
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΩ

Τά ονόματα ολίγων μόνον νομοθετών τής αρχαϊκής εποχής περιελήφθησαν 
εις την ιστορίαν. Δτιναταί τις να ειπη ότι ή έπιβιώσασα δόξα αυτών έξηρτήθη 
από την έ'κτασιν τής διασωθείσης παραδόσεως. Τοΰτο ισχύει διά τον Σάλωνα καϊ 
τον Λυκούργον, ο'ίτινες άμφότεροι ετυχον μιας εκτενούς βιογραφίας υπό τού Πλου
τάρχου. Δι’ άλλους νομοΌέτας, όπως τον Χαρώνδαν τής Κατάνης ‘, τον Ζάλευκον τής 
Λοκρίδος 1 2 3, τον Πιττακόν τής Μυτιλήνης \ τον Άνδροδάμαντα τού Ρηγίου 4, τον Φι
λόλαον τής Κόρινθου 5 υπάρχουν διεσπαρμένα ανέκδοτα περί τής αύστηρότητος ή 
διαφόρων άλλων ιδιοτήτων των νόμων αυτών. Έφ’ όσον τό έ'ργον αυτών είναι 
άπαξ γεγενημένον έκ τής ανάγκης μιας ώρισμένης καταστάσεως, άνεθεωρήθη κατά 
την έξέλιξιν τών αιώνων, ώστε δεν άπέμεινε πολύ από την πρωταρχικήν νομοθε
σίαν αυτών- πολλάκις έπέζησε μόνον ή άνάμνησις, ιδιαιτέρως νόμων θεωρουμένων 
ώς περιέργων.

Έκ τών αρχαίων νομοθετών εις νομοθέτης όστις άπαξ καϊ μόνον άναφέρεται 
και δη εις εν χωρίον τού Ηρακλειδου του Ποντικού, ό ’Αριστείδης έκ Κέω, έ'μει- 
νεν απαρατήρητος: ’Αριστείδης έπεμελεΐτο γυναικών ενκοσμίας (FHG II 215, άπόσπ. 
IX, 3). Ύπετέθη υπό τών εκδοτών ότι τό όνομα αυτού ήτο εσφαλμένη μεταγραφή 
τού ονόματος Άρισταίου, όστις όμως, ώς έμφαίνεται έκ τού προηγουμένου χω
ρίου, άναφέρεται ώς μαθητής τών Μουσών εις τήν μελισσουργίαν και τήν κτηνοτρο
φίαν καϊ ανήκει ώς έκ τούτου εις τήν μυθολογικήν έποχήν. Άλλ’ έφ’ όσον κατά 
τά άλλα τώ αποδίδονται νόμοι, οϊτινες είναι προσφιλείς εις τήν νομοθεσίαν τής 
άρχαϊκής έποχής, δεν ύφίσταται ούδεμία αιτία ϊνα άμφισβητηθή ή ορθή παράδο- 
σις τού ονόματος Άριστείδου.

Ό Ισοκράτης αναφέρει έν τώ Αίγινητικώ (13 ελ) ότι οί νόμοι τής Κέω 
παρελήφθησαν παρά τών Σιφνίων6: λαβ'ε δή μοι και τον Κείων νόμον, καθ’ δν 
ημείς ίπολιτευόμεϋ'α. Πότε συνέβη ή εισαγωγή τής νομοθεσίας δεν π?ιηροφοροΰ-

1 διοδ. XII 11, 4. ΑΡΙΣΤ. Πολ. 12, 9, 1274. koheer- 

ziebarth, Stadtrecht ν. Gortyn, 91. μ. muhl, Die 
Gesetze Zaleukos und Charondas, RE III, 2182. 
busolt, Gr. G., I' 426.

2 ςτραβ. VI 260. ΕΥΣΕΒ. 662. busolt, 276. meyer, 

Gr. G. II 567.

3 busolt II' 477. meyer II 635. RE XX, 1862.

4 ΑΡΙΣΤ. Πολ. II 12, 1274 b.

5 diees-kranz, Vorsokratiker I, 398. RE II, 2787. 
19, 2510.

6 Λαμπρά άνάλυσις τοϋ Αίγινητικοϋ τοϋ Τσοκρά- 
τους υπό τοϋ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. μαριδακη έν Σΰμμικτα 
Στρέϊτ, 575. Πρόκειται περί νόμων περί διαθηκών καί 
υιοθεσίας. Διά τήν παραλαβήν καί εφαρμογήν τής νο
μοθεσίας μιας πόλεως υπό άλλης πβλ. Sylloge *, 344. 
michel, 34. Ε. weiss, Gr. Privatrecht I, 8
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μέθα. Άλλ’ εις μή αττικός νόμος δεν ή το δυνατόν νά είσαχθή είς μίαν νήσον 
τών Κυκλάδων εΐμή κατά την προ τής αθηναϊκής συμμαχίας εποχήν.

"Εν χωρίον τοΰ Πλουτάρχου, Περί γυναικών αρετής XII 249, εξυμνεί την 
εξαιρετικήν ήθικότητα τών νέων και παρθένων τής Κέω κα'ι καταλήγει είς την 
έξακρίβωσιν : κεφάλαιον δε τής ευταξίας τών γυναικών το μήτε μοιχείαν μήτε
φθοράν άνέγγυον ετών επτακοσίων μνημονεύεσύαι παρ’ αύτοϊς γενομένην. ’Ιδιαι
τέρας σημασίας είναι ή ακριβής χρονολογία τών 700 ετών αντί μιας γενικωτέρας, 
ήν θά ήδύνατο νά άναμένη τις είς τήν περίπτωσιν ταύτην, και τοϋτο διότι μία 
ακριβής χρονολογία δύναται νά άναφέρηται μόνον είς εν ώρισμένον γεγονός, δ εν 
προκειμένω εΐχεν ώς ακολουθίαν τήν ευταξίαν τών γυναικών, δη?αχδή μίαν νομο
θεσίαν. Αΰτη δε ή νομοθεσία είναι εκείνη ήν αναφέρει ό Ηρακλειδης : ’Αριστεί
δης έπεμελεΐτο γυναικών εύκοσμίας. Έκ τούτου δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τήν 
νομοθεσίαν τοΰ Άριστείδου είς τά έ'τη περί τό 600 π. X.

