένους- αί συμβουλαί τοΰ  Σε'νεκα 
τόν ίραίνοντο βαρεϊαι, καί έπροςα- 
ξαν ενα του δοΰλον να [τόν φαρμα
κευτή, άλλα δεν ήμτιορεσε» να  το  
κατορθώση, διότι ό Σενεκας εζη από 
καρπούς όε'νδρων, καί επινεν μόνον 
ίίδωρ από τήν υποψίαν του, ‘Ο δε 
Νερών ευγαλεν εν* ψεΰμα ότι ήτον 
συνωμότης μιας αποστασίας, καί 
είπεν είς τον Σενεχχ με ποιον είδος 
θανάτου εχει εύχαρίστησιν ν άπο- 
θάνη, καί ούτως έπρο'σταξε καί τοΰ 
ηνοιξαν τάς φλε'βας, επειτα τόν έ
πνιξαν με’σα είς τούς άτμούς . βρα
στού ΰδατος είς τό λουτρόν τό 65. 
Μ* X, εκ των συγγραμμάτων του 
σώζονται α· περί θυμου βιβλία τρία, 
6”. περί προνοίας βιβλίον εν, γ ',  
περί πραο'τητος προς Νε'ρω,α. δ', 
περί βραδύτητας βίου βιβλίον εν, ε’, 
περί άδολης τοΰ σοφοϋ βιβλίον εν. 
ς- . περί εύποΓιας βιβλία επτά- ζ , 
περί παραμυθίας πρός Μσρκίαν βι- 
βλιον εν, και διάφορά άλλα συγ
γράμματα , συνεγράψε καί τραγω

δίας 10, βξεδόθησαν τό 1062. & 
Αμστελοδάμω.

ΣΕΝΙΕΓΗΣ Παύλος, Ιταλός, ρή- 
τωρ άριστος, συνε’γραψεν εν βιβλίον 
περιε'χον τάς διδαχάς της τεσσαρα
κοστής* έπωνομάσθη Πριγγιψ των 
ιερών ρητο’ρων* απίθανε τό 1694.

ΣΕΞΤΟΣ Ιούλιος, Αφρικανός. Ζ. 
Ιούλιος Σίξτος.

ΣΕ2ΤΟΣ' ό εμπειρικός από τήν 
Αφρικήν εγεννήθη τό ι93. περί τά 
τε'λη τής Αυτοκρατορίας τοΰ Κομ- 
μόδου, καί περί τάς άρχάς τοΰ Σε- 
βήρου’ αί δόξαι του άποδεικνύουσ,ν 
ότι ήτον εθνικός, καί εχοημάτισεν 
Ιατρός, και οτι ητον απο την αι- 
ρεσιν των εαπειοικών* τινες δε τόν 
θίλουσι μεθοδικόν* τά συγγράμματα 
του άνήκουσιν είς τήν φιλοσοφίαν 
των Σκεπτικών, είς τήν όποιαν δί
δει ενα λαμπρόν φως* συνεγραψε 
κατά γραμματικών, κατά ρητόρων, 
κατά γεωμετρων, κατά αριθμητικών, 
κατα των άστρολογων, κατα των 
μουσικών, κατά των φυσικών, κατά 
των ηθικών. Τά σωζόμενά του μετά 
σημειώσεων Ερρίκου τοΰ Στεφάνου 
έξεδόθησαν είς τά Παρίσια τό 1021. 
καί εν Λειψία.

ΣΕΞΤΟΣ καί Γνείος, υιός τοΰ 
Πομπηιου, οςτις είχεν άποκαταςή- 
σει δυνατόν στράτευμα είς τήν Ι
σπανίαν, άλλ’ έλθών ό Καΐσαρ κχτ 
αύτών τούς ενίκησεν είς τόν πολε
μάν τής Μούνδας τό Π* Χ*
και ό μεν Γνε'ίος ίφονεύθη εκεΐ* ό

28
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ti νεώτερος *'ς τήν Σι
κελίαν καί τήν έχυρίευσεν, άλλα νίκη* 
8»ίς μετ\ ολίγον από. τον Αύγουστον 
τον Δεπίδδυ. ίφιηε* εις τήν Ασίαν, 
αδύνατος- δε ων πλέον εις πόλεμον 
χατέφυγεν εις τήν. Αρμενίαν, όπου 
«φονεύδή διά. συνέργειας τοΰ Αντω
νίου,, κατά: τό 3 5 . Π . X.

3ΕΡ Μαδαίου, βαθύς, καί αδιά
φορος άρχικριτή; τής Αγγλία;· έζη 
το ι676.

ΣΕΓΆΠΗΣ Αντώνιος, Ιταλός» 
πεπατδευμενος καί συγγραφεύς Λα
τίνος ένδοξος* συνε’γραψε τήν ιστο
ρίαν τοΰ Χάσου, καί τοΰ βασιλείου 
Ζανκίου* άπέδανε- τό Ι79ι,

ΣΕΒΑΙΠΩΝ Αιγύπτιος, μοναχός 
καί κατηχητής εις τήν Αλεξάνδρειαν ·

% «. if % * t|Λ£τα ταυτα ε*γινε και επίσκοπος 
της ©ωμα'ίδος εις τήν Αίγυπτον· 
ήτον εις των πρέσβεων, οιτινες ά- 
■πεστ.άλησαν πρός τόν Κωνσταντιον 
υπέρ τοΰ Αθανασίου* ό Ιερο'συμος 
επαινεί.· μεγάλως τήν πολυμάδειάν 
του, σώζεται, εν* βιβλίο» του κατά·, 
των Μανιχαίων.* άπέδανε τό ·ί58· 
έξεδόθη το κατά' Μανιχαίων τό407, 
Μ. X.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αρχιερεύς Νικομή
δειας ο έξ Ακαρνανίας μετά ταυτα 
και Πατριάρχης τής Κωνσταντινου
πόλεως· ητον άνήρ πράος, μαδήσεί 
και σοφία πεπαιδευμένος, εις ακρον 
δέ υποκριτής καί καλογηρικός, όβεν 
•λοι τόν ήγάπων

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ό από Εεισιδίω/ ίε-

ροκήρυξ· έμεταγλώττισε πολλά- βι
βλία εις.· τήν Οδωμανικήν γλώσσαν 
μέ στοιχία Ρωμαϊκά διά τούς Κα- 
ραμανλίδες* έξέδοτο εις τό πολιτι
κόν δέατρον μεταφρασδίν παρά τοΰ 
Ογγροβλαχίας Μαυροχορδάτου έχ τοΰ 
Λατινικού'

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μιτιλίνης* ή μετά- 
φρασις αυτοϋ τής Νέας διαθήκης εις 
τό άπλοΰν κατεκριθη, καί τω πυοι 
ερ’ρίφδη τό i^Q i. έν Κωνσταντινου- 
πόλει* Ιζη περί τόν δέχατον όγδοον 
αιώνα Μ, X.

ΣΕΪ'ΒΕΛΛΟΝΗΣ, Ιταλός, από 
τό Μιλάνον, εις των ένδοξοτέρων 
στοατηγών τοΰ ι ς · αίώνος. έφανη 
έμπειρος καί ανδρείος εις τούς πο
λέμους, εγινε αρχιστράτηγος εις τό 
στράτευμα τοΰ Αύτοκράτορος Καρ- 
λου τοΰ πέμπτου, όταν εν ική ν  τόν 
Δούκα τής Σαξωνίας με τούς προ- 
τεστάντας τής Γερμανίας τό ΐ57|·, 
έστάΟη άντιβασ-λεύς εις τό Αλγε
ρίαν τό ΐ576. Ιγενε διοικητής τοΰ 
Μιλάνου καί άπέδανε τό 1780·

ΣΕΡΒΕΤ02 Μιχαήλ , τό γένος 
Ισπανός έκ Ταρρ'ακώνος τής Κατα* 
λωνίας, αρχηγός των Αντιτρενίτα- 
ρίων, άνθρωπος άγχίνους, σοφός, 
άλλ’ ένταυτώ κενόδοξος, οστις ενο- 
μιζεν εαυτόν σοφώτερον πάντων των 
ανθρώπων* έπαιδέύδη τήν Ιατρικήν 
τέχνην εν ΙΙαρισίοις, καί την Αυ* 
δηρανικήν δυσσέβειαν έν Γερμανία, 
οδεν έπιστρέψας εις Γαλλίαν ηρχισε 
νά διασπείρ^ τόν Λυδήρανίσμον, και
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άγκχλ.εαθείς, ήρνήθη, λίγων μαλιςα 
οτι χποστρεφεται τοιχυτην δυσσεβη 
διδασκαλίαν. Μετά ταΰτα δ.έβη εις 
Αφρικήν διά νά γίνη έμπειρος εις 
τό Αλκορκν τοΰ Μωάμεθ' έρ·χόμενος 
i t  εις Πολωνίαν δέν κατεδέχίη νά 
γίνη οπαδός τίνος αιρεσεως, άλλ 
εσύστησε νε'χν αίρεσιν από τό άθροι
σμα πασών των χίρεσεων. Αφοΰ ε- 
μίχνε τήν Πολωνίαν κα' Γερμανίαν 
ήΟε'λησε νά μιάνη καί τήν Ιταλ.ίαν, 
και έλνώ* εις Γενε'βην έφίλονεικησι 
με τον ευρισκόμενον ε*εϊ Καλου'ινον, 
οστις τόσον εκατόρθωσεν, ώστε οί 
εχεϊσε διχασταί τόν i  φυλάκωσαν. 
Μετά ταΰτα μεγά>ης φι/.ονεικίας 
γενομενης μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 
Καλου'ι'/ου, ο Σερβε'τος ελεγεν ότι ε’ς 
τα περί πιστεως άρχει μόνον ή 
γραφή, καί δεν χρειάζεται ή έξή 
γησις τών Πάτερων καί των Συνο
δών' (τοΰτο εδόξαζε καί ό Καλουϊνος) 
οθεν έστενοχωρεϊτο ό Καλοο'ί'νος, ό
ταν ό Σερβε'τος εξήγει τά ρητά τής 
γραφής κατά τήν γνώμην του, τά 
περί τής αγίας Τριάδος, καί τής 
βεοτητος τοΰ Χριστοΰ, μή δυνάμενοί 
νά μεταχειοισδή τούς Πατέρας, καί 
τάς Συνόδους εις εξή γησιν αυτών 
τών δύω μυστηρίων, μάλιστα οπού 
ό αΰτος Καλουί/ος έξηγών τό ρητόν 
τοΰ Ευαγγελίου, εγώ καί ό Πατήρ 
εν εσμεν. Ιο.αν, κεφ. ί. 30, είπεν 
οτι παρετήθησαν οί Πατερες όταν 
διά τοΰ τοιουτου ρητοΰ ήνελον ν 
«ποδειξωσι την ενότητα τής ουσίας

τοΰ' Πατρός' καί τοΰ Τίόΰ, .διότι κατ' 
αυτόν εδηλόΰσε τό ρητόν, τήν τε
λείαν όμοίωσιν τών θελήσεων' ίδών 
δέ ό Καλου'ΐνος ότι πεισματιχεβς < ό 
Σερβετος άπορ’ρίπτει τά τρ ίά^ρό- 
σωπα τής Αγίας Τριάδος, χαΠρεή 
δυνάμενος νά τόν άποστομσ.τίση, 4<ά 
μέσου τών συγκλυτικών τής Γενε'βης 
τόν άπεφάσισεν εις θάνατον, καί η| 
28. Ο κ ι ωάριου 1553. τόν εσοιψαν 
εις τό πϋρ καί τόν εκαυσαν.

2ΕΓΒ10Σ Μαύρος Ονωρχτος, ίζη 
τό 400. Μ. X. γραμματικός περί
φημος, χκμάσας *πί Ονωρίου -καί 
Θεοδοσίου τών άύτακρκτόρων, συνε* 
γραψεν υπομνήματα εις τον Βιρ-ρί- 
λ.ιον.

ΣΕΡΒ10Σ Τοόλιος έκτοςβασιλεύς 
τών Γωμαίων· ήτον υιός τής Ακρη- 
σίας αιχμαλώτου από εΰγενεις γο
νείς ,  εγινε γαμβρός τοΰ Πρισκου 
Ταρκινίου* μετά τόν θάνατον τοΰ 
πενθεροΰ του ελαβεν αυτός τον θρό
νον τό 577. άφοΰ δε κατε'γραψε τους 
πολ.ίτας, οΐτινες άριθμήθησαν εως 
84,000. εφερεν εις τάξιν τό στρα
τιωτικόν καί ε’μεγάλυνε τά όρια το» 
βασι)είου, ώκοδόμησε ναόν τής Λρ- 
τε'μίδος επί τοΰ ορούς Αβεντίνου* 
ελαβε δό γαμβρόν εις τήν κόρην του 
Πουλααν Ταρκΰνιον τόν Σουπερβο* 
από τόν οποίον καί έφονεύθη το 553 
άφ ήκε λύπην εις τούς υπηκόους του 
διά τάς άρετάς του' εστάθη δε πρώ
τος βασιλ.εύς· όστις έξεδωκε νόμι
σμα, φερον εικόνα προβάτου,·
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ΣΚΡΒΟΣ Φούλβιος, άνέοη εις το 
αξίωμα τής ΰπατείας το 255, Π.Χ 
Ιμοϋ μέ τόν Αιμίλιον Παύλον, έγι
ναν δέ καί οί δύω επίσημοι διά τάς 
νικάς, χαί τάς δυστυχίας , επειδή 
μαθοντες, οτι αίχμαλωτίσδη ό Ριοΰ. 
λ·ς εις τήν Καρχιδονα εδραμον αυ
τοί νά φυλάξωσι τήν τιμήν των Ρω. 
μαΐκών οπλών, καί άφοΰ έδιωξαν τούς 
Καρχηδονίους άπό τήν πολιορκίαν, 
της Κλουσέας, καί ελαοον πολ) ά 
λάφυρα των εχθρών, επιστρεφοντες 
«ναυάγησαν εις μίαν μεγάλην τρι
κυμίαν ,

ΣΕΡΓΑΡΔΗΣ , Λουδοβίκος, από 
την Τοσκάνην, ποιητής σατυρικός. 
«πε'Οανε το 1726.

ΣΕΡΗΝΟΣ Αθηναίος, γραμματι
κός· εγραψεν επιτομήν εις τήν πραγ
ματείαν του Φιλωνος, καί περί έν
δοξων άνδρών βιβλία τρία, καί μίαν 
επιτομήν τοΰ Φιλόξενου εις ο μηρόν 
βιβλίον ϊν.

ΣΕΡΙΦ-Αλ-Εδρίζης, άρις-ος Γεω
γράφος Νουβικος. Συνεγραψε κατά 
τήν Σικελίαν, εν τή αυλή τοΰ βα- 
σιλε'ως Ροβέρτου τοΰ πρώτου, τάς 
Γεωγραφικός αΰτοΰ διατριβάς- έζη 
περί τον δεκατον δεύτερον αιώνα μ X.

ΣΕΙ’ΡΑΝΟΣ Ιωάννης οπαδός τοΰ 
Καλουι'/ου, δατις φυγών τήν σκλη
ρόν φονοκτονιαν τήν επί τοΰ άγιου 
Βαρθολομαίου λεγομένην έσωθη εις 
Κιμάς- έχρημάτισεν άνήρ περ.βοη- 
τος διά τήν σοφίαν του, Συνέγραψε 
περί καναστάσεως της θρησκείας καί

βασιλείου εν Γαλλία, κατά Ιησοι/έτων 
βιβλίον έπιγραφομενον, πρόκριτα κε
φάλαια τής των Ιησουιτών διδασκα
λίας, ιστορίαν τής Γαλλίας καί άλ
λα" έζη περί τον δεκατον εκτον α ι
ώνα Μ. X.

ΣΕΡΤΟΡΙΟΣ Κύντος, στρατηγός 
των Ρωμαίων έκ τής πολεως Νου- 
μιας έν Ιταλία, ήκολουθησε κατ άρ- 
χας τόν Μάριον εις τούς Γάλλους, 
οπού εγινε θυσαυροφύλαξ, καί εχα- 
σε τον ε>α του οφθαλμόν εις τόν πρώ
τον πόλεμόν, επειτα ήνώθη μέ τόν 
Μάρκον καί έκυριευσαν τήν Ρώμην 
τό 87, Π. Χ· Εις τήν επιστροφήν 
τοΰ Σύλλα αύτος εύρι σκέτο εις τήν 
Ισπανίαν, οπού εγινε στρατηγός εις 
τούς άποστάτας τής πόλεως Λουσι- 
τανίας, οπού ευρε πολλούς εδγενεϊς 
Ρωμαίους, καί δημοσία σχολεία δι
δάσκοντα τας τέχνας τών Ελλήνων 
καί Ρωμαίων, καί τούς κατόπεισε νά 
πιστεύσωσιν ότι όμιλει μέ τούς θεούς, 
καί οτι λαμβάνει τάς ειδήσεις διά 
τίνος έλάφου, τήν όποιαν αυτός ά- 
νέτρεφε' οί Ρωμαίοι ταεαχθέντες δ! 
αυτό έστειλαν κατ αΰτοΰ τόν Πομ- 
π'ήϊον, οςτις εφερε μεθ εαυτοΰ δέκα 
χιλιάδας στρατιωτας' υστέρου ές-ά- 
λη καί ά Μέτελος μέ τόν Πομπηΐον, 
και το« έπολέμησαν πλησίον τής 
Σεγουντίας· καί έκ τούτου έβιασθη 
νά κάμη συμμαχίαν μέ τόν Μιθριδά- 
την, άλλ έ/ας αξιωματικός Περπι- 
νας τού-ομα τόν έφο'νευσεν άπό φθ»
νον τό 73. Π. χ· ητον ϊμπειρος «1?
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τούς πολέμου; καί σταθερός s’ ;  τού; 
σκοπούς του.

ΣΕΓΦίΝΟΣ Ιταλός, νομίζεται ώς 
πρώτος ς-ιχουργός αύτοσχεδιιστής · 
συνεγραψεν επιστολάς καί διάφορα 
ποιήματα, άπεθανεν εΖς ηλικίαν 3.J. 
Χρόνων,

ΣΕΣΌΓΧΩΣΙΣ, βασιλεύς των Αι
γυπτίων μετά τον Ωρον υιόν τοϋ (3 σι" 
ριδος καί τ ις  Ισιδος· οΰτος ήφάνι- 
οεν όλην την Ασίαν καί πολλά με'- 
ρη της Ευρώπης· λίγουσι δέ οτι χα- 
ταστρε’φων τάς πόλεις ,σταινε <ςυ- 
λους διά σημεΐον της νίκης, ε’ ΐ οσας 
δε πόλεις έκυρίευεν χωρίς πόλεμον 
«σταινε στΰλην εις σχήαα γυναικείου 
σύμβολον τής αδυναμίας των άφοϋ 
δέ εγινε κοσμοκράτωρ ήθίλησε νά 
γνωριση τά αρχαιότερα γένη των 
ανθρώπων, οθεν εκοψε τήν γλώσσαν 
μιας γαλακτοτρόφου γυναικός και 
τήν εκλεισε μέ τό βρέφος της εις 
εν όσπήτιον χωρίς νά κοινωνή μέ 
κανένα' αφού ηύξήνθη τό παιδίον δέν 
ήξευρε νά προφερη άλλο παρά τό 
Βέχ, και έκ τούτου έκατάλαβεν 5τ1 
οί αρχαιότεροι ήσαν οί Παμφλσγό- 
νες, διότι αυτοί ονομάζουν τόν άρ
τον Βεκ.

ΣΕΣΤΟΣ από τήν Χαιρώνεεαν φι. 
λοσοφος έ νδοξος τοϋ β . αίώνος Μ. 
X. ανεψιός τοΰ περίφημου Πλουτάρ. 
χου, καί διδάσκαλος Μάρκου Λϋοη- 
λίου.

Σ Ε Σ Ω Σ Τ Ρ ΙΣ , περίφημος αρχαίος 

βασιλεύς των Αιγυπτίων, βασιλεύσας

μετά τόν Μοίριδα από τό 1φ76. 
τό 1357, Π. X. περί τοΰ όποιου ** 
ναφε’ρονται πολλαί παοάδοξοι κα{ 
μυθώδεις διηγήσεις παρά τοίς άρ- 
χαϊοις ίστορικοϊς* ύπο τινων δε αμ
φισβητείται καί ή αληθής υπαρξις 
αυτού* λέγουσιν 5 τι ήτον υιός τοϋ 
Αμενόφιως βασιλε'ως τής Αίγυπτου, 
ύπό τοϋ όποιου έτι νέος ών επέμφθη 

■μετ άλλων κατά των Αράβων, τούς 
όποιους ύπε’ταξε, χατακτήσας καί 
μέρος τής Αφρικής, Ιως τής Α*τλαν 
τικής θαλάσσης" μετά τόν θάνατον 
τοϋ πατρος του συγκρότησα; μίαν 
μεγάλην δύναμ'.ν ξηράς καί θαλάσ
σης , έπεχειρίσθη νά κατακτήση καί 
άλλα μέρη" όθεν ύπε'ταξε τήν νήσον 
Κύπρον, πολλάς των Κυκλάδων, καί 
με'ρος τής Ευρώπης* μετά μίαν ί »  
νεαετή εκστρατείαν ύπε’στρεψεν ε ϊί 
τήν Αίγυπτον φε’ρων «να μεγχ πλή
θος αιχμαλώτων εκ διαφόρων μερών, 
έοασιλεοσε τοϋ λοιπού εν ησυχία, 
έγειρων εις ολχς τάς ίν Αίγύπτω 
πόλεις μεγαλοπρεπείς οικοδομάς καί 
ναούς, καί διαίρεσα; όλην τήν χώ
ραν εις 36. νομούς, εδωχεν εις έκα
στον τών υπηκόων του μίαν μερίδα 
γης πρός καλλειεργειαν· εβασίλευσ* 
χρόνους 33. καί άπέθανε γέρων α
φού έτυφλώθη· ή μνήμη του διε'μει- 
νεν εις την Αίγυπτον διά πολλούς αι
ώνας. Ηρόδ.

ΣΕΓΘΓΣ, βασιλεύς τών όδρυσών 
«ν Θράκη, διαδεχθείς τόν θρόνον *χ- 
ρα τοϋ θείου του Σιταλκου . Οστι»
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συμμαχτ,οας μετά ίων Μακιδονων 
*πί τής βασιλείας ϋερδίκα τοΰ'δευ- 
τέρου, έξετεινε τήν επικράτειαν tou 
έως του ορούς Αμονως. Θ ιυκ.

ΣΕΓΙΣΜΟΓΝΑΟΣ αύτοκράτωρ, I- 
τίμα τούς πεπαιδευμένους προ τιμών 
αύτοός άπό τούς εύγενεΐς αμαθείς' 
ούτος ελεγεν οτι ένας αύτοκράτωρ 
ήμπορή νά κάμη εύγενεΐς κχί-αξιω
ματικούς, άλλ οχι καί πεπαιδευμέ
νους' ε’μίσει καδ'ύπερβολήν τούς κό
λακας άπε9χ<ε το 14^7·

ΣΗΓΘΝΙΟΣ Κάρλος, Ιταλ.ός άπό 
την Βερώνην, ένδοξος και σοφος αρ
χαιολόγος· συνέγραψε την ιστορίαν 
των ανατολικών βασιλείων· άπέ9α- 
νε το 1563.

2ΗΜΟΣ Ηλε?ο$ γραμ^ατίχος* s- 
γράψε δηλιακά εις τάς πανηγΰρεις 
τον Απόλλωνος εις τήν νήσον Δήλον 
βιβλία 8. περί Περγάμου παρομοίως 
καί εγκώμια μετά τήν νίκην τών 
στρατιωτών άδόαενα, εις τά όποια 
αναφέρει περί μουσικών ιδεών δια
φόρων, οΐτινες έφόρουν επί κεφαλής 
στε’φανον Κισσοϋ, ύστερον Si ώνο- 
μάσδησαν στίχοι Ιαμβοι, καί άλλοι 
ίφσρΟυν χειρόκτια, μέ άνδη στολι
σμένοι καί έπανωφόρια έως ε*ς τούς 
πόδας, καί βιόλας εις τόπρόσωπον.

2ΗΞΓΟΣ ό έκ Σιέννης, Ιουδαίος 
προτερον ων ύστερον χριστιανός γε- 
νόμενος, ενδυοη τό τάγμα τώνΦραγ- 
κισκάνων. Ούτος κατεδικάσδη νά ρ'ι- 
φδϊ) έίς τό πΰρ, διότι έγκαλεσδείς 
»»ς «ΐρεειν τινα διδάσκων, δεν ηδε-

λε να τήν άρνηδή παρρησία1 άλλα 
Πιος Ε. Πάππας, ^Καρδινάλιος τό
τε ών, καί τής ίερας έξετασεως πρό
εδρος, τόν κατίπ;ισε ν άρνηδή αύ- 
τήν τήν αΐρεσιν, καί τόν παρεκίνη. 
σε νά άπεράση από τό ταγμα τών 
Φραγκισκάνων εις τό τών Δομενικα- 
νών, Συνέγραψε τήν Ιεράν Βιβλιο- 
δόκην, έν η κρίσιν φέρει εις πάντα 
τά βιβλία, τής ίερας γραφής, καί 
περιγράφει τούς τρόπους διά νά ε’ξη. 
γηιώσιν όρδώς. Εγραψε καί άλλα 
τινά αστρονομικά καί γεωγραφικά. 
Ηνδει περί τόν δέκατον έκτον αιώ
να Μ. X.

ΣΗ3ΤΟΣ Ε. εκ γένους άσημου καί 
πτωχού αναφανείς* γενομενος Πάπ- 
πας τής Ρώμης, τόσα χρήματα ί-  
συναξε άπό τά έπιτεδειμένα βαρύτα
τα δοσίματα εις τούς υπηκόους, καί 
τήν πωλησιν τών λειτουργημάτων, 
καί άπό τήν έμφυτον φιλαργυρίαν 
του, ώστε πεντακοσίας μυριάδας σχε
δόν νά άφησεν εις τά ταμεία, τά 
όποια ήδϊλεν. ώς αυτός ελεγεν, νά 
ίξοδεύση εις τόν κατά Τουρκώ/ πό
λεμον Περί τής άκρας αϋτοΰφιλαρ- 
γυριας και άπανδρώπου άσπλαγχνίας 
άνάγνωδι τον Κικαρέλαν. Αν χατη- 
γορεΐται ούτος ό Πάππας διά τήν 
φιλαργυρίαν του, επαινείται διά πολ
λά του ά)>λα προτερήματα* τά κ*- 
τορδώματα αϋτοΰ τόσον άξια είσίν, 
ώστε δέν μοί φαίνεται άνάρμβστεν 
νά έκδέσω κατά πλάτος τόν βίον 
του. ϊίό ς ην σίτος Φραγκίσκου Ι ι -
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fttO'j αμπελουργού εν χωοίω Γρότ- 
·»* λεγόμενόν· εγεννήβη είς τό αυτό 
χωριον τη 13. Δεκεμβρίου το 1522, 
καί ονομάαΟη Φήλιξ Περέττος. Ο 
πατήρ του πτωχός ών είωκεν αυτόν 
εις ένα χωριάτην νά φυλάττη τούς 
χοίρους, έτων τότε εννέα’ εύοισκό. 
μένος ποτέ ό νέος ούτος μέ τούς 
χοίρους του» διέβει Φράτωρ τις έκ 
τοϋ τάγμστος των Φραγκιό εάνων , 
καί πλανηθείς τήν ορθήν οδόν τήν· 
φερουσαν εις Ασκολι, τόν ώδήγησεν 
έως εις το μοναστήριον του, οποί*, 
τόσην επιθυμίαν εδειζεν εις την σπου
δήν, ώστε τόν εμαθητέυσαν καί τόν 
ϊνδυσαν καί τό μοναδικόν φόρεμα. 
Εις ολίγον καιρόν ό Φήλιξ "γίνε κα
λός γραμματικός καί εξαίρετος φ ι
λόσοφος. Ο φόλαξ του Κόμου ερχό
μενος εις Λούκκιαν διά νόι ίδή τόν 
Παππαν Παύλον Γ . καί τόν αυτό* 
κράτσρα Κάρολον Ε . οπού εκεί ε ΐ- 
χον συμφωνήσει να εϋρεθωσεν, εφερε 
σΰν αύτω καί τόν Φήλικα' τότε έ- 
παρατήρησε ‘προσεκτικώς τό φε'ρσι- 
μον των Καρδιναλίων και των τής 
αυλής τοϋ Πάππα, καί μία των ή
μερων ευρισκόμενός εις τήν τράπε
ζαν με τόν σύντροφον του τόσας ε
ρωτήσεις εκαμνε διά τόν Πάππαν, 
ώστε δ σύντροφός του δέν ήδυνήύη νά 
μή γέλασα) καί νά τω είπή" μήπως 
έχεις επιθυμίαν νά γενης Πάππας; 
καί αυτός ομοίως γελών άπεκρίΟη, 
δεν είμαι τοσον γε’ρων, ώστε νάμήν 
είναι τοϋτο δυνατόν- To J555. έγι»

νεν ίερεύς καί ώνομάσβη Μόνταλτος* 
ύστερον έγινε διδάσκαλος τής θεολο
γίας εν Σιένη* άπε'κτισε φήμην με- 
γάλην με τάς διδαχάς του εις. V ir 
μην, Γένοβαν καί άλλαχοΰ, έγινεν 
ύστερον επίτροπος γενικός ε’ις Βο- 
νωνίαν, καί Ινκοοϊζήτωρ εις Οδευε* 
τίαν, οπού συγχισύείς μέ τήν Γε
ρουσίαν, ήναγκάσβη νά φύγη εκεϊϋεν 
ταχέως' περί γελωντές τον τινες διά 
τήν φυγήν του, εΤπεν επειδή ε-τοιξα 
νά γίνω Πάππας εις. Ρώμην δέν μο{ 
φαίνεται αρμόδιον νά μείνω είς OJ- 
ενετιαν διά νά μέ κρεμιάσωσι. Φβά- 
σας εις Ρώμη* έλαβε πολλά οφφί- 
κια καί έφιλιώβη μέ τούς Καρδινα
λίους' τότε μετέβαλε τό αυστηρόν 
καί λυπηοον του ή9ος, εις τό· άφεϊον 
καί χαρίεν, ώστε πάντες «ύαύμαζον 
είς τήν αγχίνοιαν τοϋ νοος του, καί 
τήν γλυκύτητα τής ομιλίας του. Φ9ά- 
σας. δέ είς πολλά άξεο'ματα εστοχά" 
σύη νά γίνη καί Πάππας, διά τοϋτο 
άπορρ ίψχς πάσας τας πολιτικές υ
ποδέσεις άνεχωρησε κατά μάνας·, πα- 
ραπονούμενος διά τά πάΐη καί το 
^ηρατεϊόν ταυ, Αποβανόντος δέ τοϋ 
Γρηγορίου ΙΓ . αί Καρδηνάλιοι διε- 
σχίσΟησαν είς: πέντε μέρη’ τότε, δ 
Μοντάλτος έσχιματίζετο να ήναι γε- 
ροντοτερος, έπεριπάτεόπάντοτε κλί*: 
νων τήν κεφαλήν του άκουμβϊ»ν «ί{ 
μίαν ράβδον ώς νά μήν,-εδύνατ®-νΛ 
περιπατή καί δέν ώμ.ίλεΐ παρ«4. μ* 
μιαν φωνήν χαμηλή*.· βήχ*** πάντο
τε' όταν τοΰ είπαν ο*ε ί*<*5· βάλει



εκλξωτι Πχππχν, άπ*κρί9η με τή γερόντων βουλευτών περί τάς αρ* 
βχίμ* ταπεινόν ότι ητον άνχξιος χάς τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
τοιχύτης τ ιμ ή ;, καί οτι δέν ήτον ΣΘΕΝΕΛΑΟΣ, υιός τοΰ Ιθαμε'νους 
αρκετός νά διοιηκήση μίαν τοιχύτην φονευθείς ύπό τοΰ Πατρόκλου ε ις τήν 
αξίαν, και οτι οιν έκλε'γετο Πάππας πολιορκίαν της Τρωάδος. Ομ. 
μονον τό όνομα ήθελεν εχει, Τά Σ1ΒΓΛΑΑ, προφήτης αρχαία τό
λοιπά οί ετερο ι' τοΰτο κατε'πεισε 2 J00 Π. X. 400.. πρό Αβραάμ καί 
τους Καρδιναλίους και τον εκλεξαν 800. ττοό Λΐωυσε’ως' ή βιογραφεία της 
Πάππαν τη2φ . Απριλ. 1585. Εΰ- είναι σκοτεινότερα των προφητειών 
8ύς όπου τον εδωσχν τήν ε’ίδησιν, της* τινές παράγουσι τούτο τό όνο* 
ίρριψε τήν ράβδον καί σταθείς Sp- από τό Εβραϊκόν, άλλοι άπό τό 
8ιος ηρχισε νά ψάλλη με τοσον ίσχυ- Αραβικόν, άλλοι άπό τό Περσικόν 
ραν φωνήν, ώστε εβοα το ιερεΐον, καί άλλοι άπό τό Λατινικόν, ή κοι- 
Αναβάς εις τόν θρονον εσυλλογίσίη νωτε’ρα οαως καί άρχαιοτε'ρα γνώ- 
να διορθωσγ) την ευταξίαν, δεν αϊτέ- είναι ότι παραγετκι απο το Ελ- 
βλεπε εις φίλον η συγγενή, αλλ Οτι- ληνικόν καί σημαίνει προσωπον, εις 
μώρει πάντας, όταν ήσαν πταϊσται* τ '0 δπογον b Θεός έφανερονε τήν βου- 
Εσΰναξε χρήματα πολλά πανετίους χ^ν τοϋ. άλλοι πάλιν τό εκλαμβά- 
τρόπους μεταχειριζόμενος, αλλά πάν· VQuatv άζ  κύριον όνομα άποδιδόμ,ενον 
τα  έξόδευεν ποός καλλωπισμόν τής ε;? αυτήν άπό τους μεταγενεστέρους· 
πόλεως. Ητον όχθρός τών κακών καί ποχχ0ί συγγραφείς βεβαιόνουν οτι 
φίλος τών άγαθών καί πεπχίδευμε” τ05το τό όνομα ήτον κοινόν και εις 
νων, γνωστικός, μεγαλοπρεπής, προ- άλλα υποκείμενα τοιαϋτα, οίος εί- 
σεκτικός εις τό νά μεγαλύνη τήν πό. ναι ό Φιλήτας ό Εφεσιος, οςτις ά- 
λιν καί τήν εκκλησίαν τής Γώμης. ναφε'ρει ότι ή πρώτη ήτον^ αδελφή 
Τε'λος πάντων τόσον διά τόν τρόπον» τοΰ Απόλλωνός, ή δε δεύτερα ητον 
τόν όποιον μετεχειρίσθη νά γίνη Πάπ- ή Σίβυλλα ή Ερυθραία και ή τρίτη 
πας, καθώς καί διά τό πολιτικόν Σίβυλλα ή Καρδιανή, και παλιν εις 
*ϊς τάς διαφόρους ύποθε’σεις, καί διά τό’ίδιον βιβλίον σελ. 383. περιγρά- 
τον καλλωπισμόν τής Γωμης είναι φει ότι ή πρώτη Σίβυλλα η ϊ ροθραια 
βε'βαι 
Σώζονται 
τινώ. Α π
γούστου, ζήσα; χρόνους 63, καί άρ- Ρα 2ιβύλλα οτι εγραψε μαντείας και 
χιερατεύσας χρόνους 10. χρησμούς δ»ά στίχων· ή τρίτη ή 8>ετ»

ΣΘΕΝΕΛΑ/ΑΑΣ, είς των εν Σπαρ- ταλός, ήτις επωνομάσθη και Μαντώ*
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απογονος τοΰ Τιρεσιου. τέταρτη ή 
έπωνομασδεΐσα .ύπο τινων Xχροίς ,  

καί ΰπ άλλων Κασσάνδρα, έγραψε 
καί αΰτη χρησμούς· πέμπτη ή Κυ. 
μαία· έκτη ή βεσπρωπς άπό τήν 
Θεσπρωτίαν πόλιν της Ηπείρου, συν- 
γράψασα κχΐ αυτή χρησμούς" εοδό- 
μη Χαλδχία, η κατ άλλους Εοραία, 
ήτις έπροφήτευσε περί τοΰ Ιησοϋ 
Χρίστου· είναι δέ καί μία άλλη ό- 
νομαζο μένη Χιούλλχ Σαμοήβη, ή 
βποια μαρτυρεί τόν εαυτόν της ώ( 
δυγατερα τοΰ Νώε καί νύμφη* καί 
οτι ήτον εις την Κιβωτόν επί κα
τακλυσμού' οί χρησμοί της φαίνον
ται ότι εγράφοντο ένψ αυτή καταν- 
τοΰσεν εις εν είδος ένδουσιασμοϋ, 
και οΰσα εις τοιαύτην κατάστασιν 
έέν ένδυμεϊτο πλέον τά. πρότερχ* 
αμφιβαλλεται δέ αν συνίγραψε τούς 
χρησμούς της εις το πεζόν, ή εις 
τό ποιητικόν δύσκολον όμως είναι 
νά πισ Γεύση τ ις , ότι ή νύμφη τοΰ 
Νώε ήμποροϋσε νά σύνδεση εξάμε
τρους ποιητικούς στίχους* μέρος 
τούτων των χρησμών επωλήδη πρός 
τόν βασιλέα Ταρκουίνιον, οίτινες έ- 
φυλάττοντο επιμελώς από τούς Ρω- 
μανους εις το Καπιτώλιο/, έως ό- 
του αυτό εκάη επί τοΰ Χύλλχ, ό- 
μοΰ μέ τούς χρησμούς, έπειτα εγί
νε μια άλλη σύ/χξις αυτών των 
Χτέυλλίακών χρησμών, καί ό Καί- 
σαρ Αύγουστος διώρισε νά γίνη μία 
χωριστή ερευνά τούτων, λώζοντχι 
ϋ  ήδη τβιουτοι εις 8. βιβλία" εις

το πρώτον περιγραφεται ή κτίσις 
τοΰ κοσμου, ή πτώσιςτιΰ Αδάμ, καί 
ό Κατακλυσμο'ς. Τό ξ  . διηγείται 
τήν έσχάτην ημέραν τής κτίσεως. 
Τό γ . αναφέρει περί τοΰ Αντίχρι
στου. To S', περιέχει χρησμούς διά. 
πτοσεις διάφορων βασιλε.ών. Τό έ. 
είναι περί των Ρωμαίων εως του 
Καίσαρος Λουκίου τοΰ Κηρού. Τό 
φ '. περί τοΰ βαπτίσματος τοΰ ϊη - 
σοΰ Χρίστου εις τόν Ιορδάνην. Το 
ζ". τήν περιγραφήν τοΰ κατακλυ
σμού. Τό ή. περί τής δευτέρας πα- 
ρσυσίας τοΰ Χριστοΰ* ώστε έκ τούτων 
συμπεραίνεται οτι είναι μία ιστο
ρία συνδεμένη εις είδος χρησμών, 
υπό τό όνομα Χιβύλλης" έξεδόδη δ* 
κατά πρώτον από τόν Χύστον τόν 
Βετουλειον εν Βασίλεια ■ τσ 1545. 
καί έπειτα καί άλλαχοϋ..

ΧΙΒϊΝΤίΟΣ, Θεοδέκτου το» Φα- 
σηλίτου, αναγνώστης, εγραψε περί 
ρητορικής τέχνης μελετ&ς και επ ι- 
στολάς*

ΣΙΓΗΒΕΡΤΟΣ Γεμβλαχικός, μο
ναχός άπό τό τάγμα των Βενεδια- 
κτιανών, μέ Ηρωικόν μέτρον έγρα- 
ψεν εις τά εκκλησιαστήν, και πελλά 
άλλα* τά όποια αυτός έπαριδμεϊ 
εν τώ περί έντεύξεων Ανδρών βιβλιω 
αντοΰ, όμοιως έγραψε καί χρονολογίαν 
άπό κτίσεως Κόσμου μέχρι τής ε- 
ποχής του. Ούτος άντεστάίη Τ*" 
ναίως Γρηγόρην τόν Ζ · όποΰ ο νο
μός επρόσταζε τών έχόντων πριοου 
τερών γυναίκας αί ίερβτ^-εστιαι νά



*(*««)(

είναι ανίσχυροι' ομοίως και εις τα 
Πεσχαλήν το Β '. τούς Αντιπάππας 
ό9εν καί μισητός κρίνεται άπό τον 
Βαρωνιον, τον Βελλαρμΐνον, καί 
άπό τούς άλλους παπιστάς' εζη 
-περίτονδεκ,αταν δεύτερον αιώνα Μ.Χ.

21ΑΗΤΗ2, Ζ. Μάρκελλος 2ι- 
δήτης.

2ΙΔ0ΝΙ0Σ, Απολλινάριος, Γάλ
λος, ίπίσκοπ*;' εζη τό 4^0. Μ'Χ. 
συνε'γραψεν έπιστολάς βιβλία 9. καί 
τινα άλλα ποιήματα άτινα έξεδό- 
δησαν εις τά Παρίσια τό ι609.

ΣίΚίΝΝΟΣ, δούλος καί παιδα
γωγός τοϋ στρατηγού Θεμιστοκλε'ους, 
τον όποιον ϊπεμψε πρός τόν βασι- 
λε’α Εε'ρξην. Ηρόδ.

2ΙΛΒΑΝ02 , φιλοσοφος, εγράψε 
περί φιλοσοφίας.

21ΛΒΕ2ΤΡ02 Συρόπουλος διάκο
νος της εν Κωνσταντινουπολει εκ
κλησίας, οστις όμοϋ με τούς άλλους 
«λληνας ήν καί αυτός εις την εν 
Φλωρεντίαν σύνοδον, καί γενναίως 
όπέρ της ορθοδόξου πίστεως άντε'ςη 
τοΐς Αατινοις, της όποιας συνοδου 
την ιστορίαν συνεγράψετο, τυπωθεΐ- 
«αν ύπά Ροβέρτου Γρεγγτόνου με 
°ημειώματα, επ.γραφήν προστεύε.- 
κοτος αυτή τοιαύτην Λατινικήν, 
Αληύης ιστορία τής οΰκ αληθούς 
ένωσεως. Ηνθει περί τόν δεκατον 
τέταρτον αιώνα. Μ, χ ,

2ΙΛΙ02, ποιητής, Λατίνος' ε- 
χρημάτισεν ύπατος τής Ρώμης πα- 
τρίδος τον το Uo, Μ, X. τόν ’ίδιον

χρονυν άπεΟανεν και ό Νερών, τοΰ 
οποίου ήτον φίλος, καί πρός τόν 
όποιον διαβάλλων πολλούς είχε α 
ποκτήσει πολ.λ.α πλούτη, και τόν 
οίκον τοΰ Κ,,μόρωνος· συνε'γραψεν ενα 
ποίημα, διάφορα επιγράμματα* α
πίθανε τό 100. Μ, X. εις ηλικίαν 
75. χρόνων.

2ΙΛΒΙ0Σ Αινείας, σημειογράφος 
πρώτον, Φήλικος τοϋ ε. είτα Φρι- 
δεριχου γ , τοΰ αυτοκράτορος καί 
τελευαϊον Καρδινάλιος προχειρισΟείς 
άπο Καλλ ιστόν γ . καί μετά τόν 
θάνατον του Παππας γενομενος Πϊος 
β’. επωνομάσθη' πολλά συνεγραψε, 
εκ των όποιων εξεχει ή Βοημική 
ιστορία αυτού, τυπωθεϊσα εν Βασι
λεία' ομοίως καί δύω βιβλία περί 
των πραχθεντων ΰπό τής εν Βασι
λεία συνόδου, Ηνθει περί τόν δε'κα- 
τον πεμπτον αιώνα. Μ. Χ.~

ΣίΛΟΓΑΝΟΖ, Φλάβιος, υιός τοΰ 
Πονιτου στρατηγού των Γάλλων' 
εστάθη άξιος εις τά στρατιωτικά, 
καί εφθασεν εις τά αξίωμα τού ς·ρ«- 
τηγοϋ τής ιππικής δυνάμίως εις 
τάς ημέρας τοΰ Αυτοκράτορος Κων
σταντίνου· επειτα εγινε γενικός 
στρατηγός τοϋ πεζικού, καί ωρμη- 
σε με τον Εύτύχρον κατά των βαρ
βάρων, καί ετοιμαζόμενος να τούς 
διώξη έκατηγορήΟη οτι είχε σκοπόν 
νά λάβη τό σκήπτρον, τό όποιον 
καί ελαβε, καί εκηρύχθη Αύγουπος 
άπό τούς σ.τρατιωτας τό 335 Μ’Χ. 
ύστερον εστάλη κατ αΰτοϋ ό Ορσι-
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κΐνος, ος τις ύποκριδεις, ·*ι &?Χ*' -Γ0» ’1τον Π*ριπατητίκος αλλ εμε
τοί είς υποταγήν του τόν εφόνευσε ταχειριζετο και τάς άλλας φιλοσο-
μετά ϊν*  (χήνα τής βασιλείας του’ 
εστάΙη ϊριστος στρατηγός, ύπόφε· 
ρεν ήσύχως τούς πολεμικούς κοπους, 
*‘X* ρ-εγάλην -ανδρείαν, δμοΰ μέ 
γλυκύτητα* δια τοΰτο ήγαπάτο άπό 
τούς στραπώτας του’ ό Κωνσταντί
νος εΰσπλαγχνίσδη τόν υίον του καί 
τώ άφήκε τά πατρικά κτήματα.

2ΙΜΜΙΑΣ, από τήν Ρόδον, εζη 
τό 2^7. Π. X Τα περίεργα δε, τά 
όποια συνεγραψεν είναι δύω πτέρυ
γες, δύω Ωχ, δυω πελεκεις, τεσ* 
σαρα τετράστιχα επιγράμματα, και 
2λλο με στίχους 13. τά όποια εί
ναι ί  κ8·$ο αενα·

ΣίΜΜίΑΣ, Θηβαίος φιλόσοφος, 
μαδητής τοΰ Σωκράτου;* έγραψε 
περί σοφίας, περί φιλίας, περί ά- 
ληίείας, περί μουσικής, περί επ ι
μέλειας ψυχής, καί άλλα φιλοσο
φικά.

2ΙΜ0ΕΙ210Σ, είς τών επισήμων 
Τρώων υιός τον Α’νδεμίωνος, φονευ- 
ίείς υπό τοΰ Α'ίαντος εν τή μά-
χ·?· °Ρ·"

2Ι.Υ1ΠΛΙΚΙ0Σ ό φιλόσοφος, εγεν- 
νήδη εις τήν Κιλικίαν τό 549. ε 
δάχδη τήν φιλοσοφίαν από τόν Αμ- 
μωτιον τόν Ερμειον είς τήν Αλε
ξάνδρειαν, καί άπό Αχμάσκιον, μέ 
τόν όποιον καί όδιώχμη εις τήν 
Περσίαν καί πάλιν ΰπεστρεψεν επί 
Ιουστινιανού, άφοΰ οϊ Ρωμαίοι έκα
μαν άνακωχήν με τους Περσας· ου-

φικάς αιρεσ«ις και εκαταγίνετο νά 
ίνώση τάς αίρε'σεις καί φιλονεικίας 
των φιλοσοφικών συστημάτων, καί 
ούτως με τάς τοιαίτας όρεένας 
συνεγραψεν ενα σύγγραμμα, ταμεΐον 
δησαυροΰ πολύτιμο υ τών ωφελίμων 
γνωμών τών παλαιών φιλοσόφων’ τά 
αξιόλογα συγγράμματα του τά όποια 
σώζονται, είναι ά. εξήγησις εις τά 
8, βιβλία τής φυσικής τοΰ Αρις-ο- 
τελους. β . είς τάς κατηγορίας το» 
Αριστοτελους. γ .  είς τά  4 . βιβλία 
τοΰ αΰτοΰ περί οΰρανοϋ. δ . είς τά 
τρία βιβλία του αύτοΰ περί ψυχής* 
εξεδόΟη ή εξήγησις περί φυσικής 
Ελληνιστί ρ.& το xsipevov £ν Bsvs- 
τία τ:αρα τω Αλίω το 1526. Τά 
δέ λοιπά αλλαχού.

ΣΙΜΩΝ Φυδάτος δέ Κάσσια, Ιτα
λός τό γόνος εκ τοΰ τάγματος τών 
ερημιτών τοΰ Αυγουστίνου. Συνετά- 
ξετο σχόλια είς τό Εΰαγγόλιον, £- 
πιγράψας ταϋτα πεοί τών πράξεων 
τοΰ Σωτήρος είς βιβλία ιό. περί τής 
άειπαρδινου Μαρίας χαί άλλα' εζη 
περί τόν δόκατον τεταοτον αιώ
να. Μ. X.

2ΙΑΙΩΝ ό Α’λκαζοοας τό γόνος 
Πορτογαλλος υπό τήν Ισπανικήν 
διοίκησιν, άριστος θαλασσοπόρο; τοΰ 
αίώνός του. Απεπλευσε διά τοΰ Μα- 
γελλανικοΰ Πορδαοΰ είς τ ά ; Μο- 
λού/.ας νήσους' όξιχ,νίασ» πολλά με *
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ρη, εγραψεν ακριβώς τάς περιηγή
σεις του’ εζη το |560. Μ. X,

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, υιός τής δυγατρός 
τοϋ πρώτου, συνέγραψε περί γενεα
λογίας βιβλία τρία.

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, Μάγης Σιπόλου, 
ποιητής, Ιζη επί Αντιόχου τοϋ ρε
γάλου, έγραψε τάς πράξειςτού χαΐ 
τήν πρός Γαλάτας ράχην ρετά των 
ελεφάντων κοςί άλογων,

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Καρύστιος, ποιητής, 
εγοαψε τήν σύνοδον των Αχαιών 
εις τήν Αύλίδα τριρρε'τρων βιβλία 
δύω περί Ιφιγένειας βιβλία πε'ντε,

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Αροργΐνος, Σαρβο- 
γράφος εγραψεν ελεγεία βιβλία δύω, 
και αλλα.

2ΙΜΩΝΐΛΗ2ϊ φιλοσοφος y*a  ̂ποιη
τής της άρχοαοτητος, εγεννηΟη εις 
την Ιουλία Ήολίν τη ; νήσου KeV 
ούτος εφεύρε τα γρχρζ|Λατα
ταυτα. ζ, ·»)> Ψ> ω, τά δέ λοιπά ό 
Παλσρήδης (Ζ Ιίαλαρήδης) καί ό 
Κάδρος (Ζ Κάδρος) εκαρε πολλάς 
περιηγήσεις εις τήν Θετταλίαν, Α
θήνας, Πελοπόννησον, καί Σικελίαν, 
οπού καί άπέδανεν· εΰδοκίρησε πο
λύ εις τήν ποιητικήν, καί ραλ.ι<ςα 
εις τά έλεγεϊα, ένίκησε καί αυτόν 
τον Αισχύλον* είχε φέρει ποτέ προς 
τον Σκώπαν, ένα ποίηρα επαινετι
κόν, προς τον Κάστορα καί Πολυ- 
δεύκην, το όποιον δέν ήοεσεν ό Σκώ- 
πας επειδή άνέφερεν εις αυτό καί 
το ονορα τ.ων Θεών, διά τούτο τον 
επρο'σταξε V* φυγή άπο τον οίκον

του’ ρο'λις ειχεν αναχωρήσει ό Σ ι- 
ρωνιδης καί έκ περιστασεως εκρη- 
ρνίσδη ό όίκος καί κατεπλάκωσεν 
ολους· ούτος λ,οιπόν άφοΰ εύχαρίς-η- 
σε τούς Θεούς διά τήν λύτρωσίν του 
άνεχωρησε χαίρων. Εκ των συγγραρ. 
ράτων του σώζονται άκορη ρερικά, 
τά'όποϊα εξεδοΟησαν ρέ σχόλια τοΰ 
Φουλβίου Ουρσινίου, ‘ Ο Σιρωνίδης 
ερωτηδείς διατί σιωπά, άπεκρίδη, 
διότι ποτέ σιωπών δέν ρετενοησα*

ΣΙΜΩΝ ό δίκαιος, περίφηρος άρ- 
χιερεΰς καί κυβερνήτης των Ιουδαίων 
άπέΟανε το 292, Π. X,

Σ1ΝΙΙΣ ό Πιτυσκάρπτης, λης-ής 
περίφηρος, ος τις διατριβών εις τόν 
Ισθρόν τής Κορίνδου, έπιανε τούς 
έκεΐδεν διαβαίνοντας, καί τούς έφό- 
νευε ρέ τρόπον σκληροτατον' έλύ- 
γιζε τάς κορυφάς δύω δένδρων καί 
εδενε τούς ποδας των σφιγκτά, καί 
οίντως εις τήν επιστροφήν των δέν- 
δρων εις τήν πρώτην των Οέσιν χα- 
τεξεσχιζον ελεεινώς τούς δυστυχείς 
εκείνου;, αλλά πιασας αυτόν όθησσεύς 
τόν έφονευσε ρέ τον οροιον τροπον.

ΣΐΝΙΟΙΈΑΛΗΣ Πέτρος. Ιταλός, 
ζωγράφος, άπό τήν Νεάπολιν, νο- 
ροδιδάσκαλος, καί ποιητής ένδοξος, 
ουτος συνέγραψε τήν κριτικήν Ιςο- 
ρίαν των δεάτρων, καί τάς ήδικάς 
Σατύρας’ έχρηράτισε προφέσωρ τής 
νορικής εις τήν άκαδηρίαν τής 
Παυ'ίας πο'λεως τής Ιταλίας· ά π ε . 
δανεν εις τήν Νεάπολιν το Ι 8 ρ .

ΣΙΝΙΟΓΕΛΛΗΣ Λούκας. ένδοξος
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ζωγράφο; Ιταλό;, άπο την Τοσχα- 
νην. Το σύνθεμα των εικόνων του 
είναι μεγαλόπρεπε;' ό Μιχαήλ Αγ
γελο; αντέγραψε πολλά; από τά ; 
εικόνα; του* άπεδανεν εί; τήν πα 
τρίδα τον το 1521. εΐ; ηλικίαν 82.
χρόνων.

ΣΙΝΩΠΗ, βυγάτηρ τοΰ Αίσιηροΰ 
κατά τον Αριστοτελην, καί Εύμη. 
λον’ λεγουσιν ότι αίτη βκτισε τήν 
πολιν Σινωπην, άλλοι δ« θε'λουσ1 
οτι δκτίσθη ύπό τοΰ Μαυρρτίου τοΰ 
Κωου, καί ετεροι διϊσχυρίζονται, ο
τ ι μια των Αμαζόνων φυγοΰσα εΐ; 
τον Πόντον ύπανδρεύθη μέ τον βα- 
βιλε'α ίκείνου τοΰ τόπου, ήτις ε
πειδή επινεν οίνον τήν επονόμασαν 
Σιναπην, και άπ εκείνη; ώνομάσθη 
καί ή πολι; Σινώπη.

ΣΙΟΛΔΟΣ, υιό; τοΰ Ποτίρου οα- 
σιλεω; τη ; Δανιμαρκία;, έχρημά- 
τισεν άδλητής περίφημο;· παιδίον 
ε τ ι  ων εφονευσεν ενα ζωον, τό ό
ποιον οΰδεΐ; ε τόλμα νά τό πλησιά- 
ση· μίαν ημέραν άπήντησε μίαν 
άρκτον, και αφοΰ τήν ίκράτησε καί 
τήν εδεσε τήν νδωκεν διά νά 'τήν 
φονεύσωσι* ένίκησε καί πολλούς ά- 
δλητά;, μεταξύ αυτών καί τόν Ατ- 
τάλον καί Σύρον.

ΣΙΡΙΚΙ02, Νεαπολίτης, ρ'ήτωρ 
καί σοφιστή;, μαθητή; τοΰ Ανδρο- 
μάχου ε ι; τά ; Αθήνα;, ερραψε 
προγυμνάσματα καί πολλά; με- 
λετας.

ΣΙΣΑΜΝΗΣ, ·ερσι;, πατήρ τον

Οτανου, τόν όποιον ό βασιλεύ; Καμ— 
βύση; Ιπροσταξε νά εκδείρωσι ζω ν- 
τα , διότι εκρινε παρονόμω;, τό δε 
δέρμα αύτοΰ κρέμασα; επί τοΰ δι- 
καστικοΰ δρονου, ε’κάθισεν επ ’ αυτόν 
τον υιόν του Οατάνην δικαστήν- 
‘Ηρόδ.

21ΣΤΦ0Σ, υιό; τοΰ Αίολου, καί 
βασιλεύ; τή ; Κορίνδου, εί; τά ; άρ- 
χά ; τη ; βασιλεία; του εφάνη κα
λό;, επειτα από περιστάσεις εγινε 
σκληρό; καί απάνθρωπο;· διετριβεν 
εί; τόν Ισθμόν τη ; Κορίνθου καί ε- 
λάμβανε μεγάλην εΰχαρίστησιν νά 
φονεύη τού; έκεϊθεν διαβαίνοντας με 
διάφορου; κολάσεις, τέλος πιάσα; 
και αΰτον ό ©ησσ-:ύ; τον έφονευσε.

ΣίΤΑΛΚΗΣ βασιλεύ; των Οδρυ- 
σων, εν Θράκη επί Δαρείου τοΰ Γ- 
στάσπου. Ηρόδ

ΣΚΑΛΑΣ Βαρθολομαίος, εγεννή- 
δη ε ί; τήν Φλωρεντίαν τό 1430. 
γραμματικός, καί ιστορικός ένδοξος· 
συνε’γραψε τήν ιστορίαν τής Φλω
ρεντίας, καί διάφορα συγγράμματα* 
απίθανε τό 1490.

ΣΚΑΛΙΓΕΡΟΣ Ιούλιο; Καϊσαρ, 
Κριτικός ποιητής, ιατρός, φιλόσο
φος, καί εί; των σοφωτερων τοΰαί- 
ωνος του, ητον Ιταλός «πό τήν Βε- 
ρώνην ε’ξέδωκε διάφορα συγγράμμα
τα 1 απίθανε τό 1558, *ΐς ηλικίαν 
75. χρόνων,

ΣΚΑΛΙΓΕΡΟΣ Ιωσήφ, υίο; του 
άνωθεν Ιουλίου, εγεννήθη το 15φΟ, 
καί απίθανε τ» 1609, άφήκε διά-
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φορά συγγράμματα, καθώς καί ό 
πατήρ -toy,

ΣΚΑΛΚΕΝ Γοδρε'δος από τήν 
Ολάνδαν, περίφημος ζωγράφος μ α . 
θητής Του περίφημου Γεράρδου- ί -  
χρημάτισε περίφημος εις τάς μ ι-  
κράς εικόνας j καί εις τάς κατά 
φαντασίαν ζωγραφιάς* οίδείς εςάθη 
ανώτερος εις το νά ζωγραφίζη τήν 
άνταν.άκλασιν τοϋ φωτός* α\ εικό
νες του είν/t γενικώς φωτισμενα{ 
από τό φως ενός κηρίου άναμμε’νου. 
λε'γοοσιν οτι μίαν φοράν έζωγράφισε 
τήν εικόνα τοϋ βασιλε'ως της Α γ
γλίας Γουλιε'λμου τοΰ τρίτοο, και 
ελαβε τήν τόλμην νά τόν κώμη νά 
βαστά τό χηρίον άναμαε’νον τό 1706.

ΣΚΑΜΛΝΔΓΩΝΓ ΜΟΣ, Λεσβιος, 
πατήρ της περιφήμοο Λυρικής ποιη- 
τρίας Σαπφοΰς Ιίροδ.

ΣΚΑΛΙ ΟΖΗΣ, Ιταλός, κάλλιςος 
άρχιτε’χνων, ούτος εκτισε διάφορα 
κτίρια εις τήν Βενετίαν, εις τήν 
γέφυραν τοΰ Γιάλτου* άπεθανε το 
1616* άφήκεν Ενα σύγγραμμα περί 
θεάτρων* καί Εν Ετερον επιγράφομε- 
νον ίδε’α τής γενικής άρχιτεκτο- 
νιχής.

ΣΚΑΝδΕΒΕΡΓΗΣ, επονομάζομε- 
νος Γεώργιος Καστρινός, βασιλεύς 
τής Αλβανίας, επαρχίας τής Ευ
ρωπαϊκής Τουρκίας, ούτος απέκτη
σε μεγάλην ύπάληψιν με τήν αν
δρείαν καί φρονησιν'τοο* εκαμε μέ 
τήν σπάθην του πολλάς νίκας είς 
τόν πόλεμον* ό Σουλταν Μωάμεθ ό

β . έζήτησε νά τό ΐδή χαί?τό£?ς*ι- 
λε* βλεπων δε οτι δεν εΤχε rxacu- 
μιαν μερικήν Ιδιότητα τό έπε'ςρε- 
ψε μηνύων εις αυτόν ότι καί αυτός 
εχει καλητε'ρας σπάθας, άλλ οτι 
υστερείται στρατιωτών διά νά τάς 
μεταχειρισθώσι * ο δε Σκανδεβε'ργης 
τώ,άπεκρίθη, οτι τώ εστειλε τήν 
σπάθην του όμως δεν τώ εστειλε 
και τήν χεϊρα μό τήν οποίαν Επο. 
λεμει* άπεθανε τό 1467, άφου εςά - 
θη νικητής εις ΐ7 . μάχας.

ΣΚΑΡΠΑΝ, όξύτατος άνατο'μος 
καί χειρουργός' εχρημάτισε Προφε- 
σωρ τής εν Παυία Ακαδημίας. X- 
νεκάλυ’Ι* τό ενδότατον τής ακοής 
οργανον, καί τινα νεϋρα τής γλώσ- 
σης καί καρδίας.

ΣΚΑΡΟΝΗΣ Hαυλός, άπσ τήν 
Γαλλίαν, ποιητής τοϋ ιή. αίώνος* 
φθάσας εις ηλικίαν 17. χρο’νων· ή. 
σθενησεν από βαρυτάτην νόσον και 
Εμεινε παραλυτικός* μόλον τοΰτο 
τό πνεΰμά του διετήρει τάς δυνά
μεις του" ό οικος τυυ Εγινεν ή ενω- 
σις τών σοφών τοϋ Παρισιού* ένυμ» 
φεύθη τήν θυγατέρα τοΰ Λουβιγήν* 
μετά δέ τόν θάνατόν του αντη ύ- 
πανδρεύθη τόν βασιλε'α Λουδοβίκον 
τόν με’γαν*

ΣΚΑΓΣΕΛΛΣ Ιωάννης, εγεννήθη 
εις τήν Βριξίαν τό 1711, πόλιν τής 
Ιταλίας, εχρημάτισε μαθηματικός 
και φιλόσοφος με μεγάλην ύπολη- 
ψιν τοϋ οποίου Ιχομεν α πείρα συγ
γράμματα φυσικομαθηματικά τε πε-
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ριφημότερον είναι το επιγράφομενον 
άρχή τής λογικής Ανθολογίας, φυ- 
σιολογίας, καί φυσικής θεολογίας· 
απίθανε το 17?8,

ΣΚΕΛΛ10Σ, πατήρ τοΰ στρατη
γού Αριστοκράτους εν Αθήναις. Αρις.

2XHIIUIN Πούβλιος Κορνήλιος, 
• επονομασθεΐς Αφρικανός. Τπατος 
εις τόν δεύτερον πολ.εμον τής Α
φρικής* τό 18. έτος τής ηλικίας του 
εις τόν πόλεμόν τον Τεσίνου διε- 
σωσε τόν πατέρα του από τόν θά
νατον· τό 20. ίτος εγινεν αξιωμα
τικός* άφοΰ εφονεΰθη ό πατήρ του 
καί ό θείος του τόν έστειλαν εις τήν 
Ισπανίαν καί εκυριευσε τήν Καρχη- 
δόνα, και ελαοε μεγάλην ύπόληψιν 
δια τά κατορθώματα του, ε’πειδή 
εφο,ευσε 50000. πεζικόν στράτευμα, 
και 40000. ιππικόν, καί εδωκε τέ
λος τοΰ πολέμου εις τήν Ισπανίαν, 
καί ύστερον ύπήγεν εις τήν Αφρι
κήν καί έπολε'μησε τόν Ασδρουοά- 
λην στρατηγόν των Καρχηδονίων, 
καί τόν Σύρακα βασιλέα των Νου- 
μηδιων* το 203, Π . X. τούς ενί- 
κησε* . μετά ενα χρονον ήλθον εις 
λογους ειρτ.νης, και μή συμφωνή- 
σαντες «πολέμησαν πάλιν μέ τόν 
Αννίβαν καί ενικήίη εις τήνΣάιεην, 
ορος τής Αραβίας· ύστερον ύπήγεν 
εις τήν Ασίαν, καί επολε’μησε με 
τόν αδελφόν τοΰ Χντιοχου, τόν ό
ποιον ένίκησε τό ISO. II. X. καί 
ούτως επροβαλεν εις αύτόν να λάβη 
τόν α’χμαλωτισθε'ντα υιόν του εις

τάς άρχάς τοΰ πολέμου, καιΓάφυυ 
«συμφώνησε τήν είρηνην επε’στρεψεν 
εις τήν Ρώμην μόλις είχε φθάσει 
καί οι Δήμαρχοι τόν επροσκάλεσαν 
εις τό κριτήριου, διότι «ξώδευσεν 
εις τήν ειρήνην άπό τόι δημόσια 
χρήματα' άλλ’ ό Σκηπίων άφοΰ ε- 
διηγήθη τόι λαμπρά κατορθώματα 
του έπηνεθη παρά τοΰ δήμου καί 
άπελύθη, ύστερον ύπήγεν εις τόν 
αγρόν you εις τήν Λουτε’ρνην πατρί
δα του, καί εγεώργει τήν γήν κατά 
τά παράδειγμα των αρχαίων ρ'ω- 
μαιων, οπού καί απίθανε τό 180 
με ύπόληψιν στρατηγού τής πρώ
της τάξεως.

ΣΚΗΠΙΩΝ Γόνιμος Κύπριος, κα- 
ίηγητής των πολιτικών νόμων εν 
Παταυίω, τόσον περιβόητος, ώστε 
διά Gc) χρόνους ίρμήνευεν εκεί τούς 
νόμους, ύστερον τί* lG98. διά τό 
γήρας, καί διά χ_άριν-εζήτησεν άπό 
τήν Αριστοκρατείαν τήν παραίτη- 
σιν, ϊνα ήσυχάση* ην καί συμβευ- 
λάτωρ τής Αριστοκρατείας εις τάς 
περί Φεούδων υποθέσεις* δζη περί 
τόν δεκατον ογδοον αιώνα.

ΣΚϋΠΙΩΝ, Λοόκιος Κορνήλιος> 
ό επονομασθεΐς Ασιατικός, άδελφός 
τοΰ ανωτέρω Σκηπιωνο:, εγινε ύ
πατος διά τής αρετής του τό ΐ8 9 . 
Π. X. ελαοε δέ τήν στρατηγίαν εις 
τήν Ασίαν, εναντίον τεϋ Avn«Z»u 
καί τόν ενίκησε, κατατροπώσας.54, 
χιλιάδας πεζικόν του και ιππικόν* 
διά τό όποιον -και επωνομασθη με
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'to Ιπωνυμον Χσιατ’.χός· τούτο ό
μως εκίνησεν εις φθόνον πολίτας 
τινας §ξ ών ητον καί ό Κάτων 
Κήσσωρ, καί έζήτουν τά χρήματα, 
τά  όποια ελαβε·/ άπό τον Αντίοχον 
89εν κατεδικάσθη εις ζημίαν ό Σκο
πιών καί πωλησας τά υπάρχοντά 
του δεν εφθασαν να πληρώση τήν 
ζητουμίνην ποσοτηΐα.

ΣΚΗΠ1ΩΝ Πούβλιος Αίμιλιανόί, 
ό επονομασθεΐς Αφρικανός ό νέος» 
υιός του Παύλου Αΐμίλου, αΰτόν 
υιοθέτησε·/ ό Σ/.ηπίων ό υιός τοϋ 
Αφρικανού Σκηπίωνος* οδτος άφοϋ 
εξεστράτευσε τον εστειλεν ό 'ίδιας 
πατήρ του εις τήν Ισπανίαν ώς χι· 
λίαρχον, οπού καί έμονομάχησε με’ 
τινα γιγαντιαΐον Ισπανόν, καί τόν 
ένιχησε* ύστερον υπήγεν εις τήν 
Αφρικήν, όπου ό Ιππαρχος των 
Καρχηδονίων Φαμέας τόν ελαβεν εις 
μεγάλην ΰπόληψιν, καθώς καί ό 
Μασινόσαας, βασιλεύς -τής Αφρικής, 
ος τις ότε εμελε ν άποδάνη έδωκε 
τήν άδειαν εις αυτόν να διαμοιρά- 
ση το βασίλεκίν του εις τούς υιούς 
του" άφοϋ δέ άπήλαυσε το αξίωμα 
τοϋ Αίδιλικίου , άνέβη εις τόν βαθ- 
μόν *ής ϋπατειας τό 158. καί δε
χθείς τόν πόλεμον τής Καρχηδόνος, 
ελαβε συστρατηγον τόν φίλον του 
ΔαΛιον και έλθων εις τήν Αφρικήν 
ε/ρε την πολιορκίαν ^τής Καρχηδό
νος, καί εφερε τήν απελπισίαν εις 
τούς εχθρούς, επειδή εκυρϊευσεν ένα 
μέρος υψηλότατου τής πόλεως, καί

εκεϊθεν εκυριεύθη ολη ή πόλις, οθε* 
άφοϋ υπεστρεψεν εις τήν Ρώμην ε
λαβε τήν ύπατείαν καί τό επώνυ
μου τό Ιδφ. μετά ταϋτα επειδή £. 
πεθύμει νά λάβη καί τό αξίωμα 
τής Δικτατωρίας τόν έπνιξαν εις 
τήν κλίνην του οί Τριανδρικοί- ού- 
τος άπερασεν εις τ/,ν άρετήν τόν 
νικητήν Αννίβαν* οδεν καί πολλά 
άξςομνημόνευτα λε’γονται δι’ αυτόν 
τόν μέγαν ίνδρχ.

■ ΣΚΙΑΔΑΣ Αθανάσιος ίκ  Κ?φα- 
ληνίας, είδήμων τής ‘ Ελληνικής, 
Λατινικής Ιταλικής καί Ρωσσικής 
διαλέκτων* έχρημάτισε διδάσκαλος 
τής Ελληνική; διαλέκτου έν Μόσχβα, 
καί πρώτος Λσυδιτορος τοϋ ιπ π ι
κού. Περιηγήσατο τήν Ιταλίαν, 
Γερμανίαν, Ρωσσίαν, καί Δανίαν, 
όπου ελαβε τήν τιμήν νά παρρισιασθϊϊ 
εις τόν μέγα Πέτρον, παρά τοϋ ο
ποίου έτιμήθη πολύ* έξέδωκεν έτι 
εις Βενετίαν, Γένος, Ηθη και Κα· 
τορθώματα Πέτρου τοϋ Μεγάλου* η 
μάλλον μετέφρασεν έκ τοϋ Ιταλι
κού, μέ προσθήκας καί διορθώσεις, 
ώς αΰτοπτης γενομενος τών πραγ
μάτων, καί πολλά άκούσας παρα 
τοϋ Μεγάλου Πέτρου, καί τών με
γιστάνων του, εις τούς όποιους εί
χε μεγάλην χώραν. Εγραψε καί 
ελληνικήν παλαιογραφίαν ήτις εςιν 
άνέκδοτος* εζη περί τόν δέκατον 
όγδοον αιώνα. Μ. X,

ΣΚίΡΟΣ Αρχαίος τ ις  ?5ρως i t
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2αλ*μΐνΓ i  χτίσας m'xaii ναόν προς 
τιμήν τής Αθήνας. 2τράο. ^

2Κϊ ΡΩΚ, ληστής περίφημος, ος 
■πς διατριβών* εις *' παράλιον jjle- 
ρος τής Χττικτ,ς επίανε τούς εκεΐ- 
9εν διαβαίνοντας, κα! άφοΰ τούς β- 
πςοσταζε μ· μεγάλην χαταφρονη- 
οιν νά τον πλ,υνωσι πρώτον τούς 
ηόδαςτον τοός ερριπτεν επειτα εις 
τήν θάλασσαν, άλλα πιάσας αντον 
δ Θησσεός τον εφο/ενσε μσ τό/ ο- 
μοιον τροποκ.

ΣΚΟΠΑΣ, τύραννοί των Φερων 
ίν Θεσσαλία, τον δποΐον δ ποιητής 
Σ ΐχω νίδης εξόμνισε ως Ολυμπιονί- 
χην. Βενοφ.

ΣΚΟΠΑΣ, περίφημος άγαλ.μα- 
τοποιός τής άρχαιότητο:, ί/. τής 
νήσον Πάρου ΐ 'η  τό Η. X,
τον δποίον αί περισσοτέρσι έργασιαι 
ήτον εκ μαρμαρον σν/εργασόη μετ’ 
«λλ ων ομοτέχνων τό περιφημον μνη- 
jxitov τον βασι/,εως Μανσωλον εις 
την Καοίαν, καί τον άνακαινισθε’/τα 
ν«όν τής Αρτεμιδος ε’ς τήν Εφεσον· 
ό Ιστορικός Πλίνιος άναφερει διά
φορα άριςονργηματα τον έξοδον τού
του τεχ/ιτον, άπο τά όποια ενρισκον- 
ται μερικά [χεχρι τήν σήμερον «ίς 
τήν Ρωαην. ΙΙανσ.

ΣΚΟΠΑΣΙΣ, βασιλεύς τό/ Σκν- 
5ων, πολεμήσας C/αντιον τον Δα- 
ρειον τον ϊστάσπον. Ηρόδ.

ΣΚΟΠΚΛΙΛΝΟΣ Κλαζοαε'/ιος , 
βοφιστης, ‘ , Τι επι Λερόα( και μα

θητής τον Νικήτα εν Σμύρνη* σον»- 
γραψεν ίπιστολάς.

ΣΚΟΤΟΣ Γωάννης Δούνη ίκ  τοδ 
τάγματος των Φραγκισκανών, οςις 
διά τήν αγχίνοιάν τον επωνομάο5η 
ό λεπτός καί κοινός διδάσκαλος. 
Σονεγρα'ΐε πολ.ά τνποδε'ντα εις δεκχ 
τοιχονς τώ lt>6f). εις Μονέ’ είς πολ
λά εναντιεϊτο τήν διδασκαλ.ίαν Θω
μά Λκν'ινατοι, μάλ.ιστα περί τον 
προπατορικόν αμαρτήματος τής Α 
ειπάρθενου Μαρίας, λεγων οτι i  — 
σνλ.ληφΟη άνεν προπατορικοί άμαο- 
τήματος, οδεν οί τον τάγματός τον 
ώνομάσύησαν Σκοηφα!, καύώς καί οί 
αντων ενάντιοι <ε\ομισται. Ηνθει 
περί τον ύεκατον τέταρτον αιώνα. 
Μ. X.

ΣΚΟΪΔΕΓΗ Μαγδαλινή άπό τήν 
Γαλλίαν, γννή περίφημος ήτις α
πέκτησε μεγάλη/ φήμην διά τάς 
μυθιστορίας της, καί Στεοά της σνγ- 
γραμματα· επωνομάσθη ή Σαπφώ 
τής Γαλλίας· «πείανεν εις τά  Ιϊα- 
ρίσια τό 1701. «Ις ηλικίαν ίί^· 
χρόνων.

ΣΚΟϊΓΜΑΝ Αννα, Μαρία, ε’ζη 
τόν ιή αιώνα άπό ενγενή καί π ϊ -  
λαιάν οικογένειαν* αΰτη ίδειξεν εκ 
νεότητάς της μίαν επιτηδειάτητα, 
τήν όποιαν εδαύμαζον* λεγονσιν ό
τι εις ηλικίαν ε!| -/εόνων εκαμνε μ ϊ 
το ψαλ.ίδιον ε’ς /άοτην κάί« *ιδσ> 
σ/ίδιον χωρ'.ς νά ί/_η σχεδιον· εις 
ηλικίαν δέκα χρόνων είς τριών ώρών 
διάστημα εμν.νι τό κιντηχα' εδοόη

30
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Χκί«τ* εις τήν μουσικήν, κα ί ζω- 
γρχφιχήν, γλυπτιχήν χκί αρχιτεκτο
νικήν, χάί t y ινεν εντελεστάτη χ»9 
•λας α ίτάς τάς τέχνας*

2Κ0ΤΦ0Ζ Φραγγϊσχος Ζχχΰνθιος, 
άνήρ σοφός χαί πεπαιόεομενος έ/ 
ι ί)  φιλοσοφία χαι ίερα θεοκογια, 
ρήτωρ ίριστος, ε'4ήμων τής Ε '-  
λη>ΐ/ής> Λατινικής, χαί Ιταλικής 
4ιαλιχτων, ίγραψε Γητοριχήν εις 
απλήν φράα.ν· εζη περί το/ 4εχα- 
τον 2γ4.ον αίοχα.

