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Εγκριθέν ύπό τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας,
?να έπΐ τετραετίαν ή κατά τόν Νόμον ΑΜΒ' τό μόνον άναγνωστικόν
βιβλίον της τετάρτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
άμφοτέρων τών φύλων



Αντίτυττον μή φ£ρον ^ν τή πρώτη σε.λΙδι τοϋ έίωφύλλου τήν Ιδιό-
Χε'ρον ύττογραφήν καΐ έν τή πορούση τήν σφραγίδα του συγγραφέως
^νε7ΤάγςΤαι τάί έν τοΐί 5(Γ(θροι<: καΐ 371 κ· 1· το° Ποινικου

«ρι^ομένας ποινάς κατά τε τοϋ τυποκλόπου καΐ κατά τοβ
τος τάο π«ρ' <5λλων παρανόμως γινομένας μετατυπώσεις.



'Αοιθμ. ΠΡωΤ· *Γ'8
Διεχπ. 40 ·'»

'7 '

•Εν Άί-Τ ΐς, 7 Μαίου 1889

Ιψγ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΓΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τον χ. Θεόδωροι- Ν. ΆχοστοΛόπονΛον.

ϊ^τ^^ί χοντες ύπ' δψιν τα άρθρα η καΙ 8 του άπό 22 Ιουνίον
^ηΤυά 1 ΑΜΒ' Νόμου καϊ τό άρθρ. ι6 τοΰ άπό ^ Σεπτεμ-
ορίου τοΰ αύτοϋ έτους Β. Διατάγματος περί των διδα-
5^ίν^ΛΚΤικών βιβλίων της μέσης καϊ τής κατωτέρας έκπαιδεύσεωο,
έπΐ τή βάσει τής κατά τά άρθρα 9 14 τοΰ αύτοϋ Διατάγματο<
έκθέσεως τής πρώτης Επιτροπείας τών κριτών των διδακτικών βι-
βλίων τής κατωτέρας έκπαιόεύσεως γνωρίίομεν ύμΤν ότι τό είς τδ\
διαγωνισμόν υποβληθέν ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ έκ τοΰ ΗΡΟ-
ΔΟΤΟΥ έγκρίνομεν όπως είσαχθή έπΙ τετραετίαν άρχομένην άπβ
τοϋ προσεχούς σχολικού έτους ώς μόνον διδακτικδν βιδλίον διά τοϋ<
μαθητάς τής Δ' τάξεως τών δημοτικών σχολείων τοϋ Κράτους δη-
μοσίων, δημοσυντηρήτων καϊ Ιδιωτικών. ΚαλεΊσθε δέ όπως συμμορ-
φωθήτε πρός τό άρθρον 6 τοϋ ΑΜΒ' Νόμου καϊ πρός τάς διατάξεις
τοϋ Α-^Ι' Νόμου τής 2ο Δεκεμβρίου 188-7 καϊ πρός τό άρθρον ι8
τοϋ άπό ^ Σεπτεμβρίου ι88λ Β. Διατάγματος καϊ τό άρθρον 17 τ·ύ
«υτοϋ Διατάγματος, ώς άντικατεστάθη συμπληρωθέν δι' όμοίου τήί ^
Ιουνίου ι884> καϊ πρός τάς ύπό τής έπιτροπής παρατηρήσεις.

Ό Υπουργός

Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Ό Διεκπεραιωτής

Σ. Μ. ΠΑΡΙΣΗΣ



ΕΡΓΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ. ΑΠ0ΣΤ0Λ0Ι10ΤΑ0Υ

(Βιβλιοπωλείον Αποστόλου Ά. Άττοστολοπούλου)

'ΗΙ Παλαιά Διαθήκη μετά εικόνων
'Η Κ,αινή Διαθήκη » »
Ηρόδοτος εγκεκριμένος υπό του Υπουργείου.
Ελληνική 'ΐστορία, μετά εικόνων.
II Παλιγγενεσία της Ελλάδος.
' Αριθμητικής τεΰχος Α."·9 μετά εικόνων.
'Δριθμητικής τεΰχος Β', μετά ηροβλημάτοιν.
Γεωγραφία της 'Ελλάδος, μετό. εικόνων.
Γεωγραφία της Εύρώπης και των λοιπών ηπείρων.
Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης.
'Αλφαβητάριον μέγα μετά εικόνων.
'Δλφα6ητάριον μικρόν » »
Σκηνογραφίαι έκ της Ελληνικής Επαναστάσεως.
'Ο 'Άνβρωπος, μετά εικόνων,
'ίχνογραφία, είς τεύχη τέσσαρα.

^Δναγνωσματάριον περιέχον έλληνικά παραμύθια.
Α.ί προσευχαι των παίδων, έγκεκρ. υπό τής Ί.Συν.
Ό * Απόλλων, ήτοι συλλογή ποιημάτων.
Πρακτικός οδηγός των δημοδιδασκάλων.
Τό Δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Διάφοροι πραγματειαι.

Στιχουργική, ήτοι πρακτικός και θεωρητικός όδη-
γός του εύκόλως συνθέτειν στίχους και ποιήματα.

ΣΗΜ. Εις πάντα διδάσκαλον, είσάγοντα είς τό σχολεϊέν του
εν ή πλείονα έκ των άνωθι βιβλίων, δίδεται έπΐ τΡ( α I τ ή σ ε » του,
δωρεάν άντίτυπον Εν έ£ έκαστου είδους πρός Ιδίαν του χρήσιν, και
παρέχεται έίϊαιρετικώς πασα ευκολία περί την πληρωμήν των
διά τό σχολεΐόν του άγορα£ομένων βιβλίων.



Ό θέλων ν'άγοράση. βιβλία του κ. Θ. Ν. Άποστο-
λοπουλου δέον ν' άπευθύνηται είτε προς αυτόν τον
ίδιον είτε προς τον έν Αθήναις βιβλιοπώλτιν κ. Ά-
πόστολον Α. Άποστολόπουλον, ότε θέλει τυγχάνη
λίαν συγκαταβατικών τιμών και πολλών άλλων ευ-
κολιών. Ή διεΰθυνοις έχει ούτω :

ϋύρεον

Άπόστολον Άποστολόπουλον, βίβλιοπώλην
Πλατεία 'Αγίων Θεοδώρων

Ε^ς 'Αθήνας





ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΚΑΘ' ΗΡΟΔΟΤΟΝ

ΚΛΕΙΩ
Εισαγωγή·

κείνος, όστις πρώτος εγραψε τάς έν τφ βιβλίω τούτος
ιστορίας, ονομάζεται Ηρόδοτος. Ό Ηρόδοτος ητο
αρχαίος Έλλην. Ή πατρίς του ητο η Αλικαρνασσός,
δωρική πόλις της Καρίας, κειμένη
ίίζ τά δυτικά παράλια της Μικράς
Ασίας. Ό Ηρόδοτος ίγεννήθη κατά
το ετος 484 προ της γεννήσεως του
Χρίστου και απέθανε κατά το ετος
408, εις ηλικίαν έβδομήκοντα έπτά
ίτών περίπου.

Ό Ηρόδοτος άνηκεν εις οίκογε-
νειαν περιφανή καίπλουσίαν. Πολΰ
δε

νέος περιηγήθη επί πολλά ίτχ
τάς τότε γνωστάς πόλεις και χώ-
ρας και συνέλεξεν ακριβείς σημει-
ώσεις όσων είδεν η εμαθεν. Τάς ο Ηροδοτος
•σημειώσεις ταύτας τακτοποιήσαςκαί

-συμπληρώσας μετά ταΰτα είς τους Θουρίους, οΐ όποιοι ησαν
άποικία των Αθηναίων έν τη κάτω Ιταλία:, απετέλεσε τ·
*«ρόν άζιοθαύμαστον βιβλίον.



"Ο Ηρόδοτος δια το 'βιβλίον του τούτο ώνομάσθη Πατήρ
της Ίστοοίας. Λέγει δε ό ίδιος, ότι εγραψε τάς Ιστορίας, τάς
οποίας έν τοις έξης θ' άναγνώσωμ,εν, ίνα μ.ή αϊ πράξεις των
ανθρώπων μ,ετά παρέλευσιν χρόνου πολλού λησμ.ονηθώσι και ΐν»
ρ,ή εργα μ,εγάλα και θαυμ,αστά των Ελλήνων καϊ των βαρ-
βάρων 1 μ,είνωσιν άγνωστα, καθώς και ή αιτία, δια την οποίαν
ούτοι έπολέμ.ησαν προς αλλήλους.

1. Πρώτα αΐ'τςα της μ,εταξΐ» Ελλήνων
καϊ βαρβάρων έχθρας.

Πόλεμ,ος τών ιΥυδών κατά των

Οί λόγιοι των Περσών και οί Φοίνικες* πολλά και διάφορα
1{ζυθολόγουν περί των αίτιων της ριεταξύ βαρβάρων και Ελ-
λήνων έχθρας. Άλλ' ό Ηρόδοτος, ώς λέγει, δεν εκρινεν άζιον
νά έξετάσ·/) άν ταΰτα, ώς εμ,υθολογουντο, ησαν άληθη ή όχι,
και θεωρεί ώς πρωταιτίους της έχθρας ταύτης τους βαρβάρους,
διότι αΰτοϊ πρώτοι ήδίκησαν τους Έλληνας.

Είς τά παράλια της Μικράς Ασίας οί "Ελληνες είχον κτίστη
πολλας αποικίας κατά διαφόρους έποχάς της αρχαιότητος. Οί
κτίσαντες δέ τας αποικίας ταύτας ησαν Αιολείς και "Ιωνες καϊ
Δωριείς. Πάντες δε καϊ οί Αιολείς καϊ οί "Ιων ε ς και οί Δωριείς
ησαν "Ελληνες ελεύθεροι.

Είς τά (αέσα της δυτικής παραλίας της Μικράς Ασίας έζ-
ετείνετο χώρα τις, ή οποία έκαλεΐτο Λυδία. Τά ει/,προσθεν

ι. Οί "Ελληνες έκάλουν βαρβάρους πάντας τούς μή δντας "Ελ-
ληνας.

2. Ή Φοινίκη £κειτο προς βορραν τής Παλαιστίνης, έκτεινομένη
παρά την παραλίαν τοΰ μυχοϋ της Μεσογείου θαλάσσης. Τό σχήμα
της Φοινίκης ήτο στενόν καϊ έπίμηκες, δ δέ λαό^ αυτής ητο λαό^
έυπ:?ικώτατος καϊ ναυτικώτατος.
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της Λυδίας παράλια, τά βρεχόμενα ύπό της μεσογείβυ θαλασ-
σής, κατεΐχον οί "Ίω ·ες.

Έν τη Λυδί<>: έβασίλευε τότε εϊς βασιλεύς, Λυδός το γένο;.
ονομαζόμενος Κροίσος. Ό Κροίσος ήτο βασιλεύς όλων των ί-
θνών των εντεύθεν του "Αλυος ποταμού, όστις ρέων από νότου
μεταξύ Καππαδοκίας και Παφλαγονίας έκβάλλει προς βορρά-,
είς τον Εύξεινον καλούμενον Πόντον.

Ούτος ό Κροίσος, πρώτος εκ των μέχρις εκείνης της έπο-
ψης γνωστών βαρβάρων, άλλους μεν εκ των Ελλήνων κατέ-
στησε φόρου υποτελείς, άλλους δ' εκαμε φίλους. Και φόρου μεν
υποτελείς κατέστησε τους έν Άσί^ κατοικοΰντας "Ιωνας και
Αιολείς και Δωριείς, οί όποιοι πρότερον ήσαν ελεύθεροι, φίλους
δ' εκαμε τους Λακεδαιμονίου;.

ΙΙρίν άναβί) είς τον θρόνον ό Κροίσος έβασίλευεν έν Λυδία ό
«ατηρ αύτου Άλυάττης. Ό Άλυάττης ούτος έπολέμησε κατά
της Ιωνικής πόλεως Μιλήτου δεχθείς τον πόλεμον παρά του
πατρός του. Επερχόμενος δε έπολιόρκει την Μίλητον κατά
τον εξης τρόπον. Ότε ό καρπός της γης ήτο ώριμος, τότε εΐσ-
ίδαλλε μετά στρατού* ώς δ' Ιφθανεν είς την χώραν της
Μιλήτου, τά μεν αγροτικά οικήματα ούτε έκοήμνιζεν, ούτι
εκαιεν, ούτε τάς θύρας των άπέσπα, άλλ' άφινεν αυτά έν τη
θέσει των, κατέστρεφεν όμως τά δένδρα και τους δημητρια-
κούς καρπούς, και έπέστρεφεν οπίσω. Τάς οίκίας δέ δεν έκρή-
μνιζεν ό Λυδός διά τον έξης λόγον, ίνα οί Μιλήσιοι εντεύθεν
ορμώμενοι δύνανται νά σπείρωσι την γην και νά έργάζωνται,
αυτός δ« ούτω εχϊ) τι, το όποιον νά καταστρέφε κατά τάς
έπιδρομάς του.

ι. Ή Μίλητος 7)το αποικία των Αθηναίων, κειμένη είς τά δυτικά
παράλια της Μικρας Ασίας, άπέναντι των έκβολών τοΰ Μαιάνδρου
ποταυοϋ.
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Ό πόλεμος ούτος διήρκεσεν ένδεκα ετη' έκ τούτων τά μίν
ίζ πρώτα ηρχεν άκόμη τών Λυδών ό πατήρ του Άλυάττου
Σαδυάττης, όστις ηρχισε τον κατά τών Μιλησίων πόλεμον, τά
δε πέντε επόμενα έπολέμει ό 'Αλυάττης, όστις, ώς προείπο-
ιχεν, παρέλαβε τον πόλεμον παρά του πατρός του.

2. Άσθένεια του Άλυάττου.

Κατά τό δωδέκατον όμως ετος, έν φ ό στρατός του Άλυάτ-
του εκαιεν άγρόν τινα, τό πυρ ύπό του άνεμου βιαζόμενον κ«-
τέκαυσι ναόν τινα της Αθηνάς, έκεΐ πλησίον υπάρχοντα. ΚαΙ
άμέσως μεν ουδείς λόγος εγεινεν, άφοΰ δέ η στρατιά ίφθασεν
«ίς τάς Σάρδεις, την πρωτεύουσαν της Λυδίας, ένόσησεν ό 'Α-
λυάττης. "Επειδή δέ παριτείνετο ή νόσος, Ιπεμπεν εις τους Δελ-
φούς 1 απεσταλμένους, ίνα έρωτήσωσι τον θεόν περί της νόσου.
Ή Πυθία όμως άπήντησεν, ότι δεν θά χρησμοδοτήσΥ) πρίν η
*νιγείρωσι τόν ναόν της "Αθηνάς, τον όποιον Ικαυσαν Ιν τη
Μιλησίί}: χώροε.

"Εμαθε δέ ό Ηρόδοτος, ώς λέγει, παρά τών Δελφών, ότι τά
ττραγματα ταΰτα εγειναν τοιουτοτρόπως" οΐ δε Μιλ,ήσιοι προσ-
ίθετον είς ταύτα καΐ τά ακόλουθα* 0\1 6 τύραννος της Κο-
ρίνθου Περίανδρος, όστις ητο τά μάλιστα φίλος του τότε τυ-
ραννεύοντος της Μιλήτου Θρασυβούλου, μαθών την άπάντησιν,
ην εδωκεν ή Πυθία είς τόν 'Αλυάττην, επεμψεν άγγελον νά
φανέρωση είς τόν Θρασύβουλον ταύτην, Οπως, γνωρίζων την

ι. Έν Δελφοϊς (νυν Καστρί) ητο τό περΐφημσν μαντείον τοϋ Πυ-
θίου "Απόλλωνος παρά τους πρόποδας τοϋ όρους Παρνασοΰ, όπου ή
Ιέρεια Πυθία καθε£ομένηέπΐ τρίποδος έν τω ουχί πλατεΤ στομίω τοϋ
αυτόθι άντρου καΐ καταλαμδανομένη ύπό σπασμωδικών κινήσεων, Ε-
νεκα τών κάτωθεν έκ τοϋ άντρου άναπεμπομένων άτμών, έχρησμο—
δότει μέ φωνήν καΐ κινήσεις καΙ τρόπον μαινομένου άνθρώπου.



ΟΙ^ΔΕΛΦΟΙ (σήμερον Καστρί).



χπόκρισιν, σκέπτηται συριφώνως προς τά^ παρούσας περιστά-
σεις. Οί Μιλήσιοι (χέν λοιπόν ούτω λέγουσιν, ότι συνέβησαν τά
πράγματα.

Τέχνααμα τοΰ Θραβυβούλου χαΐ συμφιλίωση
των Λυυών μ,ετά των ΙΊΙ&ληαέων·

Ό δε Άλυάττης, ώς άνηγγέλθη είς αυτόν ή άπάντησις της
Πυθίας, άριέσως ήτοίριαζε να πέριψτ) κήρυκα εις Μίλτ,τον θέ-
λων νά διακόψϊ) προσωρινώς τόν πόλεριον τον προς τον Θρασύ-
βουλον και τούς Μιλησίους, μέχρις ου ανεγείρε τόν καέντ*
ναόν της Αθηνάς. Ό ριέν λοιπόν άπόστολος έπορεύετο είς την
Μίλητον. Ό δέ Θρασύβουλος, επειδή σαφώς είχε ρ,άθη πεοί
πάντων παρά του Περιάνδρου και ήζευρε τί εριελλε νά πράζτρ
ό Άλυάττης, έμηχανεύθη τοιαύτα. Όσος σίτος ύπηρχεν εν τ-ϊ$
πόλει καϊ ιδικός του και τών πολιτών, τούτον όλον συναθροί-
σας είς την άγοράν, προεΐπεν είς τούς Μιλησίους, όταν αύτός
διατάζιρ, τότε νά πίνωσι πάντες και νά συνδιασκεδάζωσιν άνά
την πόλιν.

Έποίει δέ και προήγγελλε ταύτα ό Θρασύβουλος, όπως ό κη-
ρυζ ό Σαρδιανός, ίδών και σωρόν ριέγαν σίτου κεχυμένον καϊ
τούς ανθρώπους εν εΰθυριίαις δντας, άγγείλη ταύτα είς τόν 'Α-
Χυάττην. Τούτο δέ και συνέβη. Διότι ό κήρυξ ίδών εκείνα καϊ
ειπών προς τόν Θρασύβουλον τάς έντολάς του Λυδου άπηλθεν
είς τάς Σάρδεις. Μετ' ολίγον δ' εγεινε ιχεταζύ των ή συρ.φι-
λίωσις δι' ούδεμίαν άλλην αίτίαν ή διά ταύτην, ώς λέγει ότι
έπληροφορεΐτο ό Ηρόδοτος.

Διότι, έλπίζων ό Άλυάττης, ότι υπήρχε σιτοδεία ισχυρά έν
τη Μιλήτφ και ότι ό λαός κατετρύχετο υπό της εσχάτης δυσ-
τυχίας, ήκουε παρά του κήρυκος, έπιστρέψαντος εκ ττίς Μι-
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Χήτου, τους εναντίους λόγους ή ώς αύτός έφρόνει. Μετά ταΰτα
και ή διαλλαγή (συμφιλίωσις) μεταξύ των Ιγένετο επί τί)
συμφωνί^ νά είναι φίλοι προς αλλήλους και σύμμαχοι και ό
Άλυάττης δύο ναούς άντί ενός φκοδόμησεν είς την Άθηνάν,
και αφιερώματα προσέφερε, και αύτός έκ της νόσου έθεραπεύθη.
Και ό μεν προς τούς Μιλησίους και τον Θρασύβουλον πόλεμος

του Άλυάττου τοιούτον τέλος Ιλαβίν.

_______

Ό περί 'Λρίονος μ,ϋβος.

Ό Περίανδρος δ' έκεΐνος, όστις έμήνυσεν είς τον Θρασύβου-
λον τήν άπάντησιν της Πυθίας ήτο υιός του Κυψέλου και τύ-

Ο ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

*«ννος της Κορίνθου. Έν τφ βίω τούτου λέγεται ότι θαύμα μέ-
γιστο ν τώ συνέβη. Ό Αρίων, του οποίου πατρίς ήτο ή Μήθυμνα,
«όλις κειιχένη είς τά βόρεια παράλια της νήσου Λέσβου, ήτ·
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χιθαρφδός ούδενός κατώτερος έκ τών τότε υπαρχόντων ούτος
άφοϋ διέτριψε τον πλείστον χρόνον του βίου του παρά Περιάνδρψ,
λέγεται ότι έπεθύμ,ησε να πλεύση είς Ίταλίαν και Σικ6λίαν*__
Άφοϋ δ' εκεί έκέρδησε πλούτη πολλά, ηθέλησε νά έπανέλθ»
είς Κόρινθον. Άνεχώρησε λοιπόν έκ του Τάραντος 1 έπιβάς
πλοίου ανδρών Κορινθίων, τό όποιον έμ,ίσθωσεν, επειδή είς ού-
δένα άλλον είχεν έμ.πιστοσύνην μάλλον η είς Κορινθίους. Ού-
τοι όμως έν τφ πελάγει έσκέφθησαν την έπίβουλον σκε'ψιν νά
ρίψωσιν έκ του πλοίου τον 'Αρίονα είς την θάλασσαν, δια ν»
λάβωσι τά χρήματα, τά όποια είχεν. Ό δε Αρίων, νοήσας
τοΰτο, παρεκάλει νά χαρίστ) ρ.έν είς αυτούς τά χρήματα, νά
άφήσωσι δε είς αυτόν την ζωήν. Οί ναϋται όμως δεν έπεί-
θοντο είς ταΰτα, άλλα διέτασσον η αύτός νά φον«ύσ·ρ εαυτόν,
ίνα τύχτ) ταφής έν τη ζηρ^, η νά έκπηδήσγ) είς την θάλασσαν
τάχιστα.

Στενοχωρηθείς δε ό Αρίων, επειδή ούτως έφάνη εύλογον εί^
αυτούς, πχριχ.χ1·σι νά επιτρέψωσιν είς αυτόν νά σταθ^ μεθ'
όλης της στολής ίν τοϊς έδωλίοις τοϋ πλοίου κ,αΐ νά ψάλ"/) ε*
άσμα- μετά τό ασμα δέ, εδιδε την ^πόσχεσιν, ότι θά έφόνιυεν
έαυτόν. Ούτοι εΰχαρισττ,θέντες, έπειδή εμελλον νά άκούσωσι τοϋ
Χρίστου τών ανθρώπων άοιδου, άνεχώρησαν έκ της πρύμνης είς
τό μέσον του πλοίου.

Ό δε Αρίων, άφοϋ ένεδύΟη πάσαν την στολην και ελα£>ί
την Λίθάραν, έστάθη έν τοις έδωλίοις και εψαλεν ύμνον τινά
πρός τιμήν τοϋ θεοΰ Απόλλωνος, άφοϋ δ' έτελείωσε τούτον ερ-
οιψε μόνος ίαυτόν είς την θάλασσαν, όπως εύρίσκ.ετο μεθ* όλης
τής ττολής. Και οΐ μέν ναϋται ίτ:ι—λεον είς Κόοινθον, τόν δ»

ι. Ό (καϊ ή) Τάρας ήτο ίπίσημος καϊ άκμαία τό πάλαι πόλις έν
τή κάτω 'Ιταλία, άποικία Λακεδαιμονίων, (ιδρυθείσα τω ηοη π. Χ..)



Άρίονα λεγουσιν ότι δελφίν τις ελαβεν έπι της ράχεώς του καΐ
εφερεν Ιξω είς τό Ταίναρον άκρωτήριον.

Άποβάς δ' ό Αρίων είς την ζηράν μετέβη πεζός είς Κόρινθον
μεθ' όλης της στολής, και έλθών είς τόν βασιλέα διηγηθη πάν
τό γεγονός. Ό δέ Περίανδρος, ενεκεν απιστίας, τόν Άρίονα
μεν περιώρισε νά μη εχη καμμίαν συγκοινωνίαν, έπιμελώς δέ
έφύλαττε την Ιπάνοδον τών ναυτών. Ώς δέ ήλθον ούτοι, κλη-
θέντες ήρωτώντο εάν ήξευρόν τι περί Άρίονος. Ένφ δ' ίλεγον
εκείνοι, ότι ητο σφος και υγιής έν '1ταλί<£
και ότι άφήκαν αυτόν εύτυχουντα έν Τά-
οαντι, αίφνης εφάνη είς αυτούς ό Αρίων, όπως είχεν, ότε έξεπήδησεν έκ του πλοίου
είς την θάλασσαν. Και ούτοι ε'κπλαγέντες
δέν ήδύναντο πλέον εζελεγχόμενοι νά άρνη-
θώσι τό έγκλημα των. Ταύτα μέν λοιπόν
ΓΧεγον περί Άρίονος του Μηθυμναίου, του
οποίου ύπηρχεν άγαλμα χαλκουν, όχι μέγα, έπι τοϋ ακρωτη-
ρίου Ταινάρου, παριστών άνθρωπον ίπί δελφίνος.

Κ. Ό Κροίσος *αΙ οί έν Μικρ» 'Αβίϊ
ταίς «αραχεςι^έναες νήσοις "Κλληνες.

Άλυάττης δέ ό Λυδός, όστις έπολέμησε κατά τών Μιλη-
σίων, απέθανε, βασιλεύσας ετη Ιπτά και πεντήκοντα. Τόν
Άλυάττην διεδέχθη ό υίός του Κροίσος, ών την ήλικίαν τριά-
κοντα πέντε έτών. Ούτος πρώτους έκ τών Ελλήνων προσέ-
οαλε τους Έφεσίου-ς. Μετά δέ τους Έφεσίους προσέβαλ* καΙ
ύπέταζε κατά σειράν την μίαν αετά την άλλην τάς πόλεις -των.
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Ιώνων και Αίολέων, διαφόρους αιτίας έπινοών, κατ' άλλων
μεν μείζονας, κατ' άλλων δέ μηδαμινάς.

'Αφοΰ δέ οί έν τη "Ασία "Ελληνες εγειναν φόρου υποτελείς,
ό Κροίσος διενοεΐτο ν χ κατασκευάση στόλον και νά έπιτεθη
κατά των νησιωτών. Ένώ δε ήσαν έτοιμα όλα τά είς την ναυ-
πηγίαν άναγκαιουντα, οί μεν ελεγον ότι Βίας ό Πριηνεύς, οί
δε ότι Πιττακός ό Μυτιληναίος ήλθεν είς τάς Σάρδεις. Ήρώ-
τησε δέ αυτόν ό Κροίσος τί νεώτερα ήζευρε περί Ελλάδος. «*Ω
«βασιλευ, άπεκρίθη, οί νησιώται άγοράζουσι πολυάριθμον Ιππι-
«κόν, διανοούμενοι νά έκστρατεύσωσιν είς τάς Σάρδεις και έναν-
«τίονσου». Νομίσας δέ ό Κροίσος ότι έκεΐνος ελεγετήν αλήθευαν,
είπεν «Εϊθε οί θεοί νά φωτίσωσι τους νησιώτας νά Γλθωσι μέ
«ίππους έναντίον τών Λυδών I »

Ό δέ άνταπήντησεν' α*Ω βασιλευ, προθύμως μοϊ φαίνεσαι
«ότι ηύχήθης νά πολέμησες έν τη ζηρόρ προς ίππεΐς νησιώτας,
«εύλογους ελπίδας έχων οί δέ νησιώται, άφου εμαθον, ότι σύ
«κατασκευάζεις μετά σπουδής πλοία, ίνα έκστρατεύσης κατ'
«αυτών, τί άλλο νομίζεις ότι εύχονται ή νά πολεμ,ήσωσι κατά
«τών Λυδών έν θαλάσση, διά να σε έκδικηθώσιν υπέρ τών έν
«τη ηπείρψ κατοικούντων Ελλήνων, τούς οποίους σύ εχε·.ς ϋπο-
«δουλώση

Λίαν εύχαριστήθη ό Κροίσος έκ του επιλόγου τούτου κατ
επαυσε τήν ναυπηγίαν, πεισθείς είς τον ομιλούντα, διότι ένόμι-
ζεν ότι ώμίλει πολύ φρονίμως. Και τοιουτοτρόπως Ικτοτε συνηψί
φιλίαν προς τούς κατοικοΰντας τάς νήσους Ίωνας.

Ο- Ό χαΐ ό Ξ-όλϋ>ν.

Μιτά τίνα δέ χρόνον ό Κροίσος είχ«ν ύποτάξη πάντας τούς
ίντιυθεν του 'Αλυος ποταμού κατοικοΰντας λαούς.



17

Τότε ήρχοντο είς τάς Σάρδεις, αί όποϊαι ήκμαζον έπϊπλούτω,
πολλοί έκ της Ελλάδος σοφοί, (οί όποιοι κατά τούτον τον χρόνον
Ιζων), διά διαφόρους υποθέσεις των μεταζύ δέ αυτών ήλθε καϊ
ό Σόλων, άνήρ Αθηναίος, όστις ποιήσας νόμους είς τούς Αθη-
ναίους1 κατ* αιτησίν των άπεδήμησεν επειτα δέκα ετη, ίνα ΐδη
και μάθη περισσότερα και ίνα μή άναγκαΦη νά καταργήση τινά
|κ των νόμων, τούς οποίους εκαμε. Διότι οί Αθηναίοι οίκοθεν
δί^ ήδύναντο νά ποάςωσι τούτο, επειδή ύπεχρεώβησαν διά με-
γάλων όρκων νά κυβερνηθώσιν επί δέκα ετη^μέ τούς νόμους, τούς

όποίόυ ήθελε θεσιρ είς αυτούς ό Σόλων.......■

"Ενεκα λοιπόν τούτων καϊ χάριν περιηγήσεως, άποδημήσας
ό Σόλων ήλθεν είς τήν Αιγυπτον προς τόν βασιλέα αυτής "Α-
μασιν και τέλος είς τάς Σάρδεις προς τόν Κροϊσον. Έλθών δι
έφιλοζενεϊτο εν τοις άνακτόροις ύπό του Κροίσου. Μετά ταύτα
δέ, τήν τρίτην ή τετάρτην ήμέραν, τΤ) διαταγή του Κροίσου,
ύπηρέται περιήγον τόν Σόλωνα είς τούς θησαυρούς καϊ επεδεί-
κνυαν τά πάντα, όντα μεγάλα τε καϊ πολυτελή. Άφοΰ δέ πα-
ρετήρησεν ούτος ταύτα, ήρώτησεν κύτόν · Κροίσος τάδε:

«Ξένε * Αθηναίε, επειδή μεγάλη φήμη εφδασεν είς ήμάς καϊ
«περί, της σοφίας σου και περί της περιηγήσεως σου, ότι έκ φι-
«λομαθείας περιήλθες καϊ είδες πολλά μέρη της γης, μοϊ έπήλ-
«θεν επιθυμία νά σ' ερωτήσω, εάν μέχρι τούδε είδές τινα εύδαι-
«μονέστατον πάντων.» Ό μεν Κροίσος ελπίζων ότι είναι ό εύδαι-
μονέστατος των ανθρώπων ήρώτα τκύτα, ό δέ Σόλων, χωρίς
ουδόλως νά κολακεύσιρ αυτόν, · άλλά τήν άλήθειαν μεταχειρι-
σθείς, λέγει: «ΤΩ βασιλευ, Τέλλον τόν Αθήναιον.»

Εκπλαγείς δέ ό Κροίσος διά το λεχθέν ήρώτησε μετ' ανυ-
πομονησίας : «Δια τί νομίζεις, ότι ό Τέλλος είναι ό εΰδχιμονέ-

ι. Τψ πρό Χριστού,
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στατος ;» Ό δέ Σόλων είπε : α Πρώτον μεν διότι ό Τέλλος τη<
«πόλεως εύτυχούσης, είχε παΐδας καλούς και αγαθούς καί είδ^
«ν' άποκτήσωσιν άπαντες ούτοι τέκνα καί νά ζήσωσι πάντα*
«δεύτερον δέ, διότι καί ίκανήν διά τον τόπον μας περιουσίαν
«είχε καί ή τελευτή του βίου του υπήρξε λαμπρότατη. Διότι,
«ότε έπολέμησαν οί Αθηναίοι προς τούς άστυγείτονάς των Με-
«γαρεϊς έν Έλευσΐνι, βοηθήσας τούς οικείους καί τρέψας είς
«φυγήν τούς πολεμίους, άπέθαν:ν ένδοζότατα, καί οί Αθηναίοι
«έ'θχψαν αύτόν δημοσία δαπάνη έκεΐ οπου επεσε καί τόν έτι»
« μη σαν μεγάλω ς. »

Τ. Λεύτεροι, έοώτησες το Ο Κροίβου προς
τον 25 άλωνα.

Άφου δέ ό Σόλων διηγήθη τά κατά τόν Τέλλον, ήρώτη-
ηΐΊ αύτόν ό Κροίσος τίνα έγνώριζε δεύτερον μετ' εκείνον, έλ-
πτίζων ότι άφεύκτως θα τύχη τουλάχιστον τών δευτερείων. Ό
δέ Σόλων είπε: «Τόν Κλέοβιν καί τόν Βίτωνα. Ούτοι ήσαν κατά
«το γένος 'Α,ργεΐοι καί ειχον περιουσίαν άρκετήν, ακόμη δέ καί
«ρώμην σώματος τοιαύτην, ώστε άμφότεροι ήσαν εζ ί'σου νι-
«κηταί είς τούς αγώνας, καί μάλιστα διηγούνται περί αύτών
«τά έζής· Μίαν ήμέραν, ότε οί Άργεϊοι έτέλουν έορτήν είς την
«"Ηραν, ήτο ανάγκη έξάπαντος νά κομισθη είς τον ναόν ή μή-
«τηρ αύτών έφ' άμάζης, συρομένης ύπό ζεύγους βοών άλλ' οί
«βόες δεν ήρχοντο εγκαίρως έκ του άγροϋ' μή δυνάμενοι δέ νά
«περιμένωσι περισσότερον οί νεανίαι, εζευζαν εαυτούς καί εσυ-
«ρον την ά,μαξαν επί της οποία; ώχεΐτο ή μήτηρ αύτών. Δια-
«κομίσαντες δέ αύτήν τεσσαράκοντα καί πέντε σταδίους1 εφθα-
«σαν είς τόν ναόν.»

ι. Έκαστος στάδιος (ή στάδιον) £χει μήκος 185 μέτρων σχεδόν.
Ώστε ο στάδιοι είναι μήκος 832^ σχεδόν μέτρων, ήτοι άπόστασις
μιας ώραί καί τριών τετάρτων αυτής περίπου διά τνΛόν όδοιπόρον.
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«'Αφου δέ οί νεανίαι έποίησαν ταύτα, οί μέν Άργεΐοι πε«
«ρικυκλώσαντες αυτούς έρ.ακάριζον την ρώμην των, αί δέ Άρ«
«γεΐαι τήν μητέρα αύτών, διότι είχε τοιαύτα τέκνα. Ή δέ
«μήτηρ, ούσα περιχαρής δια τήν προιξιν και την φήμην, έστάθη
«ενώπιον του αγάλματος και ηύχετο νά δώσγ) ή θεά είς τά
«εαυτή; τέκνα Κλέοβιν και Βίτωνα, τά όποια έτίμησαν αυτήν
«μεγάλως, ό,τι είναι άριστον είς τον άνθρωπον. Μετά ταύτην
«δέ τήν εύχήν, άφοΰ έθυσίασαν και εφαγον καλώς, κατακοι-
«μηθέντες έν αύτφ τφ ναφ οί νεανίαι δεν έζύπνησαν πλέον,
«άλλα τοΰτο ύπήρξε τό τέλος της ζωής των. Οί δέ Άργεΐοι
«κατεσκεύασαν αγάλματα αύτών και ανέθεσαν ταύτα είς Δελ-
«φούς προς ενδειζιν, ότι ύπήρζαν άνδρες άριστοι. Τ>

Τό τέλος τής συνΠ&αλέξεοίς τοΰ Σόλωνος
καΙ Ε^ροίσου.

Ό Σόλων λοιπόν της ευδαιμονίας τά δευτερεϊα άπένεμεν
είς τούτους, ό δέ Κροίσος, χάσας τνν ύπομονήν, είπεν : «*Ω
«ζένε 'Αθηναίε, ή δέ ημετέρα εύδα«,^ονία τόσον μηδαμινή υπό
«σου εκρίθη, ώστε ουδέ τών κοινών ανθρώπων έποίησας ήμάζ
.«άξιους ;»

Ό δέ Σόλων είπεν «ώ Κροίσε, μέ έρωτας περί άνθρωπί-»
«νων πραγμάτων, τά όποια είναι άστατα. Έν τφ βίψ το3
«άνθρωπου ούδεμία ήμε'ρα φέρει τό αύτό πράγμα, τό όποιον
«εφερεν ή προηγουμένη. Σύ δέ βλέίΐω ότι και πολύ πλούσιος
«είσαι και βασιλεύς πολλών άνθρώπ&^' εκείνο όμως, τό όποιον
«μέ ήρώτησας, έγώ δέν σε λέγω ά&ί-ρι, ποίν ή μάθω, ότι έτε«
«λεύτησας τον βίον καλώς. Διότι ό ργάλως πλούσιος δέν είνο»
«εύδαιμόνέστερος του ε/οντος τον ε^ϋούσιον άρτον, εάν δέν εύ«
«τυ/ήση, έχων πάντα καλά, νά Τίλευτήση τον βίον καλώς.
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«Διότι πολλοί άνθρωποι βαθύπλουτοι δεν είναι ευτυχείς, πολ-
«λοί δε μετρίάν εχοντες περιουσίαν είναι ευτυχείς. | Και ό μεν
«βαθύπλουτος δύναται δια του πλούτου αυτού νά πληρώσ-ρ
«πάσαν έπιθυμίαν και νά ύποφέρ-η μεγάλην τινά ζημίαν, εάν"
«τω συμβη* ό δε ευτυχής είναι άνοσος, άπαθής κακών, εύπαις
«και εύειδής1, εάν δε πρός τούτοις τελευτήστ) καλώς τον βίον,
«ούτος είναι εκείνος, τον όποιον σύ ζητείς, ό άξιος νά κληθί)
«ευδαίμων πριν ή δέ τελευτήση, δέον νά μη καλώμεν άκόμη
«αύτόν εύδαίμονα, άλλ' ευτυχή.; Λοιπόν πρέπει νά βλέπωμεν
«ποίον θά είναι τό τέλος εκάστου πράγματος* διότι είς πολ-
«λούςήτύχη, ύποδείζασα πρώτον εύδαιμονίαν, άνέτρεψεν επειτα
«τούτους καθ' ολοκληρίαν.» Ταύτα λέγων ό Σόλων είς τον
Κροϊσον ουδαμώς ευχαριστεί αύτόν, άλλ' άπεπε'μφθη ύπ' αυ-
τού νομισθείς λίαν άμαθης, επειδή άφίνων τά παρόντα αγαθοί
συνεβούλευε νά βλέπωμεν τό τέλος παντός πράγματος

Ο. Άρχή κακών τον Κροςσον.

Μετά δέ την άναχώοησιν τοΰ Σόλωνος, μεγάλη όργή έκ
θεοΰ κατέλαβε τόν Κροϊσον. Έν φ δηλ. έκοιμάτο είδεν όνειρον,
τό όποιον έφανέρου είς αύτόν την άλήθειαν τών μελλόντων νά
συμβώσι κακών είς τόν παΐδά του. Είχε δέ ό Κροίσος δύο παϊ-
δας, έκ τών όποιων ό μέν εις ητο κωφός, ό δέ ετερος κατά τά
πάντα πολύ πρώτος τών όμηλίκων του, ώνομάζετο δ' ούτος
Άτυς. Τούτον λοιπόν τόν "Ατυν φανερώνει είς^τόν Κροϊσον τό
δνειρον, ότι θ' άπολέση κτυπηθέντα δι' αιχμής "σιδηράς. Ό δ«
Κροίσος, άφου έξηγέρθη και έσκέφθη καθ' εαυτόν, καταφοβηθείς
τό δνειρον, νυμ φεύει μέν τόν υίόν του, εμποδίζει δέ αύτόν νά έζα-

ι. Ταΰτα ί^έντα συντελοΰσιν ε(ς την εύδαιμονίαν.



κολουθί} τούς πολέμους, άφαιρέσας άμα τά πολεμικά όπλα I*
των άνδρώνων, μήπως κανέν κρεμάμενον έμπέση είς τόν παίδι*.

Ένω δέ κατεγίνετο είς τήν τελετήν του γάμου, ερχεται είς
τάς Σάρδεις άνήρ κατεχόμενος υπό συμφοράς, Φρύζ1 τό γένος
και έκ τής βασιλικής οικογενείας καταγόμενος. Ούτος ώνομά-
|ζετο "Αδραστος, όστις, επειδή είχε φονεύση ακουσίως τόν άδελ-
φόντου, ειχεν έκδιωχΟή ΰπό του πατρός του. Ό Κροίσος, μα-
θών παρ' αύτοΰ όλα ταύτα, τψ εΐπεν' «επειδή τυγχάνεις υίός
«άνδρών φίλων και ήλθες είς φίλους, μένε είς τήν οίκίαν μου,
«όπου ούδενός πράγματος θά στερ·/)θγ)ς· υπομένων δέ τήν συμ·
«φοράν σου ταύτην όσον δύνασαι ελαφρότατα, θά ώφεληθης
«πολύ.» Και τοιουτοτρόπως ό "Αδοαστος έμενεν εν τφ οικφ

του Κοοίσου.

ί: 1

Κατά τόν αυτόν δέ τούτο» /ρόνον άπεσταλμένοι των Μυσών,
των κατοικούντων τήν Μυσίαν ^ώραν, ή όποια έζετείνετο προς
βοοράν τής Λυδίας, έλθόντες προς τόν Κροϊσον ελεγον τά έζής :
«ΤΩ βασιλεύ, άνεφάνη έν τή χώρα μας μέγιστος άγριόχοιρος,
«όστις καταστρέφει τούς άγρούς ήμών. Τούτον προθυμούμεθα
«μέν νά φονεύσωμεν, άλλά δέν δυνάμεθα. Τώρα λοιπόν παρα-
«καλοϋμ,έν σε νά πέμ,ψγις μεθ' ήμών τόν παϊδάσου και εκλεκτούς
«νεανίας και κύνας, όπως έκδιώζωμεν αυτόν έκ τής χώρας».

Οί μέν λοιπόν Μυσοί ταύτα παρεκάλουν* Ό δέ Κροίσος έν«
θυμούμενος τό ονειρον ελεγίν είς αυτούς, «είναι αδύνατον νά
«πέμψω μεθ' υμών τόν υίόν μου, επειδή είναι νεόγαμος, θά πέμ«
«ψω όμως εκλεκτούς νεανίας και όλην τήν κυνηγετικήν άκολου-
«θίαν καϊ θά παραγγείλω είς αυτούς νά προσπαθήσωσι παντί
«σθένει νά έκδιώζωσι μεθ'ύμων τό θηρίον έκ τής χώρας». Ταύτα
; ιίπεν ό Κροίσος. ·

Τότε εισέρχεται ό παις τού Κροίσου, όστις είχεν άκούστ) τί

1. Φρύξ λέγεται ό κάτοικος τής (έν τή Μικρά Άσ(α) Φρυγ(α^
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ίζήτουν οί Μυσοί, ηαί Χί ν.' πάτερ, τά κάλλιστα καί

«γενναιότατα πηότ«ςδν ίργα ημών ησαν νά ©οιτώμεν είς πολέ-
«μους καί είς κυνήγια καί νά εύδοκιμώμεν. Τωοα 5μως άνευ
«αίτιας μέ άπέκλεισας άμφοτέρων τούτων. Εί^ τό εξής μέ τί
«πρόσωπον νά ίξε'ρχωμαι είς την κοινωνίαν ; όποϊός τις Θϋ. φανώ
«είς τους πολίτας ότι είμαι ; όποιος 8έ τις είς την νεόγαμον
«γυναικά μου ; μέ ποίον άνδρα δ' Ικείνη θά νομίση ότι ύπα,ν-
αδρεύθη ; Λοιπόν συ ή άφες έμέ νά υπάγω είς τό κυνήγιον ή
αάνάπεισόν με δια λόγου, ότι είναι καλλίτερον είς έμέ οίτω νά
«κάμω.»

Ό δέ Κροίσος διηγήθη τό ονειρον, τό όποιον προεΐπεν είς
αύτόν, ότι εντός ολίγου θα άπολε'ση τόν υίόν του κτυ-τηθέντα
-^ι'αιχμής σιδηράς. Ό δέ "Ατυς άπήντησεν : «"Εχεις δίκαιον,
«ώ πάτερ, νά με φυλάττης· άλλ' ό άγριόχοιρος που ε/ει χεϊ-
«ρας, που δ' αίχμήν σιδηράν ; Επειδή λοιπόν ή μάχη μας δέν
«γίνεται πρός άνδρας, άφες με». Καί τότε ό Κροίσος άναπεισθεις
Ιπιτρέπει είς τόν υίόν του νά μεταβή είς τό κυνήγιον, παρα-
καλεί δέ τόν "Αδραστον νά συνοδεύσιρ αύτόν τούτο δέ καί
εγεινεν.

Άναχωρήσαντες λοιπόν καί φθάσαντες είς τό όρος τής Μυ-
σίας Όλυμπον έζήτουν τό θηρίο.ν. Άφου δ' εύρον αυτό, τό
περιεκύκλωσαν καί τό ήκόντιζον. Τότε ό "Αδραστος άκοντίζων
τόν άγριόχοιρον, δέν έπιτυγχάνει μέν τούτον, άλλ' έπιτυγχάνει
τόν παϊδα του Κροίσου και φονεύει αύτόν. Σπεύσας οε τι.- ξζς
τάς Σάρδεις άνήγγειλε τούτο είς τόν Κροϊσον, όστις άκουσας
έμενεν άπαρηγόρητος. Ήλθον δέ μετά τοΰτο και οί Λυδοί, οί
φέροντες τόν νεκρόν, όπισθεν δέ του νεκρού ήκολούθει ό φονεύς.
Στάς δέ ούτος προ του νεκρού ετεινε πρός τά έμπρός τάς χεί-
ρας καί παρέδιδεν εαυτόν είς τόν Κροϊσον παρακαλών νά τόν
σφάξγ) επάνω είς τόν νεκρόν, έπειδή δέν ητο άξιος νά ζη πλέον.

Ό δέ Κροίσος, άν και εύρίσκετο έν τοσαύτη συμφορά, άκο»>-
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«ας ταΰτα, ΐύσπλαγχνίσθη τόν "Αδοαστον καί ζ'πζ ποος αύ·
τόν : «Έχω. ώ ξενδ, παρά σου πάσαν την ίκανοποίησιν, άφου
«ό ισ·.ος καταδαάζης σεα^τόν ίίς θάνατον, ηεν μοι είσαι συ ό
«αίτιος της συμφοράς, άλλα βεβαίως βεό;ης, όστις προ πολ»
«λου μοί έφανερωσε τά μέλλοντα νά συμβώσιν».
Ό Κροίσος λοιπόν ΙΟαψε. καθώς επρεπε, τόν υίόν του, ό δ»
Άδραΰτος, ο φονεύσας τόν άδελφόν.του καί τόν υίόν του περι-
ποιηθέντος αύτόν, συναισθανόμενος ότι αύτός ήτο ό δυστυχέ-
«τατος πάντων τών ανθρώπων, όσους αύτός έγν'ιριζε, σφάζει
ίαυτόν επάνω είς τόν τάφον του "Ατυος. <

ΙΟ. Ό Ε£ρο?αος *αΙ τό έν ΑελφοΓς μαντεΓον·

Έπι δύο ε τη ό Κροίσος ητο βίβυθισμένος είς πένθος μέγα
διά την στέρησιν του υ?ου του. Μετά δέ ταύτα ή αύξησις του
Περσικού κράτους ύπό ,ν Κϋρον, υίόν του Καμβύσου, έκαμε
μεν τόν Κροΐσον νά παύση πενθών, ένέβαλε δέ αύτόν είς φρον-
τίδα, πώς ητο δυνατόν νά εμπόδιση την αύςανομένην δύναμιν
τών Περσών, πριν ή ούτοι γείνωσι μεγάλοι. Μετά την σκέψιν
λοιπόν ταύτην αμέσως επεμιί/ίν απεσταλμένους Λυδούς ίίς δ·.ά"
"φορα μαντεία, θέλων νά δοκιμάση πρώτον αν λέγωσιν άλήθειαν
καί δεύτερον νά έρωτήο) αυτά άν κρέπη νά επιχείρηση έκστρα-
τείαν κατά τών Περσών.

Παρήγγειλε δέ είς τούς Λυδούς νά Ιρωτήσωσι τά μκντεΐα τήν
ίκατοστήν ήμέραν άπό της αναχωρήσεως των έκ τών Σάρδεων,
τί θά εποίει κατ* έκείνην ό βασιλεύς τών Λυδών Κροίσος, ό υίός
του 'Αλυάττου. 'Ο,τι δ' άν άποκριθη εκαστον τών χρηστηρίων
νά συγγράψωσι καί ν' άναφερωσι προς αύτόν. Καί ό,τι μεν άπε-
κρίθησαν τά λοιπά τών χρηστηρίων ύπ' ούδενός άναφερεται* είς
& τούς Δελφούς, ώς είσηλθον οί ΛυδοΙ είς τόν ναόν καί ήρώτω*
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ΙχιΙνο, περί τοδ οποίου ειχον έντολήν, ή Πυθία είπεν ιαίσθά'
ΐγομ,αιτηγ οσμήγ της σχ.Ιηροάέρμου χεΛώγης, ή οποία βράζει
ϊίγτός χαΛχον Χέβητος μετά. χρεάτων άρνείων, κάτωθεν μ\γ
€$χουσα εστρωμένον χα,Λχόγ, άνωθεγ όϊ χεχαΛυμμένη μί
*χαΛχόγ.* Διότι ό Κροίσος κατά τήν ήμέραν έκείνην, έπινοήσας
πράγμα, τό όποιον ήτο δύσκολον νά βάλη τις είς τον νουν του,
<ατέκοψε χελώνην και άρνίον όμοϋ και εβραζεν αύτός εντός
λέβητος χαλκού, χαλκουν σκέπασμα έπιθέσας.

Έπιστρέψαντες οί Λυδοί είς τάς Σάρδεις εφερον τούς χρη-
σμούς είς τον Κροϊσον. Ούτος δέ, είς μέν τούς τών άλλων μαν-
ςείων ούδεμίαν εδωκε προσοχήν, ώς δέ ήκουσε τον έκ Δελφών
χρησμόν, αμέσως προσηυχήθη και έπίστευσεν, ότι μόνον μαν·
τεΐον είναι τό έν Δελφοΐς, δι,ότι έμάντευσεν άληθώς, ό,τι αύτός
έποίει.

Μετά δέ ταΰτα προσεπάθει νά προσέλκυση τήν εύμένειαν τοΰ
|ν Δελφοϊς θεοϋ διά μεγάλων θυσιών προσέφερε δέ είς τον θεόν
πλουσιώτατα δώρα χρυσά και άλλα αργυρά, και οί Λυδοί πάν-
τες έθυσίασαν ό,τι έκαστος είχεν.

Εις τούς μέλλοντας δ' έκ τών Λυδών νά φέρωσι τδι δώρα
ταύτα είς τό μαντεΐον τών Δελφών, εδωκε τήν έντολήν ό Κροί-
σος νά έρωτήσωσιν αν δύναται νά έκστρατεύση κατά τών Περ·
σων και αν πρέπη νά προσλάβη άλλους συμμάχους-τ-Νς—

Ώς δ' έφθασαν οί Λυδοί είς τό μαντεΐον και ανέθεσαν τά
αναθήματα, ήρώτων λέγοντες : «Κροίσος ό βασιλεύς τών Λυ-
«δών και άλλων έθνών, νομίσας ότι τούτο τό μαντεΐον.είναι το
«μόνον έν άνθρώποις, σας προσφέρει δώρα άξια τής μαντείας
«σας, και τώρα σας έρωτα έάν πρέπη νά έκστρατεύση εναντίον
«τών Περσών και εάν πρέπη νά προσλάβη άλλους συμμάχους».

Οί μέν άπεσταλμένοι ταύτα ήρώτων, τό δέ μαντεΐον άπε·
κρίθη ότι εάν έχστρατεΰσγ ό Κροίσος χατά τών Περσών θα
ζαταΛύστ) μεγάΛην άρχην συνεβούλευε δ' αύτόν νά εύρη κα?
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»ά προσλάβτρ συμμάχους τούς δυνατωτάτους έκ των Ελλήνων.

Άφού δ' εμαθεν ό Κροίσο* ?ήν άπόκοισιν του μαντείου ύπερ-
«χάρη διά ταύτην. Έλπίοας δ' ότι αναμφιβόλως θά καταλύσ»}
τό βασίλειον του Κύρου, πε'μπ;; πολύτιμα δώρα είς πάντας
τούς Δελφούς, καί, τρίτην ήδη φοράν, έρωτα: τό χρηστήριον,
άν ή βασιλεία του θά διαρκέση πολύν χρονον. Ή δέ Πυθία
χρησμωδεΐ τά έξης.

α"Οταγ γείγτι είς τούς Μήόανς ρασι.ΐεύς ήμίογος, τόζ$, <3
%.Λυδε ζρνφτ\Λέ, φεύγε εις του χα-Ιικώδη Έρμοκ* χαΐ μ)
ΐμένε, μηδ' έττρέκου κα φανής όει.Ιός».

Κομισθέντος τού χρησμού τούτου, ό Κροίσος έχάρη πολύ
περισσότερον διά τούτον ή διά τούς άλλους, επειδή ήλπιζεν ότ»
ουδέποτε θά βασιλεύστ) τών Μήδων ήμίονος άντί ανδρός, έπο-
μένω* ούτε αυτός ούτε οί άπόγονοί του θά χάσωσί ποτε τήν

11· Οί ΆβηνοΛος.

Μετά δέ ταύτα ό Κροίσος έφοόντιζεν έξετάζων τίνες ήσαν οί
§υνατώτατοι τών Ελλήνων, ίνα προσλάβτ) τούτους συμμάχους.
Έξετάζων δ' εύρισκεν ότι ύπερεϊχον οί Λακεδαιμόνιοι καί οί
Αθηναίοι, οί μέν τού Δωρικού γένους, οί δέ τού Ιωνικού.
&ιοτι ταύτα ήσαν τά προέχοντα, όντα τό πάλαι τό μέν -τίόν
Αθηναίων, έθνος Πελασγικόν, τό δέ τών Λακεδαιμονίων, εθ^ος
ΈλληνικόνΓ"4—

Έκ τούτων λοιπόν τών έθνών, τό μέν Άττικόν Ιπληροφο-
^είτο ό Κροίσος ότι εύρίσκετο είς ετωτεοικάς τζχανάς, ενίκα

ι. Ό Έρμος είναι ποταμός της Μικράς Ασίας, όστις πηγάζων
ένατ. άπό τοΰ Δινδύμου όρους έέε διά της Λυδίας ιτο! Αίολίδος καί
1*6άλλει είς τόν κόλπον τής Σμύρνης. Σήμερον ό "Ερμος λέγεται



τοΰ Πεισιστράτου, όστις κατά τόν χρόνον τούτον έτυράννευι
τών Αθηναίων. Καϊ ιδού πώς ελαβε την τυραννίαν. Ένωέστα-
σίαζον προ; αλλήλους οί Αθηναίοι, εχοντες οί μέν Πάραλοι1
άρχηγόν τόν Μεγακλέα, οί δέ έκ τοΰ Πεδίου* τόν Αυκοΰργον,
ό Πεισίστρατος,- συλλαβών κατά νουν τό σχέδιον νά γείνιρ τύ-
ραννος, έσχημάτισε τρίτον κόμμα. Συλλέξας δέ οπαδούς τοΰ
κόμρ-ατός α ου καί κηρύξας ότι προστατεύει τους Ύπερακρίους3.
μηχανάται τά εξής: Τραυματίσας εαυτόν καί τάς ήμιόνους,
ωδήγησεν είς την άγοράν τό άρμα του λέγων ότι έξέφυγε τους
Ιχθρούς, οΐτινες ηθέλησαν δήθεν νά φονεύσωσιν αύτόν πορευό-
μενον μέ τό άρμα του είς τόν άγρόν, καί παρεκάλει τόν δήμον
νά χορηγήση φρουράν τινα είς αύτόν, δικαιούμενον είς τοΰτο,
έπειδή εύδοκίμως έστρατήγησε πρότερον κατά τών Μεγαρέων.

Ό δέ δήμος τών Αθηναίων έξαπατηθεί; έδωκεν είς αύτόν
έκ τών πολιτών τριακοσίους άνδρας, οΐτινες κρατούντες κορύ·
νας, ήτοι ρόπαλα χονδρά, ήκολούθουν αύτόν. Συνεπαναστατή^
σαντες δ' ούτοι όμοΰ μέ τόν Πεισίστρατον κ7.τέλαβον τήν άκρο*
πολιν. "Έκτοτε ό Πεισίστρατος ηρχε τών Αθηναίων, χωρίς νά
μετακινήστ) ουδέν έκ τών καθεστώτων.

Μετ' ολίγον δέ χρόνον όμοφρονήσαντες οί τε φίλοι του Με-
γακλέους καί οί του Λυκούργου έκδιώκουσι τόν Πεισίστρατον.
Ούτω μέν ό Πεισίστρατος καταλαβών τό πρώτον τάς Αθήνας
άπέβαλε την τυραννίδα, την οποίαν δέν ειχεν άκόμη καλώς

Ιρρ ιζωμένην.

'_._- *

ι. Πάραλοι = οί Παραθαλάσσιοι, ο! παρά τήν θάλασσαν κα~
τοικοΰντες.

2. Ο I έκ τοϋ ΠεδΙου = ο1 Πεδινοί, οί έν τή πεδιάδι τής Ατ-
τικής κατοικ οΰντες.

3. Ύπεράκριοι ή Δ ι ά κ ρ ι ο ι έκαλοΰντο έν Αττική οί Ό-
ρε ι ν ο (, δηλ. οί πτωχοί κάτοικοι τών λόφων καί ορεινών τόπων,
Αντίθετοι δντες τών πλουσίων κατοίκων τών πεδιάδων καί πα^—
λέων, (οΥτινες έκάτεροι άπετέλουν ίδιον πολιτικόν κδμμα).
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Οί δέ έκδιώξαντες τόν Πεισίστρατου έστασίασαν έκ νέου
ίναντίον αλλήλων. Πιεζόμενος δ' έκ ι ης στάσεως ό Μεγακλής
διεπραγματεύετο προς τόν Πεισίστρατον εάν έδέχετο νά λάβ>|
γυναίκα την θυγατέρα του επί τη ύποσχέσει νά βοηθήση αύτόν,
ίνα λάβη την τυραννίδα. Λεχθέντος δέ τοΰ Πεισιστράτου την
πρότασιν καί τούς όρους, μηχανώνται διά την κάθοδόν τονί
πράγμα, όπερ άποδεικνύει τούς Αθηναίους άνοήτους. \Έν τφ
Παιανιεΐ1 δήμω ήτο γυνή τις, όνομαζομένη Φύη, πολύ ύψηλή
κατά τό ανάστημα, άμα δ' καί εύειδής. Ταύτην την γυναίκα
ένδύσαντες μέ πανοπλίαν καί είσβιβάσαντες είς άρμα καί ύπο-
δείζαντες όποιον σχήμα επρεπε νά λάβη, ίνα φαίνηται μεγα-
λοπρεπεστάτη, ήρχοντο είς τήν πόλιν* προέπεμψαν δέ κήρυκας,
οΐτινες έλθόντες είς τήν πόλιν ελεγον τοιαύτα. αΤΩ Αθηναίοι,
«δέχθητε εύνοϊκώς τόν Πεισίστρατον, τόν όποιον αύτή ή Αθηνά,
«τιμήσασα ύπέρ πάντας τούς ανθρώπους, κατάγει είς τήν εαυτής
«άκρόπολιν».

Οί μεν λοιπόν κήρυκες πεοιερχόμενοι ελεγον ταύτα, αμέσως
δέ και είς τούς δήμους φήμη έφθασεν, ότι ή 'Αθηνά κατάγει
τόν Πεισίστρατον. Καί οί έν τή πόλει πειθόμενοι, ότι ή Φύη
ητο αύτή ή θ=ά, προσηύχοντο είς τήν γυναίκα καί έδέχοντ·
τόν Πεισίστρατον.

Λαβών δέ πάλιν τήν τυραννίδα κατά τόν είρημένον τρόπον
ό Πεισίστρατος νυμφεύεται τήν θυγατέρα τοΰ Μεγακλέους κατά
τήν |Λετ' αύτοΰ γενομένην συμφωνίαν. Επειδή όμως ό Πεισί-
στρατος δεν έφέρετο καλώς προς αύτήν, παρεπονέθη είς τήν μη-
τέρα της κχϊ ή μήτηρ είπε τά παράπονα είς τόν Μεγακλέα'
ούτος δέ όργισθείς, διότι εύρεν εύλογα τά παράπονα, συμφιλιου-
ται μετά τών έπαναστατών, ίνα τιμωρήστ) τόν Πεισίστρατον.

ι. Παιανιέα, Παιανιαία, Παιαν[α = δημος έν τη έπαρχία Άττ»-
ε(ζ τήν άνατολ κήν κατω^έρειαν τοϋ Ύμηττοΰ. Ό δημότης έλΐ»
γετο Παιανιεύα.
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Μαθών δ' ό Πεισίστρατος τά γινόμενα εναντίον του "ρυγεν
Ικ της Αττικής όλοτελώς· έλθών δ' είς τήν Έρέτριαν1 έσκέ-
πτετο μετά τών υιών του περί του πρακτέου. Επειδή δέ ύπερί-
ϊχυσεν ή γνώμη του Ίππίου ν' άνακτήσωσι πάλιν τήν τυραν-
νίδα, ήρχιζον νά συναθροίζωσι χρηματικά; συνδρομάς έκ τών
πόλεων, αϊτινες πρότερον εϊχον εύίργετηθή παρ' αύτών. Μετά
χρόνον δέ τινα, ίνα ρ.ή πολυλογή ό Ηρόδοτος, ώ; λέγει, ήτοί-
μασαν πάντα τά διά τήν κάθοδον. Κατά τό ένδέκατον δ' ετος
έκκινήσαντες έκ της Έρετρίας επανήλθαν οπίσω. Και πρώτον
μέν καταλαμ.βάνουσι τον Μαραθώνα της Αττικής. Έν φ δέ
ήσαν εκεί έστρατοπευδευμενοι, ήλθον και οί έκ του άστεος επα-
ναστάται, και άλλοι έκ τών δήμων προσέτρεχον, είς όσους ή
τυραννίς ήτο πρότιμοτέρα της ελευθερίας· οί δέ έκ του άστεος
Αθηναίοι, εως μέν ό Πεισίστρατος συνήθροιζε χρήματα κκΐ
μετέπειτα ώς κατέλαβε τον Μαραθώνα, ουδόλως έφρόντιζον
άμα δ' εμ,αθον ότι αύτός έκ του Μαραθώνος έπορεύετο εναν-
τίον του άστεος, τότε έζεστράτευσαν κατ' αύτου και συναντη-
θέντες μετ' αύτου καθ' όδόν, άντεστρατοπέδευσανΓ/*\

Τότε ό Πεισίστρατος, αίφνης όρμήσας κατά τών Αθηναίων,
Ιν φ άλλοι διεσκέδαζον και άλλοι έκοιμώντο, τρέπει αύτούς είς
φυγήν. Ένώ δ' εφευγον ούτοι, ό Πεισίστρατος διανοείται σκέ-
ψιν σοφωτάτην, ίνα μή συναθροισθώσι πλέον οί Αθηναίοι, άλλά
μένωσι διεσκορπισμένοι. Άναβιβάσα; τούς υιούς του είς ίππους
ίστελλεν αύτούς εμπρός. Ούτοι δέ προφθάνοντες τούς «ρεύγοντ**
ελεγον νά μή φοβώνται, άλλά ν' άπέλθωσιν ήσυχοι είς τά ίδια.
Οί Αθηναίοι δ' έπεΐθοντ· και τοιουτοτρόπως · Πεισίστρατος,
τρίτην ήδη φοράν καταλαβών τάς Αθήνας, έρρίζωσε τήν τυ-

X. Ή Ερέτρια ητο έττίάτημος πόλις τής νήσου Ευβοίας έπΐ τής δυ-«
πκής αυτής ποιραλίας, κατωτέρω τής Χαλκίδος, καλουιιένη σήμερον
Νεα Ψαρά.
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«αννίδα δι' επικούρων πολλών καί δια προσόδων χρημάτων.
Καί ό Πεισίστρατος μέν έτυράννευε τών Αθηναίων, έκ τών
Αθηναίων δέ πολλοί μέν είχον φονευθή έν τή μάχγ), πολλοί δι
ΐφυγον έκ τής πατρίδος των μετά του Μεγακλέους.

1 Ο'ι

Οί μέν λοιπόν Αθηναίοι είς τοιαύτην κατάστασιν έμάνθανεν
ό Κροίσος ότι εύρίσκοντο τότε* οί δέ Λακεδαιμόνιοι ότι είχον
χπαλλαγή άπό μεγάλων κακών καί ήδη ήσαν νικηταί έν τφ
*ατά τών Τεγεατών πολέμω. Διότι ένώ οί Λακεδαιμόνιοι εύ-
τύχουν είς τους άλλους πολέμους, μόνον πρός τούς Τεγεκτας
πολεμοϋντες ήττώντο. Προ ταύτης δέ τής έτοχής καί κακονο-
μώτατοι ησαν σχεδόν -άντων τών Ελλήνων καί άκοινώνητοι
προς τους ξένους. "Ηχθησαν δέ εις εύνομίαν ώς έςής. Ό Λυ-
κούργος, δόκιμος άνήρ τής Σπάρτης, ότε έγένετο έπίτροπος
τοΰ ανεψιού του Λεωβώτου, όστις εκαλεΐτο καί Χαρίλαος, με-
τέβαλεν όλους τούς νόμους καί έλαβε τά προφυλακτικά μέτρα
μή παραβαίνωσι τούτους. Μετά δέ ταύτα συνέστησε τά
χναφερόμενα είς τόν πόλεμον, ένωυ-οτίας1 καί τριακάδας2 καί
συσσίτια3, πρός δέ τούτοις τούς εφόρους καί γεοουσιαστάς4.

Τοιουτοτρόπως λοι—όν οί Σπαρτιάται εύνομήθησαν. Είς δέ
τόν Αυ/.οΰργον άττοθανόντα έκτισαν ιερόν, καί έσέβοντο αύτόν
μεγάλως. Επειδή δέ είχον εύφορον χώραν καί ίκανόν πλήθος

ανδρών, ταχέως προώδευσαν καί ευτύχησαν.
_

ι. Ένωμοτία ητο ώρισμένον άθροισμα πολεμιστών (ς5).

2. Αί τριακάδε^ ησαν τό σύνολον 3ο ανδρών.

3. Τά συσσίτια ησαν κοιναί τράπείαι τών Σπαρτιατών, όπου συνέ-
τρωγον πάν~ε£:.

θ! έφοροι καί οί γερουσ-.ασταί ησαν οϊ άρχοντες τοϋ λαοϋ-
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Έν τούτοις δεν εύχαριστοΰντο του λοιπού νά ήσυχάζωσιν,
άλλά, εχοντες πεποίθησιν 5 τ·. ΐΐναι κρείττονες τών Άρκάδων,
ήοώτων το έν Δελφοϊς μαντεΐον διά τήν κατάκτησιν πάσης τή$
χώρας" τών Άρκάδων. Ή δε Πυθία έχοησμοδότησε τά εξής.

<ιΤηχ ' Αρχαάίαν με ζητείς ; μέγα πράγμα μΐ ζητείς' άΐν
<ιθά <70ΐ την δώσω. 'ΊΓπάρχουσι ποΛ.Ιοϊ άνδρες εν ΐγ 'Λρκα-
€01α, οί όποιοι θα σε έμποδίσωσιν ' Εγώ όμως όίν ο^ φθονώ.
«Θά σοί δώσω την χα,Ιην Τεγέαν^.

Ώς ήκουσαν οί Λακεδαιμόνιοι τόν χρησμόν τούτον, περί μεν
τών άλλων Άρκάδων δεν έφρόντιζον, έξεστράτευον δέ εναντίον
τών Τεγεατών. Έν τη μάχη όμως ένικήθησαν. Επειδή δΐ
καί μετά ταύτα πάντοτε ένικώντο ύπό τών Τεγεατών, ήρώ-
τησαν πάλιν τήν Πυθίαν καί ελαβον χρησμόν, τόν όποιον μετά
^ρόνον τινά συνέπεσε κατά τύχην νά νοήση Σπαρτιάτης τις,
όστις έξετέλεσε μόνος ό,τι εσκέφθη. Έκτοτε δέ οσάκις ήθελον
πολεμήση εναντίον αλλήλων, οί Λακεδαιμόνιοι έγίνοντο Ιν τφ
πολεμώ πολλψ υπέρτεροι τών Τεγεατών. ΕΙχον δε ύποτάξτρ
τότε οί Λακεδαιμόνιοι καί τό πλείστον μέρος της Πελοποννήσου.

Ό Ι&ροισο^ ςτομμανεΕ μετά τών
^ακεδακ,ιμονέων.

ΤαΟτα λοιπόν πάντα μανθάνων ό Κροίσος επεμπεν είς Σπάρ·
την πρέσβεις, ίνα φέρωσι δώρα καί ίνα ζητήσωσι συμμαχίαν,
παραγγείλας τί επρεπε νά λέγωσιν. Ούτοι δ' έλθόντες Ιλεγον {
«Έπεμψεν ήμάς Κροίσος, ό βασιλεύς τών Λυδών καί άλλων
αέθνών, λέγων τάδε : «*Ω Λακεδαιμόνιοι, επειδή ό θεός έχρη·

ι, Ή Τεγέα ήτο μ(α τών αρχαιοτάτων πόλεων τ/|ς Αρκαδίας^
4»τέ_χουσα της Μαντινείας σχεδόν ^ ώρας (ιοο στάςιςι). ^



ισμοδότησε νά προσλάβω φίλους "Ελληνας, μανθάνω δ' ότ»
«υμεΐς κατέχετε τήν πρώτην θέσιν έν Ελλάδι, προς σας άπο-
ατείνομαι κατά τό χρηστήριον, θέλων νά γείνω φίλος καί σύμ—
αμαχος υμών άνευ δόλου καί άπάτης».