Τά υπό τοΰ Ηρακλειδου άναφερόμενα είναι πολύ συνοπτικά καί περιλαμβά- 
νουσιν έκ τής νομοθεσίας, ήτις φυσικώς έπεξετείνετο έφ’ δλων τών κλάδων τής 
ανθρώπινης συμβιώσεως, μόνον τά κατά τον έ'να ή τον άλλον τρόπον χαρακτηρι
στικά σημεία:

FHG II 215, άπόσπ. IX, 3: Αριστείδης έπεμελεΐτο γυναικών εύκο
σμίας. Καί το παλαιόν ύδωρ επινον οί παϊδες, καί αί κόραι μέχρι γάμου. 4.
Έπί δε τοίς τελευτώσιν ούδέν έστι πένθος εν άνδράσι περί έσϋήτα ή κουράν 
μητρί δε, νέου τελευτήσαντος, ενιαυτός. 5. Οϋσης δε υγιεινής τής νήσου καί 
εύγήρων τών άνϋ'ρώπων, μάλιστα δε τών γυναικών, ου περιμένουσι γεραιοί 
τελευτάν, άλλα πριν άσΰενήσαι ή πηρωϋήναί τι, οί μεν μήκωνι, οί δε κώ
νειο) εαυτούς έξάγουσιν.

Ό νόμος περί γυναικών εύκοσμίας εξασφαλίζει, δπως είς έκάστην νομοθεσίαν, 
τήν συγκράτησιν τής οικογένειας. Δυνάμεθα νά συνδυάσωμεν μετά τούτου τό 
παρά τοΰ Αθηναίου XIII 610d έκ τής ιστορίας τοΰ Φυλάρχου άναφερθέν: εν 
ταϊς Κείων πόλεσιν ούτε εταίρας ούτε αύλητρίδας ίδεΐν έστι. "Ομοιος νόμος τών Λο- 
κρών περί χρηστών ήθών τών γυναικών, μία κατάστασις ήτις δεν έννοεΐται άνευ 
αύστηροΰ νόμου, αποδίδεται είς τον Ζάλευκον (Διοδ. XII 21).

Ό νόμος, δστις έπέβαλεν είς τούς νέους τήν ΰδροποτίαν προ τοΰ γάμου, υπεν
θυμίζει ένα δμοιον νόμον είς τήν Μασσαλίαν καί τήν Μίλητον, ένθα ή άπαγόρευσις 
τής οίνοποτίας γενικεύεται διά τάς γυναίκας πάσης ηλικίας (Θεοφρ. Άπόσπ. 117. 
Αθην. X 429a. ΑίΛΙΑΝ. Ποικ. [στ. II 38: Νόμος καί ούτος Μασσαλιωτικός, γυναί
κας μή δμιλεΐν οΐνω, άλλ’ ύδροποτεϊν πάσαν γυναικών ηλικίαν).

Τό πένθος τών άνδρών καταργεϊται έντελώς. Διά τάς γυναίκας τό πένθος 
έπιτρέπεται είς περίπτωσιν θανάτου μικρού παιδιού, καί τούτο διά τό διάστημα 
ενός έτους. Είναι πρόδηλον δτι ούδεμία ιδιαιτέρα σημασία δίδεται διά τον θά
νατον ενός ένηλίκου υπό τήν έννοιαν ενός γεγονότος δ νά δικαιολογή τήν πέν- 
θιμον περιβολήν. Τό αντίθετον δμως συμβαίνει διά τον θάνατον ενός παιδιού είς
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μικράν ηλικίαν. Αυτή ή διάκρισις παρέχει την έξήγησιν: ό ενήλικος εισέρχεται μετά 
τον θάνατον εις τον κύκλον τών ηρώων, καθίσταται ήρως, ούχι όμως τό μικρόν 
παιδίον. Διά τούτο ό θάνατος τού ενηλίκου δεν δύναται νά άποτελέση αιτίαν 
πένθους. Δεν είναι βεβαίως τυχαΐον τό δτι ό μέγας ποιητής δστις έξέφρασεν αυτήν 
τήν ιδέαν δι’ απλών λέξεων, αιτινες δμως ανυψώνουν τον ακροατήν ύπεράνω τού 
πένθους, ό Σιμωνίδης, κατήγετο εκ τής Κέω και έ'ζη εκεί:

Τών εν Θερμοπύλαισι ύάανόντων 
ευκλεής μεν ά τύχα, καλός δ’ ό πότμος, 
βωμός δ’ δ τάφος, προ γόων δε μνάστις, ό 
δ’ οίκτος έπαινος.

Όμοιον νόμον συναντώμεν παρά τοΐς Λοκροΐς: Παρ’ αύτοΐς υδύρεσίλαι ούκ έστιν 
επί τοΐς τελευτήαασιν, άλλ’ έπειδάν έκκομίσωσιν, ευωχούνται (FHG II 221, άπόσπ. 
XXX, 2).

Είς τον νόμον περί αυτοκτονίας τών γερόντων δ νομοθέτης φαίνεται ΰπερ- 
βαίνων τά δρια τής ανθρώπινης εξουσίας, περιορίζων τήν διάρκειαν τής ζωής ενός 
πολίτου. Οΰτος πρέπει νά εξαφανίζεται, μόλις αί πνευματικά! και αί σωματικά! δυ
νάμεις αυτού δεν δύνανται πλέον νά ήναι ώφέλιμοι είς τήν πολιτείαν.'Ως δριον θεω
ρείται τό εξηκοστόν έτος τής ήλικίας του (Στραβών, X 486: προσέττατε γάρ, ως 
έοικεν, ό νόμος τούς υπέρ εξήκοντα έτη γεγονότας κωνειάζεσ&αι). Τότε εν τή έκ- 
τελέσει τού τελευταίου καθήκοντος του, ό γέρων πίνει τό κώνειον έν κύκλω συγ
χρόνων πολιτών, οϊτινες συνέρχονται ώς διά μίαν οικογενειακήν εορτήν, Αιλιανος, 

Ποικ. ίστ. III 37: Νόμος έστί Κείων, οί πάνυ παρ’ αύτοΐς γεγηρακότες, ώσπερ επί 
ξένια παρακαλοΰντες εαυτούς ή επί τινα έορταστικήν ϋυσίαν, αυνελϋόντες καί στεφα- 
νωσάμενοι πίνουσι κώνειον, όταν έαυτοΐς συνειδώσιν δτι προς τά έργα τά τή πατρίδι 
λυσιτελοΰντα άχρηστοί είσιν, ύποπληρούσης ήδη τι αύτοΐς καί τής γνώμης διά τον 
χρόνον.