ΙΚυϊΕΦΜΙΦΚΛΔίΟΖ Γάσχβρος 
εΰγενής της Ιλ ίσ ιας, ε?ς των πρώ
των πεπαι4ευμένων τοΰ χχιροό του, 
έχθρός χα των Καθολιχών χαί των 
Ανθηοανιστώ/. Ουτος «λιγ»ν, ϋτι 
ί*ν πρε’πει να ΰπαχο'ωμεν τή Γρα
φή επειόή 4*ν eϊναι·, λόγος τον θεσο, 
άλλα τή χατ ΐίιαν εμπ-εύσει τοΰ 
άγιον πνεύματος’ όθε/ *-:ppt^Txt 
τάς 4.4αχός χαί 4ι4ασχαλίας λό
γω/, ότι ε’ς τό κατά Ματθαίον Eli. 
«γγέλιον λέγει, εις έστίν I S .S x  
βχαλος ήμών, χ α ί τούτος ό . ovcx- 
νιος πατήρ. Ούτος επεμψε τά συγ
γράμματος του τω Λνθ.-.ρω 4ιά νά 
τά έιορθώση, X»' ό Λυθτ,ρος εις σώ 
■κοχρισ.ν τοΰ ειπεν· “ ΰη  τό Π/εν- 
μ* «ον, χαί πάντες εί μετεχοντες 
σον ^αχραμεντάριοι, χαί Κΰτνχιανοι 
σνν σοί εις απώ λειαν.,, Μετά τον 
θάνατον τοΰ Λοϋi)fεν, ηυξησεν α ϊ. 
τός τ.ολν, αλλ* ό Μελάχθων χχί 
Βούχερος χατεχριναν πάντα τά βυγ- 
νράμμαί* αοΤόί / ϊ' {■> 'τή -

βούργω σννο'4φ τό 1554, Μ. %. 
εζη όέ περί τον δέκατο·/ ίχτεν 
αιώνα.

ΖΚΓΘΗΖ,βασιλεύς των Ζτγχωλιων 
ίν Ζιχελία, ίιωχθείς οπό τον Ιππο- 
χράτονς, τυράννου τής Γέλη;' ήλθε 
πρός τόν βασιλέα τής Περσίας Λχ- 
ριΐον, όπου χαί άπέίανε γέρων. Ηρο4.

ΪΜ Θ .Ν 01, ποιητής έπ.γραμ
μάτων Ελλη/, γενννίθείε εις τήν 
Ζχοθοπολι, τής Ηχλαιστί.τ,ς, το» 
όποιου εύρηνται 4ύω επιγράμματα 
(ν Βρονγχ.

2ΚΤΛΑ3 Καροανδεύς, νιώτερος 
γεωγράφος, εγραψι περί γεωγραφίας 
εί, εν βιβλίο/ όλας τάς εί4τ,σε.·ς 
των θχ/.ασσοπορων του αίώνος του. 
εί> 1Ιρώ4-τος λέγει έν Μελπομένη, 
ότι ό Ζχύλχξ έτέμφθη μετά χαί 
άλλϊΐν τινών νπο Δ. ρειου τον Γστά* 
οπού ε’ς ά/ακάλνψι/ τόπων.

2.ΚΪΛΑ3, εγενν/,θη ε ς  τή/ νήσεν 
Κ/ενα·/4ε· ό Ψαοριχιος αναφέρει, ό- 
τ I  η το 5C0. II X. νότος 4ι4ει 
σημειώσεις περιέργους περί των πα
ραλίων τής μεσογείου θαλάσσης, 
περί των αποικιών των ΚαρχιΟε- 
νιων χ λ .π .

ΙΜΆΕΙΙΙΣ Φε4ερ”χος, ποθητής 
χαί ίστνριχς ένδοξος, βονέγρχψε 
τ η ν  ιστορίαν τής αποστασίας τής 
Αμεριχής, χαί διάφορα ίλλα  συγ
γράμματα- άπέθανε τό 1605.

ΧΚΓΛΗΖ, νιος Αριαπειδούς, β« 
βιλεός τών Ζχνθών, ός τ ις μιμού
μενες x*ts πάντα τήν Ιιαιτκν χ«.
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τ* *!η των Ιλλήνων ίφβνενΙη δπο 
τνΰ χΐ'ιλφον τον Οχτχαπκσχ V j Hp4.

ΣΚΪ41Ι2, υιό; τοΰ ΑχιΙά'-ον I* 
Κρήτης- αρ.ττος άγαλμα τβποιος ·
η · .» .

2ΚΪΛ1Α2, περίφημος Δύτη; ϊι*  
χοω/ιος, πιρί τού ίποίου λίγετχΐ 
οτι φυγώ< ά"ό τούς Ιΐϊοσχς, η'.0} 
wsi; τονς ίν Λρτεμισίω Ε·.λη/χς 
* ΑνμόήσΑς περίπου 80. οτχ*;* 
‘H .eit

ΧΚΓΛΟΠΌϊ; ix i'r .e  ε!/.*ν 80
Ο'Ους. και επιιοη ιγ.ωριβεν '· '1 1_ 

μελ>* ν* i -T jO t v j T0i ;  :χρ * ;ι<  *A‘ 
πίοσί*/ TOV, X* Τούς t i l
* ·*  i i x *  £ ιε γ χ ς  χαί τοό; είπε vk 

τό οπχσ,υν οντοι βλεπο/τες τό 

i i j t x τον to  i i : 5 i / a v ,  of. ' έ / ή ι , ·  

itocoCv ·.* to τότε ό γέρων

π »τ/,ρ  των ε’πήρε τό ίΐ'μα  χχ;. 4·.χ· 
λό β /ς «ΰτβ τό ι'ϊπ χ σ ι/ ολον χπ> 
μ  » /  μιαν τεργχν· ίπ ε ιτ α  στρεφεες 

π;ός τούς υιού; του εεπεν, οϋτω χχΐ 
a : i(  ενόσω ε ισ ϊχ ι i  /io j.t ό ι  4έλ ι τ c 

ile k t  i u /χτοΐ x«> χνί,.ητοι, a.i o- 
μωί χωρεσόιτ* ίε/.ετε χ α ΐή  εξ ολο

κλήρου·
AhVMJiOX Χίος γεωγράφος· εξη 

τ,ό 1*0 u . X. »·.< TOV XOUCOV τον 
ίίΐχΟμηόου; έχσιλεω; τη ; Β,9ννιχς, 
πρός τόν οποίον εγρχψε χαί εις Ι
αμβικούς βτ/ονς ενα οιολίον Γεω- 
γρχφινον επιγραφόμχνον, περιήγησις· 
τούτο Six εύριοχεται ολον τχ βω - 
ζόμενΧ τούτου it*  μερικόν χαρόν 
Ιφερον τό Ινομα το» Μχρχίονοΰ

Ιίρχχλεώτου, «ως ίτου πνπχιόευμόνοι 
τινες τα άπίίωχαν πάλιν ε'ς τόν 
σ.γγρχφίχ του· ίξείοίησαν υπό τό 
ο/ομα τού Μχρχιανοΰ τό 1600. χχί 
επειτχ ΰττο τό ονομχ τοΰ άλη9οϋς 
σ,γγ.αφίως μετά των λοιπών γεω- 
γρεφω/.

iK l'l’102, πατήρ τον λιγε'ως 
βασιλέως τής Αττικής χατ Απο/.i' 

ΣΜΚΙ'ΛΟΜΚΜΗΣ, στρχτηγός των 
Πχρσων, ΐιίός τού Οτάνου, κ«ΐ ».νε- 

ψ.ός Αχρείου τον ϊστάσπου. Η:όί· 
ΣΜίΓΛΊΣ, υιός τοΰ μεγάλου 

Κ.ρόυ, χχ: τής Κχσσχνύχνης, χ4«λ* 
φός τον Καμο.αου, τόν όποιον ου- 
τος εγονενσεν el; τήν Αίγυπτον, ίιο τ ι 
ετεινε τό τοξον τον πρός τόν Κχμ- 
βύοτ.ν, τόν «ποιον εΐ/.ε οτειλει ό ο«· 
Ο/χεύς των Αίίιόπων. IlpotS.

2 Μ11 ’Λ1 2  , περίφημος μίγος 
Π/ραης.

ΣΜΙΛΕ V Ουλδρΐχος, τό γένος 
Πορτογχλλος· άοιβτος περιηγητής 
τοΰ αΐώ/ο; τον ΙΙνόει περί τό 1 »10, 
Μ. X. Αί περιηγήτεες αντοΰ τχ τ -  
τννται μ ιτχ ;» τώε επισήμων π ε
ριηγήσεων.

ΣΜΙΛΟΣ Βιλλιάμος, τό γένος 
Αγγλος, ε .ό .ξ .ς χνήο τοΰ α’.ωνος του. 
Π ριηγήσχτο τόν με'γαν Ωκεανόν 
χάριν νέων άνχχχλύψεων χχί εξι- 
χ,ν.χσι πολλά με:η. Αφήχε ούγ* 
γρχμμα των ύπ’ αντοΰ έξ’.χνιβσΟεν· 
τι·)/ τόπων1 εξη πιρί τό !?4®'

λΝΕΛΓΙΆΒ »2 Β.λλ άμος τό γέ
νος Αγγλος, ίνίοξος περιηγητής,



θαυμάσιος φυσικές xa! Γεωγράφος 
τοΰ αίώνος ταυ. Αί περιηγήσεις αυ
τού τάττονται μετ«ξύ τ ίν  έπισήμων 
περιηγήσεων. Περιήλδε διάφορα μέ
ρη, καί άπέπλευσεν είς ερευνάν των 
Αουριλών* άφήκ* σύγγραμμα των
■περιηγήσεων του’ ίζη  τ-*ρι το Ι7<ρ0. 
19. X.

SOABE2 Φρίγγΐσκος , εγεννήθη 
τ& Λουγανόν πολιν τού Μεδιο- 

λανικοΰ Δουκάτου το 17φ3. φιλο'-τα- 
<ρος, ποιητής και γραμμαιικίς έν
δοξος, συνέγραψε διάφορα συγγράμ
ματα, τά  οποίοι είναι ωφέλιμα εις 
τούς αρχαίους· απε’θανε το 9896.

ΣΟΑΒΗΛΑΑ, ό γραμματικός ό 
Χανσίνιος αναφέρει ότι εστάδη βα
σίλισσα, με μεγάλη» ώραιο'τητα εις 
τρο’πον ώστε τήν ίοαλαν, λέγει, εις 
Σνα μέρος διά νά τήν καταπατίσω- 
ση τά  άλογα, άλλ αυτά δεν ήθέ- 
λησαν νά τήν βλάψωσι, βλέποντα 
τήν ώραιο'τητα καί τά  κάλλη της.

ΣΟΒΙΕΣΚΗΣ Ιωάννας, βασιλεύς 
τής Πολωνίας, εις των ενδοξότερων 
πολεμιστών τού ιη αίώνος* ή δόξα 
καί ανδρεία του κατ έξοχήν έφάνη 
το 1673. εις τήν πολιορκίαν της 
Βιέννης, παραταχθείς μέ μικρόν 
στράτευμά είς δ ιαχοαίας χιλιάδας 
όθωμανούς.

2ΘΚ1ΝΟΖ Βαρθολομαίος, άπό τήν, 
Τοσχάνην, περίφημος νομοδιδάσκα
λος μέ μεγάλην φήμην, άξέδωχε συγ
γράμματα τής νομικής· άπτδανε 
τά 1507.

2 0 ΛΙΜΕΝΕΣ Φραγγίσχος, άπό 
τήν Νεάπολιν, περίφημος ζωγράφος 
χαΐ νομικός χάλλιστος, ήξευρε χα*ι

> < . ■ τ . Xτην σκιαγραφίαν ο οίκος του ητον 
ή Σνωσις όλων των πεπαιδευμένων 
διά τήν μεγάλην του παιδείαν.

ΧΟΛΙΚΟΣ Γάίος Ιούλιος,ρωμαίος* 
ίζη τό 60. Μ. X. συνέγραψε συνα
γωγήν αποφθεγμάτων εκατόν, τοΰ 
Πλινίου τοΰ πρεσβυτε'ρου, εξεδοθη- 
σαν τό Ι73φ,

ΧΟΛΟίΐΑΝ Φλάοιος Ιταλός, από 
τήν Βενετίαν, σωφώτατος, πλή* 
άσωτος, σώζεται εν σύγγραμμά τουι 
επιγραφόμενον τέχνη γραμματικής* 
εζη τόν δεύτερον αιώνα.

30ΛΤΦ0Σ Σ.δοξος Ιατρός άνατο’* 
μος τοΰ δεκάταυ ίβδο'μου αίώνος. 
Μ. X. ούτος άνεκάλυψε πολλώτατα 
αγγεία λεπτά καί διαφανή, είς 
πολλά μέρη του σώματος μακράν 
των έντερων, δηλαδή είς τό φήθος, 
είς τόν λαιμόν, είς τήν κοιλίαν κτλ. 
πρώτος αυτός είδεν τά τοιαΰτα αγ
γεία, πλήρη διαφανούς ΰγροΰ* διό 
καί τά ώνομασεν, Αγγεία Διαφανή» 
Ορ ρώδη καί Λυμφατικά,

ΣΟλΟΜΠΝ, υίος τοΰ Δαυίδ άπό 
την Βαοδεβην* άξιοσημείοτοι είναιοΐ 
έσχατοι λο'γοι τοΰ Δαβίδ*“  πορεύο- 
με, είπε, πρός τόν Ζολομώντα, όπου 
ύπάγουσιν όλοι οι άνθρωποι, διατοΰ- 
το παριγοροΰ, καί γεν ου άνήρ, φυ
λάτε τήν φυλακήν κυρίου τοΰ θεού, 
σου περίπατων είς τάς οδούς αΰτοΰ, 
χαθώ; είναι γεγραμμένον.είς τον



X ){
μον τοΰ Μωυσέω;’ ουτος παρέλαβε 
τόν πατρικόν βασιλικόν Ορονον τό 
20 *τος τής ήλικίας του, άφαϋ εαή- 
χωσεν άπό -τήν μίση/ όλους τούς 
έχθρούς .τοΰ πατρος του κα! τούς 
ίδικούς του καί ,εκυρίευσεν t ιρη/ικιος 
ευρύχωρο ν βασίλειο/’ ελαοεν εις γυ
ναίκα μιαν .των θυγατέρων τοΰ Φα
ραώ βασιλέας τής Αίγυπτου· μίαν 
νύκτ.α ειδ* χαθ ύπνους τον Θεόνς 
2?τις τον «πρόβαλε να ζητήση iyri 
επιθυμεί’ ό δί Σολομών οζήτησε ορθήν 
κριό ν διά νά χρίνη.κχΐ κά κυβέρνα τόν 
λαόν του* όΘεός ευαρεστ·»)θεϊς είς τήν 
ζήτησιντου τφ όχάρισεν όχι μόνον 
τ,ήν σοφίαν αλλά καί πλούτον και 
δόξαν, τα  όποια δέν εζήτησε* εκ τό
τε εχυβέρνα τόν λαόν μέ μεγάλη·/ 
φρονησιν καί διεκρίθη ή μεγάλη του 
συνεοις εις μιαν κρισιν, τήν όποιαν 
εκρινεν θαυμχσιάτχτα ώ■ ακολούθως* 
παριστάθησαν ε ις  «ύτόν δύω γυναί
κες με δύω βρέφη, το ενα ζωντανόν 
καί τό άλλο άποθαμμίνον* αυτή, 
εΐπεν ή μι* κλαιουσας επνιξεν αυ
τήν -τήν νύκτα εις τόν κράβοατον 
τό παιδίον της, και επήρε τό ΐδι- 
κόν μου άν%* εχοιμώμην, βάλουσ* τό 
ιδιχόν της άντ -αυτοί· πρόσταζε 
λοτπόν, ώ οασιλεΰ, νά μέ τό έπιςρέ. 
ψ^* ή άλλη άπεκριθη* ψεύδεσαι, σΰ 
ίθανάτωσες τό ίδιχον σου πχιδίον, 
καί τό Ιδικρν μου είναι του·»·, τό 
όποιον ζή’ · -Σολομών διά νά λΰσ^ 
ταΰτην τήν λογοτριβήν καί να ίξε- 
ψέγξ^ τήν αλήθειαν, μετιχειρίσθη

•να μέσον άκληρόν μέ» αλλά σοφά» 
τατον* έπροσταξε νά φέρουν ονα 
σπαθιον, καί εεπεν* |πειδή κάθε μία  
άπό οάς λέγει οτι τό ζών παιίίον 
είναι ΐδικόντης* άς μοιραοθή εις 
δύω, καί άς λαβή ή χαθεμία Ισον 
μερίδιο·/* ή ψευδής μήτηρ ευχαρι
στημένη οδέχθη τήν προτασιν* ή  
αληθής όμως μήτηρ εφώναξεν εύθυς 
μή γε’νοιπο βχαιλεΰ! κς δοθη το ά 
θλιον βρέφος εις αυτήν ζωντανόν. 
Τότε ό Σολομών διώξας τήν ψευδή 
μητέρα έπεστροψε τό βρέφος εις τήν 
αληθή μητέρα του, χαί εθαύμασεν ά 
λαός τήν φρόνησίν του εις τήν τοι” 
αύτην δικαιοδοσίαν* κατεσκεύασιν έ
να ναόν περίφημον εις τήν Ιερού, 
σαλήμ εις τό ορος Μορία, ο; τις ώ* 
νομάσθη ναός Σολομω/τος' λεγουσιν 
οτι έξω^εύθησαν εις τήν οικοδομήν 
ταύτην ίβδομίκοντα πέντε μιλιόνία 
φιορινίων* εις τάς ημέρας των Ρω- 
μέων εθαυμάζετο μεγα τιχος απα 
μεγάλους λίθους συνδεδεμένους μέ 
σίδηρον, τετρακόσιες πίχες ύψιλον* 
τό παλάτιόν του είς τήν Ιερουσαλήμ, 
χχί άλλο είς τούς προποδας του 
Λιβάνου όποΰ ησαν χρισά όλα τα  
σκεύη’ ό περίφημος ελεφάντινος θρό
νος, .χαί άλλα παλα, τά  οποία οδώ 
«·/ συτόμφ δέν άναφέρομεν, *0 Σο
λομών είχε» επτακόσιας γυναϊηας 
όλος-άπό ηγεμονικούς βαθμούς, 
περισσοτίοαςάλοφίλονς, -*** δ*ν*ί· 
Αύται έκυβέρνουν τήν καρδςαν τοΰ 
βασιλέας καί μάλιστα όταν ίγηρασε.
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4&ν έχατέπιβοιν vk τα ; ουγχωριση 
l l  χτίοωσι ♦υσι'κβτίρια, xat βωμού; 
*5» 9 ·»ν  των i t ;  τήν γή» των Ιου- 
|αίω<* μοτά τον θάνατον του Σο- 
λομωντο; ίγιναν όιχβπαραγμοί roC 
βασύ-ι ίου* ό.άτά άχολουθα' t it ϊ-  
οτορια; των ανθρωπίνων- πρόξιων· 
Κ Μ. Λ'οΰμα - τομ. λ . Σιλ. Ι<2· 
ΤΙι βυγγράμαατά του 4 χ-ροΐντα: t ic  
γνήσιοι καί νόθα, καί τα μ*ν γ·ή- 
«t« t i-a i, παρο·μίαι, λίγουσι. το?ΐ; 
χ ίλ ια ''!,, έχκλησ οστή;, τό αίμα 
των άσμντων, κ«ΐ άλλα τι a  ir .o - 
it  όμον» t ‘;  αΰτόν, διύτιρο. tiva * 
xi.cc τοΰ So'/ο'μώντος, 4 4.·σκουσα 
πιρι »υ·χλτ,σ;ω. των Χα,ών π·4υ- 
μν.των τό ύπτιον οώζιται γ«£μα
Vltti· •isicir, Τ', 1ΐ)8 ’’ τρίτον ψνλ , 
τήριον Σολομώντος άπο 1 > ψχ'μού;
Ουνιστόμίνον , elTt-t; tip σκόντα» 
» ΐ; τού. Kuiixac t i ;  τον Καισαρι
κήν 6ιβλιοθήχην,* τού; όποιου; * ;ί- 
4ω<ι· Ιω/ννης- Aoyiooixo; t i ;  Λα
τινικήν μιταφραοί/ μοτά σημιιώσιων· 
«ΤΟ I 2 > . :

ΣΟΛίϊ.Ν & Λθη·οΐο;, υίο; τοΰ Ε. 
ζηχοοτίδου τοΰ έχ τη; Σαλαμίνα;·· 
««; των ίπτά σοφών τη ; Ελλάδος, 
«*ηρ μέ σπανία; xptra;, χαί κατ’» 
ίξνχτ,ν μι ττ,ν φιλα-6 ωπί*·' ό Λαό; 
τον Wtwt τήν έξοχαίχ, νά ηνοι άρ. 
χΊΤ«< τών χοινών-βυνιλιόσιω·, χαί 
νβ άιουΐύνη τα, κριτήρια «ρ ί; τό 
•υμφορον τής πατρίόο;* ίμψύχωοι 
•ήν γιωργιαν, τό έμπόρΜν, χαί I 
«ρΜ*βθη«»ι μέ « *»**  «μόκο» V*

πλουτήαη τά ; Αθήνα;· όταν } Πιι. 
οίστρο το; ήθ/λτ,σι <ά τώχννήβ-^ t ’ ;  
τάς Αθήνας, ό Σόλων μολ.ονοτι ιΤ- 
χ* συγγόνιιαν μοτ* αύτοΰ, έστάθη 
ένα/τιο;. Τόν ήρώττ,ταν 4ιά ποιαν 
«Ιτίαν 4tv i.tdpiat ποινή· κατά των 
πβτροκτονων, χαί χπιχρίθη οτι 4ΐν 
ήλπιζι νά ΰπάρχη π*τρθχΐονία t ' ;  
τα; Αΐήνας* οϋτος ίσμικουνι τό 
βραδιΐατά όποια iitivvto τού; 
νικήτα; τών Ο/ υμπ:αχών αγώνων, 
χαί i i i t i j s  να όιίωσι ορασιΐχ μ ι· 
γαλ/,τιρα, t ' ;  έχιινου;, ttr iv t; i~ 
πολέμισχ/ μ ι α·5ρί’.αν πρό; ίο !)· 
θίΐα» της πατρϋο;· Τ»λο; π»·των 
ό Πίΐσιστρ > το; έγινεν οςουσιασττ; 
τών Α0η·ών, ό i t  Σόλων μτ,ν ήμ- 
πόρων νά ολίπη τήν ουρανίαν τής 
πατριόν; του,- x;f,xt τά όπλα {μ. 
πρ-·α9;ν τον όιχαστιρίου λίγων* ώ 
πατρις πατρίς; έγώ ΐω ; τώρα οι 
ίζοι,,ηία μέ τα οπ/.α χαί μ ϊ τοΰ; 
λ·γο·ς, του-λοιπού παραιτούμαι* 
α,πίρααΓ* ti; τήν ΑίγΡπτυ·, ΐπ ι ιτ » ,  
ti;· τήν Λυδίαν, οπού ο Κροϊβο; fit* 
οιλιύς άχνύων τήν μίγάλην φήμην 
τοβ. τόν ΐπροβΛαλιβι» οι;· τήν agk 
λήν τοιι, χαί ποοτοδ νά τόν φορή. 
ΐμπρβσΟόν του ΐνΐόΰόη μϊ «ίλην τη* 
βασιλικήν μιγαλοπριπιιαν, χαί ί .  · 
φυριβι λαμπρά φ«>ρόματα μέ πο- - 
λυτιμου; λιΙου;, χαί έχαΟησιν έπΐ 
τυΰ θρόνου’ ό Σόλων παρθυ·.ασθ·ϊ( 
Stv i  χΰμαΜ τήν τοακΰτην του μο- 
γαλοπρίπιιαν, μολονότι «Ιχ* πα· 
ρονςα τά πολύτιμο τιρέ * ηι άράγ».



X »*9 X
ρατα* I  6*οΛ*Αζ' τεν ήρώtto« 4v 
γνεερ'ζη χφνε** άλλον πλονσειώτε- 
f«v η λχρπροτερον, άλλ αντός 4- 
πε*ρ*η» ότι γνωρίζει Τελλον τινα 
β-ορατι ι&ιώτη., οςτι; άπίδανεν 
*1; το» πολερον προ; βοήίειαν ττς 
πατρ ίί» ; τοο χα· 4νω άλλον; χ ίελ- 
φοϊι; Κλεοοιν χαί Βίιωνχ, οΐτινες 
άπ,δχνο» ε.'ίοξ'·); ί ιά  τήν νπχχοήν 
τή» οποίαν «ίειξαν πρό; τή» μητε- 
ρα των’ ό Κροϊσος ό.σνρεστημε’νος 
άπό τά; τοιχόττς αποκρίσεις τον 
ιιϊϊι οο Λοιπόν όε» $ί/.ΐις νχ pc 
βαλ/.τ,; ιΖ. τέ» χριδμόν τών εΰΛχι- 
ράνω'* & 4έ Ιολων ι φ  άπχειΟη, όέν 
πρέπει νά όνοράζετ-χι τις «όόαί- 
ρων πριν » χποδάντ,* ρηόενχ πρό 
τον τέλους ρχχάριζί’ χπεδχνε τό 
590 II X, εις τήν Κρτ,την, χχί 
ριταχΟΛίσ',εν τό σώρα τον ε’τάφη 
Λ αρποβι; ει; τήν 2.α>.αρ:νχ’ «χ τών 
«νγγρχμχχτων τοο σώζονται ά. νο- 
ροι «.4  Α  «ί; τα Ιΐχρ.σ-.x τό Ιί>.'}5 
ζ  . όιάφοβα ε·.ίγε·.χχκ ποιήματα 4’ 
i ‘hi τώ. όποιων «πνρχχινησε τού; 
Αδηναιον; να χιντ,αωοι τό» πόλε υ,ον 
χχτά τώ» Μεγαρε'ων άλλ’ εξ αύ- 
■τών τ »  μονά σοιζομενα είναι τά 
γνωμιχά τοο ποιτ.ρχτα γ. «’πιστολά1 
Ιχόοόεΐσχι εις ττ,ν συλλογήν τών 
λοιπών Ελληνικών «πιστολών, 

ZOMMIEI'UX Ιωάννη;» τό γε’νος 
Γάλλος, νΐροόιόάσχαλο; χχί θεολό
γος, «ι4ήμων της Ελλη ιχης χαΐ 
Λατινική; 4ιαλε'χτ»ν, «μπειρος εις 
τήν 4νάγν«*σιν τής ίερχς Γραφής,

2ννό4ων, Πάτερων χαι /κχληοιαςτ. 
χ ΐ ί  ιστορίας, Ιεροχήρυξ 4·χ·.ρο;, 
οστις ίχρημάτιοε ααί άρχιιπίσχο. 
ποί pc τίτλον Καισαρείας* άγροψε 
Γαλλιστί Ιστορίαν τής δετ,σχείας 
χχί άλλα.

2 ( '0 λ  υΐο'ς τον ΛριστιΑμο» ία - 
σ·.'«ΰ; τ ις  Ιπάρτης, πατήρ τοΙ 
Είιρνπώντο;. Πλοότ.

ΣΟΓΒοΝΑ2 Ροβέρτος, περίφημο; 
Γάλλος· πρώτος ος τ ι; «σόοτηΤε 
σχολεία τής δεολογ·α: εις τήν Εν- 
ρώπη·* άπεδχν* τό ΓΪ74,

ΣΟΡΓΛΛΝΑ02, Αγγ/,0; τό γένος, 
ίρ  στο; άνήρ τον αΐώ.ό; τον ίζη 
περί τό 178.J. Μ. X. Τάσσετχι με
ταξύ τών έπισήχβιν περιηγητών 
Περιή.Οε τό πλεϊστον pipe; τών 
4ντιχών παραθαλασσίων τών 2.λο· 
ρανίων νήσων ό^βχασα; αντί Νιαν 
Γεωργίαν, χχι τχ ; ΙΙελεβια; νήσον;.

ΙΟΤΓΑΟΤΓΙΙί Γιώργιο; ίιε ιν ; 
Ιωχννίτη;* «μαθητέυσε» εν Οΰενετί- 
χ ι; τήν Λατινικήν, Ιιχλιχτ» χχί 
Ελληνικήν ίισλεχτονς , ελιών «ΐς 
Ιωχννι-.α έ/ρημχτισε όιόχβχαλο; τής 
εχεΐσε σχολής, παραόονς άρις-χ τά 
Ελληνιχά μαθήματα, Φ.λοσοφιον 
χαΐ θεολογίαν, όπβν όϊ αΰτον εξήλ- 

■θβν πολλοί ραδηταΐ είίήρονε;* ί ·  
γράψε εισαγωγήν λογιχτ,ς, συμφεε. 
νίαν Ελληνικήν τής Παλαιός καί 
νε’ας γραφής άπάσης* «ζη περί «θ'* 
ίεχατον εόόορον αιώνα.

20ΤΖΛ2 Ερρανονήλ, ίνίοξες U 
στοοιχός, 4πό τήν Πορτογαλλεηο’



Φυνε'γραψε τήν i®τορίαν τής Ευρώ
πη ; Α®ία; καί Αφρική; ε ί; ίπ τά  
τόμους· άπε'ίανε το 1649,

ΣΟΐΙΔΑΣ, ό αυγγραφεύς τού Λε- 
ξικοΰ, εζη κατά την πιίανωτε’ραν 
γνώμην τον 15 «Ιώνχ Μ. X, άλλοι 
δε άγνοοϋν τήν εποχην του* καί άλ
λοι βίλουσιν οτι ίζη  Ιπί Στράβωνος 
τό ΐΟ, Μ. X. I* τούτου δήλον ότι 
τό λεξικόν τοϋτο συνεΤε'Θη από διά
φορους* ή τάξις του όμως είναι ά
ταχτο;, καί διάφορα πρόσωπα καί 
ύποΘεσει; συγχε'ονται μεταξύ τοτν 
πολλάχι;· άλλα μερικοί λεγάτοι ό
τ ι «3τη ή αταξία προήλβεν άπό 
άλλον;· οί'τινε; ζητοϋντίς νά τό 
αυξήσωοι, το χατήντησαν τοιοίτον 
περιεχει τοϋ; βίους των ενδόξων άν- 
δρών, παροιμία; τινας καί ερμηνεία; 
καί τινών λεξεων* -’εξεδόόη τό πρώ
τον ίλληνιοτί τό 14t;8. χαί δεύτε
ρον ίλληνολατινιστί.

ΣΟΓΛΕΙΜΑΝΘ2 υιό; Ορχάνη Βα- 
σιλεώς Ανατολή;· θύτες μετά τον 
Θάνατον τοΰ Βατρο; του άνόβη εις 
τόν Θρόνον τό I860. Μ. X, Ουτο; 
'πολέμων τού; χριστιανού; χαί ελ- 
θών ε ί; Κΰρώπην εχούρσιυσεν αυτήν 
αφειδώς, χαί πρό; τοΐς άλλοι; πο- 

λισμασιν ίλαβε τή» Αδριανούπολι* 
χαι την Φίλιππόύπολινς ε'χείνην μεν 
με πολιορκίαν πρό VoZ Θανάτου τοϋ 
πατρος του, οστις όταν άπε9νησχεν 
«πρόοταξεν ε ί; τού; περί αυτόν νά 
τόν θάψωοιν ε ί; τόν ίσΙμόντ ης θρα-  
χιχή| Χερρ'ονήσου.

ΣΟϊΑέΙΜΑΝΟΣ, υίο; τοϋ » -  
λήμ δεχάτου αΰτοκρατορο; των *0 - 
βωμά.ων* l i l S r t  ε ί; τόν Θρόνοι τό 
Ι5 ί0 , ίπωνομάαίη' ί  νομοΘετης' η- 
τον πεπαιδευμένο; άνήρ χαί με ά - 
ρετας, ίγ/ώριζε χαλώ; Τα; ασια
τ ικά ; γλώσσας, ήξευρε τήν Λατινι
κήν,· Γαλλιχήν, χαί Γερμανικήν, ή- 
τον καί καλός ποιητή;, ευεργετεί 
τού; ανδρείου; καί {παίδευε τοΰ; 
άταχτου; ηΤβν μέτριο; ε ί; τό φα- 
γητόν του, δεν ίτην» ποτέ οίνον, 
δκυρί#υσε τόπους χαί χώρας, έβασί- 
λέυσε χρόνους 46, καί άπεΘανε το 
1566,

ΣΟΤΛΈΙΜΑΝΟΣ δεύτερος, ό εί- 
χαστό; Σουλτάνος των Οθωμανών· 
άνίβη εις τόν Θρόνον τό ι6ίι9. άφοΰ 
εκανησεν εις την φυλακήν υ$0, ρο_ 
νους, άλλα εδιοικεϊτο άπό τόν Μωά- 
μεβ Κιοπρουλης, ύς τις ήτον άνβρω- 
πος οοφός· άπεδα/ε εις ηλικίαν 50. 
χρόνων’ έβασίλευσε χρόνου; 1 . άπό 
τά ; άρχάς τής βασιλείας του ήτον 
υποκείμενο; νά χολαχεύη τού; Για- 
νιτσάρου; διά νά Τούς κράτη ε ί; 
ύποταγήν,

ΣΟΪΛΠΙΚΙΛ ί»δοξο; γυνή 'Ρω- 
μάνα, τή ; όποια; μας ίμεινεν Ιν 
ποίημα Aativtxiv βατυριζον τόν 
Αϋτοχράτορα Δομετιανόν, διοτς ·- 
ξώρισεν όλου; τόύ; φιλόσοφους* ·- 
βύνδεσεν ετ ί ενα ποίημα περί αγά
πη ; συνοικεσίου’ εζη τό "Ο. Μ. X.

Σ0ΤΑΠ1Κ102 Γοϋφο; Σεβήρβς *
εξαίρετος νομοδιδάσκαλος, σύγχρονος



•ϊοΰ Κιχέρωνος, άνήρ με ύπόληψιν 
καί αρετήν, έστάδη καί ύπατος" ί -  
ζη τό 400, Μ. X. όρα κόλλας.

ΣΟΤΡεΝΑΣ αρχιστράτηγος των 
Βάρδων το 53. Π. X. εβαλεν είς 
τον ίρο'νον too’ τον Βασιλέα Ηρωδην* 
ουτος- εκυρίευσε τήν πόλιν ■ τής Σε- 
λευχίας* πρώτος ος τις άνέβη εις 
τά  τείχη, καί έδειξε μεγάλην εμ
πειρίαν, φρονησιν καί ανδρείαν εις 
τον πόλεμον ενάντιον των Ρωμάνων* 
ήμαυρωσεν όμως τήν δόξαν του μέ 
τήν ωπιστίαν του, διότι ζητησας 
τόν-Κρασον αρχιστράτηγον των Ρω· 
μάνων δια. νά συνομιλήσουν' περί 
αυνδιχών τής ειρήνης-, τον άπεκε- 
φάλισεν άτόμως, καί εμβήκε θριαμ
βευτής εις τήν Σελεύκειαν · ετιμω- 
ρη9η όμως εντός ολίγου, -διότι,'·δ 
βασιλεύς ύποπτευδείς τά  κινήματα 
του τον. (φόνευσε.

Σ0ΤΓΙ02 Λαυρέντιος περίφημος 
δια τήν μάδησίν του ιιαί αρετήν. 
Ουτος συνήδροισε πάσας τάς συνό
δους εις τέσσαρας τόμους καί τούς 
βίους των άγιων εις εξ τόμους, Ην- 
δει περί · τον δε'χατον ε'κτον αιώ
να . Μ. X;

ΣΟϊΣΑΚΙΜ ουτος εβασίλευσεν εις 
τήν Αίγυπτον το ^75. Π. X.

ΣΟϊ ΣΑΡΙΛΝ, καί ©έσπης, άπό 
χωριαν τής Ικαρίας, τό 525. Π- X. 
εστάδησαν. ο ί. πατε’οες τής Ελληνι
κής Κωμωδίας, ΐ ά  σατυρικά ταυτα 
καί χωρικά -δράματα, επροξένουν 
πολΰν καιρόν τήν μεγαλητε'ραν διά-·

χυσιν εις τούς χωρικούς· ή .πόλις 
όμως των Αδηνών δεν έδε'χδή .τό ε ί
δος τούτο τοΰ θεάματος, παρά ά - 
φοϋ έτελεΐαποιήδη εις τήν Σικελίαν* 
άπέδανε τό 580, Π. X.

ΣΟΙΤΕΝΗΣ Ιάκωβος ΟΧανδός τό 
.γένος, αριετος άνήρ του αίώνος του. 
Ούτος περιε’πλευσεν τήν Γήν’ με- 
τε'οη άπό τοΰ Ατλαντικού εις τόν 
με'γαν Ωκεανόν* διά τίνος .νέου πορ
θμού, όστις κεΐται μεταξύ των νή
σων Στάατεν καί τής Πύρινου γής* 
εν δε τί> Μεγάλω Ωχεανώ άνεκά- 
λοψεν τό lie τεσσάρων..νήσων συνι- 
στάμενον Σουτενίον αρχιπέλαγος, τά 
αρκτικά παραθαλάσσια τής νε'ας 
Γουινέας, τήν μεγάλην Σουτενίαν 
νήσον καί πολλάς άλλσς μικρό τέ
ρας, εκτεινομε'νας κατά , τό- -μέρος 
των Μολοΰχων νήσων* ίγρχψεν α
κριβώς τάς περιηγήσεις του. ΗνΟει 
περί τό 1625. Μ. X..

ΣΟΦΑΙΝίΤΟΣ, εις τώ.ν· Ελλήνων 
ηγεμόνων όσοι ίξεστράτευσαν μετά 
το9 νεωτερου Κόρου, -εναντίον τοΰ 
βασ,λε'ως Αρταξέρξόυ,. εκ Σοτυμφά- 
λου πόλεως τής Αρκαδίας, Εενοφ.

ΣΟΦΙΛΟΣ, πατήρ τοΰ τρχγιχο’ΰ 
ποιητοΰ Σοφσκλεους.. Ανίολ,

ΣΟΦΟΚΛΗΣ, υιός του Σοφίλον» 
Αδηναισς, ίγεννήδη τό 498, II, X. 
θεωρείται ώς ό εντελέστατος. ποιη
τής τής άρχαιότητος διά τήν γλ“* 
κύτητά του, καί ίλαρότητα- ώνομα- 
αδη Αττική μέλισσα j i t*  την χαρα
κτηριστικήν αΰτοΰ γλμκυτητά, και

4



Χ»«·)ί
Τλαρώτητα. Η φύσης ήύελήσο νά ά- γνώσήν ε!ς τούς κριτας τον μεγ*·· 
ποδιιζη είς τό ανθρώπινον γε'νος την λοπρεπή χορόν τον δράματες, 8 &. 
αξίαν καί εΰδεμονίαν Ι/ωαασα εις ποιο; εξυμνεί την πατρίδαν τού* οι 
τον μόνον τούτον ανδρα ολλατης τά χριταΐ μετά την ανάγνωσιν ολως 
χαρίσματα, αξία εις ■ τό νά στολί- δχδαμβοι, άνεχώρησαν εις τόςο’κίας 
«ωσι το πνεύμα, χαΐ να ύψώαωσι των, χαί J Σοφοκλής επε'στρεψεν Ιν 
την ψυχήν, με όλά' τα γήϊνα άγα- βριάμβω ' είς τα ’ίδια* συνε'γράψεν 
•ά όσα δύνείται τις νά'επιδυμήση. εκατόν είκοσι τραγωδίας, εκ των 
Η'πρώτη χάρις* του Σοφοχλβους ί-  οποίων σώζονται μόνον επτά. Α’ίας 
Τ*9η ότι·εγιννήθη άπό γονείς πλου. Μχστΐγοφόρος, Ηλεκτρα, ©ΐδίπους 
βίους, χαΐ ε’ν ήπολήψει. Η ώραιότης Τύραννος, Αντιγόνη, Όϊδίπους επί 
τοϋ σώματος καί εκείνη τής ψυχής Κολωνώ, ή Τραχινίαι, Φιλοκτήτης· 
του, ή έπι'μελημε'νη του ανατροφή εξεδόΟησαν εις τά Παρίσια το } j 8 f .  
εν ή συνεδραμον ή γυμναστική, χαί εις τόμους δύω', 
μουσική ίόωσαν· μίαν νε'αν ενέργειαν ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α0η<αΐος, ποιητής 
•Ις τάς πολ.υτίμους διαδόσεις τής Λυρικός καί Τραγικός, απόγονος του 
ψύσεως* εις τόν δίκατον εκτον χρό- παλαιού Σοφοκλε’οις· ίζη μετά τούς 
νον τής ηλικίας του διά. τήν ύραιό- Ιπτά ποιητάς τραγικούς συνε'γραψο 
τητά του ,ίκλεχβη νά όδηγή χορεύων δράματα; ·5.
μ ί τον ήχον των μουσικών οργάνων ΣΟΦΟΚΛΗΣ, βτερος, Αΐηναϊοςς 
τόν χορόν τω ν  νέων οΐτινες εσχημά- ποιητής, συνε’γραψε διάφορα ^ποιή- 
τιζον τον Παιάνιον. Είς τόν εΐκοχ ματα.
στον πε’μτον χρόνον τής ήλικίας του ΣΟΦΟΝΙΑΣ, εζη τό 641; Π. X. 
ήρχίσε νά γράφη τάς τραγωδίας του* 0 ’ίδιος άναφε'ρεί τό γε’νος του. χαί 
είκοσι φοραΐς ελαβε τό’ βραβεΐόν, τόν καιρόν είς τήν αρχήν τής πρό- 
πολλάκίς ελαβε τόν δεύτερον τόπον, φητείας του* εζη επί τής βασιλείας 
πλήν πώποτε τόν τρίτον.' Αναφε'- του Ιωσιοΰ εις τοΰ οποίου τόν πρω- 
ρόυσιν ότι. ε ις ! τόν. υιών εκ τής πρώ- τον χρόνον επροφήνευσεν* εκτός τής 
τής του γυναικός τόν ίγκάλεσε είς προφητείας ταύτης αποδίδεται καί 
το δικαστήριον , κατήγορων αυτόν άλλη μία άπόκρυφος» ί  όποια ^εΰ- 
οτι «χάσε τάς φρε'νας του, χαΐ δίν ρίσκεται εις to χρονικόν τοϋ Νίκη* 
π τον εις καταβτασιν νά διαική τόν. φόρου Κωνσ.ταντινοπολίτοιι, τήν θ 

εϊκόν του .καί τήν περιουσίαν του, ποιαν' εξόδωκεν. ό Φαβρίκιος.’ 
καίότι επροκοινεν αύτός ίνα  άλλον 20Φ0ΝΙΣΑΑ ίυγάτηρ τοϋ Λσδρου- 
υιόν εκ τής δευτεράς του γυναικός· βώλου Καρχηδονίου,· χαΐ γυνή τοϋ 
ά Σοφοκλής 'προς απολογίαν *νε· βασιλίως Σορακος, ος τ ις νιχη&εΐς
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*ίς τήν μάχην Ι « * « ν  αίχαάλωτος* 
δ Μασσινήσας συριβοηθός των Ρω
μαίων έκ'υρίευσε τήν πολιτείαν, και 
δπρόσταξε. καί « <ρepov τόν βασιλέα 
σιδηροδέσμιον έμπροσθεν του, επειτα 
ωπέρχσεν εις τό βασιλικόν παλ.ά* 
τιον, όπου ή Σοφονίσδα ΙξελΟοϋσα 
δπεσεν εις τού; πόδας του πχρακα- 
9οΰσα μην ήθελε άήν πχρχδωση εις 
τάς χεϊρας των Γωμαιων καί ς-αλ ή 
διά θρίαμβον εις τήν Ρώμην,. ‘ Ο 
Μάσσινήσχς άμα τήν είδε τήν ή- 
γάπησε καί τέλος τήν ένυμφεύθη, 
αλλά πληροφορηθείς τούτο ο Σκη·* 
πέων αρχιστράτηγοί των στρατευ
μάτων, άφοΰ τόν ήλεγξε διότι ένύμ- 
φεύθη θυγατέρα έχθροϋ των τήν έζή- 
τησε διά νά τήν παρχδώση ε’ς τους 
Ρωμάνους, μήπως όργισθή παρ^αύ- 
τών* τότε ό .Μασσίνήσας άνεστε'ναζε 
«τ ικ ρ ω ςεκ ρ α ξεν  ενα πιστόν τον 
δοΰλον, ' καί «στείλε πρός τήν Σό- 
φονίσδα το φαρμάκι ειδοποιών εις 
αυτήν όλα τά τρέχοντα* ή ανδρεία 
γυνή γνωρίζόυσχ τήν καίαράν αγά
πην · τοϋ' Μασσινήσα, είπε, λαμβάνω ' 
τούτο το ποτηριον ώς δώρον υπαν
δρείας καί δεν μέ κακοφαίνεται* 
ταΰτα είπούσκ εσηκωσε το'ποτήριον 
ααΐ επιε τό· φαρμάκι το 218, Π.Χ.

ΣΒΑλ ΑΤΣΑΙΝΗΣ Λάζαρος, Ιτα
λός κ«ό τήν Καλαβρίαν, ένδοξος 
φυσικός, 'καί* λαμπρός , φυσιολόγος, 
ευτος, δχαμ'ε δοκιμάς καί παρατηρή. 
•εις μέ μιγάλην επιμέλειαν περί 
κυκλοφορίας τού αίματος, πιρί γεν

νήσεως, καί χονεεοοως, καί Ιμεινε
τό όνομά-του ά9άνατθν* περιήλΙε* 
εις διάφόρά μέρη τής Ευρώπης, ,αα< 
εις τήν Κωνσταντινόπολιν;· έστάθη 
προφίσωρ εις τήν Ακαδημίαν, τής' 
Παυ'ίας, και απίθανε τό 1799. « y  
νέγραψε'περί φυσιολογίας.

ΣΜΑΝΙΟΛΗ2, Ιωάννης,. Ιταλός 
κα ί’ ποιητής Λατίνος, τόν παρομοιά
ζουν με τόν Βιργίλιον* ούτος έ«ίν- 
θεσε 50. χιλιάδας στίχους*; άπε’θα- 
νε τό 15Η}, εις ηλικίαν 78, ■ χρόνων-

ΣΠ ΑΝΔΟΝΗ2 Βυζάντιος μέγας 
χαρτοφύλαξ τής έν Κωνσταντινευ- 
πόλει εκκλησίας, άνήρ ελλόγιμος, 
ειδήμε ν̂ τής Ελληκι,.ής γλώσσης, 
πεπαιδευμένος εις τήν θύραθεν φιλο
σοφίαν καί εις τήν χαθ ήμας ίεράν 
θεολογίαν* έμπειρος τής εκκλησια
στικής ακολουθίας καί ταξεως* *· 
χρημάτησε διδάσκαλος- τής έν Κών- 
βταντ'ινοοπόλτι σχολής* εξη περί τόν 
δέκα τον όγδοον αιώνα . Μ. X.

ΣΠΑΝΟΚ,ΙΟΪ Ανδοέας* Ιταλός,, 
από-'τήν Τοσκάνη·/* 'εζη τόν ιέ., α ι
ώνα* εστάθη περίφημες εις τό -νά 
γράφη ψιλά γράμματα εις τοιοϋτον 
βαθμόν, ώστε, λέγουν, έγραψε τό 
ιερόν εύαγ.γελιον εις ενα βιβλιάριον, 
τό όποιον, χωρούσε' εις τήν φλούδα 
1/0; καρυδιού* εστάθη καί ,ίνα ςά λ - 
λσ ;, ός τις ίβαζε ολην τήν Ίλιάδα 
τοΰ Ομήρου μέσα εις μ’ί*ν" φλούδα 
καρυδιού, δεικνύω» μάλλον, δπομονή» 
ηαρ» αγχίνοιαν -το», νοος»
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ΣΠΑΡΑΔΟΚΟΣ, πατήρ του Σεύ- 
θου βασελεως τής Φράκης. 'Θόυκ.

ΣΠΛΡΓΑΠίΣΣΗΣ, υιός τής βα- 
σιλισσης των Ασσυριών Τωμόριδος· 
‘Ηροδ.

ΣΠΧΡΧΛΚΟΣ, Spa Λικίνιος Κράσ-
σός.

ΣΠΑΡΤΗΣ Λακεδχίμων * ουτος
επειδή τ,κουσεν ότι ο χρησμός είπε,, 
’οτ,ι οι Σπάρτιάτάι θέλουν πάιδευθή 
διότι ΐφονευσαν τούς πρέσβεις του 
Ξερξου βασιλέως τής ΙΙερσίας υπή
γε μς τον Βοόρήν πρός τον ’ίδιον 
Εερξην καί παρουσιασθε ντες τον πα- 
ρεκάλουν-νά τιμωρηση αυτούς τούς 
δύ.ό άφινων ελεύθερους τώΰς πόλίτας 
τ ις  Σπάρτης! δ βασιλεύς βλέπων 

, την πρός τήν πατρίδα των αγάπην 
τούς ήλευθερωσε, καί τούς εσυγχώ- 
ρήσε τό έγκλημα, καί μάλιστα τούς 
είπε να καθήσουν είς τήν αυλήν του, 
αυτοί' όμως τοΰ άπεκρίθησαν #τι 
δΐν ήμπορουν να ζήσουν μακράν της 
.Σπάρτης, των νομών, καί συμπα
τριωτών των, διά τυΰς όποιους όδο
κίμασαν το’σόυς κε'πους· ά λ λ '. · 
Είρξης έπιμε.Ιον είς τήν α’ίτησίν 
του είπε πρός τον αρχηγόν των ςρα- 
τευματων του, δνομαζομενον Ιιδάμου, 
νά τούς πείση νά καθήσουν προβάλ. 
λων εις χυτούς, ©τι ίε’λουν εχιι τά 
αυτα βραβεία καί τιμάς με τούς 
Πίρσας- άλλ οΐ γενναίοι Σπαρτιά- 
τα ι άπεβαλλον.ολας τάς {ίποσχεόιεις 
λεγΟνττς οτι i i  Ελευθερία εΐνάι δνα 
.καλόν τοσον μ*γ* ώστε δόν

αλλάζουν με Σλον τέ βασίλειεν τής· 
Περσίας.

' ΣΠΕΡΘ1ΗΣ, υιός τοϊ Λυερίς-ου, 
είς των επίσημων πελιτων τής 
Σπάρτης, ©ς τις επρο’σφερεν όκου- 
σίως εαυτόν είς θάνατον ύπερ τής 
πατρίδος, πεμφθεΐς μετά τοΰ Βού·. 
λιδος είς τήν Περσίαν· πρός τον βα
σιλέα Εε’ρζην* όρα Βρϋλις, Ηρόδ.

2ΠΕΪΣΙΠΠ03 ανεψιός, μαθητής 
κάί διάδοχος τοϋ Πλάτωνος.'

ΣΠΙΓΕΛ10Σ δ ίκ  Βρουξελλων 
διδάσκαλος εν τω τοϋ Πατάυί'ου γυ- 
μνασίω, οστις εξεδωκε πραγματείαν 
•λοκληρον Ανατομής με είκονογρα. 
φίας’ ’ εζη περί τόν δέκα τον ϊκτον 
αίωνα,

ΣΠ1ΛΒΕΡΓΗΣ, Γεώργιος Γερμα
νός "είς τήν δούλευσιν των Ολανδων, 
εστάθη περίφημος είς τήν ίαλασσο- 
ποριαν τοΰ ειρηνικό» Ωκεανού τό 
1615. εκυρίευσε τόν στολον τής Ι 
σπανίας, καί τόν άκολουΙον χρο’νον 
εμπόδισε τούς Ισπανούς νά τάξει- 
δεύσουν είς τό Μεξικόν καί είς τήν 
Αμερικήν· άπεθανε το 16 2 0 .

2ΠΙΝΑΣ Αλέξανδρος^ Ιταλός άπό 
τήν Φλωρεντίαν των Οφθαλμ^γαλίων 
τό 1895. απίθανε το 1318.

•ΣΠΙΝβΑΡΟΣ, , Ελλην άπό τήν 
Κο'ρινθον, περίφημος ΑρχιτίκΤων καί 
αρχηγός τής κατασκευής τοΰ να»ΰ 
των Δελφών? απίθανε τό 510. Η.Χ^

ΣΠΙΝΦΑΡΟΣ, Πυθαγό'ριός. φιλό
σοφος, Ταραντίνος· πατήρ καί διδά
σκαλος τοΰ Αριστόξενόν. Διογ,
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ΣΠΙΝΘΑΡ02, ξένος τις «ν Αίή- 
ναις, καταταχτείς μεταξύ Ίων λοι
πών Αίηναίών πολιτών. Αρις-.

ΧΠΙΚΘΑΡΟΣ', ποιητής τραγικός, 
ίξ  Ηράκλειας, τοΰ οποίου άναφίρε- 
ται μία τραγωδία 2εμελη επιγρα- 
φομενη. Φανέ.

2ΠΙΝ0ΛΑΣ, εγεννή5η εις τήν 
Γένοβαν, κατ άρχάς ή τον έμπορος 
οπειτα ίγιν* περίφημος πολεμιςής 
διά ξηρός καί δαλάσσης" εχρημά- 
τισιν αρχιστράτηγος των στρατευ
μάτων τής Ισπανίας εις τήν Φιχν- 
δραν, επαρχίαν τοΰ Βελγίου, και 
ώφε’λισε πολλά τήν Ισπανίαν* άπε- 
θανεν εΙς τήν Γένοβαν τό 1630. με 
δυσαρέσκειαν μεγάλην προς τούς 
Ισπανούς, διότι εστάβησαν εύγνώ- 
μονες εις τας ίποφελεϊς Ικδουλεύ- 
σεις του.

ΣΠΟΛΒΕΡΙΝΟί Ιωάννης, Ιταλός, 
από τ.ήν Βερώνην, Ι,δοξος ποιητής, - 
κατ εξοχήν εις το ποίημα ίπιγρα- 
φο’μενον Καλλιεργησις τοΰ Ροζίου* 
απίθανε τό ΐ762.

ΣΠϊΡίΔΩΝ Σπενολας Κερκυραΐος, 
Συνε’γραψε διδασκαλίαν Χριστιανικήν 
διεξοδικοτατην, συγγραμμάτων νο
μικόν, και Απολογίαν εις τήν Ου
ρανίαν επιστολήν τοΰ Βολταίροο* 
εζη περί τόν δεκατον , όγδοον αιώ
να. Μ. X.

2ΠΪΡΙΔΩΝ Μίλλιας Κερκυραΐος 
εζεδβτο *πιστολαρΙον καί διδαχας* 
εζη περί τόν δεκατον όγδοον αιώ
να. Μ. X,

2ΠΓΡΙΛΏΧ, Δεστούνης, Κεφαλ- 
ληναΐος, οΐτος μετάφρασε τούς λό
γους τοΰ' Πλουτάρχου εις ‘ Ρωσικήν 
διάλεκτον.

ΣΠΪΡΙΔΩΝ Δρακοΰλης, Ελλην 
Ιθακήσιος ένδοξος ς-ρατηγός τό 1@2ΐ. 
εϊς τήν άποβτασίαν του Γαλαστίους 
οΰτος ήλ9ιν εις Βουκουεεστι μέ ενα 
σώμα στρατιωτών, ίξ  ων πολλ.οί η-· 
σαν Ιθακήσιοι, καί με 4300, στρκ- 
τιωτας ίπολε'μησε εναντίον ΐ2 .  χ ι
λιάδων τουρκων καί μαχόμενος ΰπίρ 
πίστεως καί υπέρ πατρίδας *φονεύ9η.

ΣΤΑΔΗ2, Κάρλος περίφημος Αοια· 
‘δηράνος, ος τις τό '*525. εδωκεν ί -  
ζουσια/ εις τό ιερατείου των Λα
τίνων νά ϋπανίρέΰωνται, οτ* καί 
ό Λοΰτερος ανταγωνιστής το¥ Κάρ- 
λου ένυμφεόθη δημοσίως τήν Αίκα- 
τερίναν τοΰ Βορνου." απίθανε τό 4539.

ΣΤΑΛΛΙΟΣ, μγεννήίη είς τήν 
Βορωσίαν, μεγας χημικός, καί. σχεδόν 
αρχηγός τής νέας χημικής’ ή’9ελη- 
σε νά αναμόρφωση τήν Ιατρικήν, 
καθώς άνεμόρφωσε τήν χημικήν, αλλ* 
ή θεωρία καί τόι φυσιολογικά δόγ
ματα τοΰ άνδρός Ιγιναν πέτρα 
σκανδάλου μεταξύ των οπαδών κ α ι' 
άντιζήλων του, διά τάς άπειρους 
λογομαχίας καί αμφισβητήσεις.

ΣΤΑΤ10Σ Χανιτης, επειδή ητον 
εδγενής καί πλούσιος, μόλον οτε 
ήτ'ον ύπίργηρος εγινε· γερουαιατη<* 
,ουτος κατεδικάσΙη αδίκως. *1ί 
νατον, επειδή ητον ίχΙρος τής'Τρίαρ- 
χίάς, αλλά τό ίκ»μ· διά τά πλού-



«ντήν τήν ίλιβ.ρίιν «Ηηην, Ιν01ξ . *ο»ί «νόμους, . Η«ί f* * f·  ϊ ν“” *« 
τας. πόρτας τής οικίας του καί » . ίιαφ.’οους νήσους, ποιμένας μ·τχξά, 
ί·σ 6ν Πυθίαν οίς τονλαίν να $ιαρ- ™v Λαρίόνιον καί τής Καλιφορνίας. 
πάσονν τά ποάγματά του, καί αΰ- 2ΤΕΝ ΓβΡ» .Αρκάς, ivnp ^*Ύ*' 
ι ΐ ς ϋ £ * ί0 ί .ν ρ ^ «ά Α π .λ υ τ ψ ο ·τ ε ^  λοφων-τατος, ή »«»ή  του ήχούσ.ν 
ίξο» της οικίας Ι « ι τ α  ·ί?αλ* πΐρ . βροντόφονος οάλπτγξ, «ττ.ιίή 
χαί κ«τ*κά·η ονδον τής οικίας του. * * τ«  τόν Ορρόν <φώναζ» τοαον,
. 2ΤΑΤΙ02 Πόίπλιος, ονίοξος «ος*  «··» ή&ναντ» να φωνάξωσι ποντή- 
τής, λ«τΐνος. ο’ς αυτόν ίχρημάτ^*. *·ν*« *λλ·ι, ίνωρνοι.
μκίητής ό Δομ«τ»ανος, ίς  τις ί γ ι .  2TEPJSH1., τυνογραψ* ίιο λ (*  ί-
νον Αλτοκράικρ; της ‘ Ρύμης, καί « ' ef w i ’ λπ*ίαν* “** ^ *  
οίς τον Αποϊον άφίόρωίί καί ποιη- ΣΤΕΦΑΝ02 Αρουγκάριος · Μο* 
τικχ ουγγράμματα* άποίανον οίς Y*i‘ *V*IP όπισημος ΐν «ροτ-ji ^κας 
την Νοάπολιν τό 10·; Μ. X. . ' · **Λ ΰ*  μ·τ*ξύ  ̂ τώ·  ̂ συγχρόνων 

ΣΤΕΑΗΝΗ2, Ιταλός, φιλοσοφος, -tou· Εγραψ* ;*αοά του 2ωτηρόχθ“· 
καί γραμματικός . «ν£οξ»ς* οξείωκο ΣΤΕΦΑΝΟΣ $1 Χάμψη» Ιηαουι- 
ίιά^ορ* συγγράμματα* «πό)αν· το 'ΪΎ1> κ·®1 δοολόγος αποίχνων το .Τ701ν 
^770 Συνόγραψον ούτος πολλά, το άξιο-

3ΤΑΥΡ03 Μουλαΐμης Ιατροφιλό- λογύτορον τύν συγγραμμάτων τον

νήσον itoviv -Φ.ρνανί/ττ,ς, των *υ. -51ΈΦΑΝΟΑ Μαρτινοτος ΐβ«*νος 

τικονοτιίων ττ»ραί«λα·ο,'«ν της λ -  Υ**·*· % ” *<? T«*TP»f°<» » “β'·'
r«ov’ κός καί πιρίολιπτος ίαλασσοηορος 
βχ·. τον α-δνός τοο* ίζη «·ρί. τβ iTiifr.
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Μ. X. ΠεριήλΙο διάφορα μορν * -  
πε'πλουαεν Ini τήν Οΰναλάσκαν καί 
tov Ηούτκαν πορβμόν »t( χατάδεβιν 
Ισπανικής αποικίας.

ΧΤΕΦΑΝΟΖ ϊδίομος, u’i{ ενός 
ίερε'ως Αατίνου, όκλεχδϊ! πάπας -ri 
*94. καί εΰδΰς εκαμε γενικήν ■ συ- 
νελευσιν, καί επροβταξε νά ιίγ ά -  
λωσιν από -to» τάφον -ιό σώμα το· 
προκατσχου του πάπα Φσρμάζου, ·+ο 
όποιον Ινίυσαν μό τήν στολήν τοϋ 
Ποντίφικος, καί τον άφώρισε, διότι 
εΤχεν αφήσει τήν Εκκλησίαν τοΰ 
Πόρτου διά νά καβήστι ·1ς τόν 1ρο- 
νον τής Ι’ώρκίης· ετίειτα επροβταξε 
καί τόν ερριψαν εις τόν ποταιιόν 
ρ.ί (χίαν πέτραν δεμόνην εις τόν 
λαιμόν του' εκαμνε αργούς ίεοιΐς 
καί όπισκόπους· άλλα μετά τρεις 
μήνας τόν εξωσχν Από τόν Ιρονον, 
καί άφβϋ τόν όφορτωσαν αε άλό·- 
σους τόν εοαλαν εις μιαν σκοτεινήν 
φυλακήν, καί μετ’ ολίγα; ήμερα; 
«to/ ίφ#νΐυ5»ν.

3ΤΕΦΑΚ02, Αδηνχϊος Ιατρός^ 
συνε'γραψεν ε’ξν;γιισει; εις τό πρώτον 
βιέλίον βεραπευτικον τοΙ ΓαληνοΟ· 
εξεδόδη εις τήν Βενετίαν to 153ο.

3ΤΕΦΑΝ02 τρίτος, Ιταλός άπά' 
τήν Γώμην όκηρύχδη πά σας τήν 30. 
Μα’ίου 752' οϊτος όστάθη ό πρώτος, 
ος τις ήΟελησε νά τόν φέρουν οί Αν. 
δρωπόι όπι. των ώμων των, και εΐ. 

σήγαγε μίαν τοικύτην συνήθειαν' 
τον υίό< τοδ Πάπα Κωνσταντίνου 

βς η ς  άπίδχνε τό 7ο·}. καί ίγινε

διάδοχος β ό^ίλφόςτου ΠαΙλσς ]  
πρώτος.

2ΤΕΦΑΝΌ2 Ζχβο’ρσκιης, Βοιζάνο» 
επίσκοπος, ανήρ σοφος, «στις αναι
ρεί ε\ τος τοΰ Πατρ.αρχικοΰ. αξίωμα* 
το; εν Ι’ωσσία, ίγ ινε μεγας συμ· 
βουλάτωρ παρά το3 Πέτρου· μυς*· 
κό; καί εξαρχος τής Ρωσσίας καί 
Πρόεδρός τής Συνόδου. Συνίγραψε» 
Ιλλυριστί, πε’τρχν πιστεως κατά 
Φραγκίσκου Βουδαίου. Ηνδει περί 
τόν δεκατον όγδοον αιώνα.' Μ. X.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ βασιλεύς τής Οΰγ» 
γαρίας* ούτε; ο Πρίγγιψ εύσεοής 
καί πολιτικός ίλε’πων τοϋ; ΰπτικόου; 
του νά έχουν διαφόρους δρησκείας, 
καί τό περισσότερον, με'ρος είδωλο- 
λατρας ήίελτισε νά γή.ωσιν όλοι 
χριστιανοί καί τό 1016. επε’τυχε μό 
τήν επιμονήν καί Ανδρείαν του, διά 
τό δποΐον- ό Πάπας τής Ρώμης τό 
εδωκε τόν τίτλον απόστολος, καί 
τό δικαίωμα νά φε’ρη τόν σταυρόν 
οίς τό στήίος, καθώς οί επίσκοποι* 
ή πολιτική αρετή καί θρησκευτική 
τούτου τοΰ Πρίγγιπος, εκαλλωπισ» 
τά ήδη τών Ούγγρων' μετά τόν Οά:- 
νατον του τό 1033. ολίγον ελειψσ 
νά πίσωσι οίς τήν Ιδίαν ςίδωλολεε- 
τρείαν, καί ύπεχρεώδη ό ανεψιός του 
και διάδοχος Πέτρο; νά χύση νε'ον 
αίμα και νά πρείάλη νεαν δόναμιν 
διά νά στιριώση τήν χριστιανικήν
θρησκείαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κονδιλιακ’ Κ. Κον» 
'̂■λιάκ, Στέφανος.
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ΣΤΕΦΑΝΟ* ό Βυζάντιος ίζη τε
4 8Ο, Μ. X. ητον. εΤς των περίφή-
μων γραμματικών τοϋ αίώνος του 

* ,» » , φαίνεται οτι ητον χριστιανός· Γεω-
μετρικογεωγραφικόν λεξικόν, είς το 
όποιον εύρίσχονται πολλχί αξιόλο
γοι ειδήσεις, κ*ί προσέτι καί πα- 
ραγωγαΐ *9vtxSv ονομάτων φε’ρει τήν 
επιγραφήν όίνικά* εξεδο’Ιη άπό τού; 
μεταγενεστε’ρους αντιγράφεις. Ερ- 
μολαος i  γραμματικός «ττε Ιουστι
νιανού εκαμε μιαν επιτομήν τούτου 
καί επροξε’νησε τόν όλεθρόν του 
πρωτετυπου, ή όποια άπεσώΐη κα! 
εις ημάς* εόρε'ίη Si μέρος αΰτοΰ 
εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Καγγελα- 
ριου Σεγονιερου, εκ τοϋ όποιου φαί
νεται πόσην βλάβην επρεξε’νησεν δ 
Ερμολαος με τήν ίπιτβμήν του" ίκ 
τ · ν  συγγραμμάτων του όξεδοΙη το 
περί πόλεων Ιλληνιστι εν Βενετία 
παρά τφ  Αλδω τό ι502. καί εν 
Αμστελ.οδαμω το 1678, Κ*ΐ ή επι
τομή μ« τήν επιγραφή* Μνικά μετά 
σημειώσεων πολλών· εξεδοβη έν Λουγ- 
όονω τό 16q4-

ΣΤΗΣΙΛΑΟΣ, υίος θρασΰλλου'είς 
πων Αθηναίων στρατηγών εις τήν 
•ν Μαραίώνι μάχην, Ηροδ,

ΧΪΗΣΙΜΒΡΟΤΟΧ, Γαψωδος τις 
*κ τγ1ί Χ*)βου Θκοου άκρ,άσας tftt 
<των χρόνων του Πίρίκλεους· καί συγ· 
γράψας Ομηρικήν φισιελογίαν. Πλάτ.

ΣΤΗΣΙΧΠΡΟΣ, ίνίοξος π.ιητής 
λυρικός, νομίζέται από μερικούς 
υίος τοϋ ΙΙσιεάου· ήν9ει τό 612, Π,

X. ίγιννήΟη είς τήν Ιμύραν τής 
Σικελίας* έχρημάτισεν i χΟρός με’γας 
τοϋ βασιλίως ΦαλάριΙος· άπε'όανεν 
εις τήν Κατά&ην τό 5J6, από τά 
συγγράμματά τευ ό Φαβρίκιες ανα
φέρει ενα μεγάλον αριθμόν, τά ό
ποια είς τά παλαιά άναφερονται, 
και εκ των εποίων δέν άπεεώΟη 
άλλε είμή τινες παρακοπαΐ, αί ό- 
παϊαι *ξείό5ησαν μέ τά σχολ.ια τοϋ 
Φουλβιου Οϋσινιου εις τεύς στίχους 
των ένδοξων γυναικών.

ΣΤΙΓΗΣ Νικόλαός εξ Ιωαννίνων* 
είδήμων τής Ελληνικής διαλέκτου, 
πεπαιδευμένες εις τήν φιλοσοφίαν 
και ίεράν ίεολογίαν, δόκιμός εν τή 
άναγνώσει τής ίείας Γραφής καί 
των συγγραμμάτων των ιερών ΙΙά- 
τερων καί άριστος γραμματικός· 
άπε'9ανε τό 1750. Μ. X.

ΣΓΙΛΠΩΝ άπό τ*  Μέγαρα, πε
ρίφημος φιλόσοφος · ήρνεΐτο τήν 
πραγματικήν υπαρξιν των γενικών 
ιδεών καί κατεστά9η ό πρεδρομος 
τής περιφημευ φιλόνεικίας, ήτις 
περί τόν μεσαϊον αιώνα εδιήρεσε 
τεύς πραγμαε.κοός άπό τούς ονο- 
ματικούς, τό όποιον διήρκεσε μέχρι 

‘τοϋ δεκάτου όγδε’ευ αίώνος.
ΣΤ1ΧΙΟΣ Στρατηγός τών Α9η- 

ναίων είς τήν iv Τροία πολιορκίαν 
φονευ9είς υπό τοΰ Εκτορος. Ομ·.

ΣΤΟΒΑΙΟΣ Ιωάννας, εγεννήβη 
είς μίαν πάλιν τής Μακεδονίας, 
ονΟμαζομενην Στεβην τό 500. Π.Χ. 
όκ τών συγγραμμάτων του συμπεραί-
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vs~xl oti ίζη μετά τον φΛοσοφον 
©εμίστιον ο; τις ήτον 4 νεότατοι 
των συγγραφέων ίκεινων, τούς *- 
•ποιου; ό Στοβαίος συχνάχις ά·ε- 
γνωσε.' το «ξιολογωτερον σύγγραμ
μά του συνισταται άπό γ-ώμας διά
φορων ρεγάλων συγγραφέων, ονομα
ζόμενο* ανθολογία εκλογών, απο- 
φΙεγμάτων, καί ΰποΟικών, συνιστά- 
μενον άπό ε}· βιβλία, *πό τά όποια 
τά  δύω· πρώτα είναι ατελή, καδώς 
άναφίρει ό -Φώτιος· εξεδόίη δε τό 
τρίτον, ίλληνολατινι.στί ύπο Σουρα- 
δου.Γεπ νερού τ» 1559. και * τι με. 
τα τοΰ διάλογου Κόρου και Θεόδω
ρου, υπό Αντωνίου τοΰ Μαξίαου.των 
μονάχων έν Λουγδίνω τό 1C09.

2Τ0ΓΑΡΑΑ, Μαρία, βασίλισσα 
*ή ; Σκωτία? επί τής ρεγάλας Βρε
τανίας, γυνή Φραγγισκου τοΰ £ , 
βασιλεως τής Γαλλίας· εαεινε χή
ρα εις ήλικίαν 19. χρο,ων έπιςρό- 
*ων εις τήν Σκωτίαν ένυρφεύδη τον 
Κόρην ,Λαρνεήλ Ιξάδελφόν του, ρέ

\  t  ~  )  > ,  « ,  ιτον «πε.ον εγεννησεν υιόν ο-οματι' 
Γιάκομον, ος τις εγινε βασιλεύς τής 
Α γγλ ία ς , Σκωτίας-, χαΐ Ιρλανδίας* 
τό 1*08. ·γινεν άποοταςία, καί ή 
βασίλισσα Στουάρδ* κατε'φυγεν ε’ς 
τήν Αγγλίαν διά νά λάβτι όπερά- 
σ π ι ί ιν  ή Ελισάτετ οασίλισεα.· τήν 
iffυλακωοε τό 158(5, και ώς συνω- 
ρβτιία τήν άπεκεφάλισε εις ήλικίαν 
4 2 . χρόνων- ε’στάΟη ένδοξος διά τάς 
φυσικάς καί ήίιν.άς ίρετάς ττ,ς· ή- 
ξευρε τήν Λστινιχτ,ν, κκί ίίλλας «ς

γλωσσάς, αλλα το πανος τοΰ «ρω- 
Τος τήν κατήντησεν είς αυτήν τήν 
δυστυχίαν.

ΣΤΓΑΒΑΕ, ΰποετρατηγός τοΰ I- 
φικράτους S/ τ<ρ Κορινίιαχω πολε'- 
ρω. Δηρ. , .

ΣΤΓΑΒΩΝ, εΓς των πεοιφήμων 
Γεωγράφων, Ιγεν/ήδη ε’ ς τήν Αμά- 
σειαν πόλιν τής Καπαίοκίας· εζη 
το, 20. Π. X. ήκουσε τά γραμμα
τικά καί τήν ρητορικήν πκε* τ'? 
Τεΰρανίω καί Λρι«τ?δήμ/ρ καί τήν 
φιλοσοφίαν άπό τόν περιπατητικόν 
φιλόσοφον Ξε’ναρχον ' εΤ/c δε ρεγά- 
λην ύποληψιν εί; τήν στω'ικήν φ ι
λοσοφίαν εκαρε περιηγήσεις εις 
τήν Αίγυπτον, Α*σίαν, Ελλάδα, Ι
ταλίαν, Σαρδινίαν, καί επροχώρησ; 
και εις α'/.λας νήσους, καί εως εις 
τά. ρερη τής Αιθιοπίας' ασυντρό
φευτε τόν Κοονήλιον Γάλλον εις τήν 
εκστρατείαν του επί Καίσαεος Αύ
γουστου· τό πέμπτου έτος τοΰ ϊ ι -  
βερίου έγραψε τό τε'ταοτον βιβλίον 
του* συνε'γρβψε Γεωγραφίαν εις 17. 
βιβλία, εκ των όποιων τ«  δύω Πρω. 
τα είναι ε ις είδος εισαγωγής, εις 
δέ τά ίλ λ α  περιγράφει τάς ίε'σεις 
των τόπων, τάς χώρας, χοί πόλεις, 
τγ4>  ̂ αύτών^ τ ζ  vim *

τάς διοικήσεις, καί τήν Ιεησνεί, > 
των εό-ών, φόρων μάρτυρα τό' ποιη
τήν, Ομηρο/ καί ποός τούτοις «-α 
φόρα διηγήσεις καί π«ριγρ«ϊάς πε
ρίφημων «νδρων. Σω'·,*,α  ̂ **1 p·' * 
‘ τιεορή τής Γεωγραφία όπιγραρο-
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μ·νη Χρηστομάδεια' εξεδόδησαν τά 
17, βιβλία παρά τω Αλδω καί Αν- 
δρέα τό 1516. καί ύπο Ισαάκ του 
Λαταουβίνσυ ίν Λούτετια το 16ζΟ, 
καί άλλαχοϋ. .

ΣΤΡ,Χδ ΑΣ, Ιταλός-, από τήν Ρώ
μην, γραμματικός κα! ιστορικός 
περίφημος" συνέγραφε την ιστορίαν 
της Φιάνδρας* Ααέδαν* τό 1640.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Αντώνιος Κερκυ- 
ραιος, άνήρ ελλόγιμός,, πεπαιδευμέ
νος εις τήν δύραδεν φιλοσοφίαν καί 
εις τήν Ιεράν Θεολ.ογίαν, εΐδήμων τής 
Ελληνικής, Λατινικής,καί Ιταλικής- 
έχρημάτισε κχίηγητής τοΙ εν Πα* 
ταυι'φ φροντιστηρίου. Μετέφρασεν . εκ 
τής Ελληνικής εις τήν Ιταλικήν τήν 
ί. Λ«οη ν το u Εΰρυπίδου* εζη περί τον 
Οεκατον όγδοον αιώνα' Μ. X.

ΣΤΙ’ΧΤΤΗΣ, Ολύνδισς, ίς-ορικός, 
εγραψ» περί των εφημερίδων τοϊί 
Αλεξάνδρου βιβλία πέντε, περί πο
ταμών, καί κρημνών, καί "λιμνών, 
περί τής τελευτής τοϊί Αλεξάνδρου 
καί όίλλα.

ΣΤΡΑΤΤΗΣ, τύραννος εν τή νή- 
σψ Χίο. ΙΙρέδ.