Καί ό μεν Κροίσος ταύτα δι' άγγέλων προέτεινεν οί δέ Λα-
κεδαιμόνιοι, έπειδή είχον άκούση καί αύτοί τόν δοθέντα είς τόν
Κροϊσον χρησμόν, εύχαριστήθησαν διά τήν άφιξιν τών Λυδών
καί έκαμαν όρκους περί φιλίας καί συμμαχίας* ειχε δέ ό Κροί-
σος πρότερον κάμγ) είς αυτούς καί τινας ευεργεσίας, διότι πέμ—
ψ'/.ντες οί Λακεδαιμόνιοι είς Σάρδεις ν' άγοράσωσι χρυσόν, Ζνα
κάμωσι τό άγαλμα του Απόλλωνος ελαβον τούτον δωρεάν
παρά του Κροίσου, μή δεχθέντος τά χρήματα.

"Ενεκα λοιπόν τούτων οί Λακεδαιμόνιοι, καί διότι Ιζ όλων
τών Ελλήνων ό Κροίσος προτιμήσας αυτούς εξέλεξε φίλους,
έδέχθησαν τήν συμμαχίαν χ.αί ήσαν έτοιμοι νά βοηθήσωσιν αυ-
τόν, όταν ήβελε τοις παραγγείλγ).

Ή έν Πτερ£α μ.ετα.1ξ\> Κροίοου χα,Ι
Ι£ύρο\> μάχη.

Ό δέ Κροίσος, μή νοήσας όρθώς τόν χρησμόν του μαντείο»
τών Δελφών, ήτοιμάζετο νά έκστρατεύσν) κατά τών Περσών.
Γότε Λυδός τις ονομαζόμενος Σάνδανις, άνθρωπος συνετός, συν-
εβούλευσεν είς τόν Κροϊσον τά έξης· «ΤΩ βασιλεΰ, παρασκευά-
ζεσαι νά Ικστρατεύστρς εναντίον άνδρών τοιούτων, οί όποιοι
«ενδύονται μέ δέρματα, τρώγουσι δέ όχι όσα θέλουσιν, άλλ'
ε όσα εχουσιν, έπειδή εχουσι χώοαν τραχεϊαν. Προς τούτοις δε
«δεν μεταχειρίζονται οίνον, άλλ' ύδροποτούσι, δέν εχ·υ«ι $«
«σύκα νά τρώγωσιν, ούδ' άλλο άγαθόν ουδέν. 'Εάν μέν λ·ιπ·ν
*νικήσης, τί θά λάβης παρ* α-υτών, οί όποιοι δέν εχουσι τίποτε ;



«Έάν ομως νικηθείς, σκέφθητι πόσα αγαθά θ' άποβάλ^ς,
«Διότι, άφου άπαξ γευθώσι τά ήμέτερα αγαθά, θά προσκολ-
«ληθώσιν

εις αυτα και δέν θα δυνηθώμεν νά άποδιώξωμεν αύ-
«τούς. 'Εγώ μέν ευχαριστώ τούς θεούς, οί όποιοι δέν βάλλου»
«σιν είς τον νουν τών Περσών νά Ικστρατεύσωσιν αύτοί πρώτοι
«κατά τών Λυδών». Ταδτα λέγων ό Σάνδανις δέν επειθί τόϊ
ΚροΤσον. Οί Πέρσαι δέ, πριν ή ύποτάξωσι τούς Λυδούς, δέν
ίίχον ούτε άβρόν ούτε αγαθόν ουδέν.

Ό Κροίσος λοιπόν έξεστράτευσε κατά τών Π=ρσών ώς δ^
ήλθεν είς τον "Αλυν1 ποταμόν και διέβη τούτον μετά το!
ατρατου του, έφθασεν είς την καλουμένην Πτερίαν τής Καππαδο-
κίας4, (ή δέ Πτερία ήτο τό ίσχυρότατον μέρος τής χώρας ταύτη*,
καΐ εκείτο προς τό μέρος της έν Εύξείνψ Πόντω πόλεως Σινώπης).
Ενταύθα έστρατοπε'δευε καταστρέφων τά κτήματα τών Συ-
ρίων Συρίους δ' έκάλουν οί "Έλληνες τούς Καππαδόκας. Κα!
έκυρίευσε μέν τήν πόλιν τών Πτερίων και έξηνδοαπόδισε τούς
υολίτας, έκυρίευσε δέ και πάσας τάς πέριξ αύτής πόλεις, τούς
δι Συρίους άνεστάσωσε, χωρίς είς ουδέν νά είναι αίτιοι.

Ό δέ Κύρος συναθροίσας τά στρατεύματά του προεχώρει ιίς
«υνάντησιν τοΰ Κροίσου. Πριν δ' έκστρατεύστ, έπεμψε κήρυκας

ΐίς -τους "Ιωνας και ποοσεπάθει ν' άποστατήστ, αύτούς άπο
-

ι. Ό "Αλυς ποταμός (νΰν Κιζ'ιλ Ίρμάκ) είναι τό δριον τής Μη-
δικής άρχηί. και της Λυδικής· ^έει δ' έκ τοΰ Αρμενίου όρους διά
τής χώρας τών Κιλίκων, κατωτέρω δ' έχει έκ δεξιών μέν τούς Μα-
τιανούς, ίί άριστερών δέ τούς Φρύγας· μετά τούτους ρέων άνω προς
βορρδν, ένθεν μέν αποχωρίζει τούς Καππαδόκας. οί όποΤοι ίκα-
ΛίΟντο ύπό τών Ελλήνων Σύριοι, έ£ ευωνύμων δέ τους Παφλαγο-
νίας, Ούτω ό "Αλυς ποταμός άποκόπτει πάσαν τήν κάτω 'Αοίαν,
τής άπέναντι της Κύπρου θαλάσσης μέχρι τοΰ βύξείνου Πόντον.

2, Ή Καππαοοκία ητο χώρα τής Μικρας Ασίας, κειμένη ττρός
Κ^μάς τής Αρμενίας· ή οέ Πτερία ήτο μέ|5©ς ίσχυρότατον τής
έκεΤ νΰν κεΤται τό φρςύριβν ΈγρΙ-Καλέ, 2>περ είναι
4 *λε!ς τής βορείου Καππαδοκίας.
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τοΰ Κροίσου. Οί Ίωνες δίχως δεν έπείθοντο. Ό Κΰοος δέ, ώ(
ίφθασεν είς τήν Πτερίαν, έστρατοπέδευσεν αντικρύ τοΰ Κροί-
σου. Άφοΰ δ' έγεινεν ισχυρά μάχη καί έφονεύθησαν πολλοί
ΐζ αμφοτέρων διεχωρίσθησαν, έπειδή έπήλθενύξ, χωρίς νά νικήσΐ}
κ&νείς. Καί τά "μέν στρατόπεδα άμφότερα τοιουτοτρόπως ήγω-
νίσθησαν1.

Ό δέ Κροίσος, άποδώσας τό άποτέλεσμα είς τόν άριθμόν το9
ϊτρατεύμα,τός του, διότι ό ιδικός του στρατός ήτο πολύ όλιγώ-
τερος ή ό τοΰ Κύρου, έπέστρεφε τήν έπομένην είς τάς Σάρδεις,
σκοπόν εχων, άφοΰ προσκαλέσ·/) μέν τούς Αιγυπτίους κατά τάς
συνθήκας (διότι ειχε κάμγ) καί μετ' αύτών τοιαύτας, όπως κα»
μετά τών Λακεδαιμονίων), άφοΰ καλέσγι δέ καί τούς Βαβυλώ-
νιους, (διότι καί πρός τούτους ειχε κάμη συμμαχίαν), άφοδ
παραγγείλτρ δέ καί είς τούς Λακεδαιμονίους νά ελθωσιν έντός
ώρισμένου χρόνου, άφοΰ συνάθροιση πάντας τούτους καί συγ-
κρότηση τό στράτευμα του, έσκέπτετο, μετά τήν παρέλευσιν
τοΰ χειμώνος, νά έκστρατεύσ/) άμα τω εαρι κατά τών Περσών.

Καί ό μέν Κροίσος ταΰτα φρονών, ώς Ιφθασεν είς τάς Σάρδεις,
επεμπε κήρυκας πρός τούς συμμάχους νά ειπωσιν είς αυτούς να
συναθροισθώσιν είς τάς Σάρδεις μετά πέντε μήνας* τόν δέ ύπά{>-
χοντα καί κατά τών Περσών πολεμήσαντα στρατόν, όσος ητο
έπί μισθω όλον διέλυσεν, ουδαμώς ύποπτεύσας μή ποτε ό Κΰρος,
όστις τόσον ΐσοδυνάμως ήγωνίσθη πρός αύτόν, όδηγήσρ τ·»
στρατόν κατά τών Σάρδεων.

I Ό Κ.Ορος πολιορκεί τάς Χάρδε&ς,

Ό δέ Κΰ :ος μαθών ότι ό Κροίσος επανερχόμενος είς τ&ς
Εάρδεις, μέλλει νά διαλύση τόν στρατόν του, άποφασίζει νίί

ι. Τφ 6^6 έτει προ Χριστοΰ.
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Ιπέλθη όσον το δυνατόν τάχιστα κατά των Σάρδεων, πριν φ
ίκ δευτέρου συναθροισθώ ή δύναμις τών Λυδών. Άποφασίσας
έποίει ταχέως· εσπευσε λοιπόν μετά του στρατού του εις
νην προ τών Σάρδεων έκτεταμένην καί γυμνήν πεδιάδα.

Τότε ό Κροίσος περιήλθεν είς πολλήν άπορίαν, διότι τά
πράγματα άπέβησαν άλλως ή ώς αυτός ήλπιζεν άλλ' όμως
εζήγε τούς Λυδούς είς μάχην. Έμάχοντο δε ούτοι άπό τών
ίππων, καί εφερον δόρατα1 μεγάλα, καί ήσαν επιτήδειοι ιππείς.

Είς τήν πεδιάδα λοιπόν τών Σάρδεων, ώς εΐδεν ό Κυρο$
τούς Λυδούς τασσομένους είς μάχην, φοβηθείς τό ίππικόν, έποί-
νίσε κατά συμβουλήν του Άρπάγου, άνδρός Μήδου, τά άκό-
λουθα* όσαι κάμηλοι σιτοφόοοι καί σκευοφόροι ήκολούθουν το
στράτευμά του, ταύτας πάσας συναθροίσας καί καταβιβάσας τΑ
φορτία, άνεβίβασεν έπ' αύτάς άνδρας ένδεδυμένους Ιππικήν στο-
λήν. Έτοιμάσας δ' αυτούς προσέταζε νά προπορεύωνται το9
άλλου στρατεύματος κατά τού Ιππικού τού Κροίσου, ό δέ πεζός
στρατός, διέταττεν ό Κύρος ν* άκολουθή τάς καμήλους, όπισθεν
δέ τού πεζικού εταξεν όλον τό ίππικόν.

Άφού δέ πάντες έτακτοποιήθησαν, παρήγγειλεν έκ μέν τών
άλλων Λυδών νά μή φείδωνται νά φονεύωσι πάντα όστις έγί-
νετο εμπόδιον, τόν Κροϊσον δ' αυτόν νά μή φονεύσωσι, μηδ»
Ιάν ύπερασπίζτρ εαυτόν, άλλά νά τόν συλλάβωσι ζώντα.

Ταύτα μέν ό Κύρος παρήγγειλε* τάς δέ καμήλους έταζεν
απέναντι του ιππικού τών Λυδών, διότι ό ίππος φοβείται τήν

ι. Δόρυ = λογχόέ,υλον. Τό δόρυ ήτο τό κυριώτατον έπιθετικδν όπλον τών πεζών, όπερ συνέκειτο έκ τοΰ «ίυστοϋ» (μακρού κοντα-
ρίου) καί έκ τής σιδηράς αιχμής, άποληγούσης κατά τό μη κοπτερόν
αυτής άκρον εις σωλήνα, έν ω ένεπήγνυτο τό £υστόν. ΈπΙ δέ τής
έτέρας- άκρας τοΰ £υστοϋ ην ό «σαυρωτήρ», όξύ άκροσίδηρον, χρή-
οιμον είς τό πήίαι κατά γης τό δόρυ. Το δόρυ είχε μήκος 12—16
ποδών, ήτοι -ι μέχρι 5 περίπου μέτρων, καί έχρησίμευεν είς τό πλήτ-
τειν έκ τοΰ πλησίον.
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κάμηλον και δέν υποφέρει οΰτε τήν θέαν οΰτε τήν όσμήν ανΉίς-
Ώς δέ συνήρχοντο οί στρατοί είς τήν μάχην, οί ίπποι, καθώς
ώσφράνθησαν τών καμήλων και ειδον αύτάς, άμ,έσως άνέστρεφον
όπίσω, ή δέ έλπίς του Κροίσου έματαιώθη. Δέν έδειλίασαν όμως
δια τούτο οί Λυδοί, άλλ' ώς ένόησαν τήν αίτίαν έπήδησαν άπο
τών ίππων και πεζοί συνεπλάκησαν μέ τούς Πέρσας. Ύστ&ρον
δέ, άφου Ιπεσον πολλοί και έκ τών δύο μερών, οί Λυδοί έτρά»
ντησαν είς φυγήν και περικλεισθέντες είς τό τείχος έπολιορκουντ·
6πό τών Περσών.

16. Τά Θυρεατίκά.

Ό ΚΟρος κυριεύει τάς ϊάρξεκς.

*0 δέ Κροίσος νομίζων ότι ή πολιορκία θα διαρκέση πολύν
_χρδνον, ίπεμπεν έκ του τείχους άλλους άγγέλους προς τούς
«υμμάχους, ίνα Γλθωσι τάχιστα προς βοήθειάν του, έπειδή
ίπολιορκεΐτο.

Έπεμπε λοιπόν άγγε'λους καί προς τούς άλλους συμμάχους
χαΐ δή καί είς τήν Λακεδαίμονα. Άλλά κατά τον αυτόν τούτον
;χρόνον συνέπεσε νά ύπάρχη ερις μεταξύ τών Σπαρτιατών καί
των Άργείων περί τίνος χώρας ή οποία έκαλεΐτο Θυρέα1. Διότι
,*ήν θυρέαν ταυτην, άνήκουσαν είς τήν Αργολίδα, άποκόψαντες
«ατελαβον οί Λακεδαιμόνιοι. Άφου δέ οί Άργεΐοι ετρεξαν είς
βοήθειάν της χώρας, ήν άπέκοπτον άπ' αύτών, έλθόντες «ς
διαπραγματεύσεις μετά τών Λακεδαιμονίων συνεφώνησαν, ίνα
«ολεμήσωσιν έξ έκατέρων τριακόσιοι, όποιοι δ' άν έκ τών δύο
δ*ερισχύσωσι, τούτων νά είναι η χώρα* το πλήθος του

ι. Ή Θυρέα (ή αϊ θυρέαι) 7|το πόλις καί χώρα έν ΆργολΙδι (ή
μδλλον έν Κυνουρία), κειμένη πρός Α. τοΰ Παρθενίου &ρους, παρά
,%6ν Άργολικόν κόλπον.
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στρατου άμφοτέρων συνεφώνησαν νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα
του, χωρίς νά παραμένιρ κατά τόν άγώνα. Καί τούτο, ίνα μή
βλέποντες οί ετεροι τούς ιδικούς των νικωμένους, τρέξωσιν είς
φοήθειαν αύτών.

Άφου συνεφώνησαν ταύτα άπεμακρύνοντο, έκλεκτοί δ' έζ
έκατέρων μείναντες συνεπλάκησαν. Μαχόμενων δ'αύτών καί
γινομένων ισόπαλων, ύπελείποντο ζώντες έξ ανδρών εξακοσίων
τρεις μόνον, τών Άργείων μεν ό Άλκήνωρ καί ο Κρόμιος, τών
Λακεδαιμονίων δέ ό Όθρυάδης' ύπελείφθησαν δ' ούτοι, επειδή
Ιπηλθε νυξ.

Οί μεν δύο λοιπόν τών Άργείων, νομίζοντις ίαυτούς νικη-
τάς, Ιτρεχον εις τό Άργος, ό δέ τών Λακεδαιμονίων Όθρυάδης,
άφαιρέσας την πανοπλίαν άπό τών φονευθέντων Άργείων καί
«υναθροίσας τά όπλα προς τό έαυτου στρατόπεδον, εμενιν Ιν
τη τάζει του.

Τήν άκόλουθον δέ ήμέραν ήλθον καί οί δύο στρατοί καί δι-
ημφισβήτουν την νίκην. Καί οί μεν Άργεΐοι ελεγον ότι ίκ τών
ιδικών των Ισώθησαν περισσότεροι, οί δέ Λακεδαιμόνιοι ότι 4
ιδικός των παρέμεινε και αφήρεσε τήν πανοπλίαν άπό τών φονευ-
θέντων Άργείων. Τέλος δέ έκ της Ιριδος ήλθον είς συμπλοκήν
και έμάχοντο* άφου δ' επεσον άμφοτέρωθεν πολλοί, ίνίκησαν οί
Λακεδαιμόνιοι.

Οί μεν Άργεΐοι ?κτοτε έκοψαν βαθέως τάς τρίχας της κεφα-
λής των, ένφ πρότερον ητο έπάναγκες νά τρέφωσι κόμην μακράν,
καί έκαμαν νόμον καί κατάραν μηδείς τών Άργείων νά θρέψ^
την κόμην του πρότερον, μηδέ αί γυναίκες νά φορέσωσι χρυσδ
κοσμήματα, πριν έπανακτήσωσι τάς Θυρέας. Οί δέ Λακεδαι-
μόνιοι ένομόθέτησαν τά έναντία τούτων διότι, ένφ πρότερον
$έν ετρεφον κόμην, εκτοτε ήρχισαν νά τρέφωσι τοιαύτην.

Ό δέ είς ό περισωθείς έκ τών τριακοσίων, ό Όθρυάδης, λέ·
γουσιν ότι αίσχυνόμενος νά έπιστρέψη είς Σπάρτην, άφοδ
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συλλοχΐται του έφονεύθησαν, έφόνευσεν αυτός έαυτ&ν αΰτοϋ Ι|
ταΐς Θυρέαις. ;<

Ένώ λοιπόν είς τοιαύτην κατάστασιν εύρίσκοντο τότε τ36
πράγματα τών Σπαρτιατών, ηλθεν ό Σαρδιανός κήρυξ παρα-
καλών αυτούς νά βοηθήσωσι τόν Κροϊσον, όστις Ιπολιορκεϊτο.
Οί δέ Σπαοτιάται, αν καί εύρίσκοντο είς τοιαύτην κατάστασιν
πραγμάτων, όμως, άφοΰ ήκουσαν τόν κήρυκα, ησαν πρόθυμοι
νά βοηθήσωσιν. Έν φ δέ καί αυτοί καί τά πλοία ησαν έτοιμα,
ηλθεν άλλη άγγελία, ότι έκυριεύθη τό τείχος τών Λυδών καΙ· ότι συνελήφθη ό Κροίσος ζών, καί τοιουτοτρόπως εμειναν.

Αί δέ.Σάρδεις έκυριεύθησαν1 κατά τόν έξης τρόπον τήν δε-ι
κάτην τετάρτην ήμέραν τής πολιορκίας του Κροίσου, ό Κθρο#
Ιστειλεν Ιππείς είς όλον τό στράτευμά του καί προεΐπεν ότι
δώση μεγάλα δώρα είς έκεΐνον, όστις, πρώτος θ' άναβη τό τεί-
χος. Μετά τούτο δέ, άφοΰ ό στρατός έδοκίμασε καί τίποτε δίν
κατώρδωσεν, άνήρ τις Μάρδος, ονομαζόμενος Ύροιάδης, έδο-
κίμαζεν άναβαίνων είς τό μέρος εκείνο τής άκροπόλεως, όπο*
ουδείς είχε ταχθη φύλαξ, διότι δέν υπήρχε φόβος μήπως ή πό-
λις κυριευθή ποτε εκείθεν, έπειδή ή άκρόπολις κατά τό μέρο<
έκεϊνο, τό κείμενον άντικρύ τοΰ Τμώλου2, ητο άπότομος καί
Λπροσμάχητος.

Ό Ύροιάδης λοιπόν ούτος είδε τήν προτεραίαν Λυδόν τινα,
ίστνς κατά τοΰτο τό μέρος τής άκροπόλεως κατέβη καί ελαβ»

ι. Τώ 5^6 έτει πρό Χρίστου.

2. Ό Τμώλος είναι δρος τής Λυδίας, συνέχεια τοΰ Ταύρου· έκτεί—
νεται δέ άπό τής έν Φρυγία πόλει»κ τών Κελαινών ΝΔκώς παρά

*6ν ποταμόν Μαίανδρον καϊ φερόμενος άρκτικώς διά τής Λυδία*
4νομά£εται Ιδίως ένταϋθα Τμώλος· είναι εύφορώτατος, έξαιρέτως V
ςΙ< άμπέλους, Ιτι δ' έχει μεταλλεία ψευδαργύρου (τσίγγου) καί χρυ-
90& έπΐ μιδς τών κορυφών αύτοϋ έκειτο πρός Δ ή άκρόπολις τΦν
Σάρδεων, τό νϋν Μπό£-δάγ· έξ αύτοϋ πηγάζουσιν ό ΚάΟστρος, %
*^ΐρμο< καί ό Πακτωλός.
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τήν περικεφαλαίαν του, ή οποία κατεκυλίσθη άνωθεν παρετ^
ρησε λοιπόν καλώς καί εβαλε τοδτο είς τόν νοϋν του. Τήν Ιπο·
μένην εκ τοΰ αύτοΰ μέρους άνέβη καί αυτός καί άλλοι Ικ τώ*
Περσών, μιμούμενοι αυτόν άφού δ' άνέβησαν πολλοί, ίκυριεν»
θησαν αί Σάρδεις καί όλη ή πόλις ΙπορΘεϊτο. *

17. Ό άλαλος υιός τίοΰ Κροίβου λαλ&?.

Είς αυτόν δέ τόν Κροϊσον συνέβησαν τά Ιξης. Εϊχεν υΐόν,
*ον όποιον καί πρότερον άνεφέραμεν, κατά μέν τά άλλα κα-
λόν, άφωνον όμως. Έν τη παρελθούστ) εύτυχί<£ του ό Κροίσοι
τό πάν είς αύτόν είχε κάμγ), καί είς αύτούς τούς Δελφούς είχ·
πέμψτ) νά Ιρωτήσγ) περί αύτοΰ. Ή δε Πυθία ειπεν αύτφ
ίξής ;

Λνδ\ χατα το γένος, πο2Λωγ βασιΛεϋ% ηοΛύ Λγόηζ»
+Κροϊσε, μη σχέπτου υ άχονσης εις του οίχόγ σου ττ)Υ χοΛν
€Λοθητου φ<αγηγ τον νίον σον ΛαΑονΥτος. ΠοΛύ σνμφορώτεροΥ
€βΐγν.ι εις σϊ γα Λειψή τοΰτο' όιότι θα όμιΛήση το ηρώζο*
€έγ ήμέρψ όνοτυχεΐ

Ότε δέ έκυριεύετο τό τείχος τών Σάρδεων, Πέρσης τις
παραγνωρίσας τόν Κροϊσον έπήγαινε νά φονεύστ) αύτόν. Κα' ού-
τος μέν βλέπων τόν Πέρσην έρχό'-ενον εναντίον του ήδιαφό-
ρησεν, έ'νεκα τής παρούσης δυστυχίας του, ούδέ τόν εμελεν άν
ψονευθη" ό δέ υίός του ό άφωνος άπό τόν φόβον του καί άπο
τήν δυστυχίαν του έξέβαλε φωνήν καί είπεν' α "β άγθρωΛί,
ίφογεύσ^ς τογ ΚροισογΚαί ούτος μέν τούτο πρώτην φο-
ράν έλάλησε' μετά δέ τούτο ώμίλει καθ' όλον τον χρόνον
ζωής του.



19. Ό Κροΐαος έν6υμε?τα& τόν 2Εάλωνα·

ΟΙ Πίρσοα καί τάς Σάρδεις εκυρίευσαν και αύτδν
βροΐσον συνέλαβον ζωντα, ά<ροΰ έβασίλευσεν Ιττι δ^α, τέσσχρ*
Η&Ι ίτρολιορκήθτ, ήρ'"«ς δέκα τέσσαρας, καταλύσε, κατά τδν
τ)}* έαυνοΰ μεγάλην αρχήν. Συλλαβόντες δ' αότόν <4

Ο ΚΡΟΙΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΕ ΠΥΡΑΕ

Πέρσαι «οδήγησαν προς τόν Κΰρον. Ούτος δέ σωρεύσας πυρά*
μεγάλην άνεβίβασεν ίπ' αυτήν τόν Κροΐσον, δεδεμένον με άλύ-
•εις, και παρ* αύτόν δέκα τέσσαρας παΐδας Λυδών.

Ό δέ Κροίσος ίστάρ,ενος έπάνω είς τήν πυράν Ινεθυμήθη,
ηκίπερ ών Ιν τοσαύτη δυστυχί^, τούς λόγους τοΰ Σόλωνος,



•ύ^είς έκ τών ζώντων είναι ευδαίμων* ώς δέ ένεθυμ,ήθη τού·
τους άνεστέναξε, και τρις ώνόμασε τό ονομα «Σόλων».

Καί ό Κύρος άκουσας διέταξε τούς διερμηνείς νά έρωτήσωσι
τόν Κροΐσον τις ούτος, όν έπεκαλεΐτο. Ούτοι δέ προσελθόντες
ήρώτων. Ό δέ Κροίσος ερωτώμενος, μέ/ρι τινός μ,έν έσιώπα*
φίετά ταύτα δέ, έπειδή ήναγκάζετο, είπεν «Επικαλούμαι
«έκεϊνον, του όποιου τάς συμβουλάς θά ηύχόμην είς ολους τούς
• βασιλείς άντί πολλών χρημάτων». Επειδή δέ δέν ένόουν τί
Ιλεγε, πάλιν ήρώτων αύτόν τί είπεν. Έκεΐνος δ' ίλεγεν ότι
κρό καιρού ήλθεν είς τάς Σάρδεις Σόλων ό Αθηναίος, καί ίδών
,βλα τά πλούτη του εύρισκεν αύτά μηδαμινά, ειπών τοιαύτα
μάλιστα, ώστε όπως είπε καί συνέβησαν είς αύτον πάντα, αν
καί οί λόγοι του δέν άνεφέροντο μόνον είς εαυτόν, άλλ' είς
Απαν τό άνθρώπινον γένος, καί μάλιστα είς τούς νομίζοντας
έαυτούς εύτυχεΐς.

Ό μέν Κροίσος ταύτα διηγεΐτο. Ό δέ Κύρος μετενόησε καί
«υλλογισθείς ότι καί αύτός άνθρωπος ών παραδίδει ζώντα είς
τήν πυράν άλλον άνθρωπον, μή ύπάρξαντα κατώτερόν του κατα
τήν εύδαιμονίαν, διέταξε νά σβεσωσι τάχιστα τό καιόμενον
*ΰρ καί νά καταβιβάσωσι τον Κροΐσον καί τούς μετά του Κροί-
σου. Καί ούτοι προσπαθοΰντες δέν ήδύναντο πλέον νά κατισχύ»
«ωσι τοΰ πυρός.

Τότε (διηγοΰντο οί Λυδοί) ό Κροίσος, μαθών τήν μετα—
μέλειαν του Κύρου καί ίδών ότι ούδείς ήδύνατο νά σβέστρ το
κυρ, έβόησεν επικαλούμενος τόν Απόλλωνα νά σώσγι αύτόν ί»
του παρόντος κινδύνου. Έν φ δέ μετά δακρύων έπεκαλεΐτο το$-
•εόν, εξαίφνης, αιθρίας καί νηνεμίας ούσης, ελεγον ότι συνή-
χθγισαν νέφη καί εγεινε μεγάλη κακοκαιρία καί Ιπεσε ραγδαίο»
*ιίτη βροχή, καί ούτω κατεσβέσθη ή πυρά καί έσώθη ό Κροίσος,
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19· Ό Ι£ΰρος συνδιαλέγεται μ.έ τον Κροΐοον·

/"Ο Κύρος καταβιβάσας τόν Κροϊσον άπό τής πυράς ήρώτη-
•βν αύτόν τά. άκόλουθα. «Κροίσε, τις εκ τών άνθρώπων σε επεισε
«νά Ικστρατεύστις έναντίον τής ιδικής μου χώρας καί νά κατα-
«στης είς έμ« πολέμιος άντί φίλου ;»

"Ο δέ Κροίσος άπεκρίθη' «ΤΩ βασιλευ, έγώ ταύτα Επραξα
«διά την σην μέν εΰδαιμονίαν, δια τήν έμήν δι κακοδαιμονίαν.
«Αίτιος δε τούτων ύπήρξεν ό θεός τών Ελλήνων, προτρέψας
«με νά έκστρατεύσω. Διότι ουδείς είναι τόσον άνόητος, ώστε
«νά "προτιμά τόν πόλεμον άντί τής ειρήνης. Διότι έν μέν
«είρήντρ οί παίδες θάπτουσι τούς πατέρας, έν δέ τφ πολέμψ
«οί πατέρες θάπτουσι τούς παΐδας. 'Αλλά ταύτα βεβαίως οί
«θεοί ηθέλησαν νά συμβώσι τοιουτοτρόπως».

Ό μέν Κροίσος ταύτα έλεγεν, ό δέ Κύρος λύσας αύτόν τόν
(κάθισε πλησίον εαυτού καί πολύ τόν περιεποιεΐτο. Όλοι δέ,
καί αύτός καί οί περί αύτόν όντες, παρετήρουν μέ θαυμασμό*
τόν Κροϊσον. Ούτος δέ, σκεπτικός ών, ήσύχαζι· μιτά ταΰτ*
στραφείς καί ίδών τούς Πέρσας λεηλατοΰντας τήν πόλιν τών
Λυδών ειπεν\«*Ω βασιλευ, δύναμαι νά σοι ομιλήσω;»—«Ό,τι
θέλεις, μετά θάρρους», είπεν ό Κυοος.

Τότε ό Κροίσος ήρώτησεν αύτόν λέγων «τούτο τό πολύ
«πλήθος τί πράττει έκεϊ μετά πολλής σπουδής;® Ό δί Κύρος
ΐίπε «διαρπάζει τήν πόλιν σου καί τά χρήματά σου». Ό δ·
Κροίσος άπήντησεν «ούτε τήν έμήν πόλιν, ούτε τά ίμά χρή~
«ματα διαρπάζει* διότι είς έμέ δέν άνηκε ι πλέον ®ύδέν έκ τού-
«των' άλλά διαρπάζιι τά ιδικά του πράγματα». «

ΟΙ λόγοι ούτοι καί άλλαι τινές συμβουλαί του Κροίσου ήρε-
«αν πολύ είς τόν Κϋρον. Διά τούτο εί-ε χρός αύτόν : «ώ Κροίσε,
«έπειδή είσαι καλός άνθρωπος, ζήτηβον παρ' εμού ό,τι αν θε-
ίλρε καί. θά σοι γείνη άμ.έσι«·ς». Ό δ* Κροίσος είπεν «<&
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«δέσποτα, μεγίστη χάρις είς έμέ είναι νά με άφήσης νά πέμψβ·
«ταύτας τάς άλύσεις είς τόν θεόν τών Ελλήνων, τόν όποΤο*
«εγώ έτίμησα ύπέρ πάντας τούς άλλους, καί νά ερωτήσω αύτδν
«έάν συνειθίζη νά έξαπατόί τούς πράττοντας εις αύ\όν καλόν*.
Καί διηγήθη ό Κροίσος είς τόν Κυρον όλην ττ > αίτίαν της
κατ' αύτου εκστρατείας.)

Μετά ταύτα εστειλεν ό Κροίσος τάς άλύσεις τ" είς του<
Δελφούς, παραγγέλλων είς τούς Λυδούς νά έρωτήσωσι τόν θεόν,
άν δεν έντρέπεται νά άπατ^ τούς ανθρώπους καί νά «ιναι άχά·
ριστος.

Άφοΰ δέ ήλθον οί Λυδοί καί ειπον τά έντεταλμένα, λεγετα*
ότι ή Πυθία είπε τά εξής. «Ό Κροίσος δέν εχει δίκαιον, διότι
«αί Σάρδεις ήτο πεπρωμένον νά καταστραφώσι' τρία δ' ί*π)
«κατώρθωσε ν' άναβάλη τήν άλωσιν τούτων ό Απόλλων, μη
«δυνηθείς νά πείσιρ περισσότερον τάς Μοίρας. Ώς προς δέ τον
«χρησμόν έπίσης δέν εχει δίκαιον* διότι ό Απόλλων προέλεγεν
«είς αύτόν ότι θά καταλύση μεγάλην άρχήν, έάν έκστρατεύστρ
«κατά τών Περσών.Ό δε Κροίσος επρεπε τότε νά έρωτήση, έάν
«ήθελε νά σκέπτηται καλώς, ποίαν έκ τών δύο εννοεί, τήν ίδικήν
«του άρχήν ή τήν του Κύρου ; Διά τούτο άς αιτιάται έαυτόν.
«Προς τούτοις τόν τελευταΐον χρησμόν περί της ήμιόνου έπίσης
«δέν ένόησε' διότι ήμίονος ήτο αύτός ούτος ό Κΰρος, του όποιου
«ή μεν μήτηρ ήτο Μηδίς καί θυγάτηρ τοΰ βασιλέως Άστυά-
«γους, ό δέ πατήρ ήτο Πέρσης καί υπήκοος εκείνων, συζευχβείς
«τήν έαυτοΰ δέσποιναν*. Ταΰτα μεν ή Πυθία άπεκρίθη είς τούς
Λυδούς, ούτοι δ' ανέφεραν είς τόν Κροϊσον, όστις ένόησεν, ότι
τό σφάλμα ήτο ίδικόν του καί δχι του θεοΰ. Τοιαύτα λοιπδν
«Ιναι τά περί της βασιλείας του Κροίσου καί της πρώτης κατα·
«τροφής της Ιωνίας.
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«Ο. Ό

ΟΙ Λυδοί μέν λοιπόν Ιγειναν δούλοι τών Περσών. Έν τοις
έξης δέ θά έξετάσωμεν όποιος τις ήτο ό Κύρος, όστις κατέστρεψε
τό βασίλειον του Κροίσου, και τίνι τρόπω οί Πέρσαι Ιγειναν
ηγεμόνες τής Ασίας, θά γράψη λοιπόν, (λέγει ό Ηρόδοτος),
περί του Κύρου τήν άλήθειαν άνευ υπερβολών.

Οί 'Ασσύριοι, οί κατοικοΰντες τήν 'Ασσυρίαν, έκτεινομένην
περί τόν Τίγριν ποταμόν, ήσαν έπί πεντακόσια εικοσιν ετη άρ-
χοντες τής άνω Ασίας* πρώτοι δέ ήρχισαν ν' άποστατώσιν
άπ' αύτών οί Μήδοι1, οί όποιοι έδείχθησαν άνδρες γενναίοι, καί
άποτινάξαντες την δουλείαν ήλευθερώθησαν. Μετά δέ τούτους
καί τά άλλα εθνη έποίουν τό αυτό, όπερ εποίησαν καί οί Μήδοι.

'Αφου δ' Ιγειναν αυτόνομα όλα τά άνά τήν Ήπειρον εθνη,
περιήλθον πάλιν είς τυραννίδα κατά τόν έξης τρόπον. Υπήρξε1
μεταξύ τών Μήδων άνήρ τις σοφός, όστις ώνομάζετο Δηιόκης.
Ούτος ό Δηιόκης έπιθυμήσας νά γείνη βασιλεύς επραττε τά έξης·
*»ς τήν κώμην, όπρυ κατψκει, καί πρότερον μέν, τότε δέ περισ-
•ότερον και προθυμότερον, έφαίνετο καί έτιμάτο ώς δίκαιος.
Καί Ιπραττι ταΰτα, ότε ήτο άνομία πολλή είς όλην τήν Μη-
ίίαν, γνωρίζων ότι τό άδικον είναι πολέμιον της δικαιοσύνης.

Οί δέ Μηδοι, οί δντες έκ τής αύτής κώμης, βλέποντες τούς
τρόπους αύτου, Ιξέλεγον αύτόν δικαστήν των. Ούτος δέ, εχων
κατά νουν τήν βασιλείαν, ήτο εύθύς καί δίκαιος. Ποιών δ«
ταΟτα πολύ έπιρνεΐτο υπό τών.πολιτών, ούτως ώστε μαθόντες
οί έν ταΐς άλλαις κώμαις ότι ό Δηιόκης είναι ό μόνος δικάζων
βρΙώς, ευχαρίστως έσύχναζον προς αύτόν, ίνα καί αύτοί κρι-

1. Ή Μηδία έξετεΐνετο πρόο τά ΒΑ τής 'Ασσυρίας.

2. Περί τό -]ΐο έτος πρό Χριοτοΰ.



Φβ«Γ ιΑθ( Λ άζ ©δ&ένα άλλον πλην αύτοΰ ένεπιατεύοΐτο τέ(
Αποθέσεις των.

Έπειδή δΐ πολλοί έσυχναζον καθ* εκάστην προς τον Δηιό-
χην, νοήσας ούτος ότι το πάν έζηρτάτο έξ έαυτοΰ, ήρνεΐτο να
δικάζ-ρ εις το μέλλον, προφασιζόμενος ότι δέν συμφέρει είς αυ-
τόν ν' άμελ$ τών ίδιων υποθέσεων καί νά δικάζν) όλην την
ήμέραν τάς τών γειτόνων. Τότε συνήλθον οί Μήδοι και συσκε-
φθέντες άπεφάσισαν νά έκλέζωσι βασιλέα* ώς τοιούτον δέ συνή-
νεσαν πάντες νά έκλέζωσι τόν Δηιόκην.

21. Ή βααελεέα τοΰ Αηιόκου.

Ό Δηιόκης, γενόμενος βασιλεύς τών Μήδων, έζήτησε νά τψ
χτίσωσιν οίκημα, όπως άομόζει είς βασιλέα, καί νά ένισχύσωσιν
αυτόν διά δορυφόρων. Ταύτα καί εγειναν.

Άφοΰ δ' έλαβε τήν άρχήν, ήνάγκασε τούς Μήδους νά κά-
μωσι μίαν πόλιν, πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου. Πειθομ.ε'νων δ»
τών Μήδων, οικοδομεί έπτά τείχη μεγάλα καί ισχυρά, τά λεγό-
μενα νυν Έκβάτανα. Τά τείχη ταΰτα ήσαν τό εν εντός του
έτέρου, είς τρόπον ώστε έκαστος έντός κύκλος νά είναι υψηλό-
τερος τοΰ έκτος, μόνον κατά τούς προμαχώνας" τούτο δέ καθί-
στατο εύκολον, καθόσον τό μέρος ήτο λόφος.

Έντός δέ τοΰ τελευταίου τείχους ύπήρχον τά ανάκτορα χ,ον
οί θησαυροί. Εκάστου δέ τείχους οί προμαχώνες ήσαν κεχρο-
ματισμένοι μέ διάφορον χρώμα* τών δέ δύο τελευταίων εσω-
τερικών τειχών οί προμαχώνες ήσαν τοΰ μέν επάργυροι, τοΰ
έπίχρυσοι.

Ταύτα μέν τά τείχη φκοδόμει ό Δηιόκης δι* εαυτόν καί π?ο·.
τ* εαυτού ανάκτορα* τόν δ' άλλον λαόν διώρισε νά κατοίχΥ.
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*έρ*ζ τοδ τείχους. Οίκοδομηθέντων δε πάντων, διέταξεν (
Δηιόκης νά μη είσέρχηται μηδείς καί βλέπγ) τόν βασιλέα, άλλα
έρωτώσιν αύτόν δι' άγγέλων. Καί τούτο, ίνα μή βλέποντες
αύτόν οί όμήλικές του, οί όποιοι ησαν σύντροφοι εκείνου καί
οικογενείας ούχΐ κατωτε'ρας, λυπώνται καί έπιβουλεύωσιν αύτόν,
άλλά νομίζωσιν ότι ητο άλλος άνθρωπος.

Άφοΰ ετακτοποίησε ταύτα ό Δηιόκης, ητο αυστηρός τηρη-
της του δικαίου δικάζων καί τιμωρών τούς άδικουντας, άνα-
λόγως του άδικήματος. Είχε δέ καί κατασκόπους καί ώτα-
κουστάς άνά πάσαν τήν χώραν, τής οποίας ηρχεν.

Ό Φραόρτης.

1

> Ό Δηιόκης, βασιλεύσας πεντήκοντα καί τρία ετη, άπέθανι*
παρέλαβε δέ τήν βασιλείαν ό υίός αύτου Φραόρτης. Ό Φραόρ-
Της δέν ηρκεΐτο ν' άρχτρ τών Μήδων μόνων, άλλ' έκστρατεύσοις
κατά τών Περσών πρώτων, πρώτους έποίησε τούτους υπηκόους
τών Μήδων. Μετά ταύτα δέ, εχων τά δύο ταύτα έ'θνη, άμφό-
τερα ισχυρά, υπέτασσε τήν 'Ασίαν, έκστοατεύων άπό έθνους
«ς έθνος, μέχρις ου έκστρατεύσας κατά τών 'Ασσυρίων, καί
μάλιστα κατ' έκείνων έκ τών 'Ασσυρίων, οΐτινες είχον τήν
Νΐνον1, έφονεύθη καί αύτός ό Φραόρτης, βασιλεύσας είκοσι δύ*
Ιτη, καί τό πλείστον μέρος του στρατού του κατεστράφη.

ι. Ή Νίνος έκειτο ε(ς τάς δχθας τοΰ Τίγριδος ποταμού. Σήμερα*
«ύρίσκεται έκεΐ χωρίον τι καλούμενον Κούνια. Έκυριεύθη δέ τω
ιψύ Χρίστου,
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«3. Ό Κυαξάρης*

Τόν Φραόρτην τελευτήσαντα διεδέχθη ό υίός αύτου Κυαζάρης,
Ιγγονος τοΰ Δηιόκου. Ούτος λέγεται ότι υπήρξε πολύ πολεμι·
χώτεροςτών προγόνων του. Αύτός πρώτος διήρεσεν είς τάγματα
τα ασιατικά στρατεύματα, και πρώτος διέταξε νά είναι κεχω-
ρισμένοι καί οί αίχμοφόροι1 καί οί τοξοφόροι2 καί οί ιππείς, οί
όποιοι πρότερον ήσαν πάντες άναμίξ.

Ό Κυαξάρν,ς συναθροίσας όλα τά στρατεύματά του έξεστρά—
τευσε κατά τής Νίνου, ίνα έκδικήσγ) τόν θάνατον τοΰ πατρός
του Φραόρτου καί ίνα κυρίευση τήν πόλιν ταύτην. Και έν φ
«υμπλακείς ένίκησε τούς 'Ασσυ:ίους καί έπολιόοκει τήν Νΐνον,
έπήλθε κατ' αύτοΰ μ.έγας στρατός Σκυθών, τούς οποίους ήγεν
β βασιλεύς των Μαδύης. Ένταΰθα οί μέν Μήδοι συμπλακέντες

ι. Α(χμο<|)όροι έλέγοντο οί φέροντες δάρατα.
α. Τοκοφόροι έλέγοντο οί φέροντες τόξα.
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«ρός τούς Σκύθας καί νικηθέντες Ιν τη μάχη απώλεσαν τη·
άρχήν, οί δέ Σκύθαι κατέλαβον όλην την Άσίαν.

ΟΙ Σκύθαι Ιπί εΓκοσιν οκτώ 2τη ηρχον της ' Ασίας" τά πάντα
Ι' άνεστατώθησαν έκ τής θρασύτητος καί ολιγωρίας των. Διότι
άνευ νόμου είσέπραττον όσους φόρους ήθελον καί ήρπαζον ό,τι
ϊκ αστός άνθρωπος εϊχεν. Έκ τούτων τούς περισσοτέρους ό Κυα-
ξάρης καί οί Μήδοι ξ?νίσαντες καί καταμεθύσαντες έφόνευσαν,
*αί ούτω άνέκτησαν πάλιν τήν άρχήν οί Μήδοι καί εγειναν κύριοι
•σων ήσαν καί πρότερον, καί τήν Νΐνον αύτήν έκυρίευσαν καί
τούς Άσσυρίους υπέταξαν, πλήν τής χώρας τών Βαβυλωνίων,
ί| όπο-ία έξετείνετο κάτωθεν τής Μεσοποταμίας, εις τά έσχατα
του ποταμού Εύφράτου.

Μετά δέ ταϋτα ό Κυαξάρης τελευτΛ, βασιλεύσας Ιτη τεσ-
•αράκοντα, όμοΰ μέ εκείνα, κατά τά όποια ήρξαν οί Σκύθαι.

Ό Αστυάγης.

Μετά τόν Κυαξάρην παραλαμβάνει τήν βασιλείαν ό υΙός.
«ύτοΰ Αστυάγης. Ούτος έγέννησε θυγατέρα, τήν οποίαν ώνό-
μασε Μανδάνην. Περί ταύτης είδεν εν όνειρον, τό όποιον έξη-
γήσαντες οί μάγοι είπον είς αύτόν, ότι ή Μανδάνη θά γιννήση
ν*ϊόν, όστις θά λάβη τήν βασιλείαν.

Μετά ταϋτα, άφοΰ ή Μανδάνη έφθασεν είς γάμου ήλικίαν,
» πατήρ της δέν εδωκε ταύτην είς Μήδόν τινα άξιον έαυτοΰ,
ίπειδή έφοβεΐτο τό όνειρον, άλλ' εις τινα*Πέρσην, όνομαζόμ.νον
Καμβύσην, τόν όποιον εύρισκεν δντα οικογενείας μεν καλής,
ένθρωπον δέ φ'λήσυχον, έθεώρει δ' αύτόν πολύ κατώτερον άνδρός
Μήδου, μέσης τάξεως.

^ Ένω δέ συνέζη ή Μανδάνη μέ τόν Καμβύσην, ό Αστυάγης
·· πρώτον ετος τοΰ γάμου είδεν άλλο όνειρον, τό όποιον έξή«-



γησαν οί μάγοι όπως καϊ τό πρώτον. Διά τούτο εστειλε κ«4
έκάλεσεν έκ της Περσίας τήν θυγατέρα του, ή όποια ^τ* μ*
τήν ώραν τοΰ τοκετού" έλθούσαν δέ έφύλαττε, θέλων νά
νεύστρ τό γεννηθησόμενον έξ αυτής.

ΊΙ ΛΙανδάνη τέκτει, ό δέ
δ&α,τάσσεε τον "Αρπαγον νά. φονεύσ^
τό τέκνον.

"Οτε ήλθεν ή ώρα καϊ έτεκεν ή Μανδάνη 4ν τφ οίκψ τ»·
Αστυάγους, καλέσας ούτος τόν "Αρπαγος, άνθρωπον συγγενή
χαί πιστότατον έκ τών Μήδων καί έπίτροπον όλων τών κτημά-
των του, ελεγεν είς αύτόν τά έξης" «"Αρπαγε, μηδόλως άμελή—
«σης την ύπόθεσιν, τήν οποίαν θά σοι άναθέσω, διότι θά βλάψν^
«τόν ίαυτόν σου. Λάβε τόν παΐ δα, τόν οποίον Ιτεκεν ή Μαν-
«δάνη, καί, άφου φέρης αυτόν είς τόν οϊκόν «ο», φόνευσον
«Ιπειτα δέ θάψον όπως σύ θέλεις».

Ό δέ "Αρπαγος άπαντα" «*Ω βασιλεύ, άφου ούτω 9έλης,
«έγώ πρέπει νά πράξω τό καθήκον μου». Καί παρέλαβε τό παι«
δίον έστολισμένον τήν στολήν του θανάτου καί έπορεύετο εις
τόν οϊκόν του κλαίων φθάσας δ' ελεγεν είς τήν γυναικά τοι»
όλους τούς λόγους του Αστυάγους. Αύτη δέ λέγει προς αυτόν
«Τώρα λοιπον τί σκοπεύεις νά πράζν)ς ;»

ΈκεΤνος δ' άπαντ&" «Δέν θά πράζω όπως με διέταξιν 4
«Αστυάγης διά πολλούς λόγους, καί διότι ό παις είναι συγγι-
«νής μου, καί διότι ό Αστυάγης είναι γέρων καϊ στερείται
«άρρενος τέκνου. Έάν δέ, τελευτήσαντος του Αστυάγους, συμβνί
«νά περιέλθη ή βασιλεία είς τήν θυγατέρα ταύτην, της όποιας
«τώρα τόν υΐόν φονεύει δι' έμον, τί άλλο υπολείπεται τότε ·*ς
«ίμέ ή ό μέγιστος τών κινδύνων ; Άλλα διά τήν άσφάλειάν μο·
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«κρέπα ν' άποθάνη ούτος ό παις· πρέπει όμως νά γείνη φονεύ<
««ντου άνθρωπος του Αστυάγους και οχι έμόςίτίχ

τΟ βουχόλος Λϊοτραδάτης «αραλαμ.6άν«
τό «αςδίον, ε να φονεύσν^ αυτό.

Άφου είπε ταΰτα ό Άρπαγος, ϊπεμψεν αμέσως και ίκάλεσεν
Ινα βουκόλον τοΰ Αστυάγους, όστις ώνομάζετο Μιτραδάτης.
Άφοΰ δι ούτος μετά πολλής σπουδής καλούμενος ηλθεν, είπεν
ιίς αύτόν ο Άρπαγος τά έξής' «Σι διατάττιι ό Αστυάγης ν«
βλάβες το παιδίον τούτο και νά τό θέστ,ς είς τό Ιρημότατον
«τ&ν ορέων, ίνα τάχιστα χαθη. Με διέταξε δέ νά σοι είπω καί
«τά έξης" έάν δέν φονεύσης αύτό, άλλά δι' οιουδήποτε τρόπου
«διάσωσης, θά σε θανατώστ, με κάκιστον θάνατον. Έγώ δ«
«διετάχθην νά ϊδω αύτό έρριμμένον νεκρόν».

Ταΰτα άκουσας ό βουκόλος καί άναλαβών τό παιδίον ίπι»
«τρέφει είς την ίπαυλιν. Τούτου δέ ή γυνή, ή όποια ώνομάζετο
Κυνώ, ούσα έγκυος καί πιριμένουσα άπό ήμέρας ιίς ήμέραν νά
γεννήσν), γέννα κατά τύχην τότι, ότι ό βουκόλος μετέβη είς
την πόλιν. ΤΗσαν δέ καί οί δύο ας μεγάλην φροντίδα περί αλ-
λήλων, ό μέν άνήρ φοβούμενος διά τόν τοκετόν τής γυναικός του,
ήδέγυνή, διότι ό "Αρπαγος εστειλι καί (κάλεσε τόν άνδρα της,
βπερ ητο πράγμα άσύνηθες.

. Ό .^ί,τρα^άτν^ς βώ^ες το «αιοέον.

Άφοΰ δ' έπανήλθεν ό Μιτραδάτης, ή γυνή του ίδοΰσα αυτόν
άνελπίστως ηρώτησε 7ϊώς ό Άρπαγος «στείλε καί τόν έκάλεσι
μέ τόσην βέαν. Ούτος δέ είπεν (ΐ'Ω γύναι, έλΟών ε·ς τήν
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«ιίδον όλον τόν οίκον του Άρπάγου θρηνοΰντα καί έζεπλά-
ϊγην. £ίσελθο»ν δέ, βλέπω παιδίον προκείμενον άσπαΐρον καί
«κρσνιγοιζον, εστολισμένον μέ χρυσόν καί ποικίλα φορέματα.
ί'Ο Άρπαγος δέ, ώς με είδε, διε'ταΕι ν' αναλάβω άμέσως τό
«παιδίον καί να εκθέσω αυτό είς το θηριωδέστατον τών ορέων,,
«ειπών ότι ό Αστυάγης μέ διέταττε ταΰτα καί άπειλήσας μ«
«πολύ, εάν δέν ήθελον εκτελεστή τάς διαταγάς του. Καί εγώ
«άναλαβών τό παιδίον αυτό εφερον νομίζων ότι είναι τίνος έκ
«τών δούλων. Καθ' όδόν όμως μανθάνω παρά του ύπηρέτου,
«όστις προπέμπων με εςω τής πόλεως μοί ένεχείρισε τό βρέφος,
«ότι είναι παις τής Μανδάνης, τής θυγατρός τοΰ Αστυάγους,
«καί τοΰ Καμβύσου τοΰ ΙΊέρσου, καί ότι ό Αστυάγης διατάσσει
«νά τό φονεύσω" καί τώρα ιδού αύτό».

Έν φ δ' έλεγε ταΰτα ό βουκόλος έξεσκέπασε καί έδείκνυ»
τό παιδίον. Ή δέ Κυνώ, καθώς είδε τό παιδίον, τό όποιον ήτο
εύτραφές καί ώραϊον, έδάκουσε καί παρεκάλει τόν άνδρα της να
μή έκθεση αύτό. Ό δέ Μιτραδάτης ελεγεν ότι ήτο αδύνατον
»ά πράξ-ρ άλλως, διότι θά ελθωσι κάτάσκοποι εκ μέρους του
Άρπάγου νά ϊδωσι, καί θά άπολεσθή κάκιστα, έάν δέν πράξ·»}
τά διαταχθέντα.

Επειδή δέ ή γυνή δέν επειθε τόν άνδοα λέγει πάλιν «Άφου
«λοιπόν δέν δύναμαι νά σ» πείσω νά μή έκθέστρς τό παιδίον,
«πράςον ώς έξης, άφοΰ είναι πάσα ανάγκη νά ΐδωσι τό παι-
«δίον έρριμμένον νεκρόν έγέννησα καί έγώ, καί έγέννησα τέκνο*
«νεκρόν τοΰτο μέν λαβών έκθεσον »ίς τό όρος, τό δέ τέκνο*
«τής θυγατρος τοΰ Αστυάγους άς τρέφωμεν ώς ίδικόν μας.
«Τοιουτοτρόπως δέ καί σύ δέν θά φαντ4ς, ότι αδικείς τούς δεσπό-
«τας, καί ό νεκρός υίός μας θά τύχν) βασιλικής ταφής, και 4
«περισωθείς δέν θά χάσρ τήν ζωήν του.»

Οί λόγοι ούτοι έφάνησαν πολύ καλοί είς τόν βουκόΧον,
•«τις άμέσως παραδίδει είς τήν γυναικά του το παιδίον, τ€
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οποίον εφερεν ίνα θανατώση, τό δέ ίδικόν του, τό όποιον ήτ·
#εκρόν, στολίσας με όλην τήν στολήν του ετέρου παιδιού φέρει
καί εκθέτει είς τό έοημότατον τών ορέων. Μετά τρεις δ' ήμέρας
έλθόντες οί πιστότατοι δορυφόροι του Άρπάγου είδον καί έθα-
βαν τοϋ βουκόλου τό παιδίον. Και τοΰτο μεν έτάφη, τό δι
Ιτερον, τό όποιον μετά ταϋτα ώνομάσθη Κϋρος, Λαραλαβοΰβα
ετρεφεν γ·υνή τοϋ βουκόλου, όνομάσασα αυτό άλλως πως
καί οχι Κϋρον.

Ό * Αστυάγης άνο*,γνωρ£ζες τόν ]&ϋρον.

*Οτε δε ό παις ήτο δέκα Ιτών, συνέβη ιίς αύτόν τό άκόλου-
Οον γεγονός, τό όποιον έφανέρωσεν αύτόν τις ήτο. Έπαιζεν Ιν
τη κώμη, όπου ήσαν και οί βουκόλοι, μιτ' άλλων όμηλίκων του
έν τη όδφ. Καί οί παίδες παίζοντες εξέλεξαν βασιλέα ίαυτών
τοϋτον τόν έπικαλούμενον υίόν τοϋ βουκόλου. Ούτος δέ άλλους
μεν έξ αυτών διέταξε νά οίκοδομώσιν οικίας, άλλους δέ νά είναι
δορυφόροι, άλλον δέ τινα εξ αύτών νά είναι οφθαλμός τοΰ βασι·
λέως,1 είς άλλον δέ τινα έδιδε τό άξίωμα νά είναι άγγελιαφόρος.
καί έν γένει έχορήγει είς εκαστον άνά εν ύπούργημα.

Εις δ' έκ τούτων τών παίδων, ό υίός .τοΰ 'Αρτεμβάρους,
άνδρός έπισήμου μεταξύ τών Μήδων, συμπαίζων μετά τών
άλλων δέν εξετέλεσε τήν προσταγήν τοΰ Κύρου' τότε ούτος

διέταξε τούς άλλους παΐδας καί συνέλαβον αύτόν, καί τόν έμα-
____

ι. Οί καλούμενοι «βασι λ έ ως όφθαλμοί» (καί <ώ τ α βασι-
λέως») ησαν υπάλληλοι, οί όποιοι άνέι|»ερον αυτοπροσώπως είς τόν
βασιλέα περί όλων τών καταστάσεων τοΰ κράτους, ησαν τρόπον τινά
τά όργανα, δΓ ών έολεπε τούς υπηκόους του, αποτελούντες είδός τί
μυστική αστυνομίας. Τό ά£ίωμα τοΰτο έθεωρείτο μέγα παρά τη Περ-
σική Αυλή.
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•τίγωσεν ό Κύρος πολύ σκληρώς. Ό δι παις αφεθείς, κατήλθε*
αμέσως είς την πόλιν κλαίων καί παρεπονέθη προς τόν πατέρα
του λέγων, ότι έκακοποίησεν αύτόν ό υίός του βουκόλου.

Ό δέ Άρτεμβάρης, ώργισμένος καθώς ήτο, έλθών προς τόν
Αστυάγη μετά του παιδός του, είπεν «*Ω βασιλεΰ υπό του
«σου δούλου, υίού δέ τοΰ βουκόλου, ίδέ πώς περιυβρίσθημεν,»
και έδείκνυε τούς ώμους τοΰ παιδός.

Άκούσας καί ίδών ό Αστυάγης εστειλε καί Ικάλεσε τόν βου-
κόλον καί τόν παϊδα. Άφοΰ δέ ήλθον άμφότεροι, είπεν ό Α-
στυάγης προς τόν Κΰρον «Σύ λοιπόν, ών παις τούτου, ό όποιος
«είναι βουκόλος, έτόλμησας νά κοκοποιήσης τοιουτοτρόπως τόν
«παΐδα τούτου, ό όποιος είναι πρώτος παρ* έμοί ;»

Ό δέ Κύρος άπήντησεν ώς έξης· ΤΩ δέσποτα, έγώ έποίησα
«ταΰτα είς τούτον δικαίως· διότι οί έκ της κόμης παίδες, με-
«ταξύ τών οποίων ήτο καί ούτος, παίζοντες με διώρισαν βασι-
«λέα ίαυτών, έπειδή έφαινόμην είς αυτούς ότι ήμην έπιτηδειό-
«τατος είς τούτο. Οί μέν λοιπόν άλλοι παίδες έξετέλουν τά
«διατασσόμενα, ούτος δέ δέν ύπήκουε, μέχρις ου έτιμωρήθη'
«Έάν λοιπόν ενεκα τούτου είμαι άξιος τιμωρίας τινός, ίδού,
«είμαι παρών».

Έν ω ελεγε ταύτα ό παις, ό Αστυάγης ήρχισε ν' αναγνω-
ρίζω αύτόν έκ τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου καί έκ του
θάρρους του καί έκ τής ήλικίας του, η όποια συνεβιβάζετο με
τόν χρόνον τής γεννήσεως τοΰ παιδός τής Μανδάνης. Έξεπλάγη
δέ διά ταΰτα καί έπί πολλήν ώραν ήτο άφωνος. Συνελθών δ·
μετ' ολίγον είς εαυτόν είπεν «Άρτέμβαρες, έγώ θά Ικανο-
ποιήσω καί σε καί τόν παΐδά σου», καί τόν διέταξε ν* άπέλθτ).

Άπομακρύνας δέ καί τόν Κΰρον, ήρώτησεν ό Αστυάγης τόν
βουκόλον, μείναντα μόνον, πόθεν έλαβε τόν παΐδα καί τις παρέ-
δωκε τοΰτον είς αύτόν. Ούτος δέ είπεν ότι είναι τέκνον ίδικόν
του, ή δέ τ*κοΰσα αυτό είναι άκόμη είς τόν οικόν του" άπειλη-
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ίείς όμως καί, τη διαταγή τοϋ "Αστυάγους, αγόμενος ύπό
τών δορυφόρων του είς τάς βασάνους ήναγκάσθη νά διηγηθ^
άπ' άρχής όλην τήν άλήθειαν, παρακαλών αύτόν νά τον συγχω-
ρήση. Ό δι Αστυάγης, άφοΰ ό βουκόλος έφανέρωσ* τήν άλή«
9ειαν, δέν έφρόντιζε πλέον τόσον περί αύτοΰ. V

Ό "Αρπαγος εύωχειταο μέ τάς σάρκας
τοΰ \>ίοΰ του-

Ό Αστυάγης μετά τούς λόγους τοϋ βουκόλου καλεί τό\
Άρπαγον καί τόν Ιρωτ^· «Άρπαγε, τίνι τρόπψ έθανάτωσας
«τόν παΐδα τής θυγατρός μου, τόν όποιον σοί παρέδωκα Ό
δ» Άρπαγος, ώς είδε τόν βουκόλον ότι ήτο έντός, δέν ψεύδεται,
άλλά λέγει καί αύτός όλην τήν έλήθειαν τών όσα επραξε διά
τό παιδίον.

Τοτε ό Ά<ττυάγης, κρύπτων τήν όργήν του διά τό γεγονός,
ειπεν είς τόν Άρπαγον ότι δ βουκόλος διέσωσε τόν παΐδα κοά
Οτι τό πράγμα εχει καλώς, διότι καί αύτός ό Ιδιος εστενοχω-
ρεΐτο μεγάλως καί είχε μετανοήση διά τήν πράζίν του. Προς
τούτοις δέ λέγει είς τόν Άρπαγον νά πέμψη τόν υίόν του πρό(
τόν νεωστί έλθόντα παΐδα, ίνα συμπαίζωσιν.

Ό Άρπαγος προσκυνήσας έπορεύετο εύχαριστημένος είς τό^ι
οίκον του. Ώς δέ εισήλθε, καλεί τόν Ινα καί μόνον υίόν τοι\
όστις ητο δέκα τριών έτών, καί έκπέμπει τοΰτον είς τόν οίκον
τοΰ Αστυάγους, παραγγέλλων νά πράττη ό,τι άν {κείνος
διατάττη.

Ό δέ Αστυάγης, ώς ηλθεν ό υΙός τοϋ Άρπάγου, σφάζ*
καί διαμελίζει αυτόν· καί άλλα μεν {κ τών κρεάτων εψησενι
αλλα δέ έβρασε, παρασκευάσας δε καλώς «ίχεν Ιτοιμα. Άφοΐ
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*ι ηλθεν ή ώρα του δείπνου, ηλθον καί οί άλλοι δαιτυμόνις
ο "Αρπαγος. Καί είς μέν τούς άλλους καί είς αύτόν τόν Αστυάγη
παρετέθησαν κρέατα πρόβατων, είς δέ τόν Άρπαγον τά κρεατ»
του νΑοΰ του πάντΑ, πλην της κεφαλής καί τών άκρων τών
χειρών καί ποδών ταΟτα δ' εκειντο χωριστά έντός κανίστρον
κ/*τα*<καλυμμένα

Άφο& είδεν £ Αστυάγης ότι ό Άρπαγος Ιχορτάσθη,
ήρώτησεν έάν ήρεσεν είς αύτόν τό φαγητόν. Είπόντος δέ του
Άρπάγου, ότι πολύ εύχαριστήθη, εφερον είς αύτόν οί προσ·
τεταγμένοι κατακεκαλυμμένην τήν κεφαλήν καί τάς χείρας καί
τούς πόδας του παιδός καί προέτοεπον τόν Άρπαγον ν' αποκα-
λύψω καί νά λάβτρ ό,τι θέλει έξ αύτών. Πειθόμενος δ' ό Άρ«
πάγος καί άποχαλύπτων βλέπει τοΰ παιδός τά λείψανα* ίδών
δϊ δέν έζεπλάγη, άλλ' έκράτησιν έαυτόν, Ήρώτησε δ' αύτόν
ό Αστυάγης, έάν έγίνωσκι τίνος θηρίου κρέατα «ιχε φάγτρ. "Ο
δι Άρπαγος ιίπεν ότι καί τό γνωρίζει καί άρεστόν είναι εί(
αύτόν πάν ό,τι άν πράττη ό βασιλεύς. Ούτως άπαντήσας καί
άναλαβών τά λοιπά τών κρεάτων έπορεύθη είς τόν οίκον του,
ίνα θάψη αυτά. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό Αστυάγης (τιμώρησε
τόν Άρπαγον,. ______

30. Ό Ι£ϋρος έν τφ μ-έσω τών άλ^βών
γονέων του.

Άφοΰ ό Αστυάγης έτιμώρησε τον Άρπαγον, έκάλεσε τοίΐ|
μάγους, βΐ όποιοι ήρμήνευσαν είς αύτόν τό δνειρον, καί ηρώ-
τησε πάλιν ποίαν έξήγησιν έδωκαν είς αύτό. Εκείνοι δ' Ιπα-
νέλαβον τά αύτά. Ό δέ Αστυάγης άπΛντόί τά εξής" «Ό
«παις ζη καί οί τής κώμης παίδες παίζοντες έξέλεξαν αύτόν
«βασιλέα των, εκείνος δ' έ£ετέλεσε πάντα όσα ποιοΰσιν οί άλη»·
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«βίϊς βασιλείς" διότι καί δορυφόρους καί θυρωρούς καί χγγε-
«λιαφόρους και πάντα τά λοιπά τακτοποιήσας ίβασίλευε. Τώρα
Χοιπόν τί φρονείτε ;»

ΟΙ μάγοι είπον «Έάν ζ·^ έβασ(λΐοβ£> ό παϊο ανιυ
«προμελέτης τινός? εχι Θάρρος χχιί μέν» ήσυχος διότ»
«άρζτ\ καί διυτέραν φοράν.> Και β\ινί.βούλευσαν ταν Ά ση/α γη
(ν* ιάπομακρύντ) τόν παΐ^Λ τ66\' αύτόν εί< τοίς Π^βαι

, ,. > ? , , ι

ΧαΙ εις τους γονείς του. Αχονβ&ς αυτά ο Αστυάγης - <ρ·*

(*αΙ χαλέσας τόν Κΰρον προι, αάτύν τα έξης- καΐ,

«ίνω σέ ήδίκουν, ίνεκα ονείρου τινός ατελούς, ή τύνη σου

«όμως σ« Ισωσε* τώρα λοιπόν πήγαινε χαίρων είς τούς Πέρσας,

α εγώ δ* Θά σοι δώσω καί συνοδοιπόρους. ΦΘάσας δ' Ικεΐ Θά

«εΰρτρς πατέρα καϊ μητέρα όχι ώς τόν βουκόλον Μιτραδάτην

«και τήν γυναίκα αύτου.»

Ταύτα ειπών ό Αστυάγης πέμπει τόν Κυρον ιίς τήν Περ-
«ίαν. Καί οί γονείς του μετά μεγάλης χαράς έδέχθησα* καί ήσπά-
ζοντΟ αύτόν, τόν όποιον ένόμιζον νεκρόν. Ό δέ Κύρος δνηγήθη είς
αυτούς όλα τά παθήματά του, μαθών ταΰτα καθ' όδόν παρά τών
«Συνοδευόντων αυτόν* επήνιι δέ πολύ καί τήν Κυνώ. Καί τοιου·
τοτρόπως εμενι τοΰ λοιπού έν τφ οίκψ τών αληθών γονέων του.

31. Ο "Αρπαγος 66 έπιστολήν

είς τόν Κ,ΰρον.

Ό Κϋρος έγεινιν άνήρ καί ήτο ό άνδρειότατος έκ τών όμη-
λίκων του καί προσφιλέστατος είς αυτούς" ό δέ "Αρπαγος πι»
ριεποιεΐτο πολύ αύτόν καί επεμπε δώρα, έπιθυμών νά έκδικηθ^
ποτε δι' αύτοΰ τόν Αστυάγη, έπειδή αύτός δέν ιβλεπεν ότι
4)δύνατο νά πράξη τοΰτο. Καί κατ' αρχάς μέν συναντών τούς
πρώτους έκ τών Μήδων, προς τούς οποίους ό Αστυάγης Ιφ»«



ρετο πικρώς, άνέπειθεν αυτούς ότι πρέπει νά κάμωσι βασιλέα
τον Κΰρον, τον δ' Αστυάγη νά παύσωσι τής βασιλείας.

Άφοΰ δε το πράγμα ώρίμασεν, ό "Αρπαγος ήθελε νά φανέ-
ρωση τήν γνώμην του είς τον Κυρον, όστις διέτριβεν έν Περσί<£*
άλλά δέν ήδύνατο νά πράζτ) τούτο, έπειδή αϊ όδοί Ιφυλάσσοντο.
Μηχανάται λοιπόν τό ίζής' άνασχίσας έπιτηδείως τήν γαστέρα
Ινός λαγωοΰ, χωρίς ούδόλως νά μαδήση αύτόν, εθηκεν έντός
αυτής έπιστολήν,® γράψας ό,τι ήθελε. 'Ράψας δε πάλιν καλώς
την γαστέρα του λαγωου καί δώσας δίκτυα, ώς είς κυνηγόν,
ιίς τόν πιστότατον τών υπηρετών του, άπέστειλεν είς τούς Πέρ-
σας καί παρήγγειλεν άπό στόματος νά δώση τόν λαγωόν είς
τόν Κυρον καί νά εϊπιρ είς αύτόν νά τόν σχίσ/} διά της ιδίας του
χειρός, χωρίς νά είναι τις παρών.