Έδώ επίσης συναντώμεν ιδίαν υπερηφάνειαν εναντίον τού θανάτου: ή διά- 
θεσις είναι έορταστική.

’Ήδη είς τήν αρχαιότητα έθεωρήθη δ νόμος οΰτος ώς οικονομικόν και 
άναγκαΐον μέτρον, διότι οί άνθρωποι ήσαν λόγω τού υγιεινού κλίματος τής νή
σου μακρόβιοι κα! ήτο δυνατόν ένεκα τούτου νά δημιουργηθώσι δυσκολίαι διά 
τον επισιτισμόν. Ή έξήγησις δμως αΰτη δεν ικανοποιεί ημάς διότι πολλάκις ύπήρ- 
χον λιμοί χωρίς νά έχη έκδοθή ούτε καν αναγκαστικός νόμος τοιούτου περιεχο
μένου. Άλλ’ ή αιτία δηλούται ευκρινέστατα: δ πολίτης πρέπει νά εξαφανίζεται 
καθ’ ήν στιγμήν παύει νά είναι χρήσιμος είς τήν πολιτείαν. Ή αιτία είναι δη
λαδή κοινωνικής και πολιτικής φύσεως και πρέπει νά άναζητηθή είς τήν εσωτε
ρικήν κατάστασιν τού τόπου κατά τήν εποχήν τού νομοθέτου.

Κατά τον 7ον αί. π. X. είς τήν Κέων, δπως και αλλαχού, ή κτηματική πε
ριουσία αποτελεί τήν βάσιν τής κοινωνικής και πολιτικής τάξεως. Τό μέγεθος τής 
αγροτικής περιουσίας και τών εξ αυτής εισοδημάτων ρυθμίζει τά δικαιώματα
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τοϋ πολίτου καί ή κατοχή των αξιωμάτων συνδέεται μετά μιας ώρισμένης περιου
σίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή έκτέλεσις τής εξουσίας εύρίσκετο είς τάς χεΐρας 
τών ολίγων, τούτέστι των μεγακτημόνων. Οί πολΐται, οϊτινες δεν άνήκον είς 
αύτήν την τάξιν — καί ούτοι ήσαν ή πλειονότης—, εκαλούντο μόνον διά τήν έπικύ- 
ρωσιν τών υπό τών ολιγαρχικών αρχών ψηφισθέντων νόμων. Φυσικόν ή το νά δη- 
μιουργηθή έκ τής τοιαΰτης κοινωνικής διαιρέσεως μία άντίθεσις μεταξύ τών πλή
ρως δικαιούχων πολιτών καί εκείνων οϊτινες έκέκτηντο ώρισμένα μόνον δικαιώ
ματα ήτοι τοϋ δήμου.

Ή άντίθεσις αΰτη ήδύνατο νά καταστή όξυτέρα δεδομένου ότι είς τάς ολι
γαρχίας δημιουργεΐται ευκόλως μία εκτελεστική εξουσία ύπεργήρων, οσάκις οί αρ
χηγοί τών εύγενών παρέμενον είς τήν εξουσίαν άνευ ορίου ηλικίας. "Οταν ή κα- 
τάστασις κατέληγεν είς στάσιν τοϋ δήμου εναντίον τοϋ όλιγαρχικοϋ καθεστώτος, οί 
ολιγαρχικοί προσεπάθουν νά κατευνάσωσι τον δήμον διά παραχωρήσεων. Είς σο
φός, όστις άπέλαυε τής εμπιστοσύνης άμφοτέρων τών παρατάξεων, άνελάμβανε 
τή προσκλήσει αυτών τό έ'ργον μιας νομοθεσίας, ήν αί αντίθετοι παρατάξεις ύπέ- 
σχοντο έκ τών προτέρων νά παραδεχθώσι. Ούτως εύρίσκομεν τον Ζάλέυκον παρά 
τοΐς Λοκροΐς (662 π. X.), τον Χαρώνδαν (650 π. X.), τον Πιττακόν είς τήν 
Μυτιλήνην, τον Σόλωνα είς τάς ’Αθήνας. Είς αυτήν τήν σειράν πρέπει νά κατα- 
ταχθή καί ό Άριστείδής.

Ό νομοθέτης ήδύνατο βεβαίως νά καθορίση εν όριον ηλικίας 1 διά τήν πα
ραμονήν τών αρχόντων είς τήν εξουσίαν, άλλ’ είχε νά αντιμετώπιση τήν πολιτι
κήν φιλοδοξίαν, τά ατομικά συμφέροντα καί τάς ποικΛοτρόπους ύπεκφυγάς τού 
νόμου. Ή λύσις τήν οποίαν δίδει — πιθανώς είναι ό ’Αριστείδης — είναι μεν ρι- 
ζοσπαστικωτάτη, άλλ’ αποκλείει πάσαν υποτροπήν τοϋ νόμου, διότι κατά διάρ
κειαν ζωής εξήκοντα ετών καί μόνον δεν δύναται ή πολιτική δράσις είς τήν υπη
ρεσίαν τής πόλεως νά ΰπερβή τά τριάκοντα έτη.