ΣΤΡΑΤΤΗΣ, Α’δηναϊος, ποιητής 
τραγικός· συν έγραψε δράματα, Αν, 
όρωπορέστη; , Α’ταλαύτη, άγαδός 
Ιφιγερων, Καλλιπίδης, Κινηαίας, 
Λιμνομέδων, Μχκεδονες Μήδεια , 
Ίρωιλος, Ψοινίσσαι, Φιλοκτιτης , 
Χρύσιππος, Παυσανίας.

ΣΤΙ'ΑΪΟΚΛΙΙΣ, ήγευών τών σφεν-

δονητών εκ Κρήτης εις τήν κατά 
του Χρταξερξου εκστρατείαν τοδ 
νεωτερου Κύρου. Ξενοφ.

ΣΤΡΑΤΟΝ ΙΚΗ, γυνή τοϋ βασι- 
λεως Σελεύκου· ήγαπήδη από τόν 
προγονον της Αντίοχον, εις τροπον 
ίοστε αυτές ήσθένησε 'βαρέος, επει
δή εντρέπετο να φανερώση εις αυ
τήν τό πάδος του. Ο 4»ατήο του Σέ
λευκος μή γνωρίζων τοΰτο, τόν βδω- 
κεν εις τήν ίπίσκεψιν τών Ιατρών, 
καί κατ εξοχήν εις τόν Ερατοσθέ
νη ', βςτις ήτον περίφημος μις τήν 
Ιατρικήν, καί Αρχίατρός του βασι
λέας· άφοϋ τόν εξέτασεν ακριβώς,

7  «» π ·* Λ / * »ευρε οτι r, acfem a -toy “προηρχεί^ 
από ψυχικόν πάδος, καί μετεχειρί- 
·9η τά εξής στρατήγημα* εμβήκε 
διά νά τόν έπισκευόή μίαν ήμε'ραν, 
και ενώ έκρατει τόν σφυγμόν του 
διεταξε νά ομββσιν »λαι αΐ γυναί
κες τής «ύλης χωριστά, παρατηρώ' 
τήν άλλοίωσιν τοϋ άσδενσΰς εις 
κάδε μ ια ν  . μόλις εμβήκεν ή μη- 
τρειά του Στρατονίκη, καί εκοκκί- 
νησεν εύδύς τό πρόσωπον του Αντιο- 
χου, καί ίπροξένησεν εις τό αίμά 
του μίαν ,αίσθαντικήν σύγχυσιν α 
μέσως ό σοφός Ιατρός άνεκάλυψε 
τήν άσδένειαν τοϋ νε'ου καί έκβί νωσε 
τά .πράγμα είς τόν Σέλευκον τόν 
πατέρα του, τό όποιον άκούσας αυ
τός ’εν τώ άμα τοϋ τήν εδοκεν εις 
γυναίκα, καί εμπροσδεν τοϋ στρα
τεύματος παρεχώοησε και τον όρο
νον τοί βασιλείου, κρατών μονον
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sv« μικρόν μόρο; Λβρί τβ< Ευϊρά 
την ποταμον.

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ, χιδαριρδός, Α - 
δηναϊος, σύγχρονος τοδ βασιλόως 
Φ ιλίππου, κα ί Αλεξάνδρου τοΰ με
γάλου, τόν όποιον ό Νικοκλής τύ , 
ραννος τή ς Κύπρου εκαμε νά Οα- 
νατώσωσι δί *ν σατυρικόν πο ίημ α ' 
περιήλδε διάφορους πόλεις κ α ί χώ·- 
ρας της Ελλάδος, τοϋ οποίου άνα- 
φε'ροντκι διάφορα απο φ θέγμ ατα . 
Αθην.

ΣΤΡΑΤΩΝ, Αθηναίος, περιβόητος 
Θηλυδρίας, καί αβροδίαιτος, ανα- 
φερομενος παρ Αριστοφανει.

ςτρα'των,  φίλος τοϋ Βεούτου· 
βλόπον ούτος ότι το στράτευμά του 
ήτον εις αΟλίαν κατάστασιν, Ικραξε 
τον Στρατώνα, καί τοΒ είπε, πλη
σίασε εις ε’μ» καί ώς άκριβός μου 
φίλος δανάτωσεμε. Ο στρατών άπε- 
κρίδη, προτιμώ κάλλιον νά δανατοδω 
£-,·« και 8χι σύ. Ο δό Βρούτος ί- 
κραξεν ενοί του δοΰλον, καί τω είπε 
να τόν φονεύσηι, τότε ό Στράτων 
είπε* σΰ δΐν *χε;ς χρείαν, ύ  Βρούτε, 
νά εκτελεση δνας δοΰλος τάς υστε
ρινός προσταγάς «ου οΰ'τε δγώ ύπο- 
φε’ρω νά άποδάνης άπό τάς χείρας 
ό'ός δούλου, καί εγόο ως φίλος π ι
στότατος Ιε'λω εκτίλεσει την επ ι
θυμίαν σου, επειδή οΰτω δελει ή κά
κιστη καί έχρια τύχη μας, καί λό
γων αυτούς τούς λόγους συντροφευ- 
μενους μ* πικρά δάκρυα, καί με α-

κραν συμπάθειαν τόν εφόνευσ: τΰ  
200. e τε». Μ, X.

ΣΤΡΈΤΩΝ ό έπι/ληδείς Φυτικός, 
φιλοσοφος περιπατητικός, Λαμφκ. 
κινος, υιός τοΰ Αρκεσιλάου, καί 
μαθητής το! Θεοφράστου" έχρημά- 
τισε διδάσκαλος τοΰ βασιλάως ΙΙτο 
λεμαίου τοΰ Φιλαδόλφου, 'εφημίζετο 
πρό πάντων υπό των αρχαίων διά 
τάς βαδιίας φυσικός γνφσεις του· 
ούτος ενησχολήδη. εις τό περί αρ
χής καί συς-άσεως των ό’ντω ν, Πλουτ.

ΣΤΡΑΤΩΝ, βασιλεύς τής Σιδωνος, 
σύγχρονος Αλεξάνδρου τοδ μεγάλου. 
Αοριαν.

ΣΤΙ’ΧΤΩΝ, βασιλεύς τής Σιδωνος, 
σύγχρονος Αρταξερξου τοΰ Ωχου, πε
ρίφημος διά τήν πομπήν καί μεγα
λοπρέπειάν του. Αίλ.

ΣΤΓΕΨΙΑδ ΗΣ, νικητής των Ι_ 
σδμικών αγώνων, υμνούμενος ύπό 
τοΰ Πίνδαρου.

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, π ο λ ίτη ς  Αθη
να ίο ς, παρασταινόμε/ος ώς μαδητής 
τοΰ Σωκράτους εις τά ς κωμωδίας.

ΣΤΓΟΜΒΙΧΙΔΗΣ , ναύαρχός τ ις  
των Αδηναίων, υιός τοΰ Διοτίμου. 
®ουκ.

ΣΤϊ ΓΝΗ, δυγάτηρ τοΰ Δαναοΰ 
κα ί τή ς Πολυξοΰς, φονεύσασα τόν 
μνηστήρα της Πολύκορα. Απολ..

Σ ϊΑΓΡΟΣ , αρχαίος , ποιητής, 
Ελλην, Σς τις κατ Αίλ.ιανον ’ όρ*^ 
ψώδισε πρό τοΰ Ομή -  τ ν̂ πόλεμον 
τής Τρωάδες, - ^ ^  ^  Ορφε'ως
κα'ν >' ·

..■«αι^ir-j· Α ίλ ,
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Σϊ ΧδΡΔΣ , Αγαλματοποιός τις 
«κ Σπάρτης.. Παυσ.

ΔΪΔΕΝΧΜΟΣ, ε’ γεννή9η εις το
Αονδΐνον το 1C34, έδιδάχδη τή ν Ια »  
τ,ρικήν ε ις 'τ ο  σχολείο·/ τοΰ’ ϋζφόο' 
διά τής έμφυτου ροπής καί ά γ χ ι-  
νοίας μέ μικράς διδασκαλίας ήθε'» 
λησε νά βάλτ) τήν πράξιν τή ς ία . 
τρ ικής εις τήν πείραν καί ορδήν 
παρατηρησιν, . κα ί οχι εις τά ς  θεω^ 
ρ ίας, διά τούτο έπωνομάαδη Ιππο
κράτης Α γγλ ία ς , επειδή έξακολουίών 
πάντοτε, τά  Ιχνη τοΰ μεγάλου εκεί
νου άνδρός, παρετήρει έπ ιμ ελώ ς εις 
τά ς  νοσους τά ς  κινήσεις και ενέρ
γε ια ς  τή ς φύσεως* εις τά ς επ ιδ η 
μ ία ς έκαστου έτους παρετήρει τάς 
καταστάσεις και κοάσεις των ωρών» 
τά ς  τοΰ άερος μ ίταβολάς καί α ί-  
ο ίητάς ποιότητας· έπομέ,ως δέ και 
τά ς εκ' τούτων επακολουθουσας με
ταβολές ε’ς τά  πάθη, ΗγωνίοΟη δέ 
νά εξάλειψη καί νά εκρ’ριζώση τά ς 
προ πούλου ριζωθείσας επιβλαβείς 
πςολήψεις* οί τότε ιατροί μετεχει- 
ρίζαντο παραλογως τά  Καρδιακά 
λεγόμενα φάρμακα, τά  πνευματώδη 
πο τά , μάλ ισ τα  δέ εις τήν θερα
π ε ία ν  των οξέων παθών" ά λλ  αυ
τός απεδειξε μέ τά  φώτα τή ς π ε ι.

ΐ’ I - ,
ρας οτι τα  το ιαυτα  είνα ι πάντοτε 
επ ιβ λαβ ή , κατεξοχήν όταν δίδωντα1 
*ΐς τάφ  άρ/.άς των νόσων. Ο Συδε- 
νάμος άπη λ ίγξε  τήν τοιαΰτην μ ε- 
θοϊον ώς πλεο/ όλεδρίαν, παρά τά ς 
λο ·μ ι,ά ς επ ιδημ ίας, κα υτο ύς  φθο-

ρο.ποΐοΰς πολέμους' έδίδχξε τούς 
ιατρούς ν άπαέλεπωσι πάντοτε erj 
πράγματα έπωφελ.ή, παραβλε’ποντες 
τάς ματαίας θεωρίας καί συζητή
σεις περί αίματος, περί χολής, 
περί χυμών, κ. τ . λ» τά όποια 
έθεωροΰντο ώς αί κυρίως αίτια» 
των νόσων' συνήργησε. προσέτι να 
αφαίρεση τήν- ψευδή πρόληψιν ,. 
την όποιαν είχον τότε κατά τοΰ 
Περουβιανού φλοιού , έπιβεβαιωί 
δια τής πείρας τήν τούτου θαυμα
στήν δύναμιν* συνέγραψεν οΰτος διά*' 
φορά συγγράμματα καί ιστορίας· 
των επιδημικών παθών, ^πεοί ευλο
γιών, περί ποδάγρας κ. τ . λ . άπε- 
θανε τό 1087,

ΣΓΚίΏΝΙΟΣ Γάιος, ρήτωρ γραμ
ματικός, καί Ιστορικός, έζή τω 100 
ετει. Μ. X, συνέγραψε τούς βίους, 
των δώδεκα πρωτων αύτοκρατόρων 
τής Ι’ωμης, άπο Ιουλίου Καισαρος 
έως τοΰ Δομετιανοΰ’ δεύτερον περί 
των έ„ύοξων γραμματικών καί ρ'η  ̂
τόρων· εκδοθησαν εν Αίτελοχν το 
17J6.

ΣΤΖλΤΑΜΒΗ μήτηο τοΰ Δαρείου* 
άφοΰ ό μεγας Αλέξανδρος κατετρό- 
πωσε όλην του τήν δύναμιν, ήχμα- 
λώτισεν καί τήν μητε’ρα, και σύζυ
γον του μεθ όλης τής βασιλικής 
οικογένειας, πρός τούς όποιους ®fsV- 
ίη με αεγάλην .ευγένειαν* ή μ·ήτηρ 
τοΰ Δαρειου επεσεν εις τούς ποδας 
του καί έζητει συγγνώμην, ό Ιέ Α
λέξανδρο; τήν έ'λαβ,ν άπό τήν X*-
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fK, καί τήν είπε, μήτερ μη λυ- 
πήσαι, καί δεν βε'λεις ύστερηδή τήν 
τιμήν τήν όποιαν προτερον είχες-, 

j  καί ούτως έπαρηγόρησε καί τάς 
λοιπάς γυναίκας του Δαρείον* όταν 
δε- ήκουσε τον θάνατον τοΰ Αλεξάν
δρου, «σχίσε το φόρεμά της καί ε- 
φόρεσε μαύ’βον, καί μέ μαλλία έρ’- 
Ρ'ιμμε'να επί της κεφαλής της επε- 
σε κατά γης ενδυμουμε’νη εκείνην τήν 
στιγμήν τήν ευεργεσίαν τοΰ Αλε
ξάνδρου’ λεγουσι δέ ότι εκτοτε ούτ 
Ι"φαγεν ouV επιεν, ,ούτ ήδελε να 
βλε'πη το φως, καί ότι μετά πεντε 
ημέρας άπε’9ανε καί αυτή.
• ΣΪΛΛΑΣ Λούκιος, Κορνήλιος , 
απο γένος λαμπρόν, εγεννήίη πτω 
χός, πλήν άπικατεστη είς των ευ - 
γενών Γωμαίων· *δειξε τάς πρώτος 
άρετας του εις τήν στρατιωτικήν’ 
β Μάριος Γάϊος τόν εοτειλε κατά 
των Μ άρτων, ε 9νος τής Ιταλίας, 
τεΰς όποιους- επεισε νά ήναι φίλοι 
των Γωμαίων, καί φδονηδε.'ς διά τήν 
τοιαύτην δόξαν άρχισε νά μισήται 
απο τον Μάριον* διά τούτο άπερα- 
σεν εις το στράτευμα τοΰ Κατού- 
λου Γπάτου’ εν τοσούτω « Σύλλας 
«κτύπησε τους Σαμνίτας καί τους 
*οίασε δίς, καί ούτως ελαβε τδ α
ξίωμα τοϋ Γπάρχου* μετά ενα χρό
νον εστάλη διοικητής τής Ασίας, 
οπού κατά τύχην έδιωρίσδη ν άν*. 
βιβάση εις τον δρόνον τής Καππα
δοκίας τον Λριοβαρζάνην (κλελεγ- 
μενον από τδ ε)νος· μεχ* ' ταΰτα

επειδή ίδίχδη μίαν πρεσβείαν i -o  
τον βασιλε'α των Περσων, ζητών 
τήν συμμαχίαν των Γωμαίων ελαβε 
τήν πρωτεύουσαν πολιν των Σαμνι- 
των Βοβιάνην, όπου καί απόκτησε 
μεγίστην δόξαν, καί διά τά μεγά
λα του κατωρόωματα ελαβε καί τήν 
Υπατείαν κατά τό 88. Π.Χ. Μετά 
ενα χρόνεν ελαβε τήν στρατηγίαν 
εναντίον του Μιδριδάτου’ άλλ’ ό. 
Μάριος επειδή τόν έφδονοΰσε, άΰτδς 
ε’προ’λαοε καί ήλδε κατά τής Ρώ
μη;, καί εξούσιασε^ όλα τά μέρη, 
φονεύσας τόν Σουλπίκιον, καί εξο-, 
ρισας καί αυτόν τόν Μάριον’ έπει
τα απερασεν εις τήν Ελλάδα’ το 
8υ. άπεφάσισε νά κυριεύστ) τάς Α
δένας, καί επειδή δεν τόν εφδαναν 
τά χρήματα, ελαβεν. άπά τούς 
ναούς, όσα τόν. ελλειπαν, καί ώρ- 
μησε κατά τής Ελλάδος· οί Αδη- 
ναϊοι μήν εχοντες τροφάς ήναγκά- 
σδησαν νά στείλωσι πρέσβεις πρός 
αυτόν, ός τις ά,πεκρίδη ήτι ήλθε ‘νά 
εκδικηδή τούς αποστάτας* ί,δεν β. 
λεηλάτισε την πόλιν των Αδηνών, 
και ενω «χόρδισε τάς νικάς εις τάς 
Αδήνας, ΧαιρώνεΙαν, Ορχομενόν? καί 
Θήβας, οί εχδροίτου κατεδάφισαν 
τήν οικίαν του είς τήν Ρώμην, όνο’ 
μάσαντες^ αυτόν ίχδρόν·· τήςΓπατρί- 
δος, αλλ αυτός άπεράσας τον Ελ
λήσποντον εβίασε τόν Μιδριδάτην 
νά ζήτησή ειρήνην, επειτα επε'ςρε* 
γεν είς τήν Ιταλίαν .οπού εκλεισε 
τον Μάριον «ις τήν πόλιν Πραι'νι-
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j t o v ,  καί ελαβε μέρος τοϋ στρα
τεύματος καί ήλθεν εις την Ρώμην, 
εις την όποιαν έμβάς επωλησε δη
μοσίως τά  κτήματα εκείνων, οσοι 
έφυγαν, καί άπε'ρααε πάλιν εις τήν 
Πραίνεστον, καί κατερημωαεν αυτήν 
καί τους εχθρούς? καί εμβήκε μέ 
τα  στρατεύματα του εις τήν Ρώμην· 
επειτα  ,εστάθη πολλά άδικος καί 
• σκληρο'ς· διότι εφόνευσεν εις τήν 
Κόρκην τής Ρώμης επτά χιλιάδας 
αιχμαλώτους, καί ολη ή Ιταλία ε- 
γε'μισεν άπό φόνους* καθότι οσοι 
έφονευον τους κυρίους καί πάτε'ρας 
των ελαμβανον βραβεία* ό Κατιλίνας 
Λουκιος υποστράτηγός ενώ εφονευσε 
τον αδελφόν του ελαβεν έπιστασίαν 
να τιμωρήση τον Μάριον Κρατιάνον 
αντίζηλόν τον, τον όποιον τυφλώσας 
Ικοψε τάς χ εύρας καί τήν γλώσσαν, 
έσπασε τά ιιόκκαλα των μηρών του 
καί τε'λος τον άπεκεφάλ.σε* εις α
μοιβήν δέ ελαβε τήν διοίκησιν τών 
Γαλλικών στρατευμάτων εις αυτήν 
την περιστιισιν έφονεύθησαν έπτά 
χιλιάδες άνθρωποι' εκ τούτου εκη- 
ρύχθη 6 Σύλ λας Δοκτάτωρ επ’ ορούς 
ζωής του, κοετασταίνει νέους νόμους, 
και μετκβά) .λει τήν πολιτείαν κατά 
την θελησιν του* δίδει το επώνυμου 
Μεγκς ε!ς · τόν Πομπήιον· επειτα 
παραιτεϊ Ικ ών τήν Δικτατωρίαν, 
και διατριβ εε οίς τήν έζεχήν εις 
τήν πόλιν Γ ίονζόλαν, δπου καί πα- 
ρεδόθη εις τήν αισχρών άσωτείαν’ 
*χώρισε τή ν  γυναΐκά του Ιν'ά ή

ατυχής επνεε τα όλοίσθια, Τε'λος 
άπείανε το 78. εις ηλικίαν 60, 
χρόνων* έπίστβυε τούς Μάντεις, τούς 
άστρολογους, τά όνειρα" I θάνατός 
του συνέβη από πάθος τών φθειρών 
καί άποστεμα τών έντε'ρων.

ΣΓΛΟΣΩΝ, υιός τοϋ Λιτακοϋ, 
καί αδελφός τοϋ τυράννου τής Σά- 
μου Πολυκράτους, ύπό τοϋ όποιου 
εδιώχθη εκ τής πατρίδος του. Ηρόδ.

ΣΤΜΕΩΝ, ηγούμενος . τής Κων
σταντινουπόλεως, ος τις καί νε'ος 
θεολόγος ονομάζεται* Ιζη τό 1080. 
Μ. X. συνόγραφεν εκκλησιαστικά, 
θεολογικά, καί άσκητικά συγγράμ
ματα* τά όποια εξεδόθησαν τό 1603.

2.ΪΜΕΩΝ αρχιεπίσκοπος Θεσσα
λονίκης* άζη τό 1400. Μ. X. εςά- 
6η εχθρός άσπονδος τών Λατίνων* 
συνεγραψε περί τήε όρθοδοξου ημών 
πίστεως, περί τελετών, περί μυ<ςη- 
ρίων, καί κατά αιρέσεων' έξεδόθη- 
σαν έν Ιασίω τής Μολδαύί'ας το
1683.

ΣϊΜΕΩΝ μεταφραστής Μάγιφρος 
καί λογοθε'της* εζη τό 940. Μ. X* 
συνε'γραψε τούς βίους τών άγιων ο- 
λο» τοϋ ενιαυτού, λόγους ηθικούς, 
έπιστολάς, χρονικόν εκ διαφόρων ί- 
ς-ορικών, καί άλλα τινα.

ΧϊΜΕΩΝ Βήθος Αντιοχεύς, αξιω
ματικός, Ιατρός έπί τοϋ βασιλεως 
Μιχαήλ Δοϋκα* συνεγραψε πρός αυ
τόν σύνταγμά περί τροφών δν/άμεως, 
ώφελείας καί βλάβης* έξεδβθη εις τά 
ΙΙαρίσια το 1654, εζη τό ι100,



ΣΥΜΜΑΧΟΣ Σαμαρί'εης* έζη το 
193. Μ. X. αϊτός αφή σας τήν α ϊ-
ρεσίντου έγινε χριστιανός, άλλ’ έ 
πειτα πάλιν ύπήγεν είς τήν Ιου- 
δαίαν, - οπού έλαβε κΛι δευτερχν 
περιτομήν, έπεχειρισε διά τήν με- 
τάφρχσιν τής παλαιάς ^Γραφής ύ
στερον από τόν Ακολαν καί Θεοδο- 
τιωνα’ φαίνεται δό οτι έχχμεν 
αυτήν από τό Σαααριτικόν κατά τήν 
μαρτυρίαν των άγιων πάτερων’ τά 
άποσωδεντα μέρη ταΰτης τής μετα- 
φράσεως εύρίσκοντυι εις τά  Παρίσια, 
καί άλλα είς τήν Ελληνικήν βιβλιο
θήκην τοΰ Φαβρικίου.

ΣΤΝΕΣΙΟΣ* * θαυμάσιο.', έγεννή- 
8η εις χτ,ι Κυρήνην τής Αίγυπτου 
από επισήμους γονείς’ ήτον πολλά 
«γχινους, εις ολίγον καιρόν έμαθε 
τά εγκύκλια μαδήματα καί τά γραμ. 
ματικά, καί έγινε περιβο’ητος είς 
τήν ρητορικήν, καί ποιητικήν, υ· 
ςερον υπήγε·/ εις τήν Αλεξάνδρειαν, 
οπού ήκουσε τήν φιλοσοφίαν, καί 
τήν μαθηματικήν σειοάν από τήν 
περίφημο·/ Γπατιαν’ επίοχώρησε &1 
τοσον ώστε άνεφάνη ώς άλλος Πλά
των* έζήτησχν δε νά τόν δώσωσι 
τον επισκοπικόν δεονον, άλλ.ά δεν 
τόν έδεχδη διά νά μήν ϋποπεση είς 
τον ζυγόν τής ΰπακοής τής οσδοδα’- 
ξου πίστεως · καί διά νά μή χωριση 
τήν γυναίκα του, προσέτι δό επειδή 
άαφίίυαλλι περί τής άναστασεως 
των νεκρών, επειδή ή ©ιλ.οσοφιχ του 
τόν έδίδασκε νά δίωρη τό σώμα του,

ώς μίαν φυλακήν τής <{·υχής έν“ 
ή εκκλησία δεν τ̂<3 έδιδε τάς τ · ι-  
αύτας ελευθερίας, άλλα τέλος έ- 
συμφώνησε, καί βαπτισδείς εχει^ο- 
τονήδη επίσκοπος τής Πεολεμαιδος 
από τόν Αλεξανδρείας Θεόφιλον τό 
4 ι0 , εκτελών ολα τά χρέη του καί 
πιστεΰων εις ολ* τά ανατολικά δόγ
ματα’ τά συγγράμματα του και 
α ί ΐδιαίτερχί του επιστολαΐ τιμών- 
τα ι μεγάλως, είναι μεμιγμέναι μέ 
τήν Αλεξανδρινήν φιλοσοφίαν, καί 
μ» τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν1 τά  
σωζο'μενα δέ είναι* ά, περί βασι
λείας λόγος προς Αρκάδιον τόν Αύ- 
τοκρατορα, τόν «ποιον εξεφώνησε 
τό 397. β . Διών, ή περί τής καθ 
εαυτόν διαγωγής, συνεγράφη τό 4^4. 
ύστερον από τόν γάμον του’ γ  .  
Φαλάκρας έγχώμιον’ . δ . περί πρό
νοιας* έ. ομιλία έν πανηγΰρει. φ . 
περί ενυπνίων, ζ. επιστολαί 156. 
ή, ομιλία πανύχιος είς τήν γεννη- 
σιν τοΰ Ιησοϋ Χριστού. 6 . δημη
γορίαν. ί. δηαηγορία εγκωμιαστι
κέ, προς Ανΰσιον. ιά . περί τοο δώ
ρου τοΰ Αστολαβίου προς Παιώνιον. 
ιο . ίμνους λυρικούς δέκα* έξεδό- 
βησαν τά μέν εν Παρισίοις, τά δέ 
άλλαχοϋ.

ΣΙΓΗΣ, Βιτώριος, Ιταλός, «κό
τήν Πάρμον, συνέγραψιν ιστορίαν
από τό 1635. έως. τό Ι&Ρ* τήν 
. , , , . , » οποίαν ωνομασε Μερκούριον απε-
δανε τό 1685.

ΣΪΓΙΑΝ02, υιός τού *ΐλοξένου^
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άατά τον Σου'ίδα ίγεννήθη ε?ς τήν 
Αλεξάνδρειαν, κατά δε τόν Ησίοδον 
εις τήν Γάζαν· ήκουσε τον Πλού
ταρχον ε’ς τάς Αθήνας» καί ήγα- 
πίθη τόσο» ά,πό αυτόν, ώστε παρε'- 
δωκε καί τον διδασκαλικόν του Ορο
νον, τόν όποιον ούτος έλαμπρυνε 
μεγάλως δια τής πολυμαθείας καί 
ρητορείας του, καί δια τής νεωτε- 
ρας Πλατωνικής φιλοσοφίας* ό ε
πισημότερος των μαθητών του ήτον 
ό Προ'κλος, ό όποιος διά τήν μεγά
λων αγάπην, τήν οποίαν είχε πρός 
τόν δ.δάσκαλον του, παρηγγειλε να 
τόν θάψωσι μετά θάνατον εις το 
’ίδιον μνημεϊον τοϋ διδασκάλου του" 
άπέΟανε δε τό 450. από τά συγ- 
γράμματά του, τά όποια άναφερον- 
ταε από τόν Προκλ.ον και Σουιόαν, 
διεσώθησαν ά. έξήγησις τοϋ γ , ιγ > 
ιθ'. βιβλίων του Αριστοτελους, τοΰ- 
το σώζεται καί εις χειρόγραφα εις 
διαφόρους βιβλιοθήκας, καί μόνη ή 
Λατινική μετάφρασις εξεόοΟη τό 
1558· έν Βενετία’ β , υπόμνημα εις 
τό ,Εραογε’νους περί στάσεων- εξεδο- 
θη εις τήν Βενετίαν τό ΐ509. μετά 
τών ρητόρων.

ΣΓΦΑ2, βασιλεύς Μύρους τής Νου- 
μιδείας, ουτος άφήσας τούς Ρω
μαίους συνεμάχησε μέ τούς Καρχι- 
δονεους, ελαβεν εις γυναίκα τήν Σο- 
φονίοβην, την όποιαν ύπεσχεθησάν 
εις τόν Μασινισσαν,βασιλε'α μιας 
επαρχίας τής Αφρικής, εναντίον τοΰ 
όποιου Λυτός όκίνησε πόλεμόν, άλλ’,

ενικήίη καί ΐπίάσΟη αιχμάλωτοί 
πλησίον τής ΚορΙης, όμου μέ τήν 
γυναΐκά του τό 2 03. Π. X. κάί οί 
Ρωμαίοι εδωκαν ενα με’ρος τής βα- 
σιλ.ειας αύτοΰ ε’ς τόν εχθρόν.

ΣΦΑΙΙΌΣ ό Βοσποριανός έν Ταρ- 
ταρια περί τήν Μαιώτιδα Λίμνην" 
εγραψε βιβλία 80. περί διαφόρων 
πραγμάτων, αισθητών, καί νοητών, 
περί ω< ορα Διογε’νην τόν Λαερτιον.

ΣΦΟΡ2ΑΣ Γιάκομος, επωνομάσθη 
Μεγας, εγεννήθη τό 1360. ουτος ό 
ίίρως άπο άπλοΰς στρατιώτης, *- 
γίνε πρώτος στρατηγός τής Ιταλίας' 
ε’στάθη εις τήν δούλευσιν Ιωάννας 
τής δευτε’ρας βασιλίσσης τής Νεα- 
πολεως, ήτις τόν εκαμε σηαειοφο_ 
ρον, και ό Παπας Ιωάννης είκοςός 
τρίτος τόν εκαμε Κομητα' ουτος 
ύπεχρεωσε τόν Αλφόνσον τής Αρα- 
γωνης καί εσήκωσε τήν πολιορκίαν 
τής Νεαπόλεως' έπνίγη εις τόν πο
ταμόν καταδιώκων τούς εχθρούς.

ΣΦΟΡ2Α2, υιός τοΰ άνωθεν" ού- 
τος άπό στρατιώτης εγινε βασιλεύς 
τοϋ Μιλάνου, καί τής Γένοβας' α 
πίθανε τό I.J.C0. άφήκε διοικητήν 
εις το Μιλανυι τόν υιόν του Τελεώ- 
τζον, τον όποιον έφο’νευσαν τό 1476.

ΣΦ0Ρ2Α Ιππολ.ύτη θυγάτηρ τοϋ 
Φραγγίσκου δουκός τοϋ Μιλάνου' έ- 
στάθη περίφημος εις τήν Λατινικήν 
καί Ελληνικήν διάλεκτον' άπεθανε 
περί τά τέλη τοΰ ιό. αιώνος.

ΣΦϊΓΟ,ΜΑΧΟΣ , δημαγωγός τις 
εν Αθήναις, ος τις εξεδωκε θί*πι’
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ημα 5’,* τ ο ^  όποιο» έμελλε» τοΰ 
λοιποί vji κάίηνται 4v t i  ίεάτιιω 
*{ τ ϊν  εΰγενών πολιτών γυναίκες 
χρυριςά άπό τάς £λλας. Αριςοφ.

ΪΧΑΜΙΕΪ'ΟΣ* λανιηλ  ίκ  τής 
Ιρτ,σκείας των μεταρρυΟαηαε'Υων καί 
διδάσκαλο? τή ς όεολογίας. Ουτος 
εξέθεσε τ ·  περίιημον ίδικτον το 
ΓΝ'αντιηνσι·ν λεγόμενόν· έφονεέίη εις 
τήν πολιορκίαν τοΰ Μοντχλβάνου, 
h i οο ώς άπλοϋς στρατιώ της κα* 
«ΰτός επολερει κατά  των ίχ ίρών. 
Σώζεται τοΰ αυτο ί μ ία  θεολογία, 
•π  όνοματε Π ανστρατιάς κατα  tojj 
Βελλαρμίνου, ε ι ς ·,τέσσαρας τομους, 
όπου άναγινωσκονται πράγματα ω
φέλ ιμα  καί παράδοξα- έ ζ τ  δε πεεί 
τόν δέκατον εκτον αιώνα. Μ. X .

ΣΧΝΕΐΔΕίΌΧ έγκριτο? άνατο- 
μος τοΰ δέκατου έοδορού αίώνος 
JVl. X. Οΰτος έπερίγραψεν ακριοέ- 
α τα τα , τον υμένα εκείνον, όατις 
περιοκέπει τά  ένδον τ ι ς  ρ ινός, του 
·ΐ»9μοΰ, τοΰ ουρανίσκου, τοΰ Ισο- 
φάγου · κ τλ . ουτος άνεκάλυψε τούς 
»ν αΰτω  τ «  ύμενι μικρούς αδένα;:, 
οΐτινες έκκρινουσι τήν ρ.ύξ*υ- ά π ε . 
δείξε δε κά λλ ισ τα , οτι ε ξ  αύτοϋ 
το» ύρενος, κα ι οΰχ; ε’κ τού εγκε
φάλου πβοέρχ,ονται α ί λεγο’ρεναι Κα. 
ταρρ>χ ί.

ΔΧΟλ ΑρΙΟΣ ό Γεώργιος Γενά» 
διος, έχμημάτισε πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως τό 1453. Οΰτος 
•υνεγραψε «ολλά βεολογικά καί κα
νά Α*τ»<»' ·ις καιρόν , ίτ-ε i t '

▼ ε τ'
ττο πόλεμός των ίκκλησ.ών, Αλλα 
της άμΑβείας, βαρβαμέτητο; κ*ΐ 
κακοηδειχς’ είχε δε τήν εύνοιαν το» 
Σουλ.τάνο», ος τις πρώτος είχε κυ
ριεύσει τήν Κωνσταντινοΰπολιν, καί 
έζήτει ύπερασπισιν καί ελάσρωσιν 
των δεινών το ί  δυστυχούς γένους, 
σύστασιν σχολείων καί ύπεράσπισιν 
τών πεπαιδευμένων, τών όποιων ή 
φημη εις τήν Ιταλίαν, ερήμωσε τή» 
δυστυχή Ελλάδα «πο τάς μχ9ήοειτ. 
καί προσετέύτ εις τόν ζυγόν· τ«  
Οεολογικα σνγγράμρατά του ε’ξ.δ·- 
ίησαν εις τον τορον τής αγάπης 
εν Μολδοβλαχία* περί πρεγνωσεως 
καί προορισμού τήν εξ άί'ίίου περί

·» V « ν ~
τ ω * οντίοι· κ « ι Vtvo-jLSvwv γν&·3·.ν τβ 

>.3U 5'.αΤ3ζ:ν υ.χετι-'θΐων των τγο®̂  
φητών πεοί τής σαοκωσεως τουθεο* 
λογου, ό Δαβίδ εν τω ρ9 ' ψαλμώ, 
εκ γαστρό; κτλ. περί φθονου καί 
βασκανίας Αρχομενον· · περιχικομ. 
μένος ήμϊν οΰτος Ανήμ· περί πρυ- 
γνώεεως προορισμού πρός τον όσιω- 
τατον καί τιμιωτατον ίν μοναχοΐς 
Κύο Ιωσήφ τον έκ Θεσσαλονίκης, 
κλινοπετής έδεξάμιν σου τήν έπ ις·- 
λήν* πιρί τής αυτής ύπ»Ιί«ε«; τ ;  ς 
τόν μεγαν οίκον Ορον Κύο Θ,βδωρον 
τόν /^-αλλιανον, σύ ' ί ' κα"· ·ς  
ποιων φίλτατε, καί διαγ..αφ«» κτΚ. 
εκ τού πεοί τού έ*οζ *' ιή Τμιν.»*- 
Θ-οΰ ήρα ;- άπκν πειηρα όμοιο·' π«·ε 
έστί κτλ. on ό ίεϊος προορισμοί 
ούκ Αναιρεί τό ‘χρήσιμον της ~**~ 
•ευχής, ή 9»ι* π··»·*· ΧτΛ· V  '
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λίαν περί τοΰ μ,στηρ.ιύδους Σώμα
τος τοΰ Κυρίου ημών Ιησοΰ^Χρι^οϋ, 
•ΰδϊν χαλίπέν χτλ . Περί τής έν τί> 
Δεσπότη ήαων ΧοιστΦ ανίρωπότη- 
τος, i  τοΰ θεοΰ λόγος γενόμενος 
«νίρωπος χτλ. προς Σχββάτιον περ’· 
τής ηών ώυχών μετά την εκ σω
μάτων άνάλυσιν διαίεσεως, ζωής 
π^επεύαης τειϊς ν<--/_αΐς· έλεγχον ■ 
της Ιουδαϊκής πλάνης σύντομον εν 
σχήματι διαλόγου λογος.

ΧΪΙΖΟΜΕΝΟΣ, ναι Σαλοιμάνης 
Ερμείας εγεννήθη εις τήν Γάζαν, 
τ» επώνυμον σχολαστικός, άποδει-

« «I 1Γ ' .~κνυεε οτ’. εγινε συνήγορος του κρι
τηρίου τής Κωνσταντινουπόλεως, και 
μή ευχαριστούμενος «ΐς τούτο τό i- 
πάγγελμα, ίπεχειρισθη το νά συγ- 
γράφη οιολία" ό9εν βυνε'γραψε τήν
εκκλησιαστικήν ίετορίχν, ήτις αρ-
γεται άπό το 323. καί παύει εως
το 4 3». συνέγραψε δέ ταύτην ολί
γον ύστερον μετά τόν Σωκράτη/, 
καί α,ναφε'ρει οτι ό Πρόκλος άπέ- 
ύανε τό 4^6· *9εν επετα ι καί αυ
τός ν* άπε’βχνε ολίγον μετά ταϋτα" 
εξεδοΟκ δε ή ιστορία τον το 154^. 
άν Παρισίοις.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, εγεννήίη εις τήν 
Κωνσται^ίνούπολιν τό 380. Μ. X,
ε.Γ.δάχθη τήν γρχμμ*τ1χΤιν ή-ό τόν 
Λμω/ιον καί Κλλάοιον τόν εθνικόν, 
ο’ι οποίοι ειχον ελθ,ι χπό τήν Αλε
ξάνδρειαν εις Κωνστβντινούπολιν, 
κειί από τόν Σοφιστήν Τρώϊλσν τήν 
Ρητορικόν' λιγσυτιν »τι «χρημάτισε

,

*υντ,γοΓ- ,, ύια τούτο ελχοε καί τ· 
όνομα σχολαστικός, μόλον ότι είς 
τούς παλαιούς δεν εύρίε/εται τό 
ίιτιόνομον τούτο" οϊτος συ'/έγρσφεν 
ιστορίαν έκκλ.ησιαστικήν προς τινα 
Θεόδωρον, τόν όποιον ονομάζει χαΐ 
ιερόν βεοϋ ανίρωπον" παρατηρούνται 
μερικά σφάλματα εις τήν ιστορίαν 
του, τά όποια φαίνεται οτι δέν ΐ  -  
παρατήρησε1/, άκολουόηαας τήν γνώ
μην του Σαοιχίου · έξεδόϋησαν -εξ 
οιολία μετά το» Εύσείίου τό ι544· 
χαι έλλη.ολατινιστί υπό Γουλ.ιελ. 
μου Γεάδιγ έν Κανταβρια τό 17κΟ 
μετά σημειώσεων τοΰ Ερρίκου Βα
λεσιού.

ΣΩΚΓΧτΗΣ ό θείος, ε’γεννήθη εις 
τάς Αθήνας τό <463. Π. X. ό πα
τήρ του ητον λιΟουργός, καί «όνομά - 
ξετο Σιοφρονίσκος, ή δε μήτηρ του 
Ψαιναρότη Μαία" ό νε’ος έπρεπε ν* 
μά9η τήν τέχνην τοΰ πατρος του, 
ε’ς τήν όποιαν είχε πολλ.ά ολίγη ν 
κλισιν. μετά τόν θάνατον τοΰ ι α 
τρό; του, *χασε καί εκείνην τήν 
μικράν πατοικην του περιουσίαν, 
ό9εν ϊ,το βιασμένος νά εργάζηται 
τήν τέχνην του, διά να έξάγη τά 
πρός τό ζην αναγκαία, και κατε- 
γίνετο εις αυτήν μέ τόσην επιμέ
λειαν, ώστε συνάςας μερικά χρήμα
τα αφιέρωσε τόν εαυτόν του εις την 
φιλοσοφίαν" αυτή ή προ9υμια του 
παρεκίνησε Κρίτβ,α τινά πλούσιον 
νά τόν προστατεέση νά γυμνασΟφ 
τήν φιλοσοφίαν, και τόν «σύστησε

W
*
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*’ς τόν Αν»ξ*γο’ρα·/ καί Αρχίλατν, 
διά νά γε'ν^ ίντελής φίλοσοφος· δον 
έπεριφιρετ· εις ξένους -χαζούς κατά 
τή^ τότε , συνήδειχν, άλλ* ίγινεν ο, 
/.ως διόλου Ικίοτος οίς» τόν «ρωτά 
τής φιλ.·σοφίοκ, *καΙ δΐν άπε'φευγε 
-ποτέ από τάς εκδουλεύσεις τής πα- 
τρίδος του' ύπήγε προίύμως εις πολ· 
λάς εκστρατείας· ο’ς τήν Ααφίπο. 
λιν διε'σωσε τόν μαθητήν του StvS- 
Φω^τα, ός τις βπεβϊν άπο το  ̂ ίππον’ 
•χλεχθ-ΐ) άπό τόν λαόν αρχιστράτη
γος παρά τήν Ι.'λησίν του, καί α
πέδειξε τήν,άγά π ην, τήν όποιαν 
είχρν εϊς τήν ’πατρίδα του, καί πρός 
τήν δικαιοσύνην, μέ κίνδυνον της 

«ζωής του έναντιωθεΐς γενναίως ε'ς 
τούς τριάκοντα τυράννους, περιφερο’· 
μένος εις τάς αγοράς οκού εμοενεν 
ε’ί  συνομιλίας με διαφόρους, υπο
κρύπτω·/ τόν χαρακτήρα του ίμάν- 
θβνε ,τάς άπατας των καί τόν τρο'- 
πον τής ζωής των, τους όποιους ε- 
τιεττ* ενουθε’τει τά συμφέροντα· *λλ 

συμοουλαί του δέν εΤχον εις ο- 
3>6υς όμοιαν τήν ενεργειάν των, καί 
μάλιστα ε ς τούς λεγομε’νους σοφί
α τάς, των «ποιων πόλ.λάκις ήλεγχε 
τά μεγάλα σφάλματά των, καί κα
τηγορεί τήν ματαιότητα καί μα
ταιοφροσύνην των, διά τα όποια καΐ 
εφθονήθη τοσβν, ώστε δύω κακούρ
γοι Ανυτος καί Μελιτος, δνίασαν 
τον κωμωδόν Αριστοφάνη/ νά τόν 
δ«ατρί·η « ί  διαφθείροντ» τούς νέους, 
καί ως χ*τχφ;·νητήν των διών, τό

•ποιον χολ εγινεν ό Ανυτος xaW - 
■πεισε τον Με’λιτον νά,: »γκ*λ,£»η τόν 
ίωκράτην εις τό κριτήριον, δς τις 
άπολογηθη γενναίως, άλλ’ οί δικοη- 
σταΐ e/τις κατ'αυτού έξηγρίωμε'νοι 
τόν κχτεδίκασαν νά πλήρωσή μίαν
εκούσιον ζημίαν χρημάτων, την ί -
' . . ί, τ „ .ποιαν οι φίλοι του ησαν έτοιμοι να

π^ηρώσωοι, έλλ' αυτός δεν ήθελεν, 
οθεν καί ^*δ,κάσται τόν κατεδίκα- 
σαν εις βανατίν καΐ μετ’ όλίγας 
ημέρας- ί.τιε τό θανατηφόρο·/ φαρ
μάκι. Τοιαότην αμοιβή^ ίλαβεν ε
κείνος, !ς  τις ε’πάσχιζε διά το κα
λόν τής πατρίδος του με ειλικρίνειαν 
τήν υιδ . ολυμπιάδα τό 7ζ .  έτος 
τής “ηλικίας του' α ίτη ή λυπηρά 
ε’ίδησις τοΰ θανάτου του διήγειρεν 
εις ολην τήν Ελλάδα μεγα μϊσ·ς 
κατά των Αθηναίων, όίλλά και οί 
Αΐηνάϊοι κατανοήσαντες τόν αδ,κον 
θάνατον, τοΰ δικαίου τούτου χνδρό,* 
έκλεισαν τάς παλ,αίοτρας καί τά 
γυμνάσια, καί ΐδ.ωξαν τ^ ς  συκο- 
φάντας εκείνους τήν ίδιαν ήμε'ραν, 
τόν δέ Μέλιτον κχτεδίκασαν ε’ς 
θάνατον' καί ε'ς σημεϊον ευγνωμο
σύνης ετίμησα/ τόν Σωκράτη/ με 
χάλκινον Ανδριάντα" ούτος εοτάθη

< ·. κ ν -  _ , «το αρχέτυπο/ της αρετής εφ «ρους
ζωής του* ύπεφερε καί αότάς τά*
ανυπόφορους ύβρεις τής συζύγου του
Ξανθίππης, τήν όποιαν ώ; θηριώδη
εδιοίκει μέ πραότητα' ίκαυ^,ϊτο διά
τή< πτωχείαν του' ίλεγεν ·τ ι άλλοι
5·θ;ωπσ·. ζοΰν διά νά τρώγουν, αύ-
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τός Si Svi τρώγει It* νά ζη* ώνό- "Jt. περίφημος Ιατρός, κα! i  τ ιλ ιι·- 
μαζβν Ινβ καί μονον αγαθόν τήν i -  ποιητής -τοΰ συστήματος των Mt1o, 
πιστήμην, καί κακόν την αμάθειαν. δικών* υπήγεν εις τήν Γωμην 
το ανάστημα τον σώματος του ήτον Τραϊανού καί AviptavoD, όπου ίπαγ-· 
κοικοσχηματισμό.ονς άλλ ήτον ivy- γελλετο 'τή τ  ιατρικήν με λαμπρούς 
4ής. Εγγράμματα αΰτου σώζονται» ι^χρπόύς, τράτου σώζονται διάφο-
•λίγαι έπιστολαί, αίτινες έξεδόΟη-^ρα σι^γράα^ατΐι περί επιδέσμων, 
•αν ενΠαρισιοις τό 1639, και ί *  σημείων καταταγμάτων, ΐ ιρ ί
A - .J ' — _A'4ft7fi A 'V/auV«*ŵ  *£_' ....._»___ _

i f

αάμνη καλά καί όμιλή φρόνιμα· 
Καί πάλιν κερω τηδής, πσ'-ιεν ήτος 
Κοσμοπολίτης ε ίμ α ι άπεκριόη. πρέ
π ε ι νά ύποφερωμεν τούς οσους μάς 
όίρίζουσι καόάς* ύποφε'ρεμεν τάς 
φω·άς των χηνών,

ΣΩΠΑΤίΌΣ, εϊς τώνριωυ.ωδοποιών 
από τήν νν,εον Κύπρον· οζη επι Αλε- 
ξάνδρου τον μεγαλοο, μέχρι Πτολε
μαίου τον δευτέρου, τό 334. Π. X, 
σώζεται τούτου ε/ μέρος κωμωδίας· 

ΣίϊΙΙΑΤΓΟΣ, άπό τήν επαρχίαν 
Α^παμίας, σοφι«τής καί φιλόσοφος, 
μαθητής Φον Ιαμορίχου, τόν όποιον 
εφονενσε Κωνσταντίνος ό Καϊσαρ 
δ ιά  νά μήν Ιλλη/ιζη κατά  τό« Ορη·

και αιρέσεις, καί συνταγμάτων ί ι ι  
£λία δε’κα καί άλλα διάφορα.

ΣΩΣίΒΙΟλ, Λακών, γραμματικός 
καί Ποιητής, συνεγραψε κωμωδίας 
καί άλλα συγγράμματα.

ΣΩΣΙΒΙΟΣ, περίφημος πολιτικό;,, 
υπουργός τοΰ βασιλεως Πτολεμαίου 
τοΰ Είεργετου εις" τ. ν νόγυπτον, κα- 
τά παρακίνησιν τοΰ όποιου είφόνευ. 
σεν ό Ιΐτολευαΐνς Φιλοπάτωρ τόν ί̂ ε 
Σπάρτης φυγόντα οασιλεα Κ,λεομε- 
νην τελευταίου μισηόε'.ς ύπότοδ λ.α·ϋ, 
απεολτόη τοΰ αξιώματος,του. ΑΪην.

Σ Λ Σ ΙΓ % |Ν Μ Σ , ουτος διά «poTpfM* 
γης τον Ιουλίου Καίσαρος διώρίω*! 
καλενδίριον,

ΣΩΣΙβΚΟΣ, τραγικός ποιητής,
σκειαν, μολονότι ήτ· πρότερον φ ι- Ελλην εκ Συρακουσών, άκμάοας επί 
λ·Ρί τυυ· έγραψε περί πρόνοιας, και -■/ς  οασιλείας Ιίτ*/εμαιου *ίτ·ο? Φί- 
περί τών παρά τήν ά ξ .«ν  Υυτυχούν- χ^εΤιφου, *υγχεόμενος ΰπό πυλλών 
των ·ή ϊυστυχοΰντων εις τά ς ίπ ιχ ει- μετά  τοΰ Ιωσισιου. Α ρ ιί. . . #
ρήσεις των είναι καί ετερος Σώπα- ΣΠΣΙΚΛΠΐ' ποιητής τ ρ α γ έ ς ,  
τρος Λπαμεύς, ος τ ις  ίγραψεν επτ- Συρακούσιος, έδιδαξο δράμβτκ 73, 
τομάς πο/.λών συγγραμμάτων. ενικησεν επτάκις· είναι δε .καί αό··

ΣΩΙ’ΑΝΟΣ Εφεσιος, υιός Μ ενάν τός είς τών τραγ κών, οΐ Ιπσϊβι 
ίρ*υ καί Φοιοης. ί ζ ΐ  το 120. Μ, νομασίησαν κλειαί.



jeSlKPATHJ «οιηφής κωμίκίς, 
λλλην. -Στεο. ”

ΧβΣΙΛΟΣ, συγγραφείς τις ΐξ  Ι
λίου, διδάεκαλ.ος τοΰ AviCou, τοΰ 
όποιου συνέγρχψο καί τ ι ς  πολεμικός 
πράξεις Πελύβι

ΣΩΣ1ΠΑΤΓ02, Ιταλός δπό τήν 
Κεάπελιν ίζη το 4 ^ .  Μ. X. συνέ- 
γρειψε γρειμμκτικής δ.δασχαλ.ίαν’ 
εξεδδθη εις τήν συλλογήν των πα
λαιών Λατίνων γραμματικών.

ΣΩΣΤΓλΤΟΣ, Συρακεύσιος, πα
τήρ? τοδ Αγισια. Πίνδ.

ϊΛΣΓΡΑΤΟΑ, Αίγίνήτης, υίίς 
τοΰ Λχοδάμχντος, «ς τις απέκτησε 
μεγάλοι πλεύτη ίκ  τοΰ εμπορίου 
Ηρο'δ.
, ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ, από τήν Β-.ιωτίαν, 

περίφημος δια τήν σωματικήν αν
δρείαν του, ώ.ομάσθη. Ηρακλή;, μο
νομάχησα ς μετ* των άγριων θηρίων· 
»ζη ΐπ ι των χρόνων τοΰ Λουκιανού.

ΣΩΠΤΑΤΟΣ, περίφημος Πχγκρα- 
τιαστής, κικτ,αας ίω'εχάχις »ΐ< τούς 

Ισθμικού; καί ( νεμεκχβύς αγώνας, 
εις τούς ΠΑχούς δίς, εις τούς Ο
λυμπιακούς τρις, τούτου εύρίσ ιετο 
ψν. Ολυμπία, εις ανάριας. Πχυα* 

ΣΩΣΤΡΛΤΟΣ, περιβόητες, Χη^ής. 
Αοοκ. s

ΣΛΣΤΡΑΤΟΣ,χ Κνίδιος, περίφη
μος Λρχιτεχτων, δς τις ώχοδόμησε 
τόν πύργον ·π ΐ τής νήσου Φάρου 
*ίς την Αίγυπτον. Λουχ.
■ ΣΩΤΛΑΗΣ,, εις *ών ποιητών της 

μέσης κωμωδίας, Αθηναίος, τβ «40,

Π· X. υπήρξε καί άλλος δπό τοίχε 
τό όνομα, ος τις 4γράψε τραγωδία.’ 
βιάζονται αποσπάσματα τινχ τω* 
συγγραμμάτων του.
. ΣΩΤΑδ ΗΣ, Κρής, Ιαμβικός ς ι- 
χογράφος· κυριευτείς δ* ύπδ δαιμο- 
νος εγοαψε φλυαρίας καί άναιδείας 
εις Ιωνικήν διάλεκτον συνε γράψε 
περί τής ε’ς αδου καταβάσεως, περί 
αμαζονών καί πολλά άλλα.

ΣΩΤΗΡΗΣ Γρηγο'ριος. Αθηναίος 
'Μητροπολίτης Γάνου καί χώρας, 
άνήρ είδήμων τής Ελληνικής, Λα
τινικής καί Ιταλικής γλώττης, πε
παιδευμένος εις τήν θύραθεν καί 
τήν καθ ημάς παιδείαV *,η περε 
τΰν δεκατον.’δγδοον αιώνα. Μ. Α

ΣΩΤΗ ΙΊΛΗΣ, γραμματικός· ου- 
τος ουνε’γραψε περί, ορθογραφίας» 
Οπεμνημα εις Ομηρον καί Μαίναν- 
δρβν, υπόμνημα εις Εΰριπίδην, περί 
μέτρων, καί περί κωμωδίας.

ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ ό Ασίτης, ποιητής, 
εζη επί Διοκλητιανοΰ’ εγραψε πρός 
αντον καί έγκωμιον, Διονυσιαλά 
βιολιά 4· Βίον Απολλώνιου τοΰ 
Τυανεως, ιστορίαν Αλεξάνδρου τοδ 
Μακεδονος, καί περί τής Αριάδνης·.

ΣΩΤΙΩΝ, ωελόσοφος περίπατηττ- 
κός Ιξ Α’λεξ [ανδρείας, σύγχρονος 
Πτολεμαίου τοΰ Επιφανούς, -Λγγρά* 
ψας.'μίαν συλλογήν διαφ»Γ· ν ποιη
μάτων, Κεράς Α’μαλθείας ]  επ ιγρα- 
φομε/ην. Φαορ, ^

ΣΩΦίΛΟΣ, ΣικυώνίΟς, η βηβαϊνς* ^ 
κωμικής τής μέσης πωμωδίας, γ

ι

ι ,
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Σ&ΑΕ*·ίίΙ3Κ02, πχτήρ τοΰ φι- Αγαίοκλεους *Χ· Λχροσΰλιδος, ί'ι\
λβσόφου Σωχρχτους ί$ Αθηνών Λιογ. ·πί Εε’ρξον καί Ε'ριπίσου, «υνέγρχ- 

ΧίΙΑΤΩΝ, Κωρικός, σννεγραψε ψ« «ερί γυναικών «If Δωρικήν διά-
δράρχτα χαί χωρωδίαε, Λικτον.

ΣΩΑΓΩΝ · Συρχχούσιος, νίός τβ3

κ  ί (

Τ

*  καυτός, Ζ. Ερρής.
ΤΑΒΑα ΟΣ, Πίροης, Σκτράπτ,ς 

Ίων Σάρδεων. Ηροδ, I. 153.
ΤΑΒΕΡΝΙΕΓΗΣ, Ιωάνης, έγεννή- 

βη εις τα Παρίσι» * οΰτος ό «ερί- 
φηρος περιηγητής εις ή'-ιχιαν 22. 
χρόνων περιήλΦε τήν Γαλλίαν, Αγ
γλίαν, Ιταλίαν χαί Γερρανιαν, έ
πειτα τήν Τουρχίαν, τήν Περσίαν 
χαί τήν Αιρίαν, εσΰναξε -πολιτικόν; 
λίθους· άπε'9χνε ε’.ς- τήν Μόσχαν εις 
ηλικίαν 84. χρο’νων.

ΤΑΚΙΤΟΣ Κάιος Κορνήλιος, · -  
γεννήβη είς τήν Τερναν πόλιν της 
Ιταλίί^ , περίφηρος Ιστορικός Λα
τίνος χαί εις των ρ^αληΜριΟν άν- 
ίρων τοΰ α’ώνος τ·υ, υς τ ις διά τήν 
αζιοτητα τον «γίνε χχΐ ύπατος* οι», 
νεγραψε τήν ίβτορίαν τής Ρωρης, 
τα  ήθη των Γερρώνων χχΐ διάφορα 
άλλα ουγγράρρχτα· άπέδανεν είς 
τά ς άρχας τον δεύτερον αΐωνος.

ΤΑΚΙΤΟΣ Μάρκος Κλαυτός, *J,

τοχράτωρ των Γωραιων, έχλεχ9ιίς 
διάδοχος τοΰ Αύρηλλιανοΰ* τό S75. 
Μ. X. ίδό$η ευθύς εις τήν διοίχη- 
οιν τής επικράτειας ρέ ζήλον 'δι
καιοσύνη;, Ις τήν οποίαν εύδοχίρη- 
σε ραλίστα δια τούς σοφούς νορονς, 
χαί διά τήν άπαγορευσιν των χά
χων συνεπειών, χαί διότι κατεχλειε 
τά δηρόσια λουτρά εύδΰς ρετά τήν 
δύσιν τον ήλιου* αυτός «ρπούιζ* 
τήν γυναίκα του άπό του να σςολι- 
ζηται p i πολιτίρους λίίους καί p i 
φορερατα χρυσοϋφαντα, εχρηρνισ* 
τήν Ιδίαν του οικίαν διά* νά οίχυδο- 
ρήστι λουτρον εις άναπαυσιν τοΰ 
χινοΰ p i ίδιχά του εζοδα* χαί αφιέ
ρωσε τά χτήρατά του «ίς τον ναόν 
του Καπητωλίου, χαί πολλά αργυ
ρά σκεύη του «Ις άλλους ναούς* η . 
τον εραστής των ραίήσεων* «ις τάς 
άρχάς τής βασιλείας του ωρρη?κν 
οί βάρβαροι «ίς τήν επικράτειαν «ου, 
όίεν εχίνησε ««λερόν κατά των 
Πιρσων χαί Σχυδδν, άφοϋ Si  ?φδά-
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•εν εις τήν Τορσόν τής Κ ιλικ ίας ί -  
φονεύδη *πό τούς ίδιους το» στρα- 
τ ιω τ α ς .

ΤΑΛΑΟΣ, υ’. ’ ς τοΰ Βίαν το; χ »ί 
τή ς ίληροΰς, βασιλεύς τοΰ Αργους,
Τ - ·» * - /J »*ις των A fyovauTci>v, τ ι$  Λα&αν 

εις γ υ ια ΐκα  τήν δυγατέσα τοΰ Α - 
βαντοε, έγεννησε τον Αδραστον, 
Βαρδενοπαΐον, ΙΙρωνακτα, Μ ΐχίςέα 
καί τήν Εροφύλην. Λπολ.

ΤΑΑΘϊΒΙΟΣ, κήρυξ τοΰ Λ γα μ ·- 
μνονος εις τήν πολιορκίαν τ τ ς  Τρωα- 
δος, τιμηδείς εν Σπάρτη ώς ήρως, 
εις τον όποιον έπροσφερετο ιτη σ ιω ; 
κα ί pita -βυσία ύπό των Σπαρτια
τώ ν: Ομ.

ΤΑΑΙΑΤΣΟΤΚΗΣ Γηρολαμος, Ι 
ταλός, έσταδη διδάσκαλος τής ποιη
τική ς εις το σχολεΐον των εύγενών 
τρις Παυίας» έπ ε ιτα  διδάσκαλος τής 
Κλ’Αηνικής εις το σχολεΐον τ ·ΰ  Μι- 
λ.άνου, καί τέλος «ροφέσωρ των ω
ραίων τεχνών εις το σχολεΐον τοΰ 
'Γοοίνου· άπέδανε τό 1751 .

ΤΑΛΩϊ · υίδς τή ς Περδικος, α
δελφής τοΰ Δαιδάλου Οπό τοΰ όποιου 
τούτου εδιδάχδη τήν άγαλματοποι- 
ι« ν , οπινοήσας, ώς λ έγ ε τα ι, τον 
πρίονα" παρατηρών το ρεγχος των 
όψαρίων, εφεϊοεν αότό τό οργανον* 
τόν κεράμιον τροφόν, καί αλλα χρή
σιμα εργαλεία τή ς λιδοςοϊκής τ ε -  
γντ,ς, δια τα  όποια φδονηδε.ς ύπο 
τοΰ Δαιδάλου «κρτ,ανίσθη ΰπ αΰτοΰ 
από τήν Α" κρόπολ.ιν των Αθηνών ο  

τάφος του ενρισεετο ίν  τή  άκρο-

πολει, και βτιμάτο υπό ·ών κατοί
κων, ώς Ηρως. Απολ Αννος & « ί-  
γύπτιος, λεγουσιν ότι πρώτος έριο, 
ρε τήν κατασκευήν τοΰ φούρνου. Ο 
Ερεχδεύς βασιλεύς των Α'δηνών, μή 
δυνάμειος νά περιπατήσω, έπενόηο» 
τήν άμαξαν. Εϊμολπος ό Αδηνκΐος 
λεγουσιν πρώτος ότι μετεφΰτευσ* 
δένδρα, καί τά έμοολίασεν. ,

ΤΑΜΕΡΛΑνΟΣ, Αΰτοκράτωρ των 
Ταρτάρων, καί εις των πλέον περί
φημων καταχτητών, όσοι εφάνησαν 
εις τόν κόσμον· χατήγετο από πο- 
ταπήν οικογένειαν· μέ τήν ανδρείαν 
του καί φρόνησιν έκυρίεοσε σχεδόν 
όλην τή ν  Λσίσν, Τσρτσρίαν, Περ
σίαν, Μεσοποταμίαν, καί άλλα διά
φορα μέρη· ή περιφημότερα νέχη του 
•στάδη εκείνη τοΰ Σουλτίίν Μπε- 
γιαζίτη τό 1 4° 2 · ®ς τις επεσεν αιχ
μάλωτος, καί τόν μετεχειρίσδη μό 
μεγάλην γλυκότητα· τό 1^05. ήδέ- 
λη*ί νά τόν έλευδερώαη, καί νά τον 
χαρίση καί τό βασίλειον, καί αίγ 
φνης άπείχνεν εις ηλικίαν 71. χρό. 
νων άφίνων παραγγελίαν εις τούς 
παϊδα; του νά κυριεύσουν τό επ ί- 
λοιπον μέρος του κοσμου ουτος ετι 
ζών έχάρισεν είς τούς υιούς τοΰ 
Αΰτοκράτορος Μπεγιαζήτη , ένα ά(ω 
κετόν μέρος τή ; βασιλείας τοδ πα- 
τρός των.

ΤΑΜΩΖ, Αιγύπτιος εκ τ ί{  Μεμ· 
φιδο, Σατράπης τής Ιων&ί» * · ι 
μετά ταΰτα ήγεμών τ · ϊ  ςολου Ευ
ρού τοΰ Νεότερη?, ·*«·*
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ΤΑΝ0Ϊ11Η3 *Βερναρο·,, Ιταλός 
fciti τήν Τοτκάνην, ένδοξος πολιτι
κός, καί πρώτος σύμβουλος του βχ· 
πλεως της Νεχπόλεως διά 50. χρό. 
νους" διά τοΰτο επωνομάσθη είς των 
μεγαλητερων συμβούλων τοΰ αίω- 
νός too' ύπερατπίζετο μεγάλως τήν 
παιδείαν* άπεθ*νε το 1735, εις η
λικίαν 85 , χρόνων.

■ ΤΑΤΣ1Λ102, Λουί'ζης, Ιταλός, 
από τήν Τοσκάνην, κάλλιο-ος ποι
ητής, ός τις είς ηλικίαν 25 . χρό
νων έού-δεσε μίαν κωμωδίαν έπτ 
γραφομεν ην ό Βενδεμιάτωρ" ό ΰπο- 
βασιλεύς της Νεαπόλεως τόν έκλεξε 
κριτήν τής Τάϊτας, όποιι καί άπε* 
Save.
• ΤΑΝΤΑΛΟΣ, υιός' του Θυε'στου, 

πρώτος άνήρ τής Κλυταιμνήστρας, 
φονευθείς ύπό τοΰ Ατρε'ως το 1019, 
II. X.

ΤΑΝΤΑΛΟΣ, Βασιλείς τής Φρυ
γίας, περιβόητος διά τά πλούτη 
•τρυ* οί αρχαίοι είχον παροιμίαν, 
τά  Ταντάλου χρήματα· ουτος ογεν- 
νησε τόν ΙΙελοπα έκ τής γυναΐ/.ός 
του Εΰρυανάσσης, καί τήν Νιόβην. 
Πίνδ.

ΤΛΣ1ΛΗΣ, στρατηγός τοΰ Μι- 
ίριδάτου" ουτος άπό τήν Μακεδο
νίαν ήλθεν εις τήν ©ισσαλίαν μέ 
100000 χιλιάδάς στρατιώτας, ο
σίου ή/ωθη μ'ε τόν Αρχέλαον.
' ΤΑΙ'ΚίΟΝΗΣ Κυπριανός, Ιταλός, 

άπό τήν Φλωρεντίαν, σοφός, ιατροί, 
έκαμε νιας ανακαλύψεις είς τά Ια

τρικά, καί νεον τρόπον οΐς προφυ
λάξεις τινάς τοΰ νήματος* άπ ιίχνί 
τό 17φ8. είς ηλικίαν 73, χοονων.

ΤΑΙ’ΚΤΝΙΟΣ ό Πρίσκος, βασιλεύς 
των Ρωμαίων, άνέβη είς τόν θρονον 
τσ 615. Π. X. Ελλην τό γε'νος· 
όγεννήθη είς τήν Ετρουοίαν, πολίν 
τη; Ταρκυνίας· πλούσιος 4έ κατόι 
πολλά καί φιλοτιμηθε'ις ηλθεν έΐς 
την Ι’ωμην, καί διά τας αρετάς του 
«κρίθη άξιος τεϋ νά γένη διάδοχος 
τοΰ Αγκου Μαρκιου* ούτος διά νά 
άντααειψη τόν συνεργησαντα είς 
*ύτό άπεκατε’στησεν ετι 100. Γε- 
ρουσιαστάς τής δευτόρας τάξεως 
καί μετά ταΰτα κα,τεπολεμτ,σε τούς 
Λατίνους μέ νίκην λαμπράν, ίιαί 
είς καιρόν άρμοδιον έπειτα ω’κ.ιδο- 
μησε τά τείχη τής πόλεως μεγα
λοπρεπές, καί έπραξε καί &λλ« 
πολλά αξιόλογα έργα· έφονεύθη τε'- 
λος άπό τους υιούς τοΰ Αγκου Μαρ- 
κίου τό 577. ζήτας έτη 80. καί 
βασιλεύσας 37.

ΤΑΓΚΓΝΙΟΣ ό Αλαζών, έβδομος 
βασιλεύς, ί'.αβεν είς γυναίκα τή» 
Πιουλίαν θ.γατίραν τοΰ Σερβίο'υ 
Τουλλιου έκ τοΰ βασιλεως των Ρω
μαίων" ή επιθυμία τής βασιλείας 
τόν έβιασε νά φονεύση τόν πενθε- 
ρο> του τό 533. Π. X. και ούτως 
άνε’βη είς τόν θρονον φονεύαας δια
φόρους άπό τήν Γερουσίαν έκ των 
ωλουσίων μέ διαφόρους προφάσεις' 
έκτισε ί έ  τόν ναόν τοΰ Διός" ένδ 
δέ είργάζοντο εύοεθη μί* κεφαλή
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άνδρόπου τίνος όνοαβζομενου Τολιου 
βαμμένη ΐπο  το αίμα" και εκ του- 
του βλαβεν δ το’πος τό όνομα Κα- 
πιτώλιον' μετά ταυτα κατεδαπά- 
νησε τον δημο’σιον δησαυρόν, καί διά 
νά καταπαύση τα παράπονα των 
ανθρώπων, έκήροξε πόλεμόν κατά 
των 1'ουτούλων· ένασχολούμενος δε 
είς τήν πολιορκίαν τής Αρδίας πέ- 
λεως αυτών, ένικηδησαν οί Ι’ωμαϊοι 
κατά κράτος, εκδικούμενοι τήν α
σέλγειαν του Σεξτου, υίοϊ τοΰ Ταρ- 
κυνίου βασιλέως, πρός τήν Λουκρε- 
τίαν αρχόντισσαν, σύζυγον τοΰ Κολ- 
λάτου, καί κλείσαντες τάς πύλας 
της πόλεως άνέτρεψαν τό» δρονον 
tSu,  το 509. Π. X. οίεν καταφυ
γών εις τήν Τοσκάνην δέν ώρελήδη, 
καί διά τούτο έβιάσδη νά καταφυ* 
γη εις τον οίκον τοΰ Αριστοδήμου 
ήγεμόνος των Κούμων εις τήν Κομ
πανίαν, οπού καί άπεθανε.

ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ ή κ α τ ’ άλλους 
Μεϊμουρχαν καλούμενος, διότι ην 
χω λές, τό γε'νος Μ ασαγέτης, υιός 
άνδρώπου ιδιώτου, Σαγγαλή ονομα
ζόμενου, πρώτον Ιπποβοσκός ήν, έ 
π ε ιτ α  μέ άλλους συμφωνήσας ές-ά- 
βη επιτήδειος νά κ λ έπ τη  ίπ π ο υς , 
υποζύγια καί πρόβατα' όστις ερχό
μενός ποτέ εις μ ιαν μάνδραν διά 
νά κλέψη ζώ α , κα ί γνωοδείς από 
τούς οίκίους, έπήδηοεν από τα  τ ε ι-  
χ^η, καί ούτως εσπασε τον ποδα του' 
τελευταΧον δε εις τοσοΰτον ύψος τυ. 
χης ίφδασεν, όπου εγινεν αύτοκρατωρ

Σκυδων, όστις όρμνας *1ς *ή» Α
νατολήν ίκυρίευσεν εις ολίγο» καε* 
ρόν πάσαν τήν Ινδίαν καί τήν Περ
σίαν* καί καδώς τό όνομά του Ιγ ι- 
νε θαυμαστόν είς πάντας, ούτως 
ίγινε καί φοβερός καί εΰλαβητός εΐς 
πάσαν τήν Ασίαν, καί ώς θεός »νο· 
μίζετο· οδεν καί πολλά εδνη συνε_ 
τρεξανείς αυτόν διά νά διχφεντενδώσι,

>·ι » » > Τ ’ i t{χεταςυ των οποίων ην κ%ι ο ay to -
κράτωρ Ιωάννης ό Παλαιολόγος, ο
πού συνέτρεξε ζητών βοήθειαν* Εναν
τίον τοΰ Μπαγιαζίτη αότοκράτορος 
των Τούρκων είς τήν Ασίαν, καί 
το'σον ενήργησεν, ώστε ό Ταμερλά- 
νος τ<>> έκήρυξε τον πόλεμον, πέμ- 
ψας προς αυτόν πρέσβεις, τους ό
ποιους ό Μπαγιαζίτης δδέχδη# με 
πολλήν καταφρόνησιν, καί ώς ούδεν 
ψηφιζων αυτόν έσύκωσε τήν σίολιορ- 
κίαν από τήν Κωνσταντινούπαλίν, 
καί έκίνησεν εναντίον τοΰ Ταμερ- 
λάνου με 300. χιλιάδας ίππεϊς καί 
200. χιλιάδας πεζούς είς τήν Καπ
παδοκίαν διά νά συναπαντήση τόν 
έχδρόν, τοΰ οποίου το στράτευμα 
ήτον πολύ περισσότερόν. Λέγουσι 
δ ίι ότι ό άριδμός του άνέβαινεν εως 
400. χιλιάδας ιππέων καί 600 χι- 
λιάδας πεζών· καί έλδών είς πόλε
μόν πλησίον είς τό οοος Στέλα, και 
συγκροτηδείσης μάχης εγινε μεγί
στη αιματοχυσία είς τά δύω μερΛ 
δανατωδεντων περίπου τών 3 0 0  χ ι
λιάδων, Τέλος πάντων το στράτευ
μα των Κριμέων Τατάρων, οπού ή 
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τβ με τον Μπαγιχζίτην άπεστατή- 
σ«ν εφυγε καί ή'ώ9η με τον Τα- 
μερλανον* 29εν εις τόν δεύτερον πό
λεμόν Ινΐχή9η κατά κράτος τό ς·ρά- 
τευμα τοΰ Μπαγιαζιτη χαΐ αίχμχ- 
λωτία9η ο *διος· χαΐ έφε'ρ9η ενώπιον
τβΰ Ταμερλάνου , όστις 4φ* ού 
τον εδεχ9η με εύμε’νειαν το/ τ,ρώ
τησε νά τόν εΐπη, ό’τι 1ν ή τύχη 
ήίελεν αυτόν παραδώση s’ ;  χεΐράς 
του αιχμάλωτον, τ ί  ηβελε τόν κά- 
μ·Τι} καί £ Μπαγιαζίτης με αν9ά- 
Ιειαν τοΰ λεγει, οτι &ν τοϊτο ηιε- 
λεν άχολουδήση, η9ελε τόν κλείση 
iitl ζωής του εις ενα σιδηροον κλω· 
βίον. Τοιαύττ κύΟάδια χαΐ σκληρά 
άπόχρισις άναψε τόν βυμόν τοΰ Τχ- 
μερλάνου» χαΐ εΰβύς επρόσταξε νά 
■γένη χατά τήν άπόφαοίν τον, νά 
τόν βάάλωσι» εις ενα κλωοίον σι- 
δηρούν, χαΐ οδτω τόν ίπ/ριτριγύρι- 
ζεν εις «αοαν τήν Α σσ», διά κοι
νόν δι'αμα, μεταχειριζόμενοφ αύτέν 
όια σκαμνί πάτων επάνω τον όταν 
άνε'άαι/εν εις τόν ίππον τον τήν δέ 
γυναίκα τον τήν βασιλοπούλαν τη ; 
Πιρειβς τήν μετϊχειρίζετο ώς σκλά 
€*ν, χαΐ δΐ αισχύνην τοΰ Μπαγια- 
Ι ,-«η> τήν ε ία ν ι καί υπηρετεί εις 
τχν τράπεζαν γυμνήν ϊως εις τήν 
ρ,εοην ενώπιον τοΰ δνστυχοΰς Μπα- 
γίαζίτη, όστις πολλά τήν ήγάπα1 
ταΰτα ειδών £ Μπαγιαζι'της, από 
τήν Ιλ'.ψΐν T»u, ^χτύπησε βφοδοώς 
την «εραλήν το·.' · ΐί «ά σιδηρά νοΐί 
'χ^ωβΐεν χ«τ ε5»-··ή δπίΐάήο· Ιό

£ Ταμίρλανος περί τον δε'χατσν *#»
ταρτον αιών %. Μ· X,

ΤΑΡΤΑΑΙΑΣ Νικόλαος, ίγεννήΐη
εις τήν Βριξιαν, πόλιν τής Γερμα
νίας, τό 1 οΟΟ. περίφημος μ«9ημα. 
τικός’ συνεγραψε βιδ/ία πιρΐ πο
λεμικής χαΐ μηχανικής, καί μίαν 
μετάφρασιν τοΰ Εΰνλείίους μό σχό
λια· άπεβανε τό 1557.

ΤΑΡΤΙΝΗΣ Ιωσήφ, Ιταλός, εις 
των μεγαλητόρων μουσικών τό σύγ
γραμμα του πιρΐ μουσικής τώ ό- 
προξενησε μεγάλη·/ φήμην ε!ς ολην 
τήν Ευρώπη/· ε’σΰνίεσε καί άλλα 
διάφορα μουσικά μέύποληψιν άπε- 
6ανε τό 1/70. εις ήλιχίαν 78 χρόνων.