Ταΰτα λοιπόν άκριβώς εγειναν* ό δέ ΚΟρος παραλαβών τόν
λαγωόν καί σχίσας αύτόν καί εύρων έν αύτφ τήν έπιστολήν
άνέγνωσ» ταΰτα* «ΤΩ παΐ τοΰ Καμβύσου, βεβαίως οί θεοί σε
«προστατεύουσι, διότι άλλως ούδέποτε ήθελες φθάστρ είς τόσην
«ιύτυχίαν. Έκδικήθητι λοιπόν τόν φονέα σου Αστυάγη* διότι
«κατά μεν τήν διάθεσιν τούτου άπέθανες, κατά δέ τήν τών
«θεών καί τήν ίδικήν μου ζης. Νομίζω δέ ότι προ πολλού
«εχεις μάθτρ πάντα καί τά διά σέ γενόμενα καί όσα έγώ επαθον
«ύπό τοΰ Αστυάγους, διότι δέν σ' έφόνευσα, άλλα σ' έδωκα
«είς τόν βουκόλον. Σύ λοιπόν, άν θέλ-ρς νά μ' άκούσης, θά
«βασιλεύσν)ς όλης τής χώρας, της οποίας βασιλεύει ό 'Αστυά-
«γης. "Οθεν πεϊσον τούς Πέρσας ν' άποστατήσωσι καί όδήγει

ι. Ή έπιστολή ητο γεγραιιιιένη έττ! παπύρου, έπειδή χάρτης, ώς
•ήμερον, δέν υπήρχε τότε. '0 δέ πάπυρος είναι φυτόν έν Αί-
Υύπτψ, παρά τό χείλος τοΰ Νείλου φυόμενον, ού τόν λεπτόν φλοιόν
κατεσκεύα ζόν ποτε χάρτην καί σχοινία καί λεπτόν ύφασμα. Π ά-
κυρος είναι λέ£ις τών Αίγυπτίων· έλληνιστί λέγεται ρ I βλ ο <
(βύολος). 1£ ού καί β ι β λ ί ο ν (βυβλίον).
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«τόν στρατόν κατά τών Μήδων. Καί είτε έγώ, είτε άλλος τις
Κ {κ τών Επισήμων Μήδων διορέσθή στρατηγός έναντίον σου,
«ίπιτυγχάνεις ό,τι έπιθυμεΐς. Διότι πρώτοι ούτοι, άποστατή-
«σαντες άπό του Αστυάγους καί έλθόντες πρός τό μέρος σου>
«0ά προσπαθήσωσι νά καβαιοέσωσιν αύτόν. Επειδή δέ τά
«πάντα ένταΰθα είναι Ιτοιμα, πράξον ταΰτα, τά όποια σο?
«γράφω, καί πράξον ταχέως.»

35Ε. Ό "Αρπαγος έκδ^εοταί, τον Άστοάγη,
ο δέ Ι£ΰρος γένεται βασελεύς.

Άκουσας ταύτα ό Κύρος έσκέπτετο μέ τίνα τρόπον ίπιτη-
δίΐότατον θά πείση τούς Πέρσας ν' άποστατήσωσιν. Ιδού δέ
τί έσκέφθη καί Ιπραξεν. Έγραψεν είς βιβλίον1 ό,τι ήθελε καί
«υνεκάλεσε τούς Πέρσας ιίς συνέλευσιν. Μετά ταύτα άνοίξας
τό βιβλίον καί άναγνώσας αυτό, είπεν ότι ό Αστυάγης διορίζει
αύτόν στρατηγόν τών Περσών. «Καί τώρα, έξηκολούθησεν, ύ
«Πέρσαι, σας παραγγέλλω νά παρουσιασθή τήν αύριον έκαστος
«|ζ υμών φέρων δρέπανον».

Άφοΰ δέ ήλθον τ^ν έπομένην άπαντες έχοντες δρέπανον,
τότε ό Κΰρος εδωκεν είς αύτούς τήν έντολήν νά έξημερώσωσιν
Ινμι^ήμέρ^ μεγάλην έκτασιν τής περσικής γης πλήρη άκανθών.
Ά^οΰ δ' έξετέλεσαν οί Πέρσαι τήν έργασίαν ταύτην, παρήγ-
γειλε πάλιν είς αύτούς νά ελθωσι τήν έπομένην λελουσμένοι.

Έν τφ μεταξύ δέ τούτψ ό Κΰρος συναθροίσας όλας τάς αί-
γας και τά πρόβατα καί τάς βοΰς τοΰ πατρός του, έσφαξε καί
παρεσκεύαζεν, ίνα δε_χθτ) τον στρατόν τών Περσών πρός τούτοις
ί' εφερε καί εκλεκτότατον οίνον καί άρτον.

ι. 'Ιδε τήν έν Τ/) προηγουμένη σελίδι ύττοοημείωσιν.
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Άφοΰ δέ ηλθον τήν έπομένην οί Πέρσαι, τούς έκάθισεν είς
ίνα λειμώνα καί τούς έφίλευεν. Άφοΰ δ' έδείπνησαν, τούς ήρώτα
ό Κ^ροςν ποία έκ τών δύο, τά χθεσινά η τα σημερινά, προετί-
^χον. Έχΐΐνοι δέ ειπον ότι ή διαφορά είνα^ ^γάλη* διότι την
ποοπρα» ήμέραν πάντα ησαν δυσάρεστα, Ινφ τήν πχροΰσαν
^ α-νΐ^Τναι ευχάριστα.

Επί λόγου τούτου στηριχθείς ό Κΰρος έφανέρωσε πάσαν
την άλήθειαν, λέγων «Άνδρες Πέρσαι, έάν μέν θέλητε νά
«άκούσητε Ιμέ, θά εχητε ταΰτα καί άλλα μυρία αγαθά* ίάν
«δέ δέν θέλητε, σας περιμένουσιν άναρίθμητοι κόποι, παρόμοιο»
«με τόν ^θεσινόν. Ακούσατε λοιπόν τώρα έμέ καί άποστατη·
«σαντες πάραυτα άπό τοΰ Αστυάγους γίνεσθε έλεύθεροι.»

01 μέν Πέρσαι λοιπόν εύρόντες προστάτην, ιύχαρίστως έδέ-
χοντο νά έλευθερωθώσιν, επειδή προ πολλοΰ εφερον βαρέως
ν* άρχωνται υπό τών Μτ,δων. Ό δέ Αστυάγης, ώς εμαθεν ότι
ό Κΰρος έπραττε ταΰτα, έπεμψεν άγγελον καί έκάλει αύτόν.
Άλλ' ό Κΰρος είπε πρός τόν άγγελον νά είπη είς τόν Αστυάγη
ότι θά ελθη πρός έκεΐνον γρηγορώτερα ή όσον αύτός (ό Αστυάγης)
επιθυμεί.

Άκούσας δε ταΰτα ό Αστυάγης ώπλισε πάντας τούς Μή«
δους καί, ώς τυφλωθείς υπό τοΰ θεοΰ, διώρισε στρατηγόν αύ-
τών τόν Άρπαγον, λησμονήσας όσα επραξε πρός αύτόν. Ότι
δέ οί Μήδοι έκστρατεύσαντες συνεπλάκησαν πρός τούς Πε'ρσας,
άλλοι μέν τινις έξ αύτών έμάχοντο, όσοι δέν έγνώριζον τήν
συμφωνίαν, άλλοι δ' έγκατέλειπον τήν τάξιν των καί έβοή-
Οουν τούς Πέρσας, οί δέ πλείστοι έπίτηδες δέν έπολέμουν καί
Ιφευγον.

'Ο Αστυάγης, ώς εμαθε τήν αίσχράν διάλυσιν τοΰ μηδικοΰ
στρατεύματος, είπεν άπειλών τόν Κΰρον, «καί έν τούτοις δέν θά
«χαρη ό Κΰρος». Τοσαΰτα είπών, πρώτον μέν τούς έρμηνιύ-
σαντας τό δνειρον, οί όποιοι συνεβούλευσαν αύτόν ν' αποπέμψω
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τον Κυρον, άνεσκολόπισεν, Ιπειτα δι ώπλισι τούς Ιναπομιί·
ναντας έν τη πόλιι νέους καί γέροντας, χαΐ ίξαγαγών τούτους
«υνεπλάκη προς τούς Πέρσας καί ένικήθη, αύτός δ' ό Αστυ-
άγης συνελήφθη ζών, τον δι στρατόν του άπώλεσεν.

Ένώ δέ ήτο αιχμάλωτος ό Αστυάγης, έλθών προ αύτοϋ ό
Άρπαγος κατέχαιρι καί περιέπαιζεν αύτόν μι λόγους πειρα-
κτικούς .

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό Αστυάγης, βασιλεύσας τριάκοντα
χαί πέντε ?τη, εστερήθη τής βασιλείας· οί δέ Μήδοι υπέκυψαν
είς τούς Πέρσας, «ίνεκα της πικρότητος τούτου. Είς δέ τόν Α-
στυάγη δέν επραξεν άλλο κακόν ό Κύρος, άλλ' είχε τουτον
«λησίον του, μέχρις ότου έτελεύτησεν.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό Κύρος γεννηθείς καί ανατραφείς Ιγεινι
βασιλεύς, ύστερον δέ τούτων κατέστρεψε καί τόν Κροΐσον, ώς
προείπομεν, καί εγεινεν άρχων πάσης της Ασίας.

33. Ό ΚΟρος καί οί έν Μ&κρα 'Αβία
"Ελληνες.

Οί "Ίωνες δε καί οί Αιολείς, αμέσως ώς οί Λυδοί ύπεδουλώ-
βησαν υπό τών Περσών, επεμπον αγγέλους είς τάς Σάρδεις προς
τόν Κΰρον, θέλοντες νά είναι ιίς αύτόν υπήκοοι υπό τούς αύτούς
όρους, ύπό τούς οποίους ήσαν καί είς τόν Κροΐσον. Άλλ' ό
Κύρος δέν έδέχθη, διότι οί "Ιωνις πρότερον, ότι αύτός δι' αγ-
γέλων παρεκάλει αύτούς ν' άποστατήσωσιν άπό του Κροίσου,
δέν έπείθοντο, τότι δέ, άφου τά πράγματα έτιλείωσαν, ^σαν
Ιτοιμοι νά ύπακούσωσιν είς τόν Κυρον

ΟΙ "Ιωνις, ώς ήκουσαν τήν είδησιν ταύτην, περιιτείχισαν τάς
πόλεις των έκαστοι καί συνηθροίζοντο ιίς τό Πανιώνιον όλοι οί
άλλοι, πλην τών Μιλησίων, διότι προς μόνους τούτους ό Κύρος
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Iσυνθηκολόγησε με τούς αυτούς όρους μέ τούς όποιους είχε συν-
θηκολόγηση καί ό Κροίσος. Οί δέ λοιποί "Ίωνες άπεφάσισαν άπο
κοινού νά πίμψωσιν αγγέλους είς Σπάρτην,ίνα ζητήσωσι βοήθειανν
01 "Ιωνες δέ, μόνοι έξ όλων τών ανθρώπων, είχον κτίση
πόλεις υπό τόν κάλλιστον ούρανόν καί είς τό ώραιότατον κλίμα,
όπου δέν Ιπασχον ούτε ύπό του ψύχους καί της υγρασίας,
ούτε ύπό της θερμότητος καί της ξηρασίας. Αϊ πόλεις δέ τών
Ιώνων ήσαν δώδεκα* έξ αύτών ή Μίλητος ίκειτο πρώτη προς
μεσημβρίαν' μετά ταύτην δέ ή Μυους καί ή Πριήνη* αύται μέν
αί τρεις ήσαν έν τ9) Καρίφ, αί δέ ακόλουθοι έν Λυδί<£,
Έφεσος, Κολοφών, Λέβεδος, Τεως, Κλαζομεναί, Φώκαια. Έκ
τών τριών υπολειπομένων, δύο μέν κατεΐχον νήσους, την
Σάμον καί την Χίον, ή δε μία εκείτο έν τη Ήπείρφ καί έκα-
λεΐτο Έρυθραί.

Έξ όλων λοιπόν τούτων τών Ιώνων οί Μιλήσιοι ήσαν έκτο,
φόβου, διότι έκαμαν συνθήκην μέ τόν Κυρον, ίπίσης δέ καί οί
νησιώται ήσαν έκτος φόβου, διότι οί Πέρσαι δέν ήσαν ναυτικοί-
Τό δέ Πανιώνιον ήτο τόπος Ιερός της Μ κάλης, {στραμ-
μένος προς βορραν καί αφιερωμένος άπό κοινού ύπό τών Ιώνων
είς τόν θεόν Ποσειδώνα τόν Έλικώνιον. Ή δέ Μυκάλη1 ήτο
άκρωτήριον της Ηπείρου άπέναντι τής Σάμου* έδώ συναθροι-
ζόμενοι άπό τών πόλεων οί "Ιωνις έτίλουν έορτήν όνομαζομενην
Πανιώνια.

Αύται μέν ήσαν αί Ίωνικαί πόλεις· αί δε Αίολικαί, κείμε-
ναι άνωθεν τών Ιωνικών, ήσαν ή Κύμη, αϊ Λ:'ρισσαι, τό Νέον
Τείχος, ή Τήμνος, ή Κίλλα, τό Νότιον, *} Αίγιρόεσσα, ·η Πιτάνν),
αί Αίγαΐαι, ή Μύρινα, ή Γρύνιια. Αύται ήσαν αί άρχαΐαι πό«-
λεις τών Αίολέων, Ινδεκα τον αριθμόν* διότι διεμοφάσθησα*

ι. Τώ αύτφ όνόματι καλείται τό τε άκρωτήριον κα^ τ6 ήρρ·
ή ττόλ^



63

|ΐΐταξύ των α' ενδεκα πόλεις τούς κατοίκους τής δωδεκάτη$
πόλεως Σμύρνης, καταληφθείσης ύπό τών Κολοφωνίων. Έκ δ*
*ών πόλεων τών έχουσών τάς νήσους, πέντε μεν ένέμοντο τήν
Λέσβον, μία δ' εκείτο έν Τενέδω καί

άλλη μία είς τάς καλουμένας Έκα- ^^^ ν^Ι

τοννήσους. Οί νησιώται ούτοι ούδένα ^ΨγΜ

άπό του Κύρου είχον φόβον" αϊ λοι-
παί όμως πόλεις ένέκριναν άπο κοινού

ν' άκολουΟήσωσι τούς "Ιωνας. ! ΈΓ

Φθάσαντες είς τήν Σπάρτην οί 3

πρέσβεις τών Ιώνων καί Λίολέων ^^^^ ^^^^ ^
έζήτουν βοήθειαν άλλ' οί Λακεδαι- °

μόνιοι ούδεμίαν έδωκαν άκρόασιν, ΑΥέρΙ

άλλ' απέπεμψαν τούς πρέσβεις άπρά- 1

χτους. Απέστειλαν όμως άνδρας μέ ?

*«ντηκόντορον, οί όποιοι, άφου εφθα- ^

<ταν είς Φώκαιαν, έπεμψαν είς τάς ^ϋΐΊΊΐ^^^ £
Σάρδεις τόν έξοχώτατον έζ αύτών, ^^^^^^^
όστις ώνομάζετο Λακρίνης* ούτος
ί' έλθών είς τον Κυρον ειπ«ν είς αύτόν ^2
4κ μέρους τών Λακεδαιμονίων νά μή

βλάψιρ καμμίαν πόλιν τής Έλλη- * ^

νικής γης, διότι αύτοί δέν θ' άδια- δ

φορήσωσιν

Τότ4 ό Κύρος ήρώτησε τούς
«αρόντας έκ τών Ελλήνων, τίνες
-άνθρωποι καί πόσοι κατά τό ?λή-
Φος είναι οί Λακεδαιμόνιοι, οί ό-
μοιοι άπαγορεύουσιν είς αύτόν ταύτα. Πληροφορηθείς δέ, εί*|
Ι«ρος τόν Λακρίνην, «δέν Ιφοβήθην άκόμη άνδρας τοιούτους,
'*μΙ ότοϊοι συνερχόμενοι είς τόν έν τφ μέσφ τής πόλεως τόπο**
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άγοράν4, έξαπατώσιν αλλήλους δι' όρκων. Ούτοι, έάν £χ«
«ύγίειαν, δέν θά λαλώσι περί τών συμφορών τών Ιώνων, άλλά
«ιρί τών ιδίων».

Μετά δέ ταΰτα ό Κΰρος μέλλων νά Ικστρατεύσν) εναντίον
Λλλων έθνών, άφοΰ έτακτοποίησι τήν διοίκησιν τής Λυδίας,
Ιπέστρεφεν είς τήν Περσίαν άγων άμα μεθ' έαυτοΰ καί τον
Κροϊσον. Ό δέ Άρπαγος διορισθείς βραδύτερον στρατηγός υπέ-
ταξε τούς "Ιωνας, έκ τών όποιων τινές μάτην επεχείρησαν κατ*
άρχάς ν' άντισταθώσιν. Επίσης ύπέταξ» τούς Αιολείς, τού$
Δωριείς, τούς Κάρας καί έν γένει όλην την κάτω Άσίαν.

34. Τά χατά τήν 15-χβυλώνα.

Ό Κΰρος, άφοΰ Ιγεινε κύριος όλης της Μικράς Ασίας»
Ιπετέθη κατά τών 'Ασσυρίων. Τής δέ Άσσυρίας όνομαστοτάτιΐ
καί ισχυρότατη πόλις ητο ή ίίαουλών, ή όποία εκείτο έ«4
Ικτεταμένης πεδιάδος καί ητο τετράγωνος τό σχήμα- ίκάστη
δέ πλευρά τοΰ τετραγώνου τούτου είχε μήκος έκατόν εΓκοσι στα-
δίων*. Πέριξ δέ τής μεγάλης ταύτης πόλεως ητο τάφρος βα-
•εΐα καί πλατεία πλήρης ύδατος, επειτα δε πελώριον τείχος*
έκ πλίνθων όπτών. Λιά μέσου δέ τής πόλεως διήρχετο ό ποτα-

ι. Αγορά έκαλεΐτο τό μέρος όπου ήγόραίον καί έπώλουν. Οί
Πέρσαι δέν είχον τ^ιαύτα^ άνοράς.

2. ΉΤΟΙ 22 ,200 μέτρων· διά πε£όν δ' όδοιπόρον τό μήκος τοΰτ·

ίΐναι διάστημα ^ ώρών κα! ήμισείας· ώστε ή περίοδος όλης τής πό-

λεως ήτο 18 ώρών. Έκαστον δέ στάοιον έχει μήκος 185 ώς £γγιατ·
ρέτρων γαλλικών· πέντε δέ χιλιάδε^ μέτρων (μία λεύγη) είναι διά-
στημα μιδς ώρας.

5. Πεντήκοντα βασιλικών πήχεων τό πλάτος καϊ διακοσίων τ6
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Ευφράτης. Αί δέ οίκίαι ήσαν μέ τρεις και μέ τέσσαρα;
«ροφάς καί αί οδοί εύθεΐαι. Πλήν δέ του τείχους τούτου ύπηρ-
εσωθεν καί ετερον, τό όποιον ήτο όχι πολύ άσθενέστερον
τβύ ετέρου, στενότερον δέ.Ά

Τής δέ Βαβυλώνος ταύτης έβασίλευσ» μεταςύ τών άλλων
Λ*ί γυνή τις καλούμενη Νί τωκρις. Αύτη άνωθεν τής Βαβυ-
λώνος κατέστησε τόν Εύφράτην ποταμόν τόσον σκολιόν, ώστι
ρίων ούτος ήρχετο τρεις φοράς εΓς τινα τών κωμών τής 'Ασσυ-
ρίας. Πολύ δ* ανωτέρω τής Βαβυλώνος, καί παραπλεύρως του
ποταμού, {σκάψε δεξαμενήν παμμεγέθη διά λίμνην. 'Εποίει δέ
ναυτ* * Νίτωκρις, διά νά καταστήση τόν Εύφράτην βραδύ-
τερον, ενεκα τών περικαμπών, καί τόν πλουν είς τήν Βαβυ-
λώνα δύσκολον. Καί τούτο, ίνα μή Ιχωσιν εύκολον συγκοινω-
νίαν οί Μήδοι με τούς Βαβυλώνιους καί μανθάνωσι τάς ύποθέσεις
αυτών.

Αύτη δ' αύτη ή Νίτωκρις έπενόησε καί τήν έξης άπάτην.
Κατεσκεύασε δι* εαυτή ν είς κατάλληλον μέρος τάφον μεγα-
λοπρεπέστατο*, 4πί τοΰ οποίου έπέγραψε τά εξής: «Έάν τις
«έκ τών ύστερον έμοΰ γινομένων βασιλέων της Βαβυλώνος Ιγτ\
«Γλλειψιν χρημάτων, ας άνοιξη τόν τάφον καί ας λκβτ, όσα
«θέλει.- Μή όμως άνοιξη αύτόν, χωρίς νά εχη Γλλειψιν, διότι
«δέν θά είναι καλόν».Ό τάφος ούτος εμενεν άθικτος, εως ότου ή
βασιλεία περιήλθεν είς τόν Δαρεΐον1. Ούτος δ' άνοίξαςτόν τάφον
χρήματα μέν δέν εύρεν, άλλά τόν νεκρόν καί γράμματα λέ-
γοντα τά έξης : «Έάν δέν ήσο άπληστος χρημάτων καί αί-
«σχροκερδής, δέν θά ήνοιγες τάφους νεκρών».

Ό Κύρος λοιπόν κατά του υΐοΰ ταύτης της γυναικός έξε-
ύνομάζιτο δ' ούτος Ααβύνητος καί ιίχε τήν βασι-

τών 'Ασσυρίων. Ότε ό Κύρος εφθασε πλησίον τής πό-

&



λεως, οί Βαβυλώνιοι, οί όποιοι έκστρατεύσαντες περιέμενο*
αύτόν, συνεπλάκησαν προς αύτόν καί νικηθέντες έν τη μάχ-ρ
έκλείσθησαν είς τήν πόλιν, είς τήν οποίαν είχον προεισαγάγη
τροφάς διά πολλά Ιτη. Ό δέ Κύρος εύρίσκετο είς άμηχανίαν,
έπειδή ό χρόνος παρήρχετο καίτά πράγματα ουδόλως προώδευον^
Είτε λοιπόν άλλος συνεβούλευσεν αύτόν είτε μόνος τό ένό-
ησεν, ιδού τί επραξε' τάξας τόν στρατόν κατά τήν έν τη πόλε»
είσοδον του ποταμού και κατά τήν εξοδόν του, παρήγγειλε νά
«ίσέλθωσιν οί άνδρες είς τήν πόλιν, όταν ίδωσι τό ρεΐθρον τοδ
ποταμού νά γείνη διαβατόν. Εκείνος δ' έλθών είς την τεχνη-
τήν λίμνην τής Νιτώκριος είσήγαγεν είς ταύτην τόν ποταμό*
διά διώρυχος και ούτω κατέστησε διαβατόν τό άρχαΐον ρεΐθρον .
Τότε οί Πέρσαι είσήλθον είς τήν Βαβυλώνα άπροσδοκήτως και
έκυρίευσαν αύτήν1.

Ή Βαβυλωνία χώρα ήτο τόσον πλούσια, ώστε έκ τών δώ-
δεκα μηνών τοΰ έτους τούς τέσσαρας ετρεφεν αύτη μόνη τόν
βασιλέα, τούς δέ οκτώ πάσα ή λοιπή Ασία. Τοιουτοτρόπως *
Άσσυρία χώρα ήτο ισοδύναμος μέ τό τριτημόριον της δυνά-
μεως της άλλης Ασίας κατά τήν εύφορίαν και τήν παραγωγην.
Έν τη γη δέ τών Άσσυρίων βροχή επιπτεν όλίγη, ό δέ σϊτο«,
έπαχύνετο καϊ ώρίμαζε ποτιζόμενος έκ τοΰ ύδατος τοΰ ποταμού,,
μεταφερομένου διά τών χειρών καί διά ποτιστικών μηχανών.
Ή συκή, ή άμπελος καί ή έλαια δεν εύδοκίμουν, εκεί. 6*
δημητριακοί όμως καρποί τοσούτον εύδοκίμουν, ώστε τό 1ν απέ-
διδε διακόσια, ένίοτε δέ καί τριακόσια.

Περίεργα δέ ήσαν τά πλοία τών Βαβυλωνίων τά πλέοντα
έν τφ ποταμφ* ταΰτα ήσαν κυκλοτερη ώς άσπίς καί πάντ·
δερμάτινα. Έκοπτον ίτέας καί κατεσκεύαζον τόν σκελετόν τ·#
πλοίου· ίπειτα δέ Ιτεινον πέριξ τούτου ίξωθεν δέρματα, ρ*

ι. Τφ 538 πρ& Χριστού.
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$ιακρινομένης ούτε πρύμνης ούτε πρψρας. Ακολούθως έπλήρουν τ4
πλοΐον χόρτου ξηροΰ, εθετον έπ' αύτοΰ τά φορτία καί άφινον νά
φέρηται τούτο υπό τοΰ ρεύματος του ποταμοΰ' διευθύνετο δε υπό
δύο ανθρώπων Ισταμένων ορθών καί κρατούντων δύο μεγάλας
κώπας. Έν έκάστψ δέ πλοίφ Ινυπηρχε καί όνος ζωντανός.

Άφοΰ λοιπόν πλέοντες εφθανον είς την Βαβυλώνα καί διέ-
θετον τό φορτίον, έπώλουν τόν σκελιτόν τοΰ πλοίου καί όλο*
τόν ξηρόν χόρτον, τά δέ δέρματα Ιθετον έπί τούς όνους καί
έπέστρεφον είς την Άρμενίαν διά ξηράς. Έκεΐ κατεσκεύαζον
άλλα πλοία κατά τόν αύτόν τρόπον, καί ούτω καθεξής.

Ένδυμασίαν δέ μετεχειρίζοντο την έξης* πρώτον έφόρουν
χιτώνα λινοΰν ποδήρη, έπάνω δέ είς τοΰτον άλλον μάλλινον
καί μετά ταΟτα περιετυλίσσοντο μέ μανδύαν λευκόν. Τό σώμά
των δ' όλόκληρον ηλειφον μέ μΰρα.

ΟΙ Βαβυλώνιοι ιατρούς δέν είχον, άλλά τούς άσθενοΰντας
ίφερον Ιξω είς την άγοράν* όστις δ' επαθεν ό ίδιος ή είδεν άλ-
λον παθόντα την αύτήν άσθένειαν προσήρχετο καί συνεβούλευι
τον ασθενή. Δέν ητο δέ συγκεχωρημένον νά περάστρ τις £μπρο«

βθεν τοΰ πάσχοντος, πριν έρωτηστρ αύτόν τίνα νόσον είχεν.____
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32$· Ή έηΐ το^)ς Μααοιχγέτας εκστρχτεέαι
καί ό θάνατος τοΰ Κύροο,

Άφοΰ δ* 6 Κΰρος κατέκτησε καί τούς Άσσυρίους έπεθύμηβι
νά ύποτάξγ) τούς Μασσαγέτας1. Τό έθνος τοΰτο ητο μέγα καί
πολεμικόν, κατφκει δέ πρός ανατολάς της Κασπίας θαλάσση*
καί έκεϊθεν τοΰ Άράξου ποταμοΰ, όστις Ικβάλλει είς αύτήν.
Ή δέ Κασπία είναι θάλασσα ιδιαιτέρα, μη συγκοινωνούσα μί

ι. Οί Μασσαγέται ήσαν <$>υλή σκυθική, ή όποΐα κατφκει πρ&ί
Α τής Κασπίας καί πέριέ της Άράλης λίμνης.



την άλλην θκλασσχν. Καί προς δυσμάς μέν της θαλάσσης ταύ«
της εκτείνεται ό Καύκασος, όστις είναι μέγιστον καί ύψηλό-
τατον όρος, ποός ανατολάς δ' εκτείνεται απέραντος πεδιάς, της
οποίας μέγα ρ-έρος κατέχουσιν οί Μασσαγέται, εναντίον τών
όποιων ό Κυοος έπεθύμησε νά εκστρατεύστ).

Έβασίλευε δέ τότε τών Μασσαγετών γυνή, ήτις Ικαλεΐτο
Τόμυρις. Ταύτην ό Κΰρος έζήτησε τό πρώτον ώς σύζυγον αύτη
όμως νοήσασα ότι ζητεί κυρίως τήν βασιλείαν τών Μασσαγετών
καί όχιαύτήν, ήρνήθη τήν πρότασιν. Τότε ό Κΰρος έζεστράτευσί
κατά τών Μασσαγετών καί έοθασεν είς τόν Άράξην ποταμόν.
ίπί τοΰ όποιου κατεσκεύασε γεφύρας, ίνα διαβη ό στρατός.

Ή δέ Τόμυοις πέμψασα κήρυκα ελεγεν αύτφ τά έξης. «ΤΩ
«βασιλεΰ τών Μήδων, παΰσον τάς ετοιμασίας σου καί άφες μας
«ήσύχους, διότι δέν δύνασαι νά γνωρίζης αν εκείνα, τά όποια
«επιχειρείς, θ'άποβώσιν ύπέρ σοΰ' αν δ' έπιθυμης νά δοκιμάσης
«τους Μασσαγέτας, μή κάμης τόν κόπον νά γεφύρωσης τον
«'Αράζην- ήμεϊς άναχωροΰμεν τριών ήρ.ερών όδόν άπό τοΰ πο-
«ταμοΰ, ινα διαβής είς τήν ήμετέραν χώραν. Έάν δέ θελης νά
«δεχθής ήμάς είς τήν ίδικήν σου, κάμε συ τό ίδιον».

Άκούσας ταΰτα ό Κΰρος συνεκάλεσε τούς πρώτους έκ τών
Περσών καί συνεσκέπτετο μετ' αύτών. Συνενώνουν δέ πάντες
νά δεχθώσι τήν Τόμυριν καί τόν στρατόν της είς τήν χώραν -
των. Τότε Κροίσος ό Λυδός προέτεινε τήν έναντίαν γνώμην
Ιέγων τάδε* «ΤΩ βασιλευ, ά<ρου ό Ζεύς μέ εδωκεν είς σέ,
ίθ' αποτρέπω, όσον δύναμαι, πάν κακόν γινόμενον είς τόν οίκόν
«σου. Διότι τά παθήματα μοί εγειναν μαθήματα. Δέχθητ». λοι-
«πόν τήν γνώμην μου* διότι μάθε, ότι τά ανθρώπινα πράν-
«ματα κυκλοφοροΰσιν ούτως, ώστε δέν άφίνουσι τούς αύτούς
«πάντοτε νά εύτυχώσιν. Έχω λοιπόν έναντίαν γνώμην τών
«άλλων διότι, Ιάν δεχθης τούς πολεμίους ιίς τήν χώραν σου,
«χάνεις όλον τό βασίλειόν σου αν νικηθης, επειδή οί Μασ-



ίσαγέται νικώντες θά προ/ωοήσωσιν είς τάς έπαρχίας σου* ολ
κδέ νικήστρς, ή νίκη σου δέν θά είναι τόσον μεγάλη, όσον έάν
κνικήστρς τούς Μασσαγέτας έν τη έκείνων χώρ<£, διότι θά προ-
ϊχωοήσης κατ' ευθείαν είς τό βασίλειον της Τομύριος. Έκτό<
ϊδέ τούτου είναι έντροπή ό Κύρος νά ύποχωρήση είς γυναίκα»."

Αύται μεν αί έναντίαι γνώμαι έδόθησαν* ό Κύρος δέ, προτιμή-
ιας τήν τού Κροίσου, παρήγγειλεν είς τήν Τόμυριν, ότι αύτός θα
διαβη τόν ποταμόν καϊ θά ελθη έναντίον εκείνης. Παραδώσας δι
τόν Κροϊσον είς τόν υίόν του Καμβύσην καί παοαγγείλας νά τιμ$
καί νά περιεποιήται αύτόν, αν ή διάβχσις κατά τών Μασσαγε-
τών δέν ευδοκίμηση, διέβαινετόν ποταμόν μετά τού στρατού του.

Νυκτωθείς δέ καθ' όδόν έκοιμήθη είς τήν χώραν τών Μασ-
σαγετών καί είδεν ονειρον, ότι ό Δαρείος, ό πρεσβύτατος έκ
τών παίδων τού Ύστάσπους, είχεν έπί τών ώμων πτέρυγας, έκ
τών όποιων ή μέν μία έπεσκίαζε τήν 'Ασίαν, ή δέ άλλη τήν
Εύρώπην. Έξυπνήσας ό Κύρος καί φοβηθείς τό ονειρον έκά-
Χεσε τόν Ύστάσπη ιδιαιτέρως καί τω είπε τό ονειρον* εστειλι
δ' αύτόν πάλιν είς τήν Περσίαν, ίνα, άφού ό Κύρος ύποτάξνι
τούς Μασσαγέτας καί έπιστρέψ·/) είς τήν Περσίαν, τφ παρου-
σιάστ) (ό Ύστάσπης) τόν υίόν του είς ελεγχον. Ό *Υστάσπη<
λοιπόν προθύμως διέβη τόν 'Αράξην καί έπορεύετο είς Περ-
σίαν, ίνα φυλάζτ) είς τόν Κΰρον τόν υίόν του Δαρεϊον.

Φοβερωτάτης δέ μάχης γενομένης (τφ 529 προ Χριστοΰ) με-
ταξύ τής Τομύριος καί τού Κύρου ένίκησαν οί Μασσαγέται, τό δι
πλείστον τοΰ περσικοΰ στρατεύματος έκεΐ κατεστράφη, καί αύτό<
δ' ό Κύρος έφονεύθη, βασιλεύσας έν όλφ ετη είκοσι καί έννέα.

Ή δέ Τόμυρις πληοώσασα ανθρωπίνου αίματος άσκόν, ανε-
ζήτησε καί εύρε μεταξύ τών πτωμάτων τών Περσών, τόν νεκρόν
τοΰ Κύρου* έβύθισε δέ τήν κεφαλήν του είς τόν άσκόν έπιλέ*
γουσα* «Κορέσθητι αίματος, άκόρεστε Κΰρε.»

Τοιούτον υπήρξε τό τέλος τού Κύρου. ^





ΕΥΤΕΡΠΗ

3β. Ή Αίγυπτος χαί ο Λίεΐλος.

Τελευτησαντος τοΰ Κάρου, παρέλαβε τήν βασιλείαν ό Καμ-
Ιύσης, ό υίός τοΰ Κύρου καί τής Κασσανδάνης. Ούτος τούς
"ίωνας μεν και Αιολείς ένόμιζε δούλους πατρικούς, έστρατη-
λάτει δε κατά τής Αιγύπτου.

ΟΙ Αιγύπτιοι ήσαν λαός αρχαιότατος, τό δ' έδαφος τής
Αιγύπτου εύφορώτατον, ενεκα τοΰ Νείλου ποταμοΰ· κατείχε δι
(καί κατέχει) μεγάλην Ικτασιν πολύ πεδινήν, ή όποια προς μέν
τά παράλια ητο πλατεία, προς δέ τα μεσόγεια, απο της πό-
λεως Ηλιουπόλεως,1 καθίστατο στενότερα.

"Άλλη πόλις της Αιγύπτου ήσαν αϊ Θήβαι. ΑΙ θήβαι ήσαν
πόλις μεσόγειος, κειμένη επί τοΰ Νείλου ποταμοΰ καί απέχουσα
τής Ηλιουπόλεως εννέα ήμερων πλοΰν.

Ό Νείλος τό θέρος επλημμύρει (καί νΰν πλημμυρεϊ) τοσού-
τον, ώστε ύπερεκχειλίζων έχύνετο έκ τής κοίτης του καί έκά-
λυπτεν όλας τάς γαίας της Αιγύπτου, τάς οποίας διά τοΰτο
καθίστα εύφορωτάτας' όταν δ' ύπερεξεχείλιζε καί έκάλυπτε τήν
χώραν, μόνον αί πόλεις έφαίνοντο ύπερέχουσαι, όμοιά^ουσ^ι

ι. Ή 'Ηλιούπολις ίκειτο έκεΐ ένθα ό Νείλος άρ/ί£ει νά διακλα·
■£βτ«* «{< πολλούς βραχίονας, ϊνα έκόάλη είς τήν θάλασσαν.
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πολύ προς τάς έν τφ Αίγαίψ πελάγει νήσους" διότι τά μέν άλλ«
μέρη τής Αιγύπτου έγίνοντο πέλαγος, μόναι δ' αί πόλεις ύπερεϊ-
χον. Τόν χειμώνα δ' ό Νείλος φέρει όλιγώτερον ύδωρ η τό θέρος,
ρέει δέ άπό νότου πρός βορράν διά μέσου τής Αφρικής και έπί
πολλούς μήνας δύναναί τις νά «λέη έντός αύτου.

3Τ. Οί πρώτος βασ&λείς Αιγύπτου.

Πρώτος βασιλεύς τής Αιγύπτου λεγουσιν οί Ιερείς αύτής ότι
ύπήρξεν ό Μήγ, όστις Ικτισε τήν πόλιν Μέμφιν.1 Μετά τόν
Μήνα άπηρίθμουν οί Ιερείς τά ονόματα άλλων τριακοσίων τριά-
κοντα βασιλέων.

Μετά τούτους έβασίλευσεν ό Σέσωστρις, όστις κατέκτησε
πολλά γειτονικά εθνη, έπειτα δέ διέβη έκ τής 'Ασίας είς τήν
Εύρώπην καί υπέταξε τούς Σκύθας καί τούς θράκας. Εντεύθεν
δ' έπέστρεψεν είς τήν Αίγυπτον.

'Αφου άπέθανεν ό Σέσωστρις παρέλαβε τήν βασιλείαν ό υίός
αύτου Φερώγ, όστις ούδεμίαν έκστρατείαν εκαμε. Μετά τούτον
ελαβε τήν βασιλείαν είς Μεμφίτης, ονομαζόμενος κατά τήν
γλώσσαν τών Ελλήνων Πρωτβύς. Ούτος εζη, καθ' ην έποχην
ό Πάρις ήρπασε τήν Έλένην καί τούς θησαυρούς του Μενελάου
ίκ τής Σπάρτης. Τόν Πάριν οί άνεμοι έρριψαν είς τήν ΑΕγυπτον,
λέγεται δέ μάλιστα ύπό τών Ιερέων ότι ό Πρωτεύς άπέπεμψι
τούτον, κρατήσας τήν Έλένην καί τούς θησαυρούς, τούς οποίους
{Ιραδύτερον άπέδωκεν είς τόν Μενέλαον, έλθόντα είς τήν Μέμφιν
έκ τής Τροίας μετά την άλωσιν αύτής ύπό τών Ελλήνων.

Χ. Ή Μέμφις ήτο ρεγάλη πόλις παρά τήν άριστερόν δχθην
Ίβ&ου καί όλίγον νοτκότερον τής "Ηλιουπόλεως.
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Ό «ςρΐ τοΰ τοΰ Ί^αμ,ψινίτου

μ,ΰβος.

Μετά. τόν Πρωτέα ελεγον οί ίερεϊς τής Αιγύπτου, ότι παρέ-
λαβε τήν βασιλείαν ό 1 ΡαμψΙητος. Ούτος είχε τόσον πλοΰτον,
όσον ούδείς έκ τών μετά ταύτα βασιλέων ήδυνήθη ν' άποκτήση.
θέλων δέν' άσφαλίση τά χρήματα του, ώκοδόμησε θησαυρο-
φυλάκιον λίθινον, τού οποίου ό είς τοίχος ήτο έκτισμένος προς
τό μέρος τής ό-δοΰ. Ό δέ οικοδόμος έμηχανεύθη τήν άκόλουθον
έπιβουλήν έτοποθέτησεν ενα έκ τών λίθων ούτως, ώστε νά δύ-
ναται ευκόλως ν' άφαιρήται έκ τοΰ τοίχου καί ύπό δύο ανδρών
καί ύπό ενός. Ώς δ' έπετελέσθη τό οίκημα ό βασιλεύς έθησαύ-
ρισεν έν αύτφ τά, χρήματα του.

Ό δέ οικοδόμος, φθάσας είς τό τέλος τής ζωής του, προσε-
κάλεσε τούς δύο παϊδάς του καί διηγήθη πάν ό,τι έμηχα-
νεύθη, φροντίζων δι' αυτούς νά εχωσιν άφθονα τά προς τό ζην.
Καί έκεϊνος μέν έτελεύτησε τόν βίον, οί δέ υίοί του μετ' ολί-
γον έλθόντες είς τά άνάκτορα έν καιρφ νυκτός μετεκίνησαν εύ·
κόλως τό λίθον καί άφήρεσαν πολλά χρήματα.

"Οτε δ' ετυχε ν' άνοιξη ό βασιλεύς τό θησαυροφυλάκιον,
ήπόρησεν ίδών κενά χρημάτων τά άγγεϊα, τάς δέ σφραγίδας
σφας καί τό θησαυροφυλάκιον κεκλεισμένον. 'Αφοΰ δέ ήνοιξε καί
δευτέραν καί τρίτην φοράν καί έβλεπεν ότι τά χρήματα ήλατ-
τοΰντο, διέταξε νά κατασκευάσωσι παγίδας καί νά στήσω<κ
ταύτας περί τά άγγεϊα, έντός τών όποιων ήσαν τά χρήματα.

'Αφοΰ δέ οί κλέπται ήλθον, ώς και πρότερον, είσήλθεν ό είς
έκ τούτων καί πλησιάσας προς τό άγγεϊον άμέσως συνελήφθη
εις τήν παγίδα. Τότε έκάλεσε τόν άδελφόν του, έφανέρωσεν εις
αύτόν τήν συμφοράν του, καί είπε νά είσέλθτ) άμέσως καί ν«
κόψη τήν κεφαλήν αύτοΰ, ίνα μή, φανείς καϊ γνωρισθείς ποίος
είναι, καταστρέψω καί έκεΐνον. Τοΰτο δέ. καί έγεινί- /.αί ό ετερο*



άδελφός, προσαρμόσας καλώς τόν λίθον, άνεχώρησεν εις τή»
οίκίαν μόνος, φέρων την κεφαλήν του αδελφοί» του.

Ώς δέ έξημέρωσεν, είσήλθεν ό βασιλεύς είς τό θησαυροφυλά-
κιον καί έξεπλάγη βλέπων τό σώμα του κλέπτου έν τϊ) παγίδι
άνευ κεφαλής, τό δέ θησαυροφυλάκιον όλως άβλαβες. Τότε
διέταξε νά κρεμάσωσιν «ς τόν τοΐχον του θησαυροφυλακίου το
πτώμα του κλέπτου, καί όν τινα &αβάτην άν ίδωσιν οί φύ-
λακες δακρύσαντα ή στενάξαντα νά συλλάβωσι καί νά φέρωσι
προς αύτόν.

Ενόσω δ' έκρέματο ό νεκρός, ή μήτιτ/ρ του πολύ ΙστενοχωρεΤτ®
ν.αί διίτασσετόν ζώντα υίόν νά κομίση τό σώμα του αδελφού του, όπως άν δυνηθή' διότι άλλως, ήπείλει αύτόν, ότι θά ελθη προς
τόν βασιλέα καί θά καταγγείλη αύτόν ώς έχοντα τά χρήματα
Τότε

αύτός άναγκαζόμενος ήτοίμασεν όνους καί λαβών άσκους
ίπλήρωσεν αύτούς οίνου καί έπέθετο επί τών όνων. Βαδίζων
δ' εφθασε προς τούς φυλάσσοντας τόν κρεμάμενον νεκρόν καί
ίκεΐ ελυσεν έπίτηδες μόνος δύο ή τρεις πο^εώνας1 τών άσκών
καί ερρε«ν ό οίνος.

Τότε αύτός ετυπτε τήν κεφαλήν του καί έφώναζε μεγάλως,
μή εχων προς ποιον έκ τών όνων νά τρέξη πρώτον. Οί δέ φύ-
λακες, ώς είδον τόν οίνον ρέοντα άφθονον, ετρεχον κρατούντες
αγγεία καί συνεκόμιζον αύτόν. Εκείνος δέ προσποιούμενος όργήν
ΰβριζεν όλους. Επειδή δέ οί φύλακες παρηγορούν αύτόν, προσ-
ιποιεΐτο μετά ταύτα ότι κατεπραυνετο καί έμετρίαζε τήν όργήν
του* ήτοίμαζε δέ τούς όνους του.

Άφοΰ δέ ήλθον είς όμιλίαν, εϊς έκ τών φυλάκων Ισκωψεν
κύτόν καί τόν έκίνησεν είς γέλωτα* εκείνος δ' Ιχάρισεν είς αύ-
τούς εν α έκ τών άσκών συνέπιον τούτον πάντες, επειτα δέ και

ι. Ποδεώνες λέγονται κυρίως τά έξέχοντα άκρα δορ&ς £ώσν,
ϊ^ηματιζάμενα μετά τήν έκδοράν τών ποδών και τής ούρδς, καί
'οιαϋτα διαμένοντα καί έν τοΤς κατειργασμένοις δέρμασιν.
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Γτερον, καί ούτως εμέθυσαν οί φύλακες καί κατεκοιμήθησαν. Τότι
κύτος, ώς προεχώρησεν ή νύξ, κατεβίβασε τό σώμα του άδελφοΰ
του καί πρός έμπαιγμόν εξόρισε τάς δεξιάς παρειάς πάντων τών
φυλάκων, έφόρτωσε δέ τόν νεκρόν ιίς τούς όνους καί ίπέστρεψε*
ιίς τόν οικόν του, έκτελέσας την προσταγήν της μητρός του.

Τότε ό βασιλεύς, μαθών τήν κλοπήν τοΰ νεκρού, ήγανά-
κτησε καί ήθέλησεν έξάπαντος νά εύργι ποίος είναι έκεϊνος, όστις
Ιχει τήν εύφυίαν καί τήν τόλμην νά μηχανάται τοιαΰτα. Διεκή-
ρυττε λοιπόν είς όλας τάς πόλεις, ότι συγχωρεί καί πολλά δώρα
υπισχνεΐται είς τόν πράξαντα ταΰτα, έάν έμφανισθή ενώπιον του.
Ό δέ κλέπτης πεισθείς ηλθε πρός τόν 'Ραμψίνιτον, όστις με-
γάλως τόν έθαύμασε, καί συνέζευξε την θυγατέρα του μέ αύτόν,
διότι ητο εύφυέστατος πάντων τών άνθρώπων.

Καί έφ' όσον έβασίλευεν ό 'Ραμψίνιτος, Ιλεγον οί Ιερείς ότ»
«τασα εύνομία καί εύτυχία ύπηρχεν έν Αίγύπτι^-^"

Οί μιετά τον 'Ι*αμ.ψ6ν&τον βα,σιλβις
Αιγύπτου. Ό «οδανιπτήρ τοΰ 'Λμάοιος.

Μετά τόν 'Ραμψίνιτον έβασίλευσε τών Αιγυπτίων ό όστις ηγαγε τόν τόπον είς πάσαν δυστυχίαν. Ούτος εκλεισι
τούς ναούς, άπηγόρευσε τάς θυσίας καί διέταξε πάντας τούς
Αιγυπτίους νά έργάζωνται δι' αύτόν. Ήγγάρευσε πολλάς χιλιά-
δας άνθρώπων, οί όποιοι είργάσθησαν τριάκοντα όλα έτη πρός
«ίκοδόμησιν μιας πελώριας πυραμίδος, ίνα χρησιμεύσει αύτη ώς
τάφος αύτου. Ό Χέοψ δ' ούτος έβασίλευσεν Ιτη πεντήκοντα.

Αποθανόντος τοΰ Χέοπος παρέλαβε τήν βασιλείαν ό άδελφός
*ύτοΰ Χβρρήτ, όστις ηκολούθησε την αύτην πορείαν τοΰ αδελ-
φού του, κτίσας καί πυραμίδα. Έβασίλευσε δέ πεντήκοντα κ*Ι
Ιξ Ιτη.

Μετά τόν Χεφρήν* έβασίλευσε της Αιγύπτου ό υίός το·
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Χέοπος Μυχιρΐνος, όστις ήνοιξε τούς ναούς καί άφήκε τον λαό*
»ίς τά ίδιά του έργα καί τάς θυσίας* ούτος ήτο δίκαιος χα)
Λτολύ έπαινετός.

Μετ' άλλους δέ τινας βασιλείς έβασίλευσε τής Αίγυπτο» 4
Ψαμμήτιχος. Υποστηριχθείς ούτος ύπό τών Καρών καί τών
Ιώνων, ίνα λάβη τήν βασιλείαν, έχάρισεν είς αυτούς τόπους
{ν Αιγύπτω καί ε δίδαξε δι' αύτών παϊδας Αιγυπτίους τήν έλ-
ληνικήν γλώσσαν. Έβασίλευσε δ' ό Ψαμμήτιχος έτη πεντή-
κοντα καί τέσσαρα.

Μετά τον Ψαμμήτιχον έβασίλευσαν τρείς άλλοι βασιλείς,
ιιαί μετά τούτους ό "Αμασις, όστις παρανόμως κατέλαβε τήν
βασιλείαν. Τόν "Αμασιν τούτον κατ* αρχάς περιεφρόνουν οέ
Αιγύπτιοι, διότι τό πριν ήτο άπλοϋς πολίτης καί έξ οικογενείας
ούχί επιφανούς. Μετά ταϋτα όμως προσείλκυσεν αύτούς δια της
συνέσεως, καί ιδού πώς.

Ό "Αμασις είχεν Ινα ποδανιπτήρα χρυσοϋν, έν τφ όποίφ
και αύτός καί όλοι οί δαιτυμόνες ενιπτον τούς πόδας των. Τοδ~
τον λοιπόν κατακόψας έποίησεν άγαλμα θεοϋ καί έστησεν αύτ%
είς τό καταλληλότατον μέρος τής πόλεως. 01 δέ Αιγύπτιοι έσε»
βοντο αύτό μεγάλως.

Τότε ό "Αμασις συγκαλέσας τούς Αιγυπτίους έφανέρωσεν είς.
κύτους, ότι τό άγαλμα κατισκευάσθη έκ τοϋ ποδανιπτήρος, εις
τόν όποιον πρότερον μεν οί Αιγύπτιοι έπλυνον τούς πόδας καί
άλλας ακαθαρσίας έρριπτον, τότε δέ μεγάλως έσέβοντο. Τό
ίδιον λοιπόν είπεν ότι συνέβη καί είς αύτόν διότι αν πρότερον
ήτο δημότης, τώρα είναι βασιλεύς αύτών. Καί συνεβούλευεν
οιύτούς νά τιμώσι καί νά φροντίζωσι δι' αύτόν. Τοιουτροπως.
προσείλκυσε τήν άγάπην καί ύπακοήν τών Αιγυπτίων. ^

Έπι της βασιλείας δέ τοΰ 'Αμάσιος λέγεται ότι πολύ ηύτυ-
χησεν ή Αίγυπτος. Ό Άμασις δ' έθέσπισε τόν νόμον ν' άπο»
διικνύη είς τόν νομάρχην κατ' ετος έκαστος Αιγύπτιος πόθ«*
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ζορίζεται τά προς τό ζην, άλλως νά τιμωρήται μέ θάνατον.
Τόν άμεμπτον τούτον νόμον λαβών ό Σόλων έξ Αιγύπτου εθεσε*
κς τούς Αθηναίους.

Ό "Αμασις ήγάπα καί έπροστάτευε πολύ τούς έν Άσί$
Έλληνας* διά τούτο δ' ελαβε καί γυναίκα Ελληνίδα, την
Λ,αδίκην.

Ό περί του δακτυλίου τοΰ Πολυχράτου^
μ.06ος.

Καθ' ήν έποχήν ό "Αμασις έβασίλευε της Αιγύπτου, ό Σά«
μιος Πολυκράτης ?4ίι' έπαναστάσεως κατέλαβε την Σάμον1.
Καταλαβών δέ ταύτην συνέδεσε φιλίαν καί συμμαχίαν προς τό*
βασιλέα της Αιγύπτου "Αμασιν, πέμψας δώρα καί δεχθείς αλλ»
παρ' έκείνου. Καθ' ην δ' έποχήν ό Καμβύσης έξεστράτευε κατ»
της Αιγύπτου, έξεστράτευσαν καί οί Λακεδαιμόνιοι κατά το£
Πολυκράτους, εύτυχοΰντος κατά πάντα.

Ό Πολυκράτης εύθύς άμα κατέλαβε τήν Σάμον άπέκτησε*
Ιντός ολίγου τοσην έπιρροήν, ώστε τό όνομά του διεφημίσθη εί<
όλην τήν Ίωνίαν καί τήν άλλην Ελλάδα, διότι όπουδήποτι
καί αν έζεστράτευε πανταχού εύτύχεί' έλεηλάτει δέ πάντα*
άνευ διακρίσεως, διότι ελεγε, περισσότερον θά εύχαριστήστρ ίν·
φίλον έάν τφ άποδώση όσα παρ' αύτοΰ ελαβεν ή έάν έξ άρχη«
δέν λάβη τίποτε.

Ό "Αμασις έγνώριζε πολύ καλώς τήν μεγάλην ταύτην εύ-

τυχίαν τοΰ Πολυκράτους* έπειδή δ' αύτη εβαινεν αυξανομένη,

εγραψεν αύτφ τάδε: «Ό "Αμασις προς τόν Πολυκράτη λέγε»
___._.____

ι. Ή Σάμος ί|το μία τών μεγίστων κα! έπισημοτάτων έλληνικώ»
νήσων τών παρά τήν Μικράν 'Ασίαν, άνήκουσα ε(ς τοΰκ 'ΐωναο
Ικειτο δ' έν τφ Ίκαρίψ πελάγει, άπέναντι τής έν ΊωνΙα άκρας Μυ-
κάλης, άπό τής όποίας άπεΤχεν έπτά στάδια, ήτοι 13οο περίπου
.γαλλικά μέτρ».



_21„

«τά εξής* Είναι εύχάριστον μέν νά μανθάνη τις ότι ό φίλος το*
«και σύμμαχος ευτυχεί, εγώ όμως εύχομαι είς έκείνους, τού<
«όποιους άγαπώ, είς άλλα μέν πράγματα νά εύτυχώσιν,
«τινα δέ ν' άποτυγχάνωσι, διότι δέν γνωρίζω κανένα άνθρω-
«πον, όστις, εύτυχών κατά πάντα, νά μή έτελείωσε τόν βίο*
«κακώς. Σύ λοιπόν, πειθόμενος είς εμέ, πράξον τά εξής. Ζη-
«τησον ό,τι εχεις πολυτιμότατον, καί του όποιου ή απώλεια
«πολύ θά σέ λυπήση, καί απόβαλε τούτο ούτως, ώστε νά μή
«αναφανη πλέον μεταξύ τών ανθρώπων. Καί εάν του λοιπού αϊ
«εύτυχίαι σου δέν συμπίπτωσιν εναλλάξ μέ τάς δυστυχίας,
«διόρθωνε αύτάς μέ τόν τρόπον, όν έγώ σοι υπέδειξα».

Άναγνώσας ταύτα ό Πολυκράτης καί ^Λιοήσας ότι καλώ$
συνεβούλευεν αύτόν ό Άμασις, έσκέφθη νά εύρη ποίον ήτο τό
πολυτιμότατον τών πραγμάτων του, του όποιου ή στέρησις θ«
Ιλύπει τά μάλιστα τήν ψυχήν του" εύρε δέ ότι τούτο ήτο χρυ-
σόδετος σφραγίς έκ λίθου σμαράγδου, τήν οποίαν έφόρει. 'Απο-
φασίσας λοιπόν νά χάση ταύτην ήτοίμασε πεντηκόντορον, είς τήν
Οποίαν έπεβιβάσθη καί αύτός καί πολλοί άλλοι καί άνήχθησαν εις
τό πέλαγος. Τότε άφαιρέσας άπό του δακτύλου του τήν σφρα-
γίδα τήν ρίπτει ενώπιον όλων είς τό πέλαγος καί έπιστρέφει »ίς
τά άνάκτορά του, σφόδρα λυπούμενος διά τήν συμφοράν.—^Ντ""

Τήν πέμπτην δέ ή έ'κτην ήμέραν άπό τούτων, άλιεύς τις
συλλαβών ίχθύν μέγαν καί καλόν παρουσιάσθη είς τόν Πολυ-
κράτη καί τφ προσέφερεν αύτόν* ό δέ Πολυκράτης εύχαρι-
στηθείς εκάλεσεν είς τό δεΐπνον καί τόν αλιέα. Έν φ δέ οί
θεράποντες εσχιζον τόν ίχθύν εύρίσκουσιν έν τή κοιλί<£ αύτοδ
τόν δακτύλιον του Πολυκράτους* ώς δέ ειδον, αμέσως ελαβον
αύτόν, καί χαίροντες εφερον είς τόν Πολυκράτη, λέγοντες πώς
ευρέθη. Ταύτα πάντα εγραψεν ό Πολυκράτης προς τόν 'Αμχσιν
»*ς Αίγυπτον.

Ό "Αμασις λαβών καί άναγνώσας τήν έπιστολήν, τήν έλθοϋ-



»αν παρά τοΰ Πολυκράτους, ένόησεν ότι ό φίλος του δέν έμελλ
»ά εχη καλόν τέλος, άφοΰ εύρίσκη καί έκεΐνα, τά όποια χάνει.
Πέμψας δέ κήρυκα ιίς Σάμον εϊπεν, ότι διαλύει τήν φιλίαν.
Έπραξε δέ τούτο, ίνα μη καταλάβη τόν Πολυκράτη δεινή τι*
*αί μεγάλη δυστυχία και λυπηθή διά ταύτην και αύτός, ώς
περί φίλου άνδρός.

Κατά τοΰ Πολυκράτους λοιπόν τούτου, εύτυχοΰντος κατά
πάντα, έξεστράτευσαν οί Λακεδαιμόνιοι, συμπραττόντων προ-
θύμως καί τών Κορινθίων. Έλθόντες δέ μετά μεγάλου στόλου
έπολιόρκουν τήν Σάμον. Προσβαλόντες δε τό τείχος άπεκρού-
σθησαν ύπό τών Σαμίων καί μετά τεσσαρακονθήμερον πολιορ-
κίαν, έπειδή δέν εκαμνον καμμίαν προκοπήν, έπέστρεφον οπίσω
«ίς τήν Πελοπόννησον. Αύτη είναι η πρώτη εκστρατεία, τήν
ίποίαν οί Δωριείς Λακεδαιμόνιοι Ικαμαν είς τήν 'Ασίαν.

Μετά τινα δ' ετη συνέβη τό έξής' Πέρσης τις, ονόματι
Όροίτης, όστις είχε διορισθη πρότερον ύπό τοΰ Κύρου διοικητής
τών Σάρδεων, έπεθύμησε πράγμα άνόσιον. Διότι χωρίς νά
πάθη τι ύπό τοΰ Σαμίου Πολυκράτους, χωρίς ν' άκούση πχρ'
αύτοΰ κακόν τινα λόγον, χωρίς νά τόν ΐδη πρότερον ποτε, ϊπε-
θύμει νά τόν συλλάβη καί νά τόν θανατώση. Διαμένων λοιπόν
ό Όροίτης έν Μαγνησί^, πόλει κειμένη υπεράνω τοΰ Μαιάνδρου
ποταμού, καί μαθών ότι ό Πολυκράτης διενοειτο νά κυρίευση
τήν Ίωνίαν καί τάς νήσους, έπεμψε πρός αύτόν άγγελίαν λέ-
γουσαν τάδε· «Ό Όροίτης πρός τόν Πολυκράτη λέγει τά εξής·
«Μανθάνω ότι σκέπτεσαι μεγάλα πράγματα, άλλά γνωρίζω ότι
«τά χρήματά σου δέν σ' έξαρκοΰσιν είς τά σχέδιά σου. Έάν
«λοιπόν πράξης ώς θά σοι εΐπω, καί τόν εαυτόν σου θ' άνυ-
«ψώσης καί έμέ θά σώσης' διότι Ιμαθον σαφώς, ότι ό Καμ-_
«βύσης απεφάσισε θάνατον έναντίον μου. Έάν λοιπόν ίλθης
«καί φυγάδευσης άπ' έδώ έμέ καί τά χρήματα μου, τότε άλλ«
«μέν έξ αυτών λάβε «ν, άλλα δ' άφες είς έμέ' εχ»ν δέ χρη-
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«ματα θ' χοξης όλη; τής Ελλάδος. Έάν δε δέν δίδης είς ίμέ
«πίστιν περί τών χρημάτων, πέμψον τινά έκ τών πιστοτάτων
«σου, ίνα τ φ δείξω ταϋτα*

Ταϋτα άκουσας ό Πολυκράτης, ίχάρη καί εδέχθη τήν προσ-
^οράν. "Επεμψε δέ τόν γραμματέα του Μαιάνδριον, ίνα ίδη
τά χρήματα. Ό δέ Όροίτης, μαθών ότι πρόκειται νά ελθη »
κατάσκοπος, επραξε τά έξης* πληοώσας λίθων όκτώ κιβώτια,
Λλήν ολίγου μέρους περί τά χείλη, ερριψεν Ιπάνω λεπτόν στρώμα
χρυσου καί δέσας καλώς ειχεν αυτά ϊτοιμα. Έλθών δέ ό Μαι-
άνδριος καί ίδών, άνήγγειλεν είς τόν Πολυκράτη.

Ούτος δέ, άν καί πολύ οί τε μάντεις καί φίλοι άπηγόρευον,
ητοιμάζετο ν* αναχώρηση. Περιφοονήσας λοιπόν πάσαν συμ-
€ουλήν ίπλευσε πρός τό Όροίτην, συνοδευόμενος ύπό πολλών
ψίλων του. 'Οτε δ' έφθασεν εις τήν Μαγνησίαν άπέθανε θάνατον
•κληρόν διότι ό Όροίτης άποκτείνας αύτόν τόν άνασκολόπισεν.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έτελείωσαν αϊ πολλαί εύτυχίαι το9
Πολυκράτους, ώς προεμάντευσε δι' αύτόν ό βασιλεύς τής Αι-
γύπτου 'Αμασις. Έκ δέ τών ακολούθων τοϋ Πολυκράτους,
4«οι μεν ήσαν Σάμιοι, άπελύθησαν ύπό τοΰ Όροίτου, όσοι δέ
ησαν ξένοι καί δοΰλοι, έκοατήθησαν ώς άνδράποδα. Τήν δέ Σά-
μον τοϋ λοιποϋ κατεΐχεν ό Μαιάνδριος, ό υίός τοΰ Μαιανδρίου,
άφ' ότου ό Πολυκράτης άφήκεν αύτόν έπίτροπόν του.

Μετ' ολίγον όμως καί ό Όροίτης κακώς έτελεύτησε, φονευ-
θείς ύπό τών ίδίων δορυφόρων του, τή ύποκινήσιι τοϋ Δαρείου,
Ιστις νεωστί είχε γείνη βασιλεύς της Περσίας1. Ό Δαρείος
•ύτος αφήρεσε τήν Σάμον άπό τοϋ Μαιανδρίου και παριδωκε-
Τ^ύτην εις τόν άδελφόν τοΰ Πολυκράτους Συλοσώντα.

«. ΊΖι § 46.

4.
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Ά1 - Ό έκστρατ«ύ®ι κατά χΤβ

Αίγύπ-ϊου.

Εναντίον λοιπόν του Άμάσιος τής Αιγύπτου έξεστράτευσε»
4 Καμβύσης, ό υίός τού Κύρου. Έπειδή δ' επρεπε νά διέλθ·^
διά τής χώρας τών 'Αραβίων εστειλε και παρεκάλεσε τόν βα-
σιλέα αυτών ν' άφήσγ) είς αύτόν τόν δρόμον έλεύθερον. Τούτο
και εγεινεν. Έπρομήβευσε δ' ούτος μάλιστα και ύδωρ είς τό»
«τρατόν τού Καμβύσου, πληρώσας αύτού ασκούς καμήλων,
τούς όποιους εστειλεν επί καμήλων είς τάς άνυδρους έρημου*
τής Αραβίας, διά τών όποιων έμελλε νά διέλθη τό στράτευμα.
^ Διελθών δ' ό Καμβύσης τήν ερημον,^ έφθασεν είς τήν Αϊ-
γυπτον. Έν δέ τφ ΙΊηλουσίψ1 καλουμένψ στόματι τού Νείλο»
έστρατοπεδευμένος περιέμενεν αύτόν ό βασιλεύς τών Αίγυπτίω»
Ψαμμ,ήητος, ό υΙός τοΰ Άμάσιος, διότι ό "Αμασις είχεν άπο·
θάνγι, βασιλεύσας έν ήσυχία: τεσσαράκοντα καί τέσσαρα έτη»
'Αφοΰ δ' εγεινεν ισχυρά μάχη περί τό Πηλούσιον και έφονεύ-
Ιησαν πολλοί έξ άμφοτέρων τών στρατοπέδων, έτράπησαν είς
φυγήν οί Αιγύπτιοι καί έκλείσθησαν είς τήν Μέμφιν.

♦ 1. Πηλούσιον έκαλείτο το *Ανατολικδν στόμιον του Νείλο*
4ν τή κάτω Αίγύτττω. ΈκεΤ Εκείτο καί πόλις όμώνυμος. Τό
ϊ* έ8ΐ.«*;ρεΤτο ώς ή κλείς τής είσδδου καί έξόδου έξ Αίγύπτου. Σ^·
|θ·ρον καλείται τδ μέρος Ερείπια τοΰ Τινέχ.



ΈκεΙ είδε, λέγει ό Ηρόδοτος, θαύμα μέγα. Τά όστά τών
φονευθέντων έν τη μάχη έκειντο χωριστά, καϊ τά μέν κρανία
φ&ν Περσών ήσαν τόσον ασθενή, ώστε μέ μικρόν λίθον διετρύ-
κας αυτά, τά δέ τών Αιγυπτίων τόσον ισχυρά, όστε μόλις μέ
|ΐέγαν λίθον κτύπων ήδύνασο νά τά διαρρήξης. Αίτιον δέ τούτου
^το, ότι οί μέν Αιγύπτιοι άπό τής παιδικής ήλικίας εζύρι-
^ον τάς κεφαλάς των καί έσκληρύνετο τό όστουν Οπό του ήλιου,
«4 δι Πέρσαι έσκιατράφουν αύτάς, εξ αρχής φοροΰντες βαρέα
καί θερμά καλύμματα.

42. Δοχ'.μαβίαι τοΰ Ψαμμηνίτου
καί θάνατος αυτοΰ.

Ό Καμβύσης έλθών καί πολιορκήσας τήν Μέμφιν έκυρίευσε**
«ντήν' τόν δέ Ψαμμήνιτον συνέλαβεν αίχμάλωτον τήν
♦υγατίρ* αύτοΰ ένδύσας ώς δούλην επεμψε μέ στάμνον νά φέρη
ίδωρ. Έν φ δ' αύτη διήρχιτο μετ' άλλων παρθένων κλαίουσα,
• Ψαμμήνιτος ίδών αυτήν Ικυψιν είς. τήν γήν, ένφ τών άλλων
παρθένων οί πατέρες άνεβόων καί ϊκλαιον, Ιπειδή εβλεπον τά
τέκνα των ύβριζόμενα.

Μετά ταΰτα ό Καμβύσης επεμπεν εις θάνατον τόν παΐδα
τοΰ Ψαμμηνίτου και δισχιλίους άλλους όμήλικας Αιγυπτίους
Ιεδεμένους. Ίδών δέ τούτους καί μαθών ότι ό υΙός του ήγετο
ΐίς θάνατον, ένώ πάντις οί άλλοι Αιγύπτιοι έθρήνουν, «ύτός
Ιποίησε τό αυτό, όπερ καί διά τήν θυγατέρα. ^

Μετά ταΰτα ιΐς έκ τών ομοτράπεζων του, άνήρ πρεσβύτερος
του, έξέπεσι καί δέν είχε τίποτε· ούτος έπαιτών τότε έν τφ
ατρατφ, συνέπισι νά διέλθη εμπροσθεν τοΰ Ψαμμηνίτου. Ό
ψαμμήνιτος, ώς ΐΐδιν αύτόν, ϊκλαυσι μιγάλως. Ταΰτα οί <ρύ-
,λακις άνε^ιρον πάντα ακριβώς ι«ς τόν Καμβύσην. θαυμάσα*
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ί' ό Καμβύσης δια τά ποιούμενα Ιπεμψεν άγγελον καί ηρώτα
αύτόν, διά τί βλέπων τήν θυγατέρα του καί τόν υίόν του δεν
Ικλαυσε, τόν δέ ξένον πτωχόν τόσον έτίμησεν ; Ό Ψαμμήνιτος
δ' άπήντησεν «*Ω παι του Κύρου, αί μ,έν ίδικαί μου ουμ-
αφοραί ησαν άνώτεραι θρήνων, ή δέ δυστυχία του φίλου μου
€ητο άξία δακρύων, διότι έξέπεσεν έκ μεγάλης εύδαιμονϊυέ£χαί
«κατήντησεν έπαίτης είς τά έσχαζα του βίου ανΙον .η.

Οί λόγοι ούτοι έφάνησαν όρθοί είς τόν Καμβύσην ώς δέ λέγε»
ταιύπότών Αιγυπτίων, έδάκρυσε μέν ό Κροίσος (διότι ετυχε καί
ούτος ν' άκολουθη τόν Καμβύσην είς τήν Αιγυπτον), έδάκρυσα*·
δέ καί οί παρόντες έκ τών Περσών καί αυτός δ' ό Καμβύσης ίκι-
•ήθη πως είς συμπάθειαν καί άμέσως διέταξε τόν τε υίόν το$
Ψαμμηνίτου νά σώσωσιν έκ τών άγομένων είς θάνατον καί αύτόν
νά φέρωσι πλησίον του* άλλ' ό μέν υΙός είχεν ήδη κατακοπή, ό δέ
Ψαμμήνιτος εζη του λοιπού άνέτως πλησίον του Καμβύσου, εω<
ίτου άνακαλυφθείς ότι ύπεκίνει στάσεις, έπιε μόνος του αίμα
ταύρου καί άπέθανε παραχρήμα. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ούτο^.

έτιλεύτησε, βασιλεύσας εξ μ.όνον μήνας.

' ■ , ■ ι

43. Άποτυχίαι τοΰ Εέαμ,βύσου.

Μετά ταύτα ό Καμβύσης έσκέφθη νά κάμη τρεις εκστρατείας,
*ατά τών Καρχηδονίων1 καί κατά τών Αμμωνίων2 καί κατ£
τών μακρόβιων Αιθιόπων.3 Καί κατά μέν τών Καρχηδόνιε·*

ι. Ή Καρχηδών εκείτο είς τά βόρεια παράλια τής Αφρικής άντ*
βρύ Τής Σικελίας, όπου σήμερον ή Τύνης.