Περί τοϋ ότι ό νόμος προέρχεται εξ εθίμου ό εύρίσκομεν είς πρωτογόνους τινάς 
φυλάς τής Σαρδηνίας καί τής Κασπίας2, δεν δύναται νά ύπάρχη ούδεμία αμ
φιβολία3. Είναι όμως άπίθανον ότι ή μορφή τοϋ νόμου τής Κέω ήτο ως παρα- 
δέδοται. Έάν παραβάλωμεν τον νόμον τής Μασσαλίας4, ένθα κατόπιν έξετάσεως 
τών ιδιαιτέρων περιπτώσεων ή Βουλή τών Έξακοσίων ήδύνατο νά δώση είς τον 
αίτοϋντα τήν άδειαν όπως αύτοκτονήση, θά έννοήσωμεν ότι ό νόμος τής Κέω 
δεν ήδύνατο ή νά είναι όμοιος. Καί πράγματι ό 'Ρωμαίος Valerius Maximus, 

όστις κατά τό 27 μ. X. έπεσκέφθη τήν Κέων, ένθα κατέστη αύτόπτης μάρτυς αυ
τοκτονίας, αναφέρει δε είς τήν λεπτομερή καί ψυχολογημένην διήγησιν τής αυ
τοκτονίας τής γραίας, ότι αΰτη προέβη είς τήν αυτοκτονίαν κατόπιν δημοσίας έξη- 
γήσεως τών σκέψεων, αϊτινες ήγαγον αύτήν είς τήν άπόφασιν ταύτην5. Ή αύ-

1 Πβλ. ΗΡΑΚΛ. γιοντ., FHG II 222 άπόσπ. XXXI: (schmidt). Ελληνικά 5,1932, 351 κέ. (μεγας). rohde,

Νόμος 6ε ήν Χαλκιδεϋοί μή αρξαι μηδε πρεσβενσαι νεώ- Gr. Roman *, 247.
τερον ετών πεντήκοντα. 4 VAK. MAX. II 7.

2 ΑΙΑ. Ποικ ίστ. IV 1. 5 val. max. II 8 : reddita ratione civibue our exce-
3 Neue Jahrb. f. klass. Alt. 11, 1903, 617 κέ. dere vita deberet' πρβ. RE II a 1135. ’Άλλως hirzel
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τοκτονία των γερόντων είς Κεών ήτο λοιπόν εκούσιος μεν, ως ήτο και εις την 
Μασσαλίαν, άλλ’ ήδύνατο να έκτελεσθή μόνον μετά την άδειαν της πόλεως, τής 
οποίας ό πολίτης άπετέλει μέρος κα'ι κτήμα. Ό νομοθέτης αναγνωρίζει την περίπτω- 
σιν, καθ’ ήν ό πολίτης λόγω τής ηλικίας—τίθεται ως κατώτερον δριον τό εξηκοστόν 
έτος — δεν δΰναται πλέον να προσφέρη τάς υπηρεσίας αύτοϋ είς την κοινωνίαν 
και βαρέως φέρει την αδυναμίαν νά μετέχη τής εμπράκτου ζωής τής πόλεως. Είς 
αυτόν ό νόμος παρέχει τό δικαίωμα νά ζητήση την έλευθέραν έξοδον έκ τής κοι
νωνίας, προσφέρων ούτως ύστάτην υπηρεσίαν είς αυτήν.

Διά τοϋ νόμου τούτου, προϋποθέτοντος παρά τοΐς πολίταις βαθυτάτην έννοιαν 
των καθηκόντων αυτών, έπετυγχάνετο καί μία άνανέωσις τής αρχηγίας τής εξου
σίας υπό άνδρών νεωτέρας ηλικίας καί ή έκ τούτου χρησιμοποίησις διά την πό- 
λιν τών μη άξιοποιηθέντων νέων.

Οί νόμοι ιδιωτικού δικαίου, οΐτινες ώς έκ τούτου κεΐνται έκτος τής πολιτι
κής έπιρροής, ισχύουν είς την Κέων ακόμη κατά τον 4ον αί. όπως καί είς την 
Σίφνον καί πιθανώς καί είς άλλας πόλεις τών Κυκλάδων1.

Είς τοιοΰτος νόμος τοϋ Άριστείδου είναι ό τής ταφής, σωζόμενος είς μίαν 
επιγραφήν τοϋ τέλος τοϋ 5ου αίώνος π.Χ. (IG XII 5 άριθ. 5932).

Οί'δε νόμοι, περί τώγ καταφϋτμένων κατά | τάδε ϋήπτεν τον ϋ'αν όντα' εν έμα- 
τίοις τρ \ ιοί λενκοΐς, στρώματι και ένδνματι και έπιβλέματι—έξεναι δε και έν έλάσ- 

5 σοσι— μ'έ πλέονος άζίοις τοΐς τριοί εκατόν δρα χμέων έχφέρεν δε έγ κλίνηι 
σφηνόποδι κ | αί με καλύπτεν τα δολοσχερέα τοΐς εματ \ ίοις’ φέρεν δε οίνον έπ'ι 

10 τό σήμα με πλέον | τριών χών και έλαιον με πλέον ενός, τά δέ || άγγεϊα απο- 
φέρεσι)αι. Τον ι} αν όντα φέρεν | κατακεκαλνμμένον σιωπήι μέχρι έπ'ι, τό | σήμα. 
Προσφαγίωι χρέσϋ'αι κατά τά πάτρι \ α. Τήγ κλίνην άπό τον σήματος κα'ι τά 

15 στρώ ιιατα έσφέρεν ένδόσε, τήι δε νστεραίηι άι ποραίνεν την οίκίην έλεύϋερον 
{λαλάσση '· ι πρώτον, έπειτα δε ύσώπωι οίκητήρια άπ αν τα/ έπήν δέ διαρανϋήι, 
καθαρήν έναι την οίκίην και ϋύη ϋνεν έφίστι α. Τάς γυναίκας τάς ίούσας έπ'ι 

20 τό κήδος μέ | άπιέναι προτέρας τών άνδρών άπό τοϋ || σήματος. Έπ'ι τώι ϋ'ανόντι 
τριηκόστια μέ | ποιέν. Μέ ύποτιϋ'έναι κύλικα υπό τήγ κλί | νην, μεδέ τό ϋδωρ 
έκχέν, μεδέ τά καλλύσμα | τα φέρεν επί τό σήμα. "Οπου αν ϋ'άνηι, έπήν έ 

25 ξενιχΰ’ει, μέ ίέναι γυναίκας προς τήν οί κίην άλλας έ τάς μιαινομένας· μιαίνεσϋ· αι 
δέ μητέρα καί γυναίκα καί άδελφεάς κ αί θυγατέρας- προς δέ ταύταις μέ πλέον 
π\έντε γυναικών παϊδας δέ τών Ουγατρών κ άνεψιών άλλον δέ μεδένα. Τούς 

30 μιαινομέ\νους λονσαμένονς...................  ϋδατος χΰσι καθαρούς έναι............