Τ ΑΣ Μ ΑΝ Λβελ, Ολλανδός τό γό
νες, άριστος περιηγητής τοδ δέκα
του όδόόμου αΐώ/ος Μ. X. άνήρ 
περιβόητος καί τολμηρότατες. Οΰ- 
τος έςεπλευσεν άπό τού λιμένος 
τής Παταυίας, εις άναχάλυψιν τό
πων επί τά μεσημβρινά μιρη1 εύ- 
ρε τά άνατολιχονοτεια παρα9αλασ· 
e ta  τής νε'ας Ολλανδίας χαΐ ώνό- 
μασεν αυτά Βανδιμιαν γην, ή όποια 
μετά ταύτα εόρεδη ότι ητο νήσος 
μεγάλη διηρημένη άπό τής νεσς 
ΟλΛσνδας ό·ά τοΰ Βασίου πορίμον. 
Πλεύσας δε άνατολιχότερον, tup» 
γή ,τ ινχ  μεγάλη/, καί ώνόμασεν 
αυτήν Στάα τενλάνδ, ητις είναι 4 
νυν Νεα Ζεελανδία* τό δε 1643. L  
νεκάλυψι τάς νήσους Πιλστααρτ* 
Μιδδελβοΰρ* Αμσ«(ρδάμ, ααΐ Βό- 
τερδβ-μ, *·1 έηεστρεφε»'. »"< *ή>>
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Πατκυϊαν, άπήντησε τήν Νε’αν Βρε- τ ά ; β*ι*ί· T P *fii» ίιδ·χθ·ί| ami 
τανίαν εγραψε τά ; αΰτοΰ TrsptTrj - into τον Ιουστίνον τον μάρτυρα, τ τ9  
γήσει;" *ζΐ} περί το 1670, Μ. X. όποιου εγινε καί οπαίο;, άποίαλώ* 

ΤΑΣΟΛΗΣ, Αλέξανδρο;, Ιταλό;, τήν εθν.χήν θρησκείαν, ώστε εγινσ 
κάλλιοτο; ποΜ)τή;· ίατάθη σύμβου- καί περιβόητο; *1; την εκκλησίαν* 
λο; τοΰ Δουκό; τή ; Μοδίνα; ε ί; έξόδωιε καί συγγράμμ/τα ύπέρ τΰν 
την Ιταλ ίαν συνόγραψε ίιάφορ* χριστιανών κατά τΰν εθνών, αλλα 
ποιήματα· άπε'θανε το 1635. μετά τό μαρτύριον τοΰ ίεροΰ Ιου-

ΤΑΣΟΣ Βερνάρδο;, Ιταλό; από στενού ίμισηθη καί αυτό; άπο τον 
τήν Βίργιμον, χάλλιστο; ποιητή; Κρήσπον καί χατετρόχθη θανασίμει;·* 
λβρίκό;· εξεδωκε συγγράμματα ποιη* άφοΰ ίό ίπροοτάτευαεν αρκετόν και· 
Τικά* άπεδανε τό l5t>'9 , ρόν εΐ; τό χριστιανικόν σχολεϊον τή ;

ΤΑΣΟΣ Τορκονάτο;, υίό; του α- Ι’ώμηε» άνεχό.ρησεν εί; τήν Συρίαν, 
νωθεν, ίγεννήθη εί; τό Σουρίντο, καί εγινε/ αρχηγό; μια; νε’α; αί· 
πάλιν τη« Ιταλία ;, τό 1544 έτά ρίσεω; το 12. ετο; το» Καιααρο; 
δη ό Πρίγ (< ψ των Ηεωΐκών ποιη- Μόρνου Αντωνίου, κα! ηυξκνε πχρ* 
τώ» Ιταλών* το σύγγραμμά του ί -  pr, i .x τοΰ; οπαίου; του’ συμπεραί· 
πιγραφ ομενον Ιερουσαλήμ ελ.ευθερω- νου/, ότι απίθανε τό 176. 1C, X» 
μέ<η, τθ* άφήκε μίαν δόξαν άθάνα· Τά ουγγοάμματά του ήσαν πολλά 
τον* άπεθανεν ε ί; τήν Ρώμην ίυ* χατά τήν μαρτυρίαν των δισασκα— 
στυχε'στατο;· ούτο; ί  περίφημο; λων τη ; εκκλησία;" σώζεται ενα; 
ποιητή; εστάθη πολλοΰ; χρόνου; εί; λόγο;, τον όποιον συνεγραψε μετά 
τό νοοοχομεΐον των τρελών διά προ- τον θάνατον τοΰ Ιουστίνου, ε ί; τόν 
στχγή; τοΰ Α'λφοναου Δουκό; τη ; όποιον άποδεικνύει ϊτ ι  οί Ελληνε; 
♦ερρ άρα;, οπού έσΰνθεσε τό ποίη- ελαβον τήν φιλοσοφίαν των από τού; 
μά του, διά τοΰ όποιου εμεινε τό βαρβάρου;, καί ότι εκείνη, τήν ό· 
ονομά του αθάνατον, ποιαν έδεχδησαν οι χριστιανοί από

ΤΑΤΤΙΑΝΟΣ, από τήν Συρίαν, τού; έβραίου; είναι αληθή;* αί άρ« 
ίγεννήθη εί; τήν Μεσοποταμίαν, χαί όμω; ταΰτη; τή ; ομιλία;, εί* 
ηιον έκδοτο; εί; τά ; Ελληνικά; ί -  ναι από τό σύστημα τή; αίγυπτια· 
πιστήμα;, χαί εί; τήν Πλατωνικήν κή;, ΠυΙαγορική; καί Πλατωνιχή; 
φιλοσοφία/* διά τά ; πολλά; του φιλοσοφία;, από τη; όποια; εγινε* 
«εριηγήοει; απόκτησε μεγάλην γ<ώ. ή αΐρεσί; του" μεταξύ των συγγραμ· 
σιν όλων των μυστηρίων τη ; λα* μάτων του είναι καί τό είαγγελιον 
τρεία; τοΰ βιοΰ όλω/ των εθνών, του, ε ΐ; τό όποιον απερριπτο π£· 
•εεήγον εί; τήν Ρεόμην χαίΑνεγνωσε «αν τήν εκ σπόρματο; Δαβίί κατά



«άρκχ γενεαλογίαν τάΰ Τησοϋ Χρι- 
«τοΰ* έζεδέθη δό ό λογος πρός τούς 
Βλληνας έν Οξωνία τό 1700. καί ή 
•βαγγιλιχή αρμονία έν Βασιλεία το 
1555. καί έν Παρισίοις το 1624, 

ΤΔΤΤΗΣ Γιάκομος Ιταλός, από 
την Φλωρεντίαν, περίφημος άρχιτί- 
κτων· ουτος εκτισε τήν εκκλησίαν 
τοΰ άγιου Ιωάννου των Φλωρεντινών, 
χαΐ εις την Βενετίαν τά παλάτιον 
της βιβλιοθήκης, καί διάφορα «λ - 
λα κτήρια" ίζη το  1500, απίθανε 
εις Ηλικίαν 91. χρόνων,

ΤΑΧΕΓΑΟΧ Upοκήροξ, τό γένος 
Γάλλος Ιησουίτης, ένδοξος άνήρ τοΰ 
αίώνός τοο* εζη περί τό ΐ000. Μ. X. 
Περιήλθε διάφορα με'ρη, καί έξε- 
«κέπασε πολλάς νέας ανακαλύψεις* 
ή περιήγησις αύτοΰ τάσσεται μετά* 
ξΰ των έπισημων περιηγήσεων.

ΤΑΧΩ2, βασιλεύς τής Αίγυπτου, 
σύγχρονος Αρταξέρξου τοΰ Μνήμο- 
ν·ς, κατά τοΰ όποιου κινήσας μίαν 
•πανιεστασιν διά ταΰ Αγησιλάου 
στρατηγού των Λακεδαιμονίων* Ινώ 
δε Ιπολε’μει είς τήν Φοινίκη», οί εν 
▲ίγύπτω άναγορεύσαντες βασιλε'α 
τόν Νεκτεναβώ έδιωξαν *κ τοΰ θρό
νου τον Ταχώ, ος τις βιασθείς να. 
φυγή είς τήν Περσία», διωρίσίη ςρα. 
τηγος κατά τής Αίγυπτου ύπό τοΰ 
Μεγάλου βασιλε'ως. Απολ,

ΤΕΓΓΙΊΟΧ, βασιλεύς Λ’ρχαΐοςτής 
Θράκης, υποδεχθείς τό» Ευμολιτον, 
καί δοΰς είς γυναίκα τήν θυγατέ
ρα του είς τόν υιόν του Ισμαρον* με

τά θάνατον ίφήκεν αυτόν διάδοχον 
τοΰ βασιλείου, Α’πολδρ.

ΤΕΠΈΣΙΑΣ, Θηβαίος, περίφη
μος μάντις τής ηρωικής έποχής 
τών Ελλήνων, ός τ ις προεϊπε περί 
τής μελλούσης ΰπε(#οχής καί αν
δρείας του Ηρακλέόυς ετ ι οντύς είς 

» » *.* *- τα σπαργανα·
ΤΕϋΠΙΙΧ, υιός του μεγάλου Κό

ρου καί εύνους Δαρίου τοΰ ϊσ τά - 
σζου* Ηροδ. '**

ΤΕΛ Γουλιελμος. εΓς τών πρώ
των αρχηγών τής αποστασίας τών 
λβισέρων* τό 1507. έφονευσαν τόν 
Γρίσλερ διοικητήν των, άντί τοΰ 
Λΰτοκράτορος Αλβέρτου* ουτος I 
Πρίγγιψ ήθε'λησε νά παιδεύση τούς 
αρχηγούς τών αποστατών, άλλ’ αυ
τοί τόν έφονευσαν* ό Δοΰξ Λεοπε’Χ- 
δος εσύναξε νέον στράτευμα ζ Ο  χ ι- 
λ.ιάδων, και εκινησε κατά τών α
ποστατών, αϋτοι δέ έστάθησαν είς 
μέρος οχυρόν, ώς οί Λακεδαιμόνιοί 
είς τάς θερμοπύλας, καί έ»φ ήσαν 
μόνον 4. χιλιάδες ένίκηβαν 500. 
χιλιάδας Αυστριακούς.

ΤΕΛΑΜΩΝ, υιός τοΰ Αιακού έκ 
τής Εΰδη'ίδος, καί αδελφός τοΰ Πη- 
λέως* ούτοι φονεύσαντες τόν μικρόν 
αδελφόν του Σωκων, έδιώχθησαν άπό 
τήν Αίγιναν άπό τόν Αιακόν, καί 
I Πηλεΰς ΰπήγεν, ως εϋρηται, είς 
τήν Φθίαν, ό δέ Τελαμών ήλθεν είς 
τήν Σαλαμίνα εις τόν βασιλέα Ι υ . 
χοέα, κσί επειδή ητον άτεκνος τόν 
άφήκε καί διάδοχον μετά τόν θά-
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νατόν του* ,,ελθών *M μετά του H-
ραχλίους »!ς την Τρωάδα, καί ά
ρια τεύσας κατά τοΰ Ααομέδοντος, I-  
λαβεν εις αμοιβήν της ανδρείας του 
την θυγατέρα, του Ισιόνην.

ΤΕΛΕΙΣ, περιβόητος τ ις  άδδη- 
φάγο; 4ν Αθ ήναις. Αριφοφ.

ΤΕΛΕΔΑΜΟΣ, άρχεΐος τ ις , i -  
παδός τοΰ βασιλέως των Μακεδόνων 
Φιδππου. Δη μ.

ΤΕΑΕΣ1ΚΙΆΤΗΣ, Κυρηναΐος, νι- 
κ·ήσας εις τούς Πυθικοΰς αγώνας. 
Πινδ.

ΤΕΑΕϊΣίΑΣ, αδελφός τοϋ βα- 
σιλε'ως Αγησιλάου έκ Σπάρτης, «ις 
των γενναιότερων Λακεδαιμονίων 
στρατηγών, gsvoqj.

ΤΕΛΕϊΤΙΊΑ, Ελληνίς, από τήν 
Σπάρτην, μήτηο τοΰ Παιδαρε'του· 
αυτή μαθουσχ άπο τινας φυγάδας 
Χιους, οΐτινες άνεφερον προς αυτήν 
κατηγορίας κατά τοϋ υιοϋ της, α
μέσως έγραψε πρός αϋτέν, ή v i i -  
πιστρεψη επαινετός εις την πατρί
δα του, ή νά μειντι πάντοτε εκεί ά- 
«τηλπισμενος τοΰ να ξανχϊδη τήν 
πατρίδα του.

ΤΕΛΕΩΝ, υιός τοΰ Ιωνος, εξ Κ-  
θηνών, άντρ της Ζευξίππης, εκ τής 
δποίας εγεννησε τον Βούτην Αργο
ναύτην, εξ ού ώνομάοθη εν Αττική 
μια των τεσσάρων αρχαιότατων φυ
λών Τελεοντες. Εύρ.

ΤΕΑΑΙΑΣ, μάντης εξ Ελιδος» 
δια του στρατηγήματος τοϋ όποιου 
«νίκησαν ποτέ ο{ Φωκεΐς έ-ν χαιρΦ

νυχτός τοΑς θεσσαλοΰς, όρμήσβντ'ίς 
χατ κυτών έξακόσιοι, οί βράτοΐι%-
φοδ άλειψαν Sαυτούς καί τα  ίπλα  
τών μέ γύψον. Ηροδ.

ΤΕΑΛΟΣ, Αθηναίος τ ις ,  τόν δ- 
ποϊον δ Γελων παρίστανε εις τόν 
βασιλε'α Κροϊσον, ος τ ις  ζήτας εθ» 
τυχώς έν τη μετρι'α αύτοΰ κατα
στήσει καί πολεμίσας μέχρι τέλους 
γεννκίως υπέρ της ελευθερίας τδ ν 
συμπολιτών του, έλαβεν ένδοξον θά
νατον, ταφείς διά δημοσίας Λαπά* 
νης τών Αθηναίων. Ηρόδ.

ΤΕΜΠΕΣΤΗΣ Αντώνιος, Ιταλο'ς 
άπο τήν Φλωρεντίαν, ζωγράφος, καί 
γλύπτης ένδοξος* αί εικόνες του εί
ναι ζωηραί, παρασταίνουσαι μάχας 
με μεγάλην εντέλειαν* άπέθχν· τα
1630.

ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ Πούολιος, Αφρικα
νός ένδοξος, ποιητής κωμικές* ε- 
γεννήθη- εις τήν Καρχηδονα τό 170, 
Π.Χ. συνεγραψε πολλάς κωμωδίας, 
άπό τάς οποίος μόνον εξ άπεάώίη™ 
σαν, έπιγεγραμμέναι μέ ελληνικά ο
νόματα' έξεδόθησαν εις τά Παοί- 
σια τό 1627.

ΤΕΙ’ΠΑΝΔΡΟΣ, περίφημος ποιη
τής Ελλην, καί άριστος μουσικός' 
έγενντ,θη εις τήν Μιτυλήνην, εφά* 
?η πρώτος ος τις έλαβε τό βραβειον^ 
της μουσικής εις μίαν εορτήν εις 
τήν Σπάρτην* ούτος διά να *κτει- 
νη τήν φωνήν τής λυρ*{ T0U έπρο- 
οθεσε μ ίαν χορδήν, 4λλ’ οί Ιροροί 
τόν κατεδίκχσχν εις τοϊτο, και διά
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εεαιΙείαν Ιδήμευσαν την λύραν του' 
Λέγουσινότι εις τούς τίσσαρας 2/. 
δόξους τη ; μουσικής αγώνας τής 
Ελλάδος ελαβε καί τ λ  τε'σσαρα 
βραβεία, καί οτι έκράχθη από τούς 
Χπαρτιάτας Six να χαταπρχννη 
μίαν ταραχήν, τήν όποιαν ειχο* 
μεταξύ των, ος τις μ« τήν γλυκύ
τατα τής μουσικής το υ, με τούς ω
ραίους στίχους του, τούς χατεπράίί- 
νε χαί εφιλιώ^ηοαν' εζη το 6 .̂7. 
Π. X.

TE? ΓΟΤΛ1ΑΣΟΪ, υιός Κεντυρίω· 
νος, φιλοσοφος χαί μςτωρ ε.δοξος 
από την Ηαρχηδόνα· εζη τό 4 1 0 , 
Μ. X. τό σύγγραμμά του επιγρα- 
φομεναν άπολυγι* των χριστιανών 
είναι « ' άπο τα σπάνια συγγράμ
ματα δια την μέίησιν καί εϋγλωτ- 
Τ ί  . α ν .

ΙΕλΤΑί, Πέτρος, Ιτχλός, από 
την Λουχαν, περ φημος ζωγοάιρσς* 
τα ποηματά τον χαιρουσι μεγχνην 
ύτο/.τ,ψ..· άπεάχνε το 1/4U εις ή· 
λιχιαν 40 χρο.ιον.

ΤΕΧΤΗΧ Φούλβιος, Ιταλός, σο
φός ποιητής, εμίμεΐτο τους χαλη· 
τί’ρους ποιητά; Ελληνας »»* Λα
τίνους· συνέγραψε «βιοτικά' άπε- 
•ανε το 17^8.

ΤΕΧΟΓΓ, Αδτοχράτωρ της Κι- 
νας» εστάθη μ« μεγάλα προτερή
ματα· ηγαπχ τάς ε’πιστήμας, ε- 
•ύβτησε εις το παλάτιον του μίαν 
Ακαδημίαν άπ· τούς πλέον πεπαι
δευμένους διίατχάλους τοΰ βασιλείου

του, κα! οχολεΤο* ’της πολεμικής, 
εις τό όποιον εγυμνάζετο καί αΰτός 
όμοΒ μό τούς οτρατιώτας' μίαν η 
μέραν εις των αξιωματικών του 
πχρεστησε τόν κίνδυνον είς τον ο* 
ποιον αυτός εΰρίσκετο μεταξύ το* 
σούτων στρατιωτών, αυτός δε απε- 
κρίΟη, ότι εγώ νομίζομαι ώ; πατήρ 
των, καί πώς είναι δυνατόν νά φο
βούμαι μεταξύ των παίδων μου'*εζη 
εις τάς αρχάς τοΰ όοδόμου αιώ- 
νος. Μ. X.

ΤΕΤΙ1ΚΟΣ Γάϊος ϋιεεβοΰριος, 
κατήγετο άπό ύπατιχήν γενεάν, ίλ α -  
βε δέ τήν έπ ιςασ ίαν τής Α χυτχινης, 
με’ρους τής Γ α λλ ία ς , μετά  ταύ»α  
εχηρύχθη αύτοχράτωρ των I άλλω ν, 
των Ισπανών, και των Βρετανών· 
επειδή δμω; δέν ήμπόρει νά ΰπο. 
φίρη τάς άκατχπαύστους στάσεις 
τώ< στρστ 'ω τώ ν, έγραψε πρός τον 
Αύρηλλιανόν νά τ<*> παραδωστ1 τας 
επαρχίας, ος τ ις  ευθύς τάς παρε- 
δωχε, έπανελθών δε εις την Γωμην 
ε.·.αβε παρ αύτοΰ μεγά ην εί-ο ιαν 
καί την διοιχησιν τής Λουκανιας 
εις την Ιταλίαν άπε’θχνε* εις βχ- 
θύτατον γήρας, χαί άφήκεν υίον α -  
ζιον τοΰ πατρός.

ΤΕΓΘΡΑ2, αρχαίος βασιλεύς τής 
Μυσίχς εν τή μικρά Α σι», ος τις 
ύποδεχ9είς εις τήν χώραν του τήν 
Αυγήν θυγατέραν του βασιλέας Α- 
λεοΰ εξ Α ρχαδίας, τήν υίοθετησεν» 
άναθρέψας παρ αΰτμ καί τον παί- 
δ* της Τηλεφον, τόν εποΤον νυμ-
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ά*ΰ**ς μ» τΐι* βυγατορα tew Λργιβ.
πην άφτ,χο μοτά βάνατον ΑιάΑοχον 
τβϋ βασιλείου τον. Απολίρ.

TZBTZHS Αλέξιος οξ Ιωάννινάν, 
εΙΑήμων της Ε λληνική  Αιαλοχτον,
■neιταιίευμενος εν τή ftXoaovix , 
γραμματικός *α! ποιητής αριστος’ 
«υνίγρνψί πο’.ητιχνν γραμματιχήν 
πλτ,ροστάττ,ν, χνο χΑοτος οτελούτη- 
οε το 1/50. Μ. X.

ΤΗΛΕΓΟΝΟϊ, Ζ Oiuaotip
TllAEK\Oi, „irc τοΰ Λρχί/άου, 

βασιλεύς τής Επαοτη; ττερι το 330 
Π. X φονονόείς ύπό των Μισηνιων·
I t  paS .

Τ|IΛ ίϊΜ ΑΧΟΣ, Ιθακήσιος. υί ί  
το» ΟΑνσβεω; ·χΐ τής Π ' ο νης■
• TXv i tAiOOsic χνεχω.ηβϊν 4r© 
την Ιόάχην Αιά τον πόλεχον τή . 
ΤρωχΑος, χφ ίχε τόν Τηλεμα/Ον Sft-  
φνζ μιχcnv νπό τήν επ-σχιψ ν τής 
ρητρος τον Πηνελόπης· αφοί Αέ £- 
φΙ)3»ν εις νεανικήν ήλ·χιχν, μ ή Αν 
νάμε,ο, ν* ύτοριρη τά χτοπ* χ·.. 
νήματα των μνηστήρων τής μητρος 
τον. άνεχωρτ,σι κριφιι,ις άπο τή’· 
Ιάάχην, χχι υπήγ* ζητών τον πχ ' 
τερ» τον, «υνοΑενμ!γος με τόν Μεν- 
τορα ( ιότος ήτον φ ι/oe π.βτός του 
ΟΑυβοεως)' τέλος μετά πολλάς Αυ- 
« ε  οχιάς καί ταλαιπωρίας όπου »Αο- 
χίμασίν, tope τόν πιόητον τον π «- 
■tspa, μετά τον οποίου {τιμώρησε 
«·»ς  αναίσχυντους {χείνον; μ»ηςή- 
ρβ-, τής μπορείς τον Πηνελόπη;· Ζ 
O iiM ii. ,

ΤΗΛΕΦΑ23Α, γυνή τ·ν Αγην··
ρβς καί μήτηρ τον Κάίμον, Φ,.'νι- 
αος, Κολιος χαί τής Ευρώπης, ήτι( 
αυνοΑςόσχσα τον υιόν της ΚχΑμον 
οτε οΰτος »πεμφ5η προς ζητητιν 
τής Αρπαλίσης χΑελφής τον, άπεύχ- 
νεν βες τήν θράχην* ΑπόλοΑρ.

ΤΗλ ΕΦΟϊ , ίρ/.ων τής Μωτι’ας 
εις τήν Β.δυνία», τής Ελασσονος 
Λσιχς, πεοι τον όποιον λεγουσιν οί 
ιστορικοί, ότι οί Ελληνες όταν *- 
ξεστράτευσαν κατά τή. Τίω,Αος, ί- 
χχαχν, τήν όόυν καί «λεηλάτησαν 
τή< γήν τής Μύρια;, πρός τονς ό
ποιους χντιστα9είς ό Τηλεφος τους 
ίπροξενησεν αρκετό κακά.

1ΗΙΆ1ΌΪ, βασιλεύς τοΰ Χχρχ- 
«ο;, έπί του Αραοιχον κόλπον· 
ζ',σνς 92 ετη. Λουκ Μαχροβ.

IHlIBAZOX, Περσης, Χατραπης 
τής Αρμονίας, xat ίνίτερον τής Ι
ωνίας, Εενοφ.

Til ΓΙA All, Αυνλη τον βασιλεως 
Μενελάου, ε’χ τής όποιας ουτος εγίε 
ντ,σ» τόν Μεγαπενβην, ΑπολΑρ,

ΤΙΚΊΛΛΟΖ, τόρα,νος τή ; Ιμεοας 
»ν λιχβλία. ΙΙροΑ.

ΙίΒΕΓίΟλ Κλχόίιος, Νερών, Αν·
τοχρατο,ρ των 1'ωμα ων, χαταγομο-
νος ύπο τοΰ Αππιον ΚλανΑίον Κήν- 
το,ρος ο.ς την Ρώμην οντος οςάλη 
απο τον Αύγουστον βες τήν Πάνω· 
νιαν, Δχ/,ματίαν χαί Γορμ»»1·»» 
οϊτινος άποατάτηαχν, τονς ο«·ιον| 
xauA ipraos. Mere Α* τόν όαναταν 
♦·5 4?γ«0«το* ίλ * ί·  τ· ί· · ιλ «β *



τ«υ* εΙβελΦαν δό^εΐ; τό χριτήριον νων’ η tot fij άνίρωπα; πνιυματώ- 
ηχουε τ ά ; συνηγορίας μετά προσο- 5η; πλήν μό ψυχήν διεφύαρμέ- 
χης· εδειξε δέ μετά ταΰτα σκληρό· νην. ^
τητα προ; τόν Αρχέλαον βασιλέα ΤΙΒ0ΤΑΛ02 Αλβιος, Ρωμαίο;, 
των Καππαδόκων, τον όποιον εφε- ποιητή; περίφημο;, σύγχρονο; τ·ΰ 
pev εί; τήν Λόμην μέ απάτην, καί Ορατίου καί Οβιδίου, συνέγραψε ποι- 
τον κκτεδίκασεν εΐ; σκοτεινοτάτην ήματα ελεγειακά, άπό τά όποια 
φυλακήν, οπού καί άπεόανεν· επειτα σώζονται βιβλία τε'σααρα , έκδοδέν- 
ίφόνευσεν Ιοολίαν τήν σύζυγον του, τα εν Λειψία τό 1817. μετά ση- 
τό< Αγρήπαν ίίπατον, τον Δροΰσον, μειώσεων' άπέδανεν ε ί; τό άνίο; 
τοΰ; συγγενει; καί τού; πλέον ά- τής ηλικίας του άφησα; λύπην ά- 
γαπημένοβς φίλους, καί ευτρεπό- παραδαγμάτιστον εις όλου; τοΰ; 
μενο; διά νά ζή, άνρχο'ρησεν εις πεπαιδευμένου; τό 20. Π. X. 
τήν νήσον Κχπρέαν πλησίον τής ΤΙΙΤΛΜΙλ, βασιλεύς τής Αρμέ* 
Νεαπο’λεω; κατά τό 27. Μ. X, ό· νιας'εΑαβεν εϊ; τήν εξουσίαν του καί 
που εδόδη ε ΐ; τάς αισχρότερα; άσω- τό βασίλειο/ τής Χυρίας τό 85. 
τείας, εχων ενα πλήύος παίδων εις IX. I .  διά νά βοησήση δε καί τόν 
αίσχρουργίαν κατά τό παράδειγμα γαμβρόν φου Μιδριδάτην επολεμησε 
των βαρβάρων' εις τοιαύτην ζωήν κατά των Γωμαίων' ενικήϋη όμως 
εύρισκο'μενο; ήμε'λησε πανταπασι τά άπό τόν Αουκοόλον Λουκίνιον ϊπ α - 
πολεμικά, άφήκε τούς βλαχοπουγ· τον τ ίς  1’ωμης, καί επειτα άπό τόν 
δάνου;καί τούς Λεχοταρτάρους νάκυ- Πομπήί'ον, πρός τόν όποιον εόοσε 
ριεύσωσι τήν Βουλγαρίαν, καί τούς μέρος τοΰ βασιλείου, καί Ιλαβε την 
Γερμανού; νά διβφδείρωσι τοώ^Γάλ- ύπεοάσπισιν, καί;οΰτως ε’ρη/εύσα; 
λους' ύρεφερε νά ύβρίξηται άπό εζησε μέχρι τέλους τής ζωής του· 
τόν Αρτάοαζον βασιλ.έοί*, των Περ* ό δέ δεύτερος υιός του Τιγράνης και 
σων, ος τις τόν ώνείδιζε διά γραμ- αυτός, άπεστάτησε κατ’ αύτοΰ, καί 
μάτων, ώς φονέα των συγγενών καί νικήσεις κατοφυγεν εις τον Φραάττν 
φίλων του, παρακινώ·/ αυτόν νά έξι- βασιλέα των ΙΗρσών πΚδερόν-ίου' 
λεωσή τό μίσος των υπηκόων με καί λαβών δυνάμεις παρ’ αϋτοΰ ί-  
ϊνα  ίκοΟσιον θάνατον’ φδάσας δέεις κινήύη κατά τοΰ πατρος του- φο- 
γήρας και γνωρισας_,τήν άδυ/αμίαν βεύμεΌς όμως τά συμοαινοντ* ίκ  
του «ονόμασε διάδοχον ^θρόνου του τής αποστασία;, εζητησε τήν ύπε* 
τόν*Γάϊον Καλιγοϋλ.αν, χαί άπέθφ. ράσπισιν των Ι’ωμαιων* δ δε Ιίομ- 
νεν ε ί; τήν Μιξηναν τής Ιταλία ; πήΐος διατηρεί τόν πατέρα εί; τον 
τά 37. Μ, X, εις ηλικίαν 78, χρό- βοόνον μέ συμφ«ονίαγ τοΰ νά πλη·

it 2 ) i  )(
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ρώση τα έξοδα τοΰ πολε’μον, καί 
ttjv επαρχίαν Σωφονικτ;/ ν.ζ το/ 
ιάόν του, άλλ ό νέος δυσαρεστήνη 
εις τοΰτο καί κινήσας εις θυμόν τόν 
Ποχπήιον έφυλακίσδη παρ’ αΰτοΰ.

Τ1ΓΓΑΝΗΣ, υιός τοΰ Αρταξίου, 
βασι) ■ ε’ως της μεγάλης Βσετανίας 
■περί τό 100. Π. X. ο; τις λαβών 
εις γυναίκα τήν Κλεοπάτσαν, θυ
γατέραν τοΰ μεγάλου Μιδριδάτου, 
βασιλ.'ως τοΰ Πόντου, καί συμμα- 
χησας μετ αΰτου ί— ολεμησε κατά 
των 1'ωμ.αιων κ.υριεΰσας όλην τήν 
Καππαδοκίαν, καί άλλα μέρη τής 
Ασίας, άπε’Οανε τό So. έτος τής 
■ήλικιας του.

ΤΙ ΤΡΑΝΗΣ ό δεύτερος, εκγσνος 
τοι/ προτ&οου. ο ί. λ- ί  ’jpu.1*—
νιαςν φονείυίεις υπο τοΰ Αύτοκράτο- 
ρος Τιοερίου, καί ε’χδρός τοΰ ‘ Γω- 
μα'ί'κοΰ Λαοΰ.

ΤΙΓΡΑί.ΝϊΙΣ, βασιλεύς, των Αρ
μενίων, νικηθείς υπό τοΰ μεγάλου 
Kuccu. Ξενορ.

Τ1ΓΡΑΝΗΣ στρατηγός των Μή- 
δων, εις τήν κατά τής Ε/λάδος εκ- 
στοατειαν τοΰ Ξεςξου. ΙΙ,οοδ,

ΤίΘΑίΟΣ, υιός τοΰ' Δάτιδος, 
στρατηγός των Περσώυ, εις τήν 
κατα των Ελλήνων εκστρατείαν τοΰ 
Εε'ρξου. Ηρόδ,

ΤΙΘΓΑΪΣΤΙΙΣ, εΓ; των ε’πισήμων 
Π ερσων, ήγεμών τής βασιλικής 
φρουράς επί Αρταξερξου τοΰ Μνή- 
μο/οζ, ο ί επιταγής τοΰ όποιου ε- 
φονουαε τον Τισχβόονην και ε’κ/.ε-

χ9η άντ αίτοΰ Σατράπης τής Λυ-
δίας' διηγειρε δια χρημάτων πολ- 
λίις Ελληνικας πόλεις κατά τής
Ι'παριτ,ς και ουτω~ εοιααε τόν A -
γτ^’λαον να άφητη τα ; έν Αίσια
ευτυχείς επίχΕίρη^εις του και να
Ιλίταβη εις ττ,ν Ελλάδα κληδείς
ΰπό των εοόρων τής Λακεδαιμονος. 
Εενσφ.

ΉΘΩΝΟΣ, -αδελφός τοΰ Πριάμου> 
υιός τοΰ Λαομεδοντος άπ· δύω μ.η- 
τερας, 4 Πρίαμος ήτον τής Λευ- 
κ ίππης, ό δέ Τιδωνός τής Κασάν- 
δρας- τινΐς άλληγοροΰσι περί αΰτ·ΰ 
οτι εκοιμάτο άπό τήν αυγήν μέχρι
τής δόσεως τού Ηλιου.

ΤίΚΟΣ Βρά'ι'ς ·» ' t ' j εγενντ,τη το 154G.
, , , *ε·,ς τν// .̂οεν.ιαν απο ευγεντ, οικο-

γένειαν εις ηλικίαν 14. χρόνων συμ-
όασας μιας εκλειφεως του ήλιου, 
τήν όποιαν είχον προειπεϊ οί ά<ςρο- 
νόμοι αυτός ΰπελαβε τήν αστρονο
μίαν ώς μίαν δειαν επισττ,μην και 
εδόδη μέ μεγάλην επιμέλειαν εις 
τήν σπουδήν της, καί τόσον ευδυ-
κίιυησεν, ώστε εκαμε καί πολ-λάς 
. - . | υ » . - · νανακα/.υνεις, οια τυς οποίας εμει-
vs το ο>υυ.α του αΛανατον c .to ; e-
φεΰρεν ενα νεον σύςημα πλανητικο'ν.

ΤΙΚΤΛΜΕΝΠΣ, Σπαρτιάτης, κα- 
τεδικάσδη από τούς ε?εσους εΐςκο- 
φα/.ικήν ποινήν καί αυτός άνεχω- 
ρισεν από τό διν.αστήριον μό γέλω
τα ;, ΰνειδιζο’α ϊϊος δό ότι κατάφρ»' 
ν εΐ τους νομούς τοΐί Αυκουργου, μ’ 
όλη t τήν τόλμην άπ»κρ«Ή, *γΛ 3έν
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καταφρονώ αυτούς τούς νο’μους, άλ
λα χαίρω, οτι δελω πληρώσει ποι
νήν, την οποίαν ουτ* εγώ ποτέ ύ_ 
πεχρε'ωσα άλλον νά πλήρωσή ούτε 
Οε'λω ήμπορε'σει εις το έξης.

ΤΙΛΛΙΒΟΡΟΣ, ληστής περιοο’η- 
τος. Αρριαν.

ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ, ε’ξ Αλεξάνδρειάς, 
ρήτωρ καί ιστοριογράφος έπΐ των 
χρο'νων τοϋ Καισαρος Αύγουστου ά. 
ναφερο'μενος παρά Κωίντιλιανί καί 
αλλοις, Φαβρ.

ΤίΜΑΙΝΕΤΟΣ, περίφημος άρ- 
χαΤος ζωγράφος, ίίαυσ,

ΧίΜΑΓΟΡΑϊ Αίδηναΐυς , ος τις 
πεμφδεΐςίμετά τοΰ Λε’οντος πρέ- 
ββυς εις τήν Περσίαν εδανατώβη υ
πό των^Αβηναιων ως δωροδοκηθείς 
παρά το! δασιλε’ως Αρταξερξου. 
Stvop.

Τ1ΜΑΙ02, Λοκρός, φιλο'σοφος, 
πυθαγόρειός, ιστορικός Ε λλην οΰ- 
τος έστάδη πρώτος, 0ς τις έπρό- 
οδεσεν εις την ιστορίαν τήν χρονο
λογικήν τάξιν, ήνδει τόν τε’ταρτον 
άΙώ>α. Μ. X.

ΤΙΜΑ10Σ ό σοφιστής συνεγραψεν 
ενα λεξικόν των τοΰ Πλάτωνος λέ
ξεων, τοΰ οποίου σώζεται ριία επι_ 
τομή· ίζη το 300, Π, X.

ΤΙΜΑΛΚΟΣ, υΐςς τοΰ Μεγαρε'ως, 
δ βοηδήσας τούς Διόσκουρους εις 
τήν πόρδησιν των Α’φιδνών εν τή 
Αττική, οτε ουτοι ηλ'Α,ν να λαοωσι 
τήν ί.ρπαγεϊσαν^ υπό τοΰ Θη σεως 
αδελφήν των Ελένην. Ilaus.

ΤΙΜΑΝΛΡΛ, ίυγάτηρ τοΰ Τύ>- 
δάρεω καί γυνή τοΰ Εχε'μου, μετά 
τοϋ όποιου έγεννησε τόν Εΰανδρσν 
ος τ ις μετε’βη ε!ς τήν Ιταλίαν» 
Απολδρ.

ΤΙΜ ΑΝΘΗΣ περίφημος αρχαίος 
ζωγράφος. Παυσ.

ΤΙΜΑΝΩΡ, υιός τοΰ Τιμάνδους, 
ναύαρχος των Κορινδίων εις τήν 
κατα των Χερκυραίων εκστρατείαν, 
θουχ.

ΤΙ ΜΑΡΧ02 δημαγωγο’ς τ ις εν 
Αδηναις, χατά τοϋ οποίου σώζεται, 
εις ρητορικός λογός τοϋ Αΐσχίνου. 
Δημ.

ΤΙΜΑ2ΑΡΧΟΣ, υιός τοϋ Τιμο- 
κρίτου, έξ Αΐγίνης, ος τις παιδίον 
ετι ών ένίχησεν εις τούς έν Νεμί* 
άγων ας, τόν όποιον υμνεί καί ό 
Πίνδαρ.

ΤΙ ΜΑΣΙΩΝ, εις τών Ελλήνων 
στρατηγών έν τη εκστρατεία τοϋ 
νεωτέρου Κόρου εκ Ααρδάνου πο'λεως 
τής μιχράς Ασίας’ Εενοφ,

ΤίΜΗΓΕΝΙΛΗΣ, υιός τοΰ Ερπυος 
Θηβαίος, ό συμοουλεύσας τόν Μαρ- 
δόνιον νά φυλάξη τά στενά τοΰ Κι- 
δαιρώνος όρους υπό τών εγχωρίων. 
Ηρόδ.

ΤίΜΚΣΙΟΣ, Κλαζομε'νιος τ ις , ελ- 
δώί με μίαν αποικίαν εις τά  Α- 
βδηρα, πόλιν τής Θράκης, καί τ ι
μηθείς ύστερον ύς ήρως υπό των 
έγχωρ ίων. Ι!ροδ,

ΤΙΜΗΣΙΘΕΟΣ, Δηλιος, είς των
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Τυνίομοτών τού Κύλωνος, τόν όποιον 
«φόνευσαν οί Αθηναίοι Ηρόδ.

ΤΙΜΝΗΣ, Σχύθης, επίτροπο; τού 
Χριαπείθους, βασιλεως των Σκυθών.

ΤΙΜΟΔΗΜΟΣ νικητής τ ις εις 
τούς */ Νεμία αγώνας, εξ Αθηνών, 
φίλος τού Θεμιστοκλε’ους. Πινδ.

ΤΙΜΙΦΕΟΣ, ένδοξος μουσικός, 
χαί ποιητές, Ελλην, έγεννήθη εις 
την Μίλητον* μ ιαν ήμε’ραν παίζων 
τήν μουσικήν του παροηαία δέν εύ· 
δοκίμησε χαΐ κατηγορήθη, τούτο 
τόν εκαμε να άηδιάση εις τρόπον 
«ΐστε ήθελε να παρατη-η από τήν 
μουσικήν, άλλ ό ποιητής Ευριπίδης 
ος τις ήσθάνετο καλήτερα από τον 
λαόν τά μέλη τόν ενεθάρ’ρυνε, βε- 
δαιονων τά  λαμπρά αποτελέσματα 
τής μουσικής του, καθώς καί ήκρ- 
λ.ούΟησεν, Ιπε,δή αυτές μετά ταΰτα 
εστάθη ό άριστος μουσικός τής κι. 
Οάρας ε’ς τήν Ελλάδα* όπρόσθεσεν 
εις τήν μουσικήν του το σχηματι
κόν είδος, καί εις τήν λ,ύραν του 
τήν δεκάτην χαί δεκάτην πρώτην 
χορδήν, δια τό όποιον κατεδικάσθη 
από τούς Περσας.

ΤΙΜΟΘΕΟΣ, υιός τού Κί,ωνος, 
Αθηναίος, άνήρ μέ μεγάλα προτε
ρήματα, φιλόσοφος, έμπειρος εις 
τά πολεμικά καί πολιτικά* όπε'τα- 
ξε τούς Ολυνθίους καί Βυζαντίους, 
•κυρίευσε τήν Σάμον* χαί μο'νος 
αϊτός εφαίνετο υπερασπιστής των 
Αθηνών* εστησίν εν άγαλμα εις 
τήν αγοράν πλησίον εις τό άγαλμα

τού πατρος του, τήν όποιαν τιμήν 
δέν ήξιώθη ούδείς πρό αυτού. Τέ
λος κατεδικάσθη αδίκως ώς προδό- 
της τής πατρίδος καί τόν υποχρέω
σαν νά πλήρωσή εκατόν τάλαντα* 
ίθεν βιασμε’νος άπο τό μίσος τής 
αχάριστου καί άγνώμονος πατρίδος 
του άνεχώρησε διά νά ήσυχάση εις 
τήν Εύριπον* μετά τον θάνατόν του 
μετενο'ησεν ό λαός διά τήν άπόφα- 
σιν ταΰτην, καί διώρισαν τόν υιο'ν 
του Κονωνα νά πληρώση μόνον τό 
δε'χατον με'ρος τής ποινής τού πα
τρος του..

ΤΙΜΟΚΑΙΙΣ, ποιητής κωμικός, 
έξ Αθηνών τοΰ οποίου σώζονται λ ε ί
ψανα τινά τών κωμωδιών του. Αθην.

ΤίΜΟΚΡΑΤΗΣ , Κορίνθιος τ ις . 
Θουχ.

ΤΙΜΟΚΓΕΩΝ, αθλητής, καί κω
μικός ποιητής εκ τής νήσου Ρο'δου, 
σύγχρονος τού Θεμιστοκλέους, ίπ ι-  
τήδειος Σατυρικός, καί εχθρός του 
ποιητοΰ Σιμμωνίδου, τοΰ όποιου 
σώζονται λ.ειψανα τινά των σατυ
ρικών ποιημάτων του παρά τοϊς άρ- 
χαίοις.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ένδοξος φρατηγός* 
Ελλην, απο τήν Κόρινθον, 5ς τις 
ήλεοθίρωσε τήν πατρίδα του* άπο 
τήν τυραννία/ τοΰ αδελφού του Δη* 
μοφάνους, ήλευθε’ρωσε τας Συρα
κούσας άπό τόν Διονύσιον τον τύ
ραννον, ενίκησε τόν Ικέτην στρα. 
τηγόν τών Λεοντινών, χαι τον Μα.- 
γόνε άρχηστράτηγον τών ΚαρχηΙο*



νίων, ενίκησε το» Μαμάρκον τύραν
νο» τής Κατανης, καί τόν Ιπονε 
τύραννον τής Μεσηνης πρωτευούσης 
τής Σικελίας, καί ελευδερωσας όλην 
«τήν Σικελίαν άπά τούς τυράννους, 
άλλην αμοιβήν δεν ηίελησεν ειμη 
να ζή εις τάς Συρακούσας με όλην 
τήν οικογένειαν ώς χπλοϋς ιδιώτης.

ΤίΜΟΑΑίϊΣ, Λχρισσχΐος, υπο
μνηματιστής της Ιλιάδος τού Ομή
ρου, έφαρμώσας εις έκαστον ομηρι
κόν στίβον, ετιρον ίδ,χον του προς 
περισσοτε’ρχν κατάληψιν του ποιη- 
τον. Φαβρ.

ΤΙΜΟΜΑΧΟΣ, στρατηγός τίον 
Αθηναίων, εκ τοβ δήμου των Α- 
χαρνων. Εενοφ.

ΤΙΜΟΕΕΝΟΣ , στρατηγός των 
Σιχνωναίων επί της Χερσονήσου Πή
λινης· ό προδοΰς εις τους Περσας 
τήν Σιχυωνα Ηοοδ.

ΤίΜΟΣΘΕΝΗΣ ϊριστος Γεωγρά
φος Ελλην τοϋ αιώνας του. Συνε- 
γοχψε περιγοαφήν πάντων των λ ι-  
με'νων καί περί καταμετρήσέως τής 
γης- εζη περί τά 304. Μ, I .

ΤίΜΟΣΘ.λΝΗΣ, Α’γινήτης, α
δελφός τοϋ X λκιμε’δοντος, νικησας 
εις τους όν Ολυμπία αγώνας. Πινδ.

ΤΙΜΟΦΑΝΗΣ, υιός τοϋ Τιμο^ή- 
μ*υ έκ Κορινδου αδελφός πρεσδύτε- 
ρος του Τιμολεοντος, ύπό τοϋ ο
ποίου εφονεύδη ντε ήθελε να σφετε
ριστή τήν εν Κορινδιρ τυραννίαν, 
Πλούτ.

ΤΙΜΩΝ, επίσημος π ο λ ί τη ς , εν
Δελφοΐς. ΙΙοοδ,

ΤΙΜΩΝ, υιός τοϋ Εχεκοατίδου, 
Χδηναϊος, ό επωνομασδείς μισάν
θρωπος, σύγχρονος τοϋ Χλκιδιάδου 
και Αριστοφάνους- περί τής μισαν- 
Ορωπίας του άναφε’ρουν οί αρχαίο; 
πολλά.

ΤΙΜΩΝ φιλο’οοφος, μαδητής τοϋ 
ίΐύρρωνος, καί οπαδός τής σκεπτι
κής αίρεσεως, εζη επί τής βασι
λείας Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδελφου. 
Αίλιαν.

ΤΙΜΩΝΑΞ, Κύπριος τ ις , είς των 
ηγεμόνων τοϋ Περσικού στόλον είς 
τήν κατά τής Ελλάδος εκς-ρατείαν 
τοϋ Πεοσου. Ηοόδ.» i

Τ1ΓΑΒΟΣΚΗΣ Γερόλαμος, βγεν- 
νήδη το 1731. είς τήν Βεργαμον 
πδλιν τής Ιταλίας, εστάδη εις των 
λαμπρότερων γραμματικών ’ Ιταλών, 
συνε’γραψε διάφορα συγγράμματα 
απίθανε τό 1794. είς ηλικίαν 63. 
χοονων.

ΤΠΊΛΑΤΗΣ, Σατράπης τής Περ- 
σεπολεω;· ούτος εμήνυσε τόν Λ’λε- 
ξανδρον νά προφΟάση εκεί, διότι οί 
Περσοπολϊται εμαδον τόν ερχομόν 
του, καί άπεφάσισαν να αρπασωσιν 
όλους τους βασιλικού; θησαυρούς, 
τους όποιους αυτός εφύλαττε.

ΤΙΡΩΝ, δούλος τοϋ Κικε'ρωνος* 
ούτος εφεΰρε τόν τρο'πον είς τούς 
Λατίνους νά γράφωσι με συνοπτι 
κά; λεξεις.



X 277 )(

γ/ςα^ λγοζ, π 'ρ ίφ ψ ο ; ™αι-
της. Αθηναίος. Πλατ.

ΤΙΣΑΜΕΝ'ΟΣ, υιό; τοΰ Θερσάν- 
δρου, καί εκγονος τοΰ Πολινείκου 
βασιλεως των Θήβαν* Ηεόδ.

ΤΙΣΑΜΕΝ'ΟΣ, άπό τήν Κλιδα 
τής Πελοπόννησου, περίφημος ρ.άν- 
τής. Ηρόδ.

ΤΙΣΑΜΕΝΟΣ, υιό; τοϋ Ορε’στου 
καί της Ερμιο'νης, διαδεχθείς τόν 
πατε’ρα του εις το βασίλειο» τοΰ 
Αργους ςων Μυκηνών καί της Σπάρ
της, βασιλεόσας 2 2 . χρόνους, τέ
λος θανατωθείς εις τήν μάχην τής 
Α’χα'ί'ας άπό τούς Ιωνάς, τοΰ όποιου 
τ·«. οστά εφιρθησαν ΰστεςον υπό των 
Λακεδαιαονίων εις τήν Σπάρτην 
κατά δ.αταγήν ενός μαντείου. Απολ.

ΤΙΓΙΑΣ, διδάσκαλος τής ρητο
ρικής, Συρακοΰσιος, μαθητής τοϋ 
Κοοακος, εις τον όποιον αποδίδεται 
ή εΰρεσις τής έντε’χνου καί έπ ιτε- 
τηδευμε'νης απαγγελίας. Πλατ.

ΤΙΣΙΦΩΝΟΣ, τύραννος των Φορών 
έν Θεσσαλία διαδεχθείς τόν Αλέξαν
δρον εις τόν αυτόθι θρο'νον. Ξενοφ.

ΤΙΣΣ ΑΦΚΓ’ΝΗΣ, Πε'ρσης, Σα
τράπης τής μικρϊ,ς Α’σίας επί τής 
βασιλείας Δαρείου τοΰ Οχου, καί 
Αρταξερξ ου τοϋ Μνημονος, πολεμή- 
σας κατά τοΰ Νεωτερου Κόρου εις 
τήν εν Κουνάξη μάχην ύστερον δε 
πολεμηδείς υπό τοΰ βασιλε’ως Α’γη. 
σιλάου και νικηθείς κατά κράτος 
ε’ς τάς Σάρδεις εγινεν α’ίτιος τής 
κατ’ «υτ«ϋ άποστροφής καί υποψίας

τοΰ μεγάλου βασιλεως, όςτις πεμ- 
ψας κατ αυτου τόν Τιθοαύστην ίνκ  
των πιστών του σωματοφυλάκων τόν 
άπεκεφάλισε. Θουχ.

ΤίΤΑΚΟΣ, Αθηναίος, ό άνακα- 
λύψας εις τους Διόσκουρους τήν χρ- 
πα-.-ήν τής αδελφής των Ελε’νης, 
οτε ό Θησεΰς εφερεν αυτήν εις τήν 
Αττικήν κρΰψας εις τήν Κώμην 
Αφίδνη. Ηροδοτ.

ΤΙ ΤΟΡΜΟΣ, βουκο'λος τ ις , εξ At- 
τωλίας, περιβόητος διά τήν μεγά
λη» σωματικήν του ανδρείαν, αδελ
φός τοΰ Μάλου, σς τις λ.ε’γεται ότι 
απαντηθείς ποτέ μ : τόν Κροτωνιχ- 
την Μιλωνχ καί θε’λων νά δειξη εις 
αυτόν την υπεροχήν τής Ισχύος του, 
"οριψε πρώτον υψηλά ενα μεγάλ*· 
θον, τόν όποιον ό Μιλων μόλις η- 
δυνήθη νά κινήση. ύστερον στάς εις 
τό μέσον μιας αγ-.λης ελαβεν εκ 
τοΰ ποδός τόν μεγιστον καί άγριώ- 
τερον ταύρον» προφορών σε ελασε 
κ<χι την άλλην χεί'ρ* ετεσον ε
πίσης ϊγριον και φοβεςο/. Ταυτχ 
Ι5ών ρ.έ εκπλης’ν ό αντίπαλος τεί- 
νας. τα< χΓΛρ«; ε’ ς rlv oJpavov εί- 
πεν “ ώ Ζεϋ ! μή τοΰτον Ηρακλήν 
τ,μϊν ετερον εσπειρας ! , ,  ΙΙρόδ.

ΤΙΤΟΣ Αιουος, σοφός ιστορικοί 
Λατίνος, λεγουσί τινες ότι εγε'νήθη 
εις το Παταυίον, άλλοι είς τήν 
Γωμην, είχε πολλούς φίλους, και 
ΰποληύιν από τόν Αυγουσ··ον, οΰ- 
τος είχε τόσην φήμην ώστε μερικοί 
ηρχονίο ά*ό μακρυνούς τοπους δια
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>ά τον ίδοΰν* άπε’δανε την Μίαν ή- 
με'ραν μια τον Οβίδιον το 21, Μ.Χ. 
2υνε'γραψε Ρωμαϊκήν ιστορίαν βι
βλία 14J. από κτήσεως Ρώμης» 
εως τον θανάτου τον Δρούσου* ή 
ακριβέστερα εχδασις είναι των Π*- 
ρισίων τό 1&22, 1825,

ΤΙΤΟΣ ά επίσκοπος, πρωτευού- 
σης πο'λις της Αραβίας, ουτος ύ- 
πεφερε πολλά; καί μεγάλα;, κα
ταδρομά; επί Ιονλιανοΰ, καδώς φαί- 
νεται εκ του Αύτςκρατορικοΰ δια
τάγματος, το όποιον, εως τώρα 
σώζεται εις τα σωζομενα τοΰ Ιον- 
λ^ανοΰ* ήτο παρών εις T̂ y σύνοδον 
της Αντιόχειας* άπε'Οα.νο τό 371,. 
συνεγραψε τρία βιβλία κατά Μανι- 
χαίων, τό εις τον Λουκαν υπόμνημα 
δεν είναι ίδικόν του, καί ή εις τα 
Βαΐ'α ομιλία καί αϋτη είναι αμφί
βολος* ταυ τα πάντα έξεδόδησαν εν 
ταΐς των πατε'ρων βιβλίο δήκαις* ά* 
πε’δανε δέ περί τα 37 ι.

ΤΙΤΟΣ Βεσπεσιανός εγεννήδη τό 
40. Π, X, υιός Βεσπεσιανοΰ τοΰ 
προκατοχου του καί της Φλαβίας 
Αομοτίλλης, εδειξε την ανδρείαν 
του ζιόντος ετ ι τοΰ πατρός του, καί 
χατεκρημνιαε την Ιερουσαλήμ, Ιλα· 
βεν επειτα τό σκήπτρον τής βασι
λείας, μέχρι δε τούτου ητον ολίγονif I fc .ατακτος, τρ εφ ω ν*είς την οικίαν του 
ϊνα  πληδος μίμων καί δούλων* Τόν 
καττγοροΰσιν ώς τρυφηλόν καί άλ- 
λοι ως φυλάργυρον* τό πρώτον με- 
γ»λοπρ*π·ς διάταγμά του ίστάΐη

τό να επιβεβαίωση τας χάριτας καί 
προ/όμοια τοΰ εδνους, τά όποια ε ι- 
χον δοδή άπό τούς προκατοχους 
Αϋτοκράτορας, τό μίσος όμως τό 
όποιον εΤχεν εις τήν συκοφαντίαν 
τόν εκαμε πολλά σκληρόν εις. τούς 
κατήγορους» τρύς όποιους καί εμα- 
στιγωοαν δημοσίως εις τήν αγορά1* 
και επροσεαξε νά τούς πωλήσωσιν 
ώς δούλους, ή· νά τους εξωρίσωσιν 
εις νήσους έρημους* εδωκε μεγάλην 
προσοχήν εις τήν μεταρρίδμησιν 
των κριτηρίων εις τό καλήτερον* 
εσύστησε δε’ατρα* άπε’φευγε τήν 
ποινήν τοΰ δανάτου* διότι έλεγεν 
ότι προτιμά ν άποδάνη παρά νά 
κώμη άλλον νά μαυροφόρε ση" δύω 
άπό τήν Γερουσίαν «υνωμοτας μαρ- 
τυρουμε'νους κατ- αδτοΰ, αντί νά 
τούς παιδεύση τούς εμήνυσε νά πα- 
ραιτήσουν τους σκοπούς των, καί- 
άφοΰ εφωράδη τό σφάλμα των τούς 
εκάλεσε» εις τήν τράπεζαν του* πα
ρομοίως εφε’ρδη καί προς τόν αδελ
φόν του Δομετιανόν, όςτις ε’κινήδη 
εις αποστασίαν* επί τής βασιλείας 
του συνίβησαν μεγάλαΐ δυστυχίαι, 
Α. πυρκαϊά πολλών πόλεων εξ α ί
τιας τοΰ ορούς Βεζούβιού. Β . πυρ» 
καϊά εις τήν Ρώμην, καί τρίτον 
λοιμική νόσος, ήτις διεφδειρε τήν 
ημέραν χιλίους άνδρώπους, όδεν καί 
επώλησε τά πολιτιμότερα τής βα
σιλείας του τά ιδιαίτερα, διά νά 
κατασκευάση οικίας εις τού; ενδεείς* 
άλλ’ ή Ρώμη δΐν είχε τύχην να ά-
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πβλαμβάνη π·>λύν καιρόν τ Ις  εΐερ- 
γεσίας του· άπέθανε το 81. Μ. X, 
>είς ήλικίαν 41. χρόνων.

ΤΛΗΠΤΟΑΕΜΟΣ, υιός τοΰ Ηρα- 
κλέους καί τής Αστόσχης θυγατρός 
τοΰ Φιλαντος, βασιλέως της Εφύ- 
ρας· ούτος φονεύβας κατά περις-α- 
σιν τον συγγενή του Λυκήμνιον, 
κατέφυγε μέ αποικίαν εις τήν Ρό
δον, οπού κτίσας τρεις πόλεις ση

μαντικός τήν Λίνδον, τόν Ιαλυσσον, 
καί την Καμειρον, άπέθανεν εκεί 
και ετιμήθη ύπό των εγχωρίων ώς 
θεός.

ΤΟΒΡΙΣΩΝ Βιλλιάμος το γένος 
Αγγλος άριστος θαλασσοπόρος τοΰ 
δέκατου έκτου αίώνος. Μ. X. Ιτα- 
ξείδευσε τρεις εις τήν Γουινέαν, 
άνεκάλυψε πολλά μέρη καί εξέθεσε 
γεωγρκφικον χάρτην έζη τό 1555. 
Μ. X .

ΤΟΒΒΕΡΤΟΣ Στραλτεμβέργ, 2οε- 
κός ναύαρχος, άριστος περιηγητής 
καί θαυμάσιος φυσικός καί γεωγρά
φος. Ούτος περιήλθε μετά τοΰ Βώσ· 
σου, Δοκτορος Δανιήλ Μεσερσριίδη 
τήν Σιβερίαν εξ χρόνους κατά συ
νεχείαν καί έκαμεν σοφάς άνακα- 

•λύψεις. Η περιήγησις αυτών περιέ
χει πλούσιας περιγραφής τοΰ τόνου 
τοΰ μέχρι τότε σχεδόν αγνώστου, 
αί όποΐαι έξηγοΰσι εοΰς κατοίκους 
αύτοϋ, τά διάφορα ριερη καί τά 
προϊόντα· εζη περί τό 1725- Μ· X,

ΤΟΛΜΗΔΗΣ, Αθηναίος, εστάθη 
στρατηγός εις τόν πόλεριον τής

Λακεδαιμόνιας,τώ έδωκαν οί Αθηναί
οι 1 0 0 0 , στρατιώτας εκλεκτούς,κά- 

τέπεισε καί αυτός 3 0 0 0 . άλλους καί 
με 50, πλοία έκυρίευσε τήν Μεθώ- 
νην, τό Γωτειόν, καί κατέχαυσε τόν 
στολον και τάς τροφός των Λακε
δαιμονίων · έχορίευσε τήν Ζάκυνθον, 
έδιωξε τούς Λακεδαιμονίους από 
τόν Ναύπακτον, καί χατίστησεν ε
κεί αποικίαν Μεσηνίων, έφονεύθη 
από τόν Βιεντόν εις τήν Κυρωνιαν 
μέ μεγάλην ζημίαν των Αθηναίων.

ΤΟΜΑΖΟΣ Βεχε'της, Ζ. Βεχε’της.
ΤΟΜΓΡΙΣ, βασίλισσα των Μασ- 

σαγετών, ε’ν Σχυθία κατά τής ό
ποιας πολεμήσας δ Μέγας Κϋρος, 
έθανατώθη έν τή μάχη νικηθείς κοω 
τά κράτος ύπ’ αυτής. Ηρόδ,

ΤΟΜΨΩΝ Βενιαμίν, έγεννή9η τό 
1752. εις μίαν νήσον τής Αμερικής, 
παιδιόθεν έδόθη εις τήν σπουδήν 
τής φυσικής ιστορίας, καί έχαμεν 
εις αυτήν πολλας επωφελείς ανα
καλύψεις εις τό ά^ρωοινον γε'νος* 
έστάθη εις τήν δούλευσιν τοΰ βα- 
σιλέως τής Αγγλίας εις τόν πόλε
μον τής Αμερικής τό 1798. άπέ- 
ρασεν εις τήν Αγγλίαν καί εκεί δέν 
έπαυσε μέχρι τέλους ζωής του νά 
διίχνύη πραγματικής τήν χαλοχα- 
γα9ίαν του.

10ΜΨΛΝ Γίάκομος, ένδοξος ποιη* 
της, Αγγλος τοΰ δέκατου εβδόμου

ρ ω  f .  f  ^Αόωνοζ) συνεγραψε τλ
όποια έχουσι μεγάλην ύποληψιν,
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χκι εξαιρέτως to ποίημα to περί 
των τεσσάρων ωρών τοϋ έτους.

ΤΟΞΑ PIS, ϊκόθης, έλθών πρό 
too Αναχάεσιδος εις τότς Αθήνας, 
καί άποδχνών αυτόθι’ Tiro φιλοί 
τοΰ Ν ομοθέτου 2ολωνος, σπουδάσας 
πρό πάντων τήν Ιατρικήν έπιατή. 
μην, καί συστησας εις τον δόλωνα 
τον εκ —κυθίας έλθοντα Ανάχαρσίν* 
ό τάφος του εύρισκετο εν Αθηναις 
πλησίον της πόλης Διπύλου παρά 
τη ακαδημία, πρός τιμήν τοΰ ο
ποίου έποοσφερον οί Αθη/αΐοι αί-Π- 
σιως μίαν θυσίαν, τιμώντεςτο» ώς 
ήρωα, ύπό τό ό'νομα ξένος Ιατρός, 
διότι κατέπαυσε τήν εν Αθήναΐς 
συμβασαν νοσον επί του Πελοπονη- 
σιακοΰ πολ.εμου, φανείς κατ ό'.αρ 
εις τήν γυναίκα ενός Αρειοπαγήτου. 
Λουκ.

ΊΌΓΕΛΙΙΞ Γιάκομος, Ιταλός ζω
γράφος καί άρχιτέκτων* έγεννήθη 
τό ι608. καί άπε’Οανε τό 1678, ή. 
τον επιτήδειος εις τά πυροτεχνά- 
οματα καί εις «ά θέατρα.

TOI’EAHS Ιωσήφ, Ιταλός από 
τήν Βεοώνην· έγεννήθη τό 172f. καί 
άπέθανε τό 1781. έστάθη περίφημος 
συγγρα-εός τής Ιταλικής καί Λα
τινικής διαλέκτου* συνέγραψε περί 
μαθητικής.

'Γ0ΡΙΓ1ΑΝΗ2 Νάπος, διοικητής 
τοϋ Μιλάνου τό 12.78. κκτετρέχθη 
από τον Δεξιόν Βικόντην, ίίς τις 
τόν συνέλαοε ζωντανόν καί τον έ- 
βαλεν εις κλούβιο/ οιδησοΰν, επάνω

εις τήν κορυφήν 4νός πύργου, ίπό 
τόν αιθέρα, όπου καί απίθανε.

TOP1KEAHS, εΰαγγελ.ιστής, Ι
ταλός μαθηματικός, καί φυσικός 
περίφημος* οντος έφεΓρε τό βσοομε- 
τρον, εργαλεϊον χρήσιμον ε’ ς τό με
τράν τήν βαρύτητα του άέοος τά 
γεωμετρικά του συγγράμματα χαι- 
ρουσι μεγάλην ύποληψιν* έχρημάτισε 
μαθητής τοΰ Γαλλιλ.αίου* οΰτος έ- 
πενοησε και κατασκεύασε μικροσκο
πία με υαλίνα σφαιρίδια* συνέγρα
ψε άριστα περί κινήσεως, περί πνευ
ματικής καί υδραυλικής* άλλ ε’ν 
ώ ή Ευρώπη ηλπιζε νά ’ίδη καί 
άλλα άξιολογα έφευρέματα τοϋ με
γάλου τούτου νοός, τόν άφήρπασεν 
ό θάνατος κατά τό τριακοστόν έτος 
τής ηλικίας του* έγεννήθη δέ εις 
τή* Φαεντιαν πόλιν τής Ιταλίας 
καί άπέθανεν εις τήν Φλωρεντίαν 
τό Ι6 4 Ι .

ΊΌΓΝΑΒΟϊΟΝΗ Λουκριτία, γυ
νή ένδοξος ένυμφεύθη τόν Πέτρον 
Μεδιτση* ήτο μήτηρ τοϋ μεγαλο
πρεπούς Λουρεντσου, ώς πεπαιδευ
μένη βασίμως μετέφρασεν εις Λα
τινικούς στίχους ενα μέρος τής α 
γίας Γραφής.

T0STAT02 Αλφόνσος, Ισπανός 
τό γένος, επίσκοπος £<βόλλης, *- 
νήρ πυ/.υγραφωτατος, τοΰ «ποιου 
μεΥρι τοΰ νΰν σωζ·.ται υπομνήματα 
εις τήν Πεντάτευχον, εις τόν Ιησεον, 
εις τάς βίβλους των βασιλειών, εις 
τόν Ματθαίον* όμα Σήξτον τόν 2ε-
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v.xiv, τόν Βελλαρμϊνον καί άλλου/. 
Ηνθεε περί τόν δε'κατον πεμπτον 
αιώνα. Μ. X.

ΤΟΤΙΛΑ2, Πρίγγιψ των Γότθων, 
μετά τον θάνατον τον Εοαρικου τό 
541 > τό 543. άπερχσε τον ποτα
μόν ‘ Ι'ίνον, καί έμβήκεν ε’ς τήν 
Ιταλίαν, έπρονώρησεν εις τήν 7ο- 
σκάνην καί επολιιρκηεε τήν Νεά- 
•πολιν, καί μετά τρεις χοονους τήν 
εκυρίευσεν, επειτα κχί τήν Γώμην, 
τήν όποιαν χφήκεν εις διχρπαγήν

λ.  (  ,  .  1 *των στρατιωτών, ou οποίοι την ε - 
κχυσαν, καί εφονευσαν 80. χ ιλ ιά
δας πολίταε, μέρος εξ αν ών ά-
πε’θανον από τήν πείναν ό Τοτιλας 
απεφάσισε νά χχλ.άαη έκ όεαε/.ιων 
εκείνην τήν παλαιάν πολιτείαν τον 
κοσμου, πλήν έμπεί'σθη από τάς 
επιοενλάς τον Βελιααιοίου' ερονεύ- 
Οη εις τήν μάχην το 552.

ΊΌΪΛΛΟΣ, Οστίλ.λιος, τρίτος 
βασιλεύς των Ρωμαίων, καί διάδο
χος Γίονχα. τον Πομπηλίου τόΟ>Ί. 
έχρημάτισε βασιλεύς πολεμικής· 
διε'ταξε δέ νά νπάγωσι πού αύτον 
φύλακες βαστώντες εις τάς χεΊράς 
των δε’ματα ράβδων. ΙΙροσπαθών ίε 
νά σπείρη σέβας ε’ς τόν λαόν έ- 
πολε'μησε κατά τής Αλόης, τήν ό- 
ποιαν κατχσκάψας μετεκομισεν εις 
τήν Ρώμην τούς εγκατοικους’ υφε- 
ρον δε κινήσχς πόλεμόν κατά των 
Λατίνων, καί άλλων τινων έθνων, 
τούς ενί/.ηοε τό 640. λε'γονσι δε 
οτι 6 Αγκος' Μαρκιος τέταρτος βα

σιλεύς, ίκγονος τον Χονμα τόν κα- 
τεκαυσεν εις τό παλάτιον μ.έ τήν 
ελπίδα τοΰ νά διχδεχθη τόν θρο'- 
νον του.

ΤΟΤΓΕΝΙΙΣ, εγεννήθη ε’ ς τήν 
Σε'δανον πολιν τής Γαλ/.ίας τό 
1611. ε/,ρηματισεν αρχιστράτηγο; 
τής Γαλλίας, καί εις των μεγαλη- 
τερων στρατηγών τοΐί αίωνος τον' 
ή πρώτη του εκστρατεία ε’στάθη 
ε’ς τήν Ολάνδαν Οπό τον Μαυρί
κιον καί Φεδέρ'κου Πρίγγιπος τής 
Οοαγε, πολεως τής Γαλλίας-.οντος 
εφονενθη από μίαν σφαίραν κανο
νιού τό 1675. ε’ς ηλικίαν Gj., χρό. 
νων, πολέμων κατά του Μοντεκου- 
κολα αρχιστρατήγου τώ* Αυστρια
κών, ενίκησεν ε’ς τριάντα |μάχας 
καί έκυριευσε περί τάς 2 0 0 . πολι
τείας' ό θάνατος του επροξένηοε μί· 
γάλην λύπην ε’ς ΐίλον το στράτευ
μά' ό δέ Μοντεχουκόλας Ιλεγεν ΰ-ι 
δεν θε'λει εΰρει άλ.λον άξιώτερον 
αύτοΰ διά νά πολεχήση.

Τ0ΪΓΚΗ2 Αλέξανδρος, Ιταλός, 
περίφημος ζωγράφο; κατ’ ε’ξοχήν εις 
τά χρώματα" άπεθανε τό 1Q70, 
εις ήλ.ικιαν GO. χρόνων.

ΤΟΪΡΝΕΦΟΡΤ Ιωσήφ, έγεννήθη 
ε’ς £έξ, πολιν τής Γαλλίας τό 
1G56. εστάθη περίφηαος βοτανικός 
τό 1700. περιήλθε τήν Ελλάδα, 
Αϊ'.αν, Αφρικήν διά προσταγής τής 
δ’ισικησεω:, διά νά γνωριση &λα τα 
ιιδη τ'ων βοτάνων των παλ.αιων
άπεθανε τό 1-Ό8, εις τ * Ilacto'.x

3G
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καί άφήκε λύπην εις τούς πεπαι
δευμένους τώ* επιατημών, Αφηκε 

. < . . Τ ’ 1συγγρχμα, το οποίον είναι κατ ε
ξοχήν αριστον εις τούς φυσιολ.ογους* 
περιέχει όμως καί πολλάς άνθρω- 
πολθ|Ίκάς καί Γεωγραφικός γνώσεις.

ΤΟϊΦΠΙΛίΟΣ, Γο>μαΐ·ς, ποιη
τής αρχαιότατος, ?ζη τό ΐΟΟ. Π. 
X. συνέγραψε ποιήματα των σώ
ζοντα ι λείψανα έκδοθέντα εις τήν 
συλλογήν των Λ ατίνων πο ιητώ ν,

Τ0ΤΓΤΕΧ0Τ02 Γρίγγερ, τό γέ
νος Γάλλος, ένδοξος άνήρ τοϋ αίώ_ 
νος του, γεωγράφος, φυσικός, βοτα* 
νικός καί περιηγητής θαυμάσιος, 
ϋεοιηγήσατο άπασαν τήν Αίγυπτον, 
Βαρβαρίαν καί Τουρκίαν, καί εξί
χνιασε πολλά μέρη· έγραψε τάς 
αύτοϋ περιηγήσεις ακριβώς’ οίον 
περί τής θέσεως έκαστου τοπου, 
περί τοϋ κλίματος προϊόντων, οίκη- 
τών, ηθών, Ιθίμων κ .τ .λ . τά εις το 
γεωγραφικόν καί φυσικόν είδος ά - 
ναφερο’μενα* εξέθεσε γεωγραφικόν 
χάρτην* εζη δ* περί τό 1730. Μ. X.

ΤΓΑΒΕΓΣΑΓΉΖ, Ιταλο’ς· μ ετέ 
φρασα διάφορα συγγράμματα Ελ
ληνικοί καί Λ ατιν ικά  ε!ς τήν Ι τ α 
λικήν διάλεκτον.

ΤΓΑΙΑΝ02 Ουλπιος Κρίνε το C, 
Αΰτοκράτΐι'ρ τών Ρωμαίων, έγεννήθη 
εις τήν Ιταλ/αν τό 52. II, X- άπό 
γενεάν παλαιάν καί άσημον ό πα 
τήρ του ετιμηθη μεγάλως εις τάς 
Ϋμέρας τοϋ Βεσπεσιανοΰ, ός τις τον 
κατέταξεν εις τόν αρ Ομόν τών Γ«-

.  ι -  V ί. *ρουσιαστων, και τω εοωκεν επ ε ιτ ϊ 
καί τό ό^ίωμα τής ϊπατείας* σ 
υίος του εγινεν άξιώτερος εις τά 
στρατιωτικά, ώστε έοίασε τόν Νέρ- 
βαν να τόν υιοθέτηση μετ’ ολίγον 
καιρόν- μετά τόν θάνατον το3 Νερ- 
βα έκηρύχθη αυτός Αίτοκράτωρ άπό 
τό Γερμανικόν στράτευμα τής πο’- 
λεως Κολο’γνης, καί επειτα ήλθεν 
είς τήν Ρώμην πεζός, φανερο’νων μέ 
τοϋτο, οτι καταφρονεί τάς ματαιο- 
δοξίας, έφρόντισε νά κερδίση τάς 
καρδίας τοϋ πλήθους διανέμων εις 
αυτούς άργύριον καί χρυσίον ήο- 
χετο είς προϋπάντησιν εκείνων, οσοι 
ηρχοντο προς έπισκεψιν του καί τούς 
ένηγκαλιζετο, εναντίον τής συνή
θειας τών Αύτοκρατόρων, οϊτινες 
δεν εχινοϋντο άπό τόν θοονον* όταν 
εύγαινεν έξω δεν είχευ ανθρώπους 
νά πχρχμεριζωσι τόν λαόν* έγυμνά- 
ζετ· δε ποτέ μέ κυνήγια, πότε με 
τά πλ.οϊα, πωπηλχτών ά 'ίδιος· έ- 
ξήρχετο μέ τούς φίλους του καθή- 
μενος είς τήν ίδιαν άμαξαν, καί έ- 
νεπιστεύετο αυτούς μέ ειλικρίνειαν, 
άφοϋ δέ διέταξε καλώς τά πολιτι
κά έχίνησε πο’λεμον τό 112. κατά 
τοϋ Δηκεβάλου Βασίλέως τώνΒ λα- 
χοπογδάνων, τούς όποιους καί ®ν:— 
κησε, κάι έβιάσθησαν νά υποταχθώ- 
σιν ό Δηκεβάλης άπελπισθείς έφο- 
νεύθη τό 115. ύστερον ύπήγεν είς 
τήν Αρμενίαν καί ώρμησε κατά τών 
Ιίερσών, καί έκυρίε,σε τήν Ζελεύ- 
κειο-ν, Κτησιφώντα, Ασσυρίαν, καί
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ε*  Αρβαλα- έβίασε τον Χοσροην ν 
άφήπη ιόν θρόνον του, καί τήν χώ
ραν του το 1 ΐ ί .  ύπεταξε τάς περιξ 
επαρχία? εως εις τάς Ινδίας, έ- 
πολε'μησε τούς Εβραίους εις τήν 
Αφρικήν, οιτινες έφθασαν εις τόσην 
λύσαν κατά των Γραικών καί Ρω
μαίων, ώστε έβάφησαν μό τά α ί
ματά των, τρωγοντες τάς σάρκας 
των" πλήν Ιλαβαν όλοι τήν αμοι
βήν τής κακίας των· ό Τραϊανός 
άπε’θανε μετ’ ολίγον εις τήν Σελη- 
νουντα, μετονομασΟεϊσαν Τραιανου- 
πολιν τό 117. καί άφήκε διάδοχον 
τόν Ανδριανόν, τόν όποιον υιοθέτη
σε μέ απάτην τής γυναικος του 
Πλωιίνης, ήτις και εφερε τό λεί
ψανό' του εις τήν Γωμην· έν το- 
σοΰτω ήτον υποκείμενο; εις πολλά 
■πάθη’ ήγάπα τήν δόξαν, τόν πό
λεμόν, τόν οίνον, καί τάς γυναί
κας* αλλά διά τά μεγάλα του κα
τορθώματα ωνομάσθη πατήρ τής 
•πατρίδος. Η Ρώμη καί 'δλαι αί με- 
γάλαι πόλεις διαφόρων βασιλειών, 
έκαλλωπίσθηφαν με οικοδομάς δια
φόρους, τά ; όποιας αυτός Ικτισεν 
άνεκαινισε και τόν με’γα κύκλον 
τής Ρώμης* έδιορισε τό ύψος των 
οϋκων νά μήν ύπεροαίνη τούς 60, 
πόδας πρός ευκολίαν των Ιδιωτών.