2. Ή χώρα τών Αμμωνίων £κειτο είς τά μεσόγεια τής Αι6ύη<,
Ορός Δ τής Αίγύπτου.

3. Ή Αίθιοπία ητο χώρα εκτεταμένη πρόε Ν τ^ς Αίγύπτ«ν, ^
ϊύν Νουβία καϊ 'Αβυσσινία. ,
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♦«κέπτετο νά στείλη τόν ναυτικόν στρατόν, κατά δέ τών Αμ-
μωνίων μέρος του πεζικού και κατά τών Αιθιόπων, άφου πρώτον
ϊβτειλε κατασκόπους, απεφάσισε νά έκστρατεύση ό ίδιος.

Άλλ' ό μεν ναυτικός στρατός, όστις κατά τό πλείστον συνε-
κειτο έκ Φοινίκων, ήρνήθη νά έκστρατεύση κατά τών Καρχη-
δονίων, διότι ούτοι ήσαν άπόγονοι τών Φοινίκων. Τοιουτοτρόπως
Ιέ οί Καρχηδόνιοι διέφυγον τήν δουλείαν. Κατά δέ τών Αμ-
μωνίων έπεμψε πεντήκοντα χιλιάδας στρατού, ινα εξανδραπο-
Ιίση τούτους καί ίνα καύση τό χρηστήριον του Διός. Άλλ' ένφ

ό στρατός ούτος έπορεύετο διά μέ-
σου τών αμμωδών έρήμων της Λιβύης,
ίνα φθάση είς τούς 'Αμμωνίβνς,Ιπνευσβ
μέγας καί σφοδρός άνεμος, όστις μετα-
φέρων σωρούς άμμου κατέχωσε καί
ήφάνισεν αύτόν. Αύτός δ' ό Καμβύσης
μετά του υπολοίπου στρατού έξεστρά-
τευσε κατά τών Αιθιόπων, χωρίς νά
0| σκεφθη, ότι έμελλε νά έκστρατεύσ-ρ
1|| τόσον μακράν. Πριν δέ ό στρατός διέλθη
τό τ$ί«υυτον τής όδοΰ, έξηντλήθησαν
τά. τρο«>ιιχα όλα όσα ειχον' εφαγον δέ
και τά υποζύγια, καί τέλος ήρχισαν
ψλ τρώγωσιν αλλήλους. "Ενεκα δέ τούτου ό βασιλεύς αφίσας
τήν κατά τών Αιθιόπων εκστρατείαν έπέστρεψεν οπίσω είς τά$
Θήβας1, άπολέσας πολλούς έκ τοΰ στρατού του. 'Από δέ τών
Θηβών κατέβη είς τήν Μέμφιν. Τοιούτο τέλος έλαβεν ή κατά
^ών Αιθιόπων εκστρατεία.

Φθάσας δέ ό Καμβύσης είς την Μέμφιν, είδε τούς Αίγυ-

ΖΕΥΣ ΑΜΜΩΝ

Χ. Αϊ θ ή β α ι ήσαν πόλκ τ?)ς "Ανω Αιγύπτου, έπΙ τοΰ Νείλο»
,*οταμοϋ, κείμεναι πολύ νοτιώτερον τής Μέμφιδος.
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ΐττέους πανηγυρίζοντας τήν Ιορτήν του θεού των "Απιος, όστις
νολύ σπανίως συνείθιζε νά έπιφαίνηται' όταν δέ ήθελε φανη,
τότε όλοι οί Αιγύπτιοι χαίροντες έώρταζον- ήτο δέό *Απις1ερόν
ροσχάριον μέλαν, εχον είς τό μέτωπον λευκόν τι τρίγωνον καί
£λλα τινά Γδια γνωρίσματα. Ό Καμβύσης δέ, νομίσας ·τ»
Φώρταζον χαίροντες διά τάς άποτυχίας του, έτιμώρησε τούς
Αιγυπτίους μέ θάνατον.

Ό ΛΙχγος 25[ΐ.έρ?>&ς βασιλεύει.
Ό Καμβύσης αποθνήσκει.

κτοτε δέ ό Καμβύσης κατέστη μανιακός, άν καί πρό-
τ*ρον δέν είχε σφας τάς φρένας του, ώς πάσχων τήν Ιεράν
»·σον4. Έφόνευσε δέ τόν άδελφόν του Σμέρδιν, όστις ήτο Ικ
«ατρός καί μητρός τής αύτής.

Τόν Σμέρδιν τούτον ό Καμβύσης έκ φθόνου, έπειδή ήτο άν-
Ιρεΐος, άπέπεμψεν έκ τής Αιγύπτου είς τήν Περσίαν. Έπειτα
$έ είδε τό έξης ονειρον έφάνη είς αύτόν ότι έλθών άγγελος Ιη
Περσών ήγγελλεν, ότι ό Σμέρδις καθήμενος έν τφ βασιλικω
Ιρόνφ ήγγισε τόν ούρανόν μέ τήν κεφαλήν του. Έκ τοΰ ονείρου
τούτου φοβηθείς μή ό αδελφός του λάβιρ τήν βασιλείαν, πέμπει
τ&ν Πρηξάσπη είς τήν Περσίαν, όστις ήτο πιστότατος είς αύ-
τόν, ίνα φονεύση τόν Σμέρδιν. Άναβάς δ' ό Πρηξάσπης είς τά
Τοΰσα,τήν πρωτεύουσαν τής Περσίας, έφόνευσεν αύτόν, ώς άλλοι
|ΐέν λέγουσιν έξαγαγών είς κυνήγιον, ώς άλλοι δέ, καταποντίσας
«ς τόν Περσικόν κόλπον. Καί πολλά δέ άλλα τοιαΰτα κακουρ-
γήματα επραξεν ό Καμβύσης καί είς συγγενείς του καί είς άλ-
λους άνθρώπους, τά όποια άποδεικνύουσιν αύτόν πολύ μανιακόν.

«. Ίερσν νόσο ν έκάλουν τήν έπιληψίαν ή σεληνιασμόν.
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Κατά του Καμβύσου τούτου, χρονοτριβουντος είς την Αίγυ-
πτον καί παραφρονήσαντος, έπαναστατουσιν έν Περσία δύ·
αδελφοί Μάγοι, έκ τών όποιων τόν ενα, όνομαζόμενον Πατι-
ζείθην, είχεν αφήση ό Καμβύσης έκιυ.ελητήν του οίκου του.
Ούτος λοιπόν μετά του αδελφού του έπ-. ίστάτησεν, άφου Ι[λ«-
θεν ότι ό θάνατος του Σμ,έρδιος εκρύπτετο καί ότι ολίγοι Ιη
τών Περσών έγνώριζον αύτόν. οί δέ λοιποί ένόμιζον τον Σμέρδιν
ζώντα. Έκάθισε λοιπόν είς τόν θρόνον ό Πατιζείθης τόν άδελ-
φόν του, όστις κατά τήν μο.ρφήν ώμοίαζε πολύ προς τόν Σμέρ-
διν του Κύρου καί όστις έκαλεΐτο ωσαύτως Σμέρδις. Τουτ··
τόν άνδρα πείσας ό Πατιζείθης, ότι αύτός θά καταστηστ) πι-
στευτά είς όλους τά όσα θέλουσι γείνγ), Ινεθρόνισε, καί διέπεμπ·
κήρυκας καί είς άλλα μέρη, καί δή καί είς Αίγυπτον, ίνα προ»
κηρύζη είς τόν στρατόν, ότι του λοιπού πρεπει νά ύπακουωσι»
είς τόν Σμέρδιν του Κύρου καί όχι εις τόν Καμβύσην.

Ό Καμβύσης δ' άκούσας ταύτα έκ του πεμφθέντος είς Αί-
γυπτον κήρυκος καί ένεργήσας ανακρίσεις καί έξακριβώσας όλη»
τήν άλήθειαν, έλυπήθη καί εκλαυσε πολύ διά τόν άδικον θάνα-
τον του αδελφού του Σμέρδιος" ένόησε δέ καί τό ένύπνιον, ότ»
ό Σμέρδις καθήμενος είς τον βασιλικόν θρόνον θά ήγγιζε τόν ού-
ρανον μέ τήν κεφαλήν του.

Έν φ δ' άνέβαινεν έπί του ίππου, σκεπτόμενος νά έκστρα-
τεύσν) τάχιστα είς Σοΰσα κατά τοΰ Μάγου, άποπίπτει τό κομ-
βίον, τό όποιον έκράτει τήν θήκην τοΰ ξίφους του καί γυμνωθεί
τό ξίφος τραυματίζει αύτόν είς τόν μ,ηρόν. Έκ τής πληγής
ταύτης αποθνήσκει μετ' ολίγον ό Καμβύσης, άοήσας τήν έντο-
λήν νάέκδιώξωσι τοΰ θρόνου τόν βασιλέα, όςτις δέν ήτο ό Σμερ-
&ς τοΰ Κύρου, άλλά ό Μάγος Σμέρδις.

Ό Καμβύσης έβασίλευσεν έν όλω ετη επτά καί μήνας πεντ»,
καί δέν άφήκεν ούτε άρρεν οΰτε θήλυ τέκνον.
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Μαγοφόνια.

Άφοΰ δ' έτελεύτησεν ό Καμβύσης, ό Μάγος Σμέρδις, ό αδελ-
φός τοΰ Πντιζείθου, έβασίλευσεν άφόβως επί επτά μήνας, κατά
τούς όποιους μεγάλως εύηργέτησε τούς υπηκόους του πάντας,
ώστε, όΐΐ άπέθανεν, όλοι έπόθουν αύτόν, πλην τών Περσών.

Τόν ογοοον όμωί μήνα άνεκαλύφθη ό Σμέροις, καί £]"εινι
γνωσ^Όξ, πυΐος αληθώς ήτο, διότι ητο γνωστόν ότι ό Μάγος
Σμέρδις έστερεϊτο τών ώτων του, ή δέ γυνή του Φαιδύμη, κόρη
τοΰ Ότάνου, ψηλαφήσασα τοΰτον, κατά συμβουλήν τοΰ πα-
τρός της, έν φ έκοιμάτο, έφανέρωσε τό πράγμα, καϊ οδτω<
έβεβαιώθη ότι ήτο άνευ ώτων, ενώ ό άληθής Σμέρδις, ό άδελ-
φός τοΰ Καμβύσου, είχε τοιαύτα. Συνώμοσαν δέ κατά το8
Μάγου Σμέρδιος έπτά έκ τών πρώτων Περσών, οί όποιοι είσήλ-
θον είς τά άνάκτορα καί έφόνευσαν τόν Σμέρδιν καί τόν άδελ-
φόν του Πατιζείθην. Κόψαντες δέ τάς κεφαλάς τούτων, έτριχον
ίξω κρατούντες αύτάς, καί έκάλουν τούς άλλους Πέρσας είς βοή-
θειαν έφόνευον δ'άμβ πάντα Μάγον, τόν όποιον συνήντων.

Οί δέ Πέρσαι, μαθόντες τό γεγονός καί τών Μάγων τή*
άπάτην, άνέσυραν τά έγχειρίδια καί έφόνευον καί αυτοί, όπο*
συνήντων, πάντα Μάγον άδιακρίτως' καί αν δέν έπήρχετο νύ£,
δέν θά άφινον ούδένα. Ταύτην τήν ήμέραν όλοι οί Πέρσαι έτί-
μων περισσότερον όλων τών άλλων ήμερών, καί κατά ταύτη*
ίώρταζον έορτήν μεγάλην, ήτις έκαλεΐτο Μαγοφ^ηα. Καθ'5-
λην δέ τήν ήμέραν ταύτην ουδείς Μάγος έπετρέπετο νά φανί}
Ης τό φώς, άλλά πάντες εμενον κατ' οίκον.

46. Ό Αχρείος γίνεται βχα&λεύς.
Μετά πέντε ημέρας, άφοΰ κατέπαυσεν ό θόρυβος, οί έπανα-
στατήσαντες κ-ατά τών Μάγων συνήλθον καί έσκέπτοντο περί
κυβερνήσεως τοΰ έθνους. Είς δ' έκ τούτων, ό Ότάνης, μ*



συμφωνών προς τούς άλλους περί του τρόπου της διοικήσεως
του έθνους, προήλθεν είς το μέσον τών άλλων καί είπεν : α"Αν-
«δρες συνωμόται, είναι φανερόν ότι είς έξ υμών τών επτά, όστις
«ύπερισχύσει, θά έκλεχθ/) βασιλεύς. Έγώ όμως δέν θά διαγω-
νισθώ μέ υμάς, διότι ούτε νά άρχω ούτε νά άρχωμαι θέλω.
«Απομακρύνομαι λοιπόν τής άρχής, έπί τω ορω ούτε έγώ ού^ε
«οί απόγονοι μου νά ύποτάσσωνται είς ούδένα έξ υμών.»-----—

Ταΰτα είπεν ό Ότάνης, οί δέ εξ άλλοι έδεχθησαν τήν πρό-
τασίν του* εκτοτε δέ ή οίκία τοΰ Ότάνου εμενεν ελευθέρα,
ύποτασσομένη είς όσα αύτή ήθελε, χωρίς όμως νά παραβαίνη
καί τούς νόμους τών Περσών.

Οί δέ λοιποί εξ απεφάσισαν νά έξέλθωσι τήν πρωίαν έφιπποι
«ίς τό προάστειον,1 καί ούτινος ό ίππος, έν ω ό ήλιος ά/ατέλλει,
χρεμετίση πρώτος, ούτος νά γείνη βασιλεύς.

Ο Λαρεΐοςδέ είχεν έ'να ίπποκόμον, άνθρωπον νοημονέστατον,
ιίς 6ν χνεκοίνωσε τήν κπό^ασιν ταύτην καί ήρώτησεν άν ήξεύρη
τρόπον τινά, ίνα έπιτύχωσιν αύτοί τήν βασιλείαν καί όχι άλλος
τις. Ό Οίβάρης, ό ίπποκόμος, έβεβαίωσε τότε τόν Δαρεΐον, ότι
ή βασιλεία είναι ασφαλής, καί άμέσως εφερεν, έν <5ρα νυκτός,
είς τό προάστειον τόν I——ον, έφ' ού εμελλε νά ίππευση τήν
πρωίαν ό Αχρείος. 'Αφοΰ £' έπί πολλήν ώραν άφήκεν εκεί τό
ζφον νά βοσκή, τό ώδήγησεν επειτα πάλιν εις τήν πόλιν.

"Αιίχ 5ε ήρχισε νχ ύ~ονω-7/.η ή ημ?ρκ, οί ες συνωμόται ίπ-
πευσαν τες διηυθύνοντο κατά τό προάστειον" ώς δ' έφθασαν είς
αύτό, ό ίππος τού Δαρείου ενθυμηθείς, ότι τήν παρελθοΰσαν
νύκτα έοοσκεν έκεϊ, ετρεξεν εμπρός τών άλλων καί έχρεμέτισεν.
Ένφ δέ ό ουρανός ήτο αίθριος, εγεινεν, άμα τω χρεμετισμψ,
αστραπή καί βροντή. Ευθύς τοτε οί πέντε συνωμόται κατα-

I. Προάστειον

= τό πρό τής πόλεως πεοινόν συνήθως μέρος.
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βάντες άπό τών ίππων προσεκύνουν τόν Δαρεΐον ώς βασιλέα.
Του Δαρείου δέ ό πατήρ έκαλεΐτο Ύστάσπης καί ήτο διοικητής
της Περσίας.

Ό Δαρείος, άφου εγεινε βασιλεύς1, κατέστησεν ιίκοσιν ήγβ-
μονίας, τάς όποιας οί Πέρσαι έκάλουν σατραπείας. Καταστήσω
δέ τάς σατραπείας καί διορίσας άρχοντας, έπέβαλε φόρους ιί|
Ικαστον έθνος. Επειδή δέ πρότερον έπι Κύρου καί έπι Καμβύ···
•ύδέν ήτο ώρισμένον περί φόρων, άλλ' ίδιδον μόνον δώρα, Λ·»
^ον οί Πέρσαι ότι ό Δαρείος ητο έμπορος, ό Καμβύσης
«ης καί ό Κύρος πατήρ.

4. ίζΖ τιρό Χριστου.





ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΑΎ· Ό ΑαρεΓος εκστρατεύει κατά τ&γ
ΧκυΟών.

Μετά δι τήν κατάκτησιν τής Σάμου καί τήν παράδοσιν ταύ-
της «ς τόν άδελφόν του Πολυκράτους Συλοσώντα, ό Δαρείος
έξεστράτευσε κατά τών έπαναστάντων Βαβυλωνίων καί μετά
ίίκοσάμηνον πολιορκίαν έκυρίευσε τήν Βαβυλώνα. Μετά δε ταΟτα
έπεθύμησε νά ύποτάξη τούς Σκύθας, διότι έκεϊνοι πρώτοι, είσ-
βαλόντες είς τήν Μηδικήν1 καί νικήσαντες τούς έναντιουμένους,
ηρχισαν άδικουντες. Οί Σκύθαι ήσαν νομαδικός λαός, κάτοικων
προς βορραν του Εύξεινου, άπό τοΰ "Ιστρου μέ/ρι τοΰ Τα-νάΙ-
ίος ποταμού.

Ό λαός ούτος κατά τό πλείστον ούτε εσπειρεν, ούτε ήροτρίβ
τήνγήν, ούτε πόλεις είχεν, ούτε τείχη εκτιζεν, άλλ' ήτο φερέοι-
κος εχων έπί άμαξών τάς οικίας, καί εζη ούχί άπό τής γεωρ-
γίας, άλλ' άπό της κτηνοτροφίας. Ή δέ Σκυθική γή ήτο πε-
ίιάς άδενδρος, ποώδης καί εύυδρος, διαβρεχομένη ύπό πολλών
καί μεγάλων ποταμών* έφύετοδ' έν αύτη κάνναβις, όμοια, πλην
της παχύτητος καί τοΰ μεγέθους, προς τό λίνον, καί έξ αύτης
«I θράκες κατεσκεύαζον ένδύματα ομοιότατα μέ τά λινα. *Η

ι. Ίδε § 23.
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Σκυθία θαυμάσια πράγματα δέν είχε, πλην τών παμμεγίστων
χαΐ πάμπολλων ποταμών καί τής παμμεγέθους πεδιάδος της.

Κατά τούτων λοιπόν τών Σκυθών ετοιμασθείς έξεστράτευσεν
έκ τών Σούσων ό Δαρείου. άν καί ό άδελ.φός του Άρτάβανος
παρεκάλει αύτόν νά μή έκστρατάϋση κατά τοΰ έθνους τών Σκυ-
θών. Φθάσας ό Δαρείος είς τόν Βόσπορον, διέβη τούτον επί γε-
φύρας, τής όποιας άρχιτέκτων υπήρξε Μανδροκλής ό Σάμιος,
"Ιων, βραβευθείς διά τό έργον τούτο ύπό του βασιλέως. Ήγε
δέό Δαρείος κατά τών Σκυθών έπτακοσίας χιλιάδας ανδρών μετά
τών Ιππέων, καί ναΰς έξακοσίας.

Διαβάς δ' είς τήν Εύρώπην ό Δαρείος παρήγγειλεν είς τους
"Ιωνας γεφυροποιούς νά πλεύσωσιν είς τόν Πόντον μέχρι του
"Ιστρου ποταμού καί νά γεφυρώσωσι καί τοΰτον. Τοϋτο καί
έγεινεν. Ό Δαρείος δέ μετά τοΰ πεζικού στρατού ποριυόμενος
διά τής Θρφκης, έφθασεν είς τόν "Ιστρον καί διέβη αύτόν. Δια-
βάς δέ τόν ποταμόν, διέταξε τούς "Ιωνας νά λύσωσι τήν γέφυραν
καί ν' άκολουθήσωσιν αύτόν παραπλέοντες. Άλλ' ό στρατηγός
τών Μυτιληναίων, Κώης καλούμενος, ειπεν αύτφ ότι ή γέφυρα
καλόν είναι νά μένη διά πάν ένδεχόμενον.

Τότε ό Δαρείος έδεσεν έξήκαντα κόμβους είς λωρίον καί καλί-
σας τούς τυράννους τών Ιώνων έλεγε τά έξής' «Άνδρες "Ιωνες,
«μετέβαλον γνώμην διά τήν λύσιν τής γεφύρας. Λάβετρ τ·
«λωρίον τοΰτο, καί εύθύς άμα αναχωρήσω κατά τών Σκυθών,
«αρχίσατε νά λύητε καθ' εκάστην ήμέραν ένα κόμβον. Άν δ}
«δέν έπανέλθω, μέχρις ού τελειώσωσιν όλοι οί κόμβοι, τότι
«αφήσατε τήν γέφυραν καί χποπλεύσχτε είς τήν πατρίδα σας,
«Ταύτα δέ ποιοΰντες θά μ' εύχαριστήσητε μεγάλως». Ταυτ«
ειπών ό Δαρείος, έσπευδεν είς τά πρόσα>ν7
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Λ β- Πόλεμος πρός τοί>ς ΖΕχύθας.

01 Σκύθαι, μαθόντες τήν κατ" αυτών έκστρατείαν του Δαρείου,
βυνεσκέφθησαν καϊ είδον ότι δέν βίναι Ικανοί ν* άντιπαρατάξωσι
δυνάμεις των κατ' αυτού* άπεφάσισαν όμως ύποχωρουντες
νά συγχώνωσι τά φρέατα καί τάς κρήνας, όσας άπήντων, καί
νά καταστρέφωσι τόν χόρτον τής γης* όταν δ' ό Πέρσης |ξ
ανάγκης υποχωρώ, τότε επερχόμενοι νά καταδιώκωσιν αύτόν.

Άποφασίσαντες ταύτα οί Σκύθαι έξήρ*
χοντο είς άπάντησιν του Δαρείου. Τάς δ·
άμάζας μετά τών γυναικών καί τέκνων των
προέπεμψ&ν πάσας, παραγγείλαντες νά πο-
ρεύωνται πρός τό μέρος του βορρά. Συναν-
τηθε'ντες δέ οί Πέρσαι καί οί Σκύθαι, μάχην
μέν δέν συνήψαν, άλλ' οί μέν πρώτοι έδίω-
κον, οί δέ δεύτεροι ύπεχώρουν άνευ βλάβης
τινός.

Έπειδή δέ τούτο έγίνετο έπί πολύν χρό-
νον, ό Δαρείος στενοχωρηθείς επεμψεν Ιππέα
οπλίτης εκυθηε πρός τόν βασιλέα τών Σκυθών Ίδάνθυρσον
καί ελεγε τά έξης* «Δαιμονισμένε άνθρωπε, τί φεύγεις πάν-
«τοτε, ένώ δύνασαι ή νά σταθής καί νά πολεμήσης ή νά παύσης
«τρέχών, νά φέρης δέ είς τόν δεσπότην σου γήν καί ύδωρ

Ό δέ Ίδάνθυρσος άπεκρίθη' «Τοιουτοτρόπως συνειθίζω έγώ,
«ώ Πέρσα* ούδένα δ' έφοβήθην μέχρι τούδε, ούδέ τώρα πράττω
«τι νεώτερον ή ό,τι συνειθίζω νά πράττω καί έν καιρψ είρή*
«νης. Δέν συνάπτω δέ μάχην μετά σου άμέσως, διότι δέν φο-
«βουμαι μή μου βλάψν-ς τι, έπειδή ουδέν έχω. Δέσποτας δί
«έμούς, έγώ νομίζω μόνον του; θεού;».

Οί δέ βασιλ εις τών Σκυθών, άκούσαντες το όνομα τής δουλείας,
ώργίσθησαν καί έπεμψαν άνδρας νά συνεννοηθώσ·. μέ τούς "Ιωνα^
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διά τήν καταστροφήν τής γέφυρας του "Ιστρου" οί δ' άλλοι
Ιφώρμων κατά τών Περσών, όταν έκάθηντο ούτοι νά φάγωσι*
παοοαοίας δέ προσβολάς κατ' αύτών έποίουν καί τάς νύκτας.

II».

49· Επιστροφή τοΰ /λαρκίον
ΧκυΟίας.

II
ί|

Πολλάκις δέ του τοιούτου γινομένου, ό Δαρείος έστενοχω-
^ήθη τοσούτον, ώστε περιήλθεν είς τήν ανάγκην νά έπιστρεψ^ι
«πίσω. Πριν όμως φθάση είς τήν γέφυραν
του "Ιστρου, οί άπεσταλμένοι Σκύθαι
έλθόντες παρεκίνουν τούς "Ιωνας νά δια-
λύσωσι τήν γε'φυραν καί νά έπανέλθωσιν
είς τήν πατρίδα των, λέγοντες ότι αί
έξήκοντα ήμέραι. παρήλθον. Καί θά ε-
πραττον ούτοι τούτο,αν μή ό Ιστιαίος,
ό τύραννος τής Μιλήτου, άνθίστατο λέ-
γων ότι τώρα μέν, βασιλεύονται του
Δαρείου, ίκαστος έξ αύτών τυοαννευει
μιας πόλεως, όταν όμως τύχη εκ τής
*αταστροφής τής γεφύρας νά καταπέση
ή δύναμις του Δαρείου, τότε ούτε αύτός ΧΜϊββς, τοηοτκι
δά δυνηθ^ ν' άρχτ> τών Μιλησίων, ούτε άλλος τις άλλων, διότι
ίκάστη πόλις Οά θελήση μάλλον δημοκρατίαν ή μοναρχίαν
συμφέρει λοιπόν είς έαυτούς, νά πράττωσι* οί ΊΙωνες ό,τι το
«υμφερον τοδ Δαρείου άπαιτεϊ. Γ—

Άφου ό "Ισταϊος προέτεινε ταύτην τ^ν γνώμην, αμέσως
ράντες παρεδέχθησαν αυτήν καί απεφάσισαν νά διαλύσω σι μικρόν
ρόνον μέρος της γεφύρας, όσον φθάνει βολή τόξου, προς τό
ρ,έρος της ΣκυΘίας, ινα φαίνωνται ότι ίκτελοδοι ρ,έν τήν γνώμυ*

7.
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τών Σκυθών, πράγματι όμως ίνα μη δοκιμάσωσιν ούτοι ν* δια-
6ώσι διά τή; βίας τόν "Ιστρον. Τοιουτοτρόπως οί Σκύθαι
•τιύσαντες ότι οί "Ιωνες Ιλεγον άληθή, ύπέστριφον πρός ζή-
τησιν τών Περσών.

ΟΙ Π ιρσαι όμως δι' άλλης όδοΰ έφθασαν έν καιρφ νν*τός εί*
την γέφυραν, διέβησαν αύτην καί έπανήλθον είς τό βασίλϊΐό»
των άιτρακτοι. Κατά δέ την ίπάνοδόν του διερχόμενος & Δα-
ρείος διά της θρφκης, άφήκεν είς την Εύρώπην1 τόν στρατηγό*
Ιίίγάβαζον, άνδρα Πέρσην, όστις ύπέτασσεν όλας τάς έκεϊ πό-
λεις καϊ χώρας."Επειτα δ' Ιπανήρχετο καί ούτος είς τάς Σάρ&βνε-

». πρό Χριστου.







Έϊ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

25Ο. Ό Ίατια&ος κα.1 ό ϋώης.

Ό Δαρείος έπανελθών έκ της Σκυθίας είς τάς Σάρδιις,
%υμήθη τήν εύεργεσίαν του Ιστιαίου καί τήν συμβουλή* τ·!
Κώου περί τής γέφυρας του "Ίστρου καί καλέσας αύτους βές
τάς Σάρδεις είπε νά ζητήσωσιν ό,τι ήθελεν έκαστος.

Καί ό μέν Ιστιαίος έζήτησε καί εκτισε πόλιν παρα τ&ν
Στρυμόνα, ποταμόν τής Μακεδονίας, ό δέ Κώης έζήτησε καί
Ιγεινε τύραννος τής πατρίδος του Μυτιλήνης, πόλεως μεγάλη
της νήσου Λέσβου.

"Οτε δέ ό Μεγάβαζος έπανήρχετο έκ τής Θράκης είς τα*
Σάρδεις εμαθεν ότι ό Ιστιαίος έτείχιζε τήν παρά τον Στρυμόνα
πόλιν.1 Φθάσας δε είς τάς Σάρδεις ελεγεν είς τον Δαοεΐον, ·τ*
δέν επραζε καλώς νά έπιτρέψη είς άνδρα Έλληνα, έπιτήδειον
καί εξυπνον, νά κτίστ} ίίόλ'.ν ττ4 Θράκν), διότι τούτο ένδέ-
νιται ν' άποβη είς αύτόν επιβλαβές.

Τότε ό Δαρείος πεισθείς, έκάλεσε τόν Ίστιαΐον είς τάς Σάρ-
δεις μέ τρόπον γλυκύν, ίνα εχη δήθεν αύτόν όμοτράπεζον κ«4
σύμβουλο ν του* επειτα δ' άνεχώρησε μετ' αύτοΰ είς τήν πρ«·
τεύουσαν της Περσίας Σούσα. Άντί δέ τοΰ Ιστιαίου, έγε**«

Α. Ό τόπος ούτος, ένθα και ή πόλις, ώνομάζετο Μύριοι*·.
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Ιπίτροπος τής Μιλήτου ό 'Αριστχγόρας, όστις ήτο στενός συγ·
γινής του Ιστιαίου. Είς τάς Σάρδεις δέ ό Δαρείος κατέστησί
§ΐδΐχητην τον όμοπάτριον άδ ελφόν του 'Αρταφέρνην. _

Κΐ· "Ο »Αριβταγ6ρας άποστατιϊ.

Ό 'Αρισταγόρας ζητήσας ίλαβε παρά του 'Αρταφέρνου*,
κατά συγκατάθεσιν του βασιλέως, τήν άδ ειαν καί έπολιόρκησ»
τήν νήσον Νάξον,1 άλλά δέν έκυρίευσεν αυτήν. Διά τήν άπο-
τυχίαν δ« τής πολιορκίας ταύτης ύπώπτευεν, ότι θά στερηθη τής
βασιλείας τής Μιλήτου. Συνέλαβε λοιπόν τήν ίδέαν ν* άποστα-
τήση άπό του βασιλέως τής Περσίας,

Τότε συνέβη καί τό έζής* ό Ιστιαίος, θέλων νά παραγγείλ·*}
είς τόν 'Αρισταγόραν ν' άποστατήση άπό τοΰ βασιλέως, κατ'
ουδέν* τρόπον ήδύνατο νά πράξη τούτο, διότι Ιφυλάσσοντο όλαι
«Ι οδοί. Διά τούτο έπενόησε τό έξής' έξύρισε καλώς τήν χιφα-
λήν του πιστοτάτου τών δούλων του, εστιξε γράμματα Ιπ' αυ-
τής καί άνεμεινε ν' άναφυώσιν αί τρίχες. "Αμα δ' αύται ανε-
φύησαν, άπέστειλεν αύτόν είς Μίλητον, παραγγείλας νά είπη είς
τον 'Αρισταγόραν νά ξυρίση τήν κεφαλήν καί νά παρατηρήοηρ
αυτήν. "Ελεγον δε τά στίγματα άχό<τ*2.σίτ, ήτοι Ιπανά-
«τασιν. "Επραττε δέ ταύτα ό Ιστιαίος, διότι έΟεώρει μεγάλην
«υμφοράν τό νά κρατηται έν Σούσοις. Γινομένης δ' έπαναστά-
«εως, «ολλάς Ιλπίδας είχε νά καταβη είς τά παράλια.

"Ο 'Αρισταγόρας, ξυρίσας" τήν κεφαλήν τού δούλου καί ίδών
έπ' αυτής γράμματα, αναφανδόν άπεστάτησε, πράττων ό,τι
ηδύνατο κατά του Δαρείου- Καί πρώτον μεν διά λόγου άφήσας
*ην τυραννίδα, ίκαμνεν ίσον^μίαν εϊς τήν Μίλητον, ίνα οί Μιλή-

&. Τ© 5#»ι πρό Χριστού.





«ιοι συναποστατήσωσι μετ' αύτου προθύμως. Μιτά δέ ταΰτα
άπιστάτησε καί τήν άλλη ν Ίωνίαν καί διώρισεν έν έκαστη πό·
λει στρατηγούς άντί τών τυράννων, τούς όποιους έζεδίωξεν.

Κϋ. Ό Άριοτιχγόρας ζ^τβΓ βοήΒειαν.

Μετά την έπανάστασιν τών Ιωνικών πόλεων, ό Άρισταγό-
ρας επλευσεν είς τήν Λακεδαίμονα (τφ 500 προ Χρίστου), ίνα
ζητήση βοήθειαν. Τής δέ Σπάρτης έβασίλευε τοτι ό Κλεο-
μένης, όστις, ώς λέγουσιν, ητο ούχί ύγιής τάς φρένας, άλλ'
έπιρρεπής είς τήν μανίαν. Πρός τούτον ό αγοράς ελεγι

τά έξης* «Κλεόμενες, μή θαυμάσης τή< σπουδήν τής ένταΰθα
«άφίξεώς μου* διότι αί περιστάσεις είναι τοιαυται. Οί παίδες
«τών Ιώνων νά είναι δούλοι άντί έλευθέρων, είναι έντροπή καί
«άλγος μέγιστον καί είς ήμας αύτούς καί είς ύμάς, κ-αθόσον
«είσθε οί πρώτοι τής "Ελλάδος. Δι' όνομα λοιπόν τών 'Ελλη-
«νικών θεών, σώσατε έκ τής δουλείας τούς "Ιωνας, καθόσον είναι
«του αύτου αίματος μέ ύμάς. Δύνασθε δ' εύκόλως νά πράξητ»
«τοΰτο, διότι οί μέν βάρβαροι δέ^ ςίναι δυνατοί, ύμεΐς δέ κατά
«τά πολεμικά έφθάοατε είς τόν <'-·νώτατον βαθμόν της άνδρείας.
«θά άποκτήσητε δέ καί χώρΚς πολλάς καί πλουτον πολύν.»
"Ο μέν Άρισταγόρας ταύτα είπεν* ό δέ Κλεομένης άπηντησεν*
«*Ω ξένε Μιλήσιε, θά σοι άποκριθώ μετά τρεις ημέρας».
^ Άφοΰ δέ ηλθεν ή τρίτη ήμερα, έκάλεσε καί ήρώτησεν ό
Κλεομένης τόν Άρισταγόραν πόσων ημερών δρόμος ητο άπο
της θαλάσσης τών Ιώνων μέχρι του βασιλέως τής Περσίας*
αύτός δέ λέγει, τριών μηνών. Αμέσως τότε ο Κλεομένης είπεν*
«*Ω ξένε Μιλήσιε, άπελθε έκ της Σπάρτης πριν δύση ό ήλιος,
«διότι ούδένα λόγον εύπρόσδεκτον λέγεις είς τούς Λακεδαιμο·
«νέους, θέλων νά φέρης αύτούς μακράν τής θα-λάσσης τριών
«μηνών όδόν».
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Ο μέν Κλεομένης ταΰτα ειπών έπορεύθη είς τήν οίκίαν του.
Ό δέ Άρισταγόρας λαβών ίκετηρίαν1 έπορεύθη είς τοΰ Κλεο-
μένους* είσελθων δε έντός ώς Ικέτης παρεκάλει τόν Κλεομένη
να. έπακούοτ, αύτοΰ, άφοΰ άπομακρύνη τό παιδίον, διότι πλησίον
του Κλεομένους ετυχε να ίσταται ή θυγάτηρ αύτοΰ, ήτις ώνο-
μάζετο Γοργώ. Ή Γοργώ ήτο τό μόνον τέκνον τοΰ Κλεομέ-
νους, οκτώ ή Ιννέα έτών την ήλικίαν.

Ό Κλεομένης είπεν είς τόν Άρισταγόραν να λέγη ό,τι θέ-
λει, χωρίς παντελώς νά έμποδίζηται ενεκα τοΰ παιδιού. Τότι
ό Άρισταγόρας ύπισχνεΐτο κατ' αρχάς δέκα τάλαντα είς τόν
Κλεομένη, αν έκτελέση όσα έζήτει παρ' αύτοΰ. Αρνουμένου
δι τοΰ Κλεομένους, προέβαινεν ό Άρισταγόρας αύζάνων τά
χρήματα, εως ότου εφθασεν είς τά πεντήκοντα τάλαντα. Τότι
τό παιδίον έφώναξε* «Πάτερ θά σε διαφθείρε ό ξένος, έάν δέν
««τηκωθνίς νά φύγης άπ' έδώ»Τ

Τότε ό Κλεομένης ευχαριστηθείς διά τήν παραίνεσιν τοΰ παι-
διού, μετέβη είς ετερον οίκημα, ό δέ Άρισταγόρας άνεχώρησεν
όλως έκ τής Σπάρτης, χωρίς νά δυνηθη έπί πλέον νά είπ») τι
περί της όδοΰ τής άγούσης είς τήν Περσίαν.

Έκδιωχθείς ό 'Αρισταγόρας έκ τής Σπάρτης ήλθεν είς 'Αθή*
νας. Οί Αθηναίοι τότε είχον κηρυχθη φανεροί πολέμιοι τώ
Περσών, διότι ό Αρταφέρνης προέτρεπεν αυτούς, έάν ήθελον
την σωτηρίαν των, νά δεχθώσιν οπίσω τόν Ίππίαν* τούτο όμως
<ατ* ούδένα τρόπον έδέχοντο οί Αθηναίοι. Ό δέ Άρισταγόρας
Ιμφανισθείς ιίς τόν δήμον. ίλενε τά αυτά, τά όποια καί έν
Σπάρττ)* προσέτι δέ ότι οί Μιλήσιοι ήσαν άποικοι τών Αθη-
ναίων καί επρικίν ούτοι διά νά σώσωσιν αυτούς. Οί

». Ή I κ ε τ η ρ ί α ην £ά6δ©ς ή κλάδος έλαΐας, ήν κρατών ιΐς
χείρας δ Ικέτης κατέφευγεν έπικαλούυενος τήν βοήθειαν ή συνδρο-
μών Τίνος κανά γινομένου αύτώ ά£ικήματος.
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"Αθηναίοι δ* απεφάσισαν τότε ν' άποστείλωσιν είκοσι ναυς, ίνβ
^οηθήσωσι τούς "Ιωνας' στρατηγόν δέ διώρισαν τον Μελάν0ΐο*Τ
τολίτην κατχ πάντα δόκιμον. Αύται δ' αί νήες εγειναν αίτέα
κακών καί ιίς τούς Έλληνας καί είς τούς βαρβάρους.

Αϊ 35άρδβ&ς κυρπολουΐτακ·

Ό Άριοτ&Υδρας έκ τών Αθηνών έπανήλθεν' «ς την Μίλη*·
τον. Κατόπιν δ' αύτου έφθασαν καί οί Αθηναίοι μέ είκοσι ναΰς,
Ιξοντις άμα καί πέντε τριήρεις τών Έρετρίων. Τότε ό Άρι-
«ταγοράς εστειλε κατά τών Σάρδεων στρατόν, όστις έκυρίευβεν
αύτάς, (τφ 499 προ Χρίστου), χωρίς ούδείς ν* άντιστα&η.

ΑΙ πε^ισσότεραι οίκίαι τών Σάρδεων ήσαν καλάμιναι, οσαι
^έ ήσαν πλίνθιναι, ειχον έκ καλάμου τάς όροφάς. Έκ τούτων
5τρατιώτης τις έπυρπόλησι μίαν αμέσως δέ τό πυρ μεταδιδό-
μινον άπό οικίας εις οΐκίαν εκαυσιν όλην τήν πόλιν. Ά^ου
ίνύκτωαιν, οί Ίωνις ίπέστρεψαν είς τάς ναυς.
Τότι οί Πίρβαι, όσοι κατψκουν προς δυσμάς του "Άλυος πο-
ταμού, μαθοντις ταύτα πρώτοι τών άλλων, συνηθροίζοντο καί
ίρχοντο προς βοήθιιαν τών Λυδών, άλλά δέν εύρον τούς "Ιωνας
*ίς τάς Σάρδιις. Άκολουθοΰντες δέ καταφθάνουσιν αύτούς έν
Έφίσφ4, έχει δέ, μάχης γενομένης, ένικήθησαν οί "Ιωνες.

Μιτά ταΰτα οί Αθηναίοι έγκατίλιπον όλοτελώς τούς "Ιων*ς,
«ύδί έβοήθουν «λίον αύτούς. ΈζηκολούΟουν όμως οί
άγωνίζωνται μόνοι.

ι. Ή "Ερεσός ^το μία τών έπ»σήμων άρχαίων πόλεων της Μικρας
Ασίας, μητρόπολις τής Ιωνίας, κειμένη έπΐ τών έκοολών τοΰ Κσύ—
?τρου ποταμού, άπέναντι καί όλίγον βαρειότερον τής νήσου ΣΛ—
«ου. Τανϋν χωρίον καλούμενον Άγιαίολούκ.
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Ώς ήγγέλθη είς τον Δαρεΐον, ότι αϊ Σάρδεις κυριευθιισαι
4κάησαν υπό τών Αθηναίων καί τών Ιώνων καί ότι άρχηγός
τούτων ύπηρξεν Άρισταγόρας ό Μιλήσιος, πρώτον μεν ήρώτη-
«ιν όποΐοί τίνες ησαν οί Αθηναίοι, επειτα δ' ίζήτησε τδ τό-
ξον καί λαβών εθεσεν ίπ' αυτού βέλος καί Ιτίναξεν αύτό άνω
είς τον ούρανδν καί είπεν' <γ*Ω Ζεύ, άξίωσόν μι νά έκδικηθώ
«τους Αθηναίους®. Άφοΰ δέ είπε ταύτα, προσέταξεν ενα έκ
τών ύχηρετών, οσάκις κάθηται ιίς τον δεΐπνον, νά λε'γη είς
■αυτόν τρεις φοράς* «Δέσποτα, μίμνησο τών Αθηναίων». Λ-

Ό Ιστιαίος 1νο')τ:&ον ίοΰ ^αρείο^*
θάνατος τοΦ '^,ρ&οταγόρο^·

Μετα ταύτα ό Δαρείος Ικάλεσιν ένώπιόν του Ίστίςείον τον
Μιλήσιον καί είπεν είς αύτόν. «Μανθάνω, Ιστιαίε, ό έπί-
«τροπος, είς τον όποιον σύ έπέτρεψας την Μίλητον, Ιπαναστα-
«τήσας μέ άπεστέρησε τών Σάρδεων. Τώρα λοιπόν πώς σοι
«φαίνονται ταύτα ; Πώς δ' άνιυ της ιδικής σου συμβουλής
«έπράχθη τοιούτον τι ;»

Ό δέ Ιστιαίος άπεκρίθη' «Βασιλεϋ, ποίον λόγον ιίπις ;
«τίνος αγαθού στερούμαι εγώ, ώστε νά συμβουλεύσω πράγμοε,
«τό όποιον μιγάλως δύναται νά δυσαρεστήση σέ ; Έάν, ώ βα-
^σιλεδ, Ιγεινεν ό,τι μοί λέγεις, Οπερ δέν πιστεύω, σκεφθητι
<*οΐον κακόν επραξας, άπομακρύνας με από τών παραθαλ«σ«
«σίων μερών. Έάν έγώ ήμην ίν Τωνί^:, ούδιμία πόλις ή^ιλε
«κάμη τό ίλάχιστον κίνημα. Άφες με λοιπόν αμέσως να

«πορευθώ είς Ίωνίαν, ίνα έπαναφέρω είς τάξιν όλα τχ Ίιαϊ
-«καί παραδώσω είς χεΐράς σου τόν έπίτροπον τής Μιλ^ΐ*ν,
-«δστις ίμηχανεύΟη ταύτα».

Ό * Ιστιαίος ταύτα λέγων ήπάτησε τόν Δαρεΐον, όστις πι*»»
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σθείς άπέστειλεν αύτόν είς τά παραθαλάσσια μέρη, ναραγγείλας,
άφου Ικτελέστρ όσαύπέσχετο, νά έπιστρέψτρ όπίσω «ς τά Σούσα.

Ό δι διοικητης τών Σάρδεων Αρταφέρνης καί ό στρατηγός
Ότάνης διωρίσθησαν ύπό του βασιλέως νά έκστρατεύσωσι *ατά
της Ί»νίας καί της γείτονος Αίολίδος. Καί της μέν Ιωνίας
έκυρέευβαν τάς Κλαζομενάς, τών δέ Αίολέων την Κύμην.

"Οτ» δέ Ικυριεύοντο αϊ πόλεις, 'Αρισταγόρας ό Μιλήσιο*,
όστις, ώς απεδείχθη, δέν ητο μεγαλόψυχος, βλέπων ότι ητο
άδύνατον νά ύπερτερήση τόν βασιλέα Δαρεΐον, συνεκάλεσε τούς
συνωμότας καί ουνεσκέπτετο μετ' αύτών, λέγων ότι ιΐναι ουμ-
φορώτιρον είς αύτούς νά ϊχωσιν Ιτοιμον καταφύγιόν τι, ίάν
συμβη νά έκδιωχθώσιν έκ της Μιλήτου. Παραδίδει δέ την Μί-
λητον είς τόν Πυθαγόραν, άνδρα έκ τών πολιτών δόκιμον, αύ-
τός δέ παραλαβών πάντα τόν βουλόμενον επλευσεν ιίς την
θρφκην, όπου έκυρίευσε χώραν τινά. Έκεΐ όμως κατόπιν, πο-
λιορκώ* πόλιν τινά, φονεύεται ύπό τών θρακών καί αύτός ό
'Αριοταγόρας, καί ό στρατός αύτου καταστρέφεται. Ό 'Αρι-
σταγόρας λοιπόν, άποστατήσας τήν Ίωνίαν, τοιυυτοτοόπ6>ς
έτίλιύτησεν.
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Έ2 Έ> Τ £1

Ο: "ϊωνες
θάνκτος τοΰ 'Ιοτιαίοιίβ

Ιστιαίος ό τύραννος της Μιλήτου, αφεθείς ύπό τοΰ Δαριίου,
μετέβη είς τάς Σάρδεις. Έκεΐ ήρώτησεν αύτόν ό διοικητής τών
Σάρδεων Αρταφέρνης διά τί νομίζει ότι άπεστάτησαν οί

Ό δε Ιστιαίος ύπεκρίνετο ότι ούδέν έγ^ώριζεν. Τότε ό
Αρταφέρνης είπιν· «Ιδού, ώ Ιστιαίε, πώς εχουσι ταΰτα τά
«πράγματα* τό ύπόδημα τοΰτο ερραψας μεν σύ, έφόρεσε δε ό
« Άρισταγόρας».

Φοβηθείς τότε ό Ιστιαίος τόν Άρταφέρνην, έδραπένε\*78
την αύτην νύκτα καί κατέβη είς τήν παραλίαν καί έκεΐ^.ν διαβάς
ΐίς την Χίον συνελήφθη καί έδέθη ύπό τών Χίων, κατηγορηθείς
®τι ένήργει υπέρ τού Δαρείου* Μαθόντες όμως μέ^' ολίγον οί
Χΐοι όλην την άλήθειαν, ότι ήτο πολέμιος τοΰ βασιλέας, έλυσαν
αυτόν. Κατόπιν, τί) βοηθεί^ τών Χίων, ήθέλησεν ό Ιστιαίος νά
Ιπανέλθη είς τήν Μίλητον, άλλ' οί Μιλήσιοι έξεδίωξαν αύτόν.

Οί ο» στρατηγοί τών Περσών ένώσαντες τά στρατεύματά
τ»ν ώλήγουν αύτά κατά τής Μιλήτου, δώσαντες όλιγωτέραν
«ροσοχήν είς τάς άλλας μικράς πόλεις. Οί δέ "Ιωνες άπεφάσι-
»αν να συναχθώσιν άμέσως είς Λάδην, ίνα ναυμαχή?ωσιν υπέρ
της Μιλήτου. ΤΗτο δέ ή Λάδη μικρά νήσος κειμένη άπέναντι
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της πόλεως τών Μιλησίων.1 Έκεΐ συνήχθησαν τριακόσιαι πεν-
τήκοντα τρεις νήες τών Ιώνων τό πλήθος δέ τών βαρβαρικών
νηών ήσαν Ιξακόσιαι.

Άφοΰ δέ οί "Ιωνες συνελέχθησαν είς τήν Λάδην συνήρχοντο
προς συνδιάσκεψιν· και ήγόρευσαν μεν καί άλλοι πολλοί, μεταξύ
δέ αύτών καί ό στρατηγός Διονύσιος ό Φωκαεύς, λέγων τα
εξής· «Έπί ξυροΰ ακμής ίστανται τα πράγματα ήμών, άν-
«δρες "Ιωνες, ή νά γείνωμ,εν έλεύθεροι ή νά είμεθα δούλοι. Τώρα
«λοιπόν ύμεΐς, έάν μεν νίλητε νά ύποφέρητε ταλαιπωρίας, θά
«κοπιάσητε μέν έπΐ του π&ώόντος, θά δυνηθήτε όμως γίνητε
«έλεύθεροι, νικήσαντες τους εχθρούς* έάν δέ φανήτε μαλθα-
«κοί καί άτακτοι, ούδεμίαν έλπίδα εχω ότι δέν θά τιμωρη^
«θήτε ύπό του βασιλέως διά τήν άποστασίαν. Άλλ' ύπα-
«κούετε είς έμέ, καί είς έμέ αναθέσατε τήν φροντίδα περί της
«σωτηρίας σας. Καί, άν οί θεοί μείνωσιν αμερόληπτοι, δίδω
«είς υμάς τήν ύπόσχεσιν ή ότι οί πολέμιοι δέν θά ελθωσιν είς
«μάχην μέ ήμας, ή, άν ελθωσι, θά φανώσι πολύ κατώτεροι
«ήμών1». /ν

Ταΰτα άκούσαντες οί "Ιωνες άναθέτουσιν είς τόν Διονύσιον

τήν φροντίδα περί τής σωτηρίας των. Ούτος δέ, πριν ίογίσγ
ή ναυμαχία, έγύμναζεν άδιακόπως Ιπί έπτά ημέρας τούς *Ιω-
νας, οίτινες ταλαιπωρούμενοι έκ τών κόπων είπον μεταξύ των
τήν όγδόην ήμέραν' «Είς τίνα θεόν πταίσαντες ύποφέρομεν
«τόσας κακουχίας; Βεβαίως παράφρονες είμεθα, άνεχόμενοι νά
«βασανιζώμεθα σκληρώς ύπό ενός αλαζόνος Φωκαέως. Πολλοί
«έξ ήμών ήσθένησαν καί πολλοί είναι ύποπτοι, ότι θά πάθωσι
«τό αύτό. Αντί λοιπόν όλων τούτων τών κακών προτιμοτέρα
«είναι είς ήμάς ή δουλεία."Ελθετε, τοΰ λοιποΰ άς μή ύπακούωμεν

I. Ή Λάδη σήμερον ήνώθη μετά τής ήπείρου, προσχωσθείσηί,
»ής θαλάσσης ύπό τοΰ Μαιάνδρου ποταμού.
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' '

«είς αύτόν». Ταύτα ειπον, καί μετά ταύτα ουδείς ύπήκουεν είς
αύτόν, άλλ' έξελθόντες πάντες είς τήν νήσον ήσύχαζον, χωρίς
νά κβιτανοώσιν ότι τά καλά κόπω κτώνται.

Μετά ταΰτα δέ, άφου ήρχισεν ή ναυμαχία1, ύπεχώρησαν οί
πλείονες τών Ιώνων, γενομένης τής άρχής άπό τών Σαμίων.
Τοιουτοτρόπως δ' ένίκων οί Πέρσαι καί νικώντες έπολιόρκουν
τήν Μίλητον καί έκ τής ξηράς καί έκ τής θαλάσσης* κατόπιν
ί' έκυρίευσαν αύτήν, τό έκτον ετος άπό τής άποστάσεως του
Άρισταγόρου. Έκ τών κατοίκων της δ' έφόνευσαν τούς πλείστους,
•σους δ' ηχμαλώτισαν εφερον εές τά Σούσα. Ό δέ 3ασιλεύς,
χωρίς νά κακοποιήση τούτους, διέταξε νά κατοικήσωσιν είς τήν
«ληβίον του Περσικού κόλπου πόλιν Άμπην, παρά τήν οποίαν
«αραρρέων ό Τίγρης ποταμός έκβάλλει είς τήν θάλασσαν.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ή Μίλητος ήρημώθη Μιλησίων. Κυ·
^ιευθείσης δε τής Μιλήτου, αμέσως οί Πέρσαι κατέλαβον τήν
Καρίαν, της οποίας τά παράλια κατεΐχον πόλεις Έλληνικαί,
Ιώνων καί Δωριέων* έκ τούτων άλλαι μεν ύπετάχθησαν έκουσίως,
£λλαι δε διά τής βίας. Τοιουτοτρόπως οί Πέρσαι μετ' ολίγον
§γειναν κύριοι όλων τών έν Άσί<£ Ελληνικών πόλεων καί τών
Ιν Εύρώπη, όσαι είναι πρός τά άριστερά τής είς τόν Έλλή»
«ποντον εισόδου.

Ό δε Ιστιαίος συνελήφθη αιχμάλωτος ύπό τοΰ Άρπάγου,
Ανδρός Πέρσου, εν τινι μάχη, ή όποία εγεινε μεταξύ Ελλήνων
καί Περσών έν τη Άταρνείτιδι χώρο:2* συλληφθείς δ' έθανα·
τώ&η, ή δέ κεφαλή του ταριχευθεΐσα έστάλη πρός τόν βασιλί»
Δαρεΐον εις Σοΰσα>>^/

||

_

Ιι. Τφ 494 ΧΡιστο°·

». Άταρνεύς καί Άταρνεΐτις χώρα=τόπος τις πεδινός καί τταρά-
λιος έν τή Μυσί<?.

8.
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£$6. Ό Μαρδόνιος πέμπεται κατά τί^ς
♦Ελλάδος.

_ 01 "Ιωνες μετά την έπανάστασιν ύποταχθέντες ιίς τούς Πέρ-
σας εζων έν ειρήνη. Άμα δέ ηλθεν ή άνοιξις, παυθέντων τών
άλλων στρατηγών ύπό του βασιλέως, Μαρδόνιος ό υίός του Γω-
βρίου κατέβαινεν είς τά παράλια, άγων στρατόν πλείστον μέν
πεζόν, πολύν δέ ναυτικόν' ητο δέ νέος τήν ήλικίαν καί νεωστί
ειχε νυμφευθή τήν θυγατέρα του βασιλέως Άρταζώστραν.

Άγων δέ τόν στρατόν τούτον ό Μαρδόνιος, άφου έφθασεν είς
τήν Κιλικίαν, αύτός μέν έπιβάς έπί νηός επλεε μετά τών άλλων
νηών, τόν δέ πεζόν στρατόν άλλοι ήγεμόνες ώδήγουν είς τόν Έλ-
λήσποντον. Ώς δέ παραπλέων ό Μαρδόνιος τήν Άσίαν εφθασεν
είς τήν Ίωνίαν, επαυσε πάντας τούς τυράννους τών Ιώνων καί
Εδρυεν είς τάς πόλεις δημοκρατίας. Ταΰτα δέ ποιήσας έ"σπευδεν
είς τόν Έλλήσποντον, όπου συνηθροίσθη καί ό πεζός καί ό ναυ-
τικός στρατός, καί διαβάς τοΰτον έπορεύετο διά τής Εύρώπης'
Ιπορεύετο δέ κατά τής 'Ερετρίας καί τών Αθηνών.

Ό ναυτικός του στρατός πλέων ύπέταζε τήν νήσον θάσον
άπό τής Θάσου δ' εφθασε μέχρι τής Ακάνθου.1 'Εν φ δ' άπλ
τής Ακάνθου έζεκίνησεν ίνα κάμψη τόν Άθων, επνευσε σφοδρό|
άνεμος καί έρριψεν εζω είς τόν Άθων πολλά πλοία.1 Λέγεται δΐ
Οτι κατεστράφησαν περί τά τριακόσια πλοία καί υπέρ τάς είκοσι
χιλιάδας άνθρώπων. Ταΰτα λοιπόν επασχεν ό ναυτικός στρατός.

Κατά δέ τοΰ Μαρδονίου καί τοΰ πεζοΰ, έστρατοπεδευμένο·
Ιν Μακεδονία, έπέπεσον έν καιρφ νυκτός οί Βρύγοι θράκες κα|
Ιφόνευσαν πολλούς έζ αύτών, έτραυμάτισαν δε τόν Μαρδόνιον.

1. Ή Άκανθος ήτο ττόλις κειμένη όλίγον άνωτέρω τοΰ λαι-
μού τής έν τή Χαλκιδική Χερσονήσψ άκρας τοϋ Άθω.

2. Τω 492 πρό Χρίστου.



Ό Μαρδόνιος όμως εμεινεν εω: ού ύπέταξεν αύτούς. Κατόπιν
$έ, μετά τάς ζημίας ταύτας, έπέστρεψεν οπίσω εις τήν Άσίαν,
«ίσχρώς αγωνισθείς,

&Υ. Αίγινηται καί Αθηναίοι χαΐ ϊπαρτιαται.
θάνατος το\5 Κλεομένους.

Ρ" '

Μετά ταΰτα 1 ό Δαρείος ήθέλησε νά δοκιμάσν) τούς Έλληνας
ΐί διενοοΰντο, νά πολεμήσωσιν ή νά παραδοθώσιν. Έπεμπε λοι-
ιτόν κήρυκας είς τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος νά ζητήσωσι
νην καϊ ύδωρ ώς σημεΐον ύποταγής είς τόν βασιλέα· συγχρόνως
δέ παρεσκευάζετο είς πόλεμον.

Είς τούς έλθόντας είς τήν Ελλάδα κήρυκας πολλοί, καί μά-
λιστα ο ί νησιώται, εδιδον γήν καί ύδο>ρ. Οί Αθηναίοι όμως έρ-
ριψαν τούς κήρυκας είςτό βάραθρον,(είς ό έρρίπτοντο οί κακούργοι),
οί δέ Λακεδαιμόνιοι είς φρέαρ, καί έκέλευον αύτούς νά λάβωσιν
έκεΐθεν καί νά φέρωσιν είς τόν βασιλέα όσην ήθελον γήν καί ύδωρ8.
Μεταζύ δέ τών δόντων γήν καί ύδωρ ήσαν καί οί Αίγινήται. Ή
ΐρράζις αύτη τών Αιγινητών έξώργισε τούς Αθηναίους, οί όποιοι
διά τούτο μεταβάντες είς την Σπάρτην κατηγορούν τούς Αίγι-
νήτας ώς προδότας τής Ελλάδος.

'Ακούσας τήν κατηγορίαν ταύτην ό Κλεομένης, ό είς έκ τών
ίύο βασιλέων της Σπάρτης, διέβη είς Αιγιναν θέλων νά συλλάβιρ
τούς πρωταιτίους τών Αιγινητών.

Τότε πολλοί έκ τών Αιγινητών άνθίσταντο,μάλιστα δέ ό Κριός

τοΰ Πολυκρίτου είπεν είς τόν Κλεομένη, ότι ούδενα έκ τών Αί-
________

Ι

ι. Τω 491 Χριστοϋ.
λ. "Ιδε καί § 71·
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γινητών θ' άπαγάγη άτιμωρητεί, επειδή αύτός πράττει ταυτί
&νευ τής θελήσεως τών Σπαρτιατών, διά χρημάτων άναπεισθείς
6πό τών Αθηναίων.Έλεγε δε ταύτα ό Κριός κατά παραγγελία*
του ετέρου βασιλέως τής Σπάρτης Δημαράτου, όστις διέκειτο
ίχθρικώς προς τόν Κλεομένη. Άποδιωκόμενος δ' ό Κλεομένης!
Ικ τής Αίγίνης ήρώτησε τόν Κριόν πώς ώνομάζετο* έκεΐνος δβ
«ιπε τό δνομά του. Τότ» ό Κλεομένης απήντησε* «Καιρός είναι
«νά καταχαλκώσης, ώ κριέ, τά κέρατά σου, διότι θ' άντιπα»
«λαίσης προς μέγα κακόν ρ.

<ϊ Κατά τόν χρόνον δέ τούτον ό Δημάρατος μένων έν Σπάρτη-
διέβαλλεν έκ φθόνου τόν Κλεομένη. Ό δέ Κλεομένης έπιστρέψας
ΐίς Σπάρτην κατώρθωσε διά ραδιουργιών νά στερήση τής βασι-
λείας τόν Δημάρατον. Άντι δέ του Δημαράτου εγεινε βασιλεύς
ό Λεωτυχίδης. Ό δέ Δημάρατος δραπετεύσας διέβη είς τήν Ά»
σίαν προς τόν βασιλέα Δαρεΐον, όστις ύπεδέχθη αύτόν μεγα-
λοπρεπώς καί εδωκε γήν καί πόλεις νά διοικη.1 · 1

Τότε ό Κλεομένης παραλαβών τόν Λεωτυχίδην έπορεύετο κατ«
τών Αιγινητών. Οί δι Αίγινήται δέν άντέστνι^αν πλέον, επειδή
ζλθον κκΐ οί δύο βασιλείς τών Σπαρτιατών ούτοι δ' έκλέζαν»
τες δέκα, τούς έξοχωτάτους, έκ τών Αιγινητών, έν οίς καί Κριόν
τόν Πολυκρίτου, εφερον είς τήν Άττικήν καί κατέθεσαν ώς πα-
^ακαταθήκην είς τούς έχθίστους τών Αιγινητών Αθηναίους.

Μετά ταύτα ό Κλεομένης παρεφρόνησε καί λαβών μάχαι-
^αν παρά τοΰ φυλάττοντος αύτόν δούλου διέσχισε διά ταύτης τά*
βάρκας του καί ούτως έτελεύτησεν.

ι. Περί Δημαράτου ΐοε πάλ<ν έν § § 69 καί 74*





βασιλέων.

Είχον δέ οί βασιλείς έν Σπάρτη τάς έξης τιμάς* ίν «ρώτοϋ
ήσαν ίιριϊς του Διός, έπειτα εϊχον τό δικαίωμα νά κηρύττω®»
πόλιμον ίναντίον οίασδήποτε χώρας ήθελον, είς δέ τάς έκστρα*
τείας πρώτοι έπορεύοντο οί βασιλείς καί τελευταίοι άπήρχοντο,
Ικατόν δ' έκλεκτοί άνδρες έφύλαττον αύτούς έν τη εκστρατεία

Ταύτα μεν ήσαν τά έν καιρώ πολέμου προνόμια τών βασι·
λέων. Τά δε έν καιρφ ειρήνης ήσαν τά έξης* έάν Ιγίνετο θυσίο
τις διά δημοσίας δαπάνης, πρώτοι οί βασιλείς έκάθηντο είς τγ
δεϊπνον, καί άπό τούτων πρώτον ήρχιζον οί ύπηρέται νά διανέ·
Ι,ωσιν είς καθένα έκ τών δύο βασιλέων έξ όλων τών φαγητών
ίιπλασίαν μερίδα ή είς τούς άλλους δαιτυμόνας. Είς όλους τού<
αγώνας αύτοί είχον τήν πρωτοκαθεδοίαν. Είς τούτους προσετ»
άνηκε τό δικαίωμα νά διορίζωσιν όποιους άν ήθελον έκ τών πο^
λιτών προξένους, τών όποιων καθήκον ήτο νά φιλοξενώσι τούς
ξένους πρέσβεις."Οταν δέ οί βασιλιΐς δέν ήρχοντο είς τό δεϊπνον,
Ιστέλλετο άλευρον καί οίνος είς τόν Ίκόν των* έστέλλετο δε τό-
σον όσον έλάμβανον καί οί άλλοι οαατυμόνες καί ούχί διπλασία
μερίς, όπως έλάμβανον όταν ήσαν παρόντες. Τάς αύτάς δέ τιμάς
είχον καί όταν ύπό ιδιωτών ποοσεκαλούντο είς δεϊπνον. Είχον;
δέ άκόμη καί τά έξής προνόμια* έφύλαττον τούς διδομένους χρη-:
σμούς καί έδίκαζον μόνοι οί βασιλείς περί τών έξής δύο πρα-
γμάτων μόνον πρώτον, ποϊος έδικαιούτο νά λάβη σύζυγον κόρην
μονογενή καί όρφανήν, κληρονόμον τής πατρικής περιουσίας,
ίάν ό πατήρ δέν είχε προνοήση περί αύτής έν διαθήκη, καί δεύ-
τερον έδίκαζον (οί βασιλείς) περί τών δημοσίων όδών, έάν τά όριά
αύτών συνέβαινε νά διαφιλονεικήσωσιν οί παρακείμενοι ίδιοκτη-
ται. Προσέτι έάν τις ήθελε νά υίοθετήση παΐδα, εκαμνε τούτο
Ινώπιον τών βασιλέων. Συμπαρεκάθηντο δ' ετι είς τά συαβούλι«:
τών γερόντων, οίτινες ήσαν είκοσι και όκτώ
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Ταύτας μέν τάς τιμάς είχον δώση οί Σπαρτιαται είς τούς
βασιλείς των ζώντας,όταν δ' άπέθνησκον,τάς έξης· Ιππείς περι-
κρχόμενοι ηγγελλον τό γεγονός καθ' όλην την Λακωνικήν, έν δέ
τη πόλε» γυναίκες περιερχόμεναι έκρότουν λέβητα. Άφου δ' Ιγί·
νετο τό τοιούτον, ητο άνάγκη έξ εκάστης οικίας δύο έλεύθεροι
πολΐται,1 ιΐς άνήρ καί μία γυνή, νά πενθηφορησωσιν όσοι δέ δέν
Ιποίουν τούτο έτιμωροΰντο μεγάλως. Έξ όλης δέ τής Λακε-
δαίμονος, πλην τών Σπαρτιατών, ήτο άναγκαΐον ώρισμένος άρι-
θμός άνθρώπων (κ τών περιοίκων νά μεταβώσιν είς τήν κηδείαν.
Άφου λοιπόν έκ τούτων καί έκ τών ειλώτων και έξ αύτών τών
Σπαρτιατών συνελέγοντο είς τό αύτό πολλαί χιλιάδες, όμοΰ μέ
τάς γυναίκας, έθρήνουν καί ώδύροντο καί έκτύπουν τάς κεφα·
λάς, λέγοντες ότι ό άποθανών βασιλεύς ητο ό άριστος πάντων.
Έάν δέ τις έκ τών βασιλέων άπέθνησκεν έν πολέμψ, τό ειδωλον
τούτου στολίσαντες έν κλίνη καλώς έστρωμένη έξέφερον πρός
ταφήν. Άφοΰ δ' έ'θαπτον τούς βασιλείς, διέκοπτον ενεκα πένθους
Ιπί δέκαήμέρας καί τάς έν τη άγορα καί τάς έκλογικάς συνελεύσεις.

"Οταν δ' άπέθνησκεν ό βασιλεύς καί διεδέχετο αύτόν άλλος,ούτος
ό νεωστί λαμβάνων τήν βασιλείαν έχάριζεν είς πάντα Σπαρτιάτην
τό χρέος, όπερ τυχόν ώφειλεν είς τόν βασιλέα ή είς τό δημόσιον.

Είχον δέ οί Λακεδαιμόνιοι καί την έξης συνήθειαν,τήν οποίαν
είχον καί οί Αιγύπτιοι. ΟΙ κήρυκες αύτών καί οί αύληταί καί
οί μάγειροι έκληρονόμουν τά έπαγγέλματα τών πατέρων των,
καί ούτω αύλητης έγεννάτο έκ πατρός αύλητοΰ καί μάγειρος έχ
πατρός μαγείρου καί κήρυξ έκ πατρός κήρυκος. Δέν άπέκλευ δέ
τοΰ έπαγγέλματος τόν κήρυκα άλλος λαμπράν έχων φωνήν,
άλλ' Ικαστοι έξηκολούθουν τό πατρικόν έπάγγελμα. Καί ταΰτ«
μέν τοιουτοτρόπος έγίνοντο.

I. Μή είλωτες.
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Κθ· Ή κ«ρΙ παρακαταθήκης διήγηοις του
Λ&ωτυχίΠου.

01 δι Αίγινήται μαθόντες ότι άπέθανεν ό Κλεομένης, επεμ-
ψαν άγγελους είς Σπάρτην καί κατηγορούν τόν Λεωτυχίδην περί
τών έν Αθήναις κρατουμένων ώς ομήρων δέκα Αιγινητών. ΟΙ
δέ Λακεδαιμόνιοι συγκροτήσαντες δικαοτήρ αν έκριναν ότι οί Αί-
γινήται περιυβρίσθησαν ύπό του Λεωτυχίδου' εγεινε δέ κατό-
πιν συμφωνία τών Αιγινητών μετά του Λεωτυχίδου νά μεταβώ-
*ιν όμου είς Αθήνας καί νά τοις άποδώση ούτος τούς άνθρώ-
πους των.

Ός δέ ήλθον είς Αθήνας καί έζήτουν τούς ομήρους, οί Α-
θηναίοι ήρνουντο τήν άπόδοσιν εύρίσκοντες πρόφασιν, ότι παρα-
κατέθεσαν αύτούς καί οί δύο βασιλείς καί όχι μόνος ό Λεωτυ»
χίδης. Τότε ούτος διηγήθη είς αύτούς τά εξής· α'Ω Αθηναίοι,
«πράξατε ό,τι θέλετε. Ακούσατε όμως τί εγεινεν έν τη Σπάρτη
«περί παρακαταθήκης. Λέγομεν ημείς οί Σπαρτιάται ότι εζησεν
«έν τη Λακεδαίμονι, τρεις γενεάς προ έμοΰ, Γλαυκός τις, υίός
«του Έπικύδους. Ούτος ό άνθρωπος έφημίζετο ώς δικαιότατος.
«Προς τούτον έλθών Μιλήσιός τις λέγει* Είμαι Μιλήσιος καί Ιρ·
«χομαι, ώ Γλαύκε, θέλων ν' απολαύσω τής δικαιοσύνης σου, η
«όποια καθ' όλην τήν Ελλάδα διαφημίζεται. Επειδή ή Ιωνία
«είναι πάντοτε έπικίνδυνος, ή δέ Πελοπόννησος ασφαλής, έκρινα
«καλόν νά εξαργυρώσω τό ήμισυ τής περιουσίας μου καί νά το
«παρακαταθέσω είς σέ, κάλλιστα γνωρίζων ότι θά μοί φύλαξης
«τούτο άνέπαφον. Σύ λοιπόν λάβε τά χρήματα καί τά ουμ*
«βολα1 ταύτα" όστις δ' άν εχων όμοια σύμβολα ελθη καί ζητ}
«τά χρήματα, άπόδος εις αύτόν ταΰταα.