‘Ο νόμος αυτός προσπαθεί νά έπαναφέρη τά έθιμα τής ταφής είς άπλοϋς τρό-

έν Arch. f. Rel. 11, 461, ι καί 462,3. Πρβλ. α. 7δ μοιος νόμος αποδίδεται είς τον Δράκοντα ή τόν Σάλωνα 
κέ., 243 κε., 417 κέ. (διογ, λαερτ. I 56. ΗΡΟΔ. II 177 [=διοδ. I 77]). Πρβλ.

1 Πιθανώς ανήκει είς τήν νομοθεσίαν τής Κέω καί eipsius, Attisches Recht, 1905, 354. 
δ υπό τοΰ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περί φυγής (de exil.) 7,602a 2 Πβλ. Sylloge3, 1218. Inscr. jurid. I 10. michel,

μνημονευόμενος νόμος τής Σερίφου περί αργίας. "Ο- 302 άριθ 398.
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πους καταργών την πολυτέλειαν καί την έπίδειξιν. Ή λαμπρότης τών έπιδεδειγμέ- 
νων νεκρικών ενδυμασιών, ή ποσότης τοϋ παρά τον τάφον έκχεομένου ελαίου καί 
οίνου, το πλήθος τών μοιρολογητριών, άπαντα ταΰτα άπετέλουν διά τάς πλού
σιας οικογένειας ζήτημα γοήτρου. ’Αλλά κατ’ αυτόν τον τρόπον ούχί μόνον κα- 
ταναλίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά καί μέγας αριθμός εργασίμων δυνά
μεων, προ παντός γυναικών, άφαιρεΐται εκ τής καθημερινής οικονομικής ζωής. 
Ή έπανάληιψς τών τελετών είς τούς τάφους την τρίτην, την ένάτην, την τρια- 
κοστήν καί μετά έν έ'τος ηΰξησαν τό άτοπον τούτο. ’Επί τών σημείων τούτων 
άρχεται τής άντιδράσεως αυτού ό νομοθέτης. 'Ορίζει τον αριθμόν καί την τιμήν 
τών ίματίων, άτινα δίδονται είς τον νεκρόν είς τον τάφον, ορίζει τον τύπον τής 
κλίνης ήτις χρησιμοποιείται ώς φορεΐον, καθορίζει καί τό ακριβές μέτρον τού 
ελαίου καί τού οίνου δ φέρεται είς τον τάφον, διατάσσει νά έπαναφέρωσι τά 
χρησιμοποιηθέντα αγγεία, τό φορεΐον καί τά καλύμματα. Ό αριθμός τών γυναι
κών, αϊτινες δικαιούνται νά λάβωσι μέρος είς την κηδείαν, καταβιβάζεται είς τό 
έλάχιστον, περιλαμβάνων μόνον τούς εγγύς συγγενείς καί εν κατηγορηματικόν 
«άλλον δε μηδένα» αποκλείει πάσαν έξαίρεσιν. Γενικώς μνημονεύονται αί γυναί
κες. Οΰτω δεν επιτρέπεται είς αΰτάς νά άπομακρυνθώσι τού τάφου προ τής άνα- 
χωρήσεως τών άνδρών. Ό έντονος ολοφυρμός καθ’ οδόν προς τον τάφον καί ώρι- 
σμένα δεισιδαίμονα έθιμα, άτινα δυνατόν νά έκτελεσθώσι μόνον υπό τών γυναι
κών, ώς ή μεταφορά τών σαρωμάτων είς τον τάφον, απαγορεύονται, ώς -επί
σης καί τό νά χυίίή ύδωρ υπό την κλίνην ή νά τεθή κύλιξ εκεί. Φανερά είναι ή 
προσπάθεια τού νομοθέτου δπως μη δοθή είς τον θάνατον μεγάλη σημασία. Ή 
άπαγόρευσις τού ολοφυρμού καί ή μείωσις τού αριθμού τών μνημοσύνων άνταπο- 
κρίνονται πλήρως είς τό .πνεύμα τού νόμου περί πένθους. Περίεργος έκ πρώτης 
δψεως φαίνεται ή διαταγή νά έπαναφέρωσι τό φορεΐον καί τά καλύμματα έκ τού 
τάφου είς τήν οικίαν ώς καί τής μεταφοράς τών στρωμάτων έκ τής νεκρικής οι
κίας είς τον τάφον. Άλλα καί τούτο έξηγεΐται βέλτιστα έκ τού ίδιου πνεύματος: ό 
τάφος δεν είναι τόπος άπορρίψεως αχρήστων αντικειμένων, αλλά έν ιερόν τέμενος, 
ό τάφος είναι βωμός.

Έφ’ δσον ή αρχή τού νόμου συμπίπτει προς τήν αρχήν τής στήλης έπί τής 
οποίας έχαράχθη, χωρίς νά προηγηθή ή συνήθης εισαγωγή ψηφίσματος, δπως π. χ. 
είς τον νόμον τών Γαμβρειωτών περί πένθους ζ άποδεικνύεται σαφώς, δτι ή σω- 
ζομένη έπιγραφή αποτελεί μόνον εν τμήμα μεγαλυτέρου νομοθετικού συνόλου έκ- 
τεινομένου έπί πολλών στηλών, δηλαδή τών νόμων τής πόλεως.