ΤΡΑΛΛΙΑΝ02 Αλέξανδρος, Ια
τρός πρακτικός καί συγγραφεΰς ά. 
ξιαλογος* έγεννήθη εν Τράλλη τής 
Λυδίας, διατρίψας έν Κωνσταντι- 
νουπόλει αρκετόν καιρόν * άπήλθεν

επειτα εις Ρώμην, οπού εζησεν έν- 
δόξως. Τά περί Ιατρικής αΰτοΰ 
συγγράμματα είναι συντομώτερα 
των του Αετιου* επαινείται έν τού- 
τοις ή μεθοδική τάξις τής κατα- 
γ;αφής των νόσων, ή τούτων άκρι- 
βεστάτη διάγνωσις, καί τό σύντο
μον τής φράσεως, τό γλαφυρόν καί 
χαριεν. Ούτος πρώτος μετεχειρίσθη 
τόρνοαροαρον εις τάς δυσεντερία?)· 
καί τό σίδηρον εις τόν σήρ ρον τής 
σπληνος, Οΰδείς των πρό αΰτοΰ 
ιατρών άναφερει περί τής χρήσεως 
τοΰ σιδήρου έσωτερικώς* φαίνεται· 
λοιπόν, οτι αύτός πρώτος εΐσήγα- 
γεν εις τήν θεραπείαν τινών παθών 
το μεταλλον τούτο" ακολούθως έ- 
δοκιμάσθησαν καί εΰρε'θησαν ώφελι- 
μώτατα διά τά αΰτά πάδη τά αυ
τοφυή ΰδατα, τά περιεχοντα δια- 
λελυμόνον τόν σίδηρον· έσυνεί9ιζε 
νά έπιθε’ττη τάς κανθαρίδας είς·τά 
άλγοΰντα μέρη τοΰ σώματος, καί 
ε’ ς αυτήν έ’τ ι τήν ποδάγραν, πα- 
ραγγελλων πρό πάντων δί αυτό τό 
πάθος τήν έγκράτειαν καί τήν με- 
τρίαν τοΰ σώματος κίνησιν, Εις 
τούς σφοδρούς παροξυσμούς των νε
φριτικών παθών έφλεβοτόμει" εις δ* 
τους πυρετούς τούς μετά πλησμο
νής γαστρικής έπρόκρινε τά  *λα- 
φρά καθάρσια. Περιγράφει πολλά 
είδη μελαγχολίας καί παραφροσύ-  ̂
νης, διά τάς όποιας παραγγε'λλε _ 
τήν δίαιταν, τά λουτρά, τας περιη 
γήσεις, τά γυμνάσιά και την των.
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φοοντιδων άποχην, Τά τοιαϋτα, λέ
γει, άπεύειχθησαν εκ τ ις  πείρας 
ώφελιμιοτερα παρά τά πολυποίκιλα 
ιατρικα, μ ολας ταυτας τας αξιό
λογους παρατηρήσεις ο συγγραφεύς 
δέν φαίνεται πανταπασεν ελεύθερος 
δεισιδαιμονίας, Έκτος της ίηδεΐσης 
πραγματείας ε!ς δώδεκα βιβλία σώ
ζεται καί μία επιστολή τοΰ αΰτοΰ 
περί Ελμίν.Οων των εν τ 1? άνθρωπί- 
νω σωματι, και της τούτων θερα
πείας, εκδοΟεϊσα Ελληνιστί καί 
Λατινιστί ίν Βενετία τό 1570 καί 
εν Φοαγκοφορτ, το ;584.

ΤΡΕΜΑΓΕΚ. Γάλλος. Ζ Κεργουε- 
λος Τρεμαοεκ.

Ϊ1·ΙΛ1’102 Ματίρνος, μετά τον 
θά/ατον τοΰ Κομοδου οί στρατίω- 
ται ηΟελησαν νά τόν κηρύξουν Αυ- 
τοκράτορχ, άλλ αυτός δέν ήθελε 
νά δεχθη τό βάρος, καί επειδή έ- 
προσ πανουν με βίαν νά τον υπο
χρεώσουν, άνεχώρησε το ΐ92. Μ. X,

ΪΡΤΒΟΪΑΚΙΟΣ, Γιάκομος, Ιτα
λός από τό Μιλάνο περίφημος <ςρα- 
τηγός, καί καλός πολιτικός τοΰ 
δέκατου έκτου αΐώνος’ εστάθη καί 
διοικητής εις τό Μιλάνον τό 1518.

ΤΠ3ΩΝΙΑΝ0Σ» εΤς των επισή
μων νομικών, *αι I κ.ριώτερος συν
θέτης νομικών βιβλίων τοΰ ίουστια- 
νου’ εγεννηθη εις τήν Σιδην της 
Βαμφυλιας' ο πατήρ -εοο ώνομάζετο 
Μακεδο'νιος' αί μαθήσεις του τόν 
έκαμαν άξιαγάπητον εις τόν βασι- 
λε« Ιουστιανόν, ώστε τον έτίμησε

πρώτον εις τήν αυλήν του’ «ιλλ’ ή 
σκληροτης τήν όποιαν εδειξε-· εις 
τόν Λαόν, όταν είχε τό αξίωμα τοΰ 
©ησχεροφυλακος, έπροξενησε μεγά- 
λην ταραχήν καί έπανάστασιν εις 
τόν λαόν· δια τοΰτο καί τόν *πε'- 
βαλαν, «λλά με ε' ολίγον πάλιν ε- 
λαβε τό άξιωμά του' ό Σου'ί'δας καί 
Ησύχιος ονομάζουν αυτόν ΰίνικον 
και αθεον, φιλάργυρον καί αισχρο
κερδή’ απείχνάτησε 5έ τόό'νομά του’ 
διότι έσύνΟεσε βιβλία νομικά διά 
προσταγής τοΰ Ιουστιανοΰ, τά όποια 
ονομάζονται νομικά τοΰ Ιουστιανοΰ’ 
έσύνΟεσε καί ετερον, Αλεντικά όνο- 
μχϊομενον, καί ετερον, ΠανΟεκτη, 
συνισταμένη από 50. βιβλία, ήτις 
έκοινοποιήύη τό 533. χαί διωρίσθη 
εις τά νομικά σχολεία καί δικα
στήρια ’ εξείοθησχν ίέ  έκ τής πχ-, 
ραφράσεως τοΰ Θεοφίλου βιβλία 4. 
και ή Πανθέκτη εις τρεις τοαους 
εις τά Παρισια.

ΤΓ1ΘΕΜΪ02 Ιωάννης , Αοβάς 
Σπανχεί'μου, είς των σοφιοτίρων 
τοΰ καιρού του’ εγραψε περί εκκλη
σιαστικών συγγραφε'ων βιβλίον, έν 
ώ όαιλεϊ διά οκτακόσιους έβδομή- 
κοντα συγγραφείς" ετερον βιβλιον 
περί των ένδοξων άνδρών τής Γερ
μανίας, χρονικά καί άλλα· ίζη πε- 
ρί τον δεκατον πεμπτον αιώνα.

ΤΓΙΚ0ΔΩΝ02 υιός τοΰ βασιλεως 
Λυκάοιος εξ Αρκαδίας, δ κτίσοις τήν 
πολιν Τρολωνους, ΓΙαυσ.

■ΤΡΙΣΗΝΟΣ Γεώργιος , Ιταλός,
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κάλλιστος τραγικός ποιητής, συνέ- 
γοαψε διάφορα ποιηριατα* ό Πάπας 
Λέων ό δέκατος τον έστειλεν ώς 
πρεσβυν εις τόν Αοτοκρατορα Καρ- 
λον τό ποίημά tow έπιγραφομενον 
ή Ιταλία έλευδερωμένη τω εκροξε· 
νησε μεγάλην ύπόληψιν* άπεδανε 
■το 1550,

ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ ό Ακούγχας αρι- 
στος Ιαλχσσοπόρος. Ούτος ήρεύνησε 
τά παραδαλάσσια τ ι ς  νήσου τοΰ 
Αγίου Λαυρέντιου (τής Μαδαγασκαρ) 
έζη περί τόν δεκατον εκτον αιώνα, 
Μ. X.

ΤΓΙΦΓΛΟΣ, υίος τοΰ Αρκάδος 
καί τής Λαοδαμειας, δυγατρύς λο5 
βασιλεως Λμύκλα, έκ τοΰ όποιου 
λέγεται ότι Λνομάσδη ή έν Ηλιδι 
χιόεα Τριφυλία. Πολύβ.

ΤΡΟΜΗΣ, πατήρ τοΰ ρήτορος 
Αίσχίνου εν Αδηναις ,  προτερον 
δούλος ενός των πολιτώ ν, ΰς-ερον ελευ- 
δερωδείς καί πολιτογραφείς ώνομά- 
σδη Ατρόμητος. Δημ.

Τ Ρ Ο Π Ν Ι ΙΣ ,  Γάλλος, από απλούς 
ναύτης, έγινε ναύαρχος εις τόν <ςο- 
λον τής Γαλλίας, έπειτα έγινε 
πειράτης καί έκυριευσε J00. πλοία 
των έχδρών τής πατ^ίδος του' διά 
τούτο έκηρύχδη ευγενής τό 1709. 
καί έκαμε πολλάς ωφέλιμους· εκ
δουλεύσεις εις τήν πατρίδα του" ά„ 
πίνανε τό Ιχδβ.

ΤΡΟΦΩΝ ΙΟΣ, Αρχιτεκτων περί
φημος» ό'ς τις έκτισε μετά τοΰ α

δελφού του Αγαμήδους τό έν Αελ- 
φοΐί μαντεϊον τοΰ Απόλλωνός.

ΤΡΓΓΑΙΟΣ, αμπελουργός τ ις , εξ 
Αδμόνης δήμου της Α ττικής, πα* 
ρκτανόμενος έν τη κωμωδία τοΰ 
Αριστοφάνους, Ε’ιρπινη.

ΤΓΤΐΟΣ, τύραννός τ ις, ός τις δε- 
λων νά έμποδίση τούς ίπηκοους του 
άπό τοΰ νά όμ.λώσι δημοσίως και 
κατ’ ίδιαν, καί άπό τοΰ νά έκφρά- 
ζωνται διά σχημάτων, έφονεύδη ύπ ’ 
αΰτών. Αίλ.

ΤΡϊφΙΟΔΩΡΟΣ ό συγγραφεΰς έ- 
νός ποιήαατος Ιλιου αλωσις έπ ι
γραφομενον* έζη το 5]0 . Μ. X. 
ήτον άπό τήν Α’ίγυπτον ’ίδε Ησύ
χιον εις τό περί ε,δοςων ανδρών εις 
τήν λε’ξιν Νεστωρ, εξεδοδη εις την 
Βενετίαν καί εις τήν Λονιετιχν 
μετά σημειώσεων μετά Φεδερικου 
Σαματίου τό 1557, ^

ΤΡΪφΩΑ, γραμματικός «ερίφη- 
μος* ούτος έγραψε περί πλεονασμεΰ 
των Αίολίδι διαλέκτων, περί παρα 
Σιμωνίδη διαλέκτων, καί Πινδάρω, 
καί Αλκμάι, και τοΐς άλλοις λυ- 
ρικοΐς. Περί των Ελλήνων διαλε- 
κτου καί Λργειων, καί Ιμεραίων, 
καί Ι’ιγινων, καί Δωρίων, και Συ- 
ρακουσίων, έξ ών πολλά σώζονται, 
έν τω του Αιμίλιου ΠορτΟυ λεζικφ 
Δωρικω καί Πινδαρικώ.

ΤΡΩΓΟΣ, Πομπήϊος, Γάλλος, ε- 
ζη επί Αυγούστου Και«αοος το 3 0 . 
Π. X. συνόγραψε Κοσμογραφίαν εις
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βιβλία 44· ' ί ·  οποίας έ'/ομεν ε
πιτομήν ύπό του Ιουστίνου.

ΤΙ'βΙΑΟΣ, υιός τοϋ Πριάμου, καί 
της Εκάβης.

ΤΓΩΣ, Βασιλεύς της Τρωάδος, 
επαθε τά χείριστα κακά, όταν α!χ· 
μαλωτίσθη άπό τους Ελληνας· μό- 
νος ό Αινείας καί Αντίνωρ εσώθη- 
®αν, διότι αυτός ελεγεν ότι είναι 
δίκαιον να άποδωαωσι την Ελένην 
καί τά κτήματά της, τούς «ποιους 
ογί μόνον εφύλαξαν αβλαβείς οί 
Ελληνες, αλλά τούς εχάρισαν καί 
πλοία, διά νά ΰπάγωσιν, οπού ή 
τύχη ήθελε τούς φερει* ό Αντίνωρ 
ηλθεν εις τήν Ιταλίαν καί ίκτισε 
το Παταύϊον* ό δε Αινείας εις τήν 
Σικελίαν, καί εκεϊθεν εις τήν Ιτα
λίαν, όπου ένας βασιλεύς Λατίνος 
ευλαβήθη τον άνδρα καί του εδω· 
κε τήν θυγατε’ρα του εις γυναίκα* 
ό Ομηρος άναφε'ρει δτι ό Αινείας 
εμεινεν εις τήν Τρωάδα,

ΤΣΙΡίΚΟΒ, τό γε’νος Γωσσος, 
άριστος θαλασσοπόρος τοϋ α’ωνός 
του" εζη περί τό 1 7 ^0 . Μ. X. Ού- 
τος άπε'πλευσβν άπό τής Καμτσάτ* 
κας ε’ ς τήν Αμερικήν καί εξηκρι- 
βωσε πολλά μέρη· άλλ' άπωσθείς 
ύπο τρικυμίας, έναυάγησε παρά τήν 
ομώνυμον αύτοϋ νήσον, ε’π ί τής ό· 
ποιας και ετελεύτησε.

ΤΓΔΕΤΣ, υιός τοϋ Οίνε’ως, βασι
λεύς τής Αιτωλίας, ός τις κατά 
τήν μαρτυρίαν τοϋ Ομήρου, ητον 
μεν ■ μικροί αναστήματος, αλλά

πολεμικός' ούτος εστάλη πρε’σβυ; 
εκ μέρους του Αδραστου εις τάς 
Θήβας διά νά συμβιβάση τήν δια
φοράν μεταξύ Πολυνεικονς καί Ε- 
τεοκλε'ους, άλλά δεν είσηκούσθη, 
καί προσκληθείς με μονομαχίαν ε 
νικά όλους* «συμφώνησαν 50, ©η. 
βαϊοι οι άνίρειότεροι νά τόν φονεύ- 
σωσιν εις τόν δρόμον, άλλ’ ύ Τυδεύς 
τούς έφόνευσεν όλους άφήσας ενα 
μόνον διά νά άναγγείλη τήν άν- 
δραγαθίαν του.

ΤΤΜΔΑΙΌΣ, υιός τοϋ βασιλεως 
τής Σπάρτης Οι'βάλου και τής Βα
τ ίας· μετά τόν θάνατον τοϋ πκ- 
τρός του έγινε φιλονεικία μεταξύ 
α’υτοΰ και τοϋ άδελφοϋ του Ιππο- 
κοοντος διά τόν θρόνον* ό Τύνδαρας 
επήρε θυγατέρα τοϋ Λύδ* διά γυ
ναίκα, με τήν όποιαν «γε'ννησε τόν 
Κάστορα καί Πολυδεύκην, τήν Τι- 
μάνδραν, *ή» Κλυταιμνήστραν, τήν 
Φιλινόην, καί τήν περίιρηαον Ελέ
νην* με τήν βοήθειαν τοΰ ΙΙρακλε’ους 
εφόνευσε τόν Ιπποκοοντα αδελφόν 
του καί άνε'βη εις τόν θρόνον τόν 
πατρικόν μέ συνθήκην τοϋ ν’  άφήσρ 
τό βασίλε'.ον εις τούς απογόνους 
τοϋ Ηρακλεοος* τω εζήτησαν τήν 
Ελε'νην οί ενδοξότεροι άνδρες των 
Ελλήνων, χαΐ φοβούμενος νά εχλεξη 
ενα εξ αύτΰν διά νά μή χινήση 
τούς άλλους εις μνησιχακιαν, ύπε* 
χρε’ωσεν όλους νά όρκωθωσιν, ότι ός 
τις ήθελε κενηθή εναντίον εκείνου, 
τόν όποιον ήθελεν εκλε'ξιι ή Ελένη,
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νά πολεμήται από όλους τούς ί λ -  
Λ0υς· «0*ή έπρο'κρινε τόν Μενέλαον 
εις τον βτιοΤον Λφτίκε xat το βα- 
σίλειον μετά δάνατον· ό τάφος του 
έΐναι είς τήν Σπάρτην έμπροσθεν 
εις τόν ναόν του Διος τοΰ κοσμη- 
τορος.

ΤΪΙ'ΤΑΙΟΣ, ποιητής, Αδηναΐος, 
εστάλη από τούς συμπολιτας του 
οδηγός των στρατευμάτων των Σπαρ
τιατών ε’ ς τού; ίδιους Σπαρτιά- 
τα ς , οί όποιοι είχον ζητήσει ενα 
στρατηγόν διά σημεΐον του χρη·· 
σμοΰ των Λελφων* οι Αθηναίοι δια 
καταφρο'νηειν τούς εδωκαν τόν Τυρ
ταίον" διότι ητον χωλός* χα! ε ί
χε μικρόν πολεμικήν πείραν. Τέ
λος ενιχήδη'σαν δίς άπο τους Με- 
οηνίους, άλλ ε’ς τήν τριτην μάχην 
βστάδη. είς τό μέσον των Σπαρ
τιατών διατάττων με τά ζωηρότατα 
ποιήματα του· τά όποια άλλο δεν 
ένεπνεον, είμή τήν αγάπην τής 
πατρίδες, καί τήν χαταφρονησιν 
τοΰ θανχτου* μέ αυτόν τόν τροπον 
ένεψύχωσε τούς Σπαρτιάτας, οιτινες 
ή·αν άπηλπισμε'νοι από τάς πα- 
ρελόούσχς μάχας, χαί περιεμεναν 
τόν δάνατον χωρίς νά έλπίζ·υν τήν 
ελευθερίαν των, χαί άπεφάσισαν το’- 
τε ή να άποΟάνουν, ή νά νιχήσωσι 
τούς εχθρούς· εδεσεν ε’ς τόν βρα
χίονα · έκαστου στρατιώτου μιαν 
σαΐταν, είς τήν όποιαν ήτον γραμ- 
μενον το Ονομα του και των γεννη
τόρων του ό'ιά νά γνωρίζωνται μετά

τόν θάνατόν των, καί ούτως επο·* 
λε’μησαν με το’σην ανδρείαν και

» « , Vγενναιότατα, ω«τε ενικησαν τους 
εχθρούς· δί αυτήν τήν νίκην τδ ε- 
δωκαν τό δικαίωμα συμπολίτης, 
τίτλος, ός τις δέν έδίδετο ευκόλως 
είς τούς ξένους από τούς Λακεδαι
μονίους εκείνον τόν καιρόν* εκτοτε 
διωρίσδη απ’ αύτόν νά άναγινωσκωσι 
τά πολεμικά ποιήματά του είς 
όλα τα στρατιωτικά γυμνάσματα" 
εζη τό 630. Π., X, έχ των ποιη
μάτων του σώζονται λείψανα, έκδ. 
είς τήν συλλογήν των Ελασσονών 
ποιητών τοΰ Στεφάνου.

ΤίΤΩ, βυγάτηρ τοΰ Σαλμωνε’ως, 
καί. γυνή τοΰ Κρηδεως, υΐοΰ τοΰ 
Λίο’λου' αυτή εγε’ν/ησε τόν Αϊσονα, 
τόν Φε’ρητα καί Αμυθάωνα" μετά 
τόν δάνατον τοΰ Κρηδε’ως ίπανδρεύδη 
καί βγε’ννησε τόν ίΊηλεα.

ΤΤΧΙΟΣ, έμπειρος σκυτοτομες, 
έκ τής Βοιωτίας, ός τις λέγεται 
οτι έφιλοξενησε ποτέ τόν Ομηρον 
έν τή αποδημία του- Ομ,

ΤΙΧΩ-Βράής, περίφημος αστρο
νόμος Ολλανδός, εζη τό 1 0 0 ι,

ΤΩΒίΑΣ, υιός τοΰ Τωβέλ, έκ 
φυλής Νεφδαλήμ, εζη τό 72ΐ. Π» 
X. κατά τήν ιστορίαν του έφερδη 
αιχμάλωτος είς τήν Ασσυρίαν άπο 
τον βασιλέα Σημανάσσερ, οπού και 
άπεδανε" κατά τήν Ελληνικήν με- 
τάφρασιν φαίνεται ότι άπεδανε πριν 
τής άλώσεως τής Νινευή" ή Ρω
μαϊκή ε’κκλησία ήγωνισδη να έπι-
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κύρωση το βιβλιον τοΰτο, συναριθ- 
μοΰσα αύτά μετά των κανονικών, 
το όποιον άλλοι θεωροΰσιν ως πλά
σμα" μεταξύ των Ιουδαίων δεν έ- 
φάνη ποτέ τοιοΰτον μήτε εις τά

κανονικά, η εις τά 4ποκρυφα, ή 
εις τά χειρο’γραφα παλαιά, πρωτό
τυπόν, φε’ρεται όμως μια Εβραϊκή 
εχδοσις, άλλ άπεδείχθη και αυτή 
οτι είναι σύγγραμμα νειοτε’ρου τίνος.

^ χ γ ν ις , πατήρ τοΰ Φρυγός 
Μαρκίου, ό έπινοήσας πρώτον, ως 
λε’γετα ι, τήν τέχνην τοΰ ψαλλειν 
διά των αυλών.

‘ ΪΑΚΙΝΘΟΣ, Λακεδαιμο’νιος» ος 
τις διετριβεν έν Αθηναις» τοΰ όποι* 
ου αί θυγατέρες κατά διαταγήν τοΰ 
Μαντείου έσφάγησαν, ώς Ουσία επι 
τοΰ τάφου τοΰ Κΰκλωπος Γεραιςου, 
οτε αί Αθήναι έπολιορκοϋντο ΰπο 
του βασιλε'ως Μίνωος. Απολοδρ.

ΪΒΛΩΝ, αρχαίος βασιλεύς τής 
Σικελίας, υπό τήν οδηγίαν τοΰ ό
ποιου οί Μεγαρείς έκτισαν τήν πο- 
λιν ϊβλαν, Θου*.

‘ ΪΓ1ΚΟΣ, Γα'ίός Ιούλιος, Ισπα
νός' εζη. τό 20. Η. X. άλλοι λε- 
γουσιν ότι ήτον Αλεξανδρεύς, άπε- 
λεύΟερος τοΰ Καίσαρος Αύγουστου' 
εχρηματισεν επιστάτης τής Παλα- 
τινης βιβλιοθήκης· συνε’γραψε 2~7. 
μυΟολογικας ιστορίας, καί ποίημα 
αστρονομικόν εις βιολιά φ. εζεδο-
θησαν εις τήν Βενετίαν το ι482.

‘ΓΔΑΓΝΙΙΣ, εις των επτά εύγε- 
νών Περσών , οιτινες συνώμοσαν 
κατά τοΰ μάγου 2με'ρδιος. Ηρο’δ. 
υίές τοΰ Τδάρνους, στρατηγός των 
Αθηναίων έν τή εκστρατεία τεΰ 
Εερξου κατά τής Ελλάδος. Ηροδ.

‘ΪΛΛΚΡ1ΔΗΣ, υιός τοΰ ‘Τλ.άκου, 
έκ Κρήτης' τό «νομα τοΰτο ΰπε- 
κρίθη ό Οδυσσεΰς, ότε έπέστρεφεν 
εις Ιθάκην.

‘ ΠΙΑΤίΑ, από τήν Αλεξάνδρειαν, 
θυγάτηρ τοΰ γεωμετρου ©εωνος' εζη 
επί τοΰ Αύτοκράτορος Άρκαδίου* 
αΰτη συνε’γραψε περί αστρονομίας, 
έδ'ίδαξεν εις τήν πατρίδα της δια
φόρους έπιστήμας, καί ήρχοντο . εις 
αυτήν μαθητοςί «.πό διάφορα μέρη 
διά νά ακούσουν τά μαθήματα της, 
κατά τον Σουίδαν.. εσυνθεσε διάφορά 
συγγράμματα της μαθηματικής, τα 
όποια έχάθησαν.
ΪΠΕΙ’ΑΝΦΗΣ, υιός Δαρείου τοΰ ϊ -  
στάσπου, φονευθείς είς τήν κατα τοΰ 
Λεωνίδα μάχην έν θερμοπύλαις, 
Βρόδ.



ΥΠΚΡΒΙΟΣ, εις των Ίτεντηκοντα 
-υιών τοΰ Αίγυπτου. Απολδ.

THE PBQAOi', δημαγωγός εν A- 
βήναις, προτερον λυχνοπώλης, άνήο 
πονηρού καί αχρείου χαρακτήοος, ός 
τις μετά τον θάνατον τοΰ Κλεωνος 
σφετερισθεϊς την ύπερτάτην εξουσίαν 
εν Αθήναις εξα-ρισθη υπό τοΰ δήμου, 
δ,ποθανών εν μεγάλη πενία. Αριφ,

ΪΙ1ΕΡΗΤΟΣ, υιός τοΰ Λυκάονος 
εξ Αρκαδίας, από τοΰ οποίου ώνο- 
μάσθη ή πόλις Τπερησία εν Αχαΐα. 
Εϋστ.

ΪΠΕΡΙΔΗ2, περίφημος ρήτωρ' 
εγεννηθη εις τάς Αθήνας, ήκουσε τον 
Πλάτωνα και Ισοκράτην, καί ΧΓε’κ- 
τησεν είς την ρητορικήν μεγαλωτα- 
την ΰποληψιν* ήτον προσέτι άκρος 
φίλος τοΰ Ληαοσθενευς' μο'λον τοϊτο 
ή αγάπη τήν όποιαν ειχεν ε!ς τήν 
Δημοκρατίαν τον κατε'πείσε νά τόν 
εγκαλε’ση εις τό κριτήριον, καί το- 
σοΰτον ύπερισχυσεν, ώστε, ό Δημο
σθένη; εκενδύνευσε νά εξορισθη επειτχ 
εφίλιώθη πάλιν με αυτόν· απίθανε 
τόν ιδιον χρονον, καθ’ ον καί ό Δη
μοσθένης τό 322. Π. X. ουτος είχε 
καταντήσει εις τάς χβϊρας τοΰ Αν
τίπατρου, ος τις λόγουσιν ότι εκοψε 
τήν γλώσσαν του’ άλλοι δό λε’γουσιν
» , ι  ■ I V I . ,οτι αυτυς μονος την εκοφε με τους 
θύοντας του Six νά μή βιασθή νά 
πεοδώση τήν πατρίδα του, · Πλού
ταρχος τόν κατηγορεί ύς άσωτον, 
αί κριτικοί περί των συγγραμμάτων 
του «συμφωνούν, επειδή σώζεται είς

μόνος λόγος του καί αυτός ΰκοτί'- 
θεται νόθος.

‘ ΤΜΕΡίΣΚ 0 2 , υιός του Πριά« 
μου, έασιλεω; τής Τρωάδος. Τγΐν.

«ΪΠΕΡΜΝΗ2ΤΙΆ, θυγάτηρ το» 
Δαναοΰ όκ τής Ελεφαντιδος, μνη- 
στεοθεϊσα μετά τοΰ Αυγκεως όπο 
τοΰ Αίγυπτου, τόν όποιον μόνον 
διε’σωσεν αΰτη από τ  οΰ φονου, πα- 
ρεβάσα τήν διαταγήν τοΰ πατρος 
της, διό καί ίρρίφθη υπ αΰτοΰ 
εις μίαν φυλακήν, ύστερον ελευθε- 
ρώθη. Απολδρ.

‘ ΪΠΕΡ0Χ02, περίφημος Τρ«*α- 
δίτης, φονευθείς ΰπό τοΰ Οδυσσεως. 
Ομηρ.

ΪΡΤΑΚΟΣ, είς των επισήμων 
Τρωων λαοών είς γυναίκα τήν Α- 
ρ:άοην προτε’ραν σύζυγον τοΰ βα- 
σιλε'ως Πριάμου, εκ της όποιας «- 
γεννησβ τόν Απιον. Απολ.

‘ ΓΡΡΑΔ102, πατήρ τοΰ ΙΙιττα- 
κοΰ, καταγο’μενος βκ Θράκης. Καλλ.

‘ ΙΣΤΑΣΠΗΣ, υιός τοΰ Αχαιμε’-. 
νους, καί πατήρ τοΰ Δαρείου βα- 
σιλεως των Περσών μετά τόν-Καμ- 
βύσην. Ηροδ. υιός τοΰ Δαρείου ήγε 
μών των Βακθριων είς τήν κατά 
τής Ελλάδος εκστρατείαν τοΰ Ξε’ρ- 
ξου. Ηρόδ.

‘ΓΨίΙΝίίΡ, είς των επισήμων 
Τρωων υιός τοΰ Δολοπίωνος.

‘ ΪΨΙΚΛΙΙΣ , αστρονόμος όξ
Αλεξανδρείας, μαθητής του Ισιδώρου 
y.3.i σύγχρονος τοί> Πλουτάρχου, α ς  
τον όΐτοΐον απολύεται εν συγγρα^-
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μα περί της των ζωδίων αναφοράς, ΪΨΙΠΪΛΗ, β α σ ιλ ίδα  της Αη- 
χα'ι τό ιδ ,  και ιέ. βιβλίον των μνου» και έπειτα  τροφός τοϋ Οφέλ- 
στοιχείων τοϋ Εΰκλείδου. Φαβρ. του, υίοϋ τοϋ Λυκούργου. Ζ. Ο- 

‘ ΪΨΙΚΡΑΤΕΙΑ, γυνή τοϋ Μιδρι- φέλτης. 
δάτου* αδτη ή άνϊρειοτάτη γυνή ‘ ΙΨΟΤΣ, υιός τοϋ Λυχάονος, ος 
ήχόλούβησε τόν ανδρατης εις τούς τ ις  έχτισε τήν έν Αρκαδία πολιν 
•πολέμους καί τόν έβοήδει, Ιξύρισε ϊψοϋντα, Παυσ. 
τα  μαλλία της διά νά μή τήν έμ. 
ποδίζουν είς τόν πόλεμόν.

Φ α Λ[ρ ϊ Η2,  εστάδη βασιλεύς 
άσπλαγχνος είς τήν Παρτίαν, σή
μερον Οραγγε’ ό Ιουστίνος διηγεί
τα ι ο τ ι άφοϋ έφο'νευσε τόν πατέ
ρα του, έσφαξε τούς αδελφούς του 
χαΐ τό παιδίον του, έπειτα  έπολέ- 
μησε με 12, στρατιώτας τοϋ Αντω
νίου χαΐ τούς ένίχησε’ τέλος εξωρίσδη 
άπό τούς υπηκόους του,

ΦΑΕΙ02 ζωγράφος, ό πρώτος με
ταξύ των Ρωμαίων, 5ς τ ις  έγραψεν 
ιστορίαν είς τό πεζόν' έζη τό 216. 
Π . χ .

ΦΑΕΙ02 Μάζιμος, Κύντος, ο έ- 
πυνομασδεις Βραχυχρόνιος, έχρημά- 
τισεν είς των ενδοξότατων ς-ρατηγων 
Ρωμαίων· άνέβη πεντάχις είς τό ά* 
ξίωμα τής Γπατείας' τό 233, ένί

χησε τούς Αιγούρους, ίδ ν ο ς τ ή ς ίτ α  
λ ία ς , χαι χει ροτονηδεΐς Αικτάτωρ 
έξηχολοΰδησε τον πόλεμον μέ φρόνη- 
σιν, χωρίς νά ελδη είς χεϊρας μετά 
τοϋ Αννίβου στρατηγοΰ των Καρχη- 
δονίων, τόν όποιον πολιτευόμενος χαΐ 
άποχόπτων τό φρύαγμα έλαβε τό 
έπίδετον Βραδυχρόνιος, αλλ οί Ρω
μαίοι χαταφρονοΰντες τήν λεπτίνοι- 
άν του τόν χατεβίβασαν τής αρχής· 
έπειτα  δέ άφοϋ έγνώρισαν τήν αρε
τήν του είς τόν πόλεμόν των Εάν- 
νων τής Ιταλίας μετά τοΰ Αννίβου, 
τοϋ «ποιου άπήμβλυνε τό στράτευμά, 
χαΐ «κυρίευσε τό στράτευμά άπό τόν 
στρατηγόν του, τον έπωνόμασαν άσ . 
πίδα τής πατριδος, άπεδανεν είς 
γεροντικήν ήλιχιαν.

ψΧβΙΟΧ Μάξιμος, ό πρώτος τής
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γενεά; των Φαβιανών· ουτος έ?άθη 
Ιεΐΐερ^ο; το 321# Π. X» ένικησε 
τους Σαμνίτχς της Ιταλίας· οργι- 
οΟεΐς δέ επί τοΰτο ό Δικτάτωρ Πχ- 
πίριος, εμποδισμένος ω/ ύπ αυτοΰ 
ήθελησε να τον παίδευση, άλλ’ ό 
δήμος καί τό στρατιωτικόν έμπο- 
σισαν τον σκοπον τοιι* εγ·.νε πεντα- 
κις Υπατος, δίς Δικτάτωρ, καί ά 
παξ Κήνσωρ· εδριάμβευσε δέ καί 
κατά των Απουλιων, καί των Αου- 
καρίων εις τήν Ιταλίαν, καί άλ
λων πολλών εθνών.

ΦΑΒΟΡΙΝΟΣ φιλο'σοφος* αυτός 
άκούσχς, οτι η γυνή ενός μαθητου 
του έ γέννησε παιδίον άρρεν, ας ύ-

/ Τ ι  ·* *είπε, να βυγχαρωμβν jte 
τον πατέρα του* άμα εφδχσεν εις 
τον οικο’ν του τον ένηγκαλίσθη καί 
τον έπευχήθη* έπειτα τον ήρωτησεν 
αν ή μήτηρ με τδ ϊδιο'ν της' γάλα 
Γμελλε να άναθρέψη το νεογεννητον, 
αυτός δέ άπεκρίθη ότι προς ησυχίαν 
της μητρός έμελλε νά τό άναθρέψη 
μία τροφές, άλλ’ ό φιλοσοφος τον 
έμπο'δισε, λε’γων· άφες τήν μητέρα 
νά το βυζάση διά νά ηναι ολως 
διολου μήτηρ του παιδός της· διότι 
τοΰτο αΐτή ή ιδία φϋσις καί όλο’- 
γος μόίς τέ διδάσκει* λε’γεται δέ 
δτι οί Αθηναίοι έκρήμνισχν ενα ά
γαλμα χάλκινου τουτου τοΰ φιλο
σόφου, έπειδή ήτον εχθρός τοΰ Καί- 
σχρος Αδρίανεΰ, τοΰ όποιου οί Α- 
θηναΐυΐ ήσαν συμβοηθοί* ούτος δέ 
μα&ών τήν εΐδησιν, χωρίς νά ενοχλη-

θή, ειπεν ότι ώφελιμωτερον ήτον εις 
τον Σωκράτην, ίά ν  οί Αθηναίοι ή .  
θελαν κρημνίσει τό άγαλμά του παρ’ί 
ότι τον ύπεχρέωσαν καί έπ ιε το 
φαρμάκι* έζη το 117' Μ. Χ#ι 

ΦΑΒΠΚΙΟΣ, Καιος, ό έκονομα- 
σθεΐς Λοΰκος, ϊπατος των Ρωμαίων* 
τό 282. Π* X. ελχβε πολλάς ν ί- 
κας κατά των Σαμνιτων Βλοουτι- 
ων, καί Αουχανίων, καί έλαβεν έξ 
α ϊτώ ν πολλά λάφυρα; έστοίλη κρέ- 
σβυς πρός τόν Πΰρρον βασιλέα τωκ 
Ηπειρωτων, καί δέν εδεχθη τά  προ- 
σφερόμενα δώρα από αυτόν, πρός 
διαφθοράν τής ιδ ίας του πατρίδος 
με θαυμασμόν τοΰΠΰρρου* ό Ιατρός 
τοΰ Πυρ ρου ήλθε πρός αυτόν ζητών 
αμοιβήν διά νά φαρμακώδη τον 
Πΰρρον· ό δέ Φαβρίκιος δε’σας αδ- 
τόν τόν εστειλεν εις τόν Ηΰρρον. 
δςά νά λάβη εκεϊθεν τής προδοσίας 
την αμοιβήν* οι Σαμνΐται προσφε- 
ροντες ποτέ μίαν μεγάλην ποσό
τητα  αργυρίου, δέν κατεπείσδη, ά λλ ’ 
εν τούτοις ό Πΰρρος θαυμάσας τήν 
σταθερο’τητά του ήθελησε νά τόν 
δοκιμάση πάλιν, προστάξας ν’ άνοί- 
ξωσιν ενα παραπέτασμα εις του το'- 
πον, όπου εμελλε νχ έλθη εις ο
μιλίαν μετά τοΰ Φαβρίκίου, καί 
όπισθεν νά φέρωσίν ενα ελέφαντα· 
τούτου δέ γενομένου, έτράβισχν το 
παραπέτασμα, καί i  έλεφας άφήκε 
μιαν φοβερόν φωνήν, ®λλ ο Φχ- 
βρίκιος” μέ ά τ α ρ 6̂ ε 
τόν Πΰρρον, οΰτ» χ9ές αί δποσχέσεις
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•τοϋ αργυρίου με μετεβαλαν, o u t s  

σήμερον τό είδος τοϋ δηριου" οδεν 
ό Πί,ρ’ρος Ρ·£Γ* τ “? δόκιμά? ταύ- 
τας, τον ύπεσ/ίδη νά τω δώση τήν 
-πρώτην τάξιν των στρατηγών, εά* 
τον ακολουδήση* άλλ ο Φαβρίκιος 
τω άπεκρίΟη» 4  Πύρρε' σύ μεν εί
σαι με'γα? καί λαμπρό? βασιλεύ?, 
το δΙ υπήκοόν σου σνενάζει εϊ? τήν 
δυστυχίαν, καί ούτος ό σήμερον φι- 
λ ο? σου καί οικείο? αυριον &ελει γε- 
νει κύριό? σοο* εστάδη και Κηντωρ 
cl? τήν Ρώμην το 277, εχων συνα- 
■ξεωματεκέν καί τον Αιμίλιον Πα
στόν' εζησε με ακρχν πενίαν, και 
άπεδανε πενε’στατος, τρεφόμενο? με 
λάχανα τα οποία μονος ε περιποιείτο. 
■Μετά τον δάνατον του ή Γερουσία 
ύπάνδρευσε τας δυγατε'ρα? τον μέ 
δημόσια έξοδα.

ΦΑΕΡΝΟΣ Γαβριήλ, Ιταλέ?, έν
δοξος ποιητή?, εμπροσδεν του Πάπα 
Πί ου τοο τετάοτου εσύνδεσε στίχον? 
100. μύδου? εκλελεγμενους εις πα 
λαιοί,? συγγραφείς,

ΦΑ* ΑΙΜΟΣ, αρχαίο? βασιλεύ? 
πων Σιδωνίων, ο? τι? ύπεδέχδη φι_ 
λ-οφρονω? τον Μενέλαον επίατρε - 
φόντα από τήν πολιορκίαν τή? 
TfwiSoi, Ομ, θ£.

ΦΑΙ&ΙΛ102, ποπ^τ,ς ίπιγρα^ι-
ματων, περί τοϊ όποιου Στε’φανο? 
ο Βυζάντιο? λεγει οτι εγεννήδη εΐ? 
Βυσάνδην πόλι» τη? Μακεδονία?.

ΦΑΙΔΡΑ, δυγάτηρ τοϋ Μίνωο?, 
καί γυνή -rou Φησίως· αυτή ήγάπη-

σε τον Ιππόλυτόν υιόν τοϋ Λίίναος 
άπο άλλην γυναίκα, καί εκοίνωσσ 
το παδυς τη? προ? τήν τροφόν του 
Ιππολύτου, ητις ύπεσχίδη νά τήν 
βοηδηση, άλλ ό Ιππόλυτο? ,'δέν 
συγκατενευσε, καί τοΰτο μαδοΰσα ή 
Φαίδρα, άπο τήν λύπην τη ; εκρε- 
μάσδη· ό δε Θησεύ? ευρών επάνω 
τη ; σημεΐον κατήγορόν τόν Ιππό
λυτο», το» επρόσταζε νά φυγή, 

ΦΑΙΔΡΟΣ, εγεννήδη ε!? τήν Θρά
κην το 23. II, X. καί έφε'ρδη ε’? 
τήν Ρώμην ώ; αιχμάλωτο? εί? τον 
Καιαχρχ Αύγουστον' ή αγχίνοια τοϋ 
νοό? του καί ή μεγάλη εφεσις τής 
παιδεία? παρακίνησε τόν Αύγουστον 
νά τον έλευδερώση, καί να τόν βά- 
λη νά σπουδάση* εζη εΐ? του? χρό
νου? τοϋ Τι ο ερίου καί Σκιανσϋ, άτίό 
τον όποιον υπεφερε πολλοί,? διωγ
μούς· διά τοΰτο καί τόν εκδικεί
ται με μύδου? τινά?' συνε'γραψε λα
τινιστί μύδου? ει? 5, βιβλία, εις 
τού? όποιου? εμίμήδη κατά πάντα 
τόν Αίσωπον' εξεδόδησαν δέ ε ις 
διαφόρου? πόλει?, καί επιγράφεται 
Φαιδρό? Αύγουστος.

ΦΑΙ AT ΜΗ, γυνή τοϋ Κχμβύσου» 
βασιλεύ;; των Π spcrtSy, Ηρόδ,

ΦΑίΔΏΝ Ηλεΐο?, φιλοσοφος, ε- 
χρημάτισε μαδητή? τοϋ Σωκράτου?, 
συνεγραγε διαλόγου?. Ζώπυρο?, Μή 
διο?, Σιμών, Αντίμαχο?, ή πρε
σβύτης, Νικία?, Σκαμίας, Αλκι
βιάδης, Κριτολαος, καί άλλα.

ΦΑΚΤΟΛΑΤΗΣ Ιάκωβος, Ιταλός,



καδηγητής Αναλύσεως και Μεταφυ- >,*, HvSst περί τον δε'χατον ογδοον 
σιχής εν - Πάταυΐω, άνήρ είδήμων α’ώνχ. Μ. X.
τής Ελληνικής χαί Λατινικής δια- _ ΦΑΚΡΑΑΔΗΣ, ένδοξος Πρίγγιψ 
λεχτων. Συνεγραψε διάφορά περί των Δρούζων» ος τις εις τάς άρ* 
διαλεκτικής, χαί πράξεις του ίν χάς τοΰ ιζ’. α’ώνος εχαμε ττόλβ- 
Παταυίω γυμνασίου χαί αλλα πολ- μον μέ τούς Τούρκους διά πολλούς 
λα. Ηνδει περί τον δεχχτον ογδοον ^οονους* ουτος είχε ιχονον τριάντα 
αιώνα. Μ. X. χιλιάδας στρχτιώτας* το 1612. ε -

ΦΑΙΝΑΓΕΓΗ, μητηρ τοΰ φίλο* κυρίευσε την Βηρυττόν πολίν της 
σοφού Σωκρατους. Πλατ, Συρίας καί άνοιξεν έμπόριον μέ 5-

ΦΑΙ?!ΙΙ Δχμάν^ι, εγεννήδη εις λα τα ΕυρωπαΤκα βασίλεια. Ίο 
το Σαλόν πο'λιν της Γαλλίας το 4615. βλίτων ότι δ Τοορχσς ήτοί- 
1724> εχρημάτισ* ποιήτρια με με- μαζε μίαν μεγάλην ίχστρατείαν ί- 
γάλην φήμην* συνεγραψε ποιητικά, ναντίον του, φοβηθείς άφήχε τήν Συ« 
απίθανε το Ι770, ρίαν, χαί άπίρχσεν εις την Λιβορ-

ΦΑΚΙΟΣ ΙίαρΟολεμαϊος, Ιταλός νον, χαί ίκάδησεν εις την αυλήν 
άπο την Φλωρεντίαν, περίφημος τοΰ Με'όιτση. μετά δε'χα χρονους 
γραμματικός , συνεγραψε διάφορα άπε'ρααεν εις τήν πατρίδα του καί 
συγγράμματα* μεταξύ αυτών είναι φίλησε πάλιγ νά εχστρατεόση χα- 
χαί το περίφημο» σύγγραμμα τών τ ά των Τούρκων, αλλά φθονεροί τίνες 
ένδοξων άνδρών του αΐώνος του* α- τον επροδωκαν καί τον παρεδωκαν 
•πε'θχνε το ΐ492, εις τάς χεϊρχς τοΰ Σουλτάν Μούρα-

ΦΑΚΟΓΕΓΊΟΣ Αντώνιος, Γάλλος, τ η τοΰ δ, το 1629. ος τις χαίρω» 
εχ τοΰ τάγματος τοΰ Βενεδίχτου, νά βλε’πη εις τήν Κωνστχντινοΰπο- 
καΟηγητής τής Ι’ητοριχής και Ελ- >_tv καί εις τους πόδας το» ·ενχ 
λήνιχής διαλέκτου* εξίδωχε την εν μίγαν άνδρα, το'σον ένδοξον, δεν 
Ιεροσολύμυις κατά Γαλβίνων σννο- τον^έφο'νεοσεν ευθύς, αλλά μετ’ δλί- 
δον, επί τοΰ Ιϊατριάρχου Δοσιδε'ου, γους μήνας επροσταξε καί τον ε . 
εις τήν Ελληνικήν χαί Λατινικήν ιτνιξαν.
διάλεκτον, μάλιστα ουτος τήν έξή- ΦΑΑΑΙΕ()Σ, αρχαίος ποιητής, 
γησε καλήτερα από τήν πρωτην Ελλην, τοΰ όποιον άναφίρεται £κ 
εκδοσιν. Εις τό τέλος επροσδεσεν είδος στιχουργικών μέτρων. Σουΐδ» 
ελληνιστί καί Λατινιστί άποκρισιν ΦΛΔΑ1&ΟΣ, στρατηγός τωνΦω- 
Διο/υσίου Πατριάρ/ου Κωνσταντι- κεών εν τδ ίερφ πολεμφ» ( °» τ ι5 
νουιίολεως κατά Καλβίνων’ εγραψεν πολεμήσας κατά τοΰ βασιλεως των 
Ιστορίαν των Μονοδελητών καί «λ- ϊ\Ιακεδ>’νω.ν Φίλιππον» ««κ ^ η  κχτα
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κράτος, παρά vow όποιον έλαβε τήν 
άδειαν νά μεταβή δλευθερως εις 
την Πελο πόννησον, όχου και απ ί
θανε. Λισχ.

ΦΑΛ ΑΝΘΟΣ, υιός τοΰ Αγελάου, 
ο ς τις εκ τισε την πόλιν Φάλανθον 
εις την Αρκαδίαν. Πχυσ.

ΦΑΔΑΝΤΟΣ’ ουτος .τό 615. Π. 
X. άνεχώρησεν από τήν Ελλάδα καί 
ηλΟεν εις τήν Ιταλίαν, όπου έκτισε 
τήν πόλιν Τάραντα.

ΦΑΛΑΡΙΣ, περίφημος τύραννος 
των Ακραγαντίνων* Ιζη τό 567* 
είναι πασίγνωστος διά τήν σκλη
ρότητα tow,. εγεννήθη εις τήν Α
στυπάλαιαν πόλιν της Κρήτης, καί 
επειδή άνεκατώθη εις τήν διοίκησιν 
τής πατρίδος του ήναγκάαθη διά 
τούτο ν άναχωρήση έκεϊθεν, καί νά 
καταφυγή εις τήν Ακράγαντα, ο
πού με τάς πανουργίας του ήρπασε 
τήν διοίκησιν ταότης της πόλεως 
κατά τήν νδ\ Ολυμπιάδα’ /δείξε δε 
τόσην σκληρο'τητα εις τους 6πη- 
κοους του, ώστε όλοι σχεδόν οι ίς·ο- 
ρικοί αναφέρουν τάς κακίας του* 
μεταξύ των σκληρών κολαστηρίων, 
οαα με ιεχειρίσδη διά νά παιδεύη 
ασπλάγχνως τούς δυστυχείς υπή
κοον? τοο ητον καί ό περίφημος 
χάλκινος βοΰς, τόν όποιον κατε- 
σκεύασε τοιουτοτρόπως, ώστε Ινώ 
δ άνθρωπος εκαίετο κεκλεισμε’νος 
με'σα εις τήν κοιλίαν του βοός, α ί 
φωναί του έκβαινον από τό στο'μα 

ής άπαραλάκτως, καθώς

τοΰ βοός τά μόυγκρίσματα ’ δ δ- 
φευρετής ταύτης τής σκληρας μη
χανής, όνόματι Περίλιος, είχε ζητή
σει τήν αμοιβήν, καί ό τύραννος 
έπροςαξεν οτι πρώτος αυτός νά κά· 
μη τήν δοκιμήν, καί νά κατακαή 
μέσα εις τόν χάλκινον του Βουν. 
Περί του θανάτου τοΰ τυράννου τού
του δέν έχομεν καμμίαν βεβαιότη
τα ’ συγγράμματα φαίνονται υπό τό 
ονομά του, έπ ισφλα ί 4 8 · πλήν νο· 
μιζονται από πολλούς νόθοι, έπειδή 
καί οί Σικε/οί ώμίλουν, και συνε- 
γραφον δωρικώς* αί δε έπιστολαί 
συνεγράφησαν Αττικώς, ίθεν τάς 
άποδίδουν εις τινα σοφιστήν Ανδρια- 
νόν, περί τοΰ όποιου λέγει ό Σοιη-  
δας, ότι συνε'γραψεν όπιστολάς καί 
λογους πρός τόν Φάλαριν’ εξεδόθη- 
σαν εν τη συλλογή των διαφόρων 
Ελληνικών επιστολών εν Βενετία 
τό 4^9· παρά τή Αλδι εν Α’ξωνια 
υπό Καρόλου Βοΐίλου τό 1718, και, 
έν Γρανίγγη Οπό τοΰ Κασπαρ Βαλ- 
χεναρίου. τά ι777.

ΦΛΛΗΙΌΣ, Αθηναίος, υιός τοΰ 
Αλκωνος, κατ’ άλλους τοΰ Ερεχθεως» 
ος τις λε'γεται οτι ώκοδομησε τον 
λιμε'ναΦάληρον ίν τή Αττική.Απολ.

ΦΑΛΙΕΡΗΪ Μάριος* ήγεμώντής 
Βενετίας, εκλεχθη τό 1354. μετά 
εννε'α μήνας ήθελησε νά λάβη όλην 
τήν εξουσίαν» αλλ* ή συνωμοσία άνε- 
καλύφθη καί τόν άπεκεφάλισα* έμ
προσθεν ε’ς τήν εκκλησίαν τοΰ άγιου 
Μάρκον δ μου μέ απείρους συνωμοτας.
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ΦΑΑΤΝΟΣ, Ζακύνθιος, διδάσκα
λος τής πολεμικής τέχνης. Εειοφ-

ΦΧλ ΙΟ 2 ,  ΚερκυραΓος, δ κτίσας 
την πολιν Επίδαμνον έν Ιλλυρία.

ΦΑ'ΛΚΗΣ, περίφημος Τρωαδίτης; 
ος τις εφονεύθη ύπό τοδ Αντιλοχου. 
Ομ. Ιλ.

ΦΑ ΛΑ ΟΠΙΟΣ Γαβριήλ, Ιταλός, 
έγεννήθη εις την Μο'δεναν τό 1490, 
«χρημάτισε περίφημος βοτανικός, 
Ιατρός, Αστρονόμος, φυσικός, χαΐ 
άνατομος· έταξείδευσεν εις διάφορα 
μέρη τ  ής Ευρώπης διά νά τελειο- 
ποιηθη· έστάθη προφεσωρ είς την 
άκαδ ημίαν τοδ Παταυΐου, oitou χαΐ 
άπέθανε τό 1606. Ουτος άνεχάλυψε 
τήν εσωτερικήν τοδ ώτός κατασκευήν, 
τοΰ όποιου οί παλαιοί δεν εγνώρι- 
ζον παρά τό τΰμπανον, άγνοοϋντες 
όλοτελώς τά εσωτερικά μέρη τής 
πετρώδους κο ιλότητος* δι ώρθωσεν 
ετι πολλά σφάλματα τοΰ διδασκά
λου του, χαΐ «περίγραψε πολλούς 
μήνας, πρό αύτοϋ αγνώστους* πα- 
ραλο'γως όμως θεωρείται ώς πρώτος 
εύρετής των μορίων εκείνων τής 
μήτρας* καθο'τι αυτά έγνωρίσθησαν 

εντελέστατα ύπό τοΰ Ηροφίλου, xaj 
ώνομάσ θησαν Κεραϊαι, Πλεκτάνα, 
καί Σπερματικοί ποροι.

ΦΑΝ|ΑΣ, φιλο’σοφος περιπατητι
κός, Αε’σβιος, μαθητής τοδ Α’ριστο- 
τελους. Πλούταρ.

ΦΑΝΟ ΔΗΜΟΣ, ιστορικός, Α’θη- 
ναιος ‘ λέγεται ότι εζη το’ 300. 
Π· X. Στέφανος δ Βυζάντιος ανα

φέρει ένατου σύγγραμμα, οικιακά 
επιγραφομενον* σώζονται χαΐ μερι- 
κά άποσπασματα από άλλο σύγ
γραμμα. Συνέγραψεν Ατδίδα, ήτοι 
ιστορίαν τής Αττικής, τής όποιας 
σώζονται λείψανα* έξεδόθησαν έν 
Λειψία τό ι812.

ΦΑΝΟΚΛΗΣ, Ελλην, ποιητής, 
άχμάσας μετά τόν Δημοσθένην* συ
νέγραψεν έλεγεΐα έρωτες, επιγραφά. 
μένα,

ΦΑΝΟΜΑΧΟΣ, εΓς των Αθηναίων 
στρατηγών έν τ$  Ηελοποννησιαχω 
πολεμώ, θουκ.

ΦΑΝΟΣ, μυστικός γραφεΰς τοΰ 
Δημαγωγού Κλέωνος έν Λθήναις.

ΦΑΝΟΙΘΕΝΗΣ, Ανδριος, τόν ό. 
ποιον οί Αθηναίοι «κλεξαν στρατη
γόν διά τήν περί τούς πολέμους έμ-, 
πειρίαν χαΐ σύνεσίν του. Πλατ.

ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΟΣ, πατήρ Δημη- 
τρίου τοΰ Φαληρέως. Σουΐδ.

ΦΑΝΤΗΣ, υιός τοδ Αίγυπτου χαΐ 
τής Καλιάνδης, μνηστευθείς τήν 
Δαναΐδα Θεανώ. Αιπολδ.

ΦΑΝΤΟΝΗΣ Ιωάννης, Ιταλός , 
«χρημάτισε καλός ποιητής, συνέγρα
ψε καί διάφορα ποιήματα* εζη τό 
\ 7 ψ .

ΦΑΟΪΣΤΗΣ Ιωάννης, χρυσοχόος
άπό τό Τρανσβοΰργ, πολιν τής Γαλ
λίας, είς των εφευρετών της τυ
πογραφίας- τό 144θ.ή I46®·

ΦΑΡΑΔΑΤΗΣ, ήγεμών τδν Κ0Χ- 
χων καί Μαχών εις τήν κατα της
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Ελλάδος εκστρατείαν τοΰ Εέσξσυ, 
υιός του Γεάσπιος. Ηρόδ.

ΦΑΓΆΣμΑνΗΣ, βασιλεύς των 
χωρασμίων βν Α.σία, Α’ρ'ρ.αν, „

: ΦΑΓΝΑΒΑΖΟ 2 , Σατράπης τής 
Φρυγίας, γαμβρός Λρταξέρξου τοΰ 
Μνήμονος, ός τις έβοήθησε τούς Λα
κεδαιμονίους επί τοΰ Πελοπογνη- 
σιακοΰ πόλεμόν κατά των Αθη
ναίων* πρότερον ητον στενός φίλος 
τοΰ Αλκιβιάδου, ττρός τόν όποιον 
ούτος είχε τελευταΐον καταφύγει' 
πεισθείς υπό τών Σπαρτιατών τον 
έφόνευσε δολίως,

ΦΛΓΝΑΚΗ, θυγάτηρ τοΰ Μεγασ- 
σαρου, γυνή τοΰ Σανδάκου, καί μη- 
τηρ τοΰ Κίνόρατ Απολδ,

ΦΑΓΝΑΚΗΣ, υιός τοΰ Μιθριδά- 
του, βασιλεύς τοΰ Πόντου' έκαμε 
να άποστατήσή τό στράτευμα κατόι 
τοΰ πατρός του* έμεινε δε ουδέτερος 
»Τς τον πόλεμον τοΰ Πομπη'ίου και 
Καίσαρος, άλλ δ Καΐσαρ τρέψας 
τα όπλα κατ’ αΰτοΰ τόν ήφάνισε 
χχτά ^κράτος τό 4j. Π· X. καί 
εντεύθεν Ιγραψεν εις Ινα φίλον του, 
ήλϋον, είδον, νενιχηκχ, τάς όποιας 
τχύτας τρεις λέξεις τάς έγραψε μό 
χαρακτήρας μεγάλους επάνω των 
αμαξών, τάς οποίος Ιφόρτωσε μέ 
λάφυρά, διορίσας να τ ΐ  άκολουθώσι 
εις Θρίαμβον.

ΦΑΡΝΑΖΑΘΤΉΣ ,  ήγεμών των 
Ινδών εις τήν κατά της Ελλάδος 
εκστρατείαν τοΰ Ξέρξου. Ηρόδ,

ΦΛΓΝΕΖΗΣ Αλέξανδρος, Δρύξ

της Πράμας, πο*λεως τής Λομβαρ
δίας, υιός τοΰ Οταβιου, καί Μαρ
γαρίτας τής Αυστρίας* έγινε διά
δοχος τοΰ πατρος του το I5S6* καί 
απέκτησε μεγάλην φήμην διά τήν 
ανδρείαν καί φροιησίν του εις τήν 
Φοάνδραν επαρχίαν τοΰ Βελγίου, εις 
τήν όποιαν η τον διοικητής γενικός* 
απίθανε τό 1592* εις ηλικίαν 47, 
χρόνων* εστάθη εις των ενδοξότε
ρων Ισπανών στρατηγών, καί εις 
τών πλέον ενάρετων καί σοφών,

ΦΑΙΝΕΖΗΣ Πιερ Λου'ίζής, Δοόξ 
τοΰ Κάστρου, πόλεως τής Ιταλίας, 
έκλέχθη από τόν πατέρα του Παΰ- 
λον τρίτον Πάπαν Δοΰξ τής Πάρ- 
μας καί Πλακεντίας* άλλ’ εφονεύΐη 
από τόν Ιωάννην Αΰγουϊζυλαν, όμοΰ 
με άλλους τέσσαρας συνωμοτας* 
αΰτη ή οικογένεια έβασίλευσε δύω 
αιώνας έως το 1731.

ΦΛΡΝΟΪΧΗΣ, είς τών ηγεμόνων 
τής ιππικής δυνάμεως τοΰ Εερξου, 
ός τις πεσάν έκ τοΰ ίππου, και α· 
σθενήσας βαρέως ε'μεινεν είς τάς 
Σάρδεις, στερηθείς τής ηγεμονίας. 
Ηρόδ.

ΦΑΙ’ΣΑΛΟΣ, υιός τοΰ Ακρισίου, 
έκ τοΰ όποιου λέγεται οτι ώνομά- 
σθη ή εν Θεσσαλία πόλις Φάρσα- 
λος. Στεφ.

ΦΑΡ1Ή, Θυγάτηρ τοΰ Δαναοΰ καί 
τής ΑίΟιοπίδος, φονεύσασα τόν μνη
στήρα της Εϋρυδάμαντα, Απολδρ.

ΦΑΤΙΜΑ, μία τών ■τεοααρων 
Guyatipwv το£ί Μωάρ.ε2> <τ&ς

**
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εκ«μβ μό τήν ίαδ ιγγιάχ , η μόνη νετράφη άξίως τοΰ γενική της· κατ' 
ητις ίζησε κ*! άφήκε παιδία μετά άρχάς όστάδη τη ; αρετής το πά
τον θάνατον τοΰ Μωάμεθ’ αΰτη ύ“ ράδειγμχ καί προσηλωμε’νη εις ι»ΰ  
πανόριύθη τον εξάδελρόν της Αλήν, άνδρός της τήν δόξαν τίιν χατεπεί-
ΙΛΟ'ν τοΰ Αμπον-Ταλέ: τό 62I. as
Μ. X. εις ηλικίαν 16. 7.?®νων' ά- ά »
πε5α>ε μετά ΙΟ. χίονονς τής ύ- &s
πανδρείας της, κα : όλ: roy- μήνκς ση
μετά τόν θάνατον τοί ρός της' αλί

νά ποοδιό

είχε τίτλον μήτηρ των πιστών· καί πούς τον εις αϊτόν βγινεν α ίτια  τοΰ' 
Πριγγιπόσσ* τ κ ι Οθωμανών* αφή- δανατου τοΰ πατρος της' φρόνιμος 
κε δύω υιούς τον Χασάν και Χου- δε και φιλ ο πμος οοσα εις την δόξαν 
σεVv. Ζ. Χασάν, της όφαίνετο ή πρώτη γυνή το ΰ  xl~

ΦΑΤΖΕΑΣ Γεώργιος, ίερεύς σο- «όνος της· μετά ταΰτά ύπε'πεσεν εις 
φος καί πεπαιδευμένος’ συνεγραψε άτοπα, καί παράνομα Ιργχ, βιτεοδ-ή 
γραμματικήν καί τ ι ς  παροιμίας τοΰ ήγάπα τον Κρίσπον υιόν τοΰ Κωνσ· 
Σολομώντος' εχςηαατίοεν Αρχιε- τχντίνου, καί μή δυναμε’νη να τον 
ρεύς έννετίησι με τίτλον 1 ιλαόελ- πείση τόν ώργίσΟη καί τόν έφόνευ- 
φείας, καί άογία καί αφορεσμω ύ- σεν άνιλεώς, επειτα εδοδη εις άλλας 
πε'πεσεν εκκλησιαστικά» διά μιαν άσωτείας, τό όποιον μαθων ο Κωνσ· 
λεπτολογιαν της Γερουσίας, διά ταντϊνος τήνεπαιίευσε με τόν πλέον 
πε'ντε λίτρας κηρίου της Ρωμαϊκής σκληρόν θάνατον, κλείσας αυτήν εις 
Αύλης» καί διά σκάνδαλα καί ζ ι- ενα θερμόν λουτρον, οπού επνιγη τό 
ζάνια των χριστιανών, καί διά άλ- 327. καί ούτως ετελέύτησεν ή Θυγά- 
λας λεπτολογίας. Ηννει περί τόν τηρ καί γυνή των Αΰτοκρατορων, 
δε’κατον ογδοον αιώνα, καί μήτηρ τριών υιών, οιτινες εςα-

ΦΑΓΛΟΣ, περίφημος αθλητής εκ θησαν καί αυτοί Αυτοκρατορες. 
Κρότωνες πόλεως τής Ιταλίας, νι- φΛΤΣΤΟΣ Σοκινος, ανεψιός Λαι- 
κήσας τρις εις τούς Πυθικοΰς ά- λιοΰ τοΰ Σοκινου, υιός ών Άγνήτου 
γώνας. Ηρόδ. Βουργησίου Πατρουκίου τοΰ των Σι-

ΦΑΪΣΤΑ νλαυβία Μαξιμε’νη, δυ- νών ‘ Ηγεμόνος’ όςτις ά^μγνώσας τά 
γατηρ τοΰ Αΰτοκράτορος Μαξίμια- του δείου αύτου Σοκίνου χαρτοφυλα- 
νοΰ τοΰ Ερκουλίου, αδελφή του Α ί. κια, εις τά όποια εύεεν εγγρ*?0®? 
τοκρατορος ΛΙαξεντίου, 'και σύζυγος τάς εκείνου αίρεσεις, ίνυπιοαε οια- 
τοΰ Αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ λεξ,ν περί τοΰ σωτϊροί Χριατ0® εις
Μεγάλου' γεννηθεϊσ* ε’ν Ι’ώμη, ά- Κρακοβίαν κατά τό *tot Τ’;ν

' 3 8
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όποιαν πολλά υη» της in.il Ακαδη
μίας έμισή&τ), είς τοΰ οποίου την 
α'ίρεσιν πολλοί άντεστάθηααν, αυτός 
δβ λυπηθείς, παρέδωκε τήν ψυχήν 
καί άπίθανεν τό 160φ. Μ X.

ΦΑ5ΙΝ, Ευειδής νεανίας, εκ Μι- 
τυλήγης, περί τοΰ όποιου ίλέγετο, 
ότι γέρων ηδη ων καί πβνης όιαπορ- 
θμεύων τούςεν Λέσβω εις τήν απέ
ναντι ξηράν τής Ασιας, επειδή διε- 
πορθμευσε και τήν Λφροδίτην αμι
σθί ελαβε παρ αυτής εις άροσήν 
τήν προτε'ραν νεαρόν καί ευειδή μορ
φήν του* τόν όποιον μετά ταΰτα 
ήράοδη ή ποιητρια Σαπφύ, Παλαίφ,

φΕΑΚΗΖ, ίγεννήθη εις τήυ Σικε
λίαν» εκτιοεν εϊς τήν πατρίδα του 
περίφημα κτίρια, χαί εκτεταμένα 
ύπο'γεια, καί ίκαμε μεγαλοπρεπή 
υδραγωγεία.

ΦΕΔΕΕΙΚΟΣ, Δοΰζ τής Σαζωνί- 
β ( ,  περίφημος Πρίγγιψ· τό ίερατεϊ- 
ον τής Σαξωνίας είχε πολλούς θη
σαυρούς *χι αυτός τούς επήρε λίγων, 
ότι οί καλο'γηροι δέν πρέπει νά ε- 
χωσι τρήματα, καί επροσπάθη νά 
διόρθωση τάς καταχρήσεις των υπη
κόων του· απίθανε τό 1525,

ΦΕΛΒΡίΚΟΣ ό δεύτερος, ό λεγο’- 
μενος μέγας βασιλεύς· ήτον ανδρεί
ος* καί πολλά πεπαιδευμε’νος* άνα- 
γινωσκων τάς παλαιάς ιστορίας έ- 
λαβε μεγαλην επιθυμίαν νά γένη εν- 
δοξος* εςαθη πολεμικής, πολιτικός, 
φιλόσοφος, και μεγας βασιλεύς* ε- 

- κτίσε περί τα 600, χωρία, έούετη-

σε τίχνας, ενεψύχωβετας επιστήμας»
τήν Γερουσίαν, τό έμποριον, εδωσ* 
νομού ς εϊς τούς υπηκόους του, ύπε- 
ρασπίζετο τούς σοφούς" άπέθανε τό 
17$6, καί άφήκε διάφορα συγγράμ
ματα.

φΕΔΕΡΙΚΟΣ Γενεβέλης. Ζ Γενε- 
βέλης.

ΦΕΔΕΡΙΚΟΣ ό πρώτος, Αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας, καί βασιλεύς τής 
Ιταλίας* εκηρύχθη τό 1152 καί τό 
ΐ158* ύπεχρέωσε τούς Μιλανίζους 
νά τόν γνωρίαωσι διά βασιλέα τους, 
τό όποιον πολλά έκακοφάνη τόν Πά- 
,πα* ό μονάρχης δέν έδειλίασεν είς 
τοΰτο, άλλ’ έπροσπάθησε νάκυριεύ* 

•ση τό έπίλοιπον τής Ιταλίας, καί 
ίκαμεν οκτώ μάχας είς αυτήν, είς 
τάς όποιας δφθειρε 500,000. χιλιά
δας Γερμανούς* τό 1'77· εζήτησε 
τήν συγ·/ώρησΐν τοΰ Πάπα, οστις τόν 
έσυγχώρησεν είς τήν εκκλησίαν τοΰ 
άγιου Μάρκου είς τήν Βενετίαν* ού- 
τος ήτον ανδρείος. καίΓσταθερός είς 
τάς επιχειρήσεις του* έπωνομάσίη 
κοκκινογένης, διότι είχε γενεια κόκ
κινα* κάλλιστος Αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας, καί κάκιστος βασιλεύς 
τής Ιταλίας* ούτος έπνίγη είς εν« 
ποταμόν έπιστρίφων άπο τήν μά
χην τό 1 1 9 °.

ΦΕΔΕίΐΚΟΣ ό δεύτερος, Αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας, καί βασι
λεύς τής Ιταλίας, υιός Εύρίκου έκ
του, καί ανεψιός Φεδερίκου τοΰ πρω- 
του* έκηρύχθη Αύτοκράτωρ το 12ΐ0,

«
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ς,.τος δ μεγαλοπρεπής μονάρχης 
ήχον ανδρείος, φίλος καί ΰπίρασπι- 
ς-ής των σοφών και τών τεχνητών· 
έπροσπάΟησε περισσότερόν από κάδε 
άλλον βασιλέα νά ένωση τήν Ιτα
λίαν ε’ς εν σώμα’ άπε'9ανε τδ 1250.

ΦΕ1ΔΑΣ, ήγεμών τών Βοιωτών 
εις τήν πολιορκίαν τής Τρωάδος.

ΦΕΙΔΙΑΣ, Ενδοξος γλύπτης, α’ - 
θηναϊος, εκαμε τό περίφημο·/ άγαλ* 
μα τής Α9ηνας, το όποιον εστησεν 
εις τήν άχροπολιν τών Αθηνών* ε· 
διώχ9η από τάς Αθήνας, και απε- 
θανεν εις τήν Ηλ ιδα, οπού εφονευδη, 
αφού ετελείωτε το αγαλα τοΰ Διος, 
το όποιον εοάλθη εις τον ναόν τής 
Ολυμπίας" αυτό τό άγαλμα τό κρι· 
νουσ;ν ιός *■/ από τα θαύματα τογ 
κόσμου. Ηνθει τό 44®"

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ , ημεροδρόμος , 
Αθηναίος. ΙΙροδ,

ΦΕίΔΙΠΠΟΣ, υιός τοΰ Θεσσαλοΰ, 
καί εκγονος τοΰ Ηραχλεους, είς τών 
μνηστήρων τής Ελένης, ελθών καί 
ουτος εϊς τήν πολιορκίαν τής Τρωά- 
δος μετά των άλλων Ελλήνων, φό
ρων τούς εχ τών σποράδων νήσων 
ε’ς τριάκοντα πλοία* μετά τήν ά- 
λωαιν φερθείς ΰπο των άνεμων ε’ς 
τά μέρη τής Ηπείρου, εκτισεν αυ
τόθι τήν πόλιν Θεσπρωτίαν.

ΦΕΙΔΏΝ, απόγονος του ΙΙράκλε’ους 
βασιλεύς τοΰ Αργους τό 600. Π. 
X* ος τις πρώτος ε’σήγαγιν ^ιΰτοίι 
τά με'τοα, σταθμά χχί νομίσματα. 
ΙΙρόδ, 12λ.

ΦΕΤΔΑΚ, αρχαίος νομοθάτης τών
Κορινθίων, σύγχρονος τοΰ Στρεψιά- 
δου εν Αθήναις. Αρις. 134· Ετερος, 
είς τών τριάκοντα τυράννων εν Α- 
θήναις, ϊενοφ.

ΦΕΛΙΞΙΟΣ Αζάρας, Ισπανός τό 
γένος, άριστος γεωγράφος, φυσικός, 
βοτανικός, Αφρονο’μος καί περίβλε
πτος περιηγητής- Ηνδει περί τό 
1785. Μ. X. Περιήλθεν είκοσι χρό
νους κατα συνεχείαν τήν Μεσημ
βρινήν Α’μεριχήν, καί εχαμεν α 
ξιόλογους ανακαλύψεις, εγραψεν ά
κρια ώς περί τοΰ με'ρους τούτου, του 
όποιου ή περιγραφή χαίρει μεγά
λη·/ ύπόληψιν."

ΦΕΝΕΛΩΝ, Γάλλος, περίφημος 
θεολογος* απίθανε τό 1715.

ΦΕΙΆΓΗΣ Φραγγίσκος, Ιταλός, 
από τό Μιλάνον, ένδοξος γραμμα
τικός καί αρχαιολόγος, εσύνθεσε διά
φορα συγγράμματα με πολλά πε
ρίεργα πράγματα* απίθανε τό 1690.

ΦΕΙ’ΛΓΗΣ Λοδοβϊκος, Ιταλός, 
από τήν Βολωνιαν, κάλλιστος μα. 
θηματικός- άπεθανε τό ΐ565.

ΦΕΡΑΡΗΣ Α’ντώνιος, Ιταλ.ός, άπο 
τήν Νεάπολιν, Ιατρός καί φιλόσο
φος άριστος, συνεγραψε τήν κατα
γραφήν τοΰ βασιλείου τής Ηεαπο'- 
λεως, ποιητικά, Ιταλικά, καί Λα
τινικά, καί διάφορα συγγράμμ***’ 
άπεθανε τό 15ΐ7, ■ .. - μ

ΦΕΓΑΙΜΩΝ, υιός τοΰ. Αίολου, 
βασιλεύων ε, Σικελία, μςτα- τοϋ α
δελφοί του Ανδροκλεους. Δ««δ·
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ΦΕΓΔΪΝΑΝΑΟΣ Οδγγτλιός, Ιτα
λός το γένος, έκ τοΰ τάγματος των 
Κιβίερνιηνσίων· εγραψε περί των 
Ιπισκοπευσάντων Ιν Ιταλία και ταΐς 
πε’ριξ νήσοις· εζη περί τον οεκατον 
έβδομον αιώνα- Μ. Χ·

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔ02, βασιλεύς της 
Κχστελλης, μετά τον βάνατον τοΰ 
πατρός τον βγινε διάδοχος τον δρο- 
νβο τό 1230, ήτον πνευματώδης και 
ανδρείος· το 1236’ εκυρίευσεν την 
Ιιίρδοναν πο'λιν της Ισπανίας, τήν 
; ποιαν ειχον ο! Οθωμανοί κατοΐκη- 

νην με 4000, χιλιάδας κατοίκων· 
.•■βαίνω» από τήν Παλεντιαν πο. 

λ·ν της Ισπανίας, ε’ς τήν όποιαν 
ν ~r μαζαν να χαύσουν μερικούς αι- 
ν,',ούς, αναψεν ό Ίδιος τήν πυρ- 

κ·ΐ. ■’.■· δι« να τούς καύσονν, άπο 
ζήλον κινούμενος, κατά τά ήθη ε
κείνοι» τον καιροί, ε’ς τον «ποιον 
εβασίλευεν ή άμάδεια καί ή βαρβα- 
ροτης’ άπεδανε τό 12'»2,

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ Περετης, Πορτο- 
γάλλος, αριστος γεωγράφος καί θα
λασσοπόρος τολμηρο'τατος. Οάτος 
«πε'βη εις τήν εγγύς τής Καντό’νος 
Ταμάνην, καί άνεκάλυψε τάς Λι- 
κεγίας νήσίνς* εζη τό Ι518. Μ. X. 

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ Γριάλβας, Ισπα-1 , 1 f «Αν*νο; το γένος, ένδοξος περιηγητής 
τοΰ αιωνο'ς του. ΙΙνδει περί τό 1545. 
Μ, X, Ουτος διβπλευσε τον μεγχν 
Ωκίανόν, καί άνεκάλυψε πολλά μέ
ρη καί τήν Γουινέαν · εγραψεν ακρι
βώς oXouj τούς ν§ α ϊτοί έχασκε-

φδε'ντας -αοπονς, τοΰ οποί οι» ή πε
ριγραφή εδωσε με’γα οφελ.ος τη 
Γεωγραφία· ε’ξεδεσε καί ναυτικούς 
πίνακας1 χξιολο’γους.

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔ02 ό Πιντος, το γε’νος 
Πορτογαλλος, ,αριστος Γεωγράφος, 
καί φυσικός θαυμάσιος· ουτος χά- 
ριν άνακαλύψεως έταξείδευσε τάς 
Ινδίας, τήν Κίναν, τήν Ιαπονίαν 
και άλλους το’πους, καί έπε'στρεψεν 
εις την Ευρώπην εγραψεν ακριβώς 
περί πάντων των μερών, . των 6π 
αυιον επ·.σκεφΟεντ·ν.·ν, οίον πεοί του 
κλίματος, Οε'σεω;, προϊόντων καί 
λοιπών, των εις εήν Γεωγραφίαν 
αναφερομενων.

ΦΕΪ'ΔΙΝΑΝΛΟΣ Γν,ληάνης. Ζ. 
Γαληάνης,

ΦΕΓΕΚΛΟΣ, υιός τοΰ Αομονί- 
δοο· ούτος κατεσκεύασε τά πλοία 
τοΰ Αλεξάνδρου με ύλην τήν εντέ
λειαν, τά όποια επροξε'νησαν με
γάλα κακά εις όλους τούς Τρωα- 
δίτας.

ΦΕΙΈΚΡΑΤΗΣ, άδηναΐος, κωμι
κός, εδιδαξε Οράματα 17. συνεςφά- 
τευσε καί μέ τον με'γαν Αλέξανδρον

ΦΕΪΈΚΪΔΙΙΣ ό Σύριος· θεωρείται 
<ος ο πρώτος συγγρΛφευς elc το 
πεζόν, καί πρό πάντων Α’ναξαγό- 
ρας ό Κλαζομενιος, ός τις πρώτος 
•δίδαξε τήν φιλοσοφίαν εις τάς Α
θήνας τό 44φ· Π. Χ· εγραψε καί 
περί θεολογίας βιβλία 10, τήν γεν- 
νησιν τών θεών καί των διάδοχων 
αύχφίν και άλλα πολλά.
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ΦΕΡΚΚΓΔΗΣ· λε’γευσιν οτι ήτον 

χρεσούτερος τοΰ Συρίου διδασκά
λου τοδ Πυδαγορου· ούτος συνεγρα- 
ψε περί Αττικής αρχαιολογίας βι
βλία δέκα» καί αλ.λα συγγράμματα· 

ΦΕΡΕΚΤΔΗ2, Αέριος, ίςορικός, 
*γράψε τήν ιστορίαν τής χατρίδος 
του, περί Ιφιγένειας, χεεί των Διο- 
νησου εορτών, καί άλλα.