ι. ^Σύμβολα=κοινά είς άμ^οτέρους σημεία όμοιάζονΤα καί προο-
«ρμόίοντα άλλήλοίζ. (Σύμ6θΛύ·. και £γ*οπίς).
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«€Ο μεν λοιπόν άπό Μίλητου έλθών ξένος τοσαΰτ* είπεν, 4
«δέ Γλαύκος έδέχθη τήν παρακαταθήκην κατά τήν ρηθεΐσβι*
«συμφωνίαν. 'Αφοΰ δέ παρήλθε πολύς χρόνος, ήλθον ίίς τήν
«Σπάρτην οί παίδες τούτου τοΰ παρακαταθέσαντος τά χρήματει
«και δεικνύοντες τά σύμβολα έζήτουν ταΰτα. Αυτός δέάπέβαλλε*
«αυτούς άποκρινόμενο^ τοιαύτα" "Ούτε ενθυμούμαι τό πράγμα,
«ούτε δύν&ι^αι ν' άνακαλέσω είς τήν μνήμην μου ουδέν έξ όσων
«ύμεϊς λέγετε* έάν δ' ενθυμηθώ θά πράξω πάν τό δίκαιον, θά ά-
«παντήσω δέ είς υμάς οριστικώς μετά τέσσαρας μήνας άπό τούδε".

«ΟΙ μέν λοιπόν Μιλήσιοι άνεχώρησαν λυπούμενοι, ό δέ Γλαΰ-
«κος μεταβάς είς Δελφούς, ήοώτα έάν δύναται νά σφετερισθ^
«τά χρήματα μέ όρκον ή δέ Πυθία άπαντα" αΓΛανχε, νϋ το9
€ Επιχύδους, χατά το παρ'οκ είναι έπιχερδέστερον νά νιχψ
κσ"ρς δι όρχον χαϊ νά σφετερισθης τά χρήματα. Όρχίζου,
€ διότι χαϊ τον ενορχον &νθρωπον ό θάνατος περιμένει, όπως
*χαϊ τόν επίορχον. ΆΛΛ' ό όρχος εχει παΐδα άνώνυμον, όστις
Λουτε χείρας, οΰτε πόδας Ιχει' όρμητιχός όμως επέρχεται
ιμέχρις ού χαταστρέψιμ όΧην την οίχίαν χαι την γενεάν το9
€επιόρχου. Τοΰ ενόρκου όμως άνδρος ή γενεά χαθίσταναι
*βνόαΙμωντ>.

«Ταΰτα άκούσας ό Γλαύκος έζήτει συγγνώμην παρά τοΰ θεοΰ.
«Ή δέ Πυθία είπε, τό νά δοκιμάστ,ς τόν θεόν καί τό νά πρά-
«ξγίς είναι ισοδύναμα. Ό δέ Γλαύκος καλέσας τούς Μιλησίους
«άπέδωκεν είς αύτούς τά χρήματα. "Είπον δέ, ώ Αθηναίοι,
«δλην την Ιστορίαν ταύτην, (λέγει ό Λεωτυχίδης), διότι τοΰ
«Γλαύκου τούτου ούτε άπόγονος ούτε εστία ύπάρχει που, άλλ'
«έξωλοθρεύθη καθ' ολοκληρίαν ή γενεά του έκ τής Σπάρτης.
«Καλόν λοιπόν είναι, προκειμένου περί παρακαταθήκης, νά μή
<διανοήταί τις άλλο τι ή ν' άποδίδη ταύτην όταν τήν ζητώ·
•σιν». "Ο μεν Λεωτυχίδης ταΰτα είπεν* έπειδή δε ούδέ οΰτω
•ίΐήκουον οί Αθηναία, άνεχώρησαν.
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01 δέ Αίγινήται παραφυλάττοντες κατόπιν παρά τό Σούνιον,
•υνέλαβον τήν θεωρίδα1 ναΰ* πλήρη άνδρών, εκ τών πρώτα»
Αθηναίων, τους όποιου* Ιδεσαν.

60. Ό Αατος *ο»1 ο Αρταφέρνης.

ΟΙ

μέν "Αθηναίοι εύρίσκοντο ούτως ιίς πόλεμον πρός τούς
Αίγινήτας, ό δέ Δαρείος έπραττε τό έργον του, ύπενθυμίζοντος
είς αύτόν πάντοτε τοΰ ύπηρέτου νά ένθυμήται τούς "Αθηναίους.
Τόν δέ Μαρδόνιον{ αποτυχόντα είς τήν έκστρατείαν, απολύει
τής στρατηγίας, καϊ διορίσας άλλους στρατηγούς, τόν Δάτιν,
ίντα Μήδον τό γένος, καί τόν "Αρταφέρνη, υίόν μέν τοΰ "Αρ-
ταφέρνους, άνεψιόν δέ ίδικόν του, άπέστελλε κατά τής Ερέ-
τριας καί τών Αθηνών, μέ την έντολήν νά έξανδραποδίσωσιν
ϊύτάς καί νά φέρωσιν ένώπιόν του τά άνδράποδα.

Ό Δάτις καί ό "Αρταφέρνης άναχωρήσαντες άπό τών Σού-
»ων έφθασαν είς τό 'Αλήϊον® πεδίον τής Κιλικίας, έχοντες πολύν
ιιαί καλόν στρατόν.. Έκεΐ συνηθροίσθη καί όλος ό ναυτικός στρα-
τός καί τά ίππαγωγά πλοία3, έπί τούτων δ" έπιβιβάσαντες τούς
Ιππους καί εΐσβιβάσαντες είς τάς ναΰς τόν πεζόν στρατόν έπλεον
μέ έζακοσίας τριήρεις είς τήν Ίωνίαν.
Έκ δέ

τής Ιωνίας, κατ" εύθεΐαν πρός δυσμάς πλέοντες έν τφ
Αίγαίψ πελάγει, προσωρμίσθησαν είς τήν νήσον Νάξον. Οί ΪΙέρ-
βαι έξανδραποδίσαντες έκ τών Ναξίων όσους κατέφθασαν

ι. Θεωρίδα ναΰν, τήν κομίζουσαν τούς θεωρούς, εΐί Δή-
έον συνήθως, τότε δέ είς τό Σούνιον, όπου ο! Αθηναίοι έτέλουν
Ιορτήν τή "Αθηνά άνά πάν πέμπτον £τος.

2. Τό 'Αλήίον πεδίον κατεΤχε τά παράλια τήί Κιλικίας, τά πρόί
^ορράν τής βορειοανατολικής άκοας τής νήσου Κύπρου.

3. Τφ "Ρ® Χρίστου.
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ίκαυσαν καί τά Ιερά καί τήν πόλιν. Ταΰτα δε ποιήσαντες ίπλεο»
κατά τών άλλων νήσων καί ύπέτασσον αύτάς. "Αφου δι περιί·
πλευσαν τάς νήσους, προσωρμίσθησαν είς τήν Κάρυστον, διότι ο<
Καρύστιοι ούτι ομήρους εδιδον, ούτε έδέχοντο νά έκστρατεύσω<π
κατά τών άστυγειτόνων Έρετριέων καί "Αθηναίων. Έλθόντε|
δ' οί έχθροί έπολιόρκουν τήν Κάρυστον καί κατέστρεφον τήν χώ»
ραν, μέχρις ου υπέκυψαν καί οί Καρύστιοι εις τήν θέλησιν τών
Περσών.

Οί δέ Έρετριεϊς μαθόντες ότι ή περσική στρατιά έπέπλι»
κατ' αύτών, παρεκάλεσαν τούς Αθηναίους νά βοηθήσωσιν αύ-
τούς. Οί δέ Αθηναίοι δέν ήρνήθησαν τήν έπικουρίαν, άλλα διέ-
ταξαν τούς τετρακισχιλίους κληρούχους, τούς διαμένοντας έν
Χαλκίδι, νά μεταβώσι πρός βοήθειαν τών Έρετριέων ούτοι
δ' έλθόντες καί μαθόντες ότι οί
Έρετριεΐς άλλοι μεν ήθελον νά
έγκαταλίπωσι τήν πόλιν καί νά
φύγωσιν είς τά όρη, άλλοι δέ, ότι
έμελέτων προδοσίαν είς τούς. Πέρ-
σας, διέβησαν είς τόν Ώρωπόν νόμισμα ερεττιεον
κατά συμβουλήν τοΰ Έρετριέως Αίσγίνου καί ίξησφάλισαν έκεΤ
τήν σωτηρίαν των.

Οί δέ Έρετριεΐς, έπειδή ήσαν περισσότεροι οί γνοψοδοτήσαν-
τες νά μή άφήσωσι τήν πόλιν, κλεισθέντες είς τό τεΐ/ος έμά-
^οντο γενναίοις επί εξ ήμέρας' τήν δέ έβδόμην διά προδοσία*
Ικυρίευσαν οί Πέρσαι τήν πόλιν, έσύλησαν καί έκαυσαν τους να-
ούς της καί έξηνδραπόδισαν τούς άνθρώπους, ποιήσαντες κατλ
«άς έντολάς τοΰ Δαρείου. V



124

61. Ή έν Μαραθίδνι μ-άχτί}.

01 Πέροαι, άφοΰ υπέταξαν τήν 'Ερέτριαν, επλεον μετά τ£Ηχ·
ημέρας κατά τής Αττικής, έλπίζοντες νά πράξωσιν είς τούτ
Αθηναίους τά αυτά, τά όποια έπραξαν και είς τούς ΈρετριεΤζ.
Επειδή δέ ό Μαραθών 1 ήτο έπιτηδειότατος τόπος τής Άττι®
κής δι' ίππικον καί εκείνο τΑησιέστα-ρα τής Ερέτριας, ώδήγι»
εις τούτον τούς Πέρσας ό έξέριστος Ιππίας, ό υιός τοΰ Πεισι-
στράτου.

Οί δέ Αθηναίοι, ώς εμαθον ταΰτα, άποστέλλουσιν είς Σπάρ-
την τόν κήρυκα Φειδιππίδην, όστις φθάσας μετά πορείαν δύο
μόνον ήμερων ελεγεν είς τούς άρχοντας* «ΤΩ Λακεδαιμόνιοι, οί
«Αθηναίοιπαρακαλοΰσιν ύμάς νά βοηθήσητε αύτούς καί ν£" αή
«παραβλέψητε νά ύποδουλωθή ύπό τών βαρβάρων άρχαιοτάτη
«πόλις τής Ελλάδος. Ιδού, ή Ερέτρια ύπεδουλώθη καί ή *Ελ·
«λάς εγεινεν ασθενεστέρα, στερηθεΐσα πόλεως άξιολόγου.» Ό
μέν κήρυξ ταΰτα ελεγεν οί δέ Λακεδαιμόνιοι,άν καί είχον τήν
θέλησιν νά βοηθήσωσι τούς Αθηναίους, δέν ήδύναντο αμέσως
νά πράξωσι τοΰτο, έπειδή έδεσμεύοντο ύπό τοΰ νόμου, όστις
ελεγε νά μή έκστρατεύωσιν, έάν δέν γεΐνη πανσέληνος" ή δέ σε-
λήνη τότε ήτο έννέα ήμερών.

Οί δέ 'Αθήνα ϊοι έξήλθον είς τόν Μαραθώνα καί παρετάχθη·
σαν έν τφ τεμένει τοΰ Ηρακλέους. 'Εκεΐ προσήλθον αυθορμή-
τως είς βοήθειαν αύτών οί Πλαταιεΐς πανδημεί, χίλιοι έν όλψ.
Ώδήγουν δέ τούς Αθηναίους δέκα στρατηγοί, έκ τών οποίων
δέκατος ήτο ό Μιλτιάδης. Αί γνώμαι δέ τών δέκα στρατηγών
ήσαν διηρημέναι είς δύο. Οί μέν ήθελον νά μή συμπλακώσιν,
έπειδή ήσαν ολίγοι, οί δέ, έν οϊς καί ό Μιλτιάδης, παρεκίνουν

ι, Ό Μαραθών είναι πεδιάς τής Αττικής έπί τής άνατολικής
ίύτ*ς ταρΜίαΓ, ^πιοθεν τής Πεντέλη.
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ύς μάχην. Έπειδή λοιπόν αί γνώμαι ησαν διηρρημέναι είς δυο,
καί ή νίκη εκλινεν ύπέρ τής χειροτέρας, ό Μιλτιάδης έλθών πρός
▼ον πολέμαρχον1 Καλλίμαχον ελεγε τά έξής' «Παρά σου έξαρ·
«τάται, ώ Καλλίμαχε, ή νά καταδουλώσης τάς Αθήνας η νά
«έλευθερώσης αύτάς καί νά άφήσης μνήμην αίωνίαν, οποίαν ουδέ
«ό Αρμόδιος καί ό Αριστογείτων*
«άφήκαν. Οί δέ Αθηναίοι σήμερον
«ευρίσκονται είς τόν μέγιστον τών
«κινδύνων. Καί άν μέν ύποκύψωσιν
«είς τούς Μήδους, είναι γνωστόν τί
«θά πάθωσι, παραδοθέντες είς τόν
«Ίππίαν, άν δέ νικήση αύτη ή πό-
«λις, δύναται νά καταστη ή πρώτη
«τών Ελληνίδων πόλεων. "Ιδού δέ
«πώς είναι δυνατόν νά γείνη καί πώς
«άπό σου εξαρτάται τοΰτο. Αί γνώ-
«μαι ήμών τών στρατηγών, όντων
«δέκα, είναι είς δύο διηρημέναι' οί
«μέν προτρέπουσι νά συμπλακώμεν,
«οί δέ ου. Έάν συ προσθέσης τήν ο Μιλτιάδης

«ψήφόν σου είς τήν έμήν γνώμην, εχεις πατρίδα έλευθέραν καί
«πόλιν πρώτην τών έν τη Ελλάδι. Έάν δέ προτίμησης την

1. Ό πολέυαρχος ήτο "Αρχων, οδ κύριον έργον ήσαν τά πολεμικά.

2. Οι δύο ούτοι φίλοι άφήκαν μνήμην άθάνατον, διότι έφόνευσαν τόν
Ίππαρχο ν κατά τήν έορτήν τών Παναθηναίων καί συνετέλεσαν ουτω
τό καθ' εαυτούς είς τό νά έκοιωχθή κατόπιν ό Ιππίας ύπό τών έξωρ-
γισμένων κατ' αύτοϋ "Αθηναίων καί νά καταλυθή ύπ' αύτών ή τυ-
ραννίς. Οί "Αθηναίοι δέ δέν έλησμόνησαν τόν Αρμόδιον καϊ τόν 'Α-
ριστογείτονα· καί, ότε μετά ταΰτα κατελύθη πράγματι ή τυραννίς, ή
ποίησις τοϋ λαού έξύμνησε τους τυραννοκτόνους καϊ ή τέχνη δι' εΐ-
κόνων καί άναγλύ^ων και άγαλμάτων άναπαρέστησεν αύτούς.
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ίγνώμην τών άναβαλλόντων τήν μάχην, θα σοι ςτυμβώσι τά
«ένανίία οσων σοι υπέδειξα αγαθών β γ~"? ~

Τα ϋτα λέγων ό Μιλτιάδης προσκτάται τόν Καλλίμαχον. Καί
ούτω απεφασίσθη να συμπλακώσιν. Μετά δέ ταΰτα έκαστος
τών στρατηγών, ών ή γνώμη ήτο υπέρ τής μάχης, παρεχώρει
τήν ήμέραν της στρατηγίας του είς τόν Μιλτιάδην, διότι ούτος
ίτο ό στρατηγικώτατος πάντων* ούτος δέ δεν έκαμνε τήν μάχην,
έ'ως ότου έφΟασεν ή ήμερα τής ιδικής του στρατηγίας. Τότι
παρετάχΟησαν οί "Αθηναίοι άπέναντι τών Περσών. Καί τοΰ
μεν δ=ςιοΰ κέρατος ήγεΐτο ό πολέμαρχος Καλλίμαχος, τό δέ
εύώνυμον ειχον οί Πλαταιεΐς. Έν ω δέ παοετάσσοντο οί "Αθη-
ναίοι, έφρόντισαν ώστε τό μήκος τής γραμμής τοΰ στρατοΰ των
νά είναι όσον τό τοΰ Μηδικού, διά νά άντιμετωπίζη αύτόν.
Επειδή όμως ό Ελληνικός στρατός ήτο ολίγος1, τό μέσον τής
γραμμής ήτο άραιόν, καί επομένως άσθενέστατον* έκάτερον
όμως κέρας ήτο πολύ ίσχυρόν κατά τό πλήθος.

Άφοΰ δέ παρετάχθησαν, ώρμησαν οί Αθηναίοι μέ βήμα
ταχύ κατά τών βαρβάρων* ή δέ μεταξύ τών δύο στρατευμάτων
άπόστασις ήτο σχεδόν όκτώ σταδίων2. Οί δέ Πέρσαι, βλέποντες
τούς ολίγους Αθηναίους δρομαίως έπερχομένους, ελεγον ότι
παρεφρόνησαν, εως ού πλησιάσαντες ούτοι έπολέμησαν ανδρείως
έπι πολλήν ώραν, τρέψαντες είς φυγήν τούς Πέρσας.

Έν άρχή, κατά . τό μέσον τοΰ στρατοπέδου ένίκων οί βάρ-
βαροι, οί όποιοι διασπάσαντες τοΰτο έδίωκον τούς Έλληνας
πρός τήν Μεσόγαιαν3, καθ' έκάτερον όμως κέρας ένίκων οί Αθη-
ναίοι καί οί Πλαταιεΐς. Νικώντες δ/ί, τούς μεν τραπέντας έκ
τών Βαρβάρων είς φυγήν άφινον νά φειγωσιν, αύτοί δ' ένωσαν·
τες τά δύο κέρατα έμάχοντο κατ" έκείνων, οί όποιοι διέσπασαν

1. Έν όλω Ενδεκα χιλιάδες, ένω ό τών Περσών ήτο δεκαπλάσιος.

2. Όκτώ στάδια ίσοδυναμοϋσι πρόο ι ^8ο περίπου γαλλικά μέτρα.

3. Μ ε σ 6 γ α ι α=μέρος τ» τής Αττικής.
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ΤΟ μέσον του στρατοπέδου των* ένίκων δέ οί Αθηναίοι. Ή κ. ο-
ί ! λούθησαν δέ τούς φεύγοντας Πέρσας μέχρι τής θαλάσσης, οπού

{κυρίευσαν καί επτά ναύς αύτών.

Έν τη μάχη ταύτη φονεύεται ό πολέμαρχος Καλλίμαχος,
αγωνισθείς άνδρείως, καί εϊςτών δέκα στρατηγών, ό Στησίλαος'
προσέτι δέ καί πολλοί άλλοι, έν όλω εκατόν ένενήκοντα δύο*



Ιχ δέ τών βαρβάρων έφονεύθησαν εζ χιλιάδες καί τετρακόσιοι.

θί δέ λοιποί άνεχώρησαν εκείθεν μέ τάς ναυς, καί άναλα-
βόντες έκ τής Ευβοίας τούς άνδραποδισθέντας Έρετριεΐς, πε-
ριέπλεον τό Σούνιον, θέλοντες νά προλάβωσι τούς Αθηναίου*"
καί νά φθάσωσιν είς τήν πόλιν. Οί Αθηναίοι όμως άπό
Μαραθώνος άμέσως εσπευδον τάχιστα είς τήν πόλιν καί έφθα-
σαν είς αύτήν πριν ή διά θαλάσσης φθάσωσιν οί βάρβαροι. ΟΙ
δι βάρβαροι Ιλθόντες κατότςιν μέ τά πλοΐά των εμπροσθεν τοΰ

Φαλήρου, τό όποιον τότ»
ήτο έπίνειον τών Άθηναί·
ων, εμειναν έκεΐ ολίγον, καί
επειτα άπεπλεον οπίσω εις
τήν Άσίαν.

Τούς δέ άνδραποδισθέντας
έκ τών Έρετριέων, ό Δάτις
καί ό Αρταφέρνης, άμα
απέβησαν είς τήν Άσίαν,
άνήγαγον είς τά Σούσα" ο
δέ βασιλεύς δέν έκακοποίη-
σεν αύτούς,άλλί έζ εναντίας
εδωκε νά κατοικήσωσι χωρί-
ον τι,τό όποιον έκαλεΐτο Άρ-
δεοικκα καί άπεΐνε τών Σού-

οπλιτησ ελλην . , . , .

σων διακόσια οεκα στάδια.

Έκ δέ τών Λακεδαιμονίων ήλθον είς τάς Αθήνας μετά τήν
«ανσέληνον δύο χιλιάδες ανδρών βαδίζοντες τόσον ταχέως διά
νά προφθάσω.σιν είς τήν μάχην, ώστε έντός τριών ήμερών άπό· .
τής Σπάρτης έφθασαν είς τήν Άττικήν. Φθάσαντες όμως μετά
τήν μάχην, έπεθύμουν νά ίδωσι τουλάχιστον τούς Μήδους νε-
κρούς. Μεταβάντες δέ είς τόν Μαραθώνα είδον αύτούς. Μετά
ταύτα έπαινουντες τούς Αθηναίους καί τό κατόρθωμα αύτών
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έπεστρεφον οπίσω. Τοιουτοτρόπως έτελείωσιν η Ιν Μαραθώνι
μάχη, (ή όποια έγεινε κατά τό ετος 490 προ Χρίστου).

Ό οίκος τ&ν ·Λ.λκμβωνοδών.

Ότι οί βάρβαροι άπό του Μαραθώνος έπλευσαν είς τάς Α-
θήνας, ίνα καταλάβωσιν αύτάς, λέγεται ότι έπραξαν τούτο έκ
συνθήματος τών Άλκμεωνιδών, (έξοχου αριστοκρατικής οικο-
γενείας έν Αθήναις), οί όποιοι ύψώσαντες δήθεν άσπίδα έγνω-
στοποίησαν ούτω είς τούς έχθρούς ότι ή πόλις ητο ανυπεράσπι-
στος* ή πράξις όμως αύτη δέν βεβαιουται ότι όντως εγεινεν ύπό
τών Άλκμεωνιδών, διότι οί Άλκμεωνίδαι πάντοτε έμίσουν καί
έπολέμουν τήν τυραννίδα, καί επομένως δέν ητο δυνατόν νά θέ-
λωσι τόν βάρβαρον καί τόν έξορισθέντα Ίππίαν, όστις ητο είς
άκρον έχθρός των.

Άλλ'ίσως είπτι τις,οτι παρεκινήθησαν νά προδώσωσι την πα-
τρίδα, έχοντες δυσαρέσκειάν τινα κατά του δήμου Αθηναίων.
Άλλ' ητο γνωστόν, ότι μεταξύ τών Αθηναίων δέν ησαν άλλοι
έξοχώτεροι αύτών, ούδέ έτιμώντο άλλοι ώς αύτοί. Ό ορθός λοι-
πόν λόγος δέν έπιτρέπει νά πιστεύσωμεν ότι ή άσπίς ύψώθη ύπό
τών Άλκμεωνιδών έπί τοιούτψ λόγψ. Καί άληθώς μέν ύψώθη
άσπίς, άλλ' είναι άγνωστον τίς ύψωσεν αύτήν.

Οί δέ Άλκμεωνίδαι ησαν μέν άνέκαθεν επιφανείς έν Αθήναις,
άλλ' άπό του Άλκμέωνος καί του Μεγακλέους έγειναν έπιφα-
νέστατοι, καί ιδού πώς.-λ

Πρώτον μέν, διότι ό Άλκμέων ύπεδέχθη ποτέ εύγενώς καί
συνέδραμε προθύμως τούς Λυδούς τούς σταλεντας έκ τών
Σάρδεων ύπό του Κροίσου, ίνα έρωτήσωσι τό μαντεΐον τών
Δελφών. Ό δέ Κροίσος μαθών ταύτας τάς έκδουλεύσεις αύτου,
Ιστειλε καί τόν έκάλεσε νά έλθιρ είς τάς Σάρδεις* ότε δέ ηλ^θεν,
ό Κροίσος τφ είπεν ότι προσφέρει δώρον είς αύτόν όσον χρυσόν
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ΙΐΟελε δυνηθη νά λάβν) Ικ τής αποθήκης καί νά φέρτρ έπάνω τον
ιίπαξ.

< μ *

Υ Τότι ό Άλκμέων μηχανάται τά έξης* ένδυθείς χιτώνα μίγαν
άφήσας πολλήν εύρυχωρίαν περί το στήθος καί. υποδυθείς
ρόύς εύρυτάτους κοθόρνους1, τούς όποιους ήδυνήθη νά εΰρη,είσήλ-
|έν είς τό θησαυροφυλάκιον τοΰ Κροίσου, όπου τόν ώδήγησαν.
Είσπεσών δε είς σωρόν ψήγματος2, πρώτον μέν έγέμισε τούς
ίοθόρνους παρά τάς κνήμας, θέσας έντός όσον χρυσόν έχώρουν'
Ιπειτα δ' έγέμισεν όλον τόν κόλπον 3 και έρριψεν είς τάς τρίχας
ι^ς κεφαλής του ψήγμα, καί άλλο έλαβεν είς τό στόμα, καί
ίξήρχετο 4κ τοΰ
Βησαυροφυλακίου,
ιι,όλις μέν ελκών
τούς κοθόρνους, μέ
«αν άλλο δ' ομοι-
άζων ή μέ άνθρω-
ιΙον.\Ό δέ Κροί-
σος ίδών αύτόν
γέλασε, καί έδώρησεν ί'ς αύτόν καί έκεΐνα πάντα καί ετερ*
χι όλιγώτερα έκείνων. Τοιουτοτρόπως έπλούτησεν ή οικογένεια
£ΰτη μεγάλως.

Δεύτερον δέ, κατά τήν έπομένην γενεάν, ό τύραννος τής Σι·
Ιυώνος Κλεισθένης ύψωσε τήν οίκογένειαν ταύτην τοσοΰτον,
ιίστε εγεινε μεταξύ τών Ελλήνων πολύ όνομαστοτέρα ή πρό-
■ερον. Ό Κλεισθένης ούτος είχε θυγατέρα όνομαζομένην Άγα-
ρίστην, τήν οποίαν ήθέλησε νά δώστρ γυναίκα είς τόν άριστον
Απάντων τών Ελλήνων."Οτε λοιπόν ηλθεν ή εορτή τών Όλυμ·

νομισμα αθηναιον

ι. Υποδήματα μεγάλα.

2. Άκατεργάστου χρυσοϋ καθαρού, είς κόνιν.

3. Τόν κόρφον του.
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*ίων, νικήσας έν αύτοίς ό Κλεισθένης μέ τέθριππον, έκήρυξ»!
όστις έκ τών Ελλήνων θεωρεί εαυτόν άξιον νά γείνη γαμβρί
του Κλεισθένους, νά έλθη μετά έξήκοντα ήμέρας ή καί πρότι
ρον είς Σικυώνα, διότι ό Κλει®θ$νης θά τελέση τόν γάμον έντί
ίνός έτους,αρχομένου άπό τής εξηκοστής μετά τό κήρυγμα ήμερα»
Τότε όσοι έκ τών Ελλήνων ήσαν επιφανείς ήρχοντο ^"μντίι
«τήρες. *Ηλθον λοιπόν έξ όλων τών μερών τής Ελλάδος
ίπκρανέστατοι, εκ δέ τών "Αθηνών ήλθεν ό Μεγακλής, ό υίό
του Άλκμέωνος εκείνου, όστις είχε μεταβη πρός τόν Κροίσο
καί «ϊς άλλος, ό Ίπποκλείδης ό υΙός τοΰ Τισάνδρου, όστις ύπερ·
»Τχι τών Αθηναίων κατά τά πλούτη καί τήν ωραιότητα. Συν·
ιποσώθησαν δέ όλοι οί μνηστήρες τής Άγαρίστης είς δέκα κο
τρεις.

Έλθόντων δέ τούτων κατά τήν προειρημένην ήμέραν, ό Κλει·
νης πρώτον ήρώτα νά μάθη τήν πατρίδα καί τήν οικογένεια ι
έκάστου, μετά δέ ταΰτα κρατών αυτούς έν τφ οίκω του έπι ϊι
(τος έδοκίμαζε τήν άνδραγαθίαν καί τόν χαρακτήρα καί τή·>
άνατροφήν καί τόν τρόπον εκάστου* ήρεσκον δέ είς αύτόν Ι)
πάντων οί άπό τών "Αθηνών έλθόντες, καί έκ τούτων μάλλον
Ίπποκλείδης ό Τισάνδρου.

Ότε δ' ΙφΘ ασεν ή προσδιωοισμένη ήμέοα τής τελέσεως του
γάμου, καθ* ην ό Κλεισθένης έπρεπε ν' άποφανθη τίνα έξ όλω^
προετίμα ώς γαμβρόν του, θυσιάσας έκατόν βοΰς εύώχει καί αύ·
τούς τούς μνηστήρας καί τούς Σικυωνίους πάντας. Περατωθέν-
τος δέ τοΰ δείπνου, συνεζήτησαν περί μουσικής καί περί άλλων
άντικειμίνων, τά όποια ό λόγος εφερεν είς μέσον. Προχωρούσες
δέ τής πόσεως, ό Ίπποκλείδης έκάλεσε τόν αύλητήν νά αύλήσι^
Ιν ίρσμα χορού. Τούτου δέ γενομένου, έχόρευσεν ό Ίπποχλεί··
δης. Ό Κλεισθένης όμως, ων θεατής, έβλεπε μέ δυσαρέσκειαν το
πράγμα.

Μετά δέ ταΰτα, σταματήσας ολίγον ό Ίπποκλείδης, διίταξ»
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χαΐ τφ εφεραν τράπεζαν' άναβάς δ' έπ' αυτής, πρώτον (ώ
ίχόρευσε κατά τρόπους Λακωνικούς, Ιπειτα δέ κατά τρόπου
Αττικούς καί τρίτον στηρίζας τήν κεφαλήν έπί τής τραπέζι
έχειρονόμει διά τών σκελών του.

Ό δέ Κλεισθένης, έν όσψ μέν ό Ίπποκλείδης έχόρευε τ
πρώτα καί τά δεύτερα είδη τοΰ χορού, έχ.ράνει έαυτόν, μή 6ί
λων νά έκραγη κατ' αύτοΰ, άν καί ήσθάνδτο μεγάλην πλέον άτ
δίαν καί άποστροφήν νά τόν κάμη γαμβρόν του διά τε τόν χ;
ρόν καί διά τήν άναίδειάν του· ώς δέ ειδεν αύτόν χειρονομήσαντ
διά τόν σκελών, δέν ήδυνήθη πλέον νά κράτηση έαυτόν καί ε!
πιν «ώ παΐ τοΰ Τισάνδρου, διά τοΰ χορού σου ϊχασας τόν γα
μονϊ· ό δέ Ίπποκλιίδγιε άπήνττοσιν «ού φροντίς Ίπποκλείδηι
δήλα δή τόν Ίπποκλείδη δέν τον μέλει. Έκτοτε δέ ή φρά®
αύτη ιμεινε παροιμιώδης.

Τότε ό Κλεισθένης ζητήσας νά σιωπησωσιν ϊλιξεν είς τό ρ
«ον τά ίζής' «ΤΩ άνδρες μνηστήρες της θυγατρός μου, έγώ όλον
«ύμάς επαινώ, καί, άν ήτο δυνατόν, όλους θά σας. εύχαρίστον
«Άλλ' έπειδή τοΰτο δέν είναι δυνατόν, διότι ή κόρη μου εΐν^
«μία, είς μέν τούς αποκλεισμένους έκ τοΰ γάμου τούτου δί&
«είς εκαστον εν τάλαντον αργυρίου, Ινεκα της τιμής, ην μοί έχ!
«ματε, θελήσαντες νά νυμφευθήτε τήν θυγατέρα μου, καί Ινε»
«της έκ τοΰ οίκου σας άποδημίας" μνηστεύω δέ τήν θυγατέί
«μου Άγαρίστην μέ τόν Μεγακλεα τοΰ Άλκμέ/ίονος κατά τ
«Ιθιμα τών Αθηναίων.» Είπόντος δέ τοΰ Μεγακλέους ότι 3ί
χεται τοΰτο, έπεκυρώθη ό γάμος ύπό τοΰ Κλεισθένους.

Τοσαΰτα Ιγειναν περί τής κρίσεως τών μνηστήρων, καί ουτ
«Ι Άλκμεωνίδαι έφημίσθησαν άνά τήν Ελλάδα.

' - - \Γ
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63. Ό Μιλτιάδη αποθνήσκει.

Μετά την έν Μαραθώνι μάχην ό Μιλτιάδης, όστις κ*1 πρό·
τερον είχεν ύπόληψιν παρά τοΐς Άθηναίοις, τότε Ιτι μάλλον
άπήλαυε τοιαύτης. Λέγων δέ εις τούς Αθηναίους ότι θά κατα·
πλουτίση αύτούς, ίζήτει παρ* αύτών έβδομήκοντα ναυς καί
•τρατόν καί χρήματα, ίνα έκστρατεύση κατά χώρας πλουσιω-
τάτης, τής οποίας δέν ανέφερε το όνομα. Οί Αθηναίοι, παρα·
συρθέντες ύπό τών λόγων του, έδωκαν είς αύτόν ό,τι έζήτει.

Παραλαβών δ' ό Μιλτιάδης τόν στρατόν επλεε κατά τής
Πάρου, πρόφασιν μέν έχων ότι οί Πάριοι πρότερον μέ τριήρεις
έξεστράτευσαν είς τόν Μαραθώνα μετά τών Περσών κατά τών
Αθηναίων, πράγματι όμως έπειδή είχε πάθος κατ* αύτών.
Φθάσας δέ είς τήν Πάρον ό Μιλτιάδης έπολιόρκει τούς Πάριους
κεκλεισμένους έντός του τείχους· πέμπων δέ κήρυκα έζήτει ίκα-
τόν τάλαντα, λέγων ότι δέν θ' άπομακρύνη τόν στρατόν πρίν
υποτάξη αύτούς, έάν δέν τφ δώσωσι χρήματα. Οί δέ Πάριοι
δέν διενοουντο νά δώσωσι χρήματα τφ Μιλτιάδη, άλλ' έσκέ-
πτοντο πώς νά διαφυλάξωσι τήν πόλιν.

Έν φ δ' ό Μιλτιάδης εύοίσκετο εί« άποοϊαν, έλθουσα ίέρειά
τις Παρία, καλουμένιη Τναώ. ¥3ωκεν ίΐί αυτόν συμβουλάς τινας
πώς νά κυρίευση τήν Πάρον. Μετά ταΰτα ό Μιλτιάδης, κατά
τάς συμβουλάς τής Τιμοΰς, ύπερπηδήσας τό περίφραγμα του
ναοΰ τής Δήμητρος, έπειδή δέν έδύνατο ν' άνοιξη τάς πύλας,
Ιπορεύθη προ τών θυρών του ναοΰ* έκεϊ κατέλαβεν αύτόν τρό-
μος καί έπέστρεψεν όπίσω' ύπερπηδών δέ πάλιν τόν φράκτην
Ισπασε τόν μηρόν του" άλλοι δέ λέγουσιν ότι έξήρθρωσε τό γόνυ.

Ό Μιλτιάδης λοιπόν κακώς έχων άπέπλευσεν οπίσω μετά εΓ-
κοσιν «ξ ήμερών πολιορκίαν καί έρήμωσιν τής νήσου, χωρίς ουτ»
χρήματα νά φέρη είς τούς Αθηναίους ούτε την Πάρον νά ύπο-
«£&». Έπιστρεψας δέ είς τάς Αθήνας κατηγορήθη είς τόν δή*
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μον ώς ένοχος θανάτου διά τήν πρός τούς Αθηναίους απάτην»
Επειδή δέ ώς έκ τής ασθενείας δίν ήδύνατο έν τφ δικαστηρί^
ν' άπολογηθή μόνος, οί φίλοι του άπιλογοΰντο υπέρ αύτου, άνα*
φέροντες τά μεγάλα κατορθώματα του. Τοιουτοτρόπως δέ ό δη«
μος άπήλλαζε μεν αύτόν τοΰ θανάτου, ύπιχρέω<*εν όμως νά πλ?}·
ρώση διά τήν άδικίαν πρόστιμον πιντήκοντα τοΛ 4ντων-. Μετά
ταΰτα δέ, γαγγραινωθέντος καί σαπίντος τοΰ μηροΰ, άπέθανιν
ό Μιλτιάδης, τά πεντήκοντα δΐ τάλαντα Ιπλήρωσιν ό υίός
αύτοΰ Κίμων*.

ι Τό τάλαντον τών άρχαΐων Ισοδυναμεί πρός 1& ηιρϊηου
Ι«ς δραχμών.

*. τφ 489 πρό Χριστοδ.
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64. Προβτοιμκο(« τών Πιρβών «ατά τψβ
Ελλάδος. Ό άπο&νήα»·*·

Ό Ξέρξης γίνιται

'Οτε δέ ήλθεν ή άγγελία είς τόν βασιλέα Δαρείον «ερί

έν Μαραθώνι μάχης ώργίσθη Ιτι μάλλον χατ» τών Ά^τ)ν·ί«*ν,
κατά τών οποίων ήτο χαί πρότιρον ώργκτμένος δια την ««ς τές
Σάρδεις είσβολήν. Απεφάσισε λοιπον να έχστρατεύστι αυτο-
προσώπως κατά τών Αθηνών καί ίπεμπεν αγγέλους ·ίς τάς δια-
φόρους πόλεις, παραγγέλλβν να έτοιμίζ««ι «τρατον πολύν καί
ναύς καί ίππους καί τροφάς χαϊ πλοία.1 Κυκλοφορούσης Ιέ τφς
παραγγελίας ταύτης, η Ασία ητο εις κένηβιν 1*1 τρία Ιτη, I-
τοιμαζομένη να πέμψη «τρατον τόν Αριστον, Ας πεμπομενον
κατα της Ελλάδος.

Άλλα τό τέταρτον Ιτος* «I Αιγύπτιοι, ο( υποδουλωθέντες
ύπό του Καμβύσου, άπεστάτησαν άπό τών Περσών. Τότεό Δα-
ρείος ηύξανε τάς προετοιμασίας του Ιτι μϊλλον, ίνα έκστρατιύση
κατ* αμφοτέρων. Άσθενήσας &μ«*ς απέθανε τό ίπόμενον ϊτος,
βασιλεύσας τριάκοντα καί 1ζ Ιτη*, χο»ρ4ς νλ προφΙάση νά τι-

ι. ΠλοΤα έκαλοΰντο τά φορτηγ* έν γέ*Μ, νΑ 8έ κυρίως πολε-
μικά έκαλοΰντο ν ή ες, τ ρ «ήρε ««βλ*.

2. Τω Χριστού.

3. Άπδ του δαι—τφ6 Χρ«στο&
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|ΜΛρήστ} οΰτε τούς άποστατήσαντας Αιγυπτίους ούτε τούς 'Α·
Η*αίους.

Αποθανόντος δε του Δαρείου, ή βασιλεία περιήλθεν εις τό»
υ4όν του Ξέρξην. Ό Ξέρξης κατά μέν τής Ελλάδος ούδαμώς
«Ιχε Ιιάθεσι* νά Ικστρατεύσ*)· συνήθροιζεν όμως στρατόν κατά
ττίς Αίγύπτου. Τότε ό Μαρδόνιο., ? υίός του Γωβρύου, όστις ήτο
πρώτος έξάδελφος του ώέρξου καί γαμβρός αύτου έπ' αδελφή1,
λέγει είς αύτόν «Δέσποτα, δέν είναι πρέπον νά μή τιμωρηθώσιν οί
• Αθηναίοι δι' όσα κακά έπραξαν προς τούς Πέρσας. Τε^είωσον
«Ιμ»ς την παροΰσαν έπιχείρησιν κατά τής Αιγύπτου, καί στρα-

«τηλάτει κατά τών "Αθηνών,
«ίνα φημισθης καί ίνα μηδείς
«είς τό έξης τολμά* νά έκ·
«στρατεύη κατά της σης
«χώρας.»

"Ελεγε δέ ταύτα ό Μαρ-
δόνιος, έπιθυμών νεωτέρας
έπιχειρήσεις καί θέλων νά γεί-
ν·/) αύτός διοικητής της 'Ελ-
\*8ος."Οθεν, αφού ό Σίρξης ίξεστράτευσε καί ύπεδούλωσε* τήν
Αίγυπτον όλ*ν, ίβκέπτετο νά έκστρατεύση κατά τών Αθηνών.

αηλιον βοαεμικον ηαοιο»
(ν«τ* έμβόλον).

ΟΚ. ΊΓο β^μ-βούλεον τών Περσών.,

Ό Λίρξης σκεπτόμενος νά εκστρατεύστ) αύτοπροσώπως κατά
τδν Αθηνών, συνεκάλεσε τούς αρίστους τών Περσών είς έκκλη-

1. Διότι είχε νυμφευθή τήρν θυγατέοα τοΰ Δαρείου 'Αρταζώστραν
{Βε § 56).

2. Τω ΧρισΤοϋ.
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«ίαν καί είπιν αύτοΐς τάδε* «Άνδρες Πέρσαι, σκέπτομαι νά
«συνεχίσω τά έργα τών πρό έμοΰ βασιλευσάντων. Καί όσα κέν
«εθνη Ικυρίευσαν ό Κύρος καί ό Καμβύσης καί ό πατήρ μου
«Δαρείος, περιττόν θά ήτο νά λέγη τις πρός γνωρίζοντας. Έ-
«πιθυμών δε καί εγώ νά μή φανώ κατώτερος έκείνων καί θέλων
«νά τιμωρήσω τους έχθρούς ήμών, συνεκάλέσα υμάς τώρα, ίνα
«φανερώσω τί σκέπτομαι νά πράξω.

«Σκέπτομαι νά ζεύξω τόν Έλλήσποντον καί νά οδηγήσω
«στρατόν διά Ή5ς Ευρώπης έναντίον τής Ελλάδος, ίνα εκδικηθώ
«τούς Αθηναίους δι' όσα έπραξαν πρός τους Πέρσας καϊ τόν
«πατέρα μου, όστις, ώς γνωρίζετε, πολύ έπεθύμει τήν τιμωρίαν
«των. Διά ταΰτα θά κυριεύσω καί θά παραδώσω είς τό πΰρ τάς
«Αθήνας, διότι πρώτοι οί Αθηναίοι ήδίκησαν έμέ καί τόν πα·
«τίρα μου. Πρώτον μέν μετά τοΰ δούλου ήμών Άρισταγόρου
«του Μιλησίου εκαυσαν τάς Σάρδεις, δεύτερον δέ κατέστρεψαν
«τόν στρατόν τοΰ Δάτιδος καί Άρταφέρνους.

«"Ενεκα λοιπόν τούτων θά έτοιμασθώ νά έκστρατεύσω κατ*
«αύτών άν δέ ύποτάξωμεν τούτους καί τούς πλησιοχώρους τού-
«των Πελοποννησίους, θά καταστώμεν εύκόλως παντοκράτορες
«όλης τής γης.

«Ύμεΐς δέ θά μέ εύχαρνιτησητί πολύ, έάν ελθητε πάντ&φ
«προθύμως,· όταν σας προσκαλέσω* όστις δ' άν έλθ·/) έχων στρα-
«τόν κάλλιστα παρεσκευασμένον, θά λάβτρ παρ' έμοΰ πολυτι-
«μότατα δώρα. Ταΰτα μέν λοιπόν ούτω πρέπει νά γείνωσιν. "Ινα
«μή νομίζητε δέ ότι έγώ σκέπτομαι μόνος μου, θέτω τό πράγμα
«είς κοινήν συζήτησιν, καί προτρέπω νά εϊπη, όστις Ιξ ύμών
«θέλει, τήν γνωμην του.»

Ό Ξέρξης ταύτα ειπών έπαυσεν. Μετ' αύτόν δ' ό Μαρδόνιος
Ιλεγεν* α*Ω δέσποτα, είσαι ό άριστος όχι μόνον τών μέχρι τούδε
«ύπαρξάντων Περσών, άλλά καί τών μελλόντων νά γεννηθώσΓ
«διότι καί όσα ομιλών είπες είναι άριστα καί άληθε'στατα, χβ^Ι
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«τούς κατοικοΰντας εν τη Εύρώπη Ίωνας1, ανθρώπους αναξίους,
«δέν θ' άφήσης νά καταγελάσωσιν ημάς. Διότι θά ητο δεινόν
«πράγμα νά ύποτάξωμεν τούς Σάκας καί τούς Ινδούς καί τούς
«Αιθίοπας καί τούς 'Ασσυρίους καί τόσα άλλα πολλά καί με-
«γάλα έθνη, ούδόλως άδικήσαντα τούς Πέρσας, ν' άφήσωμεν
«δ' άτιμωρήτους τούς "Ελληνας, οΐτινες πρώτοι ήδίκησαν ημάς.
«Τί φοβηθέντες; ποίαν συνάθροισιν στρατού ; ποίαν δέ χρημά·
«των δύναμιν ; Οί "Ελληνες είναι άσθενεϊς, ώς έγώ αύτός έδο-
κίμασα αύτούς, ότε προύχώρησα μέχρι Μακεδονίας" προσέτι δέ
«είναι απερίσκεπτοι καί άπειροι τοΰ πολέμου, έρίζουσι δέ καί
«πρός άλλήλους.

«Τις δέ θά έναντιωθη, ώ βασιλευ, είς σέ, όστις άγεις όλον τό
«πλήθος καί τάς ναΰς τής Ασίας; Ώς έγώ φρονώ, οί Έλλη-
«νες δέν έφθασαν είς τοσούτον θράσος. Έάν όμως έγώ άπατηθώ
«καί αύτοί έξ απερισκεψίας έλθωσιν είς μάχην μέ ήμάς, θά λά-
«βωσι πεΐραν ότι είμεθα οί άριστοι τών άνθρώπων είς τά πολε-
«μικά εργα.ϊ Ό Μαρδόνιος, τοσαΰτα ειπών πρός άνάπτυξιν
καί ύποστήριξιν τής γνώμης τοΰ Ξέρξου, Ιπαυσεν./"

Έπειδή δέ οί άλλοι Πέρσαι έσιώπων καί δέν Ιτόλμων νά
έκφέρωσιν έναντίαν γνώμην, ό 'Αρτάβανος, ών θειος τοΰ Ξέρ-
ξου, έλαβε τό θάρρος καί ελεγε τά έξης" «*Ω βασιλευ, έάν δέν
«λεχθώσι γναψαι έναντίαι πρός άλλήλας, δέν είναι δυνατόν ν Α
«έκλέξη τις τήν καλλιτέραν, άλλά πρέπει νά βάλη είς Ιργον
«τήν λεχθεΐσαν. Έγώ δέ'καί είς τόν σον μέν πατέρα έμόν δέ
«άδελφόν Δαρεΐον έλεγον νά μή έκστρατεύση κατά τών Σκυ-
«θών, άλλ' εκείνος δέν έπείθετο, εως ού έκστρατεύσας έπεστρε-
«ψεν οπίσω, πολλάς ζημίας ύποστάς. Σύ δέ, ώ βασιλευ, μέλ-
«λεις νά έκστρατεύσης κατ' άνδρών, οί όποιοι φημίζονται ότ»
«είναι άριστοι καί κατά θάλασσαν καί κατά. ξηράν.

I- Τους Αθηναίους.



[Ι

«Λέγεις νά ζεύξης τον Έλλήσποντον καί νά φέρης στρατόν
«διά της Εύρώπης είς την Ελλάδα. Έάν όμως συμβή νά νι-
«κηθώμεν ή κατά γην, ή κατά θάλασσαν, ή κατ' αμφότερα,
«καί οί Έλληνες πλεύσωσιν είς τόν Έλλήσποντον καί λύσωσι
«την γέφυραν, τότε ούαί είς ήμάς. Καί λέγω ταΰτα, ένθυμού-
«μενος όποία συμφορά ολίγου δεΐν κατελάμβανεν ήμάς, ότε ό
«πατήρ σου ζεύξας τόν θρ^κικόν Βόσπορον καί γεφυρώσας τόν
«"ϊστρον διέβη κατά τών Σκυθών' εσωσεν όμως τούς Πέρσας ο
«τύραννος τής Μιλήτου Ιστιαίος, έναντιωθείς είς τήν γνώμην
«τών άλλων τυράννων νά λύσωσι τας γεφύρας τοΰ "Ιστρου.

«Σύ λοιπόν μή θέλε νά περιέλθης είς ούδένα τοιούτον κίν-
«δυνον άνευ ανάγκης, άλλά πείθου είς έμέ' τώρα μεν διάλυσον
«τήν συνέλευσιν ταύτην, κατόπιν δ' ώρίμως σκέφθητι μόνος το
«πράγμα καί άποφάσισον. Διότι είς πάν πράγμα ή μεγάλη βία
«γεννφ σφάλματα, έκ τών όποιων συνήθως προέρχονται μεγά-
«λαι ζημίαι* έν τφ περιμένειν όμως ένυπάρχουσιν αγαθά, τά
«όποια, έάν μέν δέν φανώσιν εύθύς, θάφανώσιν όμως μετ' ολίγον.

«Είς σε μέν λοιπόν, ώ βασιλευ, ταΰτα συμβουλεύω* σύ δε,
«ώ υΙέ του Ρωβρύου Μαρδόνιε, παΰσον νά φλύαρης περί Έλ-
«λήνων, οί όποιοι δέν είναι άξιοι περιφρονήσεως. Διότι, διαβάλ-
«λων τούς Έλληνας, παρορμάς τόν βασιλέα νά έκστρατεύση
«κατ' αύτών* ή δέ διαβολή είναι κάκιστον πράγμα. Έάν όμως
«Τ) έκστρατεία πρέπη έξάπαντος νά γείνη κατά τών ανθρώπων
«τούτων, φερε, ημείς οί δύο άς βάλωμεν τά τέκνα μας παρα·
«καταθήκην, «υ δέ ό ίδιος έκστράτευσον μεθ' όσου στρατού θέ-
«λεις κατ* τίς Ελλάδος. Καί έάν μέν νικήσης τούς Έλλη-
«νας, &ς φονευθώσι τά ιδικά μου τέκνα, μετ' αύτών δέ καί έγώ*
«έάν δέ νικηθης, άς πάθωσι τούτο τά ιδικά σου τέκνα, μετ' αύ-
«τών II καί συ, έάν έπανέλθης.»

"Ο μέν Άρτάβανος ταΰτα είπεν ό δέ Ξέρξης θυμωθείς ά·
*«ντ$ τά έξης* «Άρτάβανε, είσαι αδελφός τοΰ πατρός μου, καί
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«τοΰτο μόνον σέ σώζει. Επειδή όμως είσαι δειλός καί μικρό·
«ψύχος, σοι έπιβάλλωτήν άτιμίαν ταύτην : νά μή συνεκστρατεύ-
«στις μετ' ίμου κατά τής Ελλάδος, άλλά νά μείνης Ιδώ μέ τάς
«γυναίκας* έγώ δέ καί άνευ σου θά έκτελέσω όσα ειπον. Νά μή
«είμαι δέ υίός του Δαρείου καί άπόγονος του Κύρου, έάν δέν έκ-
«δικηθώ τούς Αθηναίους. Ύποχώρησις δέν βίναι δυνατή ούτε
«είς ήμάς ούτε είς έκείνους, άλλά πρόκειται ή πάσα ή Περσία
«νά ύποταχθή είς τούς Έλληνας, ή πάσα ή Ελλάς είς τούς
«Πέρσας. Μέσος όρος έχθρας δέν υπάρχει». Ταύτα έλέχθησαν
έν τφ συμβουλίφ.

Μετά δέ ταύτα ένύκτωσε καί ή γνώμη τοΰ Άρταβάνου δέν
£φινι τόν Ξέρξην νά ήσυχάση· σκεπτόμενος δέ ούτος εΰρισκεν
Οτι ζντως δέν ήτο συμφέρον νά έκστρατεύση κατά της Ελλά-
δος, καί, άφοΰ μετήλλαξε γνώμην, άπεκοιμήθη. Είδε δε είς τόν
ΰπνον του, ώς λέγεται ύπό τών Περσών, όνειρον κατ' έπανάλη-
ψιν, τό όποιον προέτρεπεν αύτόν μέ άπειλάς νά έκστρατεύσρ
κατά τής Ελλάδος. Καί ό Άρτάβανος δέ είδε κατόπιν τό αύτό
δνειρον, ύπό τοΰ όποιου πεισθείς συνετάχθη καί αύτός τη πρώττ*
γνώμη τοΰ Δαρείου, καί ούτω οριστικώς άπεφασίσθη νά γείνρ
ή κατά της Ελλάδος έκστρατεία, συνεκστρατεύσαντος χαΐ το?
Άρταβάνου. ; _

66. Προ^αραοκευαί τοϋ Ξέρξοχ

Μετά ταΰτα οί Πέρσαι, όσοι είχον προσκληθη είς τό συμβού-
λιον, άνεχώρησαν έκαστος είς τήν χώραν του καί μετά προθυ-
μίας συνήθροιζον στρατεύματα. ΑΙ προετοιμασίαι δ' αύται διήρ-
κισαν τέσσαρα ολόκληρα «τη άπό τής αλώσεως τής Αιγύπτου1,

ΤΟ πέμπτον σ' ?τος8 ό Ξέρξης ίξεστράτευσί κατά της Ελλάδος,
·»—-

1. "Ιδε § 64.

2. Τω 489 Χρι^του.



|ΐίτα στρατού τοσούτου, όσον ουδείς ποτε μέχρι της έποχής έκεί*
»ης είχε συνάθροιση. Έκ τών έθνών τής Ασίας άλλα μέν έδω·
«αν πολεμικά πλοία, άλλα δέ πεζικόν στράτευμα, άλλα μικρά
«λοία διά τάς γέφυρας καί άλλα τροφάς.

Τόν δέ "Αθων, όπου κατεστράφη ό μετά του Μαρδονίου στί·
%ος, διέταξεν ό Ξέρξης ν' άποχωοίσωσιν άπό τής άλλης ηπε(·
ρου διά διώρυχος, ίνα διελθη ό ναυτικός στρατός του διά ταυ»

λλαβ3α5

Π 2ερσονι1εοζ ΤΟ* ΑΘΏ

♦ης, χωρίς νά κάμψη τό άκρωτήριον. Είν«ι β "Αθως δρ<?$
μέγα καί όνομαστόν, φθάνον μέχρι τής θαλάσσης καί κάτοικου-·
μενον ύπ' ανθρώπων. Ένοΰται δέ τό όρος τούτο μετά της ή·
βείρου διά στενού ισθμού, τοΰ όποιου τό πλάτος είναι περίπου

δώδεκα σταδίων-*.
■---—

I. Δώδεκα στάδια δύνανται 2ί2ο περίπου γαλλικά μέτρα. Ό "Α·
•ως χεΤται ίττί -<·ή£ άν<2Τολικής έκ τών τριών γλωσσών τής Χαλ-
κιδικής ΧερΓονήαου, συνεχομένης μετά τής λοιπής ήπείρου ί'-ά στ<:νϊ>#
λα»μοϋ ι

10.
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Τόν ίσθαόν τούτον διέταξεν ό Πέρσης νά κόψωσι σκάπτοντε<
διώρυχα' ήργισί δέ ή έργασία αύτη τρία έτη προ τής έκστρβι-
τιίας. Έξ όλων δ* τών έκιι έργαζομένων έθνών οί Φοίνικες εδει·
ξαν σοφίαν. Διβτι τά μεν άλλα εθνη έσκαπταν τό τε άνω στόμα
τής διώρυχος κ«.ί τό κάτω ίσοπλατή, και διά τοΰτο κατέπιπτον
τά πλευρά αυτής καί προύξένουν διπλάσιον τόν κόπον. ΟΙ Φοί-
νικες όμως εσκαπτον ποιοΰντες τό μέν άνω στόμα τής διώρυχος
διπλάσιον ή όσον έπρεπε νά γείνη τό κάτω αυτής μέρος, προ-
βαίνοντος δε τοΰ έργου ήλάττουν ολίγον κατ' ολίγον τό πλάτος
αυτής, ώστε είς τό κάτω μέρος έξισοΰτο μέ τό πλάτος τοΰ ορύ-
γματος τών άλλων έθνών.

Οί αυτοί δέ ούτοι, οί όποιοι εσκαπτον τήν διώρυχα, διε-
τάχθησαν νά γεφυρώσωσι καί τόν Στρυμόνα ποταμόν. Καί
ταΰτα μέν τοιουτοτρόπως έγίνοντο. Διέταζε δ' ό βασιλεύς νά
ίδρύσωσι καί τροφών άποθήκας διά τό στράτευμα είς διάφορ*
μέρη, οπόθεν θά διήρχετο τοΰτο.

Ταυτοχρόνως δέ οί άλλοι κατεσκεύαζον έπί τοΰ Ελλησπόντου
δύο γέφυρας έκ τής Ασίας είς τήν Εύρώπην άρχίσαντες άπό
τής Αβύδου*· έκεϊ τό -τλάτος τοΰ Ελλησπόντου είναι επτά
σταδίων8. Ότε δ' έπερατώθη τό ζεΰγμα τοΰτο, μεγάλη τρικυ-
μία έπελθουσα τό διέλυσεν. Ό δέ Ξέρξης, ώς εμαθε τοΰτο,
διέταξε νά καταφέρωσιν είς τόν Έλλήσποντον τριακοσίας πλη-
γχ; διά μάστιγος καί νά ρίψωσιν είς τό πέλαγος ζεύγος πεδών3,
ν' χποκεφαλίσωσι δέ πάντας τούς έπιστατήσαντας εις τήν ζεΰ-
ξιν αύτοΰ. Τοιαύτας ανοησίας διέτασσεν.

Μετά ταΰτα δέ άλλοι αρχιτέκτονες εζευξαν τάλιν τάς γεφύ-
ρας. "Εζευξαν δέ αύτάς ούτω" ήγγυροβόλησαν καί έστερέωσαν

ι. Ή Άβυόος ητο ττόλΐί έν Μυσία, άντίκρϋ περίπου τής
στοΰ, κειμένης έ?τ! τής Ορκκϊκής Χερσονήσου.

2. Έπτά στάδια δύνανται περίπου ι3οο γαλλικά μέτρα-
Ζεΰγ&^ άλΰσεων.





ο ελλησποντοε και αι αυο γρφυται το* εερξου

ίνα μή φοβωνται τα υποζύγια και οί ίπποι βλέποντες τήν θά-
λασσαν. Ούτω εζεύχθη καί ό Ελλήσποντος με δύο γεφύρας.-^

67. *0 Ξέρξης τ:μ.ωρε? τον ΙΠόΟιον»

Καθ' ον δ« χρόνον έζετελούντο τά διαταχθέντα εργα, &
«τρατός άπας συνηθροίσβ·/) είς τά Κρίτταλα τής Καππαδοκία;"
ίκεΐβεν δ'έπορίύετο μετά τού Ζε'ρξου είς τάς Σάρδεις* πορίνό-
μινος δ' Ιφ9ασεν είς τάς Κελαινάς, πόλιν τής Φρνγία;. Έ*

*αλώς *ατά σειράν πολλά πλοία, έπί τών όποιων εστρωτα*
κορμούς ξύλων καί έπί τούτων έρριψαν κλαδία καί έπί τώ*
κλαδιών χώμα. Κατόπιν κατεσκεύασαν φραγμόν Γνθεν καί ενθι»^



-€αύττ) τη πόλει περιμένων ό Πύθιος, ό υΙός του "Αίνος1, άνη^
Λ,υδός, Ιφιλοξένησε πλουσιώτατα όλον τόν στρατόν του βασι-
λέως καί αύτόν τόν Ξέρξην, ύπισχνεϊτο δε μετά προθυμίας ν*
παράσχη είς αύτόν χρήματα διά τόν πόλεμον. Τότε ό Ξέρξης
Ερώτησε ,τούς παρόντας Πέρσας ποιος ητο ό Πύθιος και πόσβ
χρήματα έκέκτητο, ώστε νά δίδη τοιαύτας μεγάλας υποσχέσεις.
Εκείνοι δέ είπον «ΤΩ βασιλευ, ούτος είναι όστις έπεμψε δώρο»
«είς τόν πατέρα σου Δαρεΐον τήν χρυσήν πλάτανον καί τό χρυ«
«σον κλήμα, καί όστις σήμερον είναι μετά σέ ό πρώτος τών άν·
-ϊθρώπων, όσους ήμεϊς γνωρίζομεν, κατά τόν πλοΰτον.ϊ

Ό Ξέρξης, θαυμάσας τόν τελευταϊον τούτον λόγον, ήρώτησιν
<κ δευτέρου ό ίδιος τόν Πύθιον ώς πόσα χρήματα είχεν. Εκείνος
δέ είπεν όλην τήν άλήΟείαν, προσθέσας ότι όλα ταΰτα προσφέρει
δώρον ιίς τόν βασιλέα, δι' αύτόν δέ αρκετή περιουσία είναι τ*
άνδράποδά του καί αϊ γαϊαί του.

Ό Ξέρξης δ" εύχαριστηθείς έκ τών λόγων τούτων είπε" «2έν»
«Λυδέ, έγώ, άφ' ότου έξήλθον έκ τής Περσίας, ούδένα άνθρω-
«πον συνήντησα θελήσαντα νά φιλοξενήση τόν στρατόν μου
«αυθορμήτως νά μοι προσφέρη χρήματα, πλην σοΰ. Διά τοδτο
«θά σέ κάμω φίλον μου καί θά σοι δώσω καϊ άλλα χρήματα.
«"Εχων δέ σύ καί όσα ό ίδιος άπέκτησας, ήξευρε νά είσαι πάν-
.ιτοτε τοιούτος* ούτω δέ φερόμενος δέν θά μεταμεληθης ούτε ΐίς
<τό παρόν ούτε είς τό μέλλον.»

Ταΰτα ειπών καί έκτελέσας ό Ξέρξης άνεχώρησεν άπό τών
Κϊλαινών μετά τοΰ στρατοΰ καί διελθών διά διαφόρων πόλεων
ΐφθασεν είς τάς Σάρδεις. Έκ δέ τών Σάρδεων έπεμπε κήρυκας
ιίς τήν Ελλάδα, ίνα ζητήσωσι γήν καί ύδωρ καί ίνα παραγ-
γείλωσιν είς τούς Έλληνας νά έτοιμάζωσι δείπνα διά τόν βα-
^λέα' έπεμπε δέ πανταχού, πλην ούτε είς Αθήνας ούτε είς Λα·

ι. Τοΰ άτυπους εκείνου υΐοΰ τοΰ Κροίσου πιθανώς.



«δαίμονα· ήλπιζε δέ ότ«. όσο* όέ έδωκαν πρότερον #ίς τόν πα-
τέρα το»· Δαρεΐον, τότε Γδιδον είς αύτόν.

Έλθων ιίς τάς Σάρδεις ό διτλ^ν έκεΐ τόν χειμώνα,

τό δΐ ?αρ, ότι έξεκίνησεν έκεΐθεν, «Γφνης ίγεινεν Σκλειψις ήλιου
*αί άντί ήμέρας εγεινι νύξ. μάγοι, έρωτηθέντες παρά του
ϊέρζου, έξήγησαν τό φαινόμενον λέγοντις, ότι πολλαΐ πόλεις
ίλληνικαί θά έκλείψωσιν. Ό Πύθιος όμως έκλαβών τό σημεϊον
τούτο ώς κακόν οίωνόν, ήλθεν έκ τών Κελαινών καί είπε προς τόν
3έρξην «*Ω δέσποτα, έπεθύμουν νά σέ ζητήσω μίαν χάριν, ή-
«τις ιίς σέ μέν είναι εύκολος νά τήν κάμης, εις έμέ δέ μέγα
«πράγμα, Ιάν γείνη.® Ό Ξέρξης δέ νομίσας ότι πάν άλλο θά
έζήτιι ή ό,τι εζήτησεν, ιΐπεν ότι θά πράξη τούτο, καί διέταξε I
νά εΓπη τί έζήτει. Ό Πύθιος τότε, λαβών θάρρος, είπεν «*Ω
αδέσποτα, ίχω πέντε υίούς' πάντες ούτοι έκστρατεύουσι μετά
«σου κατά τής Ελλάδος. Εύσπλαγχνίσθητι λοιπόν τήν ήλικίαν
«μου καί άπόλυσον Ινα άπό τής έκστρατείας, τόν πρεσβύτατον,
«ίνα φροντίζη περί έμού αύτού καί περί τής περιουσίας μου,
«Τούς δέ τέσσαρας άγε μαζί σου, καί είθι νά έπιστρέψης όπίσω,
«άφου κατορθώσης ό,τι έπιθυμεΐς.»

Ό Ξέρξης τότε έθυμώθη πολύ καί άπήντησεν «ΤΩ διιλί
«άνθρωπί, συ, όστις είσαι δούλος μου καί όστις επρεπε πανουφ
«νά συνεκστρατεύσης μετ' έμού, έτόλμησας ν* άναφέρης περί τοδ
«σου παιδός, άφού έγώ ό Γδιος έκστρατεύω κατά της Ελλάδος
«μιτά τών παίδων καί αδελφών και οικείων καί φίλων μου ;
«Ότι μέν επραζας χρηστά, άντημείφθης διά χρηστών, ίνα μή
«καυχηθτ^ς ότι ύπερτερεΐς τόν βασιλέα είς τάς εύεργεσίας' άφοδ
«όμως ήδη έτράπης είς τήν άναίδειαν, τήν μεν τιμωρίαν, της
«όποιας είσαι άξιος, δέν θά λάβτρς, θά λάβης όμως άλλην μι-
«κροτέραν. Διότι σέ μιν καί τούς τέσσαρας έκ τών παίδω» «ου
«σφζιι ή ξενία σου, του δέ του προσφιλέστατου σϊ-^ (*«

ίστιρηφής.ί
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'Αφοΰ δέ άπεκρίθη ταύτα, άμέσως διέταξε τούς αρμοδίους
νά εύρωσι και νά κόψωσιν είς το μέσον τον πρεσβύτατον υΛν
τοΰ Πυθίου, νά θέσωσι δε το μεν εν ήμισυ τοΰ σώματος του είς
τά δεξιά, τής όδοϋ, το δέ ετερον είς τά αριστερά, και
νά διελθν) ό στρατός. Ταΰτα δέ πάντα εγειναν, καϊ ο^το σκλη-
ρώς έτιμωρήθη ό Πύθιος.

ββ. "IX διάβασες τοΰ Έλλϊ)βτ»4ντ<Μ».
Ή άρ(θμηβις χκΐ ή έ^κώρηβίς ι<ου
στρατοΰ. Ή 9^ρ<»αμ.»αέα·

Ό βασιλεύς Ικ τΛν έν μαγάλη πομπή έξυκίνη®^

έφθασεν είς τήν "Α€υδβν. Έκεΐ ήθέλησε νά ϊδη ολ®ν τβν στρα-
τόν. Καί καθίσας Φπί Φρόνου, τον όποιον ο4 κατά

διαταγην του είχον 4πΙ λβ^ου κατασκευάσω έκ λίθ«υ λ«τ«ιου
έπίτηδες δι' αύτόν, παρετήρει κάτω καί τ4ν πδζόν καί τόν
»αυτικόν στρατόν. Έπειδή δ' εβλεπεν όλον τόν Έλλήσπον·
τον άποκεκρυμμένον ύπό τών πλβίων, πάσας δέ τάς άκτάς καί
τάς πεδιάδας τών 'Αβυδηνών πλήρεις άνθρώπων, πρώτον μέν
έμακάρισεν εαυτόν, επειτα δ' έδάκρυσεν. Ίδών δέ αύτόν ό θεΐός
του 'Αρτάβανος είπεν αύτφ' «Ώ βασιλεΰ, πόσον διάφορα Ιπρο
«ξας τώρα καί ολίγον πρότερον διότι, άφοΰ Ιμακάρισας σεαυτόν,
ίδακρύεις.» Ό δέ Ξέρξης άπεκρίθη* «Αναλογισθείς τήν βρα-
«χύτητα τοΰ ανθρωπίνου βίου, κατελήφθην ύπό οίκτου, διότι έκ
«τοσούτων άνθρώπων, οί όποιοι είναι ούτοι, ουδείς θά μετά
«έκατόν Ιτη.»

Μετά ταΰτα άπέστειλεν έκ της Αβύδου «ς τά 3«5®α
#εϊόν του Άρτάβανον νά κυβερν^ τό κράτος, Ιπ«&ί| ίίς α£τόν
ρβνον είχεν πίστιν. "Επειτα δέ συνεκάλεσε το^ς δο»νμο»·»άτους
ν&ν Περσών καί προ£τρφ* θ&Φ&ς
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Λνδρες γενναίοι καί νά μή καταισχύνωσι τ* παλαιά κατορθώ-
ματα τών Περσών.

δέ έγειναν ταΰτα, δΐέβαινον τήν έπομένην διά μέν τής
μιας έκ τών γεφυρών, ήτις ήτο προς τό μέρος τοΰ Πόντου, ό
πεζός καί τό Ιππικόν άπαν, διά δέ τής ετέρας, ήτις ήτο πρός
το Αιγαίον, τά υποζύγια καί οί θεράποντες. Ή διάβασις δέ διήρ-
κεσεν έττά ήμέρας και έπτά νύκτας άνευ ουδεμιάς διακοπής.

'Αφοΰ δέ διέβησαν πάντες προεχώρουν
έως ότου έφθασαν είς τον Δορίσκον. Είναι
δέ ό Δορίσκος τής Θράκης παραλία καί πε-
διάς ρ.εγάλη* διά μέσου δ' αύτής ρέει ποτα-
μός μέγας, ό "Εβρος.Ό τόπος λοιπόν ούτος
έφάνη κατάλληλος είς τόν Ξέρξην νά τακτό-
ποιήση καί έξαριθμήση τόν στρατόν.