’Αξία ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή αρχή τής έπιγραφής. Έν φ προκειμένου 
περί νόμων τό κείμενον έπεται αμέσως μετά τό προοίμιον, ή ήμετέρα έπιγραφή άρ- 
χεται διά παραγγέλματος «κατά τάδε ύύάπτειν τούς ϋ·ανόντας». Είναι φανερόν δτι 
γενικός τίτλος τού νόμου ήτο «Οί'δε νόμοι περί καταφΟτμένων*. Ούτοι συμπεριε- 
λάμβανον διάφορα έδάφια, έκ τών οποίων έν, καί δή τό πρώτον καί σωζόμενον, 
ψέρον τον υπότιτλον «.κατά τάδε ύλάπτειν τον ϋ·ανόντα», περιλαμβάνει τάς διατάξεις 

1 CIG 3562. Sylloge3, 1219. Inscr. jurid. I 18. michei,, 520.
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περί ταφής τών νεκρών καί τά μετά ταύτης συνεπαγόμενα. Δύναταί τις να ΰπο- 
Οέστ) εκ τούτου την ΰπαρξιν δευτέρου εδαφίου ψέροντος τον τίτλον «κατά τάδε 
πενόλεϊν τον όλανόντα-», έφ’ όσον εις τό σωζόμενον μέρος τής επιγραφής δεν γίνεται 
μνεία τοΰ πένθους όπως αλλαχού. Αυτό τό συμπέρασμα ενισχύει ό άνωθεν άνα- 
ψερθείς νόμος τοΰ Άριστείδου περί πένθους, ό όποιος άνευ αμφιβολίας άπετέλει 
την άπολεσθεΐσαν συνέχειαν τής σωζομένης επιγραφής.

Ή σημασία ταύτης δεν έγκειται μόνον εις τό περιεχόμενον αύτής, άλλα, κυ
ρίως εις τό ότι πρόκειται περί αντιγραφής των νόμων τοΰ Άριστείδου, όπως ή 
υπό τής Βουλής των Αθηναίων κατά τό 409 ψηφισθεΐσα αντιγραφή τοΰ νόμου 
τοΰ Δράκοντος λ Ό χαρακτήρ τών γραμμάτων τοποθετεί την επιγραφήν τής Κέω 
εις τήν αρχήν τοΰ 4ου αίώνος π. X. Κατά τήν εποχήν ταύτην καί μετά τήν κατάρ- 
ρευσιν τής Αθηναϊκής συμμαχίας καί τήν διάλυσιν τοΰ δημοκρατικοΰ πολιτεύματος 
έπεκράτουν υπό τήν προστασίαν τής Σπάρτης τά ολιγαρχικά καθεστώτα 1 2, τά όποια 
έπανέφερον τούς πατρίους νόμους, όπως άποδεικνύει ή αναγραφή τών νόμων τοΰ 
Σόλωνος έν Άθήναις 3. ’Ολίγον άργότερον οί βασικοί ούτοι νόμοι τοΰ Άριστεί
δου άνεθεωρήθησαν υπό τής Βουλής τής Ίουλίδος, όπως άποδεικνύουν αί εις τάς 
πλαγίας πλευράς τής αυτής στήλης εγγεγραμμένοι «νεαραί».

Ακολούθως προσθέτομεν τρεις νόμους περί ταφής προς σύγκρισιν. Ό νόμος 
τοΰ Σόλωνος όπως παρέχεται υπό τοΰ Λημοςθενους, Προς Μακάρτατον 62, έχει 
ως ακολούθως:

Τον άποϋανόντα προτίϋεσϋαι ένδον, όπως αν βούληται. Έκφέρειν δέ 
τον άποϋ'ανόντα τη υστεραία ή ή αν προόλώνται, πριν ήλιον έξέχειν. Βαδίζειν 
δέ τους άνδρας πρόσϋεν, όταν έκψέρωνται, τάς δέ γυναίκας όπισόλεν. Γυ
ναίκα δέ μή εξ είναι, είσιέναι εις τά τοΰ άποϋανόντος μηδ’ άκολουϋεϊν άπο- 
ϋανόντι, όταν εις τά σήματα αγηται, εντός έξήκοντ ετών γεγονυϊαν, πλήν 
όσαι εντός άνεψιαδών είσι. Μη δ’ εις τά τοΰ άποάανόντος είσιέναι, έπειδάν 
έξενεγβή ό νέκυς, γυναίκα μηδεμίαν πλήν όσαι έντός άνεψιαδών είσιν.

Ό ανάλογος νόμος τοΰ έν Δελφοΐς γένους τών Λαβυαδών4 παρουσιάζεται εις 
τήν επιγραφήν τοΰ 5ου αί. π. X., είναι δέ πιιθανώς αρχαιότερος.

20 ίιόδ’ ό τεόλμός πέρ τώ\\ν έντοφηίων.—Μή πλέον πέν\τε και τριάκοντα δρα- 
χμα \ν ένϋέμ.εν, μήτε πριάμενο ν, μήτε Γοίκω’ τάν δέ παγεί αν χλαϊναν φαω- 

25 τάν είμεν. || Αί δέ τι τούτων παρβάάλο ιτο, άποτεισάτω πεντήκο ντα δραχμάς, 
30 αϊ κα μή έξομιόσηι έπι τώι σάματι μή πλ\έον ένϋέμ,εν. Στρώμα δέ Ιιέ ν 

Ίιυποβαλέχω και ποικεψ άλαιον Κέν ποτϋέτο). Τον δ έ νεκρόν κεκαλυμμένον φ 
35 ερέτω σιγάι, κήν ταΐς στρ οφαϊς μή καττιάέντων μη\\ δαμεΐ, μη δ' ότοτυζόντων έ 

χόλος τάς Fοικίας πρίγ’ κ’ ε πί τό σάμα Μκωντί' τηνεϊ | δ’ ένατος έστω Πέντε κα

1 IG I2 45. Sylloge I3, 111. michei,, 78.

2 αριςτ. Πολ. 35.
3 swoboda, Gr. Staatsk. II 853 - 855,1.