ΦΕΡΕΝΔΑΤΗ2, στρατηγός τών 
Περσών εις τήν κατά τής Ελλά
δος εκστρατείαν τοΰ 2ερξου. Ηροδ, 

ΦΕΠΟΣ Γιαγιόνης. ουτος μη  
εΰρίσκων ιατρικόν δ! βνα χαδος, το 
βχοΐον εϊχεν εις το στήθος, ύχή- 
γεν εις τον πόλεμον δια να έλευ- 
θερωδή αχό μίαν τοιαότην άδλιαν 
ζωήν, όχου εύρε τό ιατρικόν, επειδή 
χληγωδεΐς e!; τό χρίσμα, τό οποίον 
είχεν εις τό στήδος με τήν χεΐρα 
τοϋ εχδροΰ άνελαοε τήν ίγείαν του.

ΦΕΡΕΝΙΚΗ, δυγάτηρ τοΰ Δια- 
γο'ρου εκ ‘ Ρόδου, ζήσασα εχί των 
χρόνων τοΰ Σωκράτους, εις τήν ό- 
«οίαν μόνον χαρά ηόν νομον εσυγ- 
χωρήδη ή εις τούς Ολυμχικκοΰς α
γώνας είσοδος. Αίλ.

ΦΕΡΕΡ1Α, γονή τής Πορτεγαλ- 
λ ίας, σοφή εις τήν φιλοσοφίαν 
καί μαθηματικά· εξεδωκε διάφορα 
συγγράμματα, μεταξύ αυτών και 
διαφο'ρομ' χο».*ϊικάς κωμωδίας, έ
να χοίημα δ·,·., γραφόμενο, ή Ισπα
νία ελευθερωμενη* άχ* )ανε το 1050.

$EPHi Βαλδασάρης, περίφημος 
μουσικός διό ;  ήν γλυκύ*ΐτα καί

αρμονίαν τής φωνής του* όλοι οί 
χριγγιχες τον ε’ζήτουν νά τον 
χωσι πάντοτε πλησίον των, καί ο- 
λαι αι μουσαι είφημιζον τήν δόξαν 
του- άχε’δανε τό 1700.

ΦΕΡΝΑΝΔΙίΤΗΣ Ιωάννης, το γε’- 
νος Ισπανός, άνακαλυχτής διάφορων 
τόπων εζη κατά τόν χρόνον 1580. 
Μ. X. Περιήλδε πολλά μέρη, άν«- 
κάλυψε πλ.ησίον των Φιλ.ιπίνιαν τάς 
νήσους τοΰ άγιου Φελιξίου, χαί τοΰ 
αγίου Αμοιρου. Συνε'γραψεν ακριβώς 
τάς Ιαυτοΰ περιηγήσεις, αι όχοΐαε 
έδωσαν μεγα οφελος τή Γεωγραφία.

ΦΕΡΝΕΛΙΟΣ, Γάλλος, ένδοξος Ια
τρός, ούτος συνε'γραψεν όλοκληρον σύ- 
φημα Ιατρικής, φυσιολογίαν, χαδο- 
λογίχν καί θεραπευτικήν* ήξιωδη 
μεγάλην δόξαν καί φήμην, ώς οδδείς 
άλλο; I ατρός, καθότι είδε νά χαραδί- 
δωνται καινά έξηγώνται τά συγγράμ
ματα του εις όλα τά σχολεία τής 
Ιατρικής .̂ ;

ΦΕΡ F 1ΕΓΆΣ Σοβεαώφος Κόμης, 
τό γε’νος Γάλλος, αριστος άνήρ τοΰ 
αιώνός του. Η,δει περί τό 1785, Μ.
X. ε’χρημάτισεν ίριατος γεωγράφος, 
φυσικός καί δαυμάσιος περιηγητής' 
χεριήλδεν επτά χρόνους κατά * συ- 
νεχειαγ τήν Τουρκίαν, Περσίαν και 
Αραβίαν, καί εκαμεν επισήμους Α
νακαλύψεις* άφήκε περιγραφή* w * 
μερών τούτων, ήτις χαίρει ΡβΥα” 
λην ϋπόληψιν: '*

ΦΕΡΩΝ, υιός τοδ Ζεπόστριδος, 
βασιλεύς της ΑΓγί*«υ· περί τοΰ
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Ιποίου λε’γεται ότι ήτον ‘τυφλός 
δέκα θλόκληρα «τη, Ηροί.

, ΦΕΣΤ02 ASιένος, ένδοξος άνήρ 
>τοϋ αίώνός του. Ουτος συνε' τάξε πε
ριγραφήν των παραθαλασσίων, εις 
τήν οποίαν «πρόσδεσε τάς άπό 
«τάματος περιγραφής των Καρχη- 
δονίων ναυτών, των περιπλευσάντων 
τήν Ισπανίαν τήν Γαλλίαν, χαί το 
Αλβιον.

ΦΗΓΕΓΣ, βασιλεύς της Ψωφίίος, 
i£v Xρχαδία, αδελφός τοΰ Φορωνε'ως , 
και πατήρ της Α’ρσινόης, τοΰ Προ- 
yo.ou καί Αγήνορος.

ΙΛΙ2 ΙΙερε'ττος. Ζ. Σήξτος. έ.
φΗΜΙΟΣ Ιθακήσιος, περίφημος 

δρχαίΐος χιθαρφδός, διατριβών εις 
τήν αΰλήν τοΰ, Οόυσσε’ως, ος τις 
σιαίζων τήν κιθάραν διεσκόδοζε τους 
μνηστήρας της Πηνελόπης εις τήν 
απουσίαν τοΰ άνδρος της. .

♦ΗΜ|02, υιός τοΰ Τερπίου, μου
σικός αριστος" λε’γουσιν ότι «χρη
μάτισε κοινός διδάσκαλος εις τήν 
Σμύρνην, ίλαβεν »Γς γυναίκα τήν 
μητέρα- τοΰ Ομήρου μετά τον θά
νατον τοΰ άνδρός της Μαίωνος, υιο
θέτησε τον Ομηρον, τον όποιον καί 
αποίανών άφήκ» κληρονόμου καί 
διάδοχον τοΰ σχολείου του.

ΦΙΑ Αο-, υιός τεϋ Βουχολιωνος, 
ίξ ου ωνομάσθη ή εν Αρκαδία πό
λις ΐιαλεια, πρότερον Φιγαλία κα. 
λουμένη. Παυσ.

Φ1ΕΣΚΟΣ Λουίγγη;· ή φιλοδο. 
ξία του έστάδη αιτία τοΰ άφανι- 
σμοϋ του* ούτος φθόνων τόν Δορίαν 
ήίέλησε να κυριεύβη τήν Γένοβαν·

άναβαίνων από τό μέρος τής θα
λάσσης επάνω εις τά τείχη ίπεσεν 
εις τήν θάλασσαν καί έπνιγη* οί 
αδελφοί του επαιδεόθησαν αύστηρώς 
άπό τόν Δορίαν’ όκρήμνισε τούς 
οίκους των τό 1647, τήν πρωτην 
Ιαννουαριου.

Φ1 ΚΙ IS02 , από τήν φλωρεντίαν, 
κάλλιστος φιλόσοφος , συνε’γραψο 
περί φιλοσοφίας κα ί θεολογίας* εί
ναι γνωστόν τό σύγγραμμά του, β» 
πιγραφόμενο» Φιλοσοφία Πλατωνι-, 
κή,· άπέθανε τό 1499. ·.

.Φ1ΛΑΓΡΙΟΣ, Ιατρός, άπό τήν Η
πειρον, μαθητής τοΰ Ναυμαχίου'ουτος 
ίάτρευσε πολλής άσθςνείας εις τήν 
Θεσσαλονίκην, συνεγραψε περί Ια
τρικής βιβλία 70. καί υπόμνημα·; 
τικόν εις τόν Ιπποκρατην.

ΦΙλ ΑΙΟΣ, υιός τοΰ Αιαντος, 
πρόγονος τοΰ στρατηγοί Μιλτιάδου, 
ος τις εκατοίκησεν εις τάς Αθήνας* 
Ηρόδ.

' Φ1ΛΑΪΓΕΓΗΣ Γαετάνος, άπ» 
τήν Νεάπυλιν, φιλόσοφος καί αρ
χαιολόγος, ιστορικός, μαθηματικός, 
πολιτικός καί ηθικός· εγνώρ ιζε κα. 
λώς τάς παλαιόις και νέας γλωσ
σάς’ άπέθανε τό 1788,

ΦΙΛΑΙΈΤ02 Αντώνιος, άπό τήν 
Φλωρεντίαν, άρχιτε'κτο'ν, καί γλύ- 
πτης ένδοξος* εκαμε τήν χαλκίνην 
θύραν τοΰ άγιου Πε’τρου εις τήν 
Ρώαην, ίκτισε το μεγαλόπρεπες νο- 
σοκομεϊον τοϋ Μιλάνου, και την 
Μητρόπολιν τοΰ Βεργίμου* άαεθα,-
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>> περί τα τέλη τοΰ πέμπτου «Ι
ων ος.

ΦίΛΑΣΤΓΙΟΣ, επίσκοπος της 
Ϊ5ρ ιξίας, εζη επί Τραϊανού, συνί- 
γραψε με ζήλο» πο λΰν και μέ ό- 
λιγην χρίσιν, και ιστορίαν μικρά» 
όλων των απαρχής αιρέσεων εως 
των ήμερων του' έξεδόθη εν Βρυζϊκ.

ΦΙΛΕΛΦ02 Φραγγίσκος, Ιτα
λός, περίφημος εις την Ελληνικήν 
και Λατινικήν διάλεκτον, ποιητής, 
μεταφραστής, ιστορικός, ρήτωρ και 
ηθικός, συνέγραψε καί σατυρας’ α 
πίθανε τό 1481.

ΦΙΛΕΓΛΙΡΟΣ, Α’βηναΐος, υιός τσΰ 
Αριστοφάνονς" εζη τό 400, Π. X. 
ποιητής τής με'σης κωμωδίας* από 
τα συγγράμματά του έσώθησαν λεί

ψ α να  τινά εκδο9έντα εις τοΰ Γρο- 
τιου τήν συλλογήν των Ελληνικών 
τραγωδιών και κωμωδιών.

ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ, από τήν Παμφλα- 
γωνίαν, έπαρχος τοΰ βασιλίως Λυ
σιμάχου, μετά, τόν 9άνατον τοΰ 
οποίου εγινεν ανεξάρτητος, καί έ- 
ούστησε πρώτος τό βασίλειον τής 
Περγάμου. Λουκ. Μακ, ΐ2.

ΦΙΛΗΜΩΝ, Αθηναίος, πατήρ τοΰ» ( ,  * 
Αμεινιαοου. Θουκ.

IIΑΗΜΩΝ , ποιητής κωμικός, 
*κ Σο'λ«ν πόλεως τής Κιλικίας· 
συνεγραψ* δράματα 54, ix  των ό
ποιων έσώθησαν δύω τεμάχια. Φαβρ.

ΦΙΛΗΜΩΝ, γραμματικός, Αθη
ναίος, σύγχρονος τοΰ μεγάλου Αλε

ξάνδρου, ίγραψε περί Ατηφιων »* 
νομάτων. Φαβρ.

ΦΙλΗΜΩΝ, άπό τήν Πομιίηι'ωΜε 
λιν τής Σικελίας, νομίζεται ως 
ποιητής τής με’σης, ή νε'ας κωμω
δίας, ήτον ολίγον παλαιότερος τοΰ 
Μενάνδρου, ός τις κατά τήν κρίσεν 
μερικών επροτιμήίη πολλάκις «π »  
τόν Φιλήμωνα, ώστε και μιαν φσ* 
ραν τόν ήοώτησεν ό Μένανδρος, 
δεν έκοκκίνιζε τό προ’σωπον τευ, 
όταν εις τό θίατρ ον έλάμβανε την 
νίκην" απίθανε τό 97. έτος τής 
ηλικίας του από ενα μεγαν γέλωτα 
ος τ ις  τώ έπροξενήθη ίδών τινα τρω- 
γοντα σύκα1 εζη τό 320. Π. X.

ΦΙΛΗΣΙΟΣ, στρατηγός τις των 
Ελλήνων, έν Τή εκστρατεία τοΰ 
Νεωτόρου Κύρου, ίξ  Αχαιας. Εενοφ.

ΦΙΛΗΣ Μανουήλ, ίιπό τήν Εφε
σον, εζη επί Μιχαήλ Παλαιολόγου 
τοΰ Νεωτόρου προ τοΰ 1321* ουτες 
συνεγ ραψεν ενα ποίημα περί ζωων 
Ιδιώματος, καί Ιαμβικούς ' ηίχους, 
τό όποιον έξεδόθη τό πρώτον έν 
Βενετία τό 1533, καί έν Τραϊεκτη 
τή 4730 , ύπό τοΰ Πώβ, καί έν τφ 
σώματι των ποιητών συνίγραψε δε 
καί περί ναυτικής τέχνης καί αλ- 
λα τινα , τά όποια εύρίσκονται I* 
τφ  σώματι τών ποιητών καί ·» 
αλλοις διεσπαρμένα.

ΦΙΛΗΤΑΣ ό Κώος, υΙός <«» Τ"* 
λόφου- εζη τό 290. Π, *· 
ψεν έλιγεϊα, καί ποΐήμ««« 
λυρικά· οί παλαιοί
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δχόληψίΫ *’ς τούτον τον ποιητήν* 
δ* άπεσώθησαν, ε’Γμή τςνα λείψανα 
μόνον.

ΦΙΛΙΑ ΔΗΣ, τύραννο? τη? Μεο- 
αηνίας εν Πελοποννήσω. Δημ.

ΦΙΑΙΚΑΓΙΑΣ, Ιταλός, νομοθε- 
της της Φλωρεντίας, καί ένδοξος 
ποιητής Λυρικός* συνε'γραψε ποιή. 
|εατα, τα  «ποια χα’ροοσι μεγάλην 
φήμην απίθανε το 1<07,

ΦΙΛΙΝΝΗ, μήτηρ του ποιητοΰ 
Θεόκριτου, Θεόκ.

ΦΙΛΙΝΟΣ ό Κωος, καί ο μαθη- 
τής Σεραπιων ό Αλεξανορεύς* εθε- 
μελίωαεν ενα νε'ον σύστημα I άτρι
χης το 250. Π. X, τύ όποιον ώνό- 
μασεν εμπειρικήν στολήν" ή αίρεσις 
αυτή «νομάσθη οΰτω, διότι ήτον 
■πολλά διάφορος από τούς δογματι
κούς* το εμπορικόν σύστημα παρα
βλέπει την σπονδήν τής ανατομίας 
καί τής φυσιολογίας'

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Καρτερε'της. Ζ. Καρ· 
τερε'της. Φίλιππος Αγγλος.

Φ1ΔΙΠΠΟΣ, δεύτερος βασιλεύς 
τής I σπανίας των ίνδιών, τής 
Νεαπολεως, καί Δούξ τοΰ Μιλάνου, 
υιός τοΰ Αύτοκράτορος Ιίάρλου τοϋ 
πέμπτου* επωνομάσθη ό Τιβε'ριος 
**ης Ισπανίας, ήτον υποκριτής, ά- 
σι&αγχνος, δύσπιστος, εκδικητικός* 
μ ί την ψευδοπολιτικήν του έφθειρε 
την φιλίαν όλων των Πριγγίπων 
τής Ευρώπης, δέν έστάθη άξιώτε- 
ροςτου εις το νά εΰτυχήση τούς 
ύπηκοους του, αλλά δεν ήθόλησε

ποτέ' οι μό νοι σκοποί του ήσαν νά 
ποοξενή φοβον εις ίλην του τήν I* 
πικράτειαν, καί εχυνε ποταμηδύν 
το αίμα των υπήκοον του Ιχων 
πόλεμον με όλα τά συνορεύοντα βα- 
σίλεια’ ό υίο'ς του καί κληρονόμος 
τη ς βασιλείας δίν ήμπόρεσε νά κα· 
ταδχ μάση τήν θηριώδη ψυχήν του* 
δέν εσυγ^όοει κανε'να έγκλημα' εις 
διάστημα 4*2· χρόνων τής βασιλείας 
του δέν άπερασε μήτε μίαν ήμε'ραν μέ 
ειρήνην’ οί άρχοντες τής βασιλείας 
του, καί οί πλέον ήγαπημενοι του έ“ 
πλησίαζαν τρεμοντες, και γονατιστοί 
τόν ώμίλουν' μετεχειρίοΟη τούς 8η- 
σαυρούς του νέου κοσμου, καί τά 
αναρίθμητα εισοδήματα του , νά 
εκδικήται τούς άλλους, καί νά ευ
χάριστή τήν μιαρόν του ψυχήν, α
πίθανε το 1598. τήν 13. Σεπτεμ, 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μελάχθων, ήν ό δο- 
κιαώτερος καί αγαπητότερος μαθη
τής τοΰ Δοθήρου. Εγεννήθη ούτος τΰ 
Ι 4 9 7 . Μ. X. Τόσον έπεμελήθη τήν 
σπουδήν, οστε ών δεκατεσσάρων ε
τών Ιγινε καθηγητής τοϋ υίοΰ ενός 
ΛΙεγιστάνου τής Γερμανίας, το 1518, 
έγινε διδάσκαλος τής ‘ Ελληνικής 
διαλε’κτου εν Ουι'τεμβε'ργη, καί τό
σην φημην άπεκτησεν, ώστε πολ- 
λάκις είχε δύο χιλιάδες και πεντα* 
κοσίους άκροατάς* ολίγον ύστερον 
εφίλιώθη μέ τον Λυθήρον, οπού έδί- 
δασκε τήν Θεολογίαν είς τήν αυτήν 
Ακαδημίαν," μέ τόν όποιον δπήγον 
τό 1519 είς Λειψίαν διάνα διαλεχ-
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θωσ'ι με Τβ» ^χ ίο ν* 5<rspoV Ιγραψ» 
πολλάβιβλίχ , εδίδαξε βιολογίαν, 
«σύστησε κολλά σχολεία, χαί τω 
1520 εσΰνθεσε τήν ομολογίαν τής 
πίστεως, Πάντις συμςωνοϋσιν, ότι 
ο Μελάχθων ήν ήσυχος, ίμερος, γλβ· 
κύς, εμίσα τάς περί θρησκείας φι- 
λονεικιας, καί φαίνεται χαί από τάς 
πράξεις του χάί δίδασκαλί*ς, οτι 
ην ενάντιος τοϋ Αυθήρου, δηλαδή, 
ότι ηγάπα «ατά πολλά νά ένι,θωσεν 
οι Καθολικοί μό τούς ΠροτετάνΤας’ 
διά τοϋτο Φραγκίσκος Α'. Ρήξ της 
Γαλλίας τοϋ έγραψε τω 1535 νά
ίπάγη πρός Λυτόν νά συνομιλίας με 
τούς τής Σορβόνης διδασκάλους πε
ρί τοιαύτης ένωσεως* τό αυτό εποίη- 
βε χαί ό βασιλεύς της Αγγλίας, χαί 
άγκαλά επεδύμει τοΰτο δ Μελάχθων 
χαί ό Λυθήρος, δ Ελεκτωρ της Σα
ξονίας Sir  τον άφησε* τό 1520. *5· 
ρέθη παρών εις τήν έν Σπείρα συνε 
λευσ ιν ε’.ς τήν οδόν διεοη άπό τήν 
■πατρίδα του χαί ύπήγε νά επισχε- 
φθς τήν μητέρα του, ήτις προσευ
χόμενη κατά τήν συνήθειάν της, 
επειδή καθολική ην, τό* ήρώτησε, 
τ ί νά πιστεΰση μεταξύ τόσον φι- 
λονεικιών* ακολουθεί νά πιστεύής» 
*ίπεν αύτός, καί νά προσεύχήσαι, 
καθώς ^πίστευες εως τώρα, καί μείνε 
στερεά μεταξύ των φίλονεικιών τής 
θρησκείας. Από αυτήν τήν αδιαφο
ρίαν του εις περί θρησκείας ελαβον 
αφορμήν οί μαθηταί του νά συστή- 
» » · ι τήν φϊρβσϊν των ^διαφοριφν/·

Οδίί

Απεθαν* το l5 6 0  U. t ,  τφ (β .νέβ 
Αύγουστου, καί άταφη άν Οά^τεμ-
βε’ργη πλησίον τοϋ Αυθήρου* σώζν- 
ται αύτοΰ πολλά συγγράμματα, Λς 
τά δπόΐα φαίνεται μία μεγάλη άγ- 
χίνοια, μετριοφροσύνη, άνάγνασις 
χαί άκρα μάθησις, αλλά μία με
γάλη εύπείθεια διά τά  τε’ρχτα, α
στρολογίαν χαί ενύπνια-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ τρίτος, υιός το8  άν·; 
δεν, βασιλεύς τής Ισπανίας χαί 
των Ινδιών* ουτος δεν »Τχε τά φ- 
λαττώματα του-πατρόςτου, πλήν 
ητον υπό τήν εξουσίαν εκείνου τοϋ 
φοβερού διχαστηρίου, τό όποιον τόν 
εχαμε νά τρε’μη κάθε στιγμήν* ου
τος δ απαίδευτος Πρίγγιψ εδίωξε» 
άπό τήν Ισπανίαν, ενα όχατομύριβν. 
χαί διαχοσίας χιλιάδας κατοίκων 
διά προσταγής τοϋ ίερου δικαστη
ρίου, επειδή τούς εβίαζαν ν άφη- 
σωσι τάς θρησκείας των χαί νά π ι· 
στεύσουν. είς τήν καθολικήν* μίαν 
ημέραν ήτΟν δ ίδιος θεατής, οτι εΐ- 
χον βάλει μερικούς αθώους νά τούς 
καΰσουν ζωντανούς’ δ βασιλεύς βλε- 
πων ΐλυπήθη, καί χαλο’γηρός τις 
του ίεροΰ δικαστηρίου ίζήτησε κα
τά χρέος, επειδή εδείξε τοιαύτην 
φιλανθρωπίαν, νά τόν εόγάλουν αί
μα , νά τόν βάλουν νά τόν χαίσουν 
μό τήν χεΐρα τοΰ δημίου, άπεθανέ 
τήν 31. Μαρτίου l62r. είς ήλικιαν 
φ3. χρο'νων.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ ε κ » ί·* ·  A*xt,*i. 
Φ ξΛΙφβΟ -f M«p*»f Ιούλιος, Λ ί-
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*οκράτω^.τώ* ‘Γωμαίων, δ ίπωνο- 
μασδείς Αραβικοί» δγεννήδη εις τήν 
Τρίπολιν τής Ποτραίας Αραβία?, 
εκ γενεά? αφανούς' εφδσ σεν εις τά 
μεγαλώτατα άξιώματχ τοίί στρα
τιωτικού διά τήν άξίαν του, καί 
επειδή ετοβθόμ,εε νά γένη μονάρχης,
διά τήν-κενοδοξίαν ϊτο»;ι4ιρ®ν*υσ*- ·̂ν-
νεον Γορδιανόν Καίσαρα,' τον όποιου 
ήτον ί,ρχων των σωματοφυλάκων, 
καί εντεϊδεν ήρπαβε καί τόν δρο’νον 
τό 244, Μ. X. είτιδυμών δέ νά ελ· 
δη εις την‘ Ρώμην παρεχώρησε τήν 
Μεσοποταμίαν »!? τοΰ? Πε'ρσας καί 
ηλδεν ε!? την Συρίαν με υλα τά 
στρατεύματα, καί Ιώρτασε τήν ε
κατονταετηρίδα τής πόλεως*μέ δια- 
φόοους άγω,ας με δύω χιλιάδας 
μονομάχους δί ηδονήν των δεατων* 
άλλ’ αΰτη ή χαρά μετεβλήδη ε’? 
λύπην από μίαν πυρκαΐάν, ήτις 
οΐεφδεερε περισσοτίρον μέρος τούτου 
τοΰ δαυμαστοΰ οικοδομήματος* λε'- 
γουσιν ότι ό Φίλιππος ελαβε τό 
βάπτισμα μ.ετόι τοΰ θειου του, τό 
άληδεστερον όμως είναι', οτι ώργί- 
οδη τό δδνος διά τήν δοδεΐσαν ά
δειαν παρ αυτοΰ νά δκτελώσιν οί 
χριστιανοί Ιλευδε'ρως τάς ιεροπρα
ξίας των εν τω φανερά, άλλα με
τά ταϋτα εφενεύδη ΰπό των ιδίων 
στρατιωτών εις τήν Βερώνην πάλιν 
τής Ιταλίας* έφονεΰδη δέ καί ό υιός 
του εις τάς αγκαλας τής μητρός 
του ε!ς ηλικίαν 42· χρόνων.

ΦΊΛΙΠΠΟΣ Κυήριος, Πρωτοσόγ-

γελος'ίτής μεγάληςεχχλησίας, ζ̂ΐς 
εύρεδη παρών καί εις τάς δύω συ* 
νάδοις τάς εν Κωνσταντινουπόλει, 
κατά τής τοΰ Λουκάρεως ομολογίας* 
2γρα·|ε χρονικόν των Πατριαρχευσάν- 
τι·>ν εν Κωνσταντινουπόλει, λήγον 
εως Παρθενίου τοΰ Αδριανουπόλεως* 
έτυπώδη Ελληνιστί καί Λατινιστί 
ίν Φρανεκουάρα του- Βελγίου τ'? 
J6v9; δζ») δά^ερί τον δεκάτον έβ
δομον αιών*.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λαββακος περίφημος 
Ιησουίτης, άνήρ περιβόητος διά 
τήν σπουδήν, αρετήν, καί άλλα 
προτερήματα. Συνε’γραψε μιαν νεαν 
βιβλιοθήκην, των χειρογράφων βι
βλίων, περί συγνραφε'ων τής Βυζαν
τινός Ιστορίας-, εγχειρίδιου χρονο
λογικόν, καί νεαν συνάδροισιν των 
συνόδων εις 17. τόμους, όταν ήτον 
υπό τά τυπογραφικά πιεστήρια δ 
δέκατος πρώτος τόμος άπεδανεν* ο- 
θεν ό Κοσσάρτιος ετελείωσεν αυτό 
τό άξιον εργον* εζη περί τόν δέκα- 
τον έβδομον αιώνα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βαρατιέρ, Δν:·) ήεισυ 
ετών ώ<, ίγνώριζε καδαρά τά 21, 
γράμματα το* αλφαβήτου Γερμα- 
νιστι, καί τριών ετών άνε^ίνωσκε 
με πάσαν ελευδερίαν* Τεσσάρων ετών 
ών ώμιλει Λατινιστί μετά του πα· 
τρός του, ΙπεΛή καί αυτός εστάδη 
καί διδάσκαλος του εξ αρχής, είχεν 
αρκετήν είδητιν καί τής ίερχς ίςο- 
ρίσς* τεσσάρων καί ήμισυ ετών ήρ- 
χισε τήν Ελληνικήν'διάλεκτον* με-
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τά ταυτα καί τήν-Εορτήν,
-*«» «χστήθισ» τούς ψαλμούς καί τάς 
παροιμίας, καί τούς έξήγει από το 
Εβραϊκόν εις το Λατινικόν χωρίς 
προσοχήν, άλλα ■ μόνον με την ά- 
νάγνωσιν. Με τον πατέρα του ώμί- 
λει πάντοτε Γερμανικά, με την μη- 
τέοα τον Γαλλικά,: χαί με την δού- 
λχν Γερμανικά.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ πέμπτο;, βασιλεύς 
τής Μακεδονίας* αφού , άπίύανεν ό

f » -  . . t ΡΏχττ,ρχου Ατμ·ητριο& ο. *£«*** *- 
μείνε παιδίον μικρόν άπό την έπι- 
-τοοπήν τον Αντί γόνονί;αδίλφ«υ του, 
ας τις γενόυενος βασιλεύς,. Ιιήρκεσεν 
ε?ς τόν δρο’νον 1 2 . χρόνους* μετά, 
τον δάνατόν του ίβασίλ,ευσεν β 'Φί
λιππος εις ηλικίαν ετών 13, το 220 
Π, X. εις την αρχήν τής βασιλείας 
του Λαβε^φήμην, · άλλ επειτ* φαρ- 
μακώσας τόν Λρατον άναξίωςς ^ε- 
τά  πολλής ώμότηΤόςϊ 'αν5ρα· ερα
στήν τής δικαιοσύνης, τήν'ήμαύρω- 
σε' μετά ταΰτα εκινησί πόλεμον 
χατ* των Ρωμαίων συμμαχήσας μ ε 
τον Αννίβαν* άλλ?· ό Αεβϊνος ψα
λείς από τήν ΓεοΟυΤιάν ήλότν «<; 
τήν Μακεδονίαν, χαΐ-προφίάσας αυ
τόν αίφνης διά νυκτος Τον έχτύπη- 
σεν ίσχυρως καί τόν εβίασε νά τρα· 
πή εις φυγήν· καί οΰτω; ίγινεν ή 
*ίρήνη, άλλα πολλά- ολίγον διήρ · 
κισεν* επειδή εύρόντες οι Ρωμαίοι 
νε'ας αίτιας πολεμικός'· βστε'.λαν 
χατ’ αυτόν τόν'.-Ttiov Κίίντον Φλα- 
μίνιον, καί "κάμε πόλεμον δυνατόν,

καί νικηόεν τό στράτευμα του,ί.Φι
λίππου Ιτράπη εις φυγήν, καί δια 
τοίΐτο- εοιάσδη. νά ζητήστι ειρήνην, 
καί ούτως ό πόλεμος ελαβε- τέλος 
τό ΐΟΟ- Λϊετά .τούτος τάς δυστυχίας 
συνείαήοαν καί. ετεροι1 καθότι ό υίός 
του ό.-Περσεύς κινούμενος από φθό
νον τοο· άδίλφοϋ .του Δημητρίου τύν 
διέβαλε ' πρός τον - Φίλιππον οτι 
μ.«λί<*α ‘ νά τον κρημνίση. άπό τόν 
■4ρόνον* ·ό -δ» δυστυχής υπατήρ πιςεύ- 
σας' τον ·εφ*ρμάκωα£ν» άλλάνστερ.η- 
9είς ·ςοιοΰτον. ιίόν κκκοσμήμενον με 
άρετάςν φσδάνδη τήν αδικίαν, καί 
ή9ελί ν άφήση τήν διεςδρχήν του 
δοό/Ου εις τόν Αντίγονον ■ εις τοπον. 
ενός υίο3 -αδίκου -καί μιαρού, άλλα 
φδάσας' ή-'δάνατος ντό».: ·βμπ·δισεν* 
άπόδανεν ίΐς. ετήν ε Αμφίπολίη -τής 
Α$**εδβνία|·πό 178. υ 
'ΦΙΑΙΠΙΙΟΣ» ωραίος τις νεφνήας 
in  · Κ(.ότ%τ/ος - πόλιεως· τ ή ς !  ταλίας , 

-τιμηδείς μετά; δάνατον ύπό των 
«υμ«Ανίω¥Ηΐοι> ώς Ηρως. Ηρβ$.:_

φ!«ν)ίΙΠί>?, αρχαίος βασιλεύς 
των Μακεδονίαν, υιός τοϋ -Αργαΐον, 
ζήσας περί τήν 42, Ολυμ».;,· καί 
φονευίείς εις μίαν μάχην,κατά των 
Ιλλυριών. '

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γόυ$ιδανιολο(; - Ζ. 
Ηΐναδοΐνιόλος. ■

ΦΙΛΪΠΙΙΟΣ, υιός Αμύντ* τ*υ 
δευτέρου κα!· τής έί/ρδΐ*^?, κ*ΐ α
δελφός το3 Πέρδικά, ‘βάσΛευς . Των 
Μακεδόνων, ος·>ίΐς' διά τής βαδείσς 
πολστικης τοό βασίλειον
τη ς Μακεδονίας **» ίποίον « ? ΐ κ ϊ
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μετ*. liflri·*» τιti υίο'ν τευ καί
διάδοχον Μ*γαν Αλέξανδρον, Μιαν 
φοράν είχον φέρει εις τον Φίλιπ
πον ένα Ιππον πολεμικόν, μεγάλον, 
.δυνατόν , κβί άγριον, όνομαζομενον 
βουχέφαλον, χαΐ επειδή ουρείς δεν 
ήμπο’ρεσε νά· χνεβή εις αντί διά 
τήν άγριο'τητάτου, ή Φίλιππος 9ο. 
μ ισείς ίπροσταξε νά -άποδιωχθή, 
άλλ’ ο Αλέξανδρος λυπούμενος με- 
γάλως ελαβε . τήν άδειαν άπό τόν 
πχτε’ρα τοο νά δοχιμάση χαί αυτός* 
τότε λαβών τόν χαλινόν γυρίζει τήν 
κεφαλήν τοϋ ίππο» προς τόν ήλιον 
διά νά μή ξυπάζηται άπό τήν οχιάν» 
χαί άναβάς εις αυτό άρ/ιαε νά τρέ- 
χη* άφοϋδε. ε τελείωσε τόν δρομον 
του χαΐ χατέβη, ό Φίλιππος , απ;ό 
τήν χαράν του έδάχρυσ» χαί φιλή- 
σας τόν Α’λέξανδρον εις τήν κεφα
λήν, είπεν, Τίε'μου, ζητεί άλ.λο βα- 
οίλειον αξιον διά τόν Ιαυτόν σου, ε 
πειδή ή Μακεδονία ■* δεν σε χωρεϊ, 
0  Φίλιππος Ιλεγεν οτι ήγάπα ο- 
αους εμελλον νά προδώσωσι, χαί ε
θ ίσει όσους επροδωσαν.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ υιός τοϋ Κασάνδρου, 
χαί ίχγονος τοϋ Αντιπάτρου, δια- 
ξεχβείς παρά τοϋ πατρός του τό 
βάσίλειον τής Μακεδονίας τό 3?ί3.
Π . χ .

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Κλλην, ποιητής ε 
πιγραμμάτων, ίζη ίψ. των χρο'νων
τοϋ Καίσαρος Λυγούστου· έχ των 
επιγραμμάτων του σώζονται λείψανα,

iyvIQHIAHI, ποιητής τής νιας

κωμωδίας, Αθηναίος, υδς του Φ.λσ- 
χλεους' εζη περί τό 3̂ Ι> Π, Χ<- 
χχι' γνώριμος τοϋ βασιλε'ως Λυσε- 
μάχου' μ ία  ανέλπιστος νίκη είς 
το ίέατρον του επροξένησε τόν 6ά- 
νατον τά σώζομε να των κωμωδιών 
του έξεδοίησχν Οπό τοϋ Μορελίου, 
και Γροτιου συναγωγήν των Ελλην* 
τραγωόιων χαί κωμωδιών.

ΦΙΛ1ΣΚΟΣ, εις των περίφημων 
ποιητών τής με'σης κωμωδίας’ εζη 
τό 330, II. X, σώζεται ΐνας στί
χος του χαί ένα επίγραμμα είς 
Λυσίαν τόν ρήτορα εν τοϊς Αναλβ- 
χτοις τ·νΒρυόνα, τομω πρωτω, σελ, 
184,

ΦΙΛΙΣΚΟΣ Μιλήσιος, ρήτωρ ,  
μφ,δήτής Ισοχράτους τοϋ ρ'ήτορος, 
ήτεν χαί αυλητής «αραδοξότατος* 
διό τόν ώνομαζεν χαί Αΰλοτρΰπην 
δ Ισοκράτης* συνέγραψε περί τέχνης 
ρητορικής βιβλία καί Ιπποκρά- 
του; άποφασιν,

ΦΙΛ1ΣΚ0Σ f Συρακοόσιος ιστορι
κός, συγγενής Διονυσίου τοΰ τύραννος 
τής Σικελίας, καί μκ9ητής Ενήσου 
τοϋ ΙΕλεγειοποιοΰ* εγραψε Σικελι
κά, καί εν έτερον σύγγραμμα, τήν 
γενεαλογίαν των Φυινίχων.

Φ1ΛΙΣΚ.0Σ Αίγινήτης, εχρημά- 
τισε μαδητής τοΰ Διογενους, καί 
διδάσκαλος τον,μεγάλου Αλεξάνδρου’ 
συνέγραψε διάλογους,

ΦΙΛ1ΣΚΟΣ, υιός Φ.λώτου τοϋ 
Κερκυραίου, περίφημος ποιητής τρα
γικός τής διυτέρας τάξεως, βιτιν·^
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ησαν £πέά καί ώνομάσθησά» πλειάς* 
συνε’γραψ* τραγωδίας 48.

ΦίΑΙΣΤΙΩΝ, κωδικός ποιητής, 
από την Μαγνησίαν* εζη το 4^0. 
Π. Χ· με'χρι τοϋ Καθαρός Αδγού- 
στου- λεγουσιν ότι άπε'θανεν από 
γέλωτα" ή μιμητική του ποιητική 
«ιόν εκαμε περίφημον, διά της ο
ποίας διεγείροντο οί άνθρωποι είς 
μεγάλον γέλωτα· οωζονται μερικοί 
στίχοι το» εκδοθεντες, Μένανδρο» καί 
Φιλιφιωνος γνώμαι, παράλληλοι με
τά σημειώσεων υπό Νικόλαό» ‘ Ρι~ 
γαλτίο» τό 1613. καί έν Παρισιοις, 
καί έν Λουγδάνω το 1618, καί εν 
Αμστελοδάμω τό 1654.

Φ1ΛΙ2Τ(}2 ό 2υρακούσιος, γαμ* 
βοός καί αξιωματικός Διονυσίου του 
παλαιό»· εγράψε περί των αρχαιο
τήτων τής Σικελίας, καί βιογρα
φίαν των δύω Διονυσίων· ουτος ε
πτά 9η είς τών συνεργών τής τ»- 
ραννίδος' οί παλαιοί μισοΰσι το ύ
φος το», ώς διόλου ^^ερημενον α- 
πλότητος.

ΦΙΛ12ΤΟΣ, ιστοριογράφος Συρα- 
κούσιος, εζη τό 256. Π, X. εγραψε 
ρητορικά συγγράμματα, και ίστο- 
ρίοΛ Λιβύης καί Συρίας. Σου’ιδ.

ΦΙΛ1ΤΗΣ, Αιγύπτιος, ποιμήν, 
άπό τόν όποιον ώνομάζετο καί μία 
των εν Αιγύπτιο Πυραμίδων. Ηροδ.

ΦΙΛΚΩν Ανδεγανικός, βασιλεύς 
τής Ιερουσαλήμ, ός τις εκπεσών τοΰ 
'ίππου απίθανε περί τον δε'λχτον 
$*ύτερο» αιώνα. Μ, X.

φίΛΛΤΛίΟΣ Αθηναίος,’ κωμικός, 
τής παλαιας κωμωδίας· συνεγραψί 
δράματα, Α’γεΰς, Αυγή, Αντίειά» 
Ηρακλής, Πλύντρια, ή Ναυσικάα, 
πόλις Φρεωρύχος, Αλαλάντη, καί 
Ελε'νη.

φίΛΟΓΕΝΗΣ, Α’θηναιος, δ κτί* 
σας τήν πόλιν Φωκαίαν εν τ^ μι* 
κρα Ασία.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, S εκ Γαδήρων· 
σώζονται τούτο» μερικά επιγράμ
ματα, καί μέρη περί μουσικής* \ 
φ'.λόδημος είναι ό ’ίδιος, ός τ ις  ίζη  
εις τήν ‘ Ι'ώμην επί Κικερωνος, καί 
τόν όποιον δ ρήτωρ ουτος έπαΐνεΐ.

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ό Ηράκλειας Μη
τροπολίτης’ διεδεχθη τόν τής Κων
σταντινουπόλεως Πατριαρχικόν θρό
νον τ“ ετει 1662, άνήρ περιβόητος 
έν άρετή καί άγιότητι, περί ο» 
γράφει δ Κατακουζηνός’ βιβλ. β . 
κεφ. ις·', διοικήσας !δε χρόνον τινα 
τά κατά τήν εκκλησίαν πράγματα* 
καί τόν νεον βασιλέα διαφυλάξεις* 
τόν ενόντα είς αύτόν τρόπον, περί 
ο» αυτός λε’γει, φυλάττομεν τήν 
καλήν παρακαταθήκην, τόν νε’ον 
ημών βασιλε'α μηδε’να μή άδικήσαν» 
τα , τόν εκ πατρός καί πάππο» 
καί προπάππου τήν βασιλείαν δε» 
ξάμενον· έγερ&ίίσης δέ τβραχήί 
καί φιλονεικίας διά τήν μάχην τού
των των δύω βασιλέων Ιωάννου του 
Κατακουζηνοΰ, καί Ιωάννο» το» Πα- 
λαιολόγου, φοβηθείς τήν̂  έφοδον το3 
λα4γ ες/εχωρηοεν Πατριαρ-
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χίΐον, χαί εκρύπτετο, ύποπτίύων 
χ«ί τόν βασιλέα Ιωάνναν ώς έναν- 
τίον1 φιλιωθέντες δε οί δύω βασι
λείς χατεβίβασαν από τον θρόνον 
τον Φιλόθεον, κα,ί άντ’ αυτό 3 έ'βα- 
λον τόν Κάλλι^ον, Μετά δέ τον 
θάνατον τοΰ Καλλίςου ίπρόταξεν δ 
βασιλεύς νά σνναχθώσιν οί αρχιερείς 
κατά τήν συνήθειαν, καί νά κρίνωσι 
■ποιον νά βάλουν εις τον Πατριαρ
χικόν θρονον. Σκέψεως δε γενομόνης, 
ίφάνη εύλογον νά Πχτριαρχεύση πάλιν 
δ Φιλόθεος’ οθεν πέμψας δ βασιλεύς 
τούς -υιούς του Ανδρόνικόν τον βασι
λ ιά  καί τον Δεσπότην Μανουήλ, 
χαί πολλούς άρχοντας, επανέφερον 
αυτόν εις τήν εκκλησίαν χαί τόν 
ίβαλον εις τόν π  ατριαρχικόν θρό
νον, χαί ώς λύχνος επί της λυχνίας 
τεθείς εις το αληθινόν φως, εχειρα- 
γωγοϋσε τήν πιστευθεΐσαν έκκλη- 
σίαν, τόσον μέ τά υγιή τής εύσε- 
βειας δόγματα, έκτρέφων, καί προ
ξένων εις αυτήν ΰγιειαν, καί τα  
ηΟη ρυθμίζω/, καί τό κατά δύναμίν 
μακρύνων αυτούς άπό τήν κακήν πο
λιτείαν μέ τάς συχνάς διδασκα
λίας του· κ αί παραινέσεις, όσον καί 
με τήν ένάρετόν του διαγωγήν, κα
θώς γράφει δ Κατακουζηνός, βιβλ. 
Δ · κεφ. δσχατω Συνόδου. Ηνθει δε 
otspt τον δεκαπον τέταρτον αιώνα, 
Μ. X.

ΦΙΛ0ΙΤ02, βουκόλος, δούλος του 
Οδυσσέως.

♦ΙΛΟΚΛΙΙΣ, Αθηναίος, τραγικός

μετά τόν Ευριπίδην, έκαλείτο χο
λή διά τήν αυστηρότητα του* έ 
γραφε, 100, τραγωδίας· ήτον Ανε
ψιός τοΰ τραγικού Αισχύλου, είχε 
καί υιόν τόν Μύρσιμον τον τραγικόν, 
είναι καί έτερος Φιλοκλής κωμωδός.

ΦΙΛΟΚΛΙΙΣ, Αθηναίος, ήγεμών 
τοΰ στόλου των Αθηναίων μετά τοΰ 
Κόνωνος, εις μίαν ναυμαχίαν χατά 
των Λακεδαιμονίων, φονεοθείς ύπύ 
τοΰ Λυσάνδρ ου μετ άλλων τριών 
χιλιάδων αιχμάλωτων. Εενοφ. '

ΦΙΛΟΚΡ ATH2, υιός τοΰ Εφιάλ
του, ναύαρχος των Αθηναίων. 5ενοφ.

ΉΑΟΚΙΆ'ΓΗϊ, Αθηναίος, π'εμ- 
φθείς υπό τ»ν  συμπολιτών του πρε- 
σους πρός τόν βασιλέα %τών Μακε- 
δόνων. Φίλιππο*, ήγαπήθη μεγά
λος ΰπ «υτοΰ» καί έφιλοδωρήθη, 
καί παοέδωκεν εις αυτόν τή/ πόλιν 
Ολυ,θον' διό καί έκατηγορήθη ύπό 
τοΰ ρήτορος Δημοοθίνους, ώς εχθρός 
τής πολιτείας, καί ώς ήγορασμε* 
νον άνδράπ^^»· εφημίζετο δε καί 
ώς μέγας ήδδηφαγος. Δημ. Στεφ.

Φ1ΛΟΚΊΉ ΙΗΔ, υιός τοϋ· Ποίαν- 
τος, και συ/τροφος τοΰ Ηεακλεους, 
έγεννήθη εις την Μελίοοικν τής 
Θεσσαλίας- όταν απεθ/ησκεν ό Ηρα
κλής τόν ώρκίσε νά μή φανέρωση 
εις κανένα τήν κό/ΐν τού σώματός 
του, έπειτα τ ν  ίχάρισε τά όπλα του, 
τά όποια ή»*ν βαμμένα με τό φαρ
μακερόν αίμα τής ϊδρας· οι Ελ
ληνες, επειδή τόν εβίασαν νά μαρ~ 
τυρήση τήν κόνιν τοΰ Ηρακλέους,
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καί αυτός £δ*ιξ«τ«ν- το'πο» p i  τον 
πόδα TOU *«p« τόν Spxov, «πληγώ^η 
με ενχ βε'λος είς τον πο'δα, xxt οί 
Ελληνες μή όποφεροντΕς την άπο- 
φορ«ν της πληγής τον τον άφήκαν 
εις την νήσον Λήμνον' έκεΐδεν τόν 
ελαβεν ό οδοσσεΰς και τόν ίάτρευσε 
με'σον του ΐ’ατροΰ Μαχάονος.

ΦίΛΟΚΓΠί'Οϊ, τύραννός τις έν 
Χύπρω της Σχλαμΐνος, προς τον δ- 
ποιον ελδών ό νομοδίτης λ όλων τον 
εγκωμίασε μέγαλως εις τά επη του,
2όλ.

ΦΙΛΟΚΥΩΝ, γενναίος τις Σπαρ
τιάτης, άριστεύσας μεταξύ των άλ
λων Ελλήνων είς τήν έν Πλαται- 
«ΐς  μάχην χατα των Περσών. ΙΙροο.

ΦΙΛΟΛΑΟΣ, περίφημος, Ελλην, 
έγεννήδη εις τήν Κροτώνην, έςάδη 
«ρωτος, ός τις έβεβαίωσεχ ότι ή γή 
Κινείται επάνω εις τό χεντρον τον 
παντός’ εζη τόν τε'ταοτον αιώνα-
η. χ

ΦΙΑΟΜΗλΟΣ, περίφημος στρχ- 
τηγός <ής 'ίωκίδος' ούτος ελαοε 
τήν νίκην εις πολλας μαχας, αλλ. 
επειτα φοβούμενος, μήπως παεαύο- 
βη είς τούς εχδρούς ίκρημνισδη από 
Ινα υψηλόν βράχον,

ΉΛΟΝΙΛΗΣ, είς τώ/ ποιητών 
έν Α9ήνοας, τό 430. ΓΧ. X, πρότε- 
ραν ήτον γρ-φεύς, εΰδσκίμησεν εις 
τήν πχλαιάν κωμωδίαν' ό Σουΐδας 
αναφέρει τρεις κωμωδίας τον, άπό 
τας όποιας τεμάχιάτινα άπεσώδη- 
«,κν · ε’ξιδόδησαν έν τήβ-.βλιοδήκη τον

■ «Ή

Ιάκωβον Ερτελίου των π ιντήκοντα  
παλαιών ποιητών

ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ, παλαιός ποιητής 
Ελλην, ό Κνδηρΐος· οί παλαιοί τ "
άποδίδουσ: μεγίστους έπαίνονς, ώς 
διδυραμβιχώ ποιητή, ός τις έζη 
εις τήν αυλήν Διονυσίου τοΰ τυράν
νου τοΰ πρωτοτόκου» ή πολλά έ· 
λευδερα έχδεσις των φρονημάτωϊ 
του, έστάβη α ίτια  τής δυστυχίας 
του, ώστε τόν έκλεισαν μέσα εις τά 
περίφημα στάδια των Συρακουσών* 
έχει Ουνε γράψε τό αξιολογώ TepoV 
ποίημά του έπιγραφο'μενον δ Κύ- 
κλωψ' συνε'γραψε χαί τραγωδίας, 
αλλ εις ημάς δίν έαώϋησαν* ό τύ
ραννος Λιονόσιος μίαν ήμέραν υπε- 
σχεδη να τόν έλευδερώση, εάν βεβαίω
ση τό ποίημα, τό όποιον ε?χε κά
μει · Διονύσιος, άλλ* αυτός έπρο- 
τιμησε κάλλιο/ τήν φυλακήν* άπε- 
δαν εν είς τήν Εφεσον τό 380, Π. X. 
τά σωζομενα των ποιημάτων του 
ίξεδοδησαν είς τήν συλλογήν των 
Ελλήνων τραγωδιών τοΰ Γροτίου.

ΦΙΑΟΙΙΟΙ ΛίΙΙΝ, περίφημος ςρχ- 
τηγός της π'/.λαιϊς Ελκλάδος* έγεν- 
νηδη είς τήν Μεγαλόπολιν τής Αρ
καδίας τό 208. Π. X, Εκαμε με
γάλα; νίχας, καί ωφέλησε καδ’ ό- 
περόολήν τήν πατρίδα τοι^ καί <|ί 
αμοιβήν τών κα ιορδωμάτων τόυ η* 
γιιρον ανδριάντας μεγαλοπρεπείς 
μέ επιγραφή' άξια; των Ηρωικών 
του πράξεων είς ολας τας πόλεις 
τής Ελλάδος* είς <ήν πατρίδα του
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Ί*«νηγυρίζετο κατ’  έτος μία ίορτή 
«Ις τιμήν του* ουτος ό περιφανε- 
ατατος στρατηγός ύπήγεν εις ενα 
ξενοδεχεϊον, ή δε γυνή του ξενοδόχου 
τον ύπελαβεν ως υπηρέτην τοϋ i t -  
λοποίμονος, με το νά ήτόν ποταπά 
ίνδυμενος, όθεν τον επρόσταξε να 
τήν βοηθήση εις το μαγερεΐον* ό ςρα- 
τηγός ερρ*ιψεν εδθΰς τήν χλαμίδά κα
ταγής, καί άρχισε νά σχίζ·  ̂ ξύλα. 
Ηλθε is τότε καί ό οΐκοκύριος, καί 
μό θαυμασμόν τόν ήρώτησε, τ ί ση
μαίνει τούτο, Φιλοποίμην. Τί άλλο, 
όίπεχρίθη, ε’μή οτι τιμωρούμαι διά 
τήν πενηχράν ς-ολήν “  Κακας όψεως 
δίκας δίδωμε ,„  Πλούταρ.

ΦΙΔ020Φ02, μαθητής τοΰ Σω- 
κράτους καί Πλάτωνος, ός τις 4ιε- 
μοίρασε τούς νομούς τοΰ Πλάτωνος 
■ΐς 12, βιβλία* εζη εις τόν καιρόν 
Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος* συνε'γραψε 
περί Ηλιου καί Σελήνης, καί περί 
Θεών βιβλία δύω1 περί χρόνων βι- 
βλίον «ν* περί μύθων, περί ελευθε
ρίας, περί οργής, περί άνταποδό- 
σεως, περί ηδονής, περί έρωτος, 
περί φίλων καί φιλίας, περί ζω
γραφικής, περί τοΰ Πλάτωνος, βι- 
βλιον Sv περί αστραπών, περί πλα
νητών, περί πολύγονων, περί όρά- 
σε.ως, βιβλία δύω, καί άλλα πολλά,

ΦΙΛΟΛεφαΝΟΣ, ιστοριογράφος, 
Ελλην εκ Κυρήνης, συντάξας μίαν 
περιγραφήν διάφορων χωρών καί 
πόλεων, τάς όποιας ουτος περιήλ- 
ίεν, Αθην.

«ΔΟΣΤΟΡΓΙΟΣ, από τήν Αακ> 
παόοκίαν,  υιός ενός Ευνομιανοΰ 
Καρτεριού, ός τις μετεδωκεν *ϊς 
ολους τούς συγγενείς του τήν αΐρ*· 
σίν του* Ιγεννήθη τό 36^. ύπήγεν 
εις Κωνσταντινούπολή · τά συγγράμ- 
ματάτόυ τόν άποδεικνύουσιν ότι ή- 
τον πεπαιδευμε'νος εις τάς ώραίοις 
'Γ̂ χνας, καί μάλιστα εις τήν φυσι
κήν, μαθηματικήν, αστρολογίαν, 
Ιατρικήν , γεωγραφίαν · ιστορίαν 
καί ποιητικήν, καί ε’δήμων όλων 
των συγγραμμάτων των παλαιών 
συγγραφέων* ήτον εχθρός άσπονδος 
των Ιουδαίων, των εθνικών, των 
ορθοδόξων- συνε’γραψε μίαν εκκλησια
στικήν ιστορίαν, από τήν όποιαν 
ολίγα τινα συγγράμματα σώζονται* 
εξεδόθη το πρώτον . ίν Γενεβρα το 
1643. καί εν Παρισίοις, καί όν 
Κανταβριγία μετά τής Θεοδώρητου, 
καί Ιτε'ρας ιστορίας τό 1670, ά-. 
πεθανε τό vj25.

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ Φλάβιος, υιός 
τοΰ Φιλοστράτου υίοϋ τοΰ Σεβήρου* 
καλείται Αημνιος, διότι διε’τριβεν 
εκ νεοτητος εις αυτήν τήν νήσον. 
Τοΰτον συγχεουσι τινε'ς μετά τίνος 
άλλου παλαιοτε'ρου Φιλοστράτου* ου- 
τος ήκουσε τόν Ναυκρατίδην, Πρό- 
κλον, Δαμιανόν τόν Εφεσιον, καί 
Ιππόδρομον Λαρισσαϊον, οιτινες I- 
φημίζοντο μεγάλως επί τής αυτο
κρατορίας τοΰ Σεβήρου* ήκουσε κατ' 
άρχάς τήν ρητορικήν εις τάς Αθή
νας* ε * « τ *  δε άπήλθεν εις τήν
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*ϊ>ώμη» i s ί τής Αδτοχρ*τδρίας « 5  
Φιλίππου τό *44· **. X. ή Kai- 
0*ρ!ς Κυλία τον κατερ ρίίμησεν εις 
την ότίιρείαν των πεπαιδευμένων, 
κ α ί όγυμνάζετο είς τάς επίστήμας, 
κ α ι διά παρακινήσεω; ταύτης cu- 
νέγραψε χαί τον βίο» το δ Απολω» 
vtou. Συγγράμματα του είναι ά· 
βιβλία *?ς τον βίον Απολλώνιου 
το» Τυάνεως, ένώ ζωγραφίζεται «3-
τος ως θεός, καί ιός ενάντιος το» 
Χριστού* περιέχει Si τοΰτο τό σύγ. 
γραμμα πλεΐατ* τής Ποίαγορικης 
καί Ασιατικής φιλοσοφίας, καί δι- 
Ail φως είς πολύ με'ρος της Ρω
μαϊκής ιστορίας, περιέχω·/ περι- 
πλίον καί κανόνας τινας περί της 
κοινής ζωής καί περί Δημοκρατείας 
β . Ηρωικά, διάλογός τις εις τον ό· 
ποΐον περιγράφσνται Sr. ήρωες της 
ΤρωάΑος* γ '. εικόνες 65. περιγρα
φή των εικόνων των εν τη Αλλη πο- 
λει τής Γερμανίας. S . βίοι σοφι
στών είς δύω τόμοι/ς. ε. ίπιστολαί. 
V » δπιγράμματα* ζ'. αποσπάσματα 
περί Αιαλίξεως καί νο'μου’ εξεδό- 
θησαν τα σωζόμενα είς τά Παρισια 
τό 1808, καί iv Λειψία τό 1 j0 7 ,  
καί αλλαχού.

ΦΪΛΟΣΤΓΑΤΟΣ , Μιτυληναϊος , 
ανεψιός το» ανωτέρω Φιλοστράτου» 
καί υιός Νερτιανοΰ τίνος· δ θείο'; 
του ♦.λόστρατος διηγείται περί 
τούτο», ότι «Ις ,οΰς 22, χρόνους 
τής ηλικίας του «ξεφώνησεν ενα 
λογον προς Αντώνιον τόν Η«ρχ·

κάλλαν, xed άπήλαυσε τήν ίλευδ*··' 
ρίαν παντός πολιτικού χρεοος· εζη 
μετά τόν θάνατον το» Ηλιογαβά- 
λου τό 221. Μ. X. απίθανε περί 
τα 235. σννε'γραψε καί ουτος εικό
νας τοΰ θείο» του.

ΦΙΛΟΧΑΪΉΣ, αδελφός ;τοϋ ρ'η- 
τορος Αίσχί/ου Ιν Αθήναις. Δη μ*

ΦΙΛΟ ΧΩΡΟΣ, άριστος . ιστορικός 
Αθηναίο;· οννεγραψε τήν ιστορίαν 
των Αθηνών από κτίσεως ταύτης 
μέχρι των χρόνων Αντιόχου^τοΰ θειου, 
τό s f i i .  Π. X. Εσύνθεσε καί πολλά 
5λλα συγγράμματα, των οποίων 
τεμάχια μο'νον σώζονται’ εζεδο'θη- 
σαν υπό Σιεβελίου, εν Λειψία τό 
1811. ομού μ« τα τοΰ Ανδροτί- 
ωνος.

ΦΙΛΩΝ ό Λαρισσαΐος, φιλόσοφος, 
εστάθη αρχηγός τής νέας ακαδη
μίας, μετά τον θάνατον τοΰ'Κ λει- 
τομάχου’ έχρημάτισε μαθητής το* 
Λντιοχε'ως Φίλωνος τοΰ Ασκαληνοΰ.

ΦΙΛΩΝ ό περίφημος μηχανικός, 
από τό Βυζάντιον. Ηνθει τό 154- 
Π, X. εφημίζετο δε πολλά κατά 
τό έτος τής Ρώμης 601. είχε γνω« 
ριμίαν με τόν περίφημου άρχιτε'· 
κτονα τοΰ Φάρου τής Αλεξανδρείας»' 
καί τοδ Κολοσσού τής ‘ Ρόδο»* *κ 
των μηχανικών αυτου συγγραμμά
των μας σώζεται τό δ '. κ«ί ε . βι- 
βλιον, είς τά οποία άναφερει περί 
πολεμικών μηχανών, και περί άλ
λων τίνων κανόνων πολεμικών* σω' 
ζεται «κόμη ίπό τό όνομά του καί
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τό περί των επτά θεαμάτων* εξε" 
δόθησαν τα μηχανικά του βιολιά 
4· μετά των άλλων παλαιών μα* 
θεματικών εις τά  Παρίσια τό 16^3. 
καί το των 7, δεαμάτων ΰπό Λε'ον- 
τος Αλατιού ε’ ς την ‘ Ρώμην το 
,1β40, καί ύπο Ιακώβου Γρονοβούτου.

ΦΙΛΩΝ Ιουδαίος από τήν Αλε
ξάνδρειαν, κατήγετο άπό λαμπράν 
ιερατικήν οίκογε’νειαν* Ιζη τό 40. 
Μ. X. εκατωκβι εις τοπον, οπού 
το'τε ειχον τόν θρόνον των όλα*. α: 
επιστήααι καί ή Ελληνική παιδεία, 
βδόδη δε άλως εις τήν σπουδήν τής 
Ελληνικής καί εις ολας τάς μαθή
σεις, καί μάλιστα εις τήν Πλατω* 
νικήν, Πυδαγορικήν καί Στόϊκήν 
φιλοσοφίαν' ήτον εις τό δκρον ρη- 
τορικώτατος, διά τοΰτο καί ό Ευ
σέβιος τόν ονομάζει επισημοταιον 
τής «ςωΟεν σοφίας, κατηγορείιαι ό
μως από τήν εβραϊκήν ιστορίαν, 
ότι ών έβραΐος δεν είχεν ίδε'αν τής 
έβρα’ικής διαλέκτου* άλλ’ αίΐτη ή 
κατηγορία είναι χωρίς βάσιν* επει
δή καί εστάλη ώς πρεσβυς πρός τόν 
Καίσαρα Γάϊον εις τήν Ρώμην άπο 
τούς ίδικοΰς του διά νά ύπερασπισδή 
τούς Ιουδαίους περί μιας φιλονεικίας, 
ητίς ανεφύη μεταξύ Ελλήνων καί 
Ιουδαίων, διά τάς οποίας ό Απιών 
διήγειρεν ε!ς θυμόν τόν Καίσαρα, ώςε 
εποεπεν οί 1 ουδαΐοι νά χάσωσι καί 
τό πολιτικόν δικαίωμα, καί τάς εν 
Αλεξανδρεία συναγωγάς των, άλλ’ 
εμποδίσδη τής παρρ ητ'·"ς του Και-

σαρος ό Απιών* ο Φίλων περιγράφει 
μόνος του ταότην τήν Πρεσβείαν εις 
μίαν του συγγραφήν* λεγεται προ
σέτι, χωρίς όμως βεβαιότητα, οτι 
εστάλη καί δεύτερον εις τήν Ρώμην 
πρός τόν Καίσαρα Κλαΰδιον, ότε καί 
συνανεστράφη ·με τόν Αποστολον 
Πέτρον, καί ώμολόγησε τήν εις 
Χριστόν πίστιν, άλλ εύΟός επεςρε- 
ψεν εις τόν Ιουδαϊσμόν* ή Πυδαγα- 
ρική καί Πλατωνική φιλοσοφία του» 
τόν παρεκινησε νά εξηγήση τήν 8«ί* 
αν γραφήν, διά τοΰτο καί μερικοί 
πατερες τής έν Αλεξάνδρειά εκκλη
σίας έδειξαν ε’ς αυτόν μεγάλην α
γάπην, Θεωροΰντε'ς τον ώς κεφαλήν * 
των εξηγητών τής θείας Γραφής, 
άπο τά συγγράμματα του σώζοντα· 
αρκετά, τά όποια διαιρούνται εις 
Εοσασποιητικά, Ιστορικά, καί Νο
μοθετικά. Τό περί ‘ Ερμηνείας των 
Εβραϊκών ονομάτων σώζεται μονον 
Λατινιστί, και άλλα δύω βιβλία ε ις  
τό Λατινικόν, άλλα κρίνονται ώς νό· 
δα* ή πρώτη εκδοσις τούτων εξεδοδη 
εις τά Παρίσια τό 1552, καί εν Δον. 
δίνω τό ι 742 ύπο Θωμό» Μαργε'ϋ.

ΦΙΛΩΝ Κερκυραϊος, νικητής εις
,  '  I t  Μτους Ολυαπιακους αγώνας.

(
ΦΙΛΩΝ έφορος τοΰ εν Αδήναις 

ταμείου, πενδερός του ρήτορος Αί- 
σχίνου. Δημ- Χτεφ.

ΦΙΛΩΝ, συγγραφεύς, γεωγράφος, 
εζη πρό του ΕρατοσΟενους, ε γράψε 
πραγματείαν της Αιθιοπίας.
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*ΙΛΩΤΑ£» συνωμ,οτηί κατά του ^AABJANOI* πρ^σβύτερος τής eV
Αλεξάνδρου* r ο ύ τ ο ς  εις τήν αρχήν 
των. βασάνων έδειξε μεγάλην στα- 
β ε ρ ό ν η τ α , ·  καί υπομονήν, άλλα τέ
λος άπε'καμεν από. τούς πονους, καί 
ώμολόγησε τήν επιβουλήν τήν ά- 
χόλουδον ήμε'ρχν* άνεγιώσδησαν αί 
όμολογίαι «οι» · ενώπιον όλης τ ις  
Σ ύ ν ο δ ο ν ,  χαί όλοι όμοφωνως τ ο ν  

χατεδίχασαν εις -λιδοααλισμαν, καί 
•οτως έλιδοβολήδη όμοΰ μέ άλλους 
συνώμάτας.

ΦΙΝΕΤ2, υιός, του -Αγήνορος’ με- 
ptxoi λέγδυβιν 1 ότι εοασίΛευσεν είς 
-την Παμφλβγωνίαν, έτεροι εις τήν 
Βιδυνίανί κχιάλλοι εις -̂ r)v ©ράχην* 
άλλοι δέ δόλβυσι ί δύω υπό τό αυτό 
ονομα* δ Ησίοδος αναφέρει ότι ό 
Φινβΰς εις τό γΐράς του ετυφλώδη, 
καί οτ» τα πχιδίχ του. f  ίφδβιρα,ν ό- 
λήν τόο τήν περtooa iav' a δε Διο
νύσιος αναφέρει εις το  σύγγραμμα 
τβυ επιγραφόμενον Αργοναυτικά ότι 
έφονεύδη άπό τον Ηραχλέα.

ΦΙΝΗΓΟΓΓΑ2 ©ωμά;, Ιταλός, χ- 
«ο τήν Φλωρεντίαν· ούτος εφεύρε 
τον τροπον νά γλύφουν εικόνας ί-  
π ά ιω φ ’ ς τό χάλκωμα· άπεδανε το
*583.

•ΦΙΟΡΑΒΑ'ΝΤΗΣ ‘ Γωδόλφος, Ιτα
λός, από τήν Βολωνιχν, περίφημος 
μηχανικής· ούτος έσήκωσε μό μη
χανικήν τέχνην ένα πύργον υψηλόν 
65. ποδων, καί χονδρόν Ι ί .  καί τόν 
μετεφερεν άπό έ’να το'πον εις άλλον 
«πίίΐανε τό

Κωνσταντινοοπολει εκκλησίας, π 
χειρίσδη επίσκοπος ταυ της τσ 44^· 
εναντιωνείς δε ε’ς τόν Αντιοχέα τόν 
«κάδειρε, καί . τον άναδεμάτιοε, σ,υ- 
ναδροίσας μία* τοπικήν σύνοδο» τεσ
σαράκοντα επισκόπων, άλλ’ . δ. Ευ
τυχής με το μέσον του Χρυσαφιού 
Εΰνούχνυ έπεισε τόν Αύτοκράτορα 
μαοό σονήίροισε τήν εν Εφεσω λη
στρικήν σύνοδον, ,τό 4.49,. εις τήν ό·· 
ποίαν χβιί άδωώύη», καί ό Φαβιανός 
άπεβλ,ήύη , ί»πό. τω* ό>πμ$δν «ο9 Εΰ- 
τυχοίς;μέ ραβδισμούς .4.5 τοιομτον 
οχόμόν,. ώστε μετά τρεις ημέρας 
απίθανε έν τ·| ϊπέσ.η τής Λυδίας* 
σώζονται . δίω του έπιστολοι,ΐ» μί* 
προς Λέοντα τόν επίσκοπον * Ι’ωμης, 
καί μία προς ©εο,δςσςο* J τόγ βασι
λέα* «ξεδίδησαν έν τη συλλογή των 
συνοδικών.

ΦΛΑΒΙΟΣ Βιοΰδος, Ιταλός, σο
φός ιστορικός, συνίγραψεν εις Λα
τινικήν διάλεκτον περί λαμπρότη
τες τής Ιταλίας' απίθανε τό 1463.

ΨΛΑΜΕΣΪΕΛΙΟΣ Ιωάννης, έν
δοξος αστρονόμος Αγγλος, διοικητής 
τής αστρονομικής σχολής εις τήν 
Αγγλίαν, άπίδανε το Ι?20,

ΦΛΑ.ΊΙί ΜΟΣ Μάρκος, }ταλάς,i - 
χρημάτισεν εις των σοφωτέρων ποιη
τών καί νεωτέρων Λατί*ων* άπε" 
δανε τό Ιόόϋ. . .

ΦΛΑΜΙΝΪΟΣ Αντώνιβς,. έγεννήδη 
εις τήν 2ικελίαν»: έχρημώτι35 *f.o- 
φίοωρ εις τήν ακαδημίαν τής ι-λώ-
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μης τόν δε'κβτβν εκτον αϊδνα* ά- 
πίφευγ» πάντοτε τήν συναναστροφήν 
των ανθρώπων· δεν εδε'χετο χΐνε’να 
ε’ς τον οίκον τον οΐ!τε ήόίλησί ποτ* 
να εχή δουλον· έσύχνκζε έό πάν
τοτε εις Ινα ξενοδοχεΐον καί έτρω
γε" ptiav ημέραν ό ξενσδο’χος πάρε* 
τήσησεν ο τι αότός-είχε. τρεις τ,αέ
ρας νά ύπ'άγτ, εις τό ξ&νο δσχεϊον, 
καί από περιέργειαν υπήγιν ε!ς 
τον κοιτώνά row εμβσς από το π α -  
ράίυρον, άλλα τον εόρεν άποίαμ- 
με'νον μεταξύ των βιβλίωντου.

ΦΑΑΜΙΝ102 Κάί’ος, ύπατος των 
♦Γωμκίων, "κινηθείς ε’ς πόλεμόν κα· 
τα  του Αννίβο,υ* ένικήθη εν τή Λ ί. 
μνη ΤραΟΟμίνη, οπόο ίφονεύθη καί 
α ϊτό ς ,'κα ί πολύς αριθμός των ^Ρω
μαίων τό 2]9 . Π, X.

: ΦΑΑΜΙΝΙ02 Κορνέ.ρος, εΓς των 
συγκλ.ητιιιών των ΕννετωΛ άνήρ 
σοφός· κάί πεπαιδευμένο.; ε’ ς τήν ι 
στορίαν. 2υνέγραψεν εκκλησίας Εν- 
νετικάς καί ϊουρκελάνας, λελαμ- 
πρυνΟείσας δΐ αρχαίων υπομνημά
των, εις τό όποιον βιβλίον φανε
ρώνει ·ίήν αρχήν' καί κατάστασιν 
ποιούν τδν εκκλησιών των Σεννετών 
και τοϋ Λουίιάτου. ϋ>9οι περί τΐν 
δεκχτον Ζγδοον α’.ώ ,α.

ΦΑΑΜΙΚΧΟϊ Τήντος Κίντος, ά- 
νίβη εις το αξίωμα της ϊπα τεία ς 
τριακονταετής, εξ ιδίας του αρετής 
προκριθείς τό jB 8. Π.· χ .  εχων δε 
παφάδείγμα.τόν Σκηπίωνα τόν A - 
9Ρικανόν, τσ| όποιου έμιμηβτι τάς

αρετάς πολεμικός Τί καί πολίτικός,
λν.οών τό στράτευμα κατά του Φι
λίππου τοϋ πέμπτου τόν εβίασεν 
βΐς τά στενό της Ηπείρου, καί I- 
•κυρίευσε σχεδόν ολην την επαρχίαν, 
τήν Θεσσαλίαν, Φωκίδα, καί την 
Αεχρίδα, ό.ποκατασταθϊ'ς καί με- 
νας ε’ ς τήν Ελλάδα, εκηρυξεν εις 
τούς δημοσίους αγώνας τήν. ελευθε
ρίαν των .Ελλήνων, καί εντεύθεν I -  
βτάλη πρός ,τό». Ηρουσίαν εις τήν 
Β.θυνίαν διά νά ζητήσίι τήν κεφα
λήν τεϋ Αννίοου, επί πρεφάσει οτι 
αυτός ενεργούσε κατά τω ν ‘ Ρωμαίων, 
τό όποιον καί κατώρνωαε, καί ού
τως ήλευθίρωσε τούς .‘ Ρωμαίους από 
ενα τοιοΰτον φοβερόν εχδρο’ν,

ΦΛΕΓΩΝ, περίφημος ιστορικός, 
άπό τήν Τράλλην, πάλιν τής Λυ
δίας· ίζη εις τούς χρο/ους το3 
Καίσαρος Αδριχ/οΰ τό 13S, Μ. X- 
ήτον εις τώ , απελεύθερων πεπαι
δευμένων τούτου του Καίσαρος· τά 
περισσότερα των συγγραμμάτων του 
εξέλιπον, άναφερουσιΐ δε περί των 
Ολυαπιάίων, σ.ίτινες διηρκεσαν εως 
τάς ιιΟί). ήτοι εως εις τούς χρό
νους καθ' ον άπέόανεν · Αδριανός* 
ε’ς τούτο τό σύγγραμμα διηγείται 
τήν δ ,εκλειψιν τοϋ Ηλιου τήν συμ- 
έκσαν επί τής Σταιρώσεως τοΰ κυρίόρ 
καί σωτήρος ημών Ιησοϋ,

ΦΛΕΟΓΡίΟΣ, Κλαύδιος, έγεννή- 
Οη εις τά Παρίσιχ τό 1640. εκ 
νεαράς του ηλικίας εγυμνάζετο τ$ 
Πατρικόν του επάγγελμα ήτοι τοΙ
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•υνηγόρο»· . j i a ' h  εις τήν
άνάγνωσιν τής άγι*ς Γραφής των 
Πατέρων τής Εκκλησίας, Ιστορίαν 
καί νομικά. Η τον Αοβάς καί πνευ
ματικός τον βασιλεως τ ις  Γαλλίας* 
Εστάδη περίφημος ιστορικός, καί 
καλός κριτικός τοϋ αΐώνος του* συ· 
νέγραψεν εκκλησιαστικήν ιστορίαν 
»!ς 20. τόμους, ήτις τελειόνει ίΐως 
•το 14 ΐ4. άπεβχνε το 1723,

ΦΑΩΡΙΛΝ Γ άλλος, περίφημο; 
στρατηγός τοϋ Ιππιχοΰ, χάλλίςος 
ποιητής* εις τάς, ακαταστασίας της 
Γαλλίας χατετρέχβη χ*ί «βάλζη 
εις φυλαχήν. επειτ* ήλεοόερωβη χαι 
άπε'δανε τό 1792* εις ήλιχίχν 39. 
χρόνων* άφήχε διάφορα ποιήματα.

ΦΛΩΗ2 Γουλιέλμος, τό ,γένος 
Γάλλος, Επίσημος άνήρ τοΰ ίεχάτου 
εβδόμου αΐώνος Μ. X. Οΰτος ίτα - 
ξείδέυσε την Αραβίαν χαι διάφορα 
μέρη τής Ασίας καί Αφρικής, καί 
ίκαμεν επισήμους ανακαλύψεις’ ε- 
γραψεν ακριβώς περί των ύπ’ αύτοϋ 
περιηγηδε'ντων τόπων* εζη περί το 
1«20. Μ. X.

ΨΑΩΙΊΑΝΟΣ Μάρκος Α’ντωνιος, 
άδελφός ομομήτριος τοϋ τ ακίου καί 
διάδοχος τοΰ θρόνου* κηρυχδa/ς το 
8ϊ®. εις τήν Κιλικίαν παρά τοϋ 
στρατεύματος* αλλ ό στρατός εκή- 
ρυξε μετά βίας Αυτοκράτορα τον 
ϋρωβον ός τις ΙτΟΐμάζετο νά κινή- 
οη χατά τοϋ Φλωριανοϋ' εν τοσούτφ 
ο Φλωριανος τήν Επροσχάλεσ» νά 
«υνδιαλεχΟωσι κα ί νάω ιλιωβώσιν ( ί·

ρηνιχώς, αλλ’  αϊτός δίν Εδ^βη τή  
προ'ολημχ* όΟεν & Φλωριανός άπά 
τήν απελπισίαν το» ήνοιξε τάς 
φλέβας του χαί άπεΟανεν* εβασίλευση 
μόνον ήμε’ρας εξήκοντα' ήτον μεν 
φιλότιμος, άλλά μικρόψυχος καί 
δειλός.

ΦΟΒΕΛΛΟΣ, το γένος Γάλλος, 
ένδοξος μεταξύ των συγχρόνων του* 
Περιηγήσατο . άπχσαν τήν Ελλογα, 
χαί. Αίγυπτον* εγραψεν Ακριβώς πε
ρί των τόπων τούτων* εζη ΑΕ περί 
το 1790. Μ. X.

ΦΟΘΕΡΒΗΣ, το γένος Αγγλος» 
άνήρ επίσημος τοϋ αιών ός του* εζη 
περί το 1620. Μ. X. Ουτος άπε’· 
πλευσεν επί τά βόρεια με'ρη» διά 
δαπάνης τής εν τή Αγγλία Εμπο
ρικής έταιρίας, τής εμπορευόμενης 
μετά τής 'Ρωσσιας, εις ανακαλυψιν 
νε’ων τόπων καί εις σύστασιν Ειιπο- 
ριχοϋ καταστήματος* επανελδών δε 
εδωκε πολλάς γεωγραφικάς ειδήσεις

■ <ν τ  I t tπερί των αποτατων τούτων τόπων.
Φ01Β ΑΜΜΩΝ Αιγύπτιος* εζη το 

^10. Μ. X. ρήτωρ με ύπόληψιν* 
συνόγραψε περί σχημάτων Ρητορικών 
βιβλίον ΕκδοΟέν άνωνύμώς εις τήν 
συλλογήν τοΰ Αλδου των Ελλήνων
ρητόρων.