Τή διαταγή λοιπόν τοΰ Ξέρξου οί ναύαρ-
χοι έκόμισαν τάς ναΰς πάσας είς τόν πλησίον
τοΰ Δορίσκου αίγιαλόν καί ελκύσαντές εξω ί-
στέγνωνον αύτάς. 'Ο δέ Ξέρξης κατά τοΰτον
τόν ^ρόνον έν τφ Δορίσκφ ήρίθμει τόν στρατόν.
πβϊσηε λογχοφορος έγεινί ή άρίθμησις κατά τόν έξης

τρόπον* συναγαγόντες είς ενα χώρον δέκα χιλιάδας ανθρώπων
καί συσφίγξαντες τούτους όσον ήδύναντο, περιέγραψαν έξωθεν
κύκλον* έπί τοΰ κύκλου κατόπιν, άφοΰ άφήκαν τούς ανθρώπους,
Ικτισαν περίφραγμα, τοΰ οποίου τό ύψος εφθανε μέχρι του
ομφαλού τοΰ άνθρωπου. 'Αφοΰ δ' έκαμαν τό περίφραγμα τοΰτο
είσεβίβαζον άλλους είς αύτό, καί πάλιν άλλους, μέχρις ού ίξη-
ρίθμησαν πάντας κατά τοΰτον τόν τρόπον. Εύρέθησαν δέ σύμ-
παντες εν έκατομμύριον καί έπτακόσιαι χιλιάδες1. Μετά την
άρίθμησιν δέ κατέταξαν αύτούς κατά εθνη. Τό δέ ίππικόν άνήρ-

». Μυθώδης φαίνεται ό άριθμός ούτος του στρζτοϋ τοΰ .Ξ^έρξου^
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χιτο είς όγδοήκοντα χιλιάδας και τά πολεμικά πλοία εις χίλια
διακόσια επτά* τών δέ φορτηγών καί Ιππαγωγών πλοίων 4
αριθμός ανήρχετο είς!τρεΐς χιλιάδας.

Μεταξύ δέ τών συστρατευσάντων κατά τής Ελλάδος ητο καί
γυνή τις χήρα, όνομαζομ.ένη Αρτεμισία, ή όποία έβασίλευεν ή
ιδία, άν καί ειχεν υίόν νεανίαν. Έβασίλευε δέ τών Άλικαρνασ-
σέων καί άλλων τινών. Ή Αρτεμισία έξεστράτευσεν ούχί έξ
ανάγκης τινός, άλλ' έκ μεγαλοφροσύνης καί άνδρείας' ητο δέ
γυνή άξία θαυμασμοΰ καί έτιμάτο παρά του βασιλέως διά τάς
γνώμας, τάς όποιας εδιδεν είς αύτόν

"Ο δέ Ξέρξης μετά τήν άρίθμησιν καί τακτοποίησιν του στρα-
τοδ άναβάς επί άρματος περιήλθε καί έπεθεώρησε τό πεζόν στρά-
τευμα καί τό ίππικόν. Άφου δ' έγειναν ταύτα, καθειλκύσθησαν
αϊ νήες άπό της ξηράς, όπου έστέγνωνον, είς τήν θάλασσαν. Ό
δέ Ξέρξης έξελθών έκ του άρματος καί είσελθών είς ναϋν Σιδω-
νίαν έκάθησεν ύπό σκηνήν χρυσήν καί παραπλέων παρά τάς πρός
την ζηράν έστραμμένας πρώρας τών νηών έπεθεώρει αύτάς' ησαν
δέ αί νήες καί οί έπιβάται έξωπλισμένοι ώς είς μάχην. Ό
-δ* άριθμός τών νηών άνήρχετο είς χιλίας διακοσίας επτά, ώς
προείπομεν.^^

69. ΕΙέρξης χα,Ι Αημ.άνοατος.

Μετά τήν έπιθεώρησιν του πεζικού, του ίππικοΰ καί τοΰ ναυ-
τικού, ό Ξέρξης πέμψας έκάλεσε τόν Δημάρατον2, τόν υίόν του
Άρίστωνος, όστις συνεξεστράτευσε μετ' αύτοΰ κατά τής 'Ελλά·
δος, καί είπεν είς αύτόν «Δημάρατε, έπιθυμώ νά σ' έρωτήσω τι*

ι. Περί Αρτεμισίας Τδε πάλιν έν § § 82 85.

2. Ό Δημάρατος ούτος είναι ό τή ένεργεία τοΰ έτέρου βασιλέως
Τής Σπάρτης Κλεομένους έξορισθείς καί εις τούς Πέρσας καταφυ-
γών. "Ιδε § ί>ι (καί 74)
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<σύ είσαι Έλλην καί, ώς έγώ μανθάνω, έκ πόλεως ούτε έλα-
«χίστης ούτε άσθενεστάτης. Τώρα λοιπόν είπε μοι τοΰτο, έάν
«οί "Έλληνες θά τολμήσωσι νά ύψώσωσι χείρας έναντίον μου.
* Έγώ νομίζω ότι ούτε οί Έλληνες πάντες ούτι οί λοιποί <*ρός
*'δυσμάς κατοικοΰντες άνθρωποι είναι δυνατόν ν' άντιπαρατα-
«χθώσιν είς έμέ\ θέλω όμως νά μάθω καί άπό σοΰ τί λέγεις -*ιρΙ
ί αύτών.»

Ό δέ Δημάρατος είπεν <ι*Ω βασιλεΰ, ποίον έκ τών δύο θέλεις
«νά σοι εΓπω, τήν άλήθειαν ή ό,τι σοι είναι άρεστόν ; » Ό δέ
Ξέρξης είπεν ότι προτιμά τήν άλήθειαν. Τότε ό Δημάρατος Ιλεγε
τά έξης- «Βασιλεΰ, έπειδή μι διατάττεις νά εϋπω τήν άλή-
«θειαν, ίδού αύτη* ή πενία είνε πάντοτε σύντροφος τών Έλλή-
«νων άλλ' ή αρετή, ήτις κτάται διά τής συνέσεως καί της
«αύστηράς νομοθεσίας των, αποκρούει καί τήν πενίαν καί τόν
«δεσποτισμόν. Καί έπαινώ μέν πάντας τούς Έλληνας, τούς χα·,
«τοικοΰντας περί τούς Δωρικούς έκείνους τόπους, μάλιστα δε
«τούς Λακεδαιμονίους. Ούτοι πρώτον μέν είναι αδύνατον νά δε-
«χθώσι τάς περί δουλείας προτάσεις σου, δεύτερον δέ θ' άντι-
«παραταχθώσιν έναντίον σου, και άν πάντες οί άλλοι Έλληνες
«όμοφρονήσωσι μέ σέ. Περί άριθμοΰ δί μή ίξετάσης, διότι καί
«χίλιοι άνθρωποι έάν τύχ?) νά έκστρατεύσωσιν, ή όλιγώτερ«ιτον-
«των, ή καί περισσότεροι, ούτοι θά σέ πολεμήσωσιν.»

Ταΰτα άκούσας ό Ξέρξης έγέλασε καί είπε- «Δημάρατε, τίνα
« λόγον είπες ; χίλιοι άνδρες θά πολεμήσωσι πρός τοσούτον στρά-
«τευμα! Τότε σύ, όστις εγεινας βασιλεύς έκιίνων, θά δύνβίοαι
<νά πολεμήστρς πρός εΓκοσιν ιδικούς μου στ^ατιότας'
<δμως μή οί λόγοι σου είναι μόνον κομπορρημοσννη. Δ*»τι »τώς
«ιΙνί;ι δυνατόν ν' άντισταθώσιν είς τόσον στράτευμα $

«*αί χιλνάδίς ή καί πεντήκοντα χιλιά^
β πάντες έξίσου Γλϊτ&εροι καί μή έ/ός ί^ίηχρκΆ ; 'Δ'ί&β καί
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«όποιοι θά ήδύναντο νά πολεμήσωσιν ίκαστος προς τρ«Τς Έλ-
α ληνας όμοΰ" τούτους συ δέν γνωρίζεις καί δια τοΰτο φλυαρείς.»

Προς ταΰτα ό Δημάρατος λεγει* «Ώ βασιλευ, άρχήθ*»· ίγνώ-
αριζον οτι θά σέ δυσηρέστουν λέγων τήν άλήθβιαν, αλλ" είπον
αταύτην, έπειδή συ μέ ήνάγκασας. Γνωρίζεις κάλλιστα πόσον
«έγώ τώρα άγαπώ έκείνους, οί όποιοι, άφαιρέσαντες τάς τιμάς
«καί τά πατρφα δικαιώματά μου, μέ Ικαμαν άπολιν καί φυ-
«γάδα, ό δέ πατήρ σου δεχθείς με μοί εδωκε περιουσίαν καί οί-
«κον. Δέν είναι λοιπόν πρέπον ό φρόνιμος άνθρωπος νά λησμον^
αέκείνους,οί όποιοι ίδειζαν προς αύτόν εύνοιαν, άλλά πρέπη πολύ
«ν* άγαπα£ αύτούς. Έγώ δέ ούτε «ρός δέκα άνδρας ύπισχνοΰ-
«μαι ότι είμαι Ικανός νά πολεμήσω, ουτε προς δύο* έκουσίως δέ
«ούτε προς εν α θά έπολέμουν. Έάν όμως ήθελεν είναι ανάγκη,
«θά έμαχόμην πάνυ εύχαρίστως προς ενα τών ανδρών τούτων,
αοΐτινες λέγουσιν ότι Ικαστος είναι άξιος τριών Ελλήνων. Τοιου-
«τοτρόπως δέ καί οί Λακεδαιμόνιοι είς προς Ινα μέν μαχόμίνοι
αούδενός είναι κατώτεροι, πολεμοΰντες δέ όλοι όμοΰ είναι οί άρι-
α στοι τών άνδρών.Όντες δέ έλεύθεροι, δέν είναι έλίύθ&ροι καθ'
«όλα, διότι άνωθεν αύτών ΐσταται δεσπότης ό νόμος, τόν όποιον
«ούτοι φοβούνται πολύ περισσότερον ή οί ιδικοί σου σέ. Πράτ-
α τουσι λοιπόν ότι έκεΐνος διατάττει' διατάττει δέ μηδείς νά φεύγτρ
«έκ της μάχης, άλλά μένοντες πάντες έν τάξει ή νά νικώσιν ή
«νά ^ονεύωνται. Έάν δέ λέγων ταΰτα φαί'Λιυαι είς σέ ότι φλυαρώ,
«τοΰ λοιποΰ θά σιωπώ" τώρα δέ άνίαγΛα.σΦείς ώμίλησα' Είθε δέ,
«ω βασιλευ, νά άποβώσι τά ^αγματα, καθώς έπιθυμεΐς.»

Ό μέν λοιπόν Δημάρατος ταδτα άπήντησεν, ό δέ Ξέρξης άρ-
χισε νά γελ$ καί ουδόλως ώργίσθη, άλλ'ήπίως άπέπεμψεν αύτόν.
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ΤΟ. Ό Ξέρξης έχ του Δορίβχου μεταβ<χένβ( είς
τήν Θέρμην. ?ΙΙ Οεβοαλία καί ό Πηνειός.

Έκ του Δορίσκου ό Ξέρξης έπορεύετο κατά της Ελλάδος,
4)νάγκαζε δέ νά συνεκστρατεύωσι μετ' αύτού όσους λαούς άπήντα
καθ' όδόν. Διέβη τόν Στρυμόνα ποταμόν, όστις ήτο έζευγμέ-
νος διά γέφυρας, έκεΐθεν δέ διαιοέσας τό πεζικόν στράτευμα είς
τρία μέρη, τό μέν εν έξ αύτών διέταξε ν' άκολουθη τό παραθα·
λάσσιον ομού μέ τό ναυτικόν, τό δέ ετερον έπορεύετο τήν με<χό·
γειον όδόν, καί τό τρίτον μέρος, μετά τού όποιου έπορεύετο καί
ό Ξέρξης αύτός, προύχώρει έν τφ μέσω τών δύο άλλων. Ούτ·»
πορευόμενος Ιφθασεν είς τήν "Ακανθον.

Έκ δέ τής Ακάνθου διέταζε τούς στρατηγούς νά όδηγήσωσι
τόν ναυτικόν στρατόν είς τήν Θ έρμη ν1, τήν έν τψ Θερμαίψ κόλπιμ,
καί έκεϊ νά περιμένωσιν αύτόν. 'Αφού λοιπόν αϊ νήες διέπλευσαν
τήν έντφ "Αθφ κατασκευασθεΐσαν διώρυχα, έπλεον είς τόν θερ·
μαΐον κόλπον, λαμβάνουσαι καθ' όδόν πλοία και στρατεύματβ
έκ τών πόλεων έκείνων, τάς όποιας παρέπλεον. Ούτω δέ ό ναυ·
τικός στρατός εφθασε και ήγκυροβόλησεν είς αύτόν τόν Θερμαϊον
«εόλπον καί περιέμενεν έκεΐ τόν βασιλέα.

Ό δέ Ξέρξης μετά τού πεζού στρατού έπορεύετο έκ της 'Ακάν-
•ου διά της μεσογείου τής καϊ συντομωτάτης όδού, και εφθασιν
είς τήν Θέρμην. Βλέπων δ' έκεΐθεν τά Θεσσαλικά δοη, τόν τ*
"Όλυμπον καί τήν "Οσσαν, όντα ύψηλότατα καί μαθών ότι έ»
|»εσφ αύτών υπάρχει στενή κοιλάς, διά τής όποιας ρέει ό Πη-
νειός, έπεθύμησε νά πλεύστ) καί νά Γδγι τήν έκβολήν του ποτα·
ρο&.Έμβάς λοιπόν είς ναύν Σιδωνίαν, είς τήν οποίαν είσήρχετο,
■άντοτε οσάκις ήθελε νά πράξν) τοιούτον τι, καί ποιήσας ση·
(ΐΐΤον καί είς τούς άλλους νά έκπλεύσωσιν, εφθασεν είς τήν I*·

ι. Ή Θέρμη Ικειτο πλησίον τής νϋν Θεσσαλονίκης.
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βολην του Πηνειοΰ" ταύτην δι ίδών, έθαύμασε μεγάλως καί *α·
λέσας τούς οδηγούς ήρώτησεν αύτούς έάν είναι δυνατόν νά πα-
ρατρέψη τις τόν ποταμόν καί νά έξαγάγη αύτόν δι' άλλου μέρους
ιίς την θάλασσαν. Εκείνοι δ' άπεκρίθησαν ότι τούτο δέν ιίναι
δυνατόν, διότι ή Θεσσαλία πάσα είναι περιεστεφανωμένηδι' όρέων
και πρός άνατολάς μεν είναι τό Πήλιον όρος καί ή *Όσσα, πρός
βορράν δέ ό 'Ολυμπος, πρός δυσμάς ή Πίνδος, και πρός νότον ή
"Οθρυς. Τό μέσον δέ τών όρέων τούτων είναι ή Θεσσαλία, ή όποία
ιίναι κοίλη, λέγεται δέ ότι άλλοτε ητο λίμνη, ύπό σεισμού δ'
έχωρίσθησαν τά δύο ορη, "Όλυμπος καί "Όσσα, καί ίρρευσαν
ούτω τά ύδατα, διά της σχηματισθείσης κοιλάδος τών Τεμπών,
«ς την θάλασσαν. Ό ποταμός λοιπόν δέν είναι δυνατόν ν' άλ·
λάξη ρουν, είπον οί οδηγοί.

Μετά ταύτα, άφου οί άρχοντες τών Θεσσαλών ύπέσχοντ·
φιλίαν, ό Ξέρξης ίπλεεν οπίσω είς τήν θέρμην.

ΤΙ» Ή απόφασες τΛν '^βηναέων.

Έν φ δ' άκόμη ό Ξέρξης διέτριβε περί τόν Θερμαϊον κόλπον,
ίπανήλθον οί κήρυκες οί σταλέντες έκ τών Σάρδεων είς τήν Ελ-
λάδα, άλλοι μέν κενοί, άλλοι δέ φέροντες γήν καί ύδωρ. Έδω-
καν δέ γην καί ύδωρ οί Θεσσαλοί, οί Λοκροί, οί Μαλιεΐς, οί
Φθιώται, οί Θηβαίοι καί οί άλλοι Βοιωτοί, πλήν τών Θεσπιέων
καί τών Πλαταιέων' πρός τούτοις δ' έδωκαν καί άλλοι πολλοί.
Τούτους πάντας οί Έλληνες, οί άναλαβόντες τόν κατά τοΰ βαρβά-
ρου πόλεμον, ώρκίσθησαν νά τιμωρήσωσιν, ότανσύν θεψ νικήσωσιν.

Είς δέ τάς Αθήνας καί τήν Σπάρτην δέν έστάλησαν παντε-
λώς κήρυκες ύπό τοΰ Ξέρξου, διότι οί πρότερον ύπό τοΰ πατρός
του Δαρείου σταλέντες έν μέν ταϊς Αθήναις έρρίφθησαν είς τό
βάραθρον, είς ο έρρίπτοντο οί κακοΰργοι, έν δι τη Σπάρτη είς
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, Ινα. ελεγον ει'ς αύτούς, έντεύθεν λαβόντες φέρωσ»

η&Ι ύδωρ είς τον βασιλέα1.
Ή δέ στρατηλασία τοΰ βασιλέως κατ* όνομα μέν ίγίνετι
Ιναντίον τών Αθηναίων, πραγματικώς όμως εναντίον πάσης τής
Ελλάδος. Μανθάνοντεί δ/ οί "Ελληνες ταύτα πρό πολλού, άλ-
\θΐ μέν εδιδον τά σημεία τής υποταγής, άλλοι δέ ού. Αληθείς

δέ σωτήρες της Ελλάδος εγει-
ναν οί "Αθηναίοι, μετ' αύτών

δε καί οί Σπαρτιάται.-----.

Οί ΆΘλ ναϊοι έζήτησαν χρη-
σμόν άπό τοϋ μαντείου τών Δελ-
φών, ή δέ Πυθία απήντησε τά
έξής· «Δυστυχείς τί κάθησθε ;
«εγκαταλείψατε τήν πόλιν σας
«καί φύγετε είς τά έσχατα της
«γης, διότι τά πάντα θά κατα-
«στρέψη τό πύρ καί ό ορμητικός
«Άρης, συνοδεύων άρμα άσια-
I / 1 «τικόν. Αναχωρήσατε λοιπόν

ι^^, V/ ,||| ι ι ι -* «έκ τού ναού μου καί ύποκύψατ?

----«είς τήν δυστυχία ν σας».

γχετηε καθήμενος επί του βωμου Ταύτα άκούσαντες οί άπε-

του αποδλωνοσ εν δελφοιγ - , , . ω , ,λ* ,

σταλμένοι των Αθηναίων ιυλι-

βοντο βαθύτατα. Άπηλπισαένους δέ όντας, συνεβούλευσεν αύτους

ό Τίμων,άνήρ τών Δίλφών δοκιμώτατος,άφού λάβωσιν ίκετηρίαν*

κ,κί προσελθωσιν ώς ίκέται, νά έρωτήσωσι πάλιν τήν Πυθίαν.

Οί Αθηναίοι όπακούσαντες προσήλθον είς τόν θεόν καί είπον*

«ΤΩ άναξ, δός ήμϊν αίσιώτερόν τινα χρησμόν περί της πατρί-

1. "Ιδε άνωτέρω § ί>η.

2. Περί Ικετηρίας ?δε τήν έν § 5ί ύττοσημείωσιν.
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ϊδος, σεβόμενος τάς ίκετηρίας ταύτας, τάς όποιας κρατούντες
«ήλθομεν ενώπιον σου* άλλως δέν θ' άπέλθωμεν ί* τοΰ ναου,
«άλλ' έδώ θά μείνωμεν, εως ν' άποθάνωμεν.»

Τότε η Πυθία χρησμοδοτεί τά άκόλουθα* «Δέν δύναται ή
«Παλλάς Αθηνά νά έζιλεώση τόν Όλύμπιον Δία, 4ν και πα-
«ρακαλη αύτόν μέ πολλούς λόγους και μέ βαθεΐαν σύνεσιν. Ό-
αταν θά κυριεύωνται όλα τάλλα μέρη της γης τοΰ Κέκροπος1,
«ο Λευς δίδει είς την Άθηνάν τό ζύλινον τείχος νά μείνη μόνον
ααπόρθητον, τό όποιον θά ώφελήσιρ σέ καί τ« τέκνα σου· ®ύ δι
«μή περίμενε ήσυχος τό πολυπληθές ίπ^ικ,όν πεζικόν στρά-
«τευμα, τό διά ζηράς έρχόμενον, άλλ' υποχωρεί στρέψας τέ
«νώτα* θά ελθτ, δέ καιρός ν' άντιπολεμήστρς. ΤΩ θεία Σαλαμίς,
αθά καταστρέψης δέ σύ τέκνα γυναικών, ή όταν σπείρωσι τούς
«δημητριακούς καρπούς, ή όταν θερίζ&Λΐιν αύτούς.»

Ταΰτα, ήπιώτερα όντα τών πρώτων,έκόμισαν ιίς τάς Αθήνας
οί άπεσταλμένοι. Οί Αθηναίοι άκούσαντες ήρμήνευον διαφορο-
τρόπως αύτά. Τινές μέν ελεγον ότι θά σωθή μόνη ή Ακρόπολις,
διότι τό πάλαι αύτη ήτο πεφραγμένη διά ζύλων, καί τοΰτο ήτο
κ,ατ' αύτούς τό ζύλινον τείχος, τό όποιον άνέφερεν ό -/ρησμός"
άλλοι δέ πάλιν ελεγον ότι ό θεός σημαίνει τάς ναΰς, κκί ταύ-
τας παρεκίνουν νά έτοιμάζωσι, τά δ' άλλα ν' άφήσωσιϊ..Την γνώ-
μην όμως, ότι ζύλινον τείχος ήσαν αϊ νήες, άνέτρεπον οί τελευ-
ταίοι λόγοι τής Πυθίας* θεία Σα.Ιαμίς, θά καταστρέψψ:
<ίόε συ τέκνα γνναιχών, η όταν σχβίρωσι τούς όημηζριαχο&ς
ζχαρπούς, η όταν θερίζωσιν αυτούς.» Οί λόγοι ούτοι εκαμνον
αμφιβόλους τάς γνώμας τών είπόντων ότι ζύλινον τείχος ήσαν αϊ
νήες. Διότι οί χρησμολόγοι ήρμήνευον τούτους ούτως, ότι δηλ.
θά νι/.τ,θώσι περί τήν Σαλαμίνα, έάν ναυμαχήσωσιν.

Τότε χνήρ τις Αθηναίος, νεωστί μεταζύ τών πρώτων άνα«

1. Τών Αθηνών,
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φανείς, Θεμιστοκλής ονόματι, είπεν ότι έάν οί τελευταίοι λόγοι
του χρησμού άνεφέροντο πραγματικώς είς τούς Αθηναίους δέν
θά ήσαν τόσον ήπιοι, άλλά θά ελεγον αώ άθΛια ΣαΑαμΙο> άντί
του «ώ θεία ΣαΛαμίς,Τ) έάν εμελλον οί κάτοικοι ν' άποθάνωσι
πιρί αύτής αγωνιζόμενοι. "Ωστε ή όρθή ερμηνεία είναι, ότι β
θ?ός έχρησμοδότησε ταΰτα διά τούς πολεμίους καί ούχί διά τούς
Αθηναίους. Συνεβούλευε λοιπόν αύτούς νά παρσκευάζωνται προς
ναυμαχϊαν, διότι τοΰτο ήτο τό ξύλινον τείχος. Καί αύτη ή
γνώμη έφάνη προτιμοτέρα καί ύπερίσχυσε τής τών χρησμολό-
γων. Απεφάσισαν λοιπόν οί Αθηναίοι νά παύσωσι μέν τόν προς
τούς Αίγινήτας πόλεμον, νά συμφιλιωθώσι δέ μετά τών βουλο-
μίνων έκ τών άλλων Ελλήνων καί πανδημεί μέ τάς ναΰς
ν' άντιταχθώσι κατά τοΰ έπερχομένου έναντίον της Ελλάδος
βαρβάρου.

Τ^. Αί Οερμ,οπύλα.6 χαϊ το '^ρτεμ.£β&ον.

Οί Έλληνες προητοιμάζοντο νά πολεμήσωσι κατά τοΰ έχθροΰ,
μαθόντες ότι ούτος μετ* άπειρου στρατοΰ ήρχετο κατά τής Ελ-
λάδος. Συνήλθον λοιπόν έν τφ Ίσθμφ είς συμβούλιον, εν ω
υπερίσχυσεν ή γνώμη, ό μέν πεζός στρατός νά φυλάξτρ τήν διά
τών Θερμοπυλών είσβολήν, ό δέ ναυτικός νά πλεύση είς τό 'Αρ-
τεμίσιον (βόρειον άκρωτήριον τής Εύβοιας), διότι αί θερμοπύ-
λαι καί τό 'Αρτεμίσιον είναι πλησίον άλλήλων καί εύκόλως τό
•εν στράτευμα ήδύνατο νά μανθάντρ περί τοΰ έτερου.

Έχουσι δέ τά δύο ταΰτα μέρη ώς Ιζής' έκ τοΰ μέρους τοΰ
θροεκικοΰ πελάγους ή θάλασσα στενοΰται καί σχηματίζει τόν με-
ταξύ τής νήσου Σκιάθου καί τής ήπείρου τής Μαγνησίας πορ-
§μόν. Μιτά δε τό στενόν τοΰτο ερχεται τό 'Αρτεμίσιον, όπερ
είναι αιγιαλός τής Εύβοιας" έκεΐ δί είναι καί ναός τής Αρ-
τέμιδος. , \
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Τών δέ Θερμοπυλών τό μέν πρός δυσμάς τής όδου μέρος εΙνοΜ
δρος άβατον καί άπόκρημνον, έκτεινόμενον μέχρι τής Οίτης,
δέ πρός άνατολάς μέρος είναι θάλασσα καί τενάγη* έν <$έ τη
ιίσόδψ ταύττρ ύπήρχον θερμά λουτρά, τά όποια οί έπιχώριοι
έκάλουν Χύτρους, καί έκεϊ υπήρχε βωμός τοϋ Ηρακλέους. ΤΗτβ
δέ φκοδομημένον τείχος κατά ταύτας τάς είσβολάς,καί κατά τόν
παλαιόν καιρόν ησαν καί πύλαι. Πλησιέστατα δέ τής όδοΰ υπήρ-
χε καί κώμη τις καλουμένη Άλπηνοί* έκ ταύτης δέ οί "Ελλη-
νες έσκέπτοντο νά λαμβάνωσι τάς τοοφάς.

Τό δέ στενότατον μέρος τής είς τήν Ελλάδα εισόδου τ<*.ν-·
της διά τής Τραχϊνος ήτο ήμισυ πλέθρον'" ύπήοχον όμως
καί άλλα μέρη πολύ στενότερα τούτου, ώς τό έμπροσθεν τών
Θερμοπυλών καί τό όπισθεν αύτών. Καί όπισθεν μέν, πρός τ®
μέρος τών Άλπηνών, ή οδός έχώρει μίαν μόνην άμαξαν, Εμπρο-
σθεν δέ, πρός τό μέρος του Φοίνικος2 ποταμού καί πλησίον της
πόλεως Άνθήλης, έπίσης ή όδός ήτο διά μίαν μόνον άμαζαν.

Είς αύτό λοιπόν τό στενόν μέρος τών Θερμοπυλών άπεφάσι-
σαν οί "Ελληνες νά δεχθώσι τόν έχθρόν. Διαλυθέντες λοιπόν έκ
του Ισθμού, έζεστράτευον άλλοι μέν είς τάς Θερμοπυλας πεζή,
άλλοι δέ είς τό Άρτεμίσιον διά θαλάσσης.

73. Τό π»ρά τήν ϊηπιάδα ναυάγιον του
βαρβαρίκοΰ ναυτινιοΰ.

Ό ναυτικός δέ στρατός τοϋ Ξέοξου ορμώμενος έκ τοϋ κόλ-
που τής Θέρμης ένδεκα ήυ,ίρας μετά τήν εκείθεν άναχώρησιν τοϋ

ι. "Εν πλέθρον Ισοδυναμεί πρός ι οο πόδας, ή 3ι σχεδόν μέτρα
γαλλικά. Ή Τραχ'ιν δ' ήτο πόλις ύπό τήν Οίτην.

2. Ό Φοίνιξ ήτο μικρός τις ποταμός πρός νότον τοΰ 'Ασωποΰ,
είς δν καί έξέβαλλε. Σήμερον ή δψις τής χώρας λίαν παρήλλαξε κατά
τά μέρη έκεΤνα. 'Από τοϋ Φοίνικος ποταμού μέχρι τών Θερμοπυλών
ήσαν στάδιοι ι5, ήτοι 277$ περίπου γαλλ. μέτρα· έν τω χώρψ τού-
τφ έκειτο ή πόλις 'Ανθήλη (ή 'Ανθηλή).
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! βασιλέως, καί πλέων προς νότον φθάνει είς τήν Σηπιάδα1, άκρω·
τήριον χτι', Μαγνησίας χώρας.

Μέχρι τοΰ ακρωτηρίου τούτου ό ναυτικός καί μέχρι τών Θερ-
μοπυλών ό πεζός στρατός τών βαρβάρων ουδέν είχε πάθη κα-
^λγ *. Ότε όμως ό ναυτικός στρατός έφθασε καί διενυκτέρευσι
παρά την Σηπιάδα, αίφνης περί τόν όρθρον3, ένφ ητο αιθρία
καί νηνεμία, συνέβη αναβρασμός τις είς τήν θάλασσαν καί έπέ-
πεσε κατά τών Περσών μεγάλη τρικυμία καί άπηλιώτης άνε-
μος σφοδρός, τον όποιον οί κάτοικοι τών μερών εκείνων καλοΰ-
σιν Έλλησποντίαν. Ό άνεμος ούτος κατέστρεψε πλοία πολεμικά
όχι όλιγώτερα. τών τετρακοσίων καί άνθρώπους άναριθμήτους
καί πράγματα πολύτιμα άπειρα. Διήρκεσε δέ ή τρικυμία αύτη
ημέρας τρεις."Οτε δ' Ιπαυσεν ό άνεμος καί είχε στρωθη τό κΰμα,
οί βάρβαροι επλευσαν είς τον Παγασητικόν κόλπον καί προσωρ·
μίσθησαν έντός αύτου είς τάς Άφέτας

Ό Ξέρξης έν <=>εί>ΐΛοπύλα,&ς.

Ό δέ Ξέρξης μετά τοΰ πεζοΰ στρατού πορευόμενος, εφθασεν
ΐίς τήν χώραν 5 τών Μ αλιέων, πλησίον τών Θερμοπυλών, όπου

1. Σ. η π ι ά ς έκαλεΤτο ή άκρα ή επί τοϋ βραχίονοι: τήί ηπείρου, τοΰ
φράσσοντος τόν Παγασητικόν κόλπον προς ανατολάς καί απέναντι
τής νήσου Σκιάθου.

2. Ό "Ηρόδοτος αριθμεί τό στράτευμα του Ξέρξου, τό <*>θάσαν
μέχρι Σηπιάδος καί Θερμοπυλών, είς πέντε εκατομμύρια διακοσίας
δγδοήκοντα τρεΤς χιλιάδας και διακοσίους εϊκοσιν ανθρώπους, συμ-
περιλαμβανομένων καί όλων τών υπηρετών, οί όττοϊοι ύπελογίζοντο ότι ησαν τό ήμισυ τοΰ όλου ποσοΰ. Υπερβολικός ό αριθμός ούτος.

3. Περί τό λυκαυγές,τό 'ξημέρωμα, τήν αύγήν,τά γλυκοχαράγματα.

Ά φέτα ι (ή Άφετα'ι), πόλις καί λιμήν τήο έν Θεσσαλία Μα-

ννησίαί· έτι δέ καί άκρωτήριον αύτης πρός τά δεξιά τοϋ είσπλέον-
Τσς τόν Παγασητικόν κόλπον.

6. Τήν τερί τόν Μ^λιακόν κόΛπον.

Π
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^το ό Ελληνικός στρατός. Ό Ελληνικός στρατός έν Θέρμο·
«ύλαις γενικόν άρχηγόν είχε τόν βασιλέα τής Σπάρτης Λεωνίδαν, όστις μεγίστης άπήλαυεν ύπολήψεως. Ό Λεωνίδας είχε μεθ'
Ιαυτου τριακοσίους έκλεκτούς Σπαρτιάτας, έπειδή οί άλλοι εμει«
ναν έν Σπάρττ) νά έορτάσωσι πρώτον τήν έορτήν τών Καρνείων 4
καί επειτα νά ελθωσι, ρ.ή έλπίζοντες νά τελειώσγ) τόσον γρήγορα
ό έν Θερμοπύλαις πόλεμος.

Έν Θερμοπύλαις, πλήν τών τριακοσίων Σπαρτιατών, ήσαν
περιμένοντες τόν έχΟρόν έκ τών Τεγεατών καί Μαντινέων χίλιοι,
δήλα δή πεντακόσιοι έξ έκατέρων' έκ τού "Ορχομενού τής Αρ-
καδίας εκατόν είκοσι, καί έκ τής λοιπής Αρκαδίας χίλιοι" το-
σούτοι ήσαν έκ τών Άρκάδων. 'Από δετής Κορίνθου τετρακό-
σιοι καί άπό τού Φλιούντος2 διακόσιοι καί έκ τών Μυκηνέων
όγδοήκοντα' ούτοι μέν άπό Πελοποννήσου παρήσαν. Άπό δέ
τής Βοιωτίας ήλθον επτακόσιοι Θεσπιεΐς καί τετρακόσιοι Θη-
βαίοι. Προς τούτοις δέ προσκληθέντες ήλθον καί οί Λοκροί οί
Όπούντιοι πανστρατια, καί χίλιοι έκ τών Φωκέων. Ούτος ήτο
όλος ό έν Θερμοπύλαις ελληνικός στρατός, του ότοίου ήγεΐτο ό
Λεωνίδας ό Λακεδαιμόνιος.

Ό Ξέρξης δ' επεμψε κατάσκοπον Ιππέα, ίνα ιδτ, όπόσοι ήσαν
οί Έλληνες καί τί εκαμνον. Έλθών δ' ό ίππεύς εβλεπεν, ότι
κλλοι μέν έγυμνάζοντο, άλλοι δέ έκτενίζοντο. Ταΰτα βλέπων
έθαύμαζε' παρατηρήσας δέ πάντα άκριοώς, έπέστρεφεν όπιο-»
ήσύχως, έπειδή ούδείς κατεδίωκεν αύτόν, καί ελεγε προς τόν
Εέρξην πάντα όσα είδεν. —

Άκούων ταύτα ό Ξέρξης ένόμιζεν ότι οί "Ελληνες πράττουσ*
γελοία, μή γνωρίζων ότι παρεσκευάζοντο νά θανα.τωθώσιν, άφου

ΐ.ΤάΚάρνεια ήγοντο έν Σττάρτη έϊτΐ έννέα ήιιέρας κατά τόν
Κάρνειον (Αΰγουστον) μήνα πρδς τιμήν ^οϋ Απόλ5 ωνος. Ι'ύ'ίι
(τόν Μεταγειτνιώνα τών Αθηναίων) ήγοντο καί τά 'Ολύμπια,

2. Ό Φλιους ήτο πόλις τής Αργολίδος.



165

θανατώσωσιν όσους άν δυνηθώσιν. Καλέσας δέ τόν Δημάρατο*»
όντα είς τό στρατό—εδον ήοώτα αύτόν, θέλων νά μάθη τό ποιου*
μενον ύπό τών Λακεδαιμονίων. Εκείνος δέ είπε* αμέ ήκουσας
σκαί πρότερον, ότε έζεκινοΰμεν εναντίον τής Ελλάδος, περί τών
«ανδρών τούτων άκουσας δε έγέλασας μέ έμέ, όστις ελεγον πώ|
«εβλεπον ότι θά έκβώσι τά πράγματα ταΰτα" έγώ, ώ βασιλευ,
«προσπαθώ πάντοτε νά λέγω τήν άλήθειαν ένώπιόν σου. Άκου·
ίσον δέ καί νυν. Οί άνδρες ούτοι ήλθον νά πολεμήσωσι καθ*
«ήμών περί τής εισόδου, καί είς τοΰτο παρασκευάζονται. Διότι
«ή συνήθεια αύτών εχει ούτω" όταν μέλλωσι νά κινδυνεύσωσ*
«περί τής ζωής των, τότε τάς κεφαλάς κοσμούνται.Ήξευρε δέ,
:*έάν νικήσης τούτους καί τούς μένοντας έν Σπάρτη, ότι ούδέν
άλλο έθνος ανθρώπων υπάρχει, ώ βασιλεΰ, τό όποιον θά τολ-
«μήση νά έγείρη χείρα κατά σοΰ' διότι τώρα πορεύεσαι κατά
«βασιλείου καί πόλεως καλλίστης τών έν Ελλάδι καί κατ' άν·
«δρών άριστων.» Είς τόν Ξέρξην όμως έφαίνοντο πολύ απί-
στευτα τά λεγόμενα καί ήρώτα έκ δευτέρου τον Δημάρατον τίν»
τρόπω, τοσούτοι όντες, θκ πολεμήσωσι προς τόν έαυτοΰ στρα-
τόν. Ό δε είπεν" «ώ βασιλεΰ, νά μέ μεταχειρισθης ώς άνδρα
«ψεύστην, άν ταΰτα δέν έκβώσιν είς σέ, όπως έγώ λέγω.»

Ταΰτα λέγων ό Δημάρατος δεν επειθε τόν Ξέρξην, όστις άφήκι
νά παρέλθωσι τέσσαρες ήμέραι, έλπίζων ότι έζάπαντος οί Έλ-
ληνες θά φυγωσιν.

Τήν πείΛττην δέ, επειδή δέν άνεχώρουν, άλλ' έφαίνοντο είς
αύτόν ότι έμενον έζ αναίδειας καί ανοησίας, έθυμώθη καί άπέ-
στειλεν εν αέρος τοΰ στρατού του νά συλλάβη καί νά φέρη αύ-
τους ένώπ-.ον του" οί Έλληνες όμως άντέστησαν γενναίως, φο-
νεύοντες τολλούς καθ' όλην τήν ήμέραν.

Μετά ταΰτα έστάλησαν κατά τοι ' "Ελλήνων οί Πέρσαι εκείνοι,
τους όποιους ό βασιλεύς έκάλει άθαι άτους 1 καί τών όποιων ήρ-

ι. Τό σώμα τών άθανάτ^ν άπετελεΤτα Ικ δέκα χιλιάδων 4*—.



166

£ΐν ό Ύδάρνης. "Ηλπιζε δέ ό βασιλεύς ότι ευκόλως ούτοι θα
κατέβαλλον τούς Έλληνας. Άλλ.ά και ούτοι, ώς συνεπλάκη*
•αν μετά τών Ελλήνων, ούδέν περισσότερον κατώρΟωσαν τών
πρότερον σταλέντων, άλλά τά αύτά, διότι καί είς στενότατον
μέρος έμάχοντο καί δόρατα μετεχειρίζοντο βραχυτερα τών ελ-
ληνικών καί πλήθος πολύ δεν ήδύναντο νά μεταχειρισΟώσιν.^

Οί δέ Λακεδαι-
μόνιοι εμάχοντο
άξιολογώτατα,
δείξαντες τί δύ-
νανται άνδρες έζ-
ησκημέν οι έναν-
τίον μή ίζησκη-
μενων. Στρέφον-
τες τά νώτα εοευ-
γον δήΟ = ν ολοι
ομού* οί δέ βάρ-
βαροι βλε'ποντες
ελληνε-γ πολεμιγται αύτούς φεύγοντας

Ιπήρχοντο κατ' αύτών μετά βοής καί πατάγου' οί δέ Λακε-
δαιμόνιοι, άμα κατεφθάνοντο ύπό τών βαρβάρων, ύπεστρεφον
κατ' αύτών καί τότε κατέβαλλον πλήθος Περσών άναριΟμητον'
{πιπτον δέ τότε καί έξ αύτών τών Σπαρτιατών ολίγοι. Επειδή
δ* οί Πέρσαι μέ όλας των τάς προσπαθείας, καί κατά τάγματα
*αί κατ' άλλους τρόπους επιτιθέμενοι, δέν ήδύναντο να κατα.-
λάβωσιν ούδέν μέρος τοΰ στενού, επέστρεφαν οπίσω. Κατά τάς
έφόδους ταύτας τής μάχης λεγεται ότι ό βασιλεύς θεωρών άνε-

λεκτών άνδρών, έκαλεΤτο δ' ούτω έπειδή άν Ιί αύτών άπέθνη-
ακεν ή ήσθένει άμέσακ άντικα9ίστατο ύπό άλλου ανδρός, καί οΰτω
βύτε περισσότ:ροι ούτε άλιγώτεροι τών δέκα χιλιάδων έγίνοντο.
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τινάχθη τρις έκ του θρόνου, φοβηθείς περί του στρατού του. Καί
κατ* έκείνην μέν τήν ήμέραν τοιουτοτρόπως ήγωνίσθησαν. Τήν
I* Ιπομένην οί βάρβαροι, άφοΰ ήρχισεν ή μάχη, ουδέν καλλί-
τερον της προτεραίας κατώρθωσαν άναγκασθέντες ν' άποχωρή·
σωσιν έκ δευτέρου.

ΊΙ προδοσεα τοϋ Έφεάλτου.
Τό τέλος τής έν Οερμ.οπύλαες μάχης.

Ένφ δέ ό βασιλεύς εύρίσκετο είς άπορίαν τί νά πράζϊ), Ε-
φιάλτης ό υίός τοΰ Εύρυδήμου, άνήρ Μαλιεύς, έλφΚζων νά λάβϊ)
μεγάλα δώρα παρά τοΰ βασιλέως, ήλθεν είς αύτόν καί έφανε-
ρωσε τήν άτραπόν, ή όποια, έντελώς άγνωστος ούσα είς τούς
Πέρσας, Ιφερε διά τοΰ δρους είς τάς Θερμοπύλας, όπου έφυ-
λαττον οί Έλληνες.

Ό Ξέρξης δέ εύχαριστηθείς έκ τών υποσχέσεων τοΰ Έφιάλ-
του επεμψεν άμέσως τόν Ύδάρνην μετά τών άθανάτων. Έξε-
κίνησε δέ ούτος περί λύχνων άφάς1 έκ τοΰ στρατοπέδου καί (οδοι-
πόρε ι όλην τήν νύκτα, εχων προς τά δεξιά μέν τά όρη τών Οί«
ταίων, προς τ* άριστερά δέ τά τών Τραχινίων. Μόλις δέ ήρχιζε
νά διαφαίνηται ή ήώς 2 έφθασαν είς κορυφήν τινα τοΰ όρους. Είς
την κορυφήν δέ ταύτην τοΰ όρους έφρούρουν χίλιοι όπλΐται Φω·
κεΐς, προς φύλαξιν τής χώρας των καί φρούρησιν τής άτραποΰ.

Νηνεμίας δέ ούσης, οί Φωκεϊς ήκουσαν τόν ψόφον3, όστις έγί-
νετο έκ τών ύπό τούς πόδας τών έχθρών ύποκεχυμένων φύλλων,
άτινα είχον πέσγ έκ τών δρυών,έπειδή τό όρος όλον ήτο δασώδες.
Έκ τού ψόφου τούτου νοήσαντες αύτούς οί Φωκεΐς, άνηγέρθη-

1. "Οταν άναπταν τά <}>ώτα, μόλις ένύκτωσεν.

2. Νά γλυκοχαράζη.

3. Τόν θόρυοον τόν Ιδιάζοντα είς τά ξηρά φύλλα.



βαν ταχέως καί ώπλίζοντο' ά υ. ίσως δέ καί οί βάρβαροι παρήσαν.
Ώς δέ

είδον άνδρας ένδυομένους δ—λα, ήπόρη σαν διότι, ένφ
ήλπιζον νά μή φανή ουδέν έμπόδιον, αίφνης νυνήντησαν στρα·
τόν. Τότε ό Ύδάρνης καταφοβηθείς, μήπως οί Φωκεΐς είναε
Λακεδαιμόνιοι, ήρώτησε τόν Έφιάλτην ποίου έθνους στρατός
ήτο ούτος" μαθών δέ ακριβώς, παρέτασσε τούς Πέρσας ώς είς
μάχην. Οί δέ Φωκεΐς τοξευόμενοι ακαταπαύστως έτράπησαν είς
φυγήν, ίνα όχυρωθώσιν είς τήν κορυφήν τοΰ όρους καί πολεμή*
σωσι μέχρι θανάτου, έπειδή ένόμιζον ότι ή έ'φοδος τών βαρβά-
ρων έ'γεινε κατ' αύτών κυρίως. Καί ούτοι μέν ταΰτα έφρόνουν'
οί δέ μετά τοΰ Έφιάλτου καί 'Υδάρνου Πέρσαι περί τών Φω·
κέων μέν ούδόλως έφρόντιζον, κατέβαινον δέ μετά ταχύτητος
τό όρος.

Οί δέ φυλάττοντες τάς Θερμοπύλας "Ελληνες, μαθόντες τήν
περικύκλωσιν τών Περσών, τινές ρ.έν, συσκεφθέντες μετά τών
άλλων, έκριναν καλόν ν' άναχωρήσωσιν, άλλοι δέ όμοΰ μέ τόν
Λεωνίδαν, ήτοιμάσθησαν νά μείνωσιν αύτοΰ. Οί ρ.είναντες ήσαν
οί τριακόσιοι Σπαρτιάται, μετ' αύτών δέ καί επτακόσιοι θε·
σπιεΐς, μείναντες έκουσίως, καί τετρακόσιοι Θηβαίοι, κρατη-
θέντες ύπό τοΰ Λεωνίδου διά τής βίας" οί δ' άλλοι άπεμακρύνθη-
σαν ύπό τοΰ Λεωνίδου, ίνα μή θυσιασθώσιν άνωφελώς.

Ό δέ Ξέρξης, άφοΰ έκαμε σπον

δάς άνατέλλοντος τοΰ ήλίο^
ίφώρμησεν έκ τοΰ έτερου μέρους άμα ήνοιξε καλά ή ήμέρα, διότι
ούτω είχε συνεννοηθη πρότερον μετά τοΰ Έφιάλτου. Άφοο
δ' έπλησίασαν οί περί τον Ξέρξην βάρβαροι συνεπλάκησαν πρός
τούς περί τόν Λεωνίδαν "Ελληνας, οΐτινες, μόνην έξοδον έχοντες
τόν θάνατον, ήδη πολλφ μάλλονή κατ' άρχάς άντεπεξήλθον είς
τό εύρυτερον μέρος τοΰ αύχένος. Τότε δέ, άφοΰ έγεινε συμπλοκή
έξω τών στενών, έπιπτον πολλοί κατά τό πλήθος έκ τών βαρ-
βάρων διότι όπισθεν αύτών οί αξιωματικοί κρατούντες μάστιγα^
ΐμράπιζον πάντα άνδρα, πάντοτε είς τα πρόσω παροτρύνοντε<
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«ύτούς. Πολλοί μεν λοιπόν έζ αύτών είσέπιπτον είς τήν θάλασ·
«αν καί έπνίγοντο, πολλοί δ'ετι περισσότεροι κατεπατοΰντο ζών·
τες ύπ* αλλήλων· ούδείς δ' εδιδε προσοχήν είς τούς άποθνήσκον·
τας. Οί δέ "Ελληνες, γνωρίζοντες τόν μέλλοντα νά γείνη είς
βντούς θάνατον υπό τών ερχομένων Ικ του όρους, εδειζαν όσην
ί^ύναντο μεγίστην άνδρείαν κατά τών βαρβάρων, καταφρονοΰν-
τες τής ζωής των καί λυσσωδώς είς τόν όλεθρον εμπίπτοντες.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΣ ΜΑΧΗΣ

Τότε τά μέν δόρατα τών περισσοτέρων έζ αύτών είχον θραυ-
«θη, έφόνευον δέ τούς Πέρσας μέ τά ζίφη. Έν ταύτη τη συμ·
πλοκή πίπτει ό Λεωνίδας, δειχθείς άνήρ γενναιότατος, καί ετεροι
μετ' αύτου ονομαστοί έκ τών Σπαρτιατών. Έκ δέ τών Περσών
πίπτουσι καί άλλοι μέν πολλοί καί ονομαστοί, μεταζύ δέ αύτών
καί δύο παίδες τοΰ Δαρείου, ό Άβροκόμης καί ό Ύπεράνθης,
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αδελφοί του Ξέρξου. Περί τον νεκρόν δέ του Λεωνίδου Ιγί-
νετο συνωθισμός πολύς Περσών τε καί Λακεδαιμονίων, μέχρις
ού οί Έλληνες διά τής ανδρείας των έπιτηδείως άνέλαβον αύ-
τόν καί ετρεψαν τούς ενάντιους τετράκις είς φυγήν. Χ

Ή πάλη δέ αύτη έξηκολούθει μέχρις ού οί μετά τοΰ Έφιάλ-
του έφθασαν. Ώς δέ οί "Ελληνες ειδον τούτους έλθόντας, ύπε-
χώρουν οπίσω είς τό στενόν μέρος τής όδοΰ, καί περάσαντε^
τό τείχος έτοποθετήθησαν έπί τοΰ έντός τοΰ τείχους,καί πλησίον
τής εισόδου, λόφου πάντες όμοΰ οί άλλοι, πλήν τών Θηβαίων.
Έν τούτω τω χώρω, ένώ ήμύνοντο
μέ μαχαίρας, όσοι έζ αύτών είχον
άκόμη, καί μέ τάς χείρας καί μέτά
στόματα,τόύς κατεκάλυψαν οί βάρ-
βαροι διά τών βελών,άλλοι μέν συγ-
χώσαντες τό όχύρωμα καί κατά
μέτωπον έπιτεθέντες κατ* αύτών,
άλλοι δέ περικυκλώσαντες αύτούς
πανταχόθεν.

Τών Λακεδαιμονίων δέ καί τών
θεσπιέων τοιούτων δειχθέντων, ό-
μως λέγεται ότι εδείχθη άνήρ άρι- τοεον και βελοε
στος ό Σπαρτιάτης Διηνέκης. Ούτος, πριν ή συμπλακώσιν οί
Έλληνες προς τούς Μήδους, μαθών παρά τίνος Τρα^ινίυυ, ότι
οί βάρβαροι είναι τοσούτοι κατά τό πλήθος, ώστε άποκρύπτουσν
τόν ήλιον ύπό τοΰ πλήθους τών βελών των οπόταν τοζεύωσι,
λέγουσιν ότι δέν έζεπλάγη έπί τούτοις, άλλ' είπε μετ' αδιαφο-
ρίας, ότι άγαθάς ειδήσεις άγγέλλει είς αύτούς ό Τραχίνιος φίλος,
διότι Ιάν άποκρύπτωσιν οί Μήδοι τόν ήλιον θά γείνν) προς αύ-
τούς ή μάχη ύπό σκιάν καί όχι έν ήλίψ. Τούτους καί άλλους
•ταρομοίους λόγους λέγουσιν ότι άφησεν είς άνάμνησιν Διηνέκης
£ Λακεδαιμόνιος.



ΕΛΛΗΝ ΟΠΛΙΤΗΣ

Μνριάΰιν ποτε ττ\δε τριηκοβιαίζ εμάχοντο
έκ Πελοποννήσου χιλιάδες τετορες.
*Ητοι· Ένταϋ&α εμάχοντό ποτε κατά τριακοΰίων
ΐέϋβαρες χιλιάδες Πελοποννησίων.

Ιδιαιτέρως δέ διά τούς Σπαρτιάτας έγράφη το έξής'

ξδΓν', άγγελλειν Αακεδαιμονίοις ότι τγιδε
κείμενα τοις κείνων ρήμαθι πει&όμενοι.

Προς τιμήν δέ τών ταφέντων αύτόθι, ενθα Ιπεσον, χαϊ (χΗΐ
νβν οΐτινες έφονεύθησαν, πριν άκόμη άναχωρήσωσιν οί
&εων(δου άπομακρυνθεντες, έγράφη το εξής έπίγραμμ®·



ελλην οπλιτησ

Λέγεται δέ ότι δύο έκ τούτων τών τριακοσίων , ΐ

I. Τό διά τούς Σπαρτιάτας γραφέν έπίγραμμα δύναται ν* ά^ο»
ώς έ£?]ς είς τήν δημώδη ποίησιν :
Έσύ διαδάτη 'π' άπερνας 'πές είς τή Σπάρτη κάτου
είμαστε θαμμένοι έδώ, πιστοί 'ς τό θέληκά νης

V "Αγγειλον, ξένε, είζ τήν Λακεδαίμονα, οχι ίιπαϋΦ*
βϋρομεν χάφον, πιβτοί είς τονζ πατρίου ζ δεβμούί
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4 Αριστόδημος, ένφ ήδύναντο νά σωθώσιν, έπειδή είχον λάβη
ύπό τοΰ Λεωνίδου τήν άφεσιν έκ τοΰ στρατοπέδου ώς πάσχον-
τες τούς οφθαλμούς, δέν συνεφώνησαν νά πράζωσι τοΰτο. Άλλ'
ό μέν Εύρυτος,μαθών τήν περικύκλωσιν τών Περσών,έζήτησε τά
όπλα του καί ενδυθείς αύτά είπεν είς τόν είλωτά του νά όδηγήση
αύτόν έίς τούς μαχομενους. Τούτου γενομένου, ό μέν εΓλως εφυγεν
ό δέ Εύρυτος είσπεσών είς τό μαχόμενον πλήθος έθανατώθη.

Ό δέ Αριστόδημος έκ μικροψυχίας εμεινεν. Έπιστρέψας δέ
είς Λακεδαίμονα είχεν όν«ιδος καί άτιμίαν. Ουδείς έκ τών Σπαρ-
τιατών ούτε πΰρ ν_'άνάψη εδιδεν είς αύτόν, ούτε συνωμίλει μετ*
αύτοΰ* ώνομάζετο δέ ό λειποτάκτης Αριστόδημος. Βραδύτερον
όμως έν τη έν Πλαταιαΐς μάχη αγωνισθείς καί πεσών ανδρείως
έζήλειψε τήν κατ' αύτοΰ μομφήν____

Οί δέ Θηβαίοι, τών όποιων έστρατήγει ό Λεοντιάδης, ένόσ^»
μέν ήσαν μετά τών Ελλήνων, έμάχοντο έζ ανάγκης κατά του
«τρατοΰ τοΰ βασιλέως* ότε δέ είδον ότι ύπερίσχυον οί Πέρσαι,
τότε, ένφ οί μετά τοΰ Λεωνίδου "Ελληνες εσπευδον είς τόν λό-
φον, οί Θηβαίοι άποσχισθέντες τούτων προέτεινον τάς χείρας καί
έπλησίαζον προς τούς βαρβάρους, λέγοντες τόν άληθέστατον τών
λόγων, ότι καίμηδίζουσι καί μεταζύ τών πρώτων εδοσαν είς τόν
βασιλέα γήν τε καί ύδωρ, άναγκασθέντες δέ ήλθον είς τάς Θερ-
μοπύλας καί ούδόλως πταίουσιν είς τήν καταστροφήν, ή όποία
ίγεινεν είς τόν βασιλέα. Ταΰτα δέ λέγοντες έσώθησαν, διότι ειχον
μάρτυρας τών λόγων τούτων καί τούς Θεσσαλούς. Δέν εύτύχησαν
Ομως καθ' όλα,διότι,ώς συνέλαβαν αύτούς οί βάρβαροι έλθόντας,
τινάς μέν έφόνευσαν προσερχομένους άκόμη, τούς δέ περισσοτέρους
έζ αύτών κατά διαταγήν τοΰ Ξέρζου εστιζον 1 στίγματα βασι-
λικά, άρχίσαντες άπό τοΰ στρατηγού Λεοντιάδου. Οί μέν λοιπύν

1 I. Έστιγμάτιζον, έσημάδευον, Ιδίως είς τό μέτωπον, μέ σφραγίδα,
^τις Εφερεν ή τό όνομα τοΰ βασιλέως, ή άλλο τι τοιούτον βασιλικό*
•ημεΤον (οία είναι νΰν τά έθνόσημα).
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•ΐρΐ τάς Θερμοπύλας "Ελληνες τοιουτοτρόπως ήγωνίσθησαν-

Ό δέ Ξέρξης καλέσας τόν Δημάρατον ήρώτα ώς έξής* «Δη-
«μάρατε, είσαι άνήρ αγαθός. Συμπεραίνω δέ τούτο έκ της
«φιλαληθείας σου* διότι όσα είπες απέβησαν ούτω. Τώρα δι
«είπε μοι πόσοι τινές είναι οί λοιποί Λακεδαιμόνιοι, καί έκ
«τούτων όπόσοι είναι τοιούτοι είς τά πολεμικά, ή άν είναι όλοι.»
Ό δέ Δημάρατος ειπεν αΤΩ βασιλεΰ, τό πλήθος τών Λακε-
«δαιμονίων είναι πολύ καί αϊ πόλεις τών πολλαί' εκείνο δέ τό
«όποιον θέλεις νά ρ.άθτρς καλώς, θά τό μάθης. Έν τη Λακε-
«δαίμονι ύπάρχει ή Σπάρτη, ή όποια είναι πόλις όκτακισχι-
«λίων ανδρών περίπου* ούτοι δέ πάντες είναι όμοιοι πρός τούς
«ενταύθα πολεμήσαντας* οί άλλοι δέ Λακεδαιμόνιοι δέν είναι
«μέν όμοιοι πρός τούτους, είναι όμως άνδρεΐοι.» Τότε έπανέ-
λαβεν ό Ξέρξης" «Δημάρατε, τίνι τρόπω θά έπικρατήσωμεν τών
«ανδρών τούτων εύκολώτατα ; ελα έξηγοΰ' διότι σύ γνωρίζεις τά
* διανόημα τα αύτών, έπειδή ύπήρξας βασιλεύς των.»

Ό δέ Δημάρατος άπήντησεν αΤΩ βασιλεΰ, έπειδή μέ συμ-
βουλεύεσαι προθύμως, είναι δίκαιον έγώ νά σοι ειπώ τήν άρί-
«στην συμβουλήν. Πέμψον τριακοσίας ναΰς κατά τής Λακω-
«νικής ^ώοας. Υπάρχει δέ πλησίον αύτής νήσος καλούμενη Κύ-
«θηρα, περί τής οποίας ό Χίλων, άνήρ παρ* ήμΐν σοφώτατος
«γενόμενος, είπεν ότι ρ-εΐζον κέρδος θά ήτο είς τούς Σπαρτιά-
«τας έάν κατεβυθίζετο είς τήν θάλασσαν μάλλον ή νά ύπερέχη
ι αύτής, διότι πάντοτε ύπώπτευεν ότι έξ αύτής δυνατόν νά συμβη
«τοιοΰτόν τι, όποιον έγώ σοι λέγω νά πράξης, δχι διότι προε-
«γίνωσκε τήν σήν έκστρατείαν, άλλά διότι έν γένει έφοβεϊτο
«έκστρατείαν ανδρών. Έκ ταύτης τής νήσου ορμώμενοι άς φο-
«βίζωσι τούς Λακεδαιμονίους. "Εχοντες δέ ούτω αυτοί Ι'διον
«πόλεμον, δέν θά βοηθήσωσι τήν άλλη ν Ελλάδα κυριευομε'νην
«ύπό τοΰ πεζού στρατού σου. Καταδουλ.ωθείσης δέ τής άλλης
«Ελλάδος, ή Λακωνική μόνη αποβαίνει ασθενής. Έάν δέ δέν



ιπράξης ταΰτα, περίμενε τά έξης νά σοι συμβώσιν' ή Πελο-
«πόννησος έχει ίσθμόν στενόν- έν τούτα) τφ τόπω συνελθόντες
«οί Πελοποννήσιοι πάντες θά συνομόσωσι κατά σου, καί περί·
«μενε άλλας μάχας έναντίον σου ίσχυροτέρας τών γενομένων.
«Έάν όμως πράξης έκεϊνο, όπερ σοι είπον, τότε άμαχητί καί
«ό ισθμός ούτος καϊ αί πόλεις θά παραδο6ώσιν.»

Μετά ταΰτα ο Άχαιμένης, άδελφός του Ξέρξου καί στρατη-
γός τοΰ ναυτικοΰ. στρατοΰ, παοατυχών είς τήν συνδιάλεξιν καί
φοβηθείς μή πει>;9η ϋ Ξέρξης νά πράξη ταΰτα, λέγει· αΤΩ βα-
«σιλεΰ, βλέπω 0Ή. παραδέχεσαι τούς λόγους άνθρωπου, όστις
«φθονεί τήν εύτυχίαν σου κ<*\ προδίδει τά σά πράγματα. Έάν
«δέ είς τάς παρούσας περιστάσεις, καθ' άς έναυάγησάν τετρακό-
«σιαι νήες, άποπέμψης έκ τοΰ στρατοπέδου άλλας,τριακοσίας
«νά περιπλεύσωσι τήν Πελοπόννησον, οί άντίπαλοι γίνονται άξιό-
«μαχοι σοΰ, ένώ, συνηθροισμένος ών ό ναυτικός στρατό^ γίνεται
«δυσκαταγώνιστος, καί οί έχθροΐ δέν θά γείνωσιν αξιόμαχοι σοΰ,
«καί όλος ό ναυτικός στρατός θά βοηθήση τόν πεζόν καί ό πε·
«ζός τόν ναυτικόν, όμοΰ ποοευόμενος. Έάν δέ διασπάσης τόν
«πεζόν καί τόν ναυτικόν στρατόν, ούτε συ θά είσαι είς εκείνους
«χρήσιμος ούτε έκεϊνοι είς σέ.»

Ό δέ. Ξέρξης άπαντ^ τά έξή;· « Άχαίμενες, μοί φαίνεσαι ότι
«όμ,ιλεΐς όρθώς καί θά ποάΕω ώς λέγεις. Ό Δημάρατος δέ λέ·
«γει μέν όσα νομίζει ότι είναι άριστα εις έμέ, ή γνώμη του όμως
«νικάται ύπό της σης. Διατάττω δέ τοΰ λοιποΰ νά μή κακολο·
«γώσιν είς τό έξης τόν Δημάρατον, όστις είναι ξένος μου.»

Ταΰτα ειπών ό Ξέρξης,διήρχετο διά μέσου τών νεκρών καί έθ?ώ·
ρειαύτούς' τήν δέ κεφαλήν τοΰ Αεωνίδου διέταξε νά κόψωσι καί
νά περάσωσιν είς πάσσαλον. Γόσον μέγα πάθος ειχε κατ' αύτου!

ι*.
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ΟΥΡΑΝΙΑ

Τά περί τό Άφτεμέαιον*

ναυτικός στρατός τών Ελλήνων είχε πλεύση ιίς τό
τεμίσιον τής Εύβοιας. Συνεκρότουν δέ αύτόν διακόσια έβδομη·
«οντα καί εν πολεμικά πλοία καί έννέα πεντηκόντοροι. Έκ τ4ν
πολεμικών πλοίων τά εκατόν εικοσιν Ιπτά ήσαν Αθηναϊκά, τά
δέ λοιπά διαφόρων άλλων πόλεων.

Οί Πλαταιεΐς, άν καί ήσαν άπειροι της ναυτικής, έπεβιβά·
σθησαν είς τάς ναύς τών Αθηναίων μετά θάρρους καί προθυ*
μίας, ίνα μετ' εκείνων πολεμήσωσι κατά τοΰ έχθροδ. «-.«■»
Οί Κορίνθιοι παρείχαν τεσσαράκοντα ναΰς, οί δέ Μεγαρείς
είκοσιν. Καί οί Χαλκιδεΐς δ' έπλήρουν είκοσι ναΰς, τάς όποιας
παρεΐχον είς αύτούς οί Αθηναίοι, οί δέ Αίγινήται έπλήρουν δέκα
οκτώ, οί Σικυώνιοι δώδεκα, οί Λακεδαιμόνιοι δέκα, οί Έπι·
δαύριοι οκτώ, οί Έρετριεΐς έπτά, οί Τροιζήνιοι πέντε, οί Στυρεΐς
δύο καί οί Κεΐοι δύο ναΰς καί δύο πεντηκοντόρους. Έπεβοήθουν
δέ προς τούτοις καί οί Λοκροί οί Όπούντιοι εχοντες έπτά πεν·
τηκοντόρους. Τήν γενικήν στρατηγίαν δέ είχεν ό Σπαρτιάτης
Εύρυβιάδης, διότι οί σύμμαχοι τοΰτον ήθέλησαν στρατηγόν καί
ούχί τούς Αθηναίους. Ούτοι, άν καί κατ* αρχάς είχεν έπιτραπ^
εις αύτούς ή ήγεμονία, όμως ύπεχώρησαν χάριν της κοινής σω«
τηρίας τών Ελλήνων.



Ός δέ οί Έλληνες

άπό του Αρτεμισίου ειδον άπέναντι είς
τάς Άφέτας τάς βαρβαρικάς ναΰς, ότι ήσαν πολλαΐ καί άπασαι
κλήρεις στρατού, έφοβήθησαν και έσκέπτοντο νά φύγωσιν άπό
τοΰ Αρτεμισίου είς τά ένδότερα τής Ελλάδος. Νοήσαντες δέ
οί Εύβοεΐς, ότι έσκέπτοντο ταΰτα, παρεκάλουν τόν Εύρυβιάδην
νά προσμείντρ ολίγον χρόνον, μέχρις ού φέοωσι τά τέκνα καί τούς
οικείους των είς μέρος άσφαλές. Έπειδή δέ δέν επειθον αύτόν,
μεταβάντες προς τόν στρατηγόν τών Αθηναίων Θεμιστοκλέα,
πείθουσιν αύτόν κρυφίως διά τριάκοντα ταλάντων νά μείνη ό
στόλος καί νά ναυμαχήση προ τής Εύβοιας.

Ό δέ Θεμιστοκλής, ίνα κρατήστ) τούς Έλληνας έκεϊ- δίδει
έκ τών τριάκοντα ταλάντων είς τόν Εύρυβιάδην πέντε, ώς αν.
Ιδιδε ταΰτα έξ ιδίων του, καί ούτω μεταπείθει αύτόν. Έπειδή
δέ έκ τών άλλων έθορύβει μόνος ό τών Κορινθίων στρατηγός νΑ-
δείμαντος, λέγων ότι θ' άποπλεύσγι άπό τοΰ Αρτεμισίου, ό Θε·
μιστοκλής είπεν: «"Οχι δέν θά μας έγκαταλείψης σύ, έπειδή έγώ
«θά σοι δώσω δώρα μεγαλείτερα ή όσα ήθελε πέμψτρ είς σέ ό βα-
«σιλεύς, έάν άφινες τούς συμμάχους.» Ταΰτα δέ λέγων, πέμπει
άμέσως είς τό πλοΐον τού Αδειμάντου τρία τάλαντα άργυρίου1.
Ούτοι λοιπόν θαμβωθε'ντες διά δώρων άνεπείσθησαν τών δέ Εύ-
βοέων εγεινεν ή χάρις, καί ό Θεμιστοκλής αύτός έκέρδισε, διότι
είχε τά λοιπά τάλαντα, χωρίς νά γνωρίζη τις τοΰτο.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν εμειναν έν τη Εύβοί^ καί έναυμάχη-
σαν. Έγεινε δέ ή ναυμαχία ώς έξής' άφοΰ οί βάρβαροι ?<ρθα·
σαν προ τής δείλης είς.τάς Άφέτας είδον τάς ολίγας έλληνικάς
*αΰς, περί τών οποίων καί πρότερπν έγνώριζον, ότι έναυλόχουν*

1. Τό ΕύβοΤκόν «τάλαντον άργυρίου» ήτο Ισοδύναμον ττ^ός πεντή-
κοντα δύο μνας, ήτοί πέντε χιλιάδας διακοσίας δραχμάς. Ωστε τρία
τάλαντα άργυρίου Ισοδυνάμουν πρός δέκα πέντε χιλιάδας καί ίΕακο-
σίας δραχμα^

2. Ν α υ λ ο χ ώ = παρα^υλάττω μέ ναΰν τόν έχθρόν, ίνα έπιτεθώ
ίατ' αύτοΰ.
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«ερί τό Άρτεμίσιον" ίδόντες δ' αύτάς ήσαν πρόθυμοι να έφορ·
μήσωσιν, ίνα τάς συλλάβωσιν, έάν δυνηθώσιν. Έπειδή όμως
ύπώπτευον μήπως οί "Ελληνες, ίδόντες αύτούς, έάν έλθωσιν {χ
τών έμπροσθεν, τραπφβτν είς φυγήν, έμηχανεύθησαν τά έξής"
χωρίσαντες διακοσίας έξ $λων τών νηών ,^εριέπεμπον αύτάς έξω-
θεν Σκιάθου, μή ιδωσιν αύτάς οί πολέμιοι, ότι περιέ-
πλέον τήν Εύβοιαν" δΐηυθύνοντο δέ αί νήες αύται πρός τόν Κα-
φηρέα καί τόν Γεραιστόν, ίνα έκεΐθεν είσέλθωσιν είς τόν Εδρι-
πον καί ούτω περικυκλώσωσιν άμφοτέρωθεν τούς "Ελληνας. Δέν
έσκόπουν δέ οί βάρβαροι νά έπιτεθώσι κατά τών Ελλήνων τήν
ήμέραν έκείνην ούδέ πριν ή φανη είς αύτούς τό σύνθημα παρά
τών περιπλεόντων, ότι έφθασαν. Αύτομολήσας δέ τις κρυφίως
μέ πλοΐον έκ τού ναυτικού τών Περσών πρός τούς Έλληνας,
άνήγγειλεν είς τούς στρατηγούς τό τε ναυάγιον πώς έγεινε καί τάς
περιπεμφθείσας τών νηών περί τήν Εύβοιαν. Τούτο δ' άκούσαν-
τες οί Έλληνες συνήλθον είς -συμβούλιον καί άπεφάσισαν, κατά
τήν γνώμην του Θεμιστοκλέους, νά έπιτεθώσι κατά τών έχθοών
μεθ' όλου τού στόλου των μετά τό μεσονύκτιον. Μετά δέ τούτο,
έπειδή ουδείς έπέπλεεν έναντίον των, περί τήν έσπέραν έπέπλεον
αύτοί πρώτοι κατά τών βαρβάρων, θέλοντες νά δοκιμάσωσι πώς
έμάχοντο.