4 BCH 19, 1895, 6. Hermes 31, 1896, 515. michei,, 

784 άρ. 995 C 19 κέ. Syll. 438, Itiscr. jur. II 188.
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40 ha of γάι άποτϋ'έϋ'ηο τών δε π\\ρόστα τεΰνακότων έν τοΐς | σαμάτεσσι μη 
ϋρηνεΐν μη \ δ’ ότοτνζεν, άλλ’ άττίμεν Fo ίκαδε έκαστον έχϋ'ω ho με στίων κα'ι 

45 πατραδελφεών || καί πενϋερών κήκγόνων κ αι γαμβρών. Μηδε ται Ιινστ 
εραία(ι), μηδ’ έν ταΐς δεκάτα,ις, μη δ’ έν τοΐς ένιαντοϊς | μητ οίμώζεν μητ 

50 ότοτνζε ν. Αι δέ τι τούτων παρβϊάλλοιτο των γεγραμ μενών,—

Ή νομοθεσία της Μασσαλίας ήτο εις τα τής ταφής αυστηρά, όπως επίσης και 
εις τά ζητήματα τά άφορώντα την έπίδειξιν πλούτου καί πολυτελείας. Μανθάνομεν 
δτι απαγορεύεται ό ολοφυρμός καί κλαυθμός κατά την εκφοράν ήτις γίνεται διά 
δίτροχου άμάξης 1 Val. Max. II 7: ad sepulturae locum plaustro devehuntur sine 
lamentatione, sine planctw luctus funeris die domestico sacrificio adhibitoque ne- 
cessariorum convivio finitur.

Οί νόμοι συγκρινόμενοι δεικνύουσι μεγάλην ομοιότητα καί διαφέρουσι μό
νον είς λεπτομέρειας, αιτινες άποκαλ,ύπτουσι τον χαρακτήρα τοΰ νομοθέτου. Ό 
Σόλων αφήνει έλευθέραν καί άνευ περιορισμών την εκθεσιν τοΰ νεκρού εντός τής 
οικίας. Άλλ’ άφ’ ής στιγμής ό νεκρός εγκαταλείπει την οικίαν εισερχόμενος είς τον 
δημόσιον χώρον τοΰ δρόμου, ύπόκειται είς αΰστηράς διαταγάς. Όρίζεται ή ώρα 
τής εκφοράς, άπαγορεύεται ό ολοφυρμός καί κανονίζεται τό βάδισμα είς την νε
κρικήν πομπήν ώς καί ό αριθμός τών μετεχόντων συγγενών. Είς τήν νεκρικήν 
πομπήν οί άνδρες προβαδίζουν τών γυναικών. Έκτος τών ήλικιωμένων γυναικών 
καί τών άδελφοπαίδων απαγορεύεται είς τάς γυναίκας νά είσέλθωσιν είς τήν νεκρικήν 
οικίαν έστω καί εάν άπεμακρύνθη ήδη ή σορός καί νά παρακολουθώσι τήν έκφοράν.

Είς τον νόμον τής φρατρίας τών Λαβυαδών ορίζονται τά έξοδα τής έκθέσεως 
τοΰ νεκρού είς 35 δραχμάς, περιλαμβανόμενης καί τής αξίας τών εκ τής οικίας παραλη- 
φθέντων πραγμάτων, επίσης καί τό είδος, τό χρώμα καί ό αριθμός τών χρησιμο
ποιούμενων υφασμάτων καί στρωμάτων. ’Απαγορεύονται ό ολοφυρμός καί αί διάμεσοι 
στάσεις είς τον δρόμον προς τό νεκροταφεΐον καί εντός αυτού, περιορίζονται τά 
μνημόσυνα καί ό αριθμός τών είς τήν κηδείαν καί τά μνημόσυνα μετεχόντων 
συγγενών.

Ό Σόλων είναι ό ήπιώτερος, δεν θίγει τον πλούτον ούτε απασχολείται είς 
λεπτομέρειας. Ή δημοσία έμφάνισις τού νεκρού δμως δυναμένη νά αύξάνη τάς 
αντιθέσεις μεταξύ τών παρατάξεων περιορίζεται είς έν έλάχιστον: ή προσπάθεια 
τής έξομαλύνσεως τών παθών διαφαίνεται ώς απώτερος σκοπός.

Ό ’Αριστείδης εμφανίζεται ώς νομοθέτης αυστηρός, λεπτομερής μέχρι σχολα- 
στικότητος καί κατηγορηματικός. Διακρίνεται από τούς άλλους, διότι μεριμνά καί 
διά τήν κατάργησιν καθαρώς δεισιδαιμονικών εθίμων, ώς τό τής τοποθετήσεως 
κύλικος κάτωθεν τής κλίνης τού νεκρού καί τής μεταφοράς τών σαρωμάτων εκ τής 
οικίας είς τον τάφον. Τό ύψος τών έπιτρεπομένων εξόδων διά τά καλύμματα τού 
νεκρού δεν είναι άσήμαντον καί εύρίσκεται είς άντίθεσιν προς τον άπλούν τύπον 
κλίνης, όστις επιτρέπεται διά τήν έκφοράν. Έδώ διαφαίνεται ή τάσις αποφυγής

1 AM 53, 1928, πίν. 15 άρ. 92. κ. mCIvUSR, .Leichenwagen Al. d. Gr., 16 εικ. 2.
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δημοσίας επιδεικτικής έμφανίσεως, την οποίαν παρετηρήσαμεν εις τον νόμον τοϋ 
Σόλωνος. Ή αύστηρότης και τό κατηγορηματικόν ΰφος δεικνύουν δτι ή άντίστα- 
σις προμηνύεται πείσμων, άλλα κα'ι την σθεναράν θέλησιν τοϋ νομοθέτου να φέρη 
είς πέρας την αποστολήν αύτοΰ.