ΦΟΙΝ1ΚΙΔΗΣ κωμικός, συνεγρα- 
ψε δράματα, Φίλαρχος, χ*ί άλλα·

ΦΟΙΝΙΒ, υίος τ ο ϋ  Αμύντορος,απο
τήν Αχα'ίαν» ός τις ύβρισίεις< άπά 
τον πατέρα του διά τίνας αταξίας 
τής νεότητός τςυ, ίφυγ* κρυφίως»
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xVl -ίπήγίν ε ί ς .τ ή ν  Θ εσσαλία ν'προς 
Τον Πηλεοί ήγί'μο'ν* τοΰ τ ο 'π ο υ ,δ  δ* 

ποιος τόν εδέχβη φιλοφρόνως καί ί ο » 
διίαμε- διδάσκαλον του ·υίοΰ του Α 

χίλλειος,' 'π α ρ ά  τοΰ* όποιου έδιδοιχδη 
εν τε λ έσ τ α τα , κ * ί  αναφέρει δ π ό ιη - 

τή ς  Ο μ η ρ ο ς  ε ι ς  τ ο  Θ '. τ ο ;  ίλ ιά δ ο ς , 
.4 * 0 1 0 2 ,  ια τρ ός περίφημος*’ οδΐος 

μενίφρπσΒν. s?£ τό Λατινικόν τ α  σω- 

ζομενα 'τοΰ  Ιπ π οκρά τους, καί έκ α 

μ ε πολλά υπομνήματα εις ά ύ τα , 

Φ θ  ΑΑΡΛ Κ άρλος, ένδοξος ς-ρατη- 
γ ό ;,  Σ τά λο;, συνίγρα*{εν !ν  σύγγραμ

μ ά  περί π ολεμ ικ ο ί;, καί' εν ’ Ιτεοον 
περί τοΰ τροττον τοΰ νά ΰπ ίρα σπ ί- 
ζώ νται τ ά ;  π ο λ ιτε ία ς ' άπέΟχνε το
1752.
Φ 0 Α Λ 1 0 2 , τό γένος Γ ά λ λ ο ';, άνήρ 
επ ίσ η μ ο ς τού αΐωνο'ς του* Ην9ει περί 

το  ΐ 7 8 5  Μ , X . εχρημάτισεν άριςος 
Α στρονόμος, Φυσικός, Χ*εωγράφος 

και το λμ η ρότα τος θαλασσοπόρος" 
ΪΙεριηλΟε δεκατεσσαράς χρόνους κα

τ ά  συνεχείαν διάφορους ηπείρους καί 

π έλ α γ η ’ εγραψεν ακριβώς περί των 

ύπ αύτοΰ περιηγηδέντων το'πων, ο* 

που καί μ ά ς άφηκε γενικήν π ερ ίλ η . 
ψιν τούτων,

‘J>O N TA SA 2 Φ ελ ίτσ η ς , Ι τ α λ ό ς ,  π ε
ρ ίφ ημ ος, καί άνατομος, γνωστός κ α 
τ ’ εξοχήν διά τά ς  ε’ργασίας τ η ς  ά -  

νατουαας εις  κηρίον, καί ε!ς ξύλον, 
τά ofrota έγερναν της o^yca^ 
το υ , καί δια το φυσικόν ταμεϊον τ η ς  

Φ λω ρεντίας, εις  το όποιον ητον δι

οικητής:* οότος -κά μ ε δοκιμάς εις

Τοφαρμάκι της ^χίδνης* .ΙιπΙδαν* 
το 1804. /"■ . -
' Φ0ΝΤΑ(ξΑ2 Καρλος,'' άρχιτέκνών 

ένδοξος, Ιταλός-, έκτισε διάφορα κτί
ρια εις την ‘ Ρώμην', συνέγραψε -καί 
βιβλίον περί αρχιτεκτονικής ωφέλι
μον διά τούς νέους αρχιτέκτονας* 
άπεθανε τό 171 <μ

' Φ0ΝΤΑΝΗ2 Δομίνικος, Ιταλός, 
περίφημος ίρχιτε'κτων, καί μηχαν,; 
κός, άπε’Οανευ εις τήν Νεάπόλιν 
τό 1307 εις ήλικιοό» 64 χρόνων, ά- 
φσΰ Ικτισε τό βασιλικόν παλάτιον 
εις τήν πλε'ον ώραίαν θε'σιν της 
Νεαπόλεως. . ·

4 ΟΝΤΑΝΕΛ Βερνάρδος, εγεννήδη 
εις τήν  ̂Ρώμην τό 1657" εμπορεϊ νά 
9εωρη9η ό πλέον πνευματώδης άνήρ 
του οιωνός του* οότος συνέγραψε 
διάλογους, καί πολλά άλλα συγ
γράμματα, εχρημάτισεν ίξ απορρή
των τής ακαδημίας των έπιςήμών q 2  
χρόνους· το  σύγγραμμά του έπιγρα' 
φο'μενον δ πλη&υσμό; τοΰ κό,σμρυ 
είναι εν από τά  σπάνια συγγράμ
ματα* άπέδανεν εις τά Παρίσια χ τ ά  
βαδύτατον γήρας το 1*757. 
ΦΟΝΤΑΝΗΣ ’Ιούλιος, ’Ιταλός, εις 
των πλέον πεπαιδευμένων τοΰ α ίΰ- 
νός του* ούτος είχε/ άνταποκρισιν 
μ" ολους τούς σοφούς τής Ευρώπης, 
συνέγραψεν ιστορίαν . γενικήν, . α π ί
θανε τό 1736, , .1

ΦΟΜΕ Μοδεράτα, εγεννήδη εις 
τήν Βενετίαν τό 1555* αΰτη η γυ
νή είχεν εν* μν,ημονικόν άπαραδειγ-
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^ τ ισ το ν ' ίςΒκναλάμβοινε λε'ξιν πρός 
λόξιν μιΛ* ολόκληρον διδαχή». τήν 
οποίων ;ή9ελεν άκο^αει’ εσύνΘεβεν εν 
αΰγτ̂ Μρ-ρ-Κ) είς το όποιον απεδειξεν 
οτά- <κ* γυναϊχες 'είναι ·  ομοιαι με 
«τού; άνδράς καί, είς τό πνεΰμχ.κχί 
etc τάς άρίτάς· συυε'γραψε καί ποιή
ματα’ άπε'Οχνε το 1592. είς ηλικίαν 
3 ? . .χρόνων. : ■ - _..j .· > ,

φΟί’ΒΙΝΟΣ Ιεροκήρυξ Ιησουίτης! 
το γένος Γάλλος, ε/δοξοςάνήρ ,τοΰ 
(αίνος το»' εζη περί το 1 £99. Μ. 
X. περιήλίε διάφορα μέρη» και ίξε- 
οχε'πχαβ πολλάς νέας ανακαλύψεις’ 
•ή περιήγησις αύτοΰ τάσσςται με
ταξύ των πρώκον περιηγήσεων.

ΦΟΡΕΣΤΗ.Σ Θωμάς ,  ναύαρχο; 
Αγγλος, ένδοξος άνήρ του αίώνός 
του. Ουτος εταξείδευσεν εις τάς 
Λϊολούχας νήσους, και τήν νε'αν Γουι
νέαν* Απεχατεστησεν ευκρινέστερα 
τα δυτικά παραθαλάσσια τη ; Κε’ας 
Γουϊνε’χς» τάς Λίολούκας νήσου;, το 
2ουλοό αρχιπέλαγος, το προς με. 
σημβρ**ν των Φιλιππινών νήσων, 
καί αύτήν τήν Μινσάναον’ εζη περί 
το 1780. Μ. X.

ΦόίΜίΩΝ, στρατηγός των Αθη
ναίων, ήτον περίφημος πολεμιστής, 
είχε τόσην φήμην, ώστε μετά τόν 
δανατόν του εζήτουν από τήν Ακαρ
νανίαν στρατηγόν νά κατάγεται από 
το γένος τοΰ Φορμίωνος.

ΦΟΡΜΙΩΝ, μεγαλεμπορος ®ν Α- 
δήναις, κατά τοΰ όποιου φαίνεται είς 
ρητορικός λογος τοΰ Δημςσδίνους.

Φ0ΡΜ02 Χυρακούσιος, κωμικός,
σύγχρονος τ.οΰ. Επιχάρμου,.. οικείος
τοΰ Γε'λωνος τύραννοι/ τής.Σικελίας, 

* . — . , ,  ' και τροφος.των τέκνων του _ εγρ.α-
ψε δράματα- 7, Αδμητος, Αλκί
νοος, Αλκυόνες, Ιλίου πορΟραις,,Ιπ- 
ποι, Κηφεύς, Περοεΰς. .

φΟΡςι ΕΑΙΟΣ, · τό γε’νος Γάλλος, 
άριστός ιατρός. Συνεγρ αψεν ολόκλη
ρον Ιατρικής σύστημα, ήτοι φυσιο
λογίας, ηαδοή.ογίας καί Θεραπευτι
κής, άξιο’λογον_ μεν ί ιά  τ·υς τότε 
καιρούς, μετριώτερον Si. « ς  .προς 
τούς ήμετερους' παρετήρησεν ουτος 
τό είδος τοΰ ανευρύσματος, τό όκ 
μόνης ατονίας και πλατύνσεως .των 
αρτηριών γινόμενον’ ήξιωδΐ) δε τοι- 
αύτης δόξης καί.φήμης,, οΐα* οΰ- 
δείς ποτέ των. Ιατρών ελάοε’ κ α" 
Οο’τ ι είδε τά σύγγραμμά του παρα- 
διδόμεν* καί εξηγούμενα είς όλα 
τά τής ιατρικής σχολεία. ΗνΟει κα
τά το·/ δέκατο» εχτον αιώνα Μ, X.

Φ9ΓΩΝΕΤΣ, υιός .του Ινάχου καί 
τή ; Μελί ας, ,μιάς τών Ωκεχνίδων, 
αρχαιότατος βασιλεύς τοΰ Αργους 
εν Πελοποννήσφ" 1800, Π. X. συ- 
νετε'λεσε με,γάλως εις τόν πολιτι
σμόν καί εξημέρωσιν των αρχαίων 
κατοίκων τής Πελοπόννησου, κτίσας 
καί τήν άκρο'πολιν τοΰ Αργους. 
Παυσ,

ΦΟΣΚΑΡΙΝΗΣ Αντώνιος,. Νομο- 
9ότης τής Βενετίας’ *3« ί  5ίά ** 
καλά του προτερήμαΓ*> ®lat τΐΓ'ν ευ* 
απλάγχνίαν του, και δια την φι-
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λ&νθρωπίαν του ό λαός τον έδόξαζεν 
6ς άγιον, χαί δί αυτήν τήν αιτίαν 
Κατετρίχθη άπό τήν διοίχησιν ως 
ύποπτος αποστάτης* τέλος τον ε- 
φυλάχωσαν, όπου και απίθανε.

ΦΟΤΑ, ουτος έστάθη ό θεμελιωτής 
της βασιλείας των Αοσυρίων, το 
771. t l ,  X. καί ωρμη0«ν οΐς τήν 
Χαναάν.

ΦΟΓΛΒΙΑ Μοράτα, ίγεννήθη ε!ς 
τήν Φερ’ράδα πο'λιν της Ιταλίας το 
1526, αΰτη εΤχε μίαν φυσικήν ευ
γλωττίαν’ δγνώρϊζέ χαλά τήν έλ- 
ληνιχήν χαί Λατινικήν διάλεκτον· 
ίπεθανε το iSS5.

ΦΟΤΛΒΙΛ γυνή ‘ Ρωμάνα* πρώ
τον ίπανδρεύθη τον Κρόδιον ίχθρόν 
Του Κιχε'ρωνος, ίπ ε ιτα  τόν Κούριον, 
ος τ ις  εφονέύθη εις τήν Αφρικήν, 
χαΐ τελευΤαΐον τον Μάρκον Αντω· 
νιον τόν Τρίαρχον* ητον Τολμηρά 
χαΐ φιλο’δοξος" ελαβε μεγάλην εύ- 
χαρίστησιν διά τον βάνατΟν τοΰΚι- 
χε'ρωνος* Ιπαρουσίασαν προς αυτήν 
«ήν ρεφαλήν του, καί αδτή εϊγαλε 
τήν γλώσσαν του ?ξω καί τήν δ- 
τρΰπησε μέ μίαν βελόνην είς διά- 
φορα με'ρη καί εξερασε μυρίας ύ
βρεις κατ’ αυτοϋ* άπεθανεν από ψυ
χικόν πάθος χ4 40. Π. X. διο'τι ό 
σύζυγος της δβν τήν άπεκρίθη κατά 
τήν γνώμην της.

ΦΟΪΛΓΕΝΤΙΟΣ, Αφρικανός* εζη 
τ t  530. Μ. X. επίσκοπος τής Ρού- 
σπης, άνήρ όσιος και εί δήμων τής 
Λατινικής χαΐ Ελληνικής γλώσσης*

δκ των ίκχληνιαστίχων σνγγραμ- 
μάτων του σώζονται πολΛε,

ΦΟΪΜΑΓΑΑΗ2 Αγγελος, Ιταλόςή 
άπό τό Μιλάνον, περίφημος αρχαιο- 
λο’γος* εξεδωκε διάφορα συγγράμ
ματα, μεταξύ αυτών καί τόν δι
πλωματικόν χώδηκα* απίθανε το 
1807.

Φ0ΪΡΙ02 Καμΐλλος, δπίσημΟς 
είς το στρατιωτικόν χαί πολεμικόν, 
όχειροτονήβη διχτάτωρ, χαί ίφερεν 
εις εκβασιν ένδοξόν τήν πολιορκίαν 
των Βεείων, περί τής όποιας δνη- 
•χολοΰντο δε'χα χρόνους* μετά ταϋ. 
τα εθρίάμβέοσε κατά ' των Φαλού- 
σχων τής Ιταλίας’ δκ τούτου δχί- 
νησε πάλιν τά  όπλα κατά των 
Φαλοίσκων τής Ιταλίας τό 396, Π, 
X, ό δέ διδάσκαλο; του σχολείου 
των Φαλούσκων λαβών τούς μχθη- 
τάς του εξήλθε τής πόλεως χαί 
κατ ολίγον προχωρων επρόδοσεν 8- 
λην τήν νεολαίαν εις Τον Κάμιλ- 
λον, τό όποιον Ιδών ό Γενναίος Ρω. 
μαϊος, καί μή ύποφε’ρων τήν κκ- 
κουργίαν τοϋ προδοτου, είπε πρός 
αυτόν* μάθε, προδο’τα, ότι ημείς, 
τά  όπλα τά οποία κρατουμεν είς 
τάς χεϊρας, δόν Οελομεν τά  μετά- 
χειρισθή είς Τοιαύτην ’ ήλικίαν, τήν 
όποιαν σε’βονται οί εχθροί καί εις 
τήν άλωσιν τής πολεωςί καί ού
τως έπρόσταξε τούς παΐδας νά τόν 
γυμνώσουν καί νά τόν έμβάσωσιν 
εις άήν «ολιν μέ ραβίισμούς* τοΰτο 
Ιδο'ντες οί Φαλοΰίκοι, χαΐ θαυμά*
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■oav*rt{ τήν γβνναιοψνχίαν tow πα- 
ρεδόΟησάί δεληματιχώς εις τούς Ρω
μαίους* «λλ ’ ή τοιαύτη άξιοτης τ ο υ  

απαιτούσε πρεποντως χχί -cvjv eu* 
γνωμοσόνην άναλογον, οι Ρωμαίοι 
όμως εύδύς εδειξαν αχαριστίαν' χα- 
δότι, επειδή τόν κατηγορησεν ένας, 
οτι έσφετε'ρισεν εκ τών λαφίοων των 
Βεείων, τον εξόρισαν χαί τον χατε- 
δίκβσαν εις ζημίαν ώς άπειδή, οστις 
αναχωρώ/ άπό την πατρίδα tow £- 
πεκαλέσδη τούς θεούς νά εΧΟωβιν οί 
πατριώταί του είς 6·σιν διά νά τόν 
ένδυμηίώαι, τό όποιον «γίνε μετ 
«λ ίγο ν χαδοτι οί Γάλλοι κινηδέντες 
είς πόλεμόν ήλδον εις τα τείχη της 
πόλεως, η δε Γερουσία νομιζουσκ 
άξιον τόν Εάμιλλον είς τό <ά α
πάντηση τούς εχθρούς, έσχισαν τό 
γ ηφισμα της εξορίας, ίΐν τοότοις 
φθασας ό Αάμιλλο; έχίνησεν ευθύς 
τύν πόλεμόν κατά των Βαρβάρων 
χαί τούς -τρεψεν ε’ς φυγήν, καί ή- 
ΛευΟέρωσε τήν Ρώμην* χειροτονηθείς 
--ίο τό τρίτον Λ'.κτάτωρ ίπεταξε πθλ* 
λά «Ονη, καί ενΐ λόγω όλους τούς 
εχθρούς τών Ρωμαίων’ «Οεν καί α
φιέρωσαν είς τΐα,ην του τοεϊς φιάλας 
χρυσχς εις τον ναόν της Ιίρας με 
επιγραφήν τού όνοματος του* ώνο- 
μάσδη πατήρ τής πατρίδες καί δεύ- 
" ε?°ί κτίτωο τής Ρώμης, καί πάλινΙά yo k χ
e/.aos το άξιων.α της Λ'.κτατωριας· 
απίθανε τε'λος άπό πανώλην τό 3G5.
Π. X. καί έστησαν είς τιμήν τοο 
ενα ά/'*ρ:αντα έφιππον εις τήν ά- 
Υ°?άν.

« X
ΦΟΓΡΝΟΓΤΟΧ, ή Κορνοϋτος Αν. 

ναΐος, στωϊχός φιλόσοφος· «ζη τό 68, 
Μ, X. η τον ό διδάσκαλος τών δύω 
ποιητών τοϋ Πεοσίοο χαί τοϋ Λιχανοΰ 
των Ρωμαίων* πατρίς τοο ήτον ή 
Λεπτις είς τήν Αρριχήν, χαί επειδή 
ν,'γιζε τόν Νέρωνα μό τά  συγγράμ
ματα τοο κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 
Διωνος, εξοοίσΟη είς μίαν νήσον. 
Ιίκ τών συγγραμμάτων τοο άπεσω- 
δηοαν, μία θεωρία περί φόσεως Θε
ών, ε ίς  τήν όποιαν άναφερει τάς 
διηγήσεις τών Ελλήνων Θεών, χαί 
τας ’μεταπλάττει είς τό ηθικόν χαί 
άλληγοριχόν. Εξεδόίη έν Βενετία 
παρά τω Αλδω μετά τών Λίσωπεί· 
ων μύθων, τό 1505.

ΦΡΑΓΓί2Κ02 ό Αράκος, το γέ
νος Α”γγλος, ένδοξος θαλασσοπόρος 
τοϋ δεκάταυ έκτου αίώνος Μ.Χ. Ου. 
τος πεοιεπλίοσε πρώτος το μεσημ- 
βρινώτατον τής Αμερικής άχρωτή- 
ριον Ορνον. Περιήλόε χαί άλλα διάφο
ρα μέρη με επίσημους ανακαλύψεις’ 
Εζη τό 1580. Μ X.

ΦΪΆΓΓ12Κ02 Βαρέττος, τό γένος 
Πορτογάλλος, άοιστος δαλασσοπόοος 
και ενύοζος αντ,ρ του αιωνος του’ 
ΙΙνΟει περί τό 1580, Μ χ . Εστάλη 
παρά τής βασιλικής αύλής μετά 
σιρατεύματος είς τά ενδότερα τής 
Μοιομοτάπας διά νά έξετάση τά 
εκείσε μεταλλ.εία του χρυίου. ^

ΦΡΑΓΠ2Χ02 2ύλβε·ΐ άνατόμος 
Ιατρός καί χειρουργός άριστος· Ου- 
τος άνεκάλυψε τάς τών φλεοων βαλ
βίδας, αϊτινες χρησιμεύουν άναγ-

4 ]
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καίως εις τήν κυκλοφορίαν του α ί
ματος, έμποσίζουσαι την τούτου εις 
τα  κάτω υποστροφήν καί όπισθοδρο- 
μίαν. Συνεγραψεν ετι περί πάντων 
των της κοιλίας σπλάγχνων, περί 
της διαπλάσεως καί διαμορφώσεως 
τοΰ ωοϋ και τοΰ νεωττοΰ.

ΦΡΑΓΓΙΣΚΟΣ δέ λά Βόκ Κοβερ- 
βάλ, Γάλλος το γε'νΟς, ένδοξος θα
λασσοπόρος τοϋ αίώνός του. Ούτος 
έταξείδευσεν-εις τήν Αρκτικήν Α’με- 
ρικήν, ϊνα κυριεΰση τήν Κάναδαν, καί 
κατάθεση εκεί αποικίαν· ’’ίίνθε; περί 
τό 1548. Η. X.

ΦΡΑΓΓ»ΣΚθΣ Καρμανιώλης. Ζ. 
Καρμανιώλης. Φραγγΐσκος. Φραγγί- 
σκος Βακων, Ζ. Βάχων.

ΦΡΑΓΓΪΣΚΟΣ Βολτέρ. Ζ· Βολτερ, 
φραγγΐσκος Γομΐαρδινης. Ζ, ΓουΥ- 
αρδί/ης.

φΓΛΓΓΙΣΚΟΣ. πατρίδα είχε το 
Ασσίνιον τής Ουμβρίας. Ουτος εσύ- 
στησε τό των έλασσονοιν, ήτοι Μι- 
νορητών αδελφών τάγμα, οί όποιοι 
προτερον Ακτήμονες Φράτορες εκα
λούντο* Ουεος δια νά απόκτηση 
όνομα άγιοτητος, έφοροι ρυπαρόν 
ροΰχον, ζωσμένος μέ χονδρόν σχοινι- 
ον την μεσην του, καί επεριπάτει 
τάς οδούς γυμνοπόδης, μήτε εις άλ
λους ήθελε ν« δίδιρ έργα ρυπαρά με 
κακόν παράδειγμα. Ιδεχετο μέ μεγά- 
λην υπομονήν τάς παρά τοΰ λαοϋ 
ύβρεις, κοκ λέγεται οτι δέν επρο- 
σηύχ*το ε’ξίσου μετά των άλλων, άλ
λα κατ’ ίδιαν δρά νά ^ήκωντφι τά

σπλάγχνα του. Τοίίτβν προσίίγραψαν 
είς τόν θειον αριθμόν* 'Κνθει περί 
τόν δεκατον τρίτον αιώνα.

ΦΡΑΓΓΪΣΚΟΣ Μαϋ'ρώνιος Μιρω- 
νιτης, ανηρ σοφός του αιωνος του 
εγράψε διάφορα συγγράμματα, πρός 
τοϊς άλλοις καί θεολογικάς αλήθει
ας εν τω περί πολεως Θεοΰ του Ι 
ερού Αυγουστίνου μετά τών εις αυ · 
τον σχολείων Θωμά τοΰ Αγγλικού, 
τεπωθείσας έν τή Τολώση. Ουτο; 
ανατρέπει την γνώμην των επισκο
πούν τής Γωμης, όπου δογματίζουσι 
τήν ’ Εκκλησίαν νά έλαβε θησαυρόν 
τινα συνιστάμενον εκ τών περιττβυ- 
οντων μισθών εκ τοΰ τε τοΰ Χριςοΰ 
καί τών ‘ Αγιων* Ηνθει περί τόν 
δεκατον τέταρτον αιώνα Μ. X.

ΦΡΑΓΓΪΣΚΟΣ Τιτελμάνος, ίκ  του 
τάγματος τών Καππουκιων. Εγρα- 
ψεν υπομνήματα εις τούς ψαλμούς, 
είς το ασμα τών ασμάτων, είς τήν 
πρός τούς Γωμαίους επιστολήν τοΰ 
Παύλου, καί άλλα* εζη περί τόν 
δεκατον εκτον αιώνα.

ΦΡΑΓΓΪΣΚΟΣ Σουάρετζ, Ισπανός 
τό γε'νος εκ πόλεως Γρανάτης, τό 
επάγγελμα Ιησουίτης, άνήρ ε’πίση- 
μος διά τήν μάθησίν του. Εξε'δωκε 
σχόλια είς τά μεταφυσικά τοΰ Αρι- 
στοτελους, είς τά τοΰ Θωμά θεολο- 
γικά, ήτοι περί αρετής καί κατα
στάσεις τής θρησκεία; περί νόμων, 
τυποθεντα εν Λουγδόνω τώ 1625 
Μ. X* εζη περί "*έ» δέκατο/ έβδο- 
pL0V αΙωνΟμ



X 3 2 *  )(

3>ΡΑΓΓΐΝίΙ2 Φραγκίσκος, Ιταλός 
ποιητής, συνε'^ραψ* ^διάφορα ποιή. 
ματα' απίθανε τό ΐ5ο4,

ΦΡΑΚΑΪΤ06102, άπα τήν 3 ι-  
ρώνην* εςέδωκεν ενα περίφημο·» ποί
ημα 2υ?ιλλίς επιγραφόμενον ή περί 
Αφροδισίων νόσος- συνάγραψεν ο ίδι
ος κσί περί λοιμικών παθών, καί 
θεραπείας των, οδηγών τούς μετα- 
γενεστε’ρους εις τήν epsuvav των της 
λοιμικής αίτιων.

ΦΡΑΓΠΑΪ Φραγκίσκος* ουτος 
άνενειοοε τήν ζωγραφικήν εις τήν 
Πολωνίαν, ό παλαιοτερος 
τής Λομβαρδίας* 
τοβην φήμην είχεν ώστε ό Ραφαή- 
λος τώ ε’στειλε μίαν εικόνα δ.ά να 
την διορθωτή, αλλ ό Φραγκιάς ίδώ » 
την υπεροχήν τοΰ ζωγράφοι», τόν ο
ποίον ε,ομιζαν ιός κατώτερόν του 
ύπερελυπήθη καί λόγεται ότι άπό 
τήν λύπην τοο απίθανε τό ΐ5 ;8 .

ΦΡΑΓΗ Λ Η'·) Βενιαμίν, περίφη
μος πολιτικός, καί ένδοξο; φιλόσο
φος* ούτος i'tjxoi με’ρος εις τήν α
νεξαρτησίαν των επαρχιών τής Λν- 
τι<ής Αμερικής, άφοΰ επεισε τήν 
Γαλλιοιν νά κάμη πρωτεύουσαν τήν 
πατρίδα του, καί άφο.ΰ εκ*με βοη
θητικής συμμαχίας μέ τήν Ιΐρουσίαν 
και Χβεχίαν, ε'χλεχθη, πρόεδρος τοΰ 
ανώτερο, συμβουλίου τής πατρίδος 
του* άπεβοινε τ ό 1^90. άφοΰ έδού * 
λευσεν εις τάς πολιτικά; υποθέσεις 
τής πχτρίδος του ο.| χρόνους.

ΦΓΑΦΙ02 Νικόλαος, Ιταλός,

συγχρόνως μέ τόν Αρχτινον, μ| 
τόν όποιον είχε φιλίαν* αυτός είχο 
τόσην μεγάληο εΰκολίχν εις τό νά 
συνθίττη στίχους, ώστε εις δύω η
μέρας εσόνθεσε -|ί>0 στίχους δεκα
τετράστιχα, είδος λυρικοί ποιήμα
τος, πληρη κατηγοριών εναντίον 
τοΰ ϋάπα  Παυλου τοΰ τοιτου το 
1509* εχρεμάσδη δια προσταγής τοϋ 
ΙΙάπα.

ΦΡΑΓ-ΠΕΙΤΗ2 Γεώργιος, στρχ- 
τηγος πόντε χιλιάδων Λουθηρανών 
εις τό στράτευμα τοΰ Βορβονου. οΰ- 

θηριωδώς, οτι άπό 
τό σχοινιον έ 

τοιμον διά νά πνίξη τον Ιίάπα.
ΦΡΑ ΓΓΐίΚΟϊ Φενελώνιος F άλλος» 

άνήρ αγχίνους, πεπαιδευμένος, σο
φός, ε,δοξος καί ενάρετος, Ιερεΰς 
άριστος, επίσκοπος έγκριτος, διδά
σκαλος τοϋ υίοϋ τοΰ Βκσιλόως τής 
Γαλλίας, μάλιστα δ.ά νά τόν δι-
Ν · *ύαξϊΓ, την «ςολ*τική» τέχνην, if

ε ΥΡ*«
ψε ‘το ίΤ ςαιφτ; ν" . ,)μον , οιοΛιον, Ιοχαι
ϊη λ ιονομαζομενον, το ό
ποιον μετοφραοθφ εις πολλές λ α -
Λ£5ί.*ρον$, χαΐ διά τό όποιον ι
«βλ;ύ ιάς κ.άτα5|Γόμάς- επειδή με «λα·
στ*. όνοαατα ιπεριεγραφε τού; το’τε
ρεγιστανα^ τ ί ;  Γαλλίας. Κεταξό
των συγγραμμ ατών του ε/et τον

* fS‘τον τοπον έξ :W lr  τ ίν ϊοξΉ
των άγιων πε; t ΊΤ,ς δ JiffS f ζω-

χατα τοο onotoy τ&οΛ εγ£άρη-
pay, ώστε j/.ίνησαν τόν Γ

W ,<eyxcpv to » νά τό ιιζτχκρίνη > ε:ί

ζωγοάφος τος εκαυχατο 
εγε'^ήθη τό I ; ί)9' τήν ί'ερμανιαν είχε

Ιζη



τήν οποίαν κατάκρισιν ίπετάχδη 
καί ο "διος Φενελώνης, μάλιστα έπ 
άμβωνος έκήρυξεν ό ίδιος τήν χατά.^ 
κρίσιν, άπαγοριίων τό ποιμνιον τοι» 
δίπό τήν κνάγνωσιν αυτοΰ του βι
βλίο». Εξαίρετος είναι καί ή βίβλος 
που, άποδειξίς τ ι ς  ΰπάρξεως τον 
Θεοΰ. Εζη περί t o y  δίκατον αγδοον 
αιώνα Μ* X,

ΦΓΑΝ-ΟΤΑ η  υράρίος, το γένος 
Γάλλος, αριστος θαλασσοπόρος τον 
α’ώνος του. Ηνδει εις τόν χρονον 
1610 Μ· X. ο ;  τος πρώτος των Γάλ
λων περιεπλευσε τάς ανατολικός 
Ινδίας καί άλλα μέρη καί πελ.άγη, 
οπού χα! ίξέίεσε ναυτικόν '/χάρτην.

ΦΓΑΙ\'Τ2Η2 ό Γεώργιος, έγεννή- 
Οη εις το,ν Κωνσταντίνοΰπολιν άπό 
λαμπρόν οίκογε'νειαν τ ί  Ιθφ.1, ό μο- 
νος πατριώτης εις εκείνους τούς 
δυστυχείς χρονους της άλώσεως, τόν 
όποιον δ συγγενής του χαί δυστυ’/ής 
βασιλ.εάς Κωνσταντίνος ό τελευταίος 
έστειλεν είς διάφορους πρεσβείας’ 
τέλος εις τήν ίίλωσιν της Κωνσταν
τινουπόλεως αίχμαλ,ωτισδη μεδ όλης 
του τής οικογένειας, καί μετά ταΰ- 
τα  ελευθερωθείς ^κατίφυγεν ε;.ς Πε
λοπόννησον, έπειτα εφυγεν εις τήν 
ϊταλααν, εκεΐΟεν είς Κέρκυραν, ο που 
εγεινε και μοναχό-· έκεΐ συνίγρανε 
τήν νροΆκην του ιστορίαν είς δσα 
εΤδε καί οπαδέ, τά όποια είς τον 
αναγνώστην προξενούν μεγάλην λ ύ 
πην- απίθανε περί το 1477 είς 4- 
δλιεστάτην κατάατασιν’ ή ιστορία

του εςεδ&Οη Ελληνιστί εν · , 
τό 4796.

ftΦΓΑΟΡΤΙΙΧ, Πατσΐρ του Δηί'κους 
πρώτου βασιλεως της Μήδειας. Κρο.

ΦΓΑ2102 Γ,’άντις τις εκ Κόπρου 
("στις συμβουλεόσας τόν Βούσιρον νά 
δυσιάση έλους τούς είς τήν χώραν 
ερχόμενους ζε'νονς εσφάγη πρώτος 
ΰπ αότοΰ· Απολ.

ΦΓΑΤΑΓΟΤΝΗ, γυνή του βασι- 
λεως των Γίερσων Λαρείου του Τπ- 
τάσπου. ΙΙροδ.

ΦΤΆΤΑ2. Ιταλ.ίς από τήν Βερώ- 
νην, ποιητής· τοΰ όεκάτου έκτου αί* 
ώνος- ό Τάσο^ετίμηαε τα πονήμα
τα τευ.
ΦΐΈΓΟΖ'02 Φίδερΐκος, αρχιεπίσκο
πος τοΰ 2αλ.ερνου τής Ιταλίας, ίςά - 
Οη περίφημος πειρατής, ύπήγεν ε’ς 
τήν Γ.αρβαρισ.ν καί άπίκτησεν άπει
ρα πλ.οότη, έπειτα ήλδεν είς τήν 
πατρίδα του καί έζησε με μεγάλην 
δόξαν, απίθανε τό 1541.

ΦΓΕΓΟΖΙ02 Παύλος ’Αρχιεπί
σκοπος τής Γένοβας’ ή άμετρος φι- 
λ,οδοξία του τόν έκαμε νά κατατρε- 
ξη τόν αδελφόν του, καί νά λάβη 
αυτός τήν καΟίδραν. Τό τυραννικόν

* * , τγ f* '·*του φερσίμον εκαμε τους 1 ενουεςους 
νά άποστατήσωσιν, οιτινες τον έδ ι
ωξαν. απίθανε τό 1498 Μ , X,

ΦΙΈΪΤΑ2 Γιάτξιντος, ποιητής, 
καί ιστορικός τής Πορτογαλλίας, 
συνγραφεός τής ιστορίας τοΰ Ιωάν- 
νου άπέ τό Κάστρον, ύποβασιλεός 
τής Ινδίας, απίθανε τό 1637,
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ΨΓΕΓΣΗΣ ΐ ί& ψ χ ο {«. επίσκοπος 
Ιταλοί συγγραφίύς το ο « ο ρ α τ ο ί  
περί τής ανθρώπινη; ζωής· μερικοί 
το παρομοιάζουν με το ποίημα, τοΰ 
Δάνδου.

ΦΡΙΔΕΡΙΚ02 β ’. βασιλεύς της 
Σικελίας* ούτος άπηγορευσε το τής 
χειρουργικής τέχνης επαγγελία εις 
τούς μή προδίδαχΟόντας καί ήρογυ. 
μναεόεντχς την Ανατομήν. Ο φιλό- 
μουσος ουτος άνήρ όςτις έ τελευτή®* 
το 1250 Μ- X. ητον δ· προστάτης 
καί πρόμαχός των -επιστημών καί 
τεχνών, εσύστησε γυμνάσιά κοινά 
τής Ιατρικής, εν οΓς άνε'τεμνον 
τού; νεκρούς πρός ωφέλειαν των 
σπουοαζοντων.
ΦΓΙΔΕΜΧ02 ό Αύστηριακός, υιό; 

Οινεστου τοΰ Δουκός, εγεινε βχσι- 
λεϋς εις τόν Λΰτοκρατορικόν θρόνον 
τώ .ετε ι 1ψ .̂Ο, όςτις «λθών μετά 
Λαόισλάου τοΰ υιοΰ Αλβέρτου τοΰ 
Λύτοκράτορο; ( τόν όποιον υπό τήν 
εαυτού εφορίαν καί έπίσκεψιν ελα- 
βεν) εΐ; Ιταλίαν, κατά το 1450, 
εστε’φθη έν αυτή ΰπο Νικολάου τοΰ 
Ε. έκεΐΟεν δέ έστριψε, καί τά ; κχ 
τ  αΰτοΰ έγερΟείσας αποστασίας κχ* 
τε'πανσε, κα5ώς καί τό* ε’ρερΰάντα 
μεταξύ αΰτοΰ τοΰ Καρόλου πόλεμόν 
δια τοΰ άρραβώνος τοΰ υίοΰ αΰτοΰ 
Μ*ζιμιλι«νοϋ μετά Μαρίας τής μο· 
νογενοΰς Ουγάτρός τοΰ Καρόλου. 
Γελευταΐον μέ τήν πολλήν μεταχεί- 
ρισιν των μηλεπεπόνων άπεΌανε 
Τ“  Ι-ει 1 ^ 3 , βασιλεόσας χρόνους

53, πολλά ί* αγαπών νά ίχ ^  t lq  
πάντα είρήκιφ* καί φιλίαν πολλά 
ΐξουθενε’ το,

ΦΓΙΔΕΡΙΧΟΣ , Α ’. άΕανθοπώγων» 
ή Α’νόβχροος επονομαζόμενος' ΰφά- 
νη τοΐς πάοιν άρμοδιος εις τά νά 
καταπραυνη τάς μεταξύ, των Γρυϊ“ 
λήρων, καί Γιβελλινων χαλεπώτά- 
τας καί κόκας διχοστασίας, επειδή 
συγγενής, ήε^μέ τούς άντιδιαφερομε- 
νους ηγεμόνας καί κατά -. τό γένος 
οικειομενος" όθεν «ροεχειρίσΛ» Air 
τοκράτωρ τφ  1152. *Κκστρατευσάς 
λοιπόν κατά των έν Ιταλία, απο- 
ς-χτώ*, καλή τύχη πάντας ενίκησε*, 
εναντίον τοΰ οποίου Μανουήλ ό Αν* 
τοκοάτωρ ήγειρεν εις μάχη* τους 
Ζταλιώτσς καί Αδριανόν Βαπαν 
Δ*· οςτις,· S«tv επέστρεψε» απο τήν 
Ιταλίαν ό Φριδε’ριχος, επεμψεν επι* 
στολάς υπερήφανους, απο τας οποί* 
α ; θυμωθείςίκεΐν·*, «πρόσταζε χωρίς 
αναβολήν καιρόν νά άναχωρήσωσιν 
εκεΐίεν οί Ληγάτοι . τήΰ Πάππα. 
Γενοαένης δέ όιτερον ειρήνης 
μεταζύ Αδριανοΰ καί Φριδερίχου διά 
με'σου των επισκόπων τής Γιρμανής, 
πάλιν ήγε'ρθη μεταξύ αυτών διχο
στασία ' διότι μαιών ό Αδριανος ότι 
τά βασίλεια άνανεώΟησαν τψ Φρδε* 
ρίχωαπο τούς ίπισκόπους Χίΐΐ *£” 
βάδας, καί θυμωθείς κατά πολλά, 
έςειλεν αύτΑ κεντισιικάς ^τιςολας, 
Αποθανοντος δε του Ακριανού, απ»~ 
κτησ; μεγαν εχθρό* τόν Αλέζχνορον* 
διά τοϋτ» >ted ΐ  Ρ ^ η  πολισρ-
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κήθεϊσα εκυριεύθη καί ίκου'ρσεύθη άπο 
τούςάρχιέϊτιακόπσ'ύς τής Μογούντί- 
ας καχ Κολωνιίας, καί έφονεύθησχν' 
«ρό -της άλώβεως - Γωμαΐοι 'περίπου 
των δεκαπε'ντε χιλιάδων. Ο δέ 
υιός τού Φριδερίχου ”θττων ληφδβΐς 
«no ■ τόν στόλον των Ούενετικών 
είς τήν ε ' . προς Ιταλίαν εκστρα
τείαν (■ διό™ έξάχις κατά τής Ιτα
λίας συνεχροτησε μάχην ό Φριδερϊ- 
χος), εφυλάττετο εις Ούενετίαν' τε- 
λευταϊον δε έλθών ό Φριδεριχος από 
τον Ιερόν πόλεμόν άπεπνίγη είς τάς 
στροφας τού ποταμού μεταξύ της 
Αρμενίας καί Αντιόχειας, βασιλεόσας 
χρόνους 3 8 , - ήγεμών κατ’ αλήθειαν 
αξιεπαινρς; Αναγνωθι περί αυτού τόν 
Νικήταν τον Χωνειάτην.

ΦΡΙΖΗΣ Παύλος, Ιταλός, άπο τό 
Μίλάνον, έγεννήθη τό 1727, εχοηαά· 
τΐσε κάλλιστος μαθηματικός' τά συγ- 
γράμματά του εί^Χι άπειρα καί με 
μεγάλην ύπόληψιν. άπεθανετό 178^.

ΦΓΟϊΛΟΛΟΣ, Γαυρενος, τύ- 
ραννος τής Κρεμωνης, πόλεως τής 
Ιταλίας, έστάθη περίφημος, διότι 
τό 1413 εδε'χθη εις τήν πολιτείαν 
τοο τον Πάπαν Ιωάννην εικοστόν, 
τρίτον, χαί τόν Αυτοκοάτορα Σιγι- 
σμονδον, πρός τούς όποιους θελων 
να δειξη την θόσιν τής Κρεμωνης, 
τούς ανεοασεν επάνω εις ενχ υψη
λόν πύργον, οποο εακόπευε νά τούς 
φονεύσ-ρ δια να άκουσθή τό κίνημά 
του εις όλον τον κόσμον* άλλ’ ό 
ϊιγιαμόνδρς είδε χαρ ακτηρισμ5'νο*?ς

εις τό πρόσωπο» τού Φραδόλουτσύς 
άπανθρ^άοος σκοπούς τοο, καί- πα- 
ρεοΟύς ύκατεβη από τόν πύργον όμρύ 
με τόν Πάϋα, και άνεχώρησαν έύ- 
θύς από την Κρεμωνην,

ΦΡΟΝΗΜΗ θογάτηρ !τού βασιλό- 
ως Ετεάρχου εν Κρήτη, ‘Ηρόδ
-- ΦΡΟΣΑΡΔΟΣ Ιωάννης, Κανονικός 
καί ΠρεσβύΛρος, άνήρ εις άκρον 
πεπαιδευμένος. Συνε’ταξεν ιστορίαν 
τής Φραγκιάς, Σκωτίας, Βρετανίας 
Ισπανίας, ούασκονιοις καί Φλαν- 
δρίας.
. Φί'ΟΝΤΙΝΟΣ Ιούλιος, άνήρ ύπα· 

τεκός, εζη όπί Τραϊανού τού Αύτο- 
κράτορος, εκ των συγγραμμάτων, 
του σώζονται περί ύοραγωγιών τής 
πόλεως Ρώμης βιβλία 2 καί στρα- 
τηγηματικά βιβλία 3. . . , .
ΦΡΙΛΕΡΙΧΟΣ ό εξ Ολλανδίας διδα
χθείς ύπό τού Σαμερντάμ τήν τέχ
νην των Λεπτότατων ενιείσεων, ό- 
περευδοκίμησεν- εις τό τοιοΰτον εί
δος τής ανατομής, πρώτος αυτός 
άνεκάλυψε τάς βαλβίδας τάς εμπε
ριεχόμενα; εν τοϊ; λυμφχτικοϊς άγ- 
γείοις, α ίιινες όμοιάζουσι μέ τάς 
των φλεβών' διεσάφισε τήν του δε’ρ- 
ματος κατασκευήν, άποδείξας, ότι 
ή έπιδερμίς, άφ’ ού περικαλύψει πόί- 
σαν τήν.τού σώματος' περιφέρειαν, 
είσε'ρχεται διά τού στόματος, καί 
εκτανθεϊσα εις τα εσω, περιενδυει 
τό ένδον των εντεοων’ έξηκρίβωβε 
καταλεπτώς τήν κατχσκ&ήν τού
αυλού,, άποδείξας, οτι ό βάλανος
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είναι συνέχεε* τής σπίήτγώδους οό. 
ηίας, έξ ής.σύγ.κειται ή Οόρήδρα. 
Βπερίγραψβ τούς μυξώδεις πορους 
τής αυτής Ούρήδρας* κ ά ίτά ς  τοΰ 
αΰλρΰ  μιχρστάτίς δηλάς. θαυμά
ζονται αί ανατομιχαί. τούτοι» πχρα- 
σχευαί, χατεξοχήν δε at ααριστώ- 
οαι τήν τοΰ βρεφους κυξήσιν έν τή 
μήτρα, εως Uk τρν δυνατόν μήνα 
τής χυοφορίας. Το ανατομικόν 6ε α- 
τρον του φρεδερικου ήτο τό ειλεόν 
ώραϊον δεαμα τής Ολλανδίας, χχι 
τά δαΰ’μα τών όρώντων* περιειχοντο 
εν αυτί* πάμπολλα σώματα ανδρω* 
πίνα δΐ όνιείσεων παρασκευασμένα, 
καί το’σον έντε'χνως βαλσαμωμε'νχ, 
ώστε διεσωζον Ιτι τήν φυσικήν των 
μιήων μαλδακοτητα καί τό ζωηρόν 
χρώμα χωρίς ρυτίδας* ήθελες είοιή 
βέβαια, οτι ήτον»α/9ρωποι κοιμώ- 
μενοι καί ετοιμοτ να όμ.λησωσιν 
όταν έξυπνήσουν. Οταν ό μεγας 
Πέτρος αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας 
ήλΟεν εις τήν Ολλανδίαν, εμεινεν 
εκστατικός δ! αυτό τό δεαμα* κα" 
τεφιλησε με γλυκύτητα το σώ
μα ενός βρέφους ετι χαριεστάτου 
τά όποιον έφαίνετο, ό'τι υπομειδιά* 
εις τήν δευτερχν του περιήγησιν 
κατά τό 1667 ήγορασεν αυτό τό 
ανατομική» δεατρον καί τό Ιςειλεν 
εις την Πετρεύιτο\ιν. Ο ΦριδερΤκος 
έγεννήδη τ$  ί ^ ι  1838 χα! άπε'δανε 
έν Αμστελοδάμφι τ '0 1731. ύπερε- 
νενηκοντούτης.

ΦΡΟΤΓΟΝΗ2 Κάρλος, έγεννηδη

εις την Γένοβαν το 1692 περίφημη 
λυρικός ποιητής, χαΐ πρώτος τοΰ 
δέκατου όγδοου αιώνος, έχρημάτι^ 
πρρφέσωρ τής ρητορικής εις το σχο- 
λεϊον τής Βριξίας πόλεως τής Γερ
μανίας εις τήν Ρώμην, Γένοβαν, 
χαί Βολωνίαν, συνέγραψε διάφορα· 
ποιήματα, άπέδανε τό 1768.

ΦΡΓΝΗΧ Μιτυληναΐος, χιδαρωδός* 
ουτος «νίκησε με τήν χιδφμαν εις τους 
αγώνας εις τιμήν τής Αθήνας . εις 
τάς Αδήνας, εζη εις τήν Ελλάδα 
επί τοΰ Μιδικοϋ πολέμου, εις τό» 
όποιον ό ρύνης *παιζε τον αυ
λόν .
ΦΡΓΝίΧΟΧ εΤς των ποιητών τής 
παλαιάς κωμωδίας, έχ των όποιων 
σώζονται τεμάχια τινα, έκδοδε'ντα 
έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Ορτελίου των 
παλαιών κωμικών ποιητών τό 16ι1 
καί τό ΐ629· έζη τό Π. X.

ΦΡϊΝΙΧΟΣ Αράβιος, σοφιστής 
από τήν Βιδίνιαν. εζη επί τής βα
σιλείας Αντωνίου καί Κομμο’δου τό 
18θ, Μ,Χ- ούτος συνέγραψεν ενα 
μέγ* σύγγραμμα συνιστάμενον άπο 
βιβλία 37. έκ των όποιων ό Φώτιος 
άνε'γνωσεν ενα μο'νον* σώζεται εν 
ετερον έκλογαι αττικών ό/ομάτω» 
χαί ρημάτων έπιγρχφο'μενον* τό 
πρώτον έξεδοδη έν Βενετία δπο,Ζχ- 
χαρίου Καλλιε'ργο» μετά σημειώσε
ων Ιωάννου Κορνηλίου Πω».*® 1 7 3 9 .

ΦΡΙΝ1Χ02, στρατηγός τών Αδη- 
ναίων, εχθρός του Αλχιβιάδου, χα ί 
βοηθός εις τάς τυρμνν«*ί πράξεις τώΥ
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«*τ£*χ^ωτ, «ως ου μέχρι τέλους άλλα τινα*
ίφονεύθρι υπό των Δημοκρατικών, ΦΧΛΕΪ2 υιοί Αυγιοδ, οςτίς ίφυ- 
^qUK> - f · γεν άπβ την Ηλιδα Ιπαρχίαν τής

ΦΡΤΝΩΝΔΑ.Σ, περιβόητος εις την Γαατού'/ης εις την Πελοπο’ννη«»ν 
πονηριάν όμοιος του Εύρυβάτου* in ’ καί κίτωκησεν ·Ις το Αονλίχειαν, 
«3τόν ώ.σαάσαν τούς πονηρούς τήν σήμερον Κεφαληνίαν,
Φρυνώνδχς. ♦ΓΑΟΜΔΧΟϊ, ελλην άγα,λματο-

ΦΙΎΝΩΝ, Ολεαπιονίκη;» ' si*i ποιος. Αύθ, 
στρατηγός των Αθηναίων, φονευθείς ΦΓΛΤΩΝ, άγγλχμεριχφνός, με’γχς 
εις μίαν μονομαχίαν μετά τοϋΠιτ· εδεργετης του ανθρωπίνου γόνους, ό 
ταχοΰ. Στράβ» εφευρετής τοΰ άτμοπλοίου* ούτος το

φ ϊ ΐ ΐ  γυνή τις Αθηναία όξχισίου 1807 ΐδοκίμασε κχτ άρχάς πολλήν 
άναοτήματος εκ του δήμου Ιίανα* ψυχρό’τη τα καί δυσπιστίαν άπό τούς 
νιεύς, ητις δί επιταγής τοΰ Πεισι- συμπολίτες του δια τήν άνωθεν ά_ 
στράτου λαβοϋσχ τήν μορφήν τής φεύρεσιν, καί Ισλεπον αυτόν ως άν* 
Αθήνας, «Ισήλθεν 2φ' άμάξης ευρό- θρωπον φαντασιώδη* εις το ποωτον 
μενη εντός της πο’λεως των Αθηνών, ταξείδιάν του οί άνθρωποι τόν όνο’,  
πχραγγελλουσα τούς πολιτχς να δε- μιζαν ώς μωρόν καί τόν άβλεπον μό 
χθώσιν αυθις τόν Πεισίστρχτον ε!ς καταφρο’νησιν· όταν κατά πρώτον 
τήν πάλιν. ‘ Ηρο’δ. άρχισε τύ άτμο\λουν νά κινήται

ΦΓΑΑΚΟΣ υιός τοΰ Δηιονεώς, ίπροχώρησεν ολίγον καί μετά ταϋ* 
άδελφός τοΰ Κεφάλου, καί πατήρ τα ίστάθη άκίνητον’ οί άνθρωποι 
τοΰ Ιφίκλου, Ιχρημάτισε περίφημος τοΰ άτμοπλοίου άρχισαν νά γογγί- 
ταχύπους, όςτις ύπερε’οαινε σχεδόν ζουν καί εζήτουν νά εξελθωσιν* ό 
τόν ταχύτιοον ’ίππον, Φΰλτων όξετάσας τήν μηχανήν εύ-

ΦΓΛΑΡΧΟΣ Αθηναίος, κατ χλ· ρήκε μι*ρον χάλασμα, τό όποιον 
λους δε Ναυκρχτίτης, καί κατ χλ· εδιώρθωσε καί τό πλοίον άρχισε 
λους ΑΙγόπτιος’ ουτος ό ιστορικός πάλιν νά κινήται, καί υπήγεν εις ,
εγραψε τήν ιστορίαν τής εκστρατεί· τήν Αλβανίαν, ΐτ ι ς  άπε'χει τοΰΝε* 
ας του Πΰ^ρου εναντίον των Πελ.ο* οβοράκου μίλ,ιχ 160. 
ποννησιων βιβλία iS .  μέχρι Πτολε- ΦΩΗΣ, βασιλεύς καί νομοθε'της 
μαίον του εδεργέτου καί τής Βερε- των Σι/ώ/* μετά τούς Ινδούς τό 
νίκης, και *ως του θανάτου τοδ άρχαιο’τερον πολιτευθέν ίθνος είναι 
Κλεωνύμου τοΰ Λακεδαιμονίου, συ* οί Σΐνχι, τους όποιους ή πβλαιά 
νεγραψε καί μίαν επιτομήν μυθικήν ίστοοία δεν άναφε'ρει· αυτοί όχιμό- 
περί τής επιφάνειας τοΰ Διός, κμΐ νυν ίπερβαι'νουσιν ολα τά λοιπά
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$νη  τ ΐ ί  Ασίας κατά τας επ ίςή- ήν, επειτα υπεχρεωθη νά λάβη τ*  
|ti( καί τόχνας, κατά civ σοφίαν όπλα* χαί νά ΰπάρ} κατά Φ ιλίπ- 
χαΐ πολιτικήν, άλλα χαί τήν σήμε- που τοΰ Μχχεδόνος προς ΰπερά<Νη~ 
ρον διαχρίνοντάί μεταξύ των Πεφω- σιν της πατρίδάς του, όπου χαί y  
τισμίνων ίθνων τής Ευρώπης* δ πολέμησε μ ί άνδρειαν* δ Φίλιππος 
Φώης νομίζεται χαθιδρυτής τοΰ βα- τώ ίπρόσφ ερε 'μεγάλους θησαυρούς 
σιλείου των ϊινων* εβασίλευσε το διά νά τόν ίλκύση είς τό μέρος του, 
3954· Π. X. κατά τας Χρονολογίας άλλ’ αυτός δεν ήπατήθη άπο καμ- 
των Χινων εβασίλευσε χρόνους 140. μίαν του δολιότατα* ,ό Ιδιος Δήμο- 
έπολίτευσε τό έθνος, τούς εδίδαξε οθόνης ίφήμιζ* τήν «ύγλωττίαν του. 
τήν Γεωργικήν* τινές δε λεγουσιν όταν δ Φωκίων ήθελε νά άποχριθη, 
ότι εφεΰρε τους άστρονομικοΰς Πί» δ Δημοσθένης δλεγεν, ιδού δ πελεχυς 
νακας. της Δημηγορίας μου* μετά τήν νί-

Φί2ΐΑ£ΟΧ, τό γόνος Γάλλος, αρι- χην τοΰ Δαρείου τξ> ίστειλεν δ *Α* 
στος περιηγητής, εξαίσιος γεωγράφος λεξανδρος εκατόν τάλαντα, δ δό 
χαί θαυμάσιος φυσικός τοΰ αίωνός Φωκίων ήρωτησε τήν αιτίαν, διά τήν 
του. Εζη περί τό 1733 Μ. X. Πε· οποίαν δ Αλέξανδρος τώ στόλλεε τα 
ριήλθε τήν Μεσημβρινήν Αμερικήν, τάλαντα, δ δέ απεσταλμένος άπε- 
χαΐ τάς δυτικάς Ινδίας’ ίξιχνίασε χρίθη, διότι συ εϊσαι δ χαλητερος 
πολλά μέρη, χόρτα, βότανα καί αλ- από όλους τούς Αθηναίους· δ Φωκίων 
λα ' εξεθεσε Γεωγραφικόν χάρτην των τότε δεν ήθελησε νά δεχθή το χ®· 
ύπ αδτοΰ περιηγηθόντων τόπων, ρισμα λόγων, λοεπόν &ς με αφήσει 
Άφήχε σύγγραμμα άξιόλογον, εις τό εις τον βαθμόν τόν όποιον ευρισκο- 
όποιον περιγράφει Γεωγραφικως καί μαι.
φυσικως όλους τούς ΰπ'αντοΰ περί - ΦΩΚΥΛΙΔΗ2 δ Μιλησιος, *ζη 
ηγηθόντας τόπους, οίον περί τοΰ εις τον καιρόν τοΰ ©εόγνιδος το 5̂ |8· 
κλίματος, θε'σεως, προϊόντων, ο!κη- Π. X* εις τό όνομα τούτου φόρεται 
των, ήθων χαί εθίμων χ, τ .  λ. ενα γνωαΐκόν ποίημα είς διαχοσίους 

ΦΩΚΑ2 Ιωακείμ εκ νήσου Κεφα- δίκχ χαί επτά στίχους όμοΐον ως 
ληνίας, διδάσκαλος, ρήτωρ καί Ιε- τό τοΰ ©εόγνιδος, αλλά λπερί τθυ- 
ροχήρυξ* εζη περί τον δε'κατον Ιγ- του χαμμία αναφορά δεν γίνεται £* 
δοον at5y4 Μ. X. πό τούς παλαιούς συγγρ*Φ“ ί»

•KIKICJI, περίφημος στρατηγός, από τούς όχκλησιαστεχοΰς,  ̂ μόλον 
Αθηναίος, καί μΰγ&ζ ρήτωρ, [έχρ·.τ ότι συμφωνεί μ ί Ιουδαϊκά, και 
μάτισε μαθητής τοΰ Πλάτωνος χαΐ Χριστιανικά συγγρ*μματ*  κατατρε- 
τοΰ £ενοχρατους, ίζη μοναδικήν ζω* χων τούς εθνικούς* ίΐναι^ οτ*
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ίυνεγράφη από ανώνυμον τινα νεώ- 
τερον χριστιανόν, ή παλαιοτερον 1· 
ουδαΐον, επειδή παρατηρεΐται ort 
δίν εύρίσκετβι κάμμία λεξις εις αυ
τό προερχόμενη άπό κάλαμον ενός 
εθνικού. Τοοτο τό αμφίβολον σύγ
γραμμα εξεδόθη ε’ς χας  σύλλογοί 
των ποιητών τας άνωτε'ρώ ε’ρημε- 
νας.

ΦΩΤΙΟΝ, άνήρ πολυμαθέστατος 
κχτηγετο από επίσημον γόνος της 
Κωνσταντινουπόλεως, ύψώθη So πολ- 

ε!ς τός κοσμικός αξίας της βα
σιλικής αύλης κατόι πρώτον τιμ ι- 
δείς παρό τοΰ βασιλε’ως μ ΐ τό με- 
γαλήχερα άξιωματα, εστάλη πρεβ- 
βυς εις τήν Συρίαν, μετά τήν εξο
ρίαν τοΰ Πατρίάρχου Ιγνατίου ύπό 
του Βάρδο.· άνεβιβάσδη εις τόν Πα
τριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντι
νουπόλεως τό 8S8, οστις "εγεινεν εις 
αύτόν πηγή αναρίθμητων κακών, 
και αιτία της διχονοίας των δύ-ο 
Εκκλησιών της ανατολικής καί δυ

τικής. Εξωρίσθη από τον (Θρόνον τ ίΰ  
άπό τόν Βασίλειον τόν Μακεδόνα τό 
867, τόν όποιον πάλιν φπήλαυσε 
μετά δέκα χρόνους {δεύτερον φοράν 
άπό Λέοντα τόν σοφόν περί τό 88δ* 
Τά σωζομενα συγγράμματα χου μας 
βεβαιοΰσι την μεγάλην πολυμάθειάν 
του, τά όποια olvat, ά* μυριόβιβλος 
την όποια» συνε'γροψεν εις τήν πρε
σβείαν τής Συρίας, κατά ζήτησιν 
τοΰ άδελφοΰ του Ταρασίου· β\ επι- 
στολαί πεοί τας 8 4 ®· "/· κατά Μα- 
νιχαίων βιβλία 4, δ . εκκλησιαστι
κοί κανόνες, καί άλλα θεολογικό, 
δογματικό κατά Λατίνων, καί συ
ναγωγή λεξεων, εκ των όποιων εξε· 
δόθη ή βιβλιοθήκη υπό Δαβίδ εν 
Λΰγούστη τό 160ι. καί εν Λειψία 
τό 17^8. αί έπιστολαΐ εξεδόθησαν 
εν Λονδίνω τό 1δ5ΐ· καί έν χ γ  τό' 
μω τής χαράς τό 17C8. Τό δέ λοι
πά αλλαχού, περί των όποιων ίδβ 
εις *αβρίκιον.

X
ΧΑΒΓΙΑΣ, Αθηναίος, περίφημος 

στρατηγός, βπραξε πολλά αξιομνη
μόνευτα εογα, όστάθη ε!ς πολλούς 
πολέμους ε’ς Β'υρώπην, κχί Α’ί< 
γυπτον δέν εϊχεν εύχνρίστησιν να 
κάθηται ε’ς τάς Αθήνας διό νά μήν 
ή/ΟΙ πρό οφθαλμών των συμπολιτών

του, οίτινες τον εφθόνουν, τό αυτό 
ήκολούθησαν καί άλλοι πολλοί έν 
δοξοι Αθηναίοι· ό Κονων εζησ» πο- 
λΰν καιρόν εις τήν Κύπρον, δ Χφι- 
κράτης εις τήν Θράκην, ό Τιμόθεος 
εις τήν Λέσβον, καί δ Χάοις εις τό 
Σίγειαν ‘ ό Χαβρίας εφονεύθη είς τόν



«νμμαχικόν πόλεμόν, όταν ci Αδη- ουτος εμελλε νά στεφανωδή 4πό τοΰ 
ναϊοι «πολεμουν τήν Χίον, δήμου τ ι'ν  Αδ ηναίων. Δημ. Στεφ.

ΧΑΓΡΕΑΣ, ναύαρχο? Αθηναίος, ΧΑΙΤ02, εις των παίδων τοΰ AJ- 
*αΐ έτερο?, ιστοριογράφος Γλλην, γύπτου, φονευδεΐς ύπό τής Δαναΐδος 
αγνώστου εποχής. Πολύβ. Α στερίας. Απολδρ.

ΧΑΙΡΕΔΕΜΟΣ, πατήρ τού Πα- ΧΑΛΒΗ2, κήρυξ του Βασιλεω; 
τρόχλου, καί αδελφός ομομήτριος της Αίγυπτου Βουσίριδος, φονευτείς 
τοΰ Σωκράτους. Πλάτ. καί ούτος ύπό τοΰ Ηρακλεους,

X ΑΠΈΚΙΆΤΗΣ, Αθηναίος, «,διλ· Απολδρ. 
φός τοΰ Χαιρεφωντος καί φίλος τοΰ ΧΑΛεΠΙΝΟΣ Αμορόγιος, εγεννή* 
Σωκράτους. Πλάτ, θη εις τό Χαλε'πιον, ένδοξος Six το

ΧΑ1ΡΕΦΩΝ, Αθηναίος, σφήττιος λ ε ξ ιχ ^ τ ο υ  το  πελύγλωσσον, άπό 
τον δήμον, Ιλ νεαρας ετι ηλικίας το όποιον ελαοαν το ονομα Χαλεπΐ- 
φίλος τοΰ Σωκράτους, καί 9;ρμός νος ολα τά Λατινικά λεξικά* απ ό - 
δπαδός της φ ιλοσοφ ίας  του, εις τόν δανε τό 1«11,
όποιον ή" εν ΔελφοΤς 'Πυθία άνηγό- ΧΑΛΗΣ ΐάμης. τό γένος Αγγλος 
ρεύσε τόν Σωκμάτην σοφώτατον πάν- ενδοςος δαλαοσοπόρος τοΰ σ.ίώυο'ς 
των, οτε ήρώτησεν ό Χαιρεφών περί T0J" Εζη περί τό 1610 Μ. X, Ου- 
τούτου τό μαντείαν. Αριστοφ. άκο- δΐ εξόδων τοΰ βασιλεως της 
λοΰδως φυγών εκ των Αδηνών μετά Δανίας απεπλευσεν εις τα βόρεια 
τοΰ Θρασυβούλου ε τελεύτησε πρό τοΰ Jisr’*l Xaf tv ανακαλύψεων, 
θανάτου τοΰ Σωκράτους* Πλάτ. τοΰ· ΧΑΑ.Ι1ΗΣ, Οδωμανος, ανηρ πο- 
τον καλεϊ ό Αριστφ, νυκτηρίδα διά ^υπειρος' ουτος εμεσολάοησε να φα. 
τήν ίσχνότητα καί ωχρότητα του. νευδωσι πολλοί χριστιανοί εις Κων- 

ΧΑΙΡΗΜΩΝ, εις των Τραγικών «αντίνούπολιν όπί της αποστασίας 
ποιητών τόν όποιον ό Σουί ίας εσ- των Ε/.λήνων τό 1821, έσχάτως έ- 
φαλμε’νως κωμικό· ονομάζει* εζη μισήδη άπό τήν Πόρταν, καί έξω- 
κατά τούς χρόνους Φιλίππου τοΰ f 1!<δτ, καί μετ ολίγον τόν «φόνευ- 
Μακεδονος* τούτου τά λ.είψανα των σαν εις τήν εξορίαν, 
τραγφδιων του σώζονται εν τοϊς ά* ΧΑΛΚΕΪΣ Ιωάννης Μοσχοπολί- 
ναλεκτοις τοΰ Βρούνα* της, ίερεύς, άνή? σοφός καί πολύ;·

ΧΑΐΡΙΔλΣ, εις των έφορων ε’ν μαδής, είδήμων τής Ελληνικής, Λα*
%· Σπάρτη. Εενσφ, τινικής χ*ΐ Ιταλικής διαλεχτών,

ΧΑΠΏΧΔΑΧ. αρχών τις εν Αδή- φιλόσοφος Αριστοτελικός, θεολόγος 
ναις» ®πι τοΰ όποιου εγινεν ή κατά καί Ιεροχήρυξ άριστος, Εχρημάτισ® 
Τ ίΰ  Δημοοδόνους κατηγορία, ots καθηγητής τοΰΦ ρζγγινια'Ό ΰ φροντι-
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στηρίου Εννετίησι’ εζη περί τον 
δεχατον όγδοον αιώνα. Μ, X.

ΧΑΑΚΙΔΙΟΣ, δ συγγρχφεύς τοΰ 
υπομνήματος εις τον Τίμαιον τοΰ 
Βλάτωνο;· εζη το 325. Μ. X. Αμ
φιβάλλεται η θρησκεία του' άλλ Ε
πειδή καί το υπόμνημά του αναφέ
ρει Ι8 ία ς  χριστιανικός, νομίζεται 
ότι ητον χριστιανός· ότι όμως Εχρη- 
μάτισε καί διάκονος της βν Καθαρ- 
γένη εκκλησίας αμφιβάλλεται πολύ* 
τούτο εγινε πρός το; Επίσκοτ^ Κω. 
δρούβης' λε'γουσιν ότι ητον παρών 
είς τήν εν Νίκαια πρώτην σύνοϊον. 
ίξεδόθη εν Παρισίοις τό 1520, καί 
εν Λουγδόνω τό 1617. καί μετά 
τοΰ Ιππολύτου τό 1718.

ΧΑΛΚΟΝΔΪΛΚΣ, Δαόνιχος, ή 
Νικόλαος» Αθηναίος τό γένος’ εζη 
περί τό 1ψ62, συνόγραψεν ιστορίαν 
χρονικήν» άρχομενην 'από τόι 1298. 
ήτοι από τοΰ ά. Οθμσν εως τό( Ι4§2. 
ήτοι Μαχμούτ τοΰ β . είς αΰτήν 
περιγράφει τήν καταστροφήν τών 
Ελλήνων ύπό τον Οθωμανικόν ζυγόν1 
ΕξεδόΟη είς βιβλία δε'κα είς τόι Πα
ρίσια τό 1650, καί εν Βενετία τό 
1729. είς τό σώμα της Βυζαντίδος' 
εξεδοθη δΕ καί άλλαχοΰ μία Εγκύ
κλιος Επιστολή τοΰ Καμχριώτου 

ι Ματθαίου τοΰ ©εσσαλονιχε'ως περί 
καταστασεως της Κωνσταντινουπό
λεως, ος τις εζη χατ αδτούς τούς 
χρόνους.

ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΪΛΗΣ, 2, Δημή. 
τριος Χαλκόκονδύλης.

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΤΛΗΣ Λαόνιχος, 
τό 1470. Εγραψε τά περί αρχής τής 
βασιλείας τών Τούρκων, καί πτώ
σεως τής Γοαικικής αύτοκρατορίας. 
και ιστορία είς βιβλία δέκα" ό Γε
ώργιος Φραντσής Κωνσταντινουπο- 
λ ίτης, υπουργός τοΰ τελευταίου αύ- 
τοχράτορος καί αύτόπτης τής τε
λευταίας τοΰ Βυζαντινού βασιλείου 
ήμερος, ογραψεν είς τε'σσαρα βιβλία 
άπό Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου εως 
τής άλωσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως, καί κατωτε'ρω τα είς τήν Πε. 
λοπο’ννησον συμβάντα (1261-1477). 
Νικηφόρος Βρυε'νιος Ιγραψεν ίςο- 
ρίαν, τής οποίας σώζονται ’|τεσσαρ* 
μόνον β.βλία. Μιχαήλ Γλυκός περί 
τούς αυτούς χρόνους ιστόρησε τά 
άπ αρχής κόσμου εως τόν θάνατον 
τοΰ Αλεξίου· Κωνσταντίνος Μαννα- 
σής (1150) Εστιχούργησε τά άπό 
Αδχμ εως Νικηφόρου τοΰ Βοτανιά- 
του* Ιωάννης Κίνναμος (1177) ιστό
ρησε τάς πράξεις των Κομντ,νών 
Ιωάννςυ καί Μανουήλ είς βιβλία 
τεσσαρα. Νικήτας Χωνιά της ε γράψε 
τήν ιστορίαν ε’ς βιβλία δώδεκα άπό 
Ιωχννου Κομνηνοϋ εως τής ύπό τών 
Λατίνων άλωσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως (1117-IJ04). Ιωήλ· ουτος 
ιστόρησε ( 1 2 0 4 ) κατά τήν κοινήν 
σχεδόν συνήθειαν, τά απο Αδάμ 
εως τής είρημε’νης άλωσεως. Γεώρ
γιος Ακροπολίτης εγραψε τά άπό 
1252, εως 1308 έτους είς βιβλία 
δεκατρία. Νικηφόρος Γρήγορος ϊ -



,Λτορίαν Βυζαντινός είς εΐχοσι « V  
σαρχ βιβλία*Ιωάννης Κατακουζηνής, 
άφοΰ παρητήθη τήν βασιλείαν, χαί 
^νείυθη τό ράσον ιστόρησε toe κα
τά τον νεώτερον Ανδρόνικον, Met
Ιαυτόν (1320.1357) είς βιβλία tie.
σαρα’ Ιωάννης Δούκας Ιγραψεν από 
κτίσεως κόσμου εως άλώσεως της 
Λϊ'οβου (1562)· Θεοφάνης Βυζάντιος 
°€ τις ιστόρησε τα χατά Ιουστίνον, 
διάδοχον τοΰ Ιουστινιανού’ Γεώργιος 
Συγκελλος εγρχψε χρονικόν ίστορε- 
Χον από Αδήμ εως Ιουστινιανού· Θεο
φάνης ό όμολογητής, Ιπ ί ,τής αυ
τοκρατορίας Λε'οντος too Αρμενίου, 
ίγραψε χρονολογίαν απ’ αρχής τής 
too Διοχλητίανοο εξουσίας εως too 
ειρημε’νου Δέοντος (285 —813)· 
ωάννης Μαλελάς Αντιοχεύς, χρονι
κήν Ιστορίαν από Αδάμ εως Ιουςι- 
νιανοδ· Ιωσήφ Γενώκος «γραψεν εις 
τε'σσαρα βιβλία την Ιστορίαν από 
Λε’οντος too Αρμενίου εως Βασι
λείου too Μακεδόνος (113-867)· Γε
ώργιος Μοναχός, τά άπό Δέοντος 
Αρμένιου εως τοΰ τυράννου ‘ Ρωμα- 
νοΰ (8 ΐ3  919)· Λέων ό γραμματικός 
εγραψε tie από 813-940. έτους. 
Δε»ν άλλος · Διάκονος τά  από 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 
εως Ιωάννοο τοΰ Τσιμισκή(9Ι3 867)· 
Γεώργιος Κ εί^ ό ς εγραψεν ιστορίαν 
απο Αδαμ εως Ισαάκιον τον Κο
ι ν ό ν  (1057)· Ιωάννης Σχυλίτσης,
° χαί Κουροπχλάτης, άχολουθεϊ τον 
Κε*ρηνόν από8ΐΙ. εως χΟβί. *τους·

Ιωάννη; Ζωναρας Κωνστχντι <ι«β* ο-  
λίτης εγραψ» χρονικόν άρχόμενον 
από- Αδάμ εως τον Λΰτοχράτορος 
Αλεξίου. Αννα Κομνηνή γυνή άγ- 
χιοουστάτη, καί στολισμένη με Ελ- 
ληνιχήν Παιδείαν περισσότερόν πα
ρά πολλοί λόγιοι άνδρες τοΰ και
ρού της,εγραψεν ιστορίαν, τήν οποίαν 
ώνομασεν Αλεξίας* των άνωθεν ση- 
μοιομε'νων ϊδε τήν Ιστορίαν είς το 
ίδιον λεξικόν τον χαθ* ίνός χατά 
τάξιν.

ΟΣ άπό άλώσβως της Κων
σταντινουπόλεως σοφοί 

καί βνδοξοι.
Γεώργιος Σχολάριος γίνεται ευ

θύς μετά τήν άλωσιν Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπο'λεως* μετωνομασθβς 
Γεννάδιος· σννε'γραψε Σύνταγμα θεο- 
λογικόν χατά της Αατινιχής πλά
νης, χαί άλλα πολλά.

Λαυρέντιος ό Βάλλας, Γεώργιος 
ό Καστελλάνος, Δημήτριος ό Γραι
κός. Γεώργιος ό Τραπεζούντιος, με
τά τήν. άλωσιν · της Κωνσταντινου
πόλεως, έφυγαν είς τήν Ιταλίαν· δ 
Πάπας Νικόλαος πέμπτος τούς ε. 
όϊχθη μέ μισθούς καί βραβεία, καί 
συνάξας τά Ελληνικά βιβλία άπό 
5λην τήν Ελλάδα, μετέφρασαν Λα
τινιστί οί άνωθεν συγγραφείς. Affc- 
μήτριος Ιαλχοχονδίλης. Avipovtxefi 
ό Κοντοβράκης, ουτος *?·*<  
δαξε τά ίγχόχλια μΑθάμ*"1* * ^  την 
Γερμανίαν, χαί τήν 9λληγΐ*ην & *-
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λεχτον εις την Γαλλίαν. Γεώργιο; 
Ερμώνιμος δ Σπαρτιάτη;, Αργυρό- 
πουλος δ Βιζάντιος παρόδιδεν Ελ
ληνικά μαθήματα εις τήν ‘ Ρώμην, 
Κωνσταντίνος Λάσκαρης . παρίδ«δ& 
τα αδτά £ν Μεσίνη της Σικελίας* 
Μάρκος Ευγενικός δ Εφε'σιος, άγο- 
νισδε’ς κατά των ΙΙαπιστων, *ν τη 
κατά τήν Φλωρεντίαν Ληστρική ψευ- 
δοσυνοδω. I ωαννης δ Εδγενικας διά
κονος, και άδελφός Μάρκυυ τοΰ Ε- 
φεσιου, Βυσσαριων δ Νίκαιας προ* 
μαγ_ος τοΰ Παπισμού εν τη αυτή λη
στρική συνόδω* διό καί εις αντα
μοιβήν εγίνετο Καρδινάλης, άπό 
τόν Πάπα Εύγε'νιον, Αμιρούτζις καί 
δ υιός αυτού Γεώργιος δ Τραπε- 
ζουντιος. Ιωάννης δ Αργυροπουλος. 
Αθανάσιος δ Κύπριος, Δημήτριος 
δ επιλεγόμενος Γραικός, ούτοι οί 
εξ ελατινοφρόνησαν. Θεόδωρός δ Α- 
γαλιανός συνε'γραψε χρονικόν τής 
Βυζαντίδος, καί τήν κατόι διαδοχήν 
σειράν των οικουμενικών Πατριάρ
χων τής Κωνσταντινουπόλεως.