Βλέποντες δέ τούς "Ελληνας οί στρατιώται καί οί στρατηγοί
του Ξέρξου έπιπλέοντας μέ ολίγας ναύς έθεώρησαν αύτούς πολύ
άνοήτους καί άνήχθησαν είς τό πέλαγος καί αύτοί, έλπίσαντες ότι ευκόλως θά συλλάβωσιν αύτούς, έπειδή εβλεπον ότι αί μέν
νηες τών Ελλήνων ήσαν όλίγαι, αί δέ ίδικαί των καί κατά τόν
αριθμόν πολύ περισσότεραι καί κατά τόν πλοϋν ταχύτεραι. Τοι-
αύτην δέ πεποίθησιν έχοντες προσεπάθουν νά περικυκλώσωσι τούς
Έλληνας.

Ώς δέ έδόθη είς τούς Έλληνας τό σημεΐον τής μάχης, πρδ-
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τον μεν στρέψαντες τάς πρφρας1 κατά τών βαρβάρων έσχημά-
τισαν κύκλον μέ τάς πρύμνας8 είς το μέσον* δεύτερον δέ, δοθέν·
τος σημείου,ήρχισαν τήν μάχην. Κυριεύουσι δ' έν ταύτη τη ναυ-
μαχία τριάκοντα ναύς τών βαρβάρων τό δ' αποτέλεσμα της
μάχης εμεινεν άμφίβολον, διότι έπελθοΰσα ή νύζ διέλυσε τούς
αγωνιζόμενους. Και οί μεν Έλληνες άπέπλεον είς τό Άρτεμί·
•ιον, οί δέ βάρβαροι είς τάς Άφέτας, άγωνισθέντες πολύ διαπύ-
ρως ή ώς ήλπιζον.^ ' .........

Ώς δ' εγεινε νύζ (ήτο δέ τότε περί τά μέσα του θέρους)*
Ιπεσε ραγδαία βροχή διαρκέσασα όλην την νύκτα καί σκληραί
βρονταί ήκούοντο άπό τοΰ Πηλίου όρους. Ούτω δέ πεφοβισμένον
οί βάρβαροι διήλον τρομεράν νύκτα. Είς δέ τούς διαταχθέντας
νά περιπλεύσωσι τήν Εύβοιαν, ή αύτη νύζ ύπηρζε κατά τοσοδ-
τον άγριωτέρα, καθόσον κατέλαβεν αύτούς είς τό πέλαγος* το
δέ τέλος των ύπήρζεν όλέθριον διότι, καθώς ίπλεον καί ήσαν
κατά τά Κοίλα3 τής Εύβοιας, έπέπεσε κατ' αύτών ή τρικυμία
καί ή βροχή, καί μή ήζεύροντες ποΰ έφέροντο ύπό του ανέμου,.
Ιπιπτον εζω προς τάς πέτρας καί συνετρίβοντο.

Οί δέ έν ταϊς Άφέταις βάρβαροι, ώς-έφώτισεν ή ήμερα, ϊχαι·
ρον, καί ήσύχαζον μετά τόσα δυστυχήματα. Είς δέ τούς "Ελ-
ληνας ήλθον προς βοήθειαν πεντήκοντα καί τρεις νήες Άττικαί,
ήλθε δέ καί ή χαροποιός είδησις τής καταστροφής πάντων τών
περιπλεόντων τήν Εύβοιαν. Τότε ένεθαρρύνθησαν καί όρμήσαν-
τες πάλιν περί τήν έσπέραν κατέστρεψαν ναυς τινας τών Κιλί-
κων* ώς δ' ένύκτωσεν, άπέπλεον πάλιν είς τό Άρτεμίσιον.

Τήν δέ τρίτην ήμέραν οί στρατηγοί τών βαρβάρων, θεωρούν·

ι. Πρώρα=τό πρόσθιον μέρος τοΰ πλοίου.

2. Πρύμνα=τό όπίσθιον μέρος του πλοίου.

3. Τά Κοίλα είναι τό άπό τοΰ Γεραιστου μέχρι περίπου τΙ)«

ΈρετρΙας καί τής άπέναντι ήπείρου μέρος, έπικίν&υνον τ·δ«

«αυτιλλομένους.
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τις μεγάλην προσβολήν νά βλάπτωνται ύπό τόσον ολίγων νηώ»
καί φοβούμενοι καί τόν Ξέρξην, δέν άνέμειναν πλέον τούς *Ελ*
ληνας ν' άρχίσωσι τήν μάχην, άλλά περί τήν μισημβρίαν έκί*
νησαν πρώτοι καί Ιπλεον κατά τών Ελλήνων, οΐτινες εμενον
ήσυχοι πλησίον τοϋ Αρτεμισίου. Συνέπιπτε δέ ώστ» κατά τάς
αύτάς ήμέρας νά γίνωνται καί αί ναυμαχίαι αύται καί αί έ»
θερρ.οπύλαις πεζομαχίαι. Σχηματίσαντες δέ οί βάρβαροι μέ τάς
ναυς σχήμα μηνοειδές1 επλεον κυκλόθεν, ίνα περικλείσωσι τούς
"Ελληνας είς τό μέσον. Τότε οί Έλληνες άντέπλευσαν κατά τών
Ιχθρών καί συνεπλάκησαν μετ' αύτών. Έν ταύτη τη ναυμαχώ
ϊδειξαν καί τά δύο μαχόμενα μέρη μεγάλην άνδρείαν. Αί νήες
δε του Ξέρξου, έ'νεκα του μεγέθους καί του πλήθους, ταρασσό·
μεναι συνεκρούοντο καί ούτω εβλαπτον άλλήλας. Κατεστρέφοντο
δέ πολλαί μέν νήες καί άνθρωποι τών Ελλήνων, πολύ δέ πε·
ρισσότεραι τών βαρβάρων. Έν ταύτη τη ναυμαχί^ έκ μέν τών
Ελλήνων ήρίστευσαν οί Αθηναίοι, έκ δέ τών βαρβάρων οί Αι-
γύπτιοι Τοιουτοτρόπως δέ άγωνισθέντα καί τά δύο μέρη διε·
χωρίσθησαν. Τότ» οί Έλληνες έφρόντισαν καί ίλαβον τά ναυά*
για καί τούς νεκρούς των τό αύτό δ' επραζαν καί οί Πέρσαι·

ΎΎ. Οί Πέρσαο Οεωρουσς τοί>ς έν Οερμ.ο-
πύλαις νεκρούς.

"Ένεκα τών μεγάλων ζημιών, τάς όποιας είς τό Αρτεμίσιο*
υπέστησαν οί "Ελληνες, καί μάλιστα οί Αθηναίοι, έβουλεύοντβ
νά φύγωσιν είς τά ενδότερα τής Ελλάδος. Είς τήν άπόφασίν
των ταύτην συνετέλεσε πολύ καί ή ειδησις, τήν οποίαν εφερεν ·
κατάσκοπος 'Αβρώνιχος, περί τής έκβάσεως τής έν θερμοπύ·

\ Μηνοειδές=ήμισεληνοειδές, 'σάν "μισοφέγγαρο
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λαις μάχης. Έξεκίνησαν λοιπόν καϊ εφευγον, καθ' ήν σειράν ε^
χον παραταχθη, πρώτοι οί Κορίνθιοι και έσχατοι οί Αθηναίοι.

Οί βάρβαροι μαθόντες καί καλώς βεβαιωθεντες περί της φυ-
γής τών Ελλήνων, επλεον εύθύς, άμα τη άνατολη του ήλιου,
είς τό 'Αρτεμίσιον. Μείναντες δ' έκεΐ μέχρι της μεσημβρίας,
ίπλεον επειτα καί ό'ιήρπαζον όλας τάς παραθαλασσίας κώμα<
τής Ίστιαιώνιδος 1 χώρας.

Ό Ξέρξης δέ ε Θερμοπύλαις διέταξε καί έσκαψαν τάφρους
καί έθαψαν τους νεκρούς, καλύψαντες αύτούς μέ χώμα καί άνω-
θεν μέ φύλλα, ίνα μή τούς ϊδη τό ναυτικόν στράτευμα* άφήκαν
δ' άτάφους μόνον χίλιους, ενώ οί φονευθέντες ήσαν βεβαίως εως
είκοσι χιλιάδες.

Μετά δέ ταύτα ό Ξέρξης επεμψε κήρυκα είςτό ναυτικόν στρά·
τευμα, τό όποιον εύρίσκετο είς τήν Ίστιαιώτιδα* ό κήρυξ δ* έλ«
θών καί συναθροίσας όλον τό στρατόπεδον ελεγε τά εξής* «*Άν·
«δρες σύμμαχοι, ό βασιλεύς Ξέρξης δίδει τήν άδειαν είς πάντα
«τόν βουλόμενον ν' άφήση τήν τάξιν καί νά ελθγι νά ίδη πώ|
«μάχεται πρός τούς άνοήτους τών άνθρώπων, οί όποιοι ήλπι·
«σαν νά υπερνικήσωσι τήν δύναμιν τοΰ βασιλέως.»

Άμέσως τότε αί πλεΐσται τών νηών επλευσαν άντικρύ είς
τάς Θερμοπύλας, οί δέ στρατιώται έξελθόντες περιήρχοντο καί
έθεώρουν τούς νεκρούς* πάντες δέ, βλέποντες καί τούς είλωτας,
ίνόμιζον ότι όλοι οί νεκροί ήσαν Λακεδαιμόνιοι καί Θεσπιεΐς·
δέν ήγνόουν όμως καί έκεϊνο, όπερ επραξεν ό Ξέρξης είς τούς ιδι-
κούς του νεκρούς* διότι βεβαίως ήτο γελοΐον, τών μεν βαρβά·
ρων νά φαίνωνται χίλιοι νεκροί, τών δέ Ελλήνων άπαντες ο{
έκεΐ πολεμήσαντες, τέσσαρες χιλιάδες. ί

- \

Χ. Ή Ίστιαιώτις έξετείνετο κατά τΜ/ βορείαν Λκραν τί|ς Εύβοίαβ
πρός Α τοΰ Αρτεμισίου. Ή πόλις ΊστΙαια Εκείτο όπου σήμερον
•1 'ΩρεοΙ.
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Καί ταύτην ρ.έν τήν ήμέραν εθεώρουν τούς νεκρούς, τήν
ο' έπομένην οί μέν τοϋ ναυτικού άπέπλεον είς τήν Ίστιαίαν,
οί δέ περί τον Ξεοξην έκίνησαν είς τόν δρόμον των. ^Ιλθον
• δε είς αύτούς αυτόμολοι τίνες Άρκά'-'. άνθρωποι πτωχοί,
ζητοϋντες έργασίαν, τούς οποίους ήρώτη > 6 βασιλεύς άς τί
. χατεγίνοντο οί "Ελληνες. Εκείνοι ο' ε'λεγον, ότι έώρταζον
τά Ολύμπια καί ότι έθεώρουν γυμνικούς καί ιππικούς αγώ-
νας. Ό Ξέρξης πάλιν ήρώτησε τί είναι τό βρα^εΐον του αγώ-
νος* εκείνοι δέ είπον, στέφανος έλάίας.

Τότε Τιγοάνης ό υιός τού Άρταβάνου, εξάδελφος τού Ξέρ-
ξου, άκούσας οτι τό βραβεΐον ήτο στέφανος καί ό'χι χρή-
ματα, είπε παρρησία τά έξης* ((Φευ, Μαροόνιε, έναντίον
»ποίων ανδρών ήγαγες ημάς νά πολεμήσωμεν, οί οποίοι οέν
» αγωνίζονται περί χρημάτων άλλά περί άρετής !» Αύτός μέν
ταϋτα είπεν, ό δέ βασιλεύς τόν έμε'μφθη ώς δειλόν.

Τ8. 2Β\>μ.φορά τί^ς κατά τών Αελφών «ορευ6ε£βη$
μοίρας τοΰ βαρβαρικοΰ βτραιοΰ.

*0 πεζός στρατός τών Περσών μετά τήν μάχην τών Θερ-
μοπυλών, προχωρήσας είσήλθεν είς τήν Δωρίδα, τήν οποίαν ού-
δόλως έβλαψαν οί βάρβαροι, έπειδή οί Δωριείς έμήδιζον. Έκ
της Δωρίδος είσέβαλεν είς τήν Φωκίδα, τής οποίας τούς κατοί-
κους δέν ήδυνήθη νά συλλάβη, διότι άλλοι μέν έφυγον είς τάς
κορυφάς τοΰ Παρνασοΰ, οί περισσότεροι δέ είς τήν πόλιν Άμ-
^ισσαν. Κατέστρεψεν όμως όλην τήν πόλιν τών Φωκέων κόπτων
τά δένδρα καί καίων τά πάντα, καί αύτάς ακόμη τάς πόλεις
τούς ναούς.

Μετά ταΰτα ό στρατός διηρέθη είς δύο καί το μέν πλείστον
«αί δυνατώτατον αύτοΰ μέρος μετά τοΰ Ξέρξου πορευόμε»
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<ατά τών Αθηνών είσεβχλεν είς τήν Βοιωτίαν, ή δέ άλλη
μοΐρ.* ?χ(/ησε διά τό Ιερόν τών Δελφών, εν δεξιά έχουσα τόν
Παρνασόν καί προξενούσα μεγάλην καταστροφήν είς τά κτήματα
καί τάς πόλεις τών Φο>κέων. Άπεχωρίσθη δέ ή μοίρα αύτη καί
έποοεύετο κατά τών Δελφών, ίνα γύμνωση τόν ναόν καί φέρτι
τούς θησαυρούς είς τόν Ξέρξην. Είχε δέ τό ιερόν τών Δελφών
άπειρα πλούτη, τά όποια δέν ήγνόει ό Ξέρξης.

ΟΙ Δελφοί δέ μαθόντες ταύτα ίφοβήθησαν φόβον μέγαν, καί
ήρώτων τό μαντεΐον περί τών Ιεοών πραγμάτων πώς νά τά σώ-
σωσιν. Ό δέ θεός δέν άφησεν αύτούς νά τά μετακινήσωσιν.
Τότε οί Δελφοί τάς μέν γυναίκας καί τά τέκνα των διέπεμψαν
πέραν είς τήν Άχαίαν, έξ αύτών δέ οί μέν πλείστον άνέβησαν
ΐίς τάς κορυφας του Παονασοϋ, οί δ' άλλοι εφυγον είς άλλα μέρη,
πλήν έξήκοντα άνδρών καί τοΰ προφήτου, (όστις ή ρ μήν ευ ε τούς
αυτοσχεδίους στίχους τής Πυθίας). 'Αφοΰ δ' έπλησίασαν ο*
βάρβαροι είς τόν ναόν, έκ μέν τοΰ ούρανοΰ ένέπιπτον κατ*
αύτών κεραυνοί, άπό δέ τοΰ Παρνασοΰ άποκοπεΐσαι δύο κορυ-
φαί Ιφέροντο μέ πολύν πάταγον κατ' αύτών καί πολλούς έζ αύ-
τών κατέφθασαν. Ταΰτα καί άλλα τινά σημεία ήνάγκασαν τούς
βαρβάρους νά τραπώσιν είς φυγήν. Τότε οί Δελφοί έπιτεθέντες
κατ' αύτών εφόνευσαν πολλούς* όσοι δ' έξ αύτών έσώθησαν έπέ-
στρεψαν είς τήν Βοιωτίαν, όπου ήτο τό άλλο μέρος του στρα-
τού. Τούτων μέν λοιπόν τών άνδρών τοιαύτη ύπηρξεν ή άπομά·
κρυνσις απο τοΰ ναοΰ.

ϊ

Τ9. 'Ο ναυτϊκός στρατός τών Ελλήνων
σ\>να6ρο£ζεταε εις τήν 2ΕαΧοεμ.2ν<*.

Ό δέ

ναυτικός στρατός τών Ελλήνων άπό του Αρτεμισίου
■αταπλέιι εις τήν Σαλαμίνα κατά παράκλησιν τών Αθηναίων,
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οί όποιοι ηθελον να μεταφέρωσιν έκ τής Αττικής τούς παΐδας
καί τάς γυναίκας, καί πρός τούτοις ίνα έκεΐ σκεφθώσι περί τοδ
ποιητέου. Καί οί μεν άλλοι κατέπλευσαν καί προσωρμίσθησαν
κίς την Σαλαμίνα, οί δέ Αθηναίοι είς τήν εαυτών γήν. Είς τήν
Σαλαμίνα κατόπιν συνήχθη καί ό λοιπός ναυτικός στρατός τών
Ελλήνων, όστις ειχε πρότερον συναθροισθή είς τόν Πώγωνα,
λιμένα τών Τροιζηνίων. Προεκήρυξαν δέ οί Αθηναίοι νά σψζη
Ικαστος τά τέκνα καί τούς οίκέτας, όπως δύναται. Τότε οί
μέν πλείστοι απέστειλαν αύτούς είς Τροιζήνα, άλλοι δέ είς ΑΓ-
γιναν καί άλλοι είς τήν Σαλαμίνα.

Οί συνελθόντες δέ είς τήν Σαλαμίνα "Ελληνες ησαν οί έξης*
4κ μέν τής Πελοποννήσου οί Λακεδαιμόνιοι παρέχοντες δέκα ϊζ
ναυς, οί Κορίνθιοι παρέχοντες τεσσαράκοντα, οί Σικυώνιοι δέκα
πέντε, οί Έπιδαύριοι δέκα, οί Τροιζήνιοι πέντε καί οί 'Ερμιο-
νεϊς τρεις. ""

Έκ δέ της εξω του Ίσθμου ηπείρου ησαν οί Αθηναίοι, πα-
ρέχοντες μόνοι εκατόν όγδοήκοντα ναυς, άριστα πλεούσας, οί
Μεγαρείς είκοσιν, οί 'Αμπρακιώται επτά καί οί Λευκάδιοι τρεις.

Έκ δέ τών νησιωτών οί Αίγινήται παρεΐχον τριάκοντα ναδς,
•I Χαλκιδεΐς τάς εΕκοσι, τάς οποίας παρεΐχον είς αύτούς οί
Αθηναίοι, οί Έρετριεΐς επτά, οί Κεΐοι δύο ναυς καί δύο πεν·
τηκοντόρους, οί Νάζιοι τέσσαρας, οί Στυρεϊς δύο, οί Κύθνιοι
μίαν ναΰν καί μίαν πεντηκόντορον, καί οί έν τη κάτω Ίταλίφ
κατοικούντες Κροτωνιάται παρεΐχον μίαν ναΰν έτι δέ οί Μήλιοι
Ιδιδον δύο πιντηκοντόρους, οί Σίφνιοι μίαν καί οί Σερίφιοι μίαν.
"Ολος δέ ό αριθμός τών νηών Ιγεινι τριακόσιαι ίβδομήκοντα καί
•κτω, έκτος τών πεντηκοντόρων.
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βΟ. Πρώτον συμ,βούλίον τών Ελλήνων έν 35α·
λαμ.ΐνο. Ό Ξέρξης κυριεύει τάς Αθήνας·

Ώς δε συνήλθον είς τήν Σαλαμίνα οί στρατηγοί άπό τών
ιίρημένων πόλεων, εποίησαν συμβούλιον* προέτεινε δέ ό Ευρυ-
βιάδης νά γνωμοδοτήσ·/) ό βουλόμενος, είς ποίον μέρος έζ όσων
αύτοί έξουσ^αζον, εκρινεν έπιτηδειότατον νά ναυμαχήσ'άσιν.
Συνεφώνουν δέ οί πλείστοι νά πλεύσωσι πρός τόν Ίσθμόν καί
νά ναυμαχήσωσι προ τής Πελοποννήσου, λέγοντες ότι, αν νι«

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΛΘΗΝΟΜ

κηθώσιν είς τήν ναυμαχίαν, έν Σαλαμΐνι μέν δντες θά πολιορ-
κηθώ σιν έν νησω, οπ ου ούδεμίαν βοήθειαν θά έλπίζωσιν, όντες
όμως πλησίον του Ίσθμου θά καταφύγωσιν είς τούς ιδικούς των.

Έν φ οί έκ Πελοποννήσου στρατηγοί έσκέπτοντο καί ελεγον
ταΰτα, ήλθεν άνθρωπος Αθηναίος άγγέλλων, ότι ό βάρβαρος
Ιφθασεν είς τήν Άττικήν καί ότι όλη αύτη έπυρπολεϊτ(

Ή πορεία δέ τοΰ Ξέρξου άπό τοΰ "Ελλησπόντου μέχρι τής
Αττικής διήρκεσε μήνας τρεις· φθάσας δ' ούτος καταλαμβάνει
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τάς Αθήνας, έρημους κατοίκων, διότι πάντες είχον φύγη,
ίκτός ολίγων γερόντων, οί όποιοι φράξαντες τήν Άκρό,πολιν
μέ σανίδας καί ξύλα έμάχοντο κατά τών έπερχομένων. Τούτους
πολιορκήσας επί τινα χρόνον ό Ξέρξης, κατο>ρθωσε νά κατα-
βτρέψτρ" έπυρπόλησε δέ καί πάσαν τήν 'Ακρόπολιν.

Κυριεύσας δέ παντελώς ό Ξέρξης τάς Αθήνας, άπε'στειλεν
άγγελον Ιππέα είς τά Σούσα, ίνα άγγείλτρ είς τόν Άρτάβανον
τήν παρούσαν έπιτυχίαν του.

Οί δε έν Σαλαμΐνι Έλληνες, ώς έξηγγέλθη είς αυτούς πώς
απέβησαν τά περί τήν 'Ακρόπολιν τών Αθηνών, τοσούτον
έθορυβήθησαν, ώστε τινές έκ τών στρατηγών ούδέ νά κυρωθη
τό πράγμα, περί ού είς τό συμβούλιον προύκειτο, περιέμενον,
άλλ' είσέπιπτον είς τάξ ^αΰς καί ήνοιγον τά ίστία, ίνα φύ-
γωσιν. "Οσοι δ' έξ αύτών έμειναν, απεφάσισαν νά ναυμαχή·
σωσι προ τοΰ Ίσθμον. Ένύκτωσε δέ, καί οί στρατηγοί δια-
λυθέντες έκ τοΰ συνεδρίου έπεβιβάζοντο είς τάς ναΰς.

θ 1. Δεύτερον τών Ελλήνων

εν

Τότε τόν θεμιστοκλέα έλθόντα είς τήν ναΰν ήρώτησεν ό
Μνησίφιλος, άνήρ Αθηναίος, τί άπεφάσισαν είς τό συμβού-
λιον. Μαθών δε παρ' αύτοΰ τήν άπόφασιν, ειπεν* ο: Έάν άπά-
«ρωσι τάς ναΰς άπό τής Σαλαμίνος, δέν θά ναυμαχήστρς περί
«ούδεμιάς πλέον πατρίδος" διότι έκαστοι θά τραπώσιν είς τάς
«πόλεις των, ίνα φροντίσωσι περί αύτών,, Καί τότε ούτε ό Εύ-
«ρυβιάδης ούτε άλλος τις θά δυνηθη νά έμποδίσιρ τό στρά-
ίτευμα νά μή διασκορπισθή" καί τοιουτοτρόπως ή Ελλάς θά
«άπολεσθη έξ άπερισκεψίας. Άλλ' άν υπάρχη τρόπος τις,.
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__ Γ

«ΰπαγι *αί προσπάθησον ν' άνατρέψης τήν άπόφασιν, έάν δυ·
«νηθής να μεταπείσης τόν Εύρυβιάδην, ώστε νά μείνη αύτου.»-
Ή συμβουλή αύτη ήρεσε πολύ είς τόν Θεμιστοκλέα χα(,
χωρίς ούδέν ν' άπαντήσιρ, μετέβη είς τήν ναΰν του Εύρυβιά-
δου, και είπεν ότι θέλει νά όμιλήση τώ Εύρυβιάδη διά κοινήν
τινα ύπόθεσιν. Εκείνος δέ προέτρεπε νά έμβή είς τήν ναΰν καί
νά ειπη ό,τι θέλει. Τότε ό Θεμιστοκλής είσελθών καί καθίσας
πλησίον του, απαριθμεί πάντα όσα ήκουσεν άπό του Μνησιφί-
λου, ώς άν έλεγε ταΰτα έζ έαυτοΰ, προσθέτων καί άλλα πολ-
λά, μέχρις ου άνέπεισε τόν Εύρυβιάδηνν νά έκβη τής νηός καί
νά συγκαλέση τούς στρατηγούς είς τό συνέδριον.

Άφοΰ δέ συνήλθον, πριν η ό Εύρυβιάδης έκθεση τόν λόγον,
διά τόν όποιον συνήγαγε τούς στρατηγούς, ό Θεμιστοκλής
ελεγε πολλά, ίνα κατορθώση τόν σκοπόν του. Έν φ δέ αυτός
ώμίλει, ό Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντος ειπεν «*β θ ε μι»
€<ττόχΛεις, είς χους άγώγας οί ηροεζαησχάμεκοι 1 ραηΐζοκ*
χ αι.τ> Ό δέ Θεμιστοκλής άπήντησεν <ίΟί όε μέτοκχβς ο π Ισα
δίτ στεφαγοννται,τ»

Μετά τοΰτο είπεν είς τόν Εύρυβιάδην τά εξής* «Είς τάς χεΐράς
«σου είναι τώρα νά σώσης τήν Ελλάδα, έάν άκούσας έμέ δέν
«πλεύσης πρός τόν Ίσθμόν, άλλά μείνης νά ναυμαχήσης εδώ.
«Διότι έκεΐ πρώτον μέν τό πέλαγος είναι άνοικτόν, όπερ ούδόλως
«συμφέρει είς ήμάς, δεύτερον δέ θά άπολέσης τήν Σαλαμίνα
«καί τά Μέγαρα καί τήν Αϊγιναν, καί άν κατά τάλλα εύτυχή-
«σωμεν. Έάν δέ ποιήσης ό,τι λέγω έγώ, πρώτον μέν είναι συμ-
«φέρον είς ήμάς νά ναυμαχήσωμεν είς στενόν μέρος, δεύτερον
«δέ σφζεται ή Σαλαμίς, είς τήν οποίαν ευρίσκονται τά τέκνα
«καί αί γυναΐκές μας' ετι δέ μένων αύτοΰ θά ναυμαχήσης έπί-
«σης υπέρ τής Πελοποννήσου, καθώς καί πλησίον του Ίσθμου,

Ι» Οί έκκινουντες πρίν δ κήρυξ δώσι^ σημεΐον.
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«καί, άν φρονης ορθώς, -δέν θά φέοης τούς βαρβάρους πλησιέ·
«στατα είς τήν Πελοπόννησον. Έάν δέ νικήσωμεν, ώς έλπίζω,
«είς τήν ναυμαχίαν, τότε ούτε οί βάρβαροι θά «ίλθωσιν *ίς τά*
«Ίσθμόν, ούτε θά προ/ωρήσωσι μακρότερον τής Αττικής, άλλά
«θά άναχωρήσωσι κατησχυμμένοι, ήμεΐς δέ θά Ιχωμεν κέρδος τά
«Μέγαρα καί τήν Αιγιναν καί τήν Σαλαμίνα. Καί όταν μέν οί
«άνθρωποι σκέπτωνται καλώς, ώς επί τό πλείστον καί τά πρά-
«γματα άποβαίνουσι καλά, όταν δέ δέν σκέπτωνται τά πρέπον-
«τα, ουδέ ό θεός θέλει νά βοηθή αύτούς.»

Έν ω ό Θεμιστοκλής έλεγε ταύτα, πάλιν ό Κορίνθιος Αδεί-
μαντο; ήναντιούτο κελίύων νά σιωπά άνθρωπος, όστις δέν εχει
πατρ ίδα- προς δέ τόν Θεμιστοκλέα ελεγε νά δείζη ποία είναι "ή
πόλις του καί ούτω νά γνωμοδοτή. "Ελεγε δέ είς αύτόν ταΰτα,
διότι αί Αθήναι εΐχον κυριευθη καί κατείχοντο ύπό τοΰ έχθροΰ.
Τότε ό Θεμιστοκλής ελεγε πολλά τε καί κακά καί κατ* εκείνου
ιαί κατά τών Κορινθίων, καί τούς έβίβαίου ότι ένόσφ οί Αθη-
ναίοι εχουσι διακοσίας ναΰς πεπληρωμένας άνδρών, εχουσι καί
πόλιν καί χώραν μεγαλειτέραν τής ιδικής των.

'Αφοΰ δέ διά τοΰ λόγου σαφώς έδήλωσε ταΰτα, έστράφη πάλιν
προς τόν Εύρυβ'.άδην, λέγων φανερά καί άπροκαλύπτως* «Σύ,
«άν μείνης εδώ καί φανης άνήρ γενναίος, καλώς* εί δέ μή, θά
«καταστρέψης τήν Ελλάδα* διότι τό πάν τοΰ πολέμου κατορ-
«θούσιν είς ήμάς αί νήες. ΓΙείθου λοιπόν είς έμέ. Έάν δέ δέν ποιήσης
«ταΰτα, ήμεΐς μέν, καθώς είμεθα, θ' άναλάβωμεν τούς οικείους
«μας καί θά^μεταβώμεν είς τήν Σίριν τής Ιταλίας, ή όποια
«είναι ιδική μας εκπαλαι- σεις δέ στερηθέντες τοιούτων συμμά-
«χων, θά ένθυμηθήτε τούς έμούς λόγους.» Έν ω δέ ό Θεμι-
στοκλής ελέγε τούς λόγους τούτους, ό Ευρυβιάδης μετέβαλλϊ
γνώμην, προτιμήσας νά μείνωσι καί νά ναυμαχήσωσιν αύτοΰ.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν οί περί τήν Σαλαμίνα λογομαχήσαν-
Τίς ήτοιμάζοντο προς ναυμαχίαν* ήρχισε δέ νά γίνεται #}μέρ«
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καί, άμα ανατολή του ηλίου, ίγιιν» σεισμός καί Ιν ξηρφ
καί Ιν θαλάσσης.

Ή Άρτεμασία. συμ.6ουλεύεβ, τον Ξίέρξην
νά μ.ή ναυμ-αχήσ^.

δέ ναυτικός στρατός τοΰ Ξέρξου, άφοΰ έθεώρησεν έν θ«ρ«
μοπύλαις τήν καταστροφήν τών Λακεδαιμονίων, διέβη είς τήν
'ϊστίαιαν,όπου έστάθμευσεν ήμέρας τρεϊς.'Εκεϊθεν δ'επλεε δια το3
Ευρίπου καί έντός τριών έτέρων ήμερών έφθασεν είς τό Φάληρον.

Τότε αυτός ό Ξέρξης, όστις μετά τοΰ πεζού στρατού εύρίσκετο
ιίς τάς Αθήνας, κατέβη είς τάς ναΰς, θέλων νά όμιλήσΤ) μετά
τών στρατηγών καί νά μάθη τάς γνώμας αύτών. Καταβάς
V Ιστειλε καί έκάλεσεν άπό τών νηών όλους τούς στρατηγούς, οί
όποιοι έλθόντες έκάθισαν έκαστος κατά τήν τιμητικήν σειράν,
πρώτος ό Σιδώνιος βασιλεύς, μετά τούτον ό Τύριος, κατόπιν
δε οί άλλοι.

Μετά ταύτα επεμψεν ό Ξέρξης τόν Μαρδόνιον καί ήρώτα 2-
καστον, άρχίσας άπό τοΰ Σιδωνίου, έάν άπρεπε νά ναυμαχήσ/).
Καί οί μέν άλλοι ομοφώνως έγνωμοδότουν νά γείντ) ή ναυμαχία,
ή δέ Αρτεμισία είπε τά εξής* αΕίπέ έκ μέρους μου πρός τόν
«βασιλέα, Μαρδόνιε, ότι έγώ τάδε λέγω" Δέσποτα, έπειδή μέ«
«χρι τούδε δέν έφάνην που δειλή, είναι δίκαιον νά εΐπω ελευθί-
«ρως τήν γνώμην μου. Σοι λέγω λοιπόν, φείδου τών νηών καί
«μή ναυμάχει. Διότι οί Έλληνες είναι κατά θάλασσαν τοσού»
«τον άνώτεροι τών σών άνδρών, όσον οί άνδρες τών γυναικών.
«Τις σοι δέ ή άπόλυτος. άνάγκη νά κινδυνεύσιρς πάλιν ν©υμαχών;
«Δέν κ^τόχε- μη τάς Άθήτζς, διά τά,ς όπθΐβζ βξίστράτ«υ@«$ί
«Ιβν έχ&ις καϊ * Ελλάδι; ©&5&ϊς ϊατ&ταί ««

«έ ' §* ίί#ίττρ * αυτβίς. 9

ΐδ.



194

«Έγώ φρονώ, ότι έάν δέν σπεύστις νά ναυμαχήσης, εύκόλω;,
«δέσποτα, θά κατορθώσης όσα έχων κατά νουν ήλθες, έπειδή
«οί Έλληνες δέν θά άνθέςωσι πολύν χοόνον, άλλά θά φύγωσιν
«Ιχαστοι είς τάς πόλεις των, διότι ούτε τροφάς, ώς έγώ μαν»
«θάνω, εχουσιν έν τη νήσω ταύτη, ούτε το έκ Πελοποννήσου
«ναυτι^δν θά μείντι έδώ ήσυχον, έάν σύ όδηγήσης τον πε^όν
«στρατδν κατά τής Πελοποννήσου, ούδέ θά φροντίσωσιν οί II
«λοποννήσιοι νά ναυμαχήσωσιν υπέρ τών Αθηνών.»

«Έάν δέ σπεύσης νά ναυμαχήσης, φοβούμαι μήπως, βλα-
«φθείςό ναυτικός στρατός, προσβλάψη καί τον πεζόν. Μή άκον£
«δέ ό,τι λέγουσιν οί Αιγύπτιοι καί οί Κύπριοι καί οί Κίλικες κ α
«οί Πάμφυλοι, διότι αύτοί δέν είναι ειλικρινείς σύμμαχοι σου.?

"Οτε ή Αρτεμισία έλεγε ταύτα προς τον Μαοδόνιον, όσοι α ε>
^σαν φίλοι αύτής έλυπούντο, νομίζοντες ότι θά τιμωρηθί) ύτΓ'.
του βασιλέως διά τούς λόγους της τούτους, όσοι δ' Ιζή λευον χ.τ ι
έφθόνουν αύτήν, εχαιρον διά τήν έναντίωσίν της, έλπίζοντες ο:»
$ά άπολεσθη.

"Οτε δέ άνηνέχθησαν αϊ γνώμαι τών στρατηγών είς τόν
ζην, εύχαριστήθη ούτος πολύ διά τήν γνώμην τής Άρτεμιοια*
καί πολλφ μάλλον ή πρότερον έζετίμησεν αύτήν ώς σπουδαίων
Διέταζεν όμως ν' άκολουθήσωσι τήν γνώμην τών πλειόνων, ύττο·
θέτων ότι είς τήν Εύβοιαν έκουσίως έδεικνύοντο άνανδροι, έπειδή
δέν ήτο παρών αύτός· τότε δέ ήτοιμάζετο νά γείνη αύτοπροσώπως
Ιεατής τής ναυμαχίας.

83. Οί βάρβαροι έτο^Αά^ονταΛ νά
ναυμ.ανήσωσ&ν.

Άφου δ' Ιδόθη είς τούς βαρβάρους ή διαταγή ν* άναπλευ-
#»σιν, Ιπλεον άπό τοϋ Φαλήρου είς τήν Σαλαμίνα, όπου
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«αρετάχθησαν ήσύγως. Δέν προέφθασαν όμως τήν ήμέραν
την νά νανρ.α.χήσωσι, διότι έ-τ,λΟε νύζ" όθεν ήτοιμάζοντο δι4
τήν ύστεραίαν. Τούς δέ "Ελληνας, καί μάλιστα τούς Πελοπο^
>ησίους, κατείχε φόβος πολύς.

"Ο δέ πεζός στρατός τών βαρβάρων τήν αύτήν νύκτα ίτη~
ρεύετο κατά τής Πελοποννήσου* οί δέ ΙΙελοποννήσιοι Γλαβον όλ·
τά δυνατά μέτρα ν' άποκρούσωσι τόν έχθρόν, στρατοπεδεύσαν-
τες είς τόν Ίσθμόν καί συγγώσαντες τήν Σκειρωνίδα όδόν 1 κ«Ι
κτίσαντες μετά σπουδής τείχος άπό τοΰ ενός μέχρι τοΰ άλλον
Ακρου τοΰ Ίσθμοΰ.

ΟΙ δέ "Ελληνες οί έλθόντες πανδημεί είς τόν Ίσθμόν ήσαν οί
4ζής* πάντες οί Λακεδαιμόνιοι κχί οί Άρκάδες και οί Ήλεϊοι
καί οί 'Επιδαύριοι καί οί Φλιάσιοι * καί οί Τροιζήνιοι καί ·Ι
Έρμιονεϊς. ^ζ""

ΟΙ δέ Ιν τη Σαλαμΐνι "Ελληνες εύρίσκοντο ακόμη ιίς άμη-
χανίαν περί τοΰ πρακτέου, καί ήπόρουν διά τήν άπερισκεψίαν το9
Εύρυβιάδου* τέλος δ' έγεινε πάλιν συνέλευσις, κατά τήν οποίαν
4πανελαμβάνοντο τά αύτά" διότι οί μέν ελεγον ότι είναι ανάγκη
ν* άποπλιύσωσιν είς τήν Πελοπόννησον καί ύπέρ εκείνης νά πο-
λεμήσωσιν, ουχί δέ νά μένωσι καί νά μάγωνται έμπροσθεν χώ-
ρας κατακ-τγ,θείσης, οί δέ Αθηναίοι καί οί Αΐγινήται καί οί Με-
γαρείς Γλεγον νά μείνωσι καί νά ναυμαχήσωσιν αΰτοϋ.

Τότε ό Θεμιστοκλής, έπειδή ύπερίσ/υεν ή γνώμη τών Πελο—
«•ννησίων, ίζέρχεται κρυφίως Ικ τοΰ συνεδρίου καί πέμπει χν«
♦ρωπον είςτόΜηδικόν στρατόπεδον μέ πλοϊον,παραγγείλας κΰτ^
^ Ιπρεπ» νά είπη' ό άνθρωπος δ' ούτος ήτο οίκέτης και παι»

ι. Μέρος (κρημνώδες) τής όδου τής άπό τών Μεγάρων ιΐε τδ»
ίββμόν άγούσης. Τό μέρος έκείνο σήμερον καλεΤται Κακή Σκέλ*
χ, Φ λ ι ά β ι ο ς έλέγετο ό κάτοικος τοϋ Φλιούντος, π4Αε«ς

-Ι£* § 74·
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Ιαγωγός1 τών παίδων τοΰ Θεμιστοκλέους καί ώνομάζετο Σίκιν·
νος. Ούτος Ιλθών τότε με πλοϊον ελεγε πρός τούς στρατηγούς
τών βαρβάρων τά εξής* «Ό στρατηγός τών Αθηναίων, φρον~
«τίζων περί τοΰ Ξέρξου καί τών Περσών, μέ επεμψε κρύφα τών
«άλλων Ελλήνων νά σας εΤπω, ότι οί Έλληνες, καταπεφοβι-
«σμένοι δντες, σκέπτονται νά δραπετεύσωσιν ιδού τώρα εύκαι-
«ρία νά κατορθώσητε ήμεϊς έργον κάλλιστον άπάντων, έάν δεν

αάφήσητε αύτούς νά δραπετεύσω-
«σιν. Διότι ούτε σύμφωνοι είναι
«μεταξύ των, ούτε θά άντισταθώσι
πλέον πρός υμάς.» Ό μέν Σίκιννος,
άφοΰ εδωκεν είς αύτούς τήν άγγελίαν
ταύτην, άνεχώρησεν.

Οί δέ στρατηγοί, πιστεύσαντες
είς τά άγγελθέντα, πρώτον μέν άπε-
βίβασαν πολλούς τών Περσών είς
τήν μικράν νήσον Ψυττάλειαν, κει-
μένην μεταξύ τής Σαλαμίνος καί
τής ξηράς, δεύτερον δέ, κατά τ«
μεσονύκτιον, έξέτεινον τήν πρός δυ-
σμάς πτέρυγα τοΰ στόλου, πρός τλ
μέρος τής Σαλαμίνος, όπως περικυ-
κλώσαντες αποκλείσωσι τους Έλ-
ληνας Ιν τη Σαλαμϊνι καί τιμωρήσωσιν αυτούς δι' όσα έπραξαν
είς τό Άρτεμίσιον. Είς δέ τήν μικράν νήσον Ψυττάλειαν άπε-
βίβαζον Πέρσας, ίνα, όταν γείνη ή ναυμαχία, τούς μέν ιδικούς
των περιποιώνται έκεΐθεν, τούς δέ εχθρούς φονεύωσιν. Έποίουν-
δέ ίν σιγή ταΰτα, ίνα μή μάθωσί τι οί ενάντιοι. Ούτοι μέν

1. Παιδαγωγός έλέγετο ό όδηγών τους τταΐδαί ίκ τής οίκίας
»|ς τό οχολεΤον καί έκ τοΰ σχολείου είς τήν οίκία^' ίν γένει δέ
Ιϊτιτηρητής παίδων, δούλου θέσιν έπέχων (οίκέτ*.ζ)

ο θεμιστοκλησ
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\οιττον ταύτα ήτοίμαζον νύκτα- ," ^ ιναΐηηλώς ν'
*οιμηθώσιν.

Ό αγγελία το9 Άρϊ,βτε£Τ5οο-

Οί δέ έν Σαλαμΐνι στρατηγοί τών ΈλΛηνων έφιλονιίκου»
ακόμη πολύ, νομίζοντες ότι οί βάρβαροι ήσαν τεταγμένοι, όπωβ
τούς εβλεπον τήν ήμεραν, χωρίς νά γνωρίζωσιν ότι ούτοι πι-
ριεκύκλουν αύτούς.

Έν ω δ' έφιλονείκουν οί στρατηγοί, διέβη έξ Αίγίνης εις
τήν Σαλαμίνα "Αριστείδης ό υίός τού Λυσιμάχου, Αθηναίος
μέν, έξωστρακισμενος δέ ύπό τοΰ δήμου τυγχάνων. Ό ' Αρι-
στείδης ήτο άνήρ άριστος καί δικαιότατος. Ούτος ίλθών είς τ®
μέρος, ό—ου έγίνετο τό συνέδριον, έκάλεσεν έξω τόν θεμιστο·
κλέα, ρ.ή οντά φίλον του, άλλα μέγιστον έχθρόν διά τό μέ-
γεθος όμως τών παρόντων κακών έλησμόνησε τήν έχθραν καί
ήλθε νά όμιλήστι πρός αύτόν είχε δέ άχ.ούστ/ πρότερον, ότι οί
Πελοποννήσιοι έσπευδαν νά πλεύσωσι πρός τόν Ίσθμόν. "Οτι
δέ έξελθων ήλθε ~ρός αύτόν ό Θεμιστοκλής, ΓΧεγεν ό Αριστεί-
δης τά έξης" α'Ιίμεϊς πρέπει, ώ Θεμιστόκλεις, έν τω παρόντι
«καιρώ ν' άφησωμεν τάς εριδάς μας καί ν' άμιλλώμεθα τίς έ*
«τών δυο να κάμη περισσότερα καλά είς τήν πατρίδα. Σοί
«λέγω δέ ότι άνωφελές είναι πλέον είς τούς Πελοποννησίους να
«όμιλώσι περί απόπλου άπ' έδώ' διότι εγώ ιδίοις ομμασιν
«είδον, ότι περιεκυκλώθ^μεν υπό τών πολεμίων. Άλλ' είσελ-
«θών εί~έ είς αυτούς ταΰτα. τ>

Ό δέ Θεμιστοκλής άπεκρίθη ταΰτα' «Πολύ ωφέλιμα συμ-
«βουλεύεις καί καλήν άγγελίαν ήγγειλας. Διότι είδες καί μοι
«λ.έγεις ό,τι καί έγώ έπεθύμουν καί ένήργουν νά γείνιρ. Εϊσελθ·
«λοιπόν καί άνάγγειλον έ ίδιος, διότι ιίς έμέ !σ«*ς

^πιστεύσωσιν.*
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Εμφανισθείς δ' ό Αριστείδης είς τό συνε'ίριον έλ'.γρν ότί
«λθεν έξ Αίγίνης, μόλις κατορθώσας να. μή ίδωσιν αύτόν οί πο-
λέμιοι, διότι όλον τό Έλληνικόν στρατόπεδον εχει περικυκλωθώ
ύπό τών νηών τοΰ Ξέρξου' συνεβούλευε δ' αύτούς νά Ιτοιμά-
ζωνται πρός ύπεράσπισιν. Και ούτος μέν ταϋτα ειπών, έξήλθε*

01 δέ στρατηγοί έζηκολούθουν ακόμη
νά φιλονεικώσι, διότι οί περισσότεροι δεν
έπείΟοντο, ότι ή αγγελία αύτη ήτο άλη·
θής. Τοτε ήλθεν άπό τοΰ έχθρικοΰ στρα·
τοκέδου αύτ'όρ.ολος τριήρης ανδρών Τη-
νίων ή όποια ε φ ε ρ εν όλην τήν άλήθειαν.
Με τ&ύ-"* λοιπόν τήν ναϋν, τήν αύτο-
μολήσασαν είς Σαλαμίνα, καί μέ μίαν
άλλην Λημνίαν ή όποία ηύτορ,όλησε
πρότερον ν,% τό Άρτεμίσιον, άνήρχετ®
το Έλληνικόν ναυτικόν είς τρια'κοσίας όγδοήκοντα ναΰς, διότι
ηροτιρον έλειπον μονον-δύο έκ τοΰ χριΟμοΰ τούτου;

Ίΐ έν

Άνδρ^γαΟέα τής 'Λρ^έμίβΟν

Οι Έλληνες, άφοΰ έπείσθ-ησαν είς τούς λόγους τών Τηνίων,
καρεσκευάζοντο νά ναυμαχήσωσιν. Ήρχιζεν έν τούτοις νλ

I. Ή αύτομολήσασα α"τη Ληιινία ναϋς δέν είναι τό Ιν §
αυτοπολήσαν ΠΛοϊον μετ'έκείνο.,, ϋστκ ανήγγειλε τοϊο "Ελλησι Τ^
παρά τήν Σηπιάοα ναυάγιον τοΰ βαρόάρ'ικοΰ ναυτικού καί τάς ττε-
ριπεμ^θεΐσαε περί τήν Εύόοια - ναϋ<:. Γΐερί τοϋ ανθρώπου έκεΐνον
άλλοι λέγουσιν 5τι ήλθε. κ&λυιιοων εί: τό ναυτικόν 'Ίιν "Ελλήνων
καί όχι μέ πλοίον. Ό 'Ηροόοτο*- παραοεχεται οτι /{Λοε μι πλοΐον*

ίχ. τοΰ συνεδρίου.

Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ





φέγγη καί οί στρατηγοί συγκαλέσαντες τον ναυτικόν στρατί*
ώμίλησαν πρός αυτόν άριστα δέ πάντων ώμίλησεν ό Θεμιστο-
κλής, κάμνων σύγκρισιν τών καλών, άτινα συνεπάγεται ό γεν-
ναίος υπερ πατρ

ίδος άγων, πρός τά κακά, άτινα παρακολου-
θοΰσι τη δειλί^ καί άνανδρί^, καί προτρέπων τους στρατιώτας
νά έμ-βώσιν είς τάς ναϋς καί νά δειχθώσιν άνδρες γενναίοι.

Καί έμβάντες πάντες είς τάς ναΰς έσήκωσαν τάς άγκυρας
καί επλεον κατά τοΰ έχθρού. Αμέσως τότε οί βάρβαροι έπε-
τεθησαν κατ* αυτών. Καί οί μέν άλλοι "Ελληνες ύπεχώρουν
πρός τήν ζηράν, ό δέ Άμεινίας ό Παλληνεύς άνήρ Αθη-
ναίος, άντεπεξελθών συγκρούεται πρός έχθρικήν ναΰν, καί ούτω
άρχίζει ό άγων. Τότε οί άλλοι "Ελληνες, τρέζαντες πρός βοή-
βειαν τοΰ· 'Αμεινίου, συνεπλέκοντο μετά τών εχθρών, πάντες
£θώντες·

ω παίδες Ελλήνων, [τε
έλευ&εροϋ τ ε πατρίδ1, έλευ&εροΰτε
παΐδας, γυναίκας, &εών τε πατρώων3 εδη*,
&>μας 5 τε προγόνων ννν νπ&ρ πάντων άγών.

Ήτοι* 'Εμπρός! παίδες Ελλήνων πολεμήβατε διά τήν
ίλεν&ερίαν τής πατρίδος, καϊ διά τήν έλευ&ερίαν τών τέκνων
καϊ τών γυναικών, καϊ δια τούς ναούς τών πατέρων καϊ
€ονς τάφους τών προγόνων μας. Σήμερον ό άγών είναι περ\
%ών υλων.

I. Ή Παλλήνη ήτο κώμη καί δήμος τής Αττικής. Ό δημό-
της έλέγετο Παλληνεΰς (Θηλ. Παλληνίς).

». "Ι τ ε=άγετε, έμπρός.

3. Π α τ ρ φ ο ς=πατρικός, πατροπαράδοτος, προγονικός* «πα-
Τρφοι Θεοί».

Έδ ος=£δρα· κατοικία Ιδίως των Θεών· «Όλυμπος θεών Εδος»"
*ρό πάντων δέ καλούνται «Θεών ί δ η» καί «δαιμόνων I δ η»
•1 ναοί τών Θεών.

ί. Θ ή κ α ^=τάφους.
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'Ησαν δέ παρατεταγμένοι άπέναντι μέν τών Αθηναίων οί
Φοίνικες, απέναντι δέ τών Λακεδαιμονίων οί "Ιωνες. Κατεστρέ·
φοντο δέ αί νήες τών βαρβάρων έν τη Σαλαμΐνι, άλλαι μέν ύπ%
τών Αθηναίων, αλλαι δέ ύπό τών Αιγινητών, διότι οί μέν
Έλληνες έναυμάχουν έν τάζει, οί δέ βάρβαροι άτάκτως'
ήγωνίσθησαν όμως ταύτην τήν ήμέραν πολύ καλλίτερον ή πρό—
τερον περί τό Άρτεμίσιον, δεικνύοντες προθυμίαν και φοβού»
αενοι τόν Ξέρζην έπειδ'Ο έκαστος ένόμιζεν, ότι εβλεπεν αύτόν
ό βασιλεύς.

Και περί μέν τών άλλων δέν δύναμαι ακριβώς να εΐπω πώ%,
έκαστοι έκ τών βαρβάρων ή τών Ελλήνων ήγωνίζοντο' περί
δέ τής Αρτεμισίας γνωρίζω ότι έγειναν τά έζής" ότε τό βαρ-
βαρικόν ναυτικόν περιήλθεν είς μέγαν θόρυβον, τότε ή ναΰς
τής Αρτεμισίας έδιώκ'ετο ύπό νηος Αττικής" μή δυναμένη δ*
ή Αρτεμισία νά διαφύγη, διότι εμπροσθεν αύτη ς ήσαν άλλαι
νήες φιλικαί, ώρμησε καί έβύθισε μίαν έζ αύτών μεθ' όλου το&
πληρώματος. Τοιουτοτρόπως δέ ώφελήθη διττώς* διότι πρώτον
μέν, ό τριήραρχος τής Αττικής νηός, ίδών ταύτην βυθίζου-
σαν βαρβαρικήν ναΰν καί νομίσας ότι ή ναΰς τής Αρτεμισίας
ή ήτο Ελληνική ή, βαρβαρική ούσα, έγκ,ατέλειπε τήν τάζιν
της, όπως βοηθήση τούς Έλληνας, εστρεψε καί κατεδίωκεν
άλλας- ούτω δέ έσώθη ή Αρτεμισία" δεύτερον δέ, μεγάλως
Ιτιμήθγ) ύπό τοΰ Ξέρζου, διότι καθήμενος ούτος είς τούς πρό·
ποδ'ας τοΰ αντικρύ τής Σαλαμίνος όρους, τό όποιον καλείται
Αίγάλεως, καί παραττηρών τήν ναΰν αύτης, ην έγνώριζε, καί
ίδών ότι έβύθισε ναΰν, τήν οποίαν ύπέθετεν έχθρικήν, είπεν*
*Οί μεν άι όρες γεγόνασί μοι γυναίκες, αϊ ό} γυναΪΜ»ς
άνδρες.* Ταΰτα λέγουσιν ότι τότε ειπεν ό Έέρζης. >

Έν ταύτη δέ τή μάχη έφονεύθη ό στρατηγός Άριαβίγνης*
ό υίός τοΰ Δαρείου καί άδελφός τοΰ Ξέρζου, καί άλλοι πολλ·!
καί ονομαστοί έκ τών Περσών καί Μήδων καί τών άλλων «φ·
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μάχων, όλίγοι δέ τίνες καί έκ τών Ελλήνων, διότι γνωρ<£οντ«{'
ούτοι νά κολυμβώσι διεπέρων είς τήν Σαλαμίνα, όχου έσωζοντο,
έάν κατεστρέφετο μέν τό πλοΐόν των, αυτοί δέ δέν ίφονεύοντο
ύπό τών έχθρών. Έκ δέ τών βαρβάρων, πλείστοι μέν επνίγοντ·
έν τη θαλάσστ), διότι δέν ήζευρον νά κολυμβώσιν, οί δέ διαφιύ»

τοπογρλφικοσ χαρτησ τησ εν 2αλαμινι κλυμλχιλζ

γοντες τόν θάνατον έζέπλεον πρός τόΦάληρον ε*ιπτον όμως είς
χείρας τών Αιγινητών, οί όποιοι ένήδρευον έν τφ στενφ, καί έκ»!
χατεστρέφοντο ύπ' αύτών. "Οσαι δέ νήες τών βαρβάρων διεσφ·
ζοντο, εφευγον είς το Φάληρον, ύπό τήν σκέπην τοΰ πεζοΰ στρα»
*ου, όστις ήτο εκεί. Ή Αρτεμισία δέ διαφυγοΰσα καί αύτη τούς.
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Αίγινήτας ηλθεν εις τό Φάληρον μετά. τών άλλων περισωθέντων
πλοίων. Έν ταύτη δέ τη ναυμαχία έδοξάσθνισαν υπέρ πάντα;
δΐ Αίγινήται καί μετά τούς Αίγινήτας οί Αθηναίοι.

Ό Αριστείδης δέ ό Αθηναίος έν τω θορύβψ τούτψ της ναυ«
μαχίας παραλαβών πολλούς έκ τών οπλιτών, οί όποιοι, "Αθη-
ναίοι οντες, είχον παραταχθη παρά τήν άκτήν τής Σαλαμίνος,
άπεβίβασεν είς τήν νήσον Ψυττάλειαν καί κατεφόνευσε πάντας
τούς Πέρσας τούς έν τω νησιδίφ τούτω όντας. Τοιούτο τέλο*
Ισχίν ή περίφημος έν Σαλαμΐνι ναυμαχία.

86. Ό Εέρ^ης φεύγει έκ τής Ελλάδος.

Ό Ξέρξης δέ, μετά τήν έν Σαλαμΐνι καταστροφήν, φοβη-
θείς μήπως οί "Ελληνες, μεταβάντες είς τόν Έλλήσποντον, λύ-
σωσι τάς γέφυρας καί άποκλείσωσιν αύτόν έν Εύρώπη, έσκέπτετο
ν* φύγη. Θέλων δέ νά μή νοήσωσι τούτο μήτε οί Έλληνες
μήτε οί εαυτού, ηρχισε νά κάμνη νέας.δήθεν πολεμικάς ετοιμα-
σίας· οΰτω δέ ήπατα όλους, πλην τοΰ Μαρδονίου, όστις ητο πολύ
έμπειρος τών διανοημάτων τοΰ βασιλέως. Ταύτα πράττων 9
Ξέρξης επεμπε συγχρόνως είς τήν Περσίαν άγγελον ίνα άγγείλη
τήν παροΰσαν συμφοράν.

•Ό Μαρδόνιος δέ βλέπων τον Ξέρξην στενοχωρούμενον πολίι
καί φοβούμενος μή τιμωρηΟή υπ* αύτοΰ, διότι αΰτός επεισεν
αυτόν να εκστρατευση κατα της Ελλάδος, τω είπε τά εξής*
«Δέσποτα, μή λυποΰ, μηδέ θεώοει καμμίαν μεγάλην συμφοράν
«τό γενόμενον' διότι ήμεΐς δέν έχομεν τάς έλπίδας μας είς τά
«ξύλα, άλλά είς τούς άνδρας καί είς τό ίππικόν. Έάν μέν λοι-
«πόν έγκρίνης, άς έπιχειρήσωμεν αμέσως κατά τής Πελοποννή-
σου, εί δέ μή, άς άναβάλωμεν τούτο. Μή στενοχωροΰ. Οί Έλ-
«ληνες έξάπαντος θά γείνωσι δούλοι σου. *Αν δέ πάλιν συ θί·
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«λης νά λάβης τό στράτευμα καί νά φύγης, τότε Ιχω την άχί»
«λουθον σκέψιν. Μή κάμης τούς Πέρσας, ώ βασιλεΟ, να γείνω»
«καταγέλαστοι είς τούς "Ελληνας, διότι ούδαμου έφάνησαν ού-
«τοι δειλοί. *Αν δέ οί Φοίνικες καί όί Αιγύπτιοι καί οί Κύπριοι
«καί οί Κίλικες έδείχθησαν άνανδροι, ούδεμίαν σχέσιν εχει τούτο
«πρός τούς Πέρσας. "Οθεν, άν άπεφάσισας νά μή παραμένω
«πλέον Ιδώ, σύ μέν έπίστρεψε είς τά βασίλειά σου παραλαβών
«τό πλείστον μέρος του στρατού,' έμέ δ' άφες νά έκλέζω τριχ-
«κοσίας χιλιάδας άνδρών καί νά σοι παραδώσω τήν Ελλάδα
«δεδουλωμένην.»

Μετά τά τοσαύτα δυστυχήματα άκούσας ό Ξέρξης τήν προ'-
τασιν ταύτην τού Μαρδονίου έγάρη καί είπεν είς αύτόν, Οτι θά
σκεφθή καί θάτώ άποκριθή. Συγκαλέσας δ' έπί τούτφ τούς Πέρ-
σας είς συμ.βούλιον, Ικρινεν εύλογον νά προσκαλέστ) καί τήν Άρ·
τεμισίαν, της οποίας έζήτησεν ιδιαιτέρως τήν γνώμην έπί τη$
προτάσεως ίου Μαρδονίου, έκείνη δέ δέν εύρεν αύτήν έπιβλαβή,
άλλά συμφέρουσαν είς τόν βασιλέα, όστις, ώς τφ είπεν ή Ά ρ*
τεμισία, έξεπλήρωσε τόν σκοπόν τής έκστρατείας, καύσας τ«|
Αθήνας. "Οθεν ό Ξέρξης εύχαριστηθείς καί έπαινέσας τήν
τεμισίαν, διότι έπέτυχε νά τφ είπη όσα αύτός διενοεΐτο, άπέ*
στειλεν αύτήν μετά τών τέκνων του είς τήν 'Εφεσον αύτός δι
καλέσας τόν Μαρδόνιον, διέταξεν αύτόν νά μείνη, έκλέξας ούς
βούλεται έκ του στρατού, καί νά προσπαθήσγ) νά δείξη τά εργβ
όμοια μέ, τούς λόγους. Καί ταύτην μέν τήν ήμέραν τοσαύτσ
(γειναν

Τήν δέ νύκτα οί στρατηγοί τών νηών, τ^ διαταγή του βα-
σιλέως, άπέπλεον έκ τού Φαλήρου πάλιν είς τόν Ελλήσποντο*,
όσψ ταχύτερον ήδύνατο έκαστος, όπως διαφυλάξωσι τάς γεφύ-
ρας, Ινα διέλθη ό βασιλεύς μετά τού πεζού στρατού. "Οτ*
Ιφώτισε, μαθόντες οί "Ελληνες, ότι αί νήες ίφυγον, άμεσες
«.πεφάσισαν νά καταδιώξωσιν αύτάς' άλλά δέν τάς είδον, άν καί
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-

ΙίΛιυσβν μέχρι της "Ανδρου. Φθάσαντες δέ οί "Ελληνες είς την
'Ανδρον συνεσκέφθησαν έκιΤ καί απεφάσισαν νά μή πλεύσωσι
πιραιτέρω μέχρις Ελλησπόντου πρός λύσιν τών γεφυρών, όπως
Ιπέμενεν ό Θεμιστοκλής, άλλά νά έπιστρέψωσιν οπίσω, διότι,
ώς Γλεγεν ό Ευρυβιάδης καί παρεδέχοντο καί τών άλλων Πε-
λοποννησίων οί στρατηγοί, άν καταστρέψωσι τάς γέφυρας, ό
Ιχθρός θά άποκλεισθή είς τήν Εύρώπην, όπερ ουδαμώς είναι
συμφέρον. Ταύτα άποφασίσαντες «πολιορκούν τήν μηδίσασαν
"Ανδρον, θέλοντες νά κυριεύσωσιν αυτήν. Διότι πρώτοι έκ τών
νησιωτών οί "Ανδριοι, ζητήσαντος τοΰ Θεμιστοκλέους χρήμα-
τα, δέν ε'δοσαν ότε δέ ό Θεμιστοκλής ήπείλησεν αυτούς άρνη-
,Φέντας, λέγων ότι ήλθον οί "Αθηναίοι έχοντες δύο μεγάλους
ίθύς, τήν Πειθώ καί τήν Ανάγκην, και ούτοι άφεύκτως θά
ίώσωσιν είς αύτούς χρήματα οί "Ανδριοι, εκείνοι άπεκρίθησαν
*ρός ταΰτα λέγοντες, ότι ευλόγως αί "Αθήναι, εχουσαι τοιού-
τους θεούς, είναι μεγάλαι καί εύδαΐμονες, ένφ οί "Ανδριοι εχου·
βιν όλιγίστας γαίας, δύο δέ ανωφελείς θεοί, ή Πενία καί ή
Αμηχανία1, ούδέποτε έγκαταλείπουσι τήν νήσον αύτών έπο-
ρ,ένως, εχοντες τοιούτους θεούς, ελεγον ότι δέν θά δώσωσι χρή-
ματα καί ότι ούδέποτε ή δύναρ.ις τών Αθηναίων θά ύπερισχύ-
»τΐ τής έαυτών χδυναμίας V Ούτοι μέν λοιπόν ταΰτα άποκρι-
θέντες καί ιχή δώσαντες τά χρήματα, έπολιορκοΰντο. Ό δε
Θεμιστοκλής εισέπραττε χρήματα έκ τών άλλων νήσων, πέμ-
πων καί λέγων τά αύτά, τά όποια είπε καί είς τούς 'Ανδρίους.
Τέλος μ.ή δυνηθέντες οί "Ελληνες νά κυριεύσωσι τήν πολιορκη-
θεϊσαν "Ανδρον, έτράπησαν, μετά τίνων ήμερών πολιορκίαν, είς
τήν Κάρυστον καί λεηλατήσαντες τήν χώραν τών Καρυστίων
Ιπέστρεφον είς ΣαλαμϊναΤ~\

Ό δέ Ξέρξης μετά τοϋ πεζοΰ στρατοϋ. μείνας έν Φάληρε

I. Ά μ τι ν α ν (α=ενοεια, πτωχεία, φτώχια.

». Έν άλΛαις λέίεσι. «Ούκ άν λάοοις παρά τοϋ μή έχοντος·
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4λ(γας ημέρας μετά τήν ναυμαχίαν, άνεχώρησεν είτα είς τή»
Βοιωτίαν διά της αυτής όδοϋ, δι' ής ήλθεν. Ήκολούθησε δέ
καί ό Μαρδόνιος πρώτον μέν, ίνα προπέμψη τον βασιλέα, δίύ-
τιρον δέ, διότι ή ώρα του έτους δέν ήτο κατάλληλος διά πόλε-
|«.ον· ήτο δέ καί προτιμότερον νά διέλθη τόν χειμώνα έν Θεσσα-
λίφ, καί επειτα, άμα τφ ίαρι, νά έπιτεθή κατά τής Πελοπον-
νήσου. "Ως δ' έφθασαν είς τήν θεσσαλίαν, έκεϊ ό Μαρδόνιος έξέ-
λεξεν έξ όλου του στρατού του Ξέρξου τριακοσίας χιλιάδας, έν
«Ις πάντας τους καλουμένους αθανάτους, πλήν τοΰ στρατηγού
αύτών Ύδάρνους, όστις δέν ήθέλησε ν' άφήση τόν βασιλέα.

Ό δέ Ξέρξης μετά του ύπολειφθέντος στρατοΰ, άφήσας τόν
Μαρδόνιον έν Θεσσαλίφ, αύτός έπορεύετο ταχέως είς τόν 'Ελ-
λήσποντον, φθάσας είς τό στενόν της διαβάσ-ως είς τεσσαρχ-
κοντα καί πέντε"ήμέρας 4* καθ' όδόν δ' άπώλεσε τό πλείστον του
στρατεύματος, ενεκα της πείνης καί τοΰ λοιμοΰ' καί τής δυσιν-
τερίας, ήτις κατέλαβεν αύτό. Ούτω λοιπόν, κακώς έχοντες οί
βάρβαροι, έφθασαν είς τόν Έλλήσποντον, όπου εύρον τάς γε-
φύρας διαλελυμένας ύπό τρικυμίας· ενεκα δέ τούτου διέβησαν μι
τάς ναύς είς τήν "Αβυδον καί έκεΐθεν βαδίζοντες έν άθλια κατα-
φτάσει έφθασαν μετά τοΰ Ξέρξου είς τάς Σάρδεις, όσοι έσωβτ,·
•αν. Τοιοΰτο τέλος έλαβεν ή κατά τής Ελλάδος εκστρατεία τώι
βαρβάρων καί τοιαύτας συμφοράς έπαθεν ό άλαζών ΐερςης.

ΊΓεμ.αΙ άτ:οδοθε£σαι εις τον Οεμ&στ«>νΛέιι..

Οί δέ "Ελληνες, άφοΰ δέν ήδυνήθησαν νά κυριεύσωσι τήν 'Λν-
$ρον, ώς εϊπομεν, έτράπησαν είς τήν Κάρυστον και λετ,λατη-

1. "Οτε ό Ξέρξης ήρχετο κατά τής Ελλάδος, ή πορεία του άπί γου
Ελλησπόντου μέχρι τών Αθηνών διήρκεσε τρεΤί ρήνας (Ίόί § Κα).
Ο *· Λ οι μός (διά του ο ι) = πανώλης, πδσσ μολυσματική *αι
νττηφόρος άσθένεια· λιμός δέ (διά τού ») =» πείνα υεγάΛί,.
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«αντες αυτήν επέστρεψαν είς τήν Σαλαμίνα. Έκεΐ δέ προσέφερον
ιίς τούς θεούς τά πρώτα έκ τών λαφύρων, τά δ' άλλα διεμοιρά-
«θησαν μεταξύ των.

Μετά τήν διανομήν δέ τών λαφύρων οί "Έλληνες έπλευσαν
ιΐς τόν Ίσθμόν, ίνα δώσωσιν αριστεία είς τόν φανέντα άξιώτα-
τον κατά τόν πόλεμον τούτον. "Εκαστος όμως τών στρατηγών
έψήφιζε πρώτον μέν ύπέρ έαυτού, νομίζω ν ότι αύτός ύπήρξεν ό
άνδρειότατος, επειτα δέ οί περισσότεροι έψήφιζον ύπέρ του Θε-
μιστοκλέους- ώστε οί μέν άλλοι είχον έκαστος μίαν ψήφον, ό δέ
Θεμιστοκλής ειχε τάς πλείστας. Τοϋτο διήγειρε τόν φθόνον τών
άλλων στρατηγών, οί όποιοι άπέπλευσαν έκαστος είς την πόλιν

του, χωρίς νά κρίνωσι περί
^ τών άριστείων' ό θεμιβ

) διεφημίσθη μμΙ

§/ έδοζάσθη καθ' όλην την
Ελλάδα, ώς άνήρ πολν
νόμισμα καρυςτιων σοφώτατος όλων τών "Ελ-

λήνων. Έπειδή δέ δέν έτιμήθη υπό τών έν Σαλαμΐνι ναυμα·
χησάντων, μετέβη άμέσως μετά ταύτα είς τήν Λακεδαίμονα».

θέλων νά τιμηθη.

Οί δέ Λακεδαιμόνιοι ύπεδέχθτ,σαν τόν Θεμιστοκλέα καλώς
καί έτίμησαν αύτόν μεγάλως. Έδοσαν δέ άριστεΐα είς μέν τόν
Εύρυβιάδην στέφανον έλαίας, ώς σημεϊον ανδρείας είς δέ τόν θε-
μιστοκλέα επίσης στέφανον έλαίας, ώς σημεϊον σοφίας καί δε-
ξιότητος. Έδώρησαν δέ είς αύτόν τό κάλλιστον έν Σπάρτη όχημα
καί τόν συνώδευσαν τριακόσιοι έκλ?κτοί Ιππείς Σπαρτιάται μέ-
χρι τών Τεγεατικών συνόρων. Μόνον δέ, έξ όλων τών μέχρι της
ίτοχής του Ηροδότου γνωστών άνθρώπων, τούτον οί Σπαρ-
τιάται προέπεμψαν.

Άφου λοιπόν ό Θεμιστοκλής ήξιώθη τοιούτων τιμών έν Σπάρτη,
ίπανήλθεν είς Αθήνας.
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ΟΙ "ίωνες έπ&καλοϋνται τήν βοήΟβιαν
τών Ελλήνων.