Ή ακόλουθος

Σύνοχ[ης των νόμων: περί

'Υδροποσίας άπαντώντων έν Κέφ, Μασσαλία < Φωκαία, Άθήναις, Μιλήτορ, Λοκροΐς

Εΰκοσμίας γυναικών » Κέφ, Άθήναις, Λοκροΐς

Εταιρών > » Κέω

Ταφής » » Κέω, Μασσαλία » Άθήναις

Πένθους » » Κέφ, Μασσαλία » Άθήναις, Λοκροΐς

Αυτοκτονίας » Κέφ, Μασσαλία »

Αργίας » Κέφ, Άθήναις
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δεικνύει ότι οί νόμοι εφαρμόζονται κατά τον αυτόν χρόνον είς Ίωνικάς πόλεις. 
Την πρωτοβουλίαν άποδίδομεν είς τάς πόλεις τής ’Ιωνίας, άπό τάς οποίας πα- 
ρέλαβον οί νομοθέται τών πόλεων, των νήσων καί ό Σόλων τάς κατευθυντηρίους 
γραμμάς. Ό σπανιότατος νόμος περί αυτοκτονίας, ευρισκόμενος ταυτοχρόνως έν 
Μασσαλία καί Κέω, άποδεικνύει ότι ό νομοθέτης τής Κέω εύρε τό πρότυπον έν 
Φωκαίφ, άφ’ ου είναι άπίθανον νά ύποτεθή έπίδρασις άπό την μακρινήν Μασ
σαλίαν. ’Ίσως πρέπει νά άποδοθή είς τήν ιωνικήν διαφώτισιν ή κατάργησις τών 
δεισιδαιμονικών εθίμων.

Ό ’Αριστείδης δεν είναι άνάξιος τών μεγάλων νομοθετών τής εποχής του, ών 
υπερέχει κατά πολύ είς άποτελεσματικότητα. Διότι είς ούδένα άλλον τόπον, ίσως 
εκτός τής Σπάρτης, ή ηθική έπίδρασις ενός νομοθέτου υπήρξε τόσον διαρκής καί 
άμεσος όσον είς Κέω οί νόμοι τοΰ Άριστείδου. Έκδη?ιθύται αΰτη εις τήν άκαμ- 
πτον διατήρησιν επί αιώνας ολοκλήρους τής άλλως τόσον εύφλέκτου γυναικείας εύ- 
κοσμίας, όπως άναψέρει μετά θαυμασμού ό Πλούταρχος, είς τον υψηλόν πολιτι
σμόν τών τεσσάρων αυτονόμων καί πλήρως λειτουργουσών πόλεων είς νήσον έμβα- 
δοΰ 110 τετρ. χιλιομέτρων καί μόνον, πατρίδος τών μεγάλων ποιητών Σιμωνίδυυ1 
καί Βακχυλίδου2, τοΰ μουσικού ΓΙυθοκλείδου 3, διδασκάλου τού Περικλέους, τού 
σοψιστού Προδίκου4 *, τού σοφιστού Θηραμένους 6, τού περιπατητικού Άρίστο-

1 bergk, Poetae Lyr. Gr. II 61. schmid-stahlin, 

G. d. gr. Lit., 217 κέ.
2 b. snell, Bacchylidis Carmina. wilamowitz,

Simonides, jebb, Poems of b. schmid-stahlin 221.
Ό είς b. schmid-stahlin 226 εκ παρεξηγήσεως τοΰ 
άρθρου Rendiconti dei Lineei VI (ser. 5) 6 κέ. μνη
μονευτείς διπλούς έρμης μετά τών προσώπων τοϋ Βακ
χυλίδου καί τοϋ Πινδάρου δέν υπάρχει. Πράγματι πρό
κειται περί δύο κεχωρισμένων άκεφάλων έρμών νΰν 
ευρισκομένων είς τήν Αίθουσαν τών Μουσών έν τφ

Μουσεία» τοΰ Βατικανού ϋπ’ άρ. 497b (Βακχυλίδης) 
καί 527 b (Πίνδαρος). Πρβλ. Skulpt. d. Vatican. 
Museums III ι, σελ. 20 καί 91.

3 ΠΛΑΤ. Πρωταγόρας 316ο.’Αλκιβιάδ. I. 118c. ΠΛΟΥΤ. 
Περικλ. 4. Περί μουσών, 16, 1136.

4 πλατ, Μένων 96d. ΞΕΝΟΦ. Άπομν. II 1,21. diels- 
kranz, Vorsokr. II 308 κέ. gomperz, Gr. Denker I, 
342, 467. zeller, Philosophic d. Gr. V, 1060.

5 ςου[ι]δα[ς] λ. RE VA 2320.
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νος ή πολλών ιατρών 1 2, δπως ό χειρουργός Έρασίστρατος 3, ιδρυτής τής σχολής 
τών Έρασιστρατείων. Τούτους πάντας, παράγοντας τοΰ υψηλότερου πολιτισμού, 
διαπνέει ή ιδία σοβαρότης και ήθική, ήτις αποτελεί την βάσιν τής ποιήσεως καί 
τής επιστήμης. Την ηθικήν επιρροήν μαρτυρεί επίσης ή ανήκουστος ακμή τοΰ κα
λώς εννοούμενου ώς μέρους τής παιδείας αθλητισμού μετά τών 69 νικών Κείων 
αθλητών εις τα ’Ίσθμια, τα Νέμεα καί εις τα ’Ολύμπια (μέχρι τού 459 π. X. 4).

Τά αποτελέσματα ταύτα, έπιζώντα εις τήν νήσον μέχρι σήμερον, κρίνουν τήν 
αξίαν τού νομοθέτου Άριστείδου και τον τοποθετούν μεταξύ τών μεγάλων δη
μιουργών τού ευρωπαϊκού πολιτισμού.
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1 ΔίοΓ· ΛΑΕΡΤ. δ, 70. RE II, 953. 3 ΣΤΟΒΑΙΟΣ, Άνθολόγ. III 7, 57 σελ. 325. RE V, 333.
2 ΒΑΚΧΥΛ. I 16. ’Επίτιμον ψήφισμα υπέρ τοΰ Ια- 4 ΒΑΚΧΥΛ. 2,10. Κατάλογος;τών νικητών IG XII 5,

τροΰ Πολυγνώτου διά τάς υπηρεσίας αΰτοϋ έν καιρφ 608.
λοιμοΰ IG XII 5, 600.
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