Θεόδωρός με'γας μήτωρ τής τοΰ 
Χρίστου μεγάλης ε’κκλησίας. Γεώρ
γιος δ Γεμιστός, Γεώργιος Ερμώ- 
νιμος δ Σπαρτιάτης. Μανουήλ δ 
εκκλησιάρχης. Διονύσιος δ άπό Φι- 
λιππουπολεως. Νήφων δ άπό Θεσ
σαλονίκης. Νικόλαός ό κεραμεΰς, 
£κ της *Λ*Ρχιας των Ιωαννίνων* 
Γεράσιμος Κρης ο σοφώτατος Πα
τριάρχης Αλεξανδρείας συνε'γραψε 
λόγαυς περί θεολογίας Θεόφιλος δ.

Κωρυδαλεΰς Αθηναίος. Ιέραξ δ με- 
γας Λογοθέτης τής του Χριστοί? 
μεγάλη; όχκλησίας, σβνεγραψεν ίς-ο- 
ριαν εκκλησιαστικήν. Ιερεμίας δ 
δεύτερος, δ άπό Λαρίσσης γινόμε
νος οικουμενικός Πατριάρχης, δ καί 
άποκριθείς $ίς τής εν τή Β ιτεμ- 
ββ'μγη σοφοΐς Λουβηρανοΐς, επί τής 
βασιλείας τοΰ βασιλε'ως τής Μο- 
σχοβιας ©εοδώρου. Γεώργιος Κορε- 
σιος ο Χίος Θεολόγος, εγραψε κα
τα των αιρέσεων τοο Λουθήρου. Με- 
λε'τιος δ Συρίγου, εγραψε κατά Λου
θήρου. θεωωάνης Πατριάρχης ‘ Ιερο
σολύμων, συνεγραψε κατά Λατίνων 
περί τής εκπορεύσεως τοΰ άγιου 
πνεύματος, συνεγραψε καί κατά 
Αρμενίων. Γρηγόριος Χίος δ πρω- 
τοσύγγελος τής μεγάλης εκκλησίας, 
μαθητής τοΰ Κοοεσίου, συνε'γραψε 
περί μυστυριών,Κλήμη; Ιερομόναχο: » 
Λαυρέντιος Ιερομόναχος, Νικόλαος 
χερεΰς, εχρημάτιεαν μαθηταί του 
Κορεσιου* Γερμανός Αίτωλός δ Μη
τροπολίτης Νύσσης μαθητής τοΰ 
Κορυδαλεως, Διονύσιος δ Μητροπο
λίτης Ναυπλίου φιλόσοφος αριςος, 
μαθητής του Κορυδ.χλε'ως

ΧΛΜ υιός τοΰ Νώε, τοΰ όποιου 
απόγονος ητον δ Θώθ* λε'γουσιν ότ*· 
ουτος εφεύρε τήν γραφήν τών γραμ
μάτων, άλλοι λε'γουσι τόν Αδαμ, 
άλλοι τόν Ενώχ, καί άλλοι τους 
Φοίνικας* δ ®ώθ όγεννήΟη ι50. χρό
νους μετά τόν κατακλυσμόν* πριν 
τής εύρε'σεως τού χαρτιού, οί άν»
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δοωποί εγραφίν εις πλακάς» τοϋ- 
0 .α , μόλιβδον, χαλκόν, πίνακας 
ξυλίνονς αηρωμβνομς, εις φύλλα φοί
νικας όστρακα, πανί* , ίνπερα Ε
λεφάντων, δέρματα Ιχίμων .καί Ο- 
φεων, εις Αιγυπτιακόν Πάπυρον, εις 
μεμβρχνας» καί πίλος ίφευρεδη- το 
χαρτί. Η πάξις τής. γραφής εγίνε- 
το πο παλαιόν καπάπρεϊς τροπους, 
κνκλοειδώς, καπά κάδετσν, καί δ- 
ριζοντίως. ΠεντακΟσιους χρόνους 
προ Χρίστου, οί Ελληνες εγοαφον 
από πά δεξιά εις πά άριοπερά, και 
τελειουμενης. .τής. ®f ιρά ί: επανες-ρε- 
φον ά πα τά  αριστερά εις τά  δεξιά* 
«ντός ό τρόπος ώνραάζετο βους-ρο- 
φηδόν. - .

ΧΑΣΜΑΝΟΣ πό γένος Αγγλος 
«νδοξος άντ,ρ μεταξύ των συγχρό
νων ·ξαυ, εζη περί πά 1780. Μ. X. 
εχρημάτισεν άριστος γεωγράφος, 
φυσικός, άστρονομος, καί περιβλβ-' 
ππος θαλασσοπόρος. Αί περιηγήσεις 
αυτόν, τάττονται μετοιξύ των επι
σήμων _ περιηγήσεων* άφήκε, σύγ
γραμμα πών περιηγήσεων τβν χα ί
ρω* είσετι μεγάλην ΰπολη-^ιν.

ΧΑΜΖΛ2, υιός -ςοΰ. Αμπετ-Μο- 
δάλεο, καί αδελφός ποΰ ΑποταλΧάχ, 
πατήρ ποϊ Μ^άμεϋ· ούτος ό Αραψ 
εστάβη τοσον άξιος, ως τε οί Αρα
βες πόν ε.όμιζον ώς άγιον Μεγαν, 
και εκαυχάτο ότι ήχον αδελφός τοϋ 
Μωάμεθ* με τήν άζιότηπα και αν
δρείαν που ελαβε τήν σημαίαν τον 
Ισλαμισμού, καί -toy τίτλον Λε'ων

ποΰ θεοϊί^ εφονεύδη εις μίαν μάχην·
<*ύ 625. .

XAPAS Περγαμηνός, ίερεός καί 
■φιλόσοφος*! εζη μετά πόν Αυγουςον* 
δφραψεν Ελληνικών-ιστοριών βιβλία 
40, καί περί χρησμών, -καί περί 
Πυ9αγόρο9 καί Βλάτωνος,

XAFAS02 ' υιός ποΰ 2κτμ«νδρό- 
νΰμου ι j . a y  αδελφός τής λαπφους. 
ιΐροδοπ, ;  , . ί

ΧΑΡΛΙΝΟΣ, , πά- γένος. Γάλλος, 
άρισπος Γεωγράφος, φυσικίς, -καί 
περιβόητος περίηγητή$ .ίίοΰ «ίωνός 
του* ουτος άπίπλευσεν εις τή* Βέρ
οιαν κ* ΐ Ινδίας με. σοφάς άνοικ*- 
λόψεις. Η περιήγησις αότοΰ εοα-
φηνισε καλώς τονς_ τοπους ίκείνους, 
./ τ ' ,ώστε είναι μμχ,ρι ...του. out; ως-πρω
τότυπα·· *ξτί: *ερΙ,#ά ,Μ.: X."

ΧΑΡΒ?»- ν;4!Λος* ’·?**«.
σχεόασε τόν Κολρόαόν τής ‘ Ρόδον, 
άγαλμα μεγαλοπρεπίσπωΜριείς διά
στημα- 12 . -χρόνων ·:?*£; ·φπ»ί»υ το 
ύψος ήπον ρ70. πήχεωνν καί-οί $ * -  
κχυλοί, τον μεγαλύτεροι οπό· πολ
λούς. άνδριάγτας, ωσπε: μόλις ήδύ- 
νατό τις νά άγχαλιάίη τον 
λητερον δάκτυλον τής χείρός του* 
ε!ς πό στήθος.τον είχε κα9ρεπτην, 
όπου εφαίνονπΟ τά εξερχόμενα πλοία 
άπδ τόν κόλπον τής Αλεξανδρείας* 
ούτος ό άνδριάς ίστατο- ,2ρ0ι*ς *ίί 
τόν λιμΑα τής πόλεωςίό. χρονους 
εχων τόν εναν πόδα *ίί τό εν μέ
ρος καί τόν άλλον εις «  άντικρύ* 
υποκάτω δε των σκελων.πον επερ-
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• ν ο us αν «λο ϊα μ ε  ψουόκομάνα Ιστία , 
ίπ ειτα  ίπεσεν από σεισμόν, ' 3 ταν 
ίχυρίευσε τήν ‘ Ρόδον ό βασιλεύς της 
Αίγυπτου Από την φυλήν του Σουλ
τάνου· εφόρτωττν από αυτόν τόν 
χαλκόν τοΰ αγάλματος· 700. κα« 
μ. ήλους* εξοδεύθηοαν Si είς τήν κα- 
θιδρυσίν τΟυ 300. τάλβν-ΐα, To Si 
τάλαντίν ?*ον βαρύτητος 84. οκά
δων Αργύρου, τόν όποιον είχε λάβει 
ώς λάφυρον από τόν βασιλε’α Δη
μητρών. ! ·

ΧΑΡΗΣ, ό Μιτύλήναϊος, επ’.κλη- 
δεις εισαγγελείς, κοίδότι είχε τό 
·*πάγγελμ*-τοΰ να παρ/ησιάζη είς 
*ίω Αλέξανδρον Εκείνους οΐτινες ή- 

,θελον νά Αναφάρωσί τ ί εις χότόν, 
βγραψε μίαν συλλογήν των Α'ατ’ 
Ιδίαν περιστατικών ή ανεκδότων τοΰ 
•Μονάρχου τούτου» τής όποιας σώζον
τα ι μερικά περίεργα λείψανα είς 
τόν Αθήναιβν, ι

ΧΑΗΔΗΜΟΣ περίφημος στρατη
γός τω* ΑΜηναίων, γαμβρός τοΰ 
Κερσββλόπτου βασιλόως ττ,ς θρα - 
κης, ?  μάθε τήν πολεμικήν από τόν 
Ιρεκράτην’ ουτθς ίδιώ/θη από τόν 
Αλέξανδρον καί κατε'φυγε προς τόν 
βασιλέα τής Περσίας.

ΧΑΡΙΕΑΕΙΑ, γυνή Εφεσίου τίνος. 
Λοοκ.

ΧΑΜΙΚΑΕίΔΗΣ. Αρχών τ ις εν 
Α^ήναις, τ ίΰ  όποιου ό υίός χκτεδι- 
κάσθη ύπό των Αθηναίων είς θάνα
τον. Δημ.

ΧΑΡΙΚΑΗ2, ναύαρχος των Αθη-

να ίων. Θόυχί και Σΐερος εις των 
τριάκοντα τυράννων εν Αθήναις» 
Εενοφ. καί ετερος από τήν Κοριν* 
θον. Λουκ.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ* υίός τοΐί Πολυδε’- 
κτου, καί Ανεψιός τοδ Λυκούργου, 
εκ τής οικίας τοΰ ΠροκλέοΟς εν 
ΣπάρτΥι, γεννηθείς ολίγον ύστερον 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, 
ίπεΤροπευθη ύπό το» θείου του Λυ
κούργου, εως ο3 εφθασεν είς ηλικίαν 
τοΰ να άναβή ξ ίπ ί τοΰ πατρικού 
θρόνου· δ κατά των Αργείων καί 
Τεγεατων πόμεμος, τον όποιον ε- 
πεχειρίοθη ό Χαρίλαος όστάθη ολί
γον εύτυχής, έύτυχόςερά» μόλον τοΰ* 
το υπήρξαν αί κατά τίόν Αχαιών 
εγχειρήσεις του, των όποιων κατά
κτησε διαφόρους πόλεις. ΠλΟυτ. ό 
Ηρόδοτος τόν ονομάζει ήμαρτημε- 
νως Αεωβώτην.

ΧΑΓΙ'ΑΕΩΣ,' Σάμιος * αδελφός 
τοΰ τυράννου Μαιανδρίου. Ηρόδ.

ΧΑΤΊΝΑΔΗΣ, Αθηναίος τις πε
ριβόητος, διά τήν βραδύτητα καί 
άργοκινησίαν του, άφ* ού καί πα
ροιμία* κρείττων άστί σου Χαρινάδης 
βαδίζειν. Αριστοφ.

XAPlSENH, γυνή Αθηναία, χλευ* 
αζομε'νη διά τήν 'Απλότητά της 
ύπό τοΰ Αριστοφάνους.

ΧΑΡΙ’ΣΙΟΣ, είς των παίδων τοΰ 
βασιλάως Λυκάονος, ύπό του όποιου 
ωνομάσίη ή εν Αρκαδία κόμη Χ«- 
ρισία. Πάυσ.

ΧΑΓΗΔΙΜΘΣ στρατηγός των Α·



δηναίων, «τον δποΐον έστειλαν με ΧΑΡΜ1Ν02, Ναύαρχος τδν α » 
στόλον πρός βοήθειαν των Αιγυπτίων δηναίων. νικηθείς εις μίαν νανμα- 
χατά των Περσων, ύπο των οποίων χίαν πλησίον τής Σύμης ύπέ των 
δνικήδ») κατά κράτος στερηθείς με’-  Σπαρτιατών. Θουκ. 2) Αακεδαιμό·1 
γ« μέρος τοϋ στολον του. νιος τ ις  πρεσβυς του θίμβρωνος.

ΧΑΡΙΤΩΝ δ Λφροδισεΰς, συνε'γρα- Εενοφ. Ανάβ. 
μοδιστορίαν άπιγραφομενην τδν χΑΡΟΨ, υιός τοϋ Ιππάσσυ, εις 

περί χαιρεαν και Καλλιρροην ip to- τ ^ν επισήμων Τρωων, φονευθείς ύπδ 
τικων διηγημάτων λόγους 8.^ τδ τοϋ Οδυσσεως. Ομ. 1λ. λ . -2. Α’ . 
εφευρετικόν της μυθιστορίας ταυτης γινήχης τ ις , φονεύσας την ιδίαν μη· 
είναι ολίγου δεξιόν* εζη το 400' τέρα τοο, Λουχ.
Μ. X.

ΧΑΓΠΏΝ ό Μονάχος* ητον Ικ 
της Μονής των Μαγγάνων* ελαβε 
τον θρόνον εν ίτε ι 4189. Μ. X. 
και προε’στη αΰτοϋ χρόνον ενα καί 
μήνας δύω* ήνθει περί τον δίκατον 
δεύτερον αιώνα. Μ. X.

ΧΛΡΛΕΒ0Ι02 το γένος Γέρμα- 
νος* εζη περί τόν δεκατον δγδοον 
αιώνα. Μ. X, ίχρημάτισεν άρκτος 
περιηγητής, γεωγράφος, φυσικές 
καί βοτανικές. Περιήλθε την αρκ
τικήν Αμερικήν μέ πλούσιας άνα- 
καλύψεις, καί άλλα διάφορα με'ρη’ 
Ανεκάλυψε τ ις  Πασχαλίους νήσους, 
καί άλλας κατά τήν επικίνδυνον 
Σοζτινίαν θάλασσαν, οίον τάς νήσους 
Αουρο'ραν, καί Εσπερον, τό Λαβυ- 
ρίνθιον άρχίπε’λαγος, καί αλλας 
νήσους· εχαιρε δε μεγάλην ύπόλη- 
4 ιν μεταξύ XJJV Γερμανών τεΰ αίω- 
νος του.

XAPMAJJTJAH2, μαθητής τοΰ 
σοφιστοΰ θρκσυμάχου εν Αθήναις, 
Παιανιεύς τον δήμον. Πλατ*

ΧΑΡΤΑΣ, άγαλματοποιός τ ις Sx 
Σπάρτης. Παυσ.

ΧΑΡΩΝ, Καρχηδόνιος Ιστορικές,' 
συνε’γράψε περί των τυράννων τής 
Ασίας καί τής Ευρώπης, καί βίους 
των ενδόξων άνδρων βιβλία. 4· καί 
βίους των ενδόξων γυναικών βιβλία 4, 

ΧΑΓΩΝ Λαμψανακινέςΐ ιστορικές 
υιός τοϋ Πυθοχλεου* εζη ίπ ί Δαρείου 
τοϋ βασελεως' ίγραψε Περσικά βι
βλία 8. Ελληνικά βιβλία 4. Λυρικά 
βιβλία 3. περί λάμψεως βιβλία 2 . 
καί όρους Ααμψάκων βιβλία 4· Πε
ρί αρχόντων Λακεδαιμονίων βιβλία 2. 
Κριτικά βιβλία 3. καί άλλα· 

ΧΑΡΛΝΔΑΣ, περίφημος αρχαίος 
μαθητής καί φιλόσοφος εκ Κατάνης 
πόλεως τής Σικελίας είσαγαγών νά- 
μους σοφούς καί φιλάνθρωπους, οχι 
μονον ε’ς τούς συμπολίτας τον Κ*- 
ταναίους, άλλ ετι εις τό Ρηγιον *ν 
Ιταλία, καί εις τούς θούριους* τού
τους επεκύρωσε διά τοΰ ίδιου του θα
νάτου. αμφισβητείται δόε’αν ύίήρξεν,
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ώς λέγεται, μαδήτής τού Πνί'αγο 
ρο«« Πλατ.

ΧΑΧΑΝ, νιος τον Α λί τ ις  Φχ- 
τιμάς, ενδοξο'ς Οδωμανρς, ένομιζ-ετο 
ως υιός και κληρονόμος τού ϊΐωχμεδ 
εκ [ιερούς της ΦχτιμάςΥ τ ΐ ?  μ0·η; 
δνγατρός τοϊ προφήτου των Αράβων, 
ς̂ τις άφήκε κληρονόμον' ητον «ν- 

ί'ρωπος καλής δισΑεσεως, εις- δϊιερ- 
βολήν φιλάνθρωπος, καλοκχγαδος, 
τρις έμρίρχσε τά υπάρχοντά τον εις 
τούς πτωχούς* έκτος τον ότι ήτον 
πλόνσίίήτατσς από την κληρονομιάν 
τον Μ ωίμΐί καί της μητρός τον, 
είχε1» ctt είσόδήματά από την Μοχ- 
6ίαν 'todtkv& *tvie πίσοτητα άργν- 
ρΓ#ν%'̂ 'χΡ»ιί?τ)ΰ',:·ο3:το'ς: ό πρίγγιψ 1- 
νέόοήεις τονΛ)ρσνίλ> άο 6 6 1 :'κά.Ι οί- 
πί’θχνεν ΐ'πείσει ίτΛ &Μάϊη£ρ&&ςγΙ 
υποψίαν ότι τόν εφχρμκκωσεν η σν- 
ζυγο'ς τον Ψαδάδ, πειοΟεισα άπό τόός 
Μωαβίτας· σΰτος καίως καί ό Χοο- 
σε'ό’νης άδ-’λφο’ς τον υιοί της Φχτιμας 
ένομίζεντο άπό τούς Οδωμανούς, ώς 
υιοί τοΐί φΐωάμεδ.

ΧΕΙΓΙΧΟΦΟΧ Λακεδειιμο’νιο’ς τ ις, 
οοτίς φυγών εκ 2πχρτης ήλΟεν εις 
τή* ’Ασίαν προς Κόρον τον Νεωτε- 
ρον, ώννεκστρατενσας καί οντος με
τά τδν άλλων έλλήιιον εναντίον τοΰ 
όασιΊεως Αρταξέ-ζον, Εενοφ, Κυρ. 
οινίευ

ΧΙίΓιΩΝ Ναυκρ&τίχη^ ιστορικό;, 
πννεγεαψεν ιςορίαν τον έεοέον της 
’Αλεξ',-.νίρίίτ-ς καί της Αιγόπτον, 
καί flcpl της διχδεχης xvxi/, περί

βασ.λέων, περί Αίγυπτον καί Ναν* 
κρατεως.

ΧΕΠΏΝ ό Κένταυρος, όσης συν 
αριδμεΐται με τούς ιατρούς· ευρε δε 
πρώτος δια βοτάνων τήν ίατρ,ικήνΐ 
Ιγράψεν ερμηνείας διά στοίχων,Τας 
ότοίας αναφέρει-.προς τόν Αχελλέοε, 
καί ιατρικά, τίν., άλογων". ίιά  τοοτο 
λεγονβι τινός ότι ώνυμάσόη καί Κέν
ταυρος·  ̂εδιδκξε . λέγ,αυσι. καί αυτόν 
τον ’Ασκληπιόν καί Iίσωνα' έχρη- 
μάτησε τροφευς, παιδαγωγός καί δι· 
δάσκαλος τοΐί περίφημου ’Αχιλλέως. 
φημίζεται δό καί ώς όριστος χοι» 
ρονργος..

ΛΕ ΜΝΙ'ίΖΙΟ2 Μαρτίνος έκ τού 
Μαρκεσάτου τον Βρανδεοοΰργου, υι
ός έιός πτωχόν, μαθητής του Μίλάγ- 
χίωνος καί τυσον ενδοκημησεν εις 
τήν θεολογίαν, ώστε ό illελάγχΟων 
τόν ώνομαζεν άρχ-ηγον ταϊν πρατε- 
στάντων δεολογων. οντος έπάσχισε 
πολ.ΰ να ό.ινση τούς Δνδηρανούς μέ 
τούς Χακραμενταρίους* ελεγεν ότι δ 
άνθρωπος δικαιούται διά της πί· 
οτεως, 'δ;ά μέοου'της όποιας προσ. 
Οίττοντκι καί αί άζίαι τού ’ Ιησού 
Χριστού’· τό βάπτισμα καί ή ευχα
ριστία ε’σιν ίίίως μυστήρια κατ’ αυ
τό/, τ ί  δό λοιπά τελεταί ευλαβείς, 
διά τήν μετάνοιοιν, ο/,εγεν, ο :ι δεν 
είναι χρεία νά εξαμολογωνται πάσαι 
αί άμαρτίαι, δέχεται όμως τήν συγ- 
χώρησιν τού ίεροως, ά/,λ’ οχι προ- 
ερνοιεένην από τον ιερέα, άλλ’ από 
τόν Χοιστον διά τής ίποσχέσεως τον.
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-j-rcpl xbfi δε'κατον εκταν αιώ
να Μ, X.

ΧΕΟΦ, ό αρχαίος βασιλεύ; τής 
Αίγυπτου διάδοχο; τον ‘ Ροιμψινίτου, 
βχσ-.λεύσχ; από τοΰ 1139, εω; το 
|132, Π. X. εί; τόν όποιον αποδί
δεται ή οικοδομή τή ; μεγίστη; εν 
Αιγύπτιο Πυραμίδας* λογεται δε ότι 
ύπήε?εν $'ζ άκρον απάνθρωπο; καί 
άγριο;, καταργήσα; ολα; τά ; τών 
θεών θυσία; καί εγχωρίου; τεθ.ετάς. 
‘ Ηρο'δ.·

XXiJ-M  Α ΜΑΣ υίάς· τοΰ Πριάμου, 
βασιλίως τής Τρωάδο;. φονευυεΐ; υ
πό του Ο >υσσεως. ‘θα. *Ιλλ*

ΧΕΡΣΙΦΡΩΝ, περίφημο; άρχιτί- 
κτων τη ; άρχαιοτητο;, κτίσα; ώ; 
ελεγετο τον εν ’Εφεσο) πεοι.φηυ.ον 
ναόν τη ; Αρτεμιδο;. Στράβ.

ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ’ Αθηναίο;, κωμικό; 
τη ; πχλαια; κωμωδία;· Χεγουσί τι- 
νε;, ότι οΰτος πρώτο; εγιιεν αγω
νιστή; των θείτσων τής κωαωδία;, 
καί ότι εοοίασκε χεονου; οκτώ προ 
των Πεοσικώ»· α.-ν;γοχ·|ε δράματα 
περί ‘Ηρώων, περί πτωχών, περί 
ΙΙεριών καί περί * Ασσυριών,

ΧΙΩΝ, από τήν ‘ Πρά'κλειαν, ή- 
καισε τόν ΙΙλάτιονα όμοϋ.μό.τόν 
Αεωνίδην τό 590 Π, Χ· σώζονται 
ύπο τρ ρνομά του 15. έπεστολαί, εί; 
τάς όποια; θάλει ν’ απόδειξη, οτ: ή. 
φιλοσοφία άπακαθιστά τον άνθρωπον 
επιτήδειον εις τάς πολιτικά;, καί 
ιδιωτικά; υποθέσεις·. £ξεοόθησαν εί; 

τυνάθροΐσιν τών ελληνςκώ» επι

στολών υπό του Άλδοιι εν Βενετία, 
το 1494· χαί αλλαχού.

ΧΟΙΓ1ΛΛΟΣ, ’ Αθηναίο;, τραγι
κό; ποιητή;, έδι'δαξεα l5Q. δρίματα, 
ε’νικητεν εκατοντάκι;· οΰτος είσήξε 
κατά τινα ; τά προσωπεία, καί τήν: 
σκηνήν τών στολών, είναι καί ϊτ ε . 
ρος Χοίριλλο; Σάμιος, η Αλιναρνα- 
σεν;, συνε’γροψεν επιστολα;» επι
γράμματα, καίκωμωδίοις πολλά;. ■ 

ΧΟΪΤΜΟΓΖΗΣ Βυζάντιος,. «ότά- 
δελφο; τοΰ Αντωνίου, καί κατ· οδ- 
δεν εκείνου κατώτερος, το’σον «ίς. τήν. 
αρετήν, καθώ; καί ε ί; τήν μάθησιν’ 
’Ηκροάσατο καί τών τοΰ Παταυεου: 
σοφών, καί διδάσκαλο; όχρημάτησβ. 
τη ; tv Κ ωνστσντινουπολει σχολής, 
καί αυτός απίθανε νε’ο ςώ ς  4 άδελ-- 
φος του περί τον δε*ατον ογδοον, 
αιώνα.

ΧΟΡΙΚΓΟΣ, βοφιστής του έκτου 
αιώνος αφήκε.ν εω; 20. δημηγορίας, 
εκ τούτων έζεδόδησαν όλίγαι τενες.

ΧΓΕΜΩΝ, εις τών τριάκοντα τυ, 
ράννων εν Αθήναις, Ζενοφ, Ελλην» 

ΧΡΗΣΤΟΣ, υιός τοΰ βασίλειο; τής 
Βιθυνίας Νικομήδους .τοΰ δευτέρου, 
κυρίως Σωκράτης καλούμενες. Ιου;, 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, δεύτερο; βασιλεύς, 
της Δχνιμαρκια;, επωνομάσθη ά* 
σπλάγχνο;' άνεση εις τόν βασιλικό»
θρόνον τό 1519. εηυριευσε τήν Σ υ
κιάν, καί εκρσξεν εις ενα βυμπο* 
σιον ε ί; τήν Στακχόλμ. ‘t^k ^9e*‘a? 
τοΰς πρώτους ε’κχλησι*'*™'0^  **1' 
ιερείς Σβεκία*
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χαϊ 80. νομοθέτας, καί διά προ
σταγής του τοδς εφόνευσαν' δί αυ
τήν τον απιστίαν καί άσπλαγχνίαν 
-του τον έδιωξαν, καί άπερασεν ε’ ς 
την Δανιμαρκίαν» τον έδιωξαν δέ 
καί έχεϊθεν, καί εκαμε ΐΟ. χρόνους 
εξόριστος, καί πάλιν ήθέλησε ν’ ά- 
ναβή εις τόν θρόνον p i τήν^ βοή
θειαν των Ολλανδών, αλλ αιχ- 
μαλωτίσθη καί έβάλθη εις φυλακήν, 
οπού καί άπέθανε τδ 4859» είς η
λικίαν 78. χρόνων έζησεν εις τήν 
φυλακήν 25. χρόνους-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, βασίλισσα τής Σβε- 
κ ί« ί ,  ένδοξο; διά τδ πνεΰμά τη ;, 
διά τάς έπιστήμας, τάς οποία; ή- 
ξευρε, καί διά τήν ύπεράσπισιν των 
οοφων* έγεννήθη τδ l6s6 . άπέθανεν 
ε ί; τήν ‘ Ρώμην τδ 4683·

ΧΡ1ΣΤ0ΔΩΡ0Σ Πανίσκου, Αιγύ
πτιο ; οςοιητής, εζη επί των χρό
νων τοΰ βασιλε’ως ’ Αναστασίου- έ
γραψε περί άλώσεως τής Ισαυρίας, 
επαρχία; τη ; Ασία; βιβλία 5, ε 
πιγράμματα βιβλία 3 . έπιστολά; 
βιβλία 4> περιγραφήν των αγαλ
μάτων τοΰ Ζευξίππου δια στίχων 
ε ΐ; βιβλία 42. περί των προπατο
ρών τή ; Κωνσταντινουπόλεως, περί 
νομών χ«! ή9ών· περί Θεσαλονίχης 
βιβλία 35. καί περί τή ; Ηλιουπό
λεως, και άλλων πόλεων.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γεώργιο; δ εκ 
Νεΐσίτη, τδ γένος Γερμανός, άνήρ 
επίσημος τοΰ α’ώνός του· ίζη περί 
τδ 1 «4°. Μ; X. Περιήλθεν δίκασαν

τήν Τουρκίαν καί εγραψεν ακριβώς 
περί αυτής, καί εξέθεσε καί Γεω
γραφικόν χάρτην αυτής.

ΧΓΙ2Τ0ΔΩΡ0Σ, Θηβαίος ένδοξος- 
εγραψεν Ικετήρια διά στίχων, καί 
θαύματα των άγιων Αναργύρων Αο
σμοι καί Δαμιανού.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Αγγελος άνήρ 
ενάρετος, οστις πολλά παθών παρά 
των Αγαρηνών διά τδ ο/ομα τοΰ 
Χριστοΰ, έφυγε καί ύπήγεν εις Α γ
γλίαν, όπου συνέγραψε βιβλίο·/ α
ξιόλογο·/ περί τής καταστάσεως των 
σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων ε’ς 
απλήν φράσιν, τδ όποιον έτυπωθη 
όμοϋ με τδ χρονικόν τοδ Κυπρίου 
εν Φρανεκουέρα* εζη δε περί τόν δέ- 
κατον έβδομον αιώνα. Μ, X.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κολόμβος. Ζ. Κο- 
λομβος.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Χεράντης τδ γέ
νος Γερμανός αριστος περιηγητής 
τοΰ αίώνός του· ουτος περιήλθεν ά- 
πασαν τήν Τουρκίαν καί εκαμεν έ . 
πισήμοιις ανακαλύψεις’ εγραψεν α
κριβώς περί αυτής εζη τδ 4600. 
Μ. X.

ΧΡΪΣ ΑΝΘΟΣ Καραβίας, Ιερομό. 
ναχος Ιθακήσιες, Ιεροκήρυξ καί δι
δάσκαλος τής έν Σμύρνη σχολής 
υπέρ τά 40. ετη, μετά τόν θάνα
τον τοΰ αειμνήστου Ιεροθέου Λεν- 
δρινοϊ Ιθακήσιου κτίτορος, καί πρώ- 
του διδασκάλου τής ίδιας σχολής-, 
τόν ρηθεντα ένάρετον Χρύσανθον έν- 
Ουμοϋνται κα> τήν ώήμερον οί Σμυρ-
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ναΐοι, καί πολλά μέρη τ ϋ ς  Ιωχίας Ιερε'βς τοΰ Απο'λλωνος, ήτ ΐς 
p i δαβίτατον σεοας» διά.τόν άχά- μχλωτίσίη 'όπο των ΕλΧήνωό 
ματον ζήλον του νπερ τής άγι'ας. τόν πόλεμον της Τρωάδος'ύστερον 
ημών δρ^σκείας» καί i t *  τάς *ρ«- δε τήν «Χάβε κατά χλήρρν ό Αγα- 
τάς του τον 9εωροον ώς άγιον. με’μνων, χαΐ την εϊχεν ως γοναΐ-, 

ΧΡΓΣΑΝΘΟΣ Ιερομόναχος Η πει- κά tfv, 
ρώτης, ακροατή; των καδηγητών ΧΡΥΣΗ, δυγάτηρ Αγαμεμνονος 
τής Ιωαννίνων σχολής* έχρημάτιαε καί Χρναηΐδος, από τής, όποιας ώ- 
διδάσχαλος τής έν Μοσχοπόλει τής νομάσ^η ή Χρναούπολις, πλησίον
Μακεδονίας σχολής, ύστερον καί τής ,Χαλκίδας *ίς ^ήν Βιδυνίαν* άλ
της έν Αρτη* άνήρ είδήμων καί λρι i t  λόγοοσιν,οτί ω,ν^ρβοδη άπό 
πολομαδής, κήροξ τοο ευαγγελικόν τον χρυσόν παιδός της,Σροσρϊδος.
ι«'__  ν__ >- ..L σ___ :_ Λ. χ ρυ τίπ π η . . .Λό ..i'JLλο'γου, Ικανός νά έννστ,ση τήν ί  ν- ΧΚΓΣΙΠΠΗ, μ ια των πεντηκον-
vocav των φιλοσόφων, ρ ητόρων, « « ·  τα  δνγατίρω.ν τον Δαναού, .φονεύ- 
ητών, καί των ιερών γραφών. Ηνδΐΐ οασα τον μνηστήρα της Χρύσιππον, 
περί τον δίκατον όγδοον αιώνα. Απολδρ.

ΧΡΓΣΑΝΘΟΣ Νοταρχς, Πίλοπον- ΧΓ'ΓΣΙΠΙΙΟΣ, ό πρεσβότερος.τής 
νήσ’.ος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, σ - έκχΧησιας των ^ερρ^ύμων^,^άπό 
νεψιος τοδ προ αύτοΰ Πατριάρχοο *4* Κ ***·^**·?» « ί .*  W
Δοσιθέον εϊίήμων όποσονν τής Βλ- 5uP‘« v» «π«»Λ  άπήλβεν « ς  τόν 
ληνικής καί Λατινικής -γλώσαης, li >T*v E«fl0pxqv διά νά διδαχή καί 
τής δεολογίας, τής Μαδηματικής, * *  *i*9·'*’ εζη περί τα  *ιί
Ιεροκήροξ ε’μπειρος τής θείας Γρα- τ° «»τ® έτος «χρημάτισε* οικονόμος 
φής, καί τών Πατε'ρων τής ε’κκλη- τ ί«  Λαύρας, μετά ταϋτα προστά- 
σίάς· ακροατής πρώτον των εν Κων· τγ1ί τ ή ϊ εκκλησίας τής αγίας α- 
σταντινοοπρλει, ειτα καί τών ε’ν ναστάσεως. καί τέλος πρεσούτερος 
Ιταλία καθηγητών περιηγήσατο 'WC Ιερουσαλήμ, και -φυλαξ τοΰ Τι- 
πασαν σχεδόν τήν Βΰρώπην, Σονε- Ι4*®® Σταύρον, το οποίον επαγ-γελ- 
γράψατο κοινή διαλεκτά βιβλίον f4?  etXs ι̂α χροεοως' σώζεται 
βΐσαγωγικόν εις Γεωγραφίαν, και τούτον μ ια ομιλία εις τά «γιίιΘεο- 
περί των εκκλησιαστικών οφφικίων 9*veia μ? Ιλληνικόν ΰφος· ητίς. .*is~ 
τής άνα,ολικής εκκλησίας· έζη τόν δόδη ί ι ί  Την βιβλιοθήκη* αών *** 
δε'κατον όγδοον αίωνα. Μ. Χ· τίρ®Χ εις τά Παρίσιατά 1644·
. ΧΡΪΣΑΝΊΓΑΣ, εΓς των επισήμων ΧΓΠΙΠΠΟΣ, νίός το» Απολλω- 

Περσων. Εενοφ. νίδςαν, Σολεόί» $ Τ“Ρσε®ί> 9 ‘λο'σο-
ΧΡΪΣΗΙΣ, δνγάτηρ τον Χρό'σοο φος, έχρημάτι0* μ*®ΊΤ,1ί τ9Η ^ ε*



)(W )i
άνθους, διδάσκαλος -της Χ«*Τχής: 
σχολής.μέ τον Κλεάνδην ‘ άπίΟανεν 
από οίναποαίαν ,  ή κατ' άλλους από 
μίγαν γέλωτα. Συνε'γραψε πλέον 
των 700, βιολιών ιστορικά καί 
γρ*μματίκά.

ΧΡΪΣΟΒΕΡΓΗΣ Λουκάς Πατρι
άρχης Κων· ταντινουπόλεως' Ουτος 
έπατριάρχευσέν χο> έχει Π59. Π· 
X, διεκόσμησε τΰν τής Κωνσταντι
νουπόλεως δ.ι όνον χρονους δώδεκα 
■καί μήνας τρεις, Ικδεις διάφορά 
θεσπίσματα συνοδικόν περκών ανα- 
ννωΟι έν τξ> ΓραικορωμίΛ'κ'? Νοαί- 
μω ,  βιολίον τρίτον σελ. 217. εως 
226. έ'ζη περί toy δεύτερον οιίών*. 
Μ. X.

ΧΡΤΣΟΘΕΜΙΣ, δυγάτηρ τοβ Α- 
γαμεμνονος καί της Κληταιμνη- 
στρας. Ομ, 1λ I.

χΡΪΣΟΘΕΜΙΣ, υιός τοΰ Καρμα- 
νορος,- νικήσ!Χί πρώτος εις τούς η
βικούς αγώνας δί ενός ΰμνου, τον 
οποίον έψαλε προς τιμήν του Α
πόλλωνός. Παυσ.

ΧΓΪΣΟΚ.ΟΚΚΠΣ Γεώργιος, π ε 
ρίφημος Αστρονόμος, καί ιατρός τοϋ 
ιδ , αΐωνο,·, τοΰ όποιου σώζεται 
μεταξύ των συγγοχμμάτων τούς καί 
[αία μεταφρααις εκ τοΰ Περσικού.

ΧΡΓΣΟΛΩΡΑΣ Εμμανουήλ, επ- 
πιίΰς τοΰ βασιλείου της Κωνσταν
τινουπόλεως- έγεννηδη έίς' τήν αυ
τήν πόλιν* φημίζεται μεγάλίος ΰπο 
των Δυτικών* διότι ουτος εστάδη 
ό πρώτος, ος τις έφερε την σπουδήν

της Ιλληνική; γλώσσης εις? τήν Ι
ταλίαν, συνίγραψε "καί συγγράμμα
τα , τά  όποια έξεδόδησαν έν Βενε
τ ία  το 1507, χαί άλ.λ.αχοΰ* έχ,εη- 
μάτισε διδάσκαλος εις τήν Βενετίαν, 
Φλωρεντίαν, Μιλάνον, καί IIανίαν.

ΧΡΤΣΟΛΩΡΑΧ^Δημήτριος, ανε- 
ψιδς "Τοίί , Ε^ανοϋηλ'. Χροσολο'ρα* 

{*νΐί®*Γ·.κος σΰαοο^Χοζ του 
Αυτοκράτορσς Εμμανουήλ τοϋ Πα- 
λαίολόγου* ουτος συνέγραψε ~ερΐ 
τής διαφοράς τών δύω Εκκλησιών 
καί επιβτολας προς τον είρτμόνον 
Αυτοκράτορα, τά οποία είναι ε'σότι 
άνε'κδοτα* έζη το ΙζΙΟ. Μ. X.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ιωάννης, εγεννήδη 
εις τήν Αντιόχειαν τής Κοίλης Συ
ρίας τό 354» όί γονείς του ήσαν 
εδνικοί* δ πατήρ του χπίδανε νέος, 
ή δε μήτηρ του ουσα 23. χρόνων 
έβαπτίσδη μετά τοΰ υίοΰ της ύπό 
τοΰ Ιπισαοπου τής Αντιόχειας Με
λετίου* έδόδη έκ νεοτητος εις τάς 
αανήσεις* εηδή^δη τήν ρητορικήν 
από τον περίφημον Αιβάνιον καί- 
ευδοκίμησε τοσον εις την ευγλωτ
τίαν καί εις το πείδειν, ώστε άνε- 
φάνη περίφημος, καί έλαβε καί τό 
•«άνομον Χρυσόστομος. Τήν δέ φ ι
λοσοφίαν έόιδάχθη ΰπό τοϋ Λνδρα- 
γάδου, καί τήν δείαν Γραφήν ΰπο τοΰ 
Επισκόπου Μελετίου, προν ειρισδεις 
ύπ’ αυτοϋ καί άναγνωςης* άγαπήσας 
δε τόν μοναχικόν βίον άπήλδεν εις 
τους μοναχούς, οπού άπο σκληρα
γωγίαν άδυνχτήσα; έβιά,σδη ν« έ-



«στρέψη <βί *iv Α^τοίχειαν, ό,τε Σπα4οάτϊς βαίζιδτας Κς τήν χ4ύ 
καί ίιάκοΌς εχειροτονήδη, καΐμίτά ρ*ν ίποστρεψε λε'γων* έγώ δεν θελ» 
πέντε χρόνου; πρεσβΰτερος· a ro W  να μιάνω την δόξαν των Λακεδαι* 
νοντος 5s τοΰ Νεκτάριου Πχτριάρ- μονιών, κάμνων συμμαχίαν μέ παυ-
χου Κωνσταντινουπόλεως έψη-ρίσδη ζοχάρτχς.
τ ι  3 S S ,  καί άναβάς εις τόν θρόνο» ΧΓΤΡΛΙΟΣ Δαβίδ ό Ικ Βιτεμ- 
δέν s - xutc νά διδάσκη πάντοτε καί &'ργης άνήρ περιβόητος διά τήν « -  
ν* όίι,γη μέ τέ παράδειγμά του τέν κρ*ν του μάδησιν" έγραψε διάφορα 
λαόν, αλλ ύποπεσών εις τόν φθόνον συγγράμματα, άλλα μέν φιλολογι-
των κακότροπων εξορίσδη αδίκως το 
ί(02, ό όε λαός ολεπων τήν άδικον 
εξορίαν τον τέν εφερε πάλιν - μετά 
δο-ξης ε’ς τον βρόνον» «ου. Η δε βα
σίλισσα Ευδοξία, της όποιας τάς 
αδίκους πράξεις ήλεγχε συχνά, τον 
έξωρισε πάλιν £τό 404. εις τά Ιίό- 
μανα, "που έλεεινως διέτριψε τα ε
πίλοιπο ν της ζωής του μέχρι τοϋ 
4C7. καί άπεοήμχσε π  ιός κύριον, 
Λφτίκε πολλοίατα εκκλησιαστικά 
συγγράμματα' ή ^νεωτάρα τούτων 
εν.δοσις περ.εχει γνησίων τε Kaivo’- 
6ων λόγων όποίόσεις καί ε
πιστολές 249, εξ ώυ εΐ Ανδριάν
τες, καί ol περί Jεροσΰνης λ.όγοι 
τον είναι οί τεχνίν.οτατοι. Χά εΰ- 
ρεύεντχ έξεάούησαν οι επιμέλειας 
καί ϊςο ιιν Ερρίκου Βαβιλίου . εν Ε_ 
.τωνή εις τομους 8. τό 1613. καί 
E‘5 τά Παείσια. ΕΛ λ η. ο λα τ ι V: ο τ ί το 
■̂ 533. μετά σημειώσεων, καί εις 
Βενετίαν.

XT ΛΩΝ & Λακεδαιμόνιός· έ -ά λη  
εις την JiopivSvv <£ii yg κλειση τήν 
ειρΓ,νην μεταξύ τούτων f<ai δόσ> 
λε^5ν· ά/,λ «έτο ς αίρίσκων τούς

κά, άλλα δ* φιλοσοφικά, κ«1 άλλα 
εις τήν θείαν γραφήν, ίμ,οίως, πίρΐ 
θανάτου καί ζωής άιδίσυ, καί tVor 
ρίαν της 2χξονίας άπό τοΰ ΐ600. 
έτους, τυπωίεϊσα εν Λειψία τό Ι6ΐ5· 
UvSsi περί τον δεκχτον εκτον αίω- 
να. AT. χ .

ΧΪΛΩΝ, ένδοξος φιλο'σοφος, Ελ
λη ;, είς των επτά σοφών της ΒΑ· 
λάδος" άπε’ύανεν είς τάς αγκόλας 
τον υιου του, ·ς τ ις  t i j j e  λ&ο$ι τον 
Στέφανο» εις τούς Ολυμπιακούς .4* 
γωνας* εσυνειδιζε να λέγη, ότι εί
ναι τρία πράγματα πολλά δύσκολα  ̂
πρώτον νά φυλάξη τις τό μυστικόν, 
δεύτερον νά μεταχειρίζεται τόν και. 
ρόν κατά τάς περιςάσεις, καί τρί
τον νά ήμπορί; νά ύποφε’ρη τάς ύ
βρεις χωρίς νά γογγιζη· ουτος διώ- 
ρισε νά γράψωσι μέ χρυσά γράμ
ματα είς τέν ναόν των Δελφάν τό 
άκο’Ηυίον γνωμικσν, “  Γνώριζε. If»*  
εχυτον co'j ;7 . Ο Χόλων Λ^γεν,. Jw 
εςοδεόης ε’ς ίσα ίέ ν .εχ « ί ανάγ
κην, ίέν δ/λει ίχεις δσα χρειάζεσαι. 
Αϊή αφινεις τόν^κ®*?0* ν*^11*?®?” 
χεται ματαίωί; Λάμβανε γυναϊ**



) ! » « 1

ίνάλογον τής χατασίάσεώς «οο,.μί, φορος **is Σπάρτης to 556. Π. X, 
πει τόν περπργαζόμενον t3t ξένα ΧΠΣΚί. ίεώφριος. Z. Γεωφριος. 
πράγματα* ουτος όϊτάδη χαί ί -

Ψ

Ψ α ΜΜηΝΙΤΟΣ» υίος καί Mi· 
'δοχος το3 Αμάσιος, τελευταίος βα
σιλεύς τής Αίγυπτου προ της Περ
σικής δοναστείας, βασιλεύσας το 
■525, Μ, X' νικηθείς χατά χράτος 
ΰπό τοϋ Καμβύσου βασιλόως τδν 
Περσων* «πεσεν αιχμάλωτος. Ηρο'δ.

ΨΑΜΜΙΙΤΙΧΟΣ δ Βουχωριος βα- 
σιλεύς ττ}< Αίγυπτου* ουτος πρώτος 
ίχοινοποίησεν εις τό έθνος τΛι την 
χρήσιν τοϋ οίνου, ενίχησε τούς έ* 
χθρούς από τά τείχη τής Μεμφιδος 
διά της συμμαχίας των Ελλήνων, 
κ α ί ήνοιξεν είς αυτούς τον δρόμον 
t i e  Αίγυπτου, εστάθη με’σον της 
Καλλιέργειας του εμπορίου, των 
τεχνών, χαί επιστήμων τοϋ το'τε 
•χαιροΰ εις την Ελλάδα* απίθανε το 
<510.^. 2) υιός χαί διάδοχος τοϋ 
Νεχον, χβ{ Ιχγονος τοΰ προτε’ρου 
ψαμμητίχου.

ΦΑΜΜΙΣ, βασιλεύς της Αίγυ
πτο», και διάδοχος τοΰ Κεχώ, βα- 
σιλεύσας το 598. Π. X, Ηρδδ.

ΨΛΪΜΙΣ, υιός τοΰ Αχρωνος από 
τήν Σικελίαν, όκπολιος Καμαρίνης, 
ός τις όνίχησεν εις τούς Ολυμπια

κούς άγωνάς την 8 2 . Ολυμπιάδα. 
Πίνδ.

ΦΕΛΛΟΣ, Ζ. Μιχαήλ Φελλός.
ΨΕΪΔΟΦΙΛ1ΠΠΟΣ, Ζ.Λνδρίχος.
ΨΕδ&ΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , νε'ος τις 

ωραιότατος εως είκοσιτεσαάρων ότων, 
·|*5σσος τό γόνος, όνόματι Γρηγο- 
ριος Οδτροπίγια, μοναχός τό ε'πάγε 
γελμα, χαί κακής ζωής, οίτες χρυ« 
φίως τοϋ μοναστηριού αναχωρήσας 
ηλθέν εις Πολωνίαν εις ίκεΐνο το 
άναμεταξύ των διχονοίων, δπου ε* 
χήρυξεν οτι ητον δ Δημήτριος δ 
υιός τοΰ Ιωάννου χαί αδελφός τοΰ 
Θεόδωρόν, τον όποιον ό Μπορης ε" 
πεμψε νά φονεύση εις τήν πόλιν 
Ούγλΐζ χαΐογλύτωσεν, όπβιδή ή μή- 
τηρ του ελαβεν ετερον παιδιον εις 
τόν τόπον του, καί εδειχνεν Sva 
διαμαντενιον σταυρόν, όπου εφόρει, 
ότι είναι δ Δημήτριος* άπατηδε'ν 
τες λοιπόν οί Πολωνοί, και δίδον · 
τες πίστιν είς τούς λόγους τβυ, χαί 
μάλιστα εχοντες και το μίσος πρός 
τόν Μπο'ργΛ ήβε'λησαν νά εκδικηθώ· 
σι κατ’ αύτοδ δια νά τόν εξωσωσι 
τυΰ θρόνου, 59 βν λαοόντες αυτόν τόν 
ΔημίΡοριον είς τόν ήγεμόν* τής
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ΤΓηντομηρίας, τόν πάρεκίνησάν λ α  λης, και ετελεσε λαφόρους ηολε- 
νά άονηΘίί τήν π ίσ τιν , καί να ό- μους με τον Μπόρην* άλλ’ δ Μπό- 
{χολονή̂ ^Ο τήν των Παπιστων, άν ρης ευρισκόμενός εις ολιγοτεραν όύ- 
6όλη λ α  τής βοήθειας αυτών να vap.lv άπό τον Δηιχήτριον, λ ά  το 
λάοη το βασίλειον τ ι ς  Μοσχοβίας, Θανατικόν οπού ήκολούθησεν είς τήν 
τον όποιον κα! χωρίς μεγάλης ίο- ‘ Ρωσσίαν, καί στοχαζόμενος τήν α
σχολίας κατεπεισχν* ίεχ9ε!ς λοιπόν λναμ ία ν  του, καί τό εϊκολον εις 
τόν παπισμόν περιχαρής, όπεσχε’9η τό νά χάση τον Ορονον το», από τήν 
ποός τοϊς αλλοις, ότι ά via ως μετ’ λύπην του ήλΟεν αιφνιλ'ως μία 
εκείνων τήν συμμαχίαν καί βοήθειαν ρόσις αίματος, καί ούτως εις όλί- 
ή9ελε βααιλεύση ποτέ εις τήν Μο- γας ημέρας άπεΟζνε. καί ή 2ύγ- 
σχοβίαν, νά λάβη λ α  γΟϊαΐκα. τήν κλητός έπροβίβασε/ εις τόν Θρόνον 
Θυγατεοαν τοΰ ίηΘεντος ηγεμόνες τόν ..οίον του ©εόίωρον» επειίή  και 
;ι».ί να τήν ς-εψη λ ά  Βασίλισσαν* ή σύγκλητος ήτον εις στερεήν γνώ- 
Ϊ9εν λ.αβών ρεγάλας ίονάμεις παρ μην, ότι ό Δημήτριος ήτο πλαςός* 
«οτών, εμίσεοσε ί ιά  τήν ‘ Γωσσίαν ό Δημήτριος λοιπόν λαβών τα  ο- 
κηρύττων ότι υπάγει πρός αυτούς, πλα έμοήκεν εΐς τήν Μοσχοβίαν καί 
λ ά  νά τούς έλευΘερώση άπό τόν έκυριευσεν αυτήν, καί μή Θόλοντες 
Μμόρην, όπου προ ολίγου ειχεν άρ- τόν επροσκό/ησαν λ ά  βασιλέα π ά - 
πάση τόν Θρόνον, καί ε’νίυναιαούμο- σης ‘ Ρωοσιας,
νος καί έκεϊ άπό τούς Καλακούς, ΨΏΉ2, Θυγάτηρ τοΰ ϊάνΘου, καί 
καί άλλους ‘ Γώσσους, οιτινες έσε- εκγονος τοΰ ΕύρυμάνΘου, άπό τής 
βονηο κατά πολλά τό βασιλικόν όποιας ώνομάσΘη ή έν Αρκαλά πθ· 
γένος, ήλ9ε μετά ίυνάμεως μ»γά- λις Ψωφις. Παυσ.

4 4
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ΩΔΩΝ, πρώτος Αβσόίς Τοι/ρνάκου, 

έπειτα επ ίσκοπος πρώτος  Κάμερά- 
κου" λέγεται να έξίδωκε σχόλια Ρείς 
τόν κανόνα της θείας μυσταγωγίας 
τά  όποια σώζονται ίν τΰ  ς  . τόμω 
τής βιολιοδήκη; των πατέρων εζη 
περί τον δίκατον δεύτερον α'ωνα. 
Μ. X.

Λ Κ Ε Λ Λ Ο Σ ,  εΐς των Πυδκγορικών 
φιλοσόφων, άπο τήν Λουκανίαν της 
Ιταλίας· εζη προ του ΙΙλάτωνος1, 
■̂ ερϊ τα 4^0. Π. χ .  καθώς φαίνετα 
από μιαν επιστολήν τοΰ Αρχΰτα 
γεγραμμενην πρός τον Πλάτωνα, εις 
τήν όποιαν αναφέρει ότι τά συγ
γράμματα τοΰ Ωκέλλου τ α  ελαβεν 
άπό τούς έκγονους του· ουτος συνί* 
γραψεν εις Δωρικήν Διάλεκτον περί 
της φΰσεως τοΰ π α ν τ ό ς '  εξεδυΟη δε 
ίν Παρισίοις το 1539, καί εις Λη- 
βην τδ 1554, μετά παραφράσεως, 
σημειώσεων [καί άλλων τινων απο
σπασμάτων εν Αμστελοδάμω τό 
1661. καί πάλιν εν Παρισίοις,

ΩΚΪΠΕΤΗ, δυγάτηρ τοΰ Δαναοΰ, 
ήτις εφονευσε τόν μνηστήρα της 
Λάμπον, Απολδρ.

ΩΛΕΝΟΣ, ποιητής ελλ,ην πα- 
λαιοτερος τοΰ Ορφεως* ίγεννήΟη εΐς 
τήν ΕανΟόπολιν τής Λυκίας· έσύν- 
θεσε πολλούς ίίμνους, τούς οποίους 
έψαλλαν εις τήν νήσον τής Δήλου 
τάς εορτασιμους ήμερας· λε'γουσι 
δέ οτι εστάΐη καί ε?ς των 8εμ.ε- 
λιωτών *του εν Δελφοϊς μαντείου, 
καί ό πρώτος δς τις ποςρεστηοε τάς

δυσίχς, καί ίερεΰς των Θεών, 
επροφήτευσε διά στίχων,

ΩΜΑΡΗΣ, στρατηγός των Ελ. 
ληνών μισθωτών. Αρ’ριαν.

ΩΜΟΝΤΟΣ Ιεροκήρυξ Ιησουίτης, 
το γένος Γάλλος, ένδοξος άνήρ τοΰ 
σιΐώνος του’ εζη περί τόν χοονον 
1600. Μ. X. ΠεριήλΟε διάφορα μέ
ρη καί έξεσκέπασε πολλάς νέας α
νακαλύψεις. Η περιήγηβις αΰτοΰ 
τάσσεται μεταξύ των πρώτων πε
ριηγήσεων.

ΩΓΑΙΙΟΛΛΩΝ η Ωρος, περί 
τούτου οί κριτικοί άσυμοωνοΰν, ί,ν 
ό Ωρος οΰτος είναι ό Γραμματικός 
Ωραπολλων, περί τοΰ οποίου άναφί- 
ρει καί ό Σουΐδας, καί αυτή είναι 
ή κοινωτέρα γνώμη, καί όμως οΰ· 
τος μόνον Ε λληνιστί συνε’γραψε καί 
οΰχί Αραβιστΐ* Αλλ’ ε’πειδή εις 
τούτο το σύγγραμμα δέν αναφέρει 
τς  ό'νομά του, τόν όνομάζουσιν υιόν 
τοΰ Ιιιδος, τόν όποιον καί ώς Αι
γύπτιον εκ τοΰ πυταμοΰ Νείλου έ· 
πιδετικώς Νείλιακόν καλοϋσιν1 ούτος 
συνεγραψεν εις Αιγυπτιακήν φωνήν 
ενα βιβλίον ιερογλυφικά έπιγοαφο’ - 
μενον, εις το όποιον εξηγούνται τά  
παρ Α ιγυπτίοις διά τής σχήμα το. 
γραφίας εγχάραττέμενα ζώα, ή ε ί 
δωλα διά των οποίων έαημειοναν τά 
πράγματα. 'Γοΰτο τό υιβλίον Φί
λ ιππός τ ις  τό μετεφρασεν εις ,τό 
Ελληνικόν, τό όποιον καί σώζεται· 
εξεδοΰη ίν  Πενετία Ελληνολατινιφΐ 
με τούς μύδους τοΰ Α’οώπου καί
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Γαβρίβυ, καί Ελληνικών παροιμιών 
το ΐ50ΰ. καί εν Παρισίοις τό 15φ8, 
καί 1551 . μετά σημειώσεων* εζη το 
230. VI. X.

ΩΡΙΓΕΝΗΣ, εγεννήδη εις τήν Α* 
λεξάνδρειαν το 1 8 5 .  Μ. X , κατή- 
γετο άπό γονείς ένδοξους χριστια
νούς 1 ό πατήρ του τον έδίδαξε τήν 
χριστιανικήν διδασκαλίαν* τήν ό* 
ποιαν ηκουε μέ ζήλον μεγάλο», κα! 
εντός ολίγοι* βφ9ασεν εις μίαν κα- 
τάστασιν, ώστε έ'καμνε διάφορα υ
ψηλά ερωτήματα πρός τόν πατέρα 
too, είς τά όποια μόλις έδύνατο ό 
πατήρ τοο νά τ?’ κόμη τάς λύσεις' 
μετά ταοτα ήκουσε Κλήμεντα τόν 
Αλεζανίρεα, καί τόν φιλόσοφον Αμ- 
μώνιον τό/ 2άκ;:αν καί ότε ό πα· 
ττρ του περί τά 202. επί Χευήρου 
ίπεφερε τόν μαρτυρικόν θάνατον ή
θελε καί αυτές μετά χαράς νά τόν 
άκολουθήση, σ:> ή μητηρ τοο με με
γάλη» βίαν δέν τον έμπο’διζε* καί 
έπειδή τά υποστατικά των ολα έ* 
δημεύΟησαν, ουτος διά του διδασκα
λικού επαγγέλματος ετρεφε την 
μητε'ρα του μέ εξ αδελφούς. Το 18. 
έτος της ηλικίας του άνεδεχξη τό 
σχολείο» τής Αλεξανδρείας μετά τήν 
φυγήν του Κλήμεντος, εις το όποιον 
μετεχειρίζετο καί τήν κοσμικήν φι
λοσοφίαν ά ζ  ε»κ οςγανον, δια νά 
εξχπλωση τόν χριστιανισμόν, άλλ’ 
επειτα παραιτ>.9είς άπο ταΰτην έ* 
δίδασκε μέ μεγάλον ζήλον τήν χρι
στιανικήν φιλοσοφίαν, ώστε οί « ε- Λ

ρισσο'τιροι των μχδητών του Ιλαδβν 
τόν στέφανον του μαρτυρίου* μεταξύ 
δέ τούτων ήσαν καί πολλαί παρθέ
νοι, κα! διά ν άποφύγιρ τήν βίαν 
τοΰ γάμου, ή κατ’ άλλους διά να 
άκολου5ησσ| τό ρητόν τοΰ Εδαγγε- 
λίου ευνούχισε τον εαυτόν του η διά 
των ιατρικών, ή μέ τήν μάχαιραν, 
και διά τούς μεγάλους κοπους του, 
υπομονήν καί γενναιότητα ώνοαάσΟη 
Αδαμάντινος ή Χαλκέντερος. Τό πα- 
ράδειγμά του έβίασε καί τους γε'- 
ροντας άκόαη νά τρε'χωσιν εις τα 
μαρτύρια. Μετά τόν θάνατον τοΰ 
Σευηρου άπήλδεν εις τήν Ρώμην, 
και έπεσκεύΟη τά : εκεί εκκλησίας, 
άλλ’ έβιάσΟη νά έπιστρίψη «ΐς τό 
σχολιϊον του συμπαραλαβών βοη9όν 
τόν Ηρακλήν μαδητην του διά να 
εχη καιρόν νά σπουδάζη καί τήν 
έοραΐ'κήν διάλεκτον. Μετά ταΰτ* 
εστάλη είς τήν Αραβίαν διά να 
κηρύξη, άλλ’ επεστρεψεν όγλήγωρ* 
διά νά άποφύγη τήν μανίαν τόΰ 
Καρακίλ,λα* »δεν άνεχώρηοεν είς τή» 
Καισσάεειαν τής Παλαιστίνης, οπού 
καί άνταμιόΟη μέ τόν επίσκοπον 
©εόκτιστον, καί Αλέξανδρον των
Ιεροσολύμων, οΐτινες τύν έχειροτό- 

1 \ ρ .  . . *νησαν και πρεσουτερον και τον έ 
στειλαν είς τήν Ελλάδα διά Υ« 
διορδώση μερικός αιρέσεις, αιτι»*{ 
άνεφύησαν. άλλ’ ό Αλεξπνδρείας Δη- 
μ.ήτριος παροργισδείς διά το ευνου
χισμοί σ*υνήΟροι« δύω συνόδους και 
όν κατεκρινε, **1 τςν εδίωξεν άπ°
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τήν Αλεξάνδρειαν, αύοός δΐ πορενθείς 
είς Καβάρειαν της Παλαιστίνης τό 
<ί31. ίσΰστησεν ίκε'ί το σχολεΐον του, 
καί Πολλοί τόν επεσκε'πτονβο, ιξώ ν 
ητον είς καί Γρήγορος ό θαυματουρ- 
γο'ς. Εις δε τον καιρόν του διωγμού 
των Χριστιοίνών ύπό Αλεξάνδρου και 
Χευήρο» καταφυγών εις Καισαρείαν 
της Καππαδοκίας εκρύπτετα [εκεί 
δίπδ μίαν παρθένον Ιουλίαν, ητις ο* 
φρόντιζε τά περ| τροφής του καί 
βιβλίων του' έκεϊθε» δε άπελθων εις 
τάς Αθήνας καί είς την Βοστραν, 
«ις τον σκληρόν διωγμόν τοΰ Δεκι- 
ου, εβάλθηεϊς φυλακήν καί ΰπίφερε 
γενναίως πολλά μαρτύρια. Απεθανε 
τό 253, ολίγον ύστερον μετά τον 
θάνατον τοΰ Δεκίου τό G9, έτος της 
ηλικίας του* ήτον εμπειρότατη εις 
την βείαν Γραφήν* συνεγραψεν υπέρ 
ταος 6000, ίχκλησιαστικά συγγράμ
ματα* άλλ ολίγα τινά μο\ον άπε- 
σώθησαν* τά σωζόμενά το» εΐναι. ά, 
βιβλία εξαπλά τά όποια εμπεριε- 
χουσι συνάΟροισίν τίνα των μετά* 
φοαστων της θείας Γραφής εις τρεις

* - , f ι Τ , .συλλογας ώιηρημενας, ων η πρώτη 
τετραπλή ονομάζεται, περιεχουσα 
τήν μετάφρασιν των έβδομήκοντα, 
η όε δευτε'ρά ίξαπλή, περιε'χουσα 
τό Εβραϊκόν με Εβραϊκά καί Ελ
ληνικά, ί  δε τρίτη οκταπλή περί·
ι , » , - ,*,εχουσα την πεμπτην και εκτην εκ. 
δοσ*ιν, τήν εν Ιεγχώ καί Νικοπόλει 
εύρεθιεσαν* άλλ’ κΰτη ή συνάθροισις 
εχάδη* Β'. Ιξηγητιχά; ό Ωριγένης

διά νά καταπείση τον μαθητή τον 
Αμβρόσιον συνε'γραψεν εξήγηοιν όλης 
τής θείας γραφής, έίς τήν όποιαν 
είχε, λε'γουσιν, 7 ταχογράφους, καί 
ενταυτω ελεγεν είς όλους καί εγοα- 
φον, ί κ  τούτων πολλά ολίγα απε- 
σώθησαν. γ ’ . κατά τοΰ Κελσου β ι
βλία 8 . μία υπεράσπισες τοΰ χρι
στιανισμοί!. Δ , Φιλοκαλλίαι, εκλο- 
γαί εκ των συγγραμμάτων του. Ε, 
όμολογίαι, τ  · Προτρεπτικός προς 
μαρτΰριον, Ζ . επιστολαί πρός Αφ
ρικανόν περί τής Βυσάνης. Η . διά
λογος, (ν', περί Εοκικών ονομάτων, 
I ’. έλεγχος κατά πασών των αιρέ
σεων, ΙΑ.', περί αρχών βιβλία 4· 
καί τινα άλλα αμφίβολα έξεδόθη- 
σαν άπαντα τά σωζομενα Ελληνο- 
λατινιατι ύπό Καρόλου Δελαροϋν εις 
τά Παρισια είς τόμους τρεις τό 
1733. κα! ΐ7 40.

ΩΡίΩΐί άπό τήν Αλεξάνδρειαν, έ 
γραψε συναγωγήν Αττικήν λε'ξεων.

ΩΡ1ΩΝ έτερος Θηβανός* οίτος έ- 
γραψεν ετυμολογικόν,

ΩΡΟΣ Μιλήσιος, Ιγραψε περί 
ετυμολογίας,

ΩΣΉΕ, υιός τοΰ Βιηρες, εζη είς 
τον καιρόν τοΰ Οζίου τό 82. Π. X. 
μέχρι τοί 72, Χαί επί Ιωθάμ, Α- 
χαζ, καί Εζεκίου, βασιλε'ων Ιούδαν, 
καί Ιεροβοάμ, δεύτε*ρου βασιλόως 
τοΰ Ισραήλ* εζησε περί τά 99, ετη* 
ή προφητεία του τίθεται πρώτη 
μεταξύ των ελασσονών Ποοφητών.

ΩΤΕΡΙΧΙΟΣ 2χππής, * τό γόνος,
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Γάλλος, Ι ιοοξος άντ,ρ τον βϊωνο’ς νίχν, “να τάρατ/ρήση την διάο*- 
του, ϊριατος γεωγράφο;, άςρονο’μος ο;ν τής Αφροδίτης- άλλ’ ύτιοστρε- 
και φυσικός θαυμάσιος’ τιεριηλθε φων άπε'θανε, χαΐ άφήκε σημειώσεις 
διάφορα με’ρη χάριν νέων άνακαλΰ- άξιολογοος των το’πων εκείνων, Ην- 
ψεων’ άεεε'ηλευσεν ε’ς την Καλιφορ- 5ει περί το Ι/ ^ ·  Μ, X,

ΤΕ Λ Ο Σ.
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‘ Ο Πανιερώτατος Αγιος Γορνο'βου. Κ· Νεο'φυτος· \ 2.
‘ Ο Πανιβρώτατος Αγιος Ανδριχνουπολεως. Κ. Γεράσιμος 2.
‘ Ο Πανιερώτατος Αγιος Αμααε/ας. Κ. Καλλίνικος. 2 ,
40  ΙΙανιερωτατος Αγιος Πρώην Τορνο’βου. Κ. Πανάρετο.;, 2 .
‘ Ο Πχνίερ. Αγιος. Προύσης. Κ. Χ:ύσαν9ος. 2 .
*0 Πανιερώτατος Αγιος Σερρών. Κ, Αθανάσιος. 2.
*0 Πανιερώτατος Αγιος Κεστεντηλίου. Κ. Αρτέμιος. 2.
‘ Ο Πανιερώτατος Αγιος Σοφίας. Κ. Μελε'τιος. 2.
‘ Ο Πανιερώτατος Αγιος Δημητριάδης. Κ. Μελε’τιος. 2.
*0 Πανιερ. Αγιος Ποο'εορος Γ. καί χωρ. Κ. Ματίαϊνς. 2.
‘ Ο Πανιερ. Αγιος Σαμμακοοίου. Κ. Ιερεμίας. 2 ·
‘ Ο Θεοφιλέστατος Αγιος Τραι'ανουτιόλεως. Κ. Ανδιμος Αγιοταφίτ. ί .  
40  Θεοφιλέστατος Αγιος Σεβαστουπο'λεως. Κ. Νεόφυτός. 3.
«Ο Θεοφιλέστατος Αγιος Εκίσκοιτος Χαταοόλων. Κ' Διονύσιος. , ·
‘ Ο Πανοσ. Πρώην Μ. Πρωτοσύγκελλος. Κ. ιωαννίκιος. 1«
‘ Ο Πανοσιώτ. Αρχιμανδρίτης Αγιοταφίτης. Κ. Θχδδαΐος. -I,
«Ο Πανοσιώΐ. Αρχιμανδρίτης Αγιοταφίτης. Κ. Πορφύριος· 1·
*0  Πανοσ. Αρχί'^οινί· Αγιοταφίτ. Καλλιουπολ. Κ. Γαβριήλ, J .
<0 Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Αγιοταφίτης. Κ. Θουκυδίδης, 1*
‘ Ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης. Κ. Βενιαμίν Μαυρομμάτης. ·*■
‘ Ο Πανοσ. Εφημε'ρ, της τοϋ Χ· Μ- Εκχλησ, Κ. Κύριλλος Βυζάντιος. 1*.



«Ο Πανοσ. Προεις, της Ιερχς ίϊκκλησ. Αγ. Δημ. εις Ευλ· Κ.Γαβριήλ ^ ;

*0 Ηανοσ» Εφημ. τής εν Νεοχ. Ιερ.Εκχλ. Αγ. Γεύρ. Κ. Βενε'δ>χτος. 1 .
«Ο Πχνοσιολ, Αρχιδιάκονος τ ιν  Σεβ. Γ. Εφιτ. Κ.. Κύριλλος» 1*
*0 Πχνοσιολ. Ιεοοδιάκονος. Κ. Συνε’σιος.
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Ιωάννης Μεντζελοποιιλος Six την iv
Σταυροδρόμι» Σχολήν, 1 .
Ιωάννης Μεντζελοπουλος. 1,
Δ . Μπαμπάσης. , 1,
Γεώργιος Πετροκοχκινος. 1.
Ο Επτανηοιος Σύνδεσμος. 10;
ϊήσιμος Ιίχληγάς ΚεφαληναΤος. 1. 
Σπυοίδων Πανχ; Κεφαλ,ήναΐος. 1.
Κοσμότος Φωκάς Κεφαληνχΐος. 1.
Σπΰρος Κ. Φρχγγόπουλος Κεφαλ. 1. 
Σιτύρος Λ. Π. Δημ. Κεφαλ. 1.
Λντών. Κρααϋς Κεφαληναΐος. 1,
Γεώργιος Καραντίνες Κεφαλ. 1.
ϊίΧιας Κοπριώτης Κεφαλήν. I.
Θωριάς Σβορωνος Κεφαλήν. 1 .
Σπυρίδων Πεταλχς. 1.
Ιΐαναγιώτης Πχτιαδο’ίΙΟυλο;. 1.
Γεώργιος Ανίρε'ου Μαυρογιάνης. |.
Διονύσιας. Π- Δελαπάρτας. I.
Ανδρεχς Γ. Μοοοοίρηε. 1
Βασίλειος Ασκληπιάδης. 1.
Διονύσιος Ν. Κουντόύρης. 1.
Βεώργιος Ιγγλεσης. 2.
Α. Βχχάροφ. I.
Φ. Κουρχουμελης Κεφ- Ιατρός. ϊ·
Πχναγής Κούπας. I.
Κωνςαντϊνος Ιγγλε’σης. 1.
Ζαχαρίας Ροσο’λυμος Κεφαλ. J .
Γρηγόριος Κατακάτζουλας, I.
Πχναγής Δελ.άβος. 1.
Σπυρίδων Λ. Κοκο'λης. 1.

Ιωάννης Αργανχς. I*
Κωνστας Παππάς. * ί.'

Οί b Τ^γαρόγω.
Αλέξανδρος Φωκάς. I-
Ιωάννης Π- Δελλαπο’ρτας. 1.
θεοδώρα Βαφέας. “ 1 .
Αλεξάνδρα Σχαρκίλη. I .
Νικόλαος Αλχφοΰζος. 1.
Ο Μυςικός του Κολλεγ. Δ. Λ«μ. 1. 
Μιχαήλ. Β. Κοΐμπας. I ,
Μιχαήλ. Ζ. Καρασπάσοφ, 1.

Ot Ιν Σύρω.

Διά τήν βιβλιοθήκην του εν Ερριοο-
• f * *πολει γυμνάσιου ή Εφορεία. I.

Γεώργιος Δ· Ρήγας. I .
Β. Γ>. Δοντχς. 1.
Γεώργιος Ν. Μαντζαβΐνος. ί.
Γεώργιος Δ, Γοδοκανάκης. ί .
Δηριήτρεος Γριχάσω- ] .
Νικόλαος Βρυόνης. χ.
Φρχντζεσκος Γ. Σαλ,άχα. 
Κωνσταντίνος Π. Μονσούοης. /.
Αντώνιος Νιχολαΐδης. I .
Φωτιενος Γ- Σεοδάρης. 1.
Κωνςαντΐνος Μαρκόπ. Ιατρός, 
©εοχαράχης Μαλαίας,
Κων<ς αν τίνος Παπαδοοχχς. 1.
Σωτήριος Καλλιάδ- Μ- ΠοατΑ. I.
Δημήτρ’,ος Κχλλιαδης· 1 .

to
 Μ
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Αντώνιος ϊωάνν'οιι Φερής. 3 .
/Νικόλαος Β. Παπάζογ) ους. 5.
Χατζΐ Σέργιος Σερόάρης, I.
Κωνσταντίνος Καμάρας, 1.
©εοδωρος Apt στοκ. Sιδάσκ. της έν 

..Εολοπόρτα Ελληνν Στολής, 1.
Λουκάς *Βουδούρης. I,
Η Ελλ; Σ^ολή της Χάλκης, i .
Ζαχαρίας Ζαχάροβ. 1,
Ιωάννης Μεζίκη.;. 1.
Ανδρϊας Δαμασκηνός I.
Μιχαήλ Σ, Δανεζης. 1,
Αριστείδης Κ«στρ·.νό;. I.
Κωνσταντίνος Ε*ν ύπουλος. 1
J.Iν J λ ,r ©. Κανα «ύπουλος., I.
Δημήτρ. Εμμανουήλ Τερεζίμπ. 1.

,Ε· Μπονσν.ε -Νουϊρύ. I .
Νικόλαος Παπάζογλου". . 1.

Σύλλογος των έν ΙΘάκιρ ιριλομού·
σων Συνδρομητών.

Ο Ιθακήσιος Πχΐσιος Καραβ. 2.
Ιάκωβος Ιερεύς Σταδάτος. I’
Σπυρίδων Ζαβός ΝομοΟετ ς̂. 1,
Ανδρ. Δρακούλης Νομοδέτης. I,
Γεώργ. Βλασόποολος Νικολάου, I.
Κπυρίδων Δενδρινος Σπνρίδ. I,
Μιχαήλ Πάίζης Κωνσταντίνου. I.
Ιωάννης Αενδρ. Ανδρε'οιι. 1.
Λναςάσιος Ιναραβ. Δικυςής. ι·
Νιχο’λαος Καραβ. Ιωάννου. ι·
Βασίλειος Kapko* Ιωάννου. 1..
Ιωάννης Καραο. Ανα!<α,σίου. 1.
Διονύσιος Καραβ. Γρήγορίου. I.
Φώτιος Καρα€· Δραγανέγ&υ. ι,

• Ρ «Μ ν 'Ιωάννης Καρασ . Θωμά. ι .
Ηαγγε'λης Καραβ· Ανα?ασίρυ> I*
Γαβριήλ Καραβίας, 3»
Ιωάννης Καραβ. Παροδής. Ι>
Γεώργιος Καραβ, Τζεμπε'ρης. *·
Γεράσιμος Καραβ* Γρίβας. 
Κωνσταντίνος Καραβ, Ζαμπελ. 1*
Δημήχριος Μαρούλης. Ι·
Ευστάθιος Ροδίτης. Ι#
Μικελάκης Ροδίτης. ®*
Χαράλαμπος Ζ*βογιάνης. Ι·
Σπυρίδων Ζχβογιάνης. ί
Βασίλειος Χανταρίας.
Κοσμάς Τανταρίας. 3'
Σταμάτης Δενδρινάς. 3·
Παναγής Δενδρινος. 3.
Ηωνςαντϊνος Δρακούλης. ■·
Ανδρόας ΙΙιρος. I.
Γεράσιμος Βλ«&όπ.' Διονϊσίοο: Ι·,
Ανδςεας Δενδρινος. 1.
Γιακουμής Χαλ.ικιοπουλο;· I .
Σπυρίδων Δενδρινος Τζάνης. 1 .
Γεώργιος Κυπαρίσης. 1.
Νικόλαος Αλιδίνής. 1.
Πκναγής Πουλιεζος Νικολάου. I*
Γεώργιος Τζαπραλής. , I .
Χρύςος Πεταλάς Χζανάτος, 1.
Θεμιστοκλής Πεταλάς Μάράτ. I.
Στε/αανός Πεταλάς Θεοριλάτ. X.
Ευθύμιος Μακρύς. 3·
Αλε'ξανδ, Πετ. Μαράτος. ' ι ,
Νικόλαος Γαυτόπουλος. Η
Αλιοίζης Δενδρινος. 1*
Ιωάννης Φερέντίνος, I.
Γιχκουμής ΠοταμιάνΟς. 3.