*0 Άρτάβαζος δέ, ό υΙός τοΰ Φαρνάκους, άνθρωπος ίπίση·
ρος μεταξύ τών Περσών, εχων έξήκοντα χιλιάδας έκ του στρ«»
του, τον όποιον έξέλεξεν ό Μαρδόνιος, προέπεμψε τον βασιλέα
μέχρι του Ελλησπόντου. Εκείθεν δ' έπανερχόμενος »ίς την
θεσσαλίαν, υπέταξε καθ* όδόν λαούς τινας, 2ως ού έπανελθύν
ηνώθη μετά του στρατού τού Μαρδονίου 4, άφου πολλούς έκ τών
έαυτοΰ άπώλεσεν. \

Ό δε περισωθείς ναυτικός στρατός τού Ξέρξου, φεύγων έκ
της Σαλαμίνος, ώς εφθασεν είς τήν Άσίαν καί διεπόρθμευσεν
4κ τής θρακικής Χερσοννήσου είς τήν "Αβυδον τόν βασιλέα καί
τό στράτευμ,α, διεχείμασεν έν Κύμη2, τό δέ εαρ ένωρίς συνη-
θροίζετο είς τήν Σάμον, όπου είχον ^ιαχειμάση καί τίνες νήες'
έκεϊθεν δέ τριακόσιαι έν όλω νήες έφύλαττον τήν Ίωνίαν μή-
πως άποστατήστ;. Ουδέποτε δέ οί βάρβαροι ήλπιζον, ότιθάελ-
θωσιν οί "Ελληνες είς τήν Ίωνίαν, άλλ' ότι θά άρκεσθώσι φυ-
λάττοντες τήν εαυτών χώραν, είκάζοντες τοΰτο έκ τοΰ ότι δέν
κατεδίωξαν αύτούς φεύγοντας έκ τής Σαλαμίνος. Κατά μέν τήν
θάλασσαν λοιπόν οί βάρβαροι !θ = ώρουν εαυτούς ήττημένους, κατά
ξηράν όμως είχον έλπίδας, ότι κατά πολύ θά υπερίσχυση ό Μαρ-
δόνιος. νΟντες δέ. έν Σάμφ, τό μέν, έσκέπτοντο πώς νά έπρατ»
τον κακόν τι είς τούς πολεμίους, τό δέ, περιέμενον νά ϊδωσι πώς
άποβώσι τά πράγματα τοΰ Μαρδονίου.
Οί δε Έλληνες τήν άνοιξιν ήρχισαν νά συναθρίζωνται πάλιν*
συνήλθον λοιπόν είς Αΐγιναν εκατόν δέκα νήες, εχουσαι στρατη-

ι. Ίδε § 9^·

2. Ή Κύρη ήτο ή έπισημοτάτη πόλΐί τής Αίολίδος, έν Μικρ$
ΑσΙ?· Νΰν Λαμούρτ-κιοϊ.

14.
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γόν χαΐ ναύαοχον τόν Σπχρτιάτην Λεωτυχίδην. Τών Αθηναίων
δε στρατηγός ήτο ό Ξάνθιππος. Ό δέ πεζός στρατός δέν συνη·
θροίζιτο άκόμη.

Ώς δέ συνήλθαν είς τήν Αΐγιναν όλαι αί νήες, ήλθον πρέσβεις
τών Ιώνων είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνων καί παρεκάλουν
αύτούς νά καταπλεύσωσιν είς τήν Ίωνίαν καί νά έλευθερώσωσιν
αυτήν" άλλά μόλις μέχρι τής Δήλου εφερον αυτούς, διότι έφο«·
βοΰντο νά προχωρήσωσι παρεταίρω, μή γνωρίζοντες καλώς τούς
τόπους καί νομίζοντες ότι τά πάντα ησαν πλήρη στρατού* ή δ·
Σάμος ένόμιζον, ότι άπεΐχεν όσον καί αϊ Ήράκλειαι στήλαι1.
Συνέπιπτε δέ, ώστε οί μέν βάρβαροι, καταπεφοβισμένοι, νά μή
τολμώσι νά πλεύσωσι δυτικώτερον τής Σάμου, οί δε Έλληνες
νά μή τολμώσι νά πλεύσωσιν άνατολικώτερον της Δήλου. Τθΐ·
ουτοτρόπως δ' ό φόβος έφύλαττε τό μεταζύ αύτών. ΟΙ Έλλη·
νες λοιπόν έπλευσαν καί έμενον είς τήν Δήλον*, Ιχοντες στρα·
τηγόν τό Λεωτυχίδην.

βΟ. Ό ΛΙιρδόνιος «ρος τους 'Αθηνα(ο\)<

τον Άλέξανδρον μέ προτάοεες «ερί εόρήνης.

Ό δέ Μαρδόνιος επεμψεν έκ Θεσσαλίας άγγελον είς τάς *Α·
θήνας 'Αλέζανδρον τόν υίόν τού 'Αμύντου, βασιλέα της Μακι·
δονίας' ούτος έλθών έλεγε τά έξής>\α "Ανδρες Αθηναίοι, ό Μαρ«
«δόνιος λέγει τάδε* »Μοί ήλθεν άγγελία παρά τού βασιλέως λέ-
«γουσα ούτω* "Συγχωρώ ολα τά βφάλμ,ατα τών 'Λ&ηναίων,
ατά όποία ίπραζαν είς εμέ' βύ δε, Μαρδόνιε, πράξον ώς εξης'
ίπρωτον μεν άπόδος είς αντονς την γήν των, εύτερον &§

3. Ό νϋν πορθμός τοϋ Γιβραλτάρ.

2. Τδε συνέχειαν έν § 96.
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ίίχλίζωόι, μόνοι χάί δ ποία ν αλλην δίλονβιν &νοιχο9όμψΐ<ίοψ
τους ναούς των, οδούς εγώ εκανβα, οίν δέλοοβι νά 6νν-
*&7]κολογή&ωβι έμεΑύται είναι αί προσταγαί, τάς οποίας
«μοί επεμψεν ό βασιλεύς. Έγώ δέ1 λέγω ταύτα. Διατί είσθΐ
«άνόητοι, πολεμοΰντες έναντίον τοΰ βασιλέως·^\$ιότι ουτε ναι
«ύπερισχύσητε θά δυνηθήτε, ούτε ν' άντέχητε πάντοτε είσθε
«Ικανοί. Παύσατε λοιπόν τώρα τον πόλεμον έντίμως καί συμμα·
«χήσατε μέ ημάς άνευ δόλου καί άνευ άπάτης«. Ταΰτα μέν £
«Μαρδόνιος μοί παρήγγειλεν, ώ Αθηναίοι, νά εΐπω προς ημάς.
«Έγώ δε* περί μέν τής άγάπης, τήν οποίαν τρέφω πρός ύμϊς,
«δέν λέγω τίποτε, διότι δέν θά μάθατε ταύτην τώρα πρώτην
«φοράν σας παρακαλώ δέ έκ μέρους μου νά παραδεχθήτε όσ*
«σας λέγει ό Μαρδόνιος, διότι βλέπω ότι δέν θά δυνηθήτε ν&
«πολεμήτε πάντοτε μέ τόν Ξέρξην.Όθεν πείσθητι, διότι είναι
«μεγάλη τιμή σας νά συγχωρη ό βασιλεύς τά άμαρτήματα εις
«υμάς μόνους έ* τών Ελλήνων καί νά θέλτ) νά γείντ) φίλος ύ·
«μών.» Ό μεν Αλέξανδρος ταΰτα είπεν.

Οί δέ Λακεδαιμόνιοι μαθόντες ότι ήλθεν ό Αλέξανδρος είς
*«ς Αθήνας, ίνα συμβιβάστ, τούς Αθηναίους μέ τόν βάρβαρον,
Ιφοβήθησαν πολύ μή συνθηκολογήσωσιν οί Αθηναίοι μέ τόν
Πίρσην καί άπεφάσισαν άμέσως νά στείλωσι πρέσβεις είς τάς
"Αθήνας, ϋυνέπεσε δέ νά έμφανισθώσιν οί πρέσβεις ούτοι είς τόν
Ι^μον συγχρόνως μέ τόν 'Αλέξανδρον, διότι οί Αθηναίοι έχρο-
«τρίβουν καί άνέβαλλον τήν άπάντησιν έπίτηδες, όντες βέβαιοι
Ιτι «4 Σπαρτιάται, μανθάνοντες τάς διαπραγματεύσεις, θά πέμ«
άμέσως πρέσβεις* ούτοι δ' ερχόμενοι θά ήκουον οί ίδιοι
τον 'Αλέξανδρον άπάντησιν τών Αθηναίων.

'ΑξΦδ ίτελείωσε τόν λόγον ό Αλέξανδρος, διαδεχθίντι*

5ο Ό Μαρδόνιος δηλ. διά στόματος τοΰ Αλεξάνδρου λαλώ*.
%. Δήλα δή 6 'ΑΑέςανδρος οίκοθεν όμιλών.
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αυτόν οί άπό τής Σπάρτης άγγελοι ελεγον* «Ήμάς δ' επεμψαν1
«οί Λακεδαιμόνιοι, ίνα παρακαλέσωμεν υμάς ν' άφήσητε τά-
«πράγματα ώς εχουσι καί νά μή δεχθήτε τάς προτάσεις τοΰ
«βαρβάρου* διότι ούτε δίκαιον ούτε πρέπον είναι, ύμεΐς, οί όποιον
«ήγείρατε τόν πόλεμον τούτον, νά γείνητε αίτιοι δουλείας, ένφ
«πάντοτε, καί έκ παλαιών χρόνων, είσθε γνωστοί ότι ήλευθερώ·
«σατε πολλούς άνθρώπους. Συλλυπούμεθα δέ ύμΐν, ότι πιέζεσθε
«καί ότι δύο ήδη ετη έστερήθητε τών καρπών σας καί ότι άπω·
«λέσατε τάς οικίας καί τάς περιουσίας σας, διότι ό πόλεμος γί·
«ται είς τήν χώραν σας. Άλλ' οί Λακεδαιμόνιοι καί οί σύμ·-
«μαχοι σας δίδουσι τήν ύπόσχεσιν νά διαθρέψωσι τάς γυναίκας,
«καί τούς οικείους σας όσον χοόνον άν διαρκέση ό πόλεμος. Μη
«μεταπείση δ'ύμάς ό Αλέξανδρος, διότι αύτός, τύραννος ων,
«με τύραννον συμπράττει* γνωρίζετε δέ ότι παρά τοις βαρβά·
«ροις ούτε πίστις ούτε άλήθεια υπάρχει.» Ταύτα είπον οί πρέ«
•βεις τών Λακεδαιμονίων. _____

Οί δέ Αθηναίοι προς μέν τόν 'Αλέξανδρον άπεκρίθησαν τβ
έξης· «Ήμεΐς άγαπώντες τήν έλευθερίαν θά ύπερασπισθώμεν
«αύτήν όσον δυνάμεθα. Σύ δέ μή προσπάθει νά συμφιλιώστρς
«ήμάς μέ τόν βάρβαρον, διότι δέν θά πεισθώμεν. Λέγε λοιπόν
«είς τόν Μαρδόνιον, ότι οί Αθηναίοι λε'γουσιν, έν όσφ ό ήλιος
«πορεύεται τήν αύτήν όδόν, τήν οποίαν πορεύεται μέχρι σήμε«
«ρον, ήμεΐς δέν θά συνθηκολογήσωμεν μέ τόν Ξέρξην, άλλά θά
«πολεμήσωμεν αύτόν, έλπίζοντες είς τήν συμμαχίαν τών θεών
«καί τών ήρώων, τών όποιων έκεΐνος ασεβώς κατέκαυσε τούς
«ναούς καί τά αγάλματα. Σύ δέ τού λοιπού μή έμφανισθ^ς είς
«τούς Αθηναίους μέ τοιαύτας προτάσεις, διότι δέν έπιθυμουμίν
«νά σε μεταχειρισθώμεν κακώς.»

Προς μέν τόν 'Αλέξανδρον ταύτα άπεκρίθησαν, προς δδ τόύ^
4*0 της Σπάρτης αγγέλους είπον τά έξης" «Τό νά <ροβηθϋσ«?
»θ4 Λακεδαιμόνιοι μή συνθηκολογήσωμεν μέ τόν βάρββφον
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«πολύ άνθρόπινον δέν Ιπρεπεν όμως νά δείξωσι τόσην μικρό»
-«πρέπειαν, ένφ γνωρίζουσι τό φρόνημα τών Αθηναίων διότι
-«ούτε χρυσός ούδαμοΰ τής γής υπάρχει τοσούτος ούτε χώρακατοί
«τό κάλλος καί τήν εύφορίαν τοιαύτη, τά όποια λαβόντες ήμεΐ*»
«θά ήθίλομεν νά καταδουλώσωμεν τήν Ελλάδα. Διότι πολλσ
«καί μεγάλα είναι τά έμποδίζοντα νά μή ποιώμεν ταύτα, μηδ1»
«έάν θέλωμεν πρώρτα μέν καί με'γιστα, τών θεών τά άγάλματσ
<«καί οί ναοί, τού| όποιους ό βάρβαρος κατέκαυσε καί «υνέχωσε,
«καί διά τούς όποιους ήμεΐς άναγκαίως εχομεν καθήκον νά έκδι-
•«κηθώμεν μάλλον ή νά συμμαχήσωμεν μέ τόν πράξαντα ταΰτα*
«δεύτερον δέ, δέν θά ητο πρέπον οί Αθηναίοι νά γιίνωσι προ-
«δόται τοΰ Έλληνικοΰ έθνους, τό όποιον όλον εχιι τό αύτο
«αίμα καί λαλεί τήν ο^τήν γλώσσαν, οί δε ναοί τών θεών εινα»
.«κοινοί είς όλους καί αί θυσιάΐίκαί τά ήθη είναι τών αύτδν τρό«
«πων. "Εχετε λοιπόν βεβαιώ® τοΰτο, έάν πρότιρον δέν τό είχετε,
«ότι, εως άν και είς Αθηναίος υπάρχ-ρ, κατ* ούδένα τρόπον
«ήμεΐς θά συνθηκολογήσωμεν μέ τόν Ξέρξην. Έπαινοΰμεν δέ τήν
«πρόνοιαν, την οποίαν λαμβάνετε νά διαθρέψητε τούς οικείους
«μας, άλλ' άπόφασιν έχομεν νά έγκαρτερήσωμεν. χωρίς νά δώ»
«σωμεν βάρος είς ήμάς. Τώραδέ εκπέμπετε στρατόν ώς τάχιστα,
«διότι ώς ήμεΐς είκάζομεν, ό βάρβαρος εύθύς άφοΰ μάθγι τή*
«άγγελίαν, ότι ούδέν θά πράξωμεν έξ όσων έκεΐνος μας προί*
«τείνε, θά είσβάλτρ είς τήν Άττικήν. Πριν λοιπόν έκεΐνος προ·
<«φθάσνι νά ελθη εις τήν Άττικήν, είναι καιρός ήμεΐς νά έκστρα·
«τιύσωμεν είς τήν Βοιωτίαν.» Οί πρέσβεις λοιπόν, άφοΰ οί Ά·
•^ηναΐοι άπεκρίθησαν ταΰτα, έπέστρεφον είς τήν Σπάρτην.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ

©Ο. *Άλώ<ηςτ<3ν Αθηνών υπό του

ΟΙ "Ελληνβς σ\>ναγεέροντα.ς χατ' αν>το·3.

Ό δι Μαρδόνιος, ώς έπέστρεψεν ό Αλέξανδρος καί άνεκοί-
νωσεν είς αύτόν την άπόκρισιν τών Αθηναίων, κινήσας έκ της θεσ-
«αλίας ώδήγει μετά σπουδής τόν στρατόν κατά τών Αθηνών,
παραλαμβάνων καθ' όδόν τούς δυναμένους νά φέρωσιν όπλα. Ότι
δ' Ιφθασεν είς τήν Άττικήν, δεν εύρε πάλιν τούς Αθηναίους
έντη πόλει, άλλά κυριεύει αύτήν ερημον, διότι οί κάτοικοι ησαν
οί πλείστοι Ιν τη Σαλαμΐνι, ώς έμαθε, καί έν ταΐς ναυσίν. Πα·
ρηλθον δέ άπό της αλώσεως τών Αθηνών υπό τοΰ βασιλέως
μέχρι της αλώσεως αύτών ύπό τοΰ Μαρδονίου δέκα μήνες.

Άφου δ' εφθασεν είς τάς Αθήνας ό Μαρδόνιος, πέμπει είς
την Σαλαμίνα τόν Μουρυχίδην, άνδρα Έλλησπόντιον, φέροντα
ιίς τούς Αθηναίους τάς αύτάς προτάσεις, τάς όποιας πρότερον
καί ό Αλέξανδρος διεβίβασεν. Οί Αθηναίοι όμως, ώς ητο έπο-
μενον, πάλιν απέρριψαν ταύτας. ^

Έπειδη δέ τις Ικ τών Ιν τφ συμβουλίφ, ό Λυκίδης, άπε·
φάνθη γνώμην να δεχθώσι τάς προτάσεις τοΰ Μουρυχίδου, διά
τούτο έθανατώθη αμέσως καταλιΙοβοληθείς. Αϊ δε γυναίκες τών
Αθηναίων μαθοΰσαι τά γινόμενα καί παροτρύνουσαι ή μία την
Αλλην ηλθον είς την οίκίαν τοδ Λυκίδου αύθόρμητοι καί κ*τΐ«



216

λιθοβόλησαν τήν γυναίκα καί τά τέκνα αύτου.Ό δέ Μουρυχίδης
έπέστρεψεν αβλαβής είς τό στρατόπεδόν του.

Ήναγκάσθησαν δέ οί Αθηναίοι νά διαβώσιν είς τήν Σαλα-
μίνα, διότι οί μέν Πελοποννήσιοι έβράδυνον νά στείλωσι στρα-
τόν, ό δέ Μαρδόνιος ήρχετο καί ήτο έν τη Βοιωτίφ. "Επεμψαν
δέ πρέσβεις είς τούς Λακεδαιμονίους νά έρωτήσωσιν αύτούς διά
τί βραδύνουσι και τί σκέπτονται νά πράζωσιν. Οί δέ Λακεδαι*
μόνιοι, έπειδή ίώρταζον τά Ύακίνθια1 καί έπειδή τό τείχος ίν
τφ Ίσθμψ ήτο περί τό τέλος, δέν έδωκαν πολλήν προσοχήν ιίς
τούς λόγους τών πρέσβεων, άλλ' άνέβαλλον άπό ημέρας είς ήμέ*
ραν ν' άπαντήσωσιν είς αύτούς, μέχρις ού παρήλθον δέκα ήμέ-
ραι. Τέλος τήν προτεραίάν τής δεκάτης ό Χίλεος, άνήρ Τεγεά-
της, ισχυρότατος έν Λακεδαίμονι ές όλων τών ζένων, μαθών
παρά τών έφόρων όλα τά διατρέχοντα είπεν είς αύτούς τά έξης*
«Άνδρες έφοροι, έάν οί Αθηναίοι δέν είναι φίλοι ήμών, άλλά
«σύμμαχοι τοΰ βαρβάρου, μέ όλον τό ίσχυρόν τείχος τού Ίσθμου,
«πολλαί θύραι είναι άνοικται είς τήν Πελοπόννησον διά τόν Πέρ-
«σην.Άλλ' εισακούσατε, πριν ύπό τών Αθηναίων άποφασισθ^
άλλο τι, όπερ θά βλάψη τήν Ελλάδα.» Ό μέν Χίλεος ταύτα
συνεβούλευεν είς τούς Λακεδαιμονίους.

Οί δέ έφοροι, σκεφθέντες καλώς τόν λόγον του, Ικπέμπουσι,
νυκτός ετι ούσης, ύπό τήν στρατηγίαν τοΰ Παυσανίου, υίου του
Κλεομβρότου, πέντε χιλιάδας Σπαρτιατών, τάξαντες περί ίκα-
στον καί έπτά είλωτας. Άφοΰ δ' εγεινεν ήμερα, οί πρέσβεις
τών Αθηναίων, μή ήξεύροντες τίποτε περί της έζόδου τοΰ Σπαρ-
τιατικού στρατού, ένεφανίσθησαν είς τούς έφόρους καί ίλεγον είς

ι. Τά Ύ α κ I ν θ ι α ήγοντο μόνον έν Άμύκλαις τόν Έκατομβαιώνβ
μήνα (Ίουλ. — ΑύγΛ πρός τιμήν τοΰ Υακίνθου, υίοϋ τοΰ Βασιλέως
τής Σπάρτης Άμύκλα. Ό Υάκινθος ήτο περίφημος διά τό κάλλος
του, έφονεύθη δέ έξ Απροσεξίας ύπό τοΰ θεοϋ Απόλλωνος, όστις έκ
τής κόνεως αύτου μυθολονεΐται ότι έκαμε νά φυτρώση τ6 όμώνυμβν
εύώδες άνθος Υάκινθοι.
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«ύτούς, ότι είναι προδόται τών συμμάχων καί ότι οί Αθηναίο;
Ινεκεν έλλείψεως συμμάχων, θά κάμωσιν εί^νην προς τόν Πέρ-
σην, όπως δυνηθώσιν. Τότε δε θά μάθωσι τί δύναται νά συμβη
είς αύτούς έκ τούτου. Άλλ' οί έφοροι έβεβαίωσαν αύτούς μεθ'
όρκου ότι τά στρατεύματα είναι καθ' όδόν, πορευόμενα κατά
τών βαρβάρων. Άμέσως τότε άνεχώρησαν οί πρέσβεις, μετ' αυ-
τών δε καί πέντε Ιτι χιλιάδες οπλιτών έκλεκτών έκ τών περιοί-
κων Λακεδαιμονίων, σπεύδοντες πρός τον Ισθμό*.

Οί. 'ΙΙ παρά τον Άαωπόν ίπηομ«χ{«.

"Ο δέ Μαρδόνιος μαθών παρά τίνος απεσταλμένου Άργείου,
Οτι οί Λακεδαιμόνιοι ίρχονται έναντίον του, δέν είχε πλέον διά-
θεσιν νά μένη Ιν Αττική, άλλ' άνεχώρησεν έ ξ αύτη ς θέσας
«ΰρ είς τάς Αθήνας καί κρημνίσας καί συγχώσας όλα, Ιάν ίμενέ
τι άκόμη όρθόν ή έκ τών τειχών ή έκ τών οικημάτων ή έκτων
ναών. Άνεχώρησε δέ έκ της Αττικής, διότι αύτη δέν ήτο κα-
τάλληλος δι' ίππικόν, καί διότι, αν ένικάτο, δέν ειχεν άλλοθεν
Ιξοδον, ειμή διά τών στενών τού Κιθαιρώνος, όπου καί ολίγοι
άνθρωποι ήδύναντο νά τούς έμποδίσωσιν. Έσκέπτετο λοιπόν νά
Ιιηστρέψτι είς τάς Θήβας, ίνα πολεμήστρ πλησίον πόλεως φιλι-
κής καί ίν χώρ$ ίππασίμφ. Τοΰτο δέ καί επραξε, στρατοπεδεύ·
«ας παρά τάς όχθας τοΰ Άσωποΰ ποταμού.

Οί δέ Λακεδαιμόνοι, άφοΰ ήλθον είς τόν Ίσθμόν, έστρατοπέ-
Ιευον έκεϊ' μαθόντες δέ τοΰτο προσηλθον καί οί λοιποί Πελο-
«οννήσιοι. Μετά ταδτα άπό τοΰ Ίσθμοΰ έπορεύθησαν είς τήν
Ελευσίνα πάντες. Έκιΐ διαβάντες έκ της Σαλαμίνος ήνώθησαν
μετ' αύτών καί οί Αθηναίοι καί ίχορεύοντο όλοι όμοΰ κατά τον
Ιχθροΰ. Άφοΰ δ' ίφθασαν είς τάς Ερυθράς της Βοιωτίας καί
Ιμαθον ότι οί βάρβαροι ησαν έ στρατοπεδευμένοι πλησίον τοΰ



Άσωποΰ, απεφάσισαν ν' άντιστρατοπεδεύσωσι και αύτοί επί της
υπώρειας του Κιθαιρώνος.

Έπειδή δέ οί Έλληνες δέν κατέβαινον είς τήν πεδιάδα, πέμ-
πει κατ' αύτών ό Μαρδόνιος όλον τό Ιππικόν, του οποίου ίπ·
«άρχος ητο ό Μασίστιος' έλθόν δε τό Ιππικόν προσέβαλλε καί
έβλαπτε πολύ τούς Έλληνας^/Κατά συντυχίαν δέ οί Μεγαρείς
είχον ταχθη είς μέρος εύκολώτατα προσβαλλόμενον ύπό τοΰ Ιπ-
πικού* όθεν έδήλωσαν ότι δέν άντέχουσι πλέον καί οτι θά έγκα-

ταλείψωσι την τά-
ξιν, έάν δέν στεί-
λωσιν άλλους όπως
άντικαταστήσωσιν
αύτούς. Μή θελόν-
των δέ τών άλλων,
Ιδέχθησαν οί Αθη-
ναίοι καί έκ τών
Αθηναίων οί τρια-
κόσιοι έκλεκτοί, τών
οποίων λοχαγός ητο
Όλυμπιόδωρος ό-
υΐός του Λάμπωνος.

Μαχόμενων δέ
αύτών έπί πολλην
6ραν, τοιούτον ύπήρζε το τέλος της μάχης* βτε τό Ιππικόν
δρμη·ε κατά τάγματα, ό ίππος του Μασιστίου προέχων τών
άλλων, κτυπάται ύπό βέλους εις τά πλευρά, αισθανθείς δέ πολύν
πόνον άνορθοΰται χαΐ ρίπτει χαμαΐ τόν Ιππέα* άφοΰ δ' Ιπεσεν,
Αμέσως οί Αθηναίοι έπέπεσον κατ* αύτου καί τον έφόνευσαν.
Οί δέ Ιππείς, μαθόντες τούτο χαΐ όρμήσαντες νά λάβωσι τον
νοφόν του Ιππάρχου των, άπεκρούσθησαν γενναίως ύπο τών

ΠΕΡΣΗΣ ΠΠΙΧΥΧ
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Ελλήνων καί έχασαν καί άλλου; Ιππείς. Ούτω δε, κακώς έχον-
τες, έπέστρεψαν είς τό στρατόπεδον.

Άφου δέ τό Ιππικόν έφθασεν είς τό στρατόπεδον, όλος ό
«τρατός καί ό Μαρδόνιος έπένθησαν τά μέγιστα διά τόν θά-
νατον τοΰ Μασιστίου, κείραντες καί έαυτούς καί τούς ίππους
και τά υποζύγια (τά φορτηγά ζώα) καί θρηνοΰντες μεγάλως.
Καθ' όλην δέ τήν Βοιωτίαν άντήχησεν, ότι άπωλέσθη άνθρω-
πος άξιολογώτατος μετά τόν Μαρδόνιον παρά τοις Πέρσαις καί
τφ βασιλεΐ.

99. Τά δύο έχθρς/ά στρατόπεδα,
άντοπαρατάσοντας εν πεδ&άδε τών ϊϊλαταε&ν.

Οί Έλληνες, λαβόντες θάρρος έκ της πρώτης κατά τοΰ βαρ-
€αρικοΰ Ιππικού νίκης, κατέβησαν έκ τών ύπωρειών τοΰ Κι-
θαιρώνος είς τήν πεδιάδα τών Πλαταιών καί έστρατοπε'δευσαν
Ικεϊ. Καί τό μέν δεξιόν κέρας είχον δέκα χιλιάδες Λακεδαιμο-
νίων {κ τούτων δέ τούς πεντακισχιλίους, όντας Σπαρτιάτας 4,
Ιφύλασσον τριάκοντα πέντε χιλιάδες ψιλοί8 έκ τών εΙλώτων,
τεταγμένοι επτά περί εκαστον Σπαρτιάτη ν τό δέ εύώνυμον
κέρας είχον οί Αθηναίοι, όκτακισχίλιοι δντες, στρατηγός δέ
αύτών ήτο ό Αριστείδης ό υιός τοΰ Λυσιμάχου 3. Οί δε λοιποί
Έλληνες ησαν τεταγμένοι έν τω μεταξύ τών Αθηναίων καΙ

1. Δηλ. έκ τής πόλεως Σπάρτης, διότι έν ΛακεδαΙμονι διεκρΙ-
νοντο οί Σπαρτιάται ή κύριοι, οί Λακεδαιμόνιοι ή περίοικοι, καί οί
Είλωτες ή δούλοι.

2. Ψιλός, έν τή στρατ. γλώσση, έκαλεΤτο ό στρατιώτης ό άνευ

του βαρέος θώρακος, τής μεγάλης άσπίδος, καί τής μεγάλης λόγ-

χης· ψιλός όπλων· έλαφρώς ώπλισμένος. Ό βαρέως ώπλισμένο*

οτρατιώτης, δηλ. ό φέρων δόρυ μακρόν καί άσπίδα μεγάλην έκαΑχϊτ»

4πλ (της.

φ>λ. Ό δίκαιος Αριστείδης.
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τδν Σπαρτιατών. "Ολον δι όρου τό Έλληνικόν στράτευμα,
το συνιλθόν έν Πλαταιαΐς, ανήρχετο είς Ικατόν δέκα χιλιάδας
άνδρών* γενικόν δέ άρχιστράτηγον είχε τόν Σπαρτιάτην Παυ·
«ανίαν. Ούτοι λοιπόν πάντες έστρατοπέδευσαν πλησίον τοδ
"Ασωπού ποταμού.

ΟΙ δέ περί τόν Μαρδόνιον βάρβαροι, άφού Ικανώς έπενθησαν
τον Μασίστιον, μαθόντες ότι οί "Ελληνες ήσαν έν Πλαταιαΐς,
ηλθον καί αύτοί παρά τόν Άσωπόν, καί άντιπα ρ ετάχθησαν οί
ϋ«ν Πέρσαι αντικρύ τών Λακεδαιμονίων, οί δέ βοηθούντες τόν
Εέρξην "Ελληνες, Βοιωτοί καί Λοκροί καί Μαλιεΐς καί Θεσ-
σαλοί καί χίλιοι Φωκεΐς, (διότι όλοι οί Φωκεΐς δέν Ιμήδισαν),
καί οί κατοικουντες περί τήν θεσσαλίαν Μακεδόνες, άντιπαρε-
τάχθησαν αντικρύ τών Αθηναίων καί Πλαταιέων καί Μεγα·
ΐρεων. ΤΗσαν δέ οί βάρβαροι, ώς προείπομεν, τριακόσιαι χιλιά*
δες, οί δέ μετ' αύτών συμμαχήσαντες "Ελληνες ώς πεντήκοντα
χιλιάδες* τό δέ ίππικόν ήτο χωριστά τεταγμένον.

93. Ό * Αλέξανδρος ερχεταε *ρ\>φ£ως
προς το\>ς "Ελληνας·

Άφού δέ παρετάχθη όλος ό στρατός τού Μαρδονίου, την
Ιπομένην ήμέραν προσέφερον θυσίας είς τούς θεούς καί τά δύο
μέρη. Τά δέ Ιερά προεμήνυον είς· τούς Έλληνας, ότι θά νική-
οωσιν, έάν ό Μαρδόνιος πρώτος έπιτεθη κατ* αύτών" ομοίως
δέ καί είς τόν Μαρδόνιον προεμήνυον τά Ιερά ότι θά νικήση,
Ιάν οί Έλληνες έπιτεθώσι πρώτοι κατ' αύτού. Ούτω λοιπόν
Ιμενον άπρακτα καί τά δύο στρατεύματα, περιμένοντα ποίον έκ
των δύο νά κάμη πρώτον τήν άρχήν.

Έπειδή δέ παρήλθον ούτω δέκα ήμέραι, άπεφάσισε την Ιν«
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δικ4τ»|ν 4 Μ «ρδ®νιος ν* Ιιητεθη την ίπομένην πρώτος αΰτ4|
κατα τΑν Ελλήνων* ίδωκε δέ τάς προς τοΰτο άναγκαίας Ιιβ·
ταγάς. "Οη δέ «ρούχώρησεν ή νύξ καί έφαίνετο ότι ητο ήσυ·
χίχ άνα Τ« βτρατόπιδα χαϊ οί άνθρωποι έκοιμώντο βαθέως,
τότι πλησιάσας Ιφιππος πρός τούς φρουρούς τών Αθηναίων 6
Αλέξανδρος, ό οίος τοδ Άμύντου, ών στρατηγός καί βασιλεύς
τών Μακκ^όνων, Ιζήτησε νά ελθτρ είς όμιλίαν μέ τούς στρατό·
γούς. 01 φρουροί ανήγγειλαν τούτο ιίς τούς στρατηγούς, οί
οποίοι, άφού ηχούσαν την άγγιλίαν, άμέσως ήχολούθησβν
αύτούς είς το μέρος όπου Ιφύλαττον ώς φρουροί. Ότι δ' Ιφθα·
σαν, Ιλιγιν ό Αλέξανδρος τά έξης* «"Ανδρες Αθηναίοι, είμαι
«Έλλην χαϊ δέν υποφέρει ή ψυχή μου νά βλέπω τήν Ελλάδα
«δεδουλωμένην άντί έλευθέρας. Σας λέγω λοιπόν ότι ό Μαρδό-·
«νιος απεφάσισε νά έπιτεθη καθ' υμών, άμα άρχίσν) νά φεγγτι ή
«ήμερα, διότι Ιφοβήθη μήπως συλλεχθήτε περισσότεροι, ώς έγώ
«εικάζω. Ήξεύρετε λοιπόν τούτο καί έτοιμάζεσθε. Σας παρα-
«καλώ δέ νά μή εϊπητέ τι έκ τούτων είς ούδένα, πλήν είς τόν
«Παυσανίαν, διότι φοβούμαι μήπως μάθιρ τούτο ό Μαρδόνιος καί
«με θανατώστ). Είμαι δέ "Αλέξανδρος ό Μακεδών». Ούτος μέν
ταύτα ιίπών, Ιπέστρεφεν όπίσω είς τό στρατόπεδον καί είς τήν
τάξιν του. ΟΙ δέ στρατηγοί τών "Αθηναίων έλθόντες είς τό δι-
ζιόν κέρας ελεγον είς τόν Παυσανίαν όσα ήκουσαν παρά του Α-
λεξάνδρου. Άμέσως δέ ήρχισαν νά έτ,οιμάζωνται καί οί Έλλη-
νες, όπως πολεμήσωσι τήν πρωίαν. /

__Αχ.

94. Ή έν ΙΙλαταχαϊς μάχη.

"Οτι δ' έφώτισιν ή ημέρα, ό Μαρδόνιος Ιπεμψε κατίι τών
Ελλήνων τό Ιππικόν άφου δέ ώρμησαν οί Ιππείς Ιβλαπτκν όλον τόν Ελληνικό ν στρατόν άκοντίζοντες κκί τοξεύοντις
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αύτόν, συνετάραζαν δέ καί συν έχω σαν την Γαργαφίαν κρήνην,.
άπο της οποίας έλάμβανεν ύδωρ όλον το 'Ελληνικόν στράτευ-
μα. Τότι οί στρατηγοί τών Ελλήνων συνήλθον περί τον Που·
σανίαν, όπως συσκεφθώσι καί περί αύτών τούτων, χαΐ περί
τροφών, διότι δέν ειχον πλέον, χαΐ περί άλλων πραγμάτων.
Απεφάσισαν δέ, όπως εχωσιν ύδωρ άφθονον χαΐ μη ένοχλών-
ται του λοιπού ύπό του Ιππικού, νά μεταβώσιν είς την Νήσον,
ητις κείται απέναντι τών Πλαταιών, άπέχουσα τοδ ΆσωποΒ
καί της κρήνης Γαργαφίας δέκα στάδια Ιδού δέ πώς εύρί-
σκεται νήσος {ν ηπείρψ' σχιζόμενος ό ποταμός, όστις καλείται
Ώερόη, άνωθεν έκ του Κιθαιρώνος ρέει κάτω είς την πεδιάδα,
τά δέ ρείθρα άπέχουσιν άλλήλων τρία περίπου στάδια, καί
έπειτα ρέων ένουται πάλιν είς τό αύτό ρεΐθρον. Απεφάσισα
δέ νά μετακινηθώσι κατά την δευτέραν φυλακήν * της νυκτός,
Ινα μή ϊδωσιν αύτούς οί Πέρσαι άναχωροΰντας καί τούς τα·
ράττωσιν οί Ιππείς άκολουθοΰντες.

Καί καθ' όλην μέν τήν ήμέραν έκείνην οί "Ελληνες ύπέφε·
ρον πολύ, ενεκα τών άδιακόπων ίπιθέσεων του εχθρικού Ιππι·
κοΰ. Περί δε τήν δύσιν του ήλιου έπαυσαν οί Ιππείς· έπειτα δέ
προβαινούσης τής νυκτός ηλθεν ή ώρα, καθ' ην ειχον συμφω-
νήση ν' άναχωρήσωσι, καί τότε έγερθέντες οί περισσότεροι άν«·
χώρουν διευθυνόμενοι όχι πρός τό προσυμπεφωνημένον μέρος,
άλλά πρός την πόλιν τών Πλαταιέων φεύγοντες δέ φθάνουσιν

ι. Ήτοι ι85ο γαλλικά μέτρα, (διότι έκαστον στάδιον Ισοδυναμεί
πρός Χ 85 περίπου μέτρα). Τά 185ο μέτρα Ισοδυναμοΰσι πρός διά-
στημα 22 περίπου λεπτών τής ώρας, διότι 5οοο μέτρα ισοδυναμοΰσι
πρός μίαν ώραν.

2. Τήν νύκτα διήρουν οί άρχαΐοι είς τρία μέρη, τά οποία έν
στρατ. γλώσση έκάλουν (}>υλακάς (πρώτην, δευτέραν καί τρίτον),,
διότι έν τή άρχή Ικάστης τούτων ήλλασσον τούς^ φρουρούς, διαδε-
δομένους ΰπ' άλλων.
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«ίς τδ Ήραΐον4, τό όποιον ήτο έμπροσθεν τβν ΠλαταιΑν,
άπεχον είκοσι σταδίους άπό της Γαργαφίας κρήνης· έχει Μ

ίβτρατοπέδευσαν^ \

Ό δέ Παυσανίας, βλέπων αυτούς άναχωροδντας έ* τ··
«τρατοπέδου, παρήγγειλε καί εις τούς Λακεδαιμονίους»
άναλάβωσι τά όπλα, νά άκολουθήσωσι τούς προπορευομένονς»
νομίσας ότι αύτοί μετέβαινον είς τό προσυμπεφωνημένον μέρος.
Οί δέ Αθηναίοι, μένοντες ήσυχοι είς τάς τάξεις των, Ιπεμπον
Ιππέα νά ιδτι άν ήρχισαν νά πορεύωνται οί Σπαρτιάται ή άν
διενοουντο νά μή άναχωρήσωσι παντελώς, καί νά έρωτηση τ·ν
Παυσανίαν τί επρεπε νά πράξωσιν. Άφου δε ήλθεν ό κήρυξ
είς τούς Λακεδαιμονίους, έβλεπεν αύτούς τεταγμένους ΐίς τάς
θέσεις των, τούς δέ πρώτους έξ αύτών φιλονεικουντας' διότι 4
μέν Άμομφάρετος, ό υίός του Πολιάδου, διοικώ ν τον λόχον
τών Πιτανατών 2, έπέμενε νά μή φύγη, ίνα μή έχουσίως καται-
σχύνη τήν Σπάρτην, ό δέ Παυσανίας καί ό ΕΰρυΑναζ, Α «υνάρ-
χων τοΰ Παυσανίου συνεβούλευον αύτόν νά μη είς κίν-

δυνον τόν λόχον του, μένοντα έκεΐ μόνον, άλλά ν' άκολουθήαη
τούς άλλους. Τότε ό Παυσανίας ίλεγεν είς τόν χήρυχ« να ε1π^>
*ίς τούς Αθηναίους τά διατρέχοντα καί παρεχάλει αντούς νά
*τλησιάσωσι πρός τούς Λακεδαιμονίους καί νά πράττωσι περί
τής αναχωρήσεως ό,τι καί οί Λακεδαιμόνιοι.

Καί ό μέν κήρυξ έπε'στρεφεν είς τούς Αθηναίους, τούς δ}
Λακεδαιμονίους φιλονεικοΰντας ήρχισε νά καταλαμβάνη ή αυγή.
Τότε ό Παυσανίας, σκεφθείς ότι δέν θά μείνη ό Άμομφάρετος,
έάν άναχώρήσωσιν οί άλλοι Λακεδαιμόνιοι, 2δωκε το σημεΐον
τής αναχωρήσεως καί ώδήγει τούς λοιπούς πάντας διά τδν "λό*
©ων ήκολούθουν δέ αύτούς καί οί Τεγεάται. Οί Ιέ Αθηναίο*

: ι. Ναός τής "Ηρας.

2. Π ι τανάτα ι έκαλοϋντο οί κάτοικοι τ^ς Πιτάν^ς, «άμης καΙ

δήμου τΓ,< Λακωνίας, παρά τόν Ευρώταν.



ΑΑ μ Πρώτη Λ·κ

τών Ελλήνων (α 'Α·
Θηναϊοι, 6 διά^ορβ»
"Ελληνες σύμμαχο»,
γ Λακεδαιμόνιοι).
Α'.Α'. = Πρώτη θέ-

σις τών Περσών.
ΡΒ = Δευτέρα θ£σκ .■
-, 1>ν Ελλήνων (α Α-
θηναίοι, 6 διάφορο»
"Ελληνες σύμμαχοι,
γ Λακεδαιμόνιοι).
Β'.Β\ = Δευτέρα θέ-
σις τών Περσών.
ΓΓ=Τρ(τηθΙσιςτών
Ελλήνων (α καί γ
'ΑθηναΤοι καί Λακε- .
δαιμόνιοι, 6 διάφοροι
Έλληνες σύμμαχοι).
Γ'.Γ'.== Τρίτη θέσκ
τών Περσών.
Κ! = Κέντρον τών ί
Ελλήνων.

-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΓΤΗί ΤΗΚ ΗΝ ΠΛΑΥΑΙΑΙ* ΗΑΧΜΜ
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έν τάξει έτράπησαν άντίθετον διεύθυνσιν της τών Λακεδαιμονίων*
διότι οϊ μέν Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι τό Ιππικόν, δέν άπε-
μακρύνοντο τών λόφων *αί της υπώρειας τοϋ\ Κιθαιρώνος, οί
δέ Αθηναίοι έτράπησαν κάτω είς την πεδιάδα. »

Ό δέ Άμομφάρετος, ώς είδε τόν Παυσανίαν καί τούς μετ'
αύτου άπομακρυνομένους, ώδήγει βάδην1 τόν λόχον, άναλαβόντα
νά όπλα, πρός τό άλλο στράτευμα. Ό Παυσανίας δε, πορευ-
θείς μετά του στρατού δέκα στάδια, άνέμενε τον λόχο ν του
Άμομφαρέτου, καθήμενος περί τον Μολόεντα ποταμόν, είς τό-
πον τινά καλούμενον Άργιόπιον* άνέμενε δε διά τήν έξης αίτίαν·
Ινα, άν δέν άφήσωσι την θέσιν βίς ην είχον ταχθή, ό Άμομφα*
^ετος καί ό λόχος του, άλλά μείνωσιν αύτου, έπιστρέψη πρός
βοήθειάν των. Μόλις δέ οί περί τόν Άμομφάρετον έφθασαν είς
τούς περί τον Παυσανίαν, έπήρχετο καί όλον τό Ιππικόν τών
βαρβάρων, το όποιον ήκολούθει τά ίχνη τών Ελλήνων καί τον
Άμομφάρετον.

*0 Ιέ Μαρδόνιος, Ιμαθεν ότι οί "Ελληνες άνεχώρησαν
«ην νύκτα, διεβη τον Άσωπον και ώδήγει τους Πέρσας μετά
«κουδ^ς κατά τών "Ελλήνων, νομίβας ότι έδραπέδευον* διευθύ-
Μτο δέ κατά τών Λακεδαιμονίων καί τών Τεγεατών μόνων*
διότι ένεκα τών λό^ων δέν έβλεπε κάτω τούς Αθηναίους, βα-
δίζοντας «ς την πεδιάδα. Οί δέ λοιποί αρχηγοί τών βάρβαρων
βλέποντες, έτι ο! Πέρσαι κατεόίωκον τούς "Ελληνας, ύψωσαν
πάντες τάς σημεία καί έ£ιω»«ν αντονς, όσον ταχ&ως ήόυναντο
έκαστοι, Ανευ κοσμιότητας μη «μ» τά&Μ*ς· ούτοι μέν έπήρ-
χ«ντο μετά βαης καί «αταγκ», έλιοζοντ«ς «α ΐ* άναρπάσωσι
τούς "Ελληνας.

Ό δέ Παυσανίας, άφ«β έο^ιίΐιίί «ίμψας ίπ-

«έα πρός τούς Αθηναίους &*γ* τα «Άν*ρ*ς Αθηναίοι,

«καί ημείς οί Λακεδαιμόνιοι καί ϊρΜς «Α

I. Α*ά νά μή φαίνηται φΐίφΜ.





«μεν ύπο τών συμμάχων, οί όποιοι εφυγον τήν παρελθούσας
«νύκτα. Άς ύποστηρίζωμεν λοιπόν ήμεΐς αλλήλους όσον δυνα-
«μεθα άνδρειότατα. "Οθεν έλθετε προς βοήθειαν μας, διότι όλον

«τό ίππικον έπεπεσε καθ' ήυών.»

Ώς ήκουσαν ταύτα οί Άπν-,ναίοι,
έκίνησαν είς βοήθ-.ιαν τών Λακεδαι-
μονίων άλλά καθ' όδον επιτίθενται
κατ' αύτών οί μηδίζοντες "Ελληνες,
όσοι πρότερον είχον παραταχθή άπέ-
ναντι αύτών, ώστε δέν ήδύναντο
πλέον νά βοηθήσωσι τού; Λακεδαι-
μονίους. Τοιουτοτροπως λοιπόν άπο-
μονωθέντες οί Λακεδαιμόνιοι καί οί
Τεγεάται, όντες οί μέν πρώτοι πεν-
τήκοντα -/ιλιάδες μετά τών ψιλών,
οί δε Τεγεάται τρεις χιλιάδες, ήτοι-
μάζοντο νά συμπλακώσι μετά του
στρατού τοΰ Μαρδονίου. Μετ' ολίγον,
άφού ήρχισεν ή μάχη καί πολύ έβλά-
πτοντο οί "Ελληνες, πρώτοι οί Τε-
γεάται προεξαναστάντες προύχώρουν
κατά τών βαρβάρων, μετά τούτους
δέ καί οί Λακεδαιμόνιοι προύχώρουν
κατά τών Περσών. Ίσχυρας δέ καί
πολυώρου μάχης γινομένης1 πλησίον
«ύτου τοΰ ναοΰ τής Δήμητρος, έφθασαν τέλος είς ώθισμόν Οί
Πέρσα·, δέ, πολεμοΰντες άνδρείως μέν, άλλ' 4ν αταξία, κατε-
©ονεύοντο υπό τών Σπαρτιατών.

^________________________ι

ϊ. Ή έν Πλαταιαΐς μά^η £γεινεκαΤά Ίούλ«ον ή Αδνουοτον τοβ
<^79 έτουΰ π. Χ. £ν περίπου έτος μετά τήν έν θερμοπύλακ μάχην·
2. Ήλθον ε(ς χείρας, τόσον δηλ. πλησίον, ώστε οί μέν Δύουν
«αί έ,φόνευον τους δε.

οπλιτησ σπλρτΐατηε
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Είς το (Αέρος δέ όπου ητο ό Μαρδόνιος, μαχόμενος άπό Ιπ*ον<
λευκού χαί εχων περί έαυτόν χίλιους έκλικτούς Πέρσας αρίστους,
έχει οί βάρβαροι έπίεσαν τά μάλιστα τούς έναντίους. Καί
ένόσφ ό Μαρδόνιος εζη, έκεϊνοι άντεΐχον καί Υπερασπίζοντες ίου*
τούς κατέβαλλον πολλούς έχ τών Λακεδαιμονίων ώς δέ έφονιύ&ι
• Μαρδόνιος χαί επεσον οί περί έκεΐνον τεταγμένοι, οίτινις ησαν
άνδρειότατοι, τότε καί οί άλλοι έτράπησαν είς φυγήν χ«Ι 4φη«
«αν νικητάς τους Λακεδαιμονίους.

Τότε έδόθη Ικανοποίησις διά τόν φόνον τοΰ Λεωνίδου έν θιρ-
μοπύλαις, και ό Παυσανίας, ό υίός τοΰ Κλεομβρότου, ένίχησι
την χαλλίστην νίχην έξ όλων όσας ήμιΐς γνωρίζομεν, λέγει ·
Ηρόδοτος. Ό δε Μαρδόνιος έφονεύδη ύ*ο του Αειμνήστου,
ανδρός έπιφανοΰς έν Σπάρτη, καί το σώμά του έτάφη, ώς λέ·
γουσι, τήν έπομένην ήμέραν ύπό τών ανθρώπων του, μή κατα·
δεχΙέντος έχ μεγαλοφροσύνης τοδ Παυσανίο» νά *ράξη είς τον
νεχρόν του, β,τι έπραξαν οί Πέρσαι είς τ4ν του Λεωνίδου.

Οί δέ Πέρσαι, νικηθέντις έν ΠλαταιαΙς τών Λακεδαν·
μονίων, εφευγον άτάκτως είς τό έαυτών οτρατίκιδον χαί είς το
ξύλινο ν τείχος, τό όποιον ειχον κατ*«χ*υέ^ρ «(ς μέρος τι τής
Θηβαϊκής γης. Τοιαύτη υπήρξε* η μεγάλη ·δτ* ^Χ*·

98. Ό Άρτάβαζος φ·6γκ. ΉΐΙΐχομ«|(«·

Οί "©λληνις διανέμονται τα λάφυρα καί 4κΟ§·
κουνται ιούς Θηβκίο«|.

Ό δέ Άρτάβαζος1, ό υΙός του Φαρνέχους, οτρ«τ»ΐγ4ς Πέρ·
«ης, μή άρεσκόμενος είς τάς πράξεις τοΰ Μαρδονίου, έπραξε τέ
έξής· καθώς ήρχισεν η μάχη, Ιλαβεν («ους ιίχιν ύπο την στρα-
τηγών του (ήσαν δ' ούτοι τεσσαράκοντα χιλιάΐις) καέ έπορεόττο

ι. Τδε § 88.



Ι^θεν είς την μάχην · ώς «Ιδεν ο ρ. ω ς ότι οί Πέρσαι
Ιφυγε καί αυτός τροχάδην ουχί είς τό ξύλινον τείχος, άλλ'
τους Φωκεΐς, θέλων ώς τάχιστα νά φθάσν) είς τόν
τον. Βαδίζων δέ μέ τους Μήδους του καί καταδιωκό μένος
χρι Θεσσαλίας ύπό τών μή λαβόντων μέρος είς τήν μάχην Μ αν»
τινέων, ίίνεκα βραδυπορίας, εφθασε τέλος κακώς εχων είς τό
ζάντιον, άφοΰ καθ' όδόν πολλάς υπέστη ζημίας, μάλιστα
τών θρακών. Έκ τοΰ Βυζαντίου δέ διέβη μέ πλοία είς την Άσίαν.
Ούτος μέν λοιπόν τοιουτοτρόπως έπέστρεψεν είς την Άσίαν.

01 δέ Αθηναίοι Ιπολέμησαν έπί πολλήν ώραν κατά τών

Βοιωτών, Ιως ότου κατετρόπω-
σαν αύτούς, φυγόντας είς τλ«
Θήβας καί ουχί είς τό ζύλινον
τείχος, ίνθα είχον καταφυγή αλ
Πέρσαι καί οί συμμαχεί των*
Όλοι δέ οί "Ελληνες, δντες η-
κηταί, κατεδίωκον καί κατέστρ·*
φον τά ήττηθέντα στρατεύματα
τοΰ βασιλέως. ΟΙ δέ περί τ^
*Τ?Α·Π0ΤΗΕ «Ρλ*Β ΉραΤον έ στρατοπεδευμένοι *Ελ-

ΪΛίνες, μαθόντες μετά την μάχην τήν καταστροφήν τοΰ έχθροδ,
Ιφώρμησαν καί αυτοί κατ* αύτοΰ, άλλά έπιπεσόντες με πολ-
λών άταξίαν έφονεύθησαν πολλοί άνευ λόγου ύπό τοΰ Ιππικοΰ τών
Θηβαίων, πολεμίων δντων.

01 δέ Πέρσαι καί ό άλλος στρατός, φθάσαντες άνέβησαν είς
τους πύργους πριν ή ελθωσιν οί Λακεδαιμόνιοι* άναβάντες δέ
Ασφάλισαν τό τείχος όσον ήδύναντο άριστα, προσελθόντων δέ
τών Λακεδαιμονίων, συνήφθη ισχυρά τειχομαχία. Καί ένόσφ μέν
Ιλιιπον οί Αθηναίοι, ήμύνοντο οί βάρβαροι καί πολύ ύπερείχον
*ών Λακεδαιμονίων, διότι δέν ήζευρον ούτοι νά τειχομαχώσιν'
Ιτι δέ προσήλθον οί Αθηναίοι, άμέσως Ιγεινεν ισχυρά τειχομα*
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χία, διαρκέσασα πολλήν ώραν. Τέλος δέ έπέβησαν του τείχους
οί Αθηναίοι καί Ικρήμνισαν αυτό, είσήρχοντο δέ τότε οί "Ελ-
ληνες. Πρώτοι είσηλθον οί Τεγεάται, καί ούτοι ήσαν οί διαρ-
πάσαντες τήν σκηνήν του Μαρδονίου. Πεσόντος δέ του τείχους,
οί βάρβαροι δέν ή'δυνήθησαν νά συγκροτήσωσι πλέον σώμα, όπως
αντισταθεί.Ώστε οί "Ελληνες μόνον έργον είχον νά φονεύωσιν
ούτως, ώστε έκ τών τριακοσίων χιλιάδων του Μαρδονίου, πλην
τών τεσσαράκοντα χιλιάδων, τάς' οποίας λαβών εφυγεν ό Άρ-
τάβαζος, ούδ& τρεις χιλιάδες περιεσώθησαν. Έκ δέ τών Λακε-
δαιμονίων τών έκ Σπάρτης έφονεύθησαν έν όλψ έν τη μάχη
ταύτη ένενήκοντα καί είς, έκ δέ τών Τεγεατών δέκα καί Ιξ, καί
έκ τών Αθηναίων πεντήκοντα καί δύο.

Ό Αριστόδημος, όστις μόνος σωθείς έκ τών έν θερμοπύ^,αις
τριακοσίων είχεν δνειδος καί άτιμίαν, επεσεν ένταΰθα ανδρείο®
τατα άγωνισθείς.

Άφού δε κατέπαυσεν ή μάχη, ό Παυσανίας έκήρυζε διά κή»
ρυκος μηδείς νά έγγίσν) τά λάφυρα, διέταξε δέ τούς είλωτας να
βυναθροίσωσιν όλα τά πράγματα είς εν μέρος. Ούτοι δέ δια-
•κορπισθέντες άνά τό στρατόπεδον εύρισκον σκηνάς κατεσκευα»
σμένας μέ χρυσόν καί άργυρον, κλίνας έπιχρύσους καί έπαργύ»
ρους, κρατήρας1 χρυσούς καί φ?άλας καί άλλα ποτήρια· εΰρι-
βκον σάκκους έπί άμαξών, εντός δέ τών σάκκων ήσαν χρυσοί
καί άργυροι λέβητες1 άπό δέ τών κειμ,ένων νεκρών άφήρουν ψέ-
λια1 καί περιδέραια3 καί τούς άκινάκας*, όντας χρυσούς.

Άφου συνήθροισαν είς τό αύτό μέρος όλα τά πολύτιμα

ι. Κρατή ρ=άγγεΤον έν τω οποίω έμίγνυον τόν οίνον μέύδωρ,
καί έκ του όποίου ήντλουν μέ τά έκπώματα (ποτήρια) καί έπινον
αύτόν έν τω δείπνψ.

λ. Ψ έ λ ι ο ν=βραχιόλι.

3. Π ε

ρ ι δ έ ρ α ιον=κόσμημα (άλυσις) φορούμενον περί τόν λ«-

ρόν.

4· Ά κ ι ν ά κ η ς=πειρσικόν ξίφος.
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αράγματα, προσέφερον έξ αύτών είς τον έν Δελφοΐς θεόν, εις τόν
*ν 'Ολυμπίφ καί «ς τον Ιν τφ Ίσθμφ, τά δέ λοιπά διεμοιρά-
^ησαν μεταξύ των, λαβόντες έκαστος τό μερίδιον, τ©® έποίου
Ικρίθη άξιος* είς δέ τον Παυσανίαν έδόθησαν άνά δέκα έξ όλων
ίν γένιι τών πραγμάτων.

Λέγιται δ' 8τι Ιγεινε καί τό έξης* ότι ό Ξέρξης, φεύγων έπ
τ^ς Ελλάδος, άφησεν είς τόν Μαρδόνιον όλην την άποσκευήν
του. Ταΰτα ίδών ό Παυσανίας διέταξε νά παρασκευασθή δεΐ-
«νον, όπως παρεσκευάζετο διά τόν Μαρδόνιον. Τούτο δέ καί
Ιγεινεν.Ό Παυσανίας δέ ίδών τόσην πολυτέλειαν έξεπλάγη καίγε-
λάσας διέταξε τους έαυτοΰ ύπηρέτας νά παρασκευάσωσι Λακω-
νικόν δεΐπνον. Άφοΰ δέ ήτοιμάσθη καί τοΰτο, εστειλεν ό Παυ-
σανίας καί έκάλεσε τούς στρατηγούς τών Ελλήνων, πρός τούς·
όποιους, άφοΰ ουνήλθον, είπε, δεικνύων τά δύο έτοιμασθέντα δεί-
πνα* «Άνδρες Έλληνες, συνήγαγον υμάς θέλων νά σας δείξω
«την άφροσύνην τούτου τοΰ ήγεμόνος τών Μήδων, όστις, τοι-
«αύτην δίαιταν Ιχων, ήλθεν είς ημάς νά μάς άφαιοέση ταύτην
«τήν εύτελή τροφήν1.» Ταΰτα λέγουσιν ότι ό Παυσανίας είτττ
πρός τούς στρατηγούς τών Ελλήνων.

ΟΙ δέ Έλληνες, άφοΰ διεμοιράσθησαν έν Πλαταιαϊς τά λά-
φυρα, Ιθαπτον τούς έαυτών νεκρούς χωριστά έκαστοι. 'Αφοΰ
λοιπόν έθαψαν τούς νεκρούς, άμέσως συνεσκέφθησαν έν συμβου-
λίφ καί άπεφάσισαν νά έκστρατεύσωσι κατά τών Θηβών καί
ν'άπαιτήσωσι τούς μηδίσαντας έκ τών Θηβαίων * έάν δέ δέν τούς
Ιωσωσι, νά μή λύσωσι τήν πολιορκίαν πριν ή κυριεύσωσι τήν
πόλιν. 'Αφοΰ απεφάσισαν ταύτα, έλθόντες τήν ένδεκάτην άπό
της μάχης ήμέραν, έπολιόρκουν τούς Θηβαίους, κελεύοντες νά
τοϊς παραδώσωσι τούς πρωταιτίους* έπειδή δέ οί Θηβαίοι δέν

ι. ΒΤναι τοις πάσι γνωστή ή δίαιτα τών Σπαρτιατών καί τά δεΤ-
ανβ «ύτών (6 μέλας ζωα-ίς).
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ήθελον να παιαδώσωσιν αυτούς, έλεηλάτουν τήν χώραν αύτΰχ
χαί έπετίθεντο κατά τοΰ τείχους,
γ Τήν δέ είκοστήν ήμέραν απεφάσισαν οί Θηβαίοι νά παραδώ*
•ο» σι ν είς τόν Παυσανίαν τούς πρωταιτίους, καί τούς παρέδοσαν,
Άφοΰδέ συνέλαβε τούτους ό Παυσανίας,ΰποπτεύσας ότι θ* άπεί
πειρώντο νά σωθώσι διά χρημάτων, διέλυσεν όλον τόν στρατόν
τ&ν συμμάχων, καί άγαγών Ικείνους είς Κόρινθον έφόνευσεν .
Ταΰτα είναι τά έν Πλαταιαϊς καί Θήβαις γενόμενα· λ/ ·—-

9β. Ή έν Μυκάλϊ) μάχη.

\ Τήν αύτήν δέ ήμέραν, κατά τήν οποίαν Ιγεινεν η Ιν Πλα-
ταιαΐς καταστροφή τών βαρβάρων, συνέπεσε νά γείνη καί ή έ%
Μυκάλιρ τής Ιωνίας. Διότι ότε τό Έλληνικόν ναυτικόν ητο εί<
τήν Δήλον 1 ύπό τήν στρατηγίαν Λεωτυχίδου τοΰ Λακεδαιμο-
νίου, ήλθον έκτής Σάμου2 τρεις άπεσταλμένοι, κρύφα τών Περ-
σών, καί παρεκάλουν τούς "Ελληνας νά πλεύσωσιν είς τη*
Ίωνίαν καί νά έλευθερώσωσιν άπό τής δουλείας άνδρας ομοφύ-
λους των. Γ\·

Ό Λεωτυχίδης τότε άπεφάσισε νά πλεύση πρός βοήθειαν τώ»
Ιώνων, καί, άφοΰ τήν έπομένην προσέφερε θυσίας είς τούς θεούς,
άπέπλευσεν εκ τής Δήλου είς τήν Σάμον μετά τοΰ Αθηναίο»
Εανθίππου. Φθάσας δέ είς τήν Σάμον. προσωρρ.ίσθη παρά τα
Καλάμισα3 καί ήτοιμάζετο είς ναυμαχίαν.

Οί δέ Πέρσαι μαθόντες ότι οί "Ελληνες προσέπλεον, έπλευσαν
καί αύτοί πρός τήν ήπειρον καί σύραντες τάς ναΰς έξω είς
ξηράν, πλησίον της Μυκάλης, περιέβαλον αύτάς με περίφραγμ*

ι. "Ιδε §. 88.

2. "Ιδε έν § ^ο περί Σάμου.

3. ΤάΚαλάμισα ήσαν χωρίον έπ! της Σάμον.
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<* λίθων καί ξύλων, κόψαντες πρός τούτο δένδρα ήμερα, καί
εν έπηξαν περί το περίφραγμα πασσάλους· έποίουν δέ ταΰτα,
4π*ιδη απεφάσισαν νά μή κάμωσι ναυμαχίαν, άλλά πεζομα-
χίαν. Έπί τής ηπείρου,1 δέ θά ήσαν καί ύπό τήν σκέπην τοΰ
πεζικού έκείνου στρατεύματος, τό όποιον είχε μείνη κατά
«ροσταγην του Ξέρξου νά φυλάττη τήν Μυκάλην' ητο δέ τούτο
έξήκοντα χιλιάδες καί στρατηγόν ειχε τόν Τιγράνην.

Οί δ» Έλληνες, ώς εμαθον ότι οί βάρβαροι άπεχώοησαν εις
την ήπειρο*^ ίπλεον καί αύτοί έκ τής Σάμου εις τήν Μυκάλην.
Πλησιάσαντες δέ είς τό έχθρικόν στρατόπεδον, έβλεπον ναΰς
ανειλκυσμένας είς τήν ξηράν έντός τοΰ τείχους, καί πολύν πε-
ζόν στρατόν παρατεταγμένον παρά τόν αιγιαλό ν. Τότε πλη-
σιάσαντες τάς ναΰς άπεβιβάσθησαν καί αύτοί είς τόν αίγιαλόν
καί παρετάσσοντο.

Άφου δέ ήτοιμάσθησαν οί Έλληνες, έπλησίαζον πρός τούς
βαρβάρους* αμέσως τότε διεδόθη φήμη είς όλον τό στρατόπεδον
ότι την αύτην ήμέραν οί Έλληνες ένίκων τόν στρατόν τοΰ Μαρ-
δονίου έν Πλαταιαΐς* ή φήμη αύτη ενέπνευσε πολύ θάρρος καί
προθυμία* είς τούς έν Μυκάλη Έλληνας, οίτινες τότε ώρμησαν
κατά τών έχθρων μέ περισσοτέραν ταχύτητα. Έγίνετο δέ ή
μέν έν Πλαταιαΐς μάχη τήν πρωίαν, ή δέ έν Μυκάλη περί τήν
δείλην της αύτης ημέρας,

Προύχώρουν δέ οί μέν Αθηναίοι καί οί πλησίον τούτων τε-
ταγμένοι, (μέχρι περίπου τοΰ ήμίσεος μέρους τοΰ στρατοδ), διά
τοΰ αιγιαλού καί έδάφους επιπέδου, οί δέ Λακεδαιμόνιοι καί
οί παρ* αύτούς τεταγμένοι προύχώρουν διά χαράδρας τινός καί
όρέων. Μέχρις ού δέ οί Λακεδαιμόνιοι κάμωσι τόν κύκλον, οί
κς τό ετερον κέρας δντες ηρχισαν ήδη τήν μάχην. Έπιπεσόν·

δέ οί Αθηναίοι συνηνωμένοι πάντες κατά τών Περσών ηνάγ·
---®

Έτγ! της ξηράς καί ούχΐ έν τή θαλάσση.



*α<ταν αύτούς να φύγωσιν είς τό τεϊχο*. Τότε προσέβαλον το-
τείχος οί Αθηναίοι καί οί όπισθεν αύτών κατά σειράν τεταγμέ-
νοι Κορίνθιοι καί Σικυώνιοι καί Τροιζήνιοι. Άφοΰ δέ έκυριεύθη
χαί το τείχος, οί βάρβαροι όλοι, πλην τών Περσών, έτράπησαν
είς φυγην. Έν φ δ' ακόμη έμάχοντο οί Πέρσαι, έφθασαν οί Λα.
κεδαιμόνιοι καί οί μετ' αύτών καί συναπετελεϊωσαν τά λοιπά.

Έν δέ τ$ μάχη ταύτη ήρίστευσαν οί Αθηναίοι καί μετά
τούς Αθηναίους οί Κορίνθιοι καί οί Τροιζήνιοι καί οί Σικυώνιοι.

Άφού δέ οί Έλληνες Ιφόνευσαν τούς πλείστους τών βαρβά-
ρων, άλλους μεν μαχομενους, άλλους δέ φεύγοντας, έπυρπόλη-
•αν τάς ναΰς καί τό τείχος άπαν, άφού πρότερον έζήγαγον είς
την παραλίαν τά λάφυρα. Μετά ταύτα άπέπλεον έκείθεν είς
*ην Σάμον.

Ο Τ. "Εργα τών Ελλήνων μετά τήν
έν Μ»χάλΐ] μάχην,

01 Έλληνες, άφού Ικαυσαν έν Μυκάλη τό τείχος καί τά*
ναύς, άπίλευσαν έκείθεν καί έφθασαν είς τήν Σάμον. Άπό της
Σάμου δ' {πλέον νά λύσωσι τάς γεφύρας τοΰ Ελλησπόντου, τάς
•ποίας (νόμιζον ότι θά εύρωσιν ακόμη αβλαβείς. Φθάσαντες δΐ
εις την Άβυδον καί εύρόντες τάς γεφύρας διαλελυμένας, Ιπλευ-
•αν είς τόν Έλλήσποντον. Τότε οί μέν Πελοποννησιοι, οί δντες
μέ τον Λεωτυχίδην, απεφάσισαν ν' άποπλεύσωσιν εις την Ελ-
λάδα, οί δέ Αθηναίοι καί ό στρατηγός των Ξάνθιππος να μεί-
νωσιν αύτου καί νά έπιχειρήσωσι κατά τής Χερσονήσου. Οί μεν
λοιπόν Πελοποννησιοι άπέπλεον, οί δέ Αθηναίοι διαβάντες έκ
τί}ς Αβύδου είς τήν Χερσόνησον, έπολιόρκουν τήν Σηστόν, -^τις
περιεβάλλετο μέ ίσχυρότατον τείχος καί τήν οποίαν Ιξουσίαζε
Πέρσης τις, ύπαρχος τοδ Ξερξου, ονομαζόμενος Άρταύκτης.
Ούτος μή περιμένων τοιούτον τι ήτο άπαρά«χεο·ς εις πολιορκϊαν.
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ΈιπιΙή δ* ϊφθασε το φθινόπωρον καί ή'πολιορκία ίξηκολούθειν
4>γανάκτουν οί "Αθηναίοι δια την έκ της πατρίδος των άποδη·»
ρίαν χαϊ διότι δέν ήδύναντο νά κυριεύσωσι τό τείχος, και πα-
ρεκάλουν τούς στρατηγούς νά έπαναφέρωσιν αύτούς οπίσω. ΟΙ
στρατηγοί όμως ιίπον ότι δέν Ιπιστρέφουσι πριν ή την Ση στον
κυριεύσω σιν η άνακαλέση αυτούς τό κοινόν τών Αθηναίων κίί
ο6τω ϊμενον ΙκεΙ.

ΟΙ δέ πολιορχούμενοι, Ιξαντλήσαντες πάσαν τροφήν,κατέβη-
σαν Ιν καιρφ νυκτός άπο τ· όπισθεν μέρος του τείχους, όπον
ουδείς πολέμιος έφύλαττε, χαϊ εφυγον. Ότε δε εγεινεν ήμερα,
οί Χερσονησίται ϊκαμαν άπο τών πύργων σημεΐον είς τούς "Ελ-
ληνας περί τοΰ συμβάντος καί ήνοιξαν τάς πύλας. Τότε οί μεν
περισσότεροι Ιχ τών Αθηναίων Ιτράπησαν είς καταδίωξιν τοΰ
Ιχθρου, ο4 δέ λοιποί κατέλαβον καί ίφύλ*ττον τήν πόλιν.

Οί δέ καταδιώκοντες τλν 'Αρταυκτην Ιφθασαν αύτόν υπεράνω
τών Λίγος ποταμών καί Ικ τών στρατιωτών του Ιφόνευσαν πολ-
λούς* αυτόν δέ τον 'Αρταΰκτην ουνέλαβον μιτ' άλλων ζώντα
χαϊ δέσαντες ϊφεραν εϊςτήν Σηστόν' όμοΰδέ μέ τον 'Αρταΰκτην
Ιφεραν δεδεμένον καί τον υίον αύτοΰ. Τούτους δέ πάντας έφό-
νευσαν.

Ταΰτα πράξαντις οί Αθηναίοι άπέπλευσαν είς την Ελλάδα.

"Οσοι δέ έκ τών βαρβάρων έσώθησαν έκ τής έν Μυκάλη κα-
ταστροφής, όντες ολίγοι, έκομίσθησαν είς τάς Σάρδεις. Έκεΐ δι
•υρίσκετο καί ό βασιλεύς Ξέρξης έξ έκείνου τοΰ χρόνου, καθ! ον
νικηθείς έν τη ναυμαχίςε ερυγεν έκ τών Αθηνών. Έκ τών Σάρ-
δεων κατόπιν άνεχώρησεν είς τά Σούσα.

Όποιος ό θρίαμβος τών Ελλήνων καί οποία ή Συμφορά τον
